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PetunjukUmum: 
1. Tulis nama, kelas, mata pelajaran dan nomor peserta pada lembar jawaban yang tersedia. 
2. Periksa dan bacalah secara teliti soal-soal sebelum dikerjakan. 
3. Berilah tanda (    ) pada jawaban yang anda anggap paling tepat diantara A, B, C, D atau E. 
4. Periksa kembali jawaban sebelum anda menyerahkan pada pengawas ruang. 

  اِْختَْر أََصحَّ اِالَجاَبات َعلَى االَْسئِلَة اآلتِيَة!
.... ِيف َشارِِع َماَوار َرْقُم  .1 َ  َجاَكْرَ الَغْربِيَِّة. 14َا

  َيْسُكنُ ا. 
  َتْسُكنُ ب. 

  ج. َأْسُكنُ 
  د. َنْسُكنُ 

 ه. َتْسُكِنْنيَ 

 ِجبَاَكْرَ. 70ُكْوِميَِّة اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَـَوسِّطَِة اْحلُُكْوِميَِّة َجاَكْرَ َوأَْسَتْكِمُل ِيف اْلَمْدَرَسِة الثَّانَوِيَِّة الَْعامَِّة احلُْ ... ِمَن  .2

  َتَدخَّْلتُ ا. 
  َختَرَّْجتُ ب. 

  ج. تـََعرَّْفتُ 
  د. َتَكمَّْلتُ 

 ه. َجتَمَّْعتُ 

 َخاِلٌد ..... َجِدْيٌد ِيف اْلَمْدَرَسِة الثَّاَنوِيَِّة احلُُْكْوِميَِّة اْلَعامَِّة َوَجيِْلُس ِيف الصَّفِّ ْاَألوَِّل. .3

  ُمَدرِّسٌ ا. 
  ُأْسَتاذٌ ب. 

  طَاِلبٌ ج. 
  َخاِدمٌ د. 

 ُمَوظِّفٌ ه. 

َهِجيَِّة ِيف الثَّاَنوِيَِّة العَّامَِّة َعاَدًة؟ .4 َر اْلَمنـْ  + : َما ِهَي ْاألَْنِشطَُة َغيـْ

َها ... -   : ِمنـْ
َضةِ ا.  َ   الرِّ

  الزِّرَاَعةِ ب. 
  ج. الصَِّناَعةِ 
  د. اْلَمْيِسرُ 

 ه. التَّْدِخْنيُ 

ٌر َفَسأََلُه اْلُمَدرِّسُ َوَصَل َعِليٌّ ُمتَ  .5  َأخِّ

َ َعِليُّ؟   + : ِلَماَذا ََخََّرت 
- ... :  

ئًِماأ.   َ   ُكْنُت 
َقْظُت ُمَبكِّرًا ب.   ِاْستَـيـْ

  الشَّارُِع ُمْزَدِخمٌ ج. 
  َجارِْي َمرِْيضٌ د. 

 ِمنُْت ُمَتَأخِّرًا ه.

َهاِب ِإَىل اْلَمْدَرَسِة؟+ : َماَذا  .6  تـَْفَعُل َعاِئَشُة قـَْبَل الذِّ

  : ِهَي ... -
  ُتَساِعُد َأَخاَها ِيف تـَْنِظْيِف السَّيَّارَةِ أ. 

  ُتَساِعُد أُمََّها ِيف ِإْعَداِد اْلُفطُْورِ  ب.
َها ِيف ِقرَاَءِة اْجلَرِْيَدةِ ج.  َ   ُتَساِعُد َأ
َهاتـَْلَعُب أََماَم اْلبَـْيِت َمَع أَ د.    ِخيـْ
 ُتَشاِهُد التِّْلِفزِيـُْونَ  ه.

KELAS 
XII / BHS 

MATA PELAJARAN 
BAHASA ASING 

BULAN/TAHUN 
Desember 2020 

WAKTU 
90 Menit 



 + : َماَذا يـَْفَعُل ْاِإلْنَساُن ِإَذا َمِرَض َجارُُه؟ .7

ْلَعاِفَيِة. - ِ   : يـَُزْورُُه ... َوَيْدُعو لَُه 
َبهُ أ.    لِيـَُرحِّ

  لُِيَخوَِّفهُ  ب.
  لُِيَسلَِّيهُ ج. 
  لِيـُْغِضَبهُ د. 

 لَِيْشِتَمهُ  ه.

"! َفَأَجابَُه ْاَألُب : ... .8 َ َأِيبْ  َ بـَُينَّ ! َقاَل ْاِإلْبُنِ ألَبِْيِه قـَْبَل اْخلُُرْوِج ِمَن اْلَمْنزِِل: "السََّالُم َعَلْيُكْم 

  تـََفضَّلْ أ. 
  ُشْكراً َكِثيـْرًا ب.

  ِإَىل اللَِّقاءِ ج. 
  اِنْـَتِبهْ د. 

 َوَعَلْيُكُم السََّالمُ  ه.

 أَْيَن تـََقُع إِْنُدْونِْيِسيَّا ؟ ِهَي تـََقُع بـَْنيَ اْلَقارَّتـَْنيِ ُمهَا ... .9

  َقارَُّة آِسَيا َوَقارَُّة ِإْفرِْيِقَياأ. 
  قَارَُّة آِسَيا َوقَارَُّة أَْمرِْيَكا ب.
  ُأْستـُرَالَِيا َوَقارَُّة ِإْفرِْيِقَياقَارَُّة ج. 

  َقارَُّة ُأْستـُرَالَِيا َوقَارَُّة آِسَياد. 
 قَارَُّة ُأْستـُرَالَِيا َوقَارَُّة َأْوُرَ  ه.

لثـَّْروَاِت الطَّبِْيعِيَِّة ِمَن اْلَمَعاِدِن الصُّْلَبِة وَالسَّ  .10 ِ  .ائِلَِة َوِمَن اْلَمْحُصْوَالِت الزِّرَاِعيَِّة. َوِمَن اْلَمَعاِدِن الصُّْلبَِة ِهيَ إِْنُدْونِْيِسيَّا َغنِيَّةٌ 

  الذََّهُب َواْلِفضَّةُ أ. 
ُرْوُل َوالذََّهبُ  ب.   الِبتـْ
ْضَرَواتُ ج.    الِفضَُّة َواخلَْ

  التََّمِر َواْلِعَنبُ د. 
ُرْولُ  ه.  احلَِْدْيُد َواْلِبتـْ

 اْلَبَطُل اْلُمْسِلُم ِمْن ُسْوَمْطرََة اْلَغْربِيَِّة ُهَو ... .11

ْينِ أ.    السُّْلطَاُن َحَسُن الدِّ
ُغْوُروْ  ب. ُر ِديـُْفْونِيـْ   األَِميـْ
  اِإلَماُم بُوْجنُْولج. 

رَاْل ُسْوِدْرَماند.    اْجلِنـْ
 تِيْنُكو ُعَمرُ  ه.

 َماَذا يـَْفَعُل الشَّْعُب ْاِإلْنُدْونِْيِسيُّ ِيف اْليَـْوِم السَّاِبِع َعَشَر ِمْن َأُغْسُطْس؟ .12

  ُيَساِفُرْونَ أ. 
  ِاْخَتِفُلْوَن ِبِعْيِد ْاِالْسِتْقَاللِ  ب.
  َجيَْتِمُعْوَن ِيف اْلِمْيَدانِ ج. 

  يـَْلُهْونَ د. 
 يـَْلَعبـُْونَ  .ه

ْيَن ؟ .13  + : أَْيَن يـَتَـَعلَُّم رَِّجاُل الدِّ

  : ُهْم يـَتَـَعلَُّمْونَُه ِيف ... -
  َحَلَقاِت التـَّْعِلْيمِ أ. 

  ِفَناِء اْلَمْدَرَسةِ  ب.
ِديْـَقةِ ج.    احلَْ
  اْلَمَحطَّةِ د. 

 السُّْوقِ  ه.

ْيُل ِكَتاُب  ... .14  اْلُقْرآُن اْلَكرِْميُ ِكَتاُب اْلُمْسِلِمْنيَ َوْاِإلجنِْ

  اْليَـُهْودِ أ. 
  اْهلِْنُدوِْكيِّْنيَ  ب.
  اْلبـُْوِذيِّْنيَ ج. 

  اْلَكاتـُْوِلِكيِّْني د. 
 النصرانيون ه.

 
 



ِن. .15 َ  يَِعْيُش اْلُمْسِلُمْوَن ... َمَع َغْريِِهْم ِمْن ُمْعَتِنِقي ْاَألْد

ْيِينِّ أ.  لتََّساُمِح الدِّ ِ  
ْلَعَداَوةِ  ب. ِ  

ْلُمَخاَصَمةِ ج.  ِ  
ْلَعَدالَةِ د.  ِ  

لرََّخاءِ  ه. ِ 

 ِمَن اْلغدائية ِيف السُّْوِق؟ + : َماَذا َتْشَرتِى ْاألُمُّ  .16

  : ِهَي َتْشَرتِى ... -
  اْلَمْوزَ أ. 

  اْلبـُْرتـَُقالَ  ب.
  التـُّفَّاحَ ج. 
  ْاَألُرزَّ د. 

 اْحلََلِوَّتِ  ه.

 بِـ ... لَِتِصَل ِبُسْرَعٍة.يـَُفضُِّل النَّاُس َأْن يـُْرِسُلْوا الرَِّساَلَة ِإَىل َخارِِج اْلِبالَِد  .17

  اْلَربِْيِد اْلَعاِديِّ أ. 
  اْلَربِْيِد اْلُمَسجَّلِ  ب.
  اْلَربِْيِد اْجلَِويِّ ج. 

  اْلَربِْيِد اْلَعاِديِّ اْلُمَسجَّلِ د. 
 اْلَربِْيِد اْلَربِيِّ  ه.

 اُن ِإَىل َمْكَتِب اْلَربِْيِد ؟+ : َأليِّ َشْيٍئ َيْذَهُب َمْروَ  .18

- ...:  
  َألْخِذ اْلِكَتابَ أ. 

  ِإلْرَساِل الرَِّسالَةَ  ب.
  لِبَـْيِع الطََّواِبعَ ج. 

  ِلِشرَاِء الطََّعامِ د. 
 لِِقرَاَءِة اْجلَرِْيَدةِ  ه.

ُْسَرتَِنا ِيف  .19 ِ ْهلَاِتِف.َنْسَتِطْيُع َأْن ...  ِ  َخارِِج اْلِبَالِد 

  نـَُزْورَ أ. 
  ُنَشاِهدُ  ب.

  ُنَكلِّمُ ج. 
  نـََرىد. 

 نـَتَِّصلَ  ه.

لنـُُّقْوِد اْلَمَحلَِّيِة. .20 ِ  َنْسَتِطْيُع النَّاُس ِيف ... َصْرَف النـُُّقْوِد ْاَألْجَنِبيَِّة 

  أ. السُّْوقِ 
  الدُّكَّانِ  ب.

  ج. اِإلَداَرةِ 
  د. البَـْيتِ 

 البَـْنكِ  ه.

ْيِنيَِّة َواللَُّغَة اْلَعَربِيََّة ْوالْ  .21  اْلَعامَِّة َمًعا ؟َمَوادَّ + : َهْل َعَرْفَت اْلَمْدَرَسِة الثَّاَنوِيَِّة الَِّىت ُتَدرُِّس الدُُّرْوَس الدِّ

  : نـََعْم، َوِهَي .... -
  اْلَمْدَرَسُة الثَّاَنوِيَُّة اْلَعامَُّة اْحلُُكْوِميَّةُ أ. 

  اْلَمْدَرَسُة الثَّاَنوِيَُّة اْلَعامَُّة ْاَألْهِليَّةُ  ب.
  اْلَمْدَرَسُة الثَّاَنوِيَُّة ْاِإلْسَالِميَُّة احلَِْديْـثَةُ ج. 

  اْلَمْدَرَسُة الثَّانَوِيَُّة اْلَعامَّةُ  د.
 اْلَمْدَرَسُة الثَّاَنوِيَُّة ْاَألْهِليَُّة اْحلُُكْوِميَّةُ  ه.

َا ِإَذا أََرْدَت َأْن َتُكْوَن ُمَدرًِّسا ؟ .22  + : أَيَُّه ُكلَِّيٍة َال بُدَّ َأْن تـَْلَتِحَق ِ

  اْلُمَناِسَبُة ِهلَِذِه اْلِمْهَنِة ِهَي ....: الُكلَِّيُة  -
  ُكلَِّيُة التـَّْربَِيةِ أ.  

  ُكلَِّيُة اْهلَْنَدَسةِ  ب.
  ُكلَِّيُة ْاِإلْقِتَصادِ ج.  
  ُكلَِّيُة الشَّرِيْـَعةِ د.  

 ُكلَِّيُة الطِّبِّ  ه.

 
 



 يَْدُرُس ُطالَُّب ِإْنُدْونِْيِسيَّا ِيف اْلَقاِهَرِة ؟+ : ِيفْ أَيَِّة ُشْعَبٍة  .23

  : َأْكثـَرُُهْم َيْدُرُسْوَن ِيف ُشْعَبِة ... -
  اَألرَاِضي ِمْن ُكلَِّيِة الزِّرَاَعةِ أ. 

  ِإَداَرِة ْاَألْعَماِل ِمْن ُكلَِّيِة ْاِإلْقِتَصادِ  ب.
  اْلُعُلْومِ  اْلِكْيِمَياِء ِمْن ُكلَِّيةِ ج. 

ْينِ د.  ْعَوِة ِمْن ُكلَِّيِة ُأُصْوِل الدِّ   الدَّ
ِلزِيَِّة ِمْن ُكلَِّيِة اللَُّغةِ  ه.  اِإلجنِْ

 + : َما فَاِئَدُة التـََّعلُِّم طُْوَل اْحلََياِة ؟ .24

  : ِمْن فـََواِئِدِه ... -
  َمالِ لِْلُحُصْوِل َعَلى الْ أ. 

  لِْلُحُصْوِل َعَلى السُّْمَعةِ  ب.
  لِْلُحُصْوِل َعَلى اْلَمْنِصبِ ج. 

  لِْلُحُصْوِل َعَلى اْلَمْعرَِفةِ د. 
 لِْلُحُصْوِل َعَلى اْجلَاهِ  ه.

 ذلك فوزان ِإنَُّه َفالٌَّح َوُهَو ... ِيف اْلَمْزَرَعِة. .25

  َحيِْملُ أ. 
  يـَْزرَعُ  ب.

  يـَْقَطعُ ج. 
  َحيُْرثُ د. 

 يـَْعَملُ  ه.

َ َهاِشُم بـَْعَد َأْن َختَرَّْجَت ِمْن ُكلَِّيِة اْحلُُقْوِق ؟ .26  اْلُمَدرُِّس : َماَذا تُرِْيُد 

  َهاِشُم : أَرِْيُد أَْن َأُكْوَن ...
  َداِعًياأ. 

  ُحمَاِمًيا ب.
  َصَحاِفيَّاج. 
  ُشْرِطياد. 

 ُمَدرًِّسا ه.

 + : َما ُشُرْوُط اْلَعَمِل لِـ ... لِيَـْعَمَل ِيف اْلُمْشَتْسَفى ؟ .27

- . َها َأْن َيُكْوَن َشَهاَدٌة َجاِمِعيٌَّة ِيف الطِّبِّ   : ِمنـْ
  الطَِّبْيبِ أ. 

  اْلُمَدرِّسُ  ب.
  اْلُمَهْنِدسُ ج. 
  التَّاِجرُ د. 

 الَفالَّحُ  ه.

لتـَّْنِظْيِف اْلَعامِّ ... لِْلُمَحاَفظَِة َعَلى َنظَاَفِة قـَْريَِتِهْم َوِصحَِّتِهْم َومجََ  .28 ِ  اِهلَا.يـَُقْوُم ُسكَّاُن اْلَقْريَِة 

  ِإْجَبارًاأ. 
  َتَكاُسالً  ب.

  َتَطوُّعاً ج. 
ءً د.    ِرَ

 ُمسَْعةً  ه.

 بِ عَ التـَّ - الَّ إِ  - بِ عَ التـَّ  نَ مِ  - دَ عْ بَـ  -  نْ مَ فَ  - رَّ فِ يَ  - قَ وْ ذُ يَ  نْ أَ  -  ةَ ذَّ اللَّ  -  دْ رِ يُ  - ا مَ وَ  -  الَّ أَ  -  اةِ يَ احلَْ  ةَ ذَّ : لَ  اتُ مَ لِ كَ الْ  .29

  اْلُمَكوَّنَِة ِمَن اْلَكِلَماِت السَّاِبَقِة ِهَي :اْجلُْمَلُة اْلُمِفْيَدُة 
َة اْحلََياِة ِمَن التـََّعبِ أ.  ِة ِإالَّ التـََّعِب َفَمْن يُرِْد َأْن َيُذْوَق َأالَّ يَِفرَّ َلذَّ   َوَما بـَْعَد اللَّذَّ

ِة بـَْعَد التـََّعِب َفَمنْ  ب. َة اْحلََياِة ِإالَّ َأْن َيُذْوَق اللَّذَّ   يُرِْد َأالَّ يَِفرَّ ِمَن التـََّعبِ  َوَما َلذَّ
ِة ِإالَّ التـََّعِب بـَْعَد َفَمْن يَِفرَّ ِمَن التـََّعِب يُرِْد َأْن َيُذْوَق َلذََّة اْحلََياِة َأالَّ ج.    َوَما اللَّذَّ
ِة ِإالَّ التـََّعِب َفَمْن يُرِْد َأالَّ يَِفرَّ ِمَن التـََّعِب َأْن َيذُ د.  َة اْحلََياةِ َوَما بـَْعَد اللَّذَّ   ْوَق َلذَّ
َة اْحلََياِة َأالَّ يَِفرَّ ِمَن التـََّعبِ  ه.  َوَما اللََّذِة ِإالَّ بـَْعَد التـََّعِب َفَمْن يُرِْد َأْن َيُذْوَق َلذَّ
 



 + : ِلَماَذا َذَهَب اْلَمرِْيُض ِإَىل الطَِّبْيُب ؟ .30

  : َذَهَب اْلَمرِْيُض إِلَْيِه .... -
  لِلتََّداِويأ. 

  لِيَـَرى َوْجَههُ  ب.
  لُِيَسجَِّل اْمسَهُ ج. 
  لَِيْطُلَب ِمْنُه النـُُّقْودَ د. 

 ِلِصَلِة الرَِّحمِ  ه.

َواَء َحْسَب َوْصَفٍة ِطِيَّبٍة ؟ .31  + : أَْيَن َيْشَرتِى اْلَمرِْيُض الدَّ

  : ُهَو َيْشَرتِْيِه ِيف ... -
  السُّْوقِ أ. 

  اْلَمْقَصفِ  ب.
  َمْكَتَب اْلَربِْيدِ ج. 
  الدُّكَّانِ د. 

 الصَّْيَدلِيَّةِ  ه.

َملٍَ  .32 ِ  َكاَن ُسَلْيَماُن َمرِْيًضا َوُهَو َيْشُعُر 

  + : ِلَماَذا ... اَألْصِدقَاُء ُسَلْيَماَن ؟
لشَِّفاِء.: لََيْدُعْوا َلُه  - ِ  

  زارأ. 
  أَْعَطى ب.

  َتَصدَّقَ ج. 
  تـََركَ د. 

 َدرَّبَ  ه.

 – َوَعْقالً  -ُكلُّ َذِلَك   - ْريِ ْبكِ َوالتـَّ  -َعَدُم ْاِإلْسرَاِف  -َوالنـُُّهْوِض  - َوالشُّْرِب  -ِيف النـَّْوِم  -الَكِلَماُت : ِيف ْاَألْكِل  .33
 ِصحََّتكَ  –ِجْسماً  -َيْضَمُن 

  اْجلُْمَلُة اْلُمِفْيَدُة اْلُمَكوِّنَُة ِمَن اْلَكِلَماِت السَّاِبَقِة ِهَي :
  ُم ْاِإلْسرَافِ َعْقالً َوِجْسًما َيْضَمُن ِصحََّتَك ُكلُّ َذِلَك ِيفْ ْاَألْكِل َوالشُّْرِب َوالنـُُّهْوِض ِيف النـَّْوِم َوالتـَّْبِكْريِ َعدَ أ. 

  ًما َوَعْقالً َعَدُم ْاِإلْسرَاِف ِيف ْاَألْكِل َوالشُّْرِب َوالتـَّْبِكْريِ ِيف النـَّْوِم َوالنـُُّهْوِض ُكلُّ َذِلَك َيْضَمُن ِصحََّتَك ِجسْ  ب.
  ِيف النـَّْوِم َوالنـُُّهْوضِ  َعَدُم ْاِإلْسرَاِف ِجْسًما َوَعْقًال َيْضَمُن ِصحََّتَك ِيف ْاَألْكِل َوالشُّْرِب َوالتـَّْبِكْريِ ُكلُّ َذِلكَ ج. 
  ًما َوَعْقالً َعَدُم ْاِإلْسرَاِف ِيف النـَّْوِم َوالنـُُّهْوِض َوالتـَّْبِكْريِ ِيف ْاَألْكِل َوالشُّْرِب ُكلُّ َذِلَك َيْضَمُن ِصحََّتَك ِجسْ د. 
 تـَّْبِكْريِ ِيف النـَّْوِم َوالنـُُّهْوِض َعَدُم ْاِإلْسرَافِ َعْقًال َوِجْسًما ُكلُّ َذِلَك َيْضَمُن ِصحََّتَك ِيف ْاَألْكِل َوالشُّْرِب َوال ه.

َها ُكلَّ يـَْوِم بِـ ...68َيْدُرُس َحَسٌن ِيف اْلَمْدَرَسِة الثَّاَنوِيَِّة اْلَعامَِّة اْحلُُكْوِميَِّة  .34  ، َيْذَهُب إِلَيـْ

  الطائرأ. 
  الطَّائَِرةِ  ب.

َنةِ ج.    السَِّفيـْ
  احلَاِفَلةِ د. 

 َسيَّارَُة ْاِإلْسَعافِ  ه.

ُد اْلُمَساِفُرْوَن ... اْلُمْخَتِلَفَة ؟ .35  + : أَْيَن جيَِ

ُدْونـََها ِيف اْلَمَحطَّةِ  -   : ُهْم جيَِ
  السَّيَّارَةِ أ. 

  املَناَزِلَ  ب.
  الطَّائِرَاتِ ج. 
  السُُّفنُ د. 

َتِ  ه.  احلَيَـَوا

 + : ِلَماَذا ُيَساِفُر الطُّالَِّب ِإَىل َخارِِج اْلِبَالِد ؟ .36

  : ُهْم ُيَساِفُرْوَن إِلَْيِه ... -
  لِلرِّْحَلِة الثـََّقاِفيَّةِ أ. 

  لِلتَِّجاَرةِ  ب.
  لِيـَُواِصُلْوا ِدرَاَستَـُهمْ ج. 
  اْلُكُتبِ ِلِشرَاِء د. 

َدِة َأْصِدقَاِئِهمْ  ه.  لِِزَ



ِت ؟ .37 َ  + : ِمْن أَْيَن يـَْعِرُف النَّاُس ْاَألْخَباَر اْليَـْوِميََّة ْوْاِإلْعَال

  : ُهْم يـَْعرِفـُْونـََها ِمَن  .... -
  اْلَمَقاَالتِ أ. 

  اْلِكَتابِ  ب.
  الصُّْوَرةِ ج. 
  اجلَرِْيَدةِ د. 

 الِقصَّةِ  ه.

لنَِّساِء ؟ .38 ِ  + : َما اْسُم اْلَمَجلَِّة الَِّىت تـَتـََعلَُّق 

  : ِاْمسَُها ... -
َناأ.    ِفْيِميـْ

  َكاَواْنُكو ب.
  َغتـْرَاج. 
  تِيْمُبود. 

 ِإْيُكونُوِمي ه.

ِمٍج يـَْنُشرُُه التِّْلِفزِيـُْوَن اْحلُُكْوِميُّ ِيف السَّاَعِة التَّاِسَعِة لَْيالً ؟+ :  .39  َأيُّ بـَْرَ

- .... :  
  اَألْخَباُر اْلَعاَلِميَّةُ أ. 

َتُ  ب.   اِالْعَال
  الَتْمِثْيِليَّةُ ج. 
  اْلُمَسابـََقةُ د. 

 اْلُمَناَقَشةُ  ه.

 + : َماَذا َتْسَتِفْيُد ِمَن الرَّاِديـُْو ؟ .40

  : َأْسَتِفْيُد ِمْنُه .... -
  ِالْمسََع ْاَألْخَباُر ْواْلُمْوِسيـَْقىأ. 

  ُالَشاِهُد ْاَألْخَباَر َواْلُمْوِسيـًْقى ب.
  لِْلُمَكاَلَمِة الشَّْخِصيَّةِ ج. 

  ِة ُعيـُْوِب النَّاسِ ِلَمْعرِفَ د. 
 ِلُمَخاطََيِة اْلُمَشاِهِدْينَ  ه.

لرُّْوبِيَِّة، َفَمَأل ْاِالْسِتَمارَ  .41 ِ ِة وََكاَن ِسْعُر الصَّْرِف َمثَاَن أَْلٍف َذَهَب َخاِلُد ِإَىل اْلبَـْنَك َوَمَعُه ِماَئَة ُدْوَالٍر اَْمرِْيِكيٍّ لَِيْصرِفـََها 
 ُرْوبِيٍَّة ِلُكلِّ ُدْوَالٍر، َفَحَصَل َعَلى ِمْليـُْوَن ِوِستِِّماَئِة أَْلِف ُرْوبِيٍَّة ُمَقاِبَل ِمائـََيتْ ُدْوَالٍر.

َها َخاِلٌد ُمَقاِبَل ِمائـََيتْ ُدْوَالٍر ؟ ... ُرْوبِيٍَّة.   َكْم ُرْوبِيًَّة َحَصَل َعَليـْ
  1.600.000أ. 

  1.000.000 ب.
  600.000ج. 
  8.000د. 

 200 ه.

َعَها ِيف َايِّ َمَكاٍن َوِيف َأيِّ َوْقٍت َكانُـ  .42 قَاِدُرْوَن َعلَى  ْوا. َفِبَذِلَك ُهمْ َعْن طَرِْيِق ... َيْسَتِطْيُع النَّاُس ِشرَاَء أَنْـَواِع اْلَبَضاِئَع َوبـَيـْ
ِِْم اْليَـْوِميَِّة.َسدِّ َحاَجِتِهْم اْلَمادِّيَِة   ِيف َحَيا

  الزِّرَاَعةِ أ. 
  التَِّجاَرةِ  ب.

رَاَسةِ ج.    الدِّ
  اْلُمَواَصَلةِ د. 

 اِالتَِّصالِ  ه.

ُهَما َسَفاَرٌة  .43 ْولَتَـْنيِ َعالََقٌة ... َنَشَأْت ِيف ُكلِّ ِمنـْ نَـُهَما َعالََقةٌ ِإَذا َكاَنْت بـَْنيَ الدَّ ُن  قـَْنُصِليٌَّة َوِمْن ُمثَّ َتُكْوُن بـَيـْ ِجتَارِيٌَّة ُمتَكِّ
 َوالتـَّْورِْيِد. ُوُجْوَد َحرََكِة التَّْصِدْيرِ 

  ِدبْـُلْوَماِسيَّةٌ أ. 
  َعْسَكرِيَّةٌ  ب.

  َأَخِويَّةٌ ج. 
  َشْعِبيَّةٌ د. 

 ثـََقاِفيَّةٌ  ه.

 
 
 
 



َئِة ْاألَُمِم اْلُمتَِّحَدِة ُهَو ... النـَّْقِد الدَّْوِيل َوِمْن أَْغرَاِضِه حتَْ  .44  ِقْيُق التـََّعاُوِن النـَّْقِديِّ الدَّْوِيل.ِمَن ْاَألْجِهزَِة الرَّئِْيِسيَِّة ِهلَيـْ

  ُمَنظََّمةٌ أ. 
َئةٌ  ب.   َهيـْ

  بـَْنكَ ج. 
  ِخزَانَةٌ د. 

 ُصْنُدْوقٌ  ه.

َ تـُْونـُْو، لَِماَذا قـَرَْأَت َجمَلََّة ؟ .45 ِصٌر :  َ 

  تـُْونـُْو : قـَرَْأُت َجمَلََّة َألِجَد َأْخَبارًا .....
  يـَْوِميَّةً أ. 

  ُأْسبـُْوِعيَّةً  ب.
  َسَنِويَّةً ج. 
  َصاِدَقةً د. 

 َكاِذبَةً  ه.

 َرتِِّب اْلَكِلَماِت ْاآلتَِيِة ! .46

  اْجلَرِْيَدةَ  -ِيف ْاُألْسبـُْوِع  -َوَتْصُدُر  - َمرًَّة  - اْلَمَجلَُّة  -ُكلَّ يـَْوٍم   -َتْصُدُر 
  َتْصُدُر اْجلَرِْيَدُة ُكلَّ يـَْوٍم َوَتْصُدُر اْلَمَجلَُّة َمرًَّة ِيف ْاُألْسبـُْوعِ أ. 

  َتْصُدُر يـَْومٍ  َتْصُدراْلَمَجلَُّة ِيف ْاُألْسبـُْوِع  َمرًَّة واْجلَرِْيَدُة ُكلَّ  ب.
  ِيف ْاُألْسبـُْوِع  اْجلَرِْيَدةَ  ُكلَّ يـَْوٍم اْلَمَجلَُّة  َمرًَّة  َوَتْصُدرُ ج.  
  َتْصُدرُ  اْلَمَجلَّةُ  ُكلَّ يـَْومٍ  َمرًَّة َوَتْصُدُر  ِيف ْاُألْسبـُوِْع  اْجلَرِْيَدةَ د. 
 اْجلَرِْيَدةَ  ِعوِيف َتْصُدر َمرًَّة ْاُألْسبـُوْ  ُكلَّ يـَْومٍ  َتْصُدرُ  اْلَمَجلَّةُ  ه.

ْنُدوْنج ِبِصَناَعِة ....؟ .47 َ َباُدْويـُْوِت قـَْريٌَة َمْشُهْوَرٌة ِيف   السَُّؤاُل : َهْل ِتِشيـْ

َواءَ أ.    الدَّ
  الطَّائَِرةِ  ب.

  اْلَمالَِبسِ ج. 
  اْلَمْأُكَالتِ د. 

 اَألْخِذيَةِ  ه.

نَـَها َوبـَْنيَ الدَُّوِل ِيف اْلَعاملَِ ؟ ..... .48  َهْل َحتَْتاُج ِإْنُدْونِْيِسيَّا ِإَىل اْلَعالََقِة التَِّجارِيَِّة بـَيـْ

  ِجدا نـََعْم، َحتَْتاُج إِلَيـَْها َوُمِهمٌّ أ. 
َها ب.   َال َحتَْتاُج إِلَيـْ
َهاج.    َال، َال َحتَْتاُج إِلَيـْ

  َحتَْتاُج َوُمِهمٌّ د. 
ُر ُمِهمٌّ  ه.  َال، َال َحتَْتاُج َوَغيـْ

َها ! .49 َفُة السَِّفْريِى ؟ َواذُْكْر ِمنـْ  +: َهْل َعَرْفَت َما َوِظيـْ

  ِفْرَقةٍ بـَْنيَ أ. 
  بـَْنيَ َدْولَتَـْنيِ  ب.

  بـَْنيَ َمجَاَعةٍ ج. 
َلةٍ د.    بـَْنيَ َقِبيـْ

 بـَْنيَ بـََلدٍ  ه.

رَاَسةِ  .50 ْيٌل، َلُه ُغْرَفُة ْاِالْسِتْقَباِل َوُغْرَفُة الدِّ  قَاَل يـُْوُسُفِ َألِخْيِه زُبـَيـٌْر : ِيلْ بـَْيٌت مجَِ

ٌر : أَْيَن    تـَْرُقُد ؟ قَاَل يـُْوُسُف : .....َسَأَل زُبـَيـْ
َ يـَْرُقُد ِيفْ ُغْرَفُة النـَّْومِ أ.    َأ

َ أَْرُقُد ِيفْ ُغْرَفِة النـَّْومِ  ب.   َأ
َ ملَْ أَْرُقْد ِيفْ ُغْرَفِة النـَّْومِ ج.    َأ
  تـَْرُقُد ِيفْ ُغْرَفَة النـَّْومِ د. 
َ نـَْرُقُد ِيفْ ُغْرَفِة النـَّْومِ  ه.  َأ

  


