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 )ينتهي بـ ".... من بيتي."(                 ٣٤ص - الجزء األول – أشتري طعامي وحاجياتيالنَّص: 
 fresh   ؟باللغة األنكليزية  "طازج" كلمةما معنى :  ١س
                                        ِمَن الَبّقال.؟   ين نشتري الخضرواتأمن :  ۲س
           َمَن الـَمخَبز.  ؟ الَبسَكويتَ َز وَ ـُخب من أين نشتري ال:  ۳س

 "(ينتهي بـ ".... َوَأجاصَيبدأ بـ    كريم   )   ٣٥ص - ثانيالجزء ال – أشتري طعامي وحاجياتيالنَّص: 
    magazine                                            ؟باللغة األنكليزية  "مـََجلَّة"كلمة : ما معنى  ١س
                    ِمن الـَمتَجِر الَكبيِر.؟     ريـُم حاِجياُت الَبيتِ كَ  شتري ي ين أ نم:  ۲س
            ِمَن الَبّقال.   ؟ الَفواِكهَ  دىمن أين تـشتري نَ :  ۳س

ف على أجزاء جسميالنَّص:   )ينتهي بـ "..... واجبي البيتي."(             ٤٥ص - الجزء األول – أتعرَّ
    parts of the body                ؟باللغة األنكليزية  "الجسم أجزاءُ نى عبارة "ا مع: م ١س
 َكريـم.؟     عرف أجزاء الجسميَ كاَن َمـن ِمن أصدقاء فاطمة :  ۲س
 بيتي.نـُمِسُك بـهما األشياء َوَنأُكُل بـهما الطَّعاَم َوَنكُتُب ِبـِهما الواجب ال  ؟ُهَو َعَمُل الَيَدين ما:  ۳س

 "(َوالَوجه"ينتهي بـ و  "..وأنت يا كريم"َيبدأ بـ  ) ٤٦ص -الجزء الثاني– ف على أجزاء جسميأتعرَّ  النَّص:
     I run ؟باللغة األنكليزية  "َأرُكُض " َكلمة: ما معنى  ١س
                                  نان واألنف والَفم واأُلُذنان.الَعي      ؟ما ِهَي َأجزاُء الَوجه:  ۲س
 َنأُكُل َوَنَتَكلَُّم به.   ؟ َنفَعُل بالَفمِ ماذا :  ۳س

 )ينتهي بـ "..... سأنَتِظر."(                             ٥٤ص - الجزء األول –لوازم المدرسة النَّص: 
       She give (return) it back       ؟باللغة األنكليزية  "هاُترِجعُ : ما معنى عبارة " ١س
                                  كانت فوَق الرَّّف.   ؟ َعنها عندما سأل رامي أين كانت الـِمبراة :  ۲س
ياِضّيات.   ؟ لماذا طلب رامي الحاسبة من وليد:  ۳س              ِلَيستعِمَلها في َدرِس الرِّ

َنٌة."(  ...هاتان  منىـ َيبدأ ب)       ٥٥ص - الثانيالجزء  – لوازم المدرسةالنَّص:   ينتهي بـ "..... ُمَلوَّ
      don’t forget؟باللغة األنكليزية  "ينسَ ال تَ ما معنى عبارة ":  ١س
                                       واِجَب َدرِس الُعلوم.    ؟ ماذا أراَدت َأن َتكُتَب ُمنى:  ۲س
                     أرادت أن تشَترَي كتاَبين.   ؟ ماذا أراَدْت َأن َتشَترَي َزيَنب:  ۳س
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 )ينتهي بـ "..... َعلى الـَحديَقِة."(                          ٧٤ص - الجزء األول – بيتي الجديدالنَّص: 
   it is located   ؟باللغة األنكليزية "يقع" كلمة: ما معنى  ١س
                          د أسواٌق َكبيرٌة.جَ تو ؟    هاية الشارعـيوجد في ن  ذاما:  ۲س
                                  َيتَالَُّف ِمن َثالث ُغَرف.    ؟ يتألف البيت الجديد كم غرفة  ن مِ :  ۳س

 (."َلذيذا  ينتهي بـ "..... َيبدأ بـ "َطَلَبت .... " وَ )             ٧٥ص - الجزء الثاني – بيتي الجديدنَّص: ال
     my stuff  ؟باللغة األنكليزية  "أَغراضي" كلمة: ما معنى  ١س
    َطَلَبت أن ُيساِعدوها في َتنظيِف الَبيِت. ؟   هاماذا َطَلَبت اأُلمُّ ِمن أوالدِ :  ۲س
         َوَضَعتُهم في الـِخزاَنِة.   ؟ هامالِبسَ َأيَن َوَضَعِت الِبنُت :  ۳س

 "(ينتهي بـ "..... الّسوِق الَقريِب. )                       ٨٤ص -الجزء األول  –غرفتي وأثاثي النَّص: 
 overlooks  " باللغة األنكليزية ؟ُيِطلُّ " كلمة: ما معنى  ١س
          إثنان. ؟  سالي  غرفةِ في شبابيك الكم عدد :  ۲س
                          ثاثًا َجديدًا.َتشترَي أَ أرادت أن       ؟َأن َتشترَي ِلُغرَفِتها سالي أراَدت ماذا:  ۳س

 )َيبدأ بـ "كان أخي .. " َوينتهي بـ ".. َفوَق المكتب"(      ٨٤ص -لجزء الثاني ا –غرفتي وأثاثي النَّص: 
     They hang  ؟باللغة األنكليزية  "يعلقان: ما معنى َكلمة " ١س
                                                     .المكتب من السيارةو  ر والخزانةنزل العمال السري أَ    ؟أنزل العمال من سيارة الشحنذا ما:  ۲س
                             .فوق المكتب          ؟أين وضع الحاسوب:  ۳س

 ("الَعصيرَ  َيشَربَ "..... لِ )ينتهي بـ                         ١۰٤ص -الجزء األول  – الـمطارفي النَّص: 
    left (remained)    ؟باللغة األنكليزية  "َبِقيَ " كلمة: ما معنى  ١س
                                  إلى سوِريَّة. ؟  يسافر حامد بلد  الى أي :  ۲س
َفر.َطَلَب ِمنُه َجواَز ال  ؟ن حامدجوازات مِ ـ ف الوظَّ مُ  طلبَ ذا ما:  ۳س َفر وَتذكرة السَّ                 سَّ

 "(ممتعة  .. " َوينتهي بـ "بعد ساعة)َيبدأ بـ "             ١۰٤ص -الجزء الثاني  – النَّص: في الـمطار
   The plane took off؟ باللغة األنكليزية  "أقلعت الطائرة" كلمةما معنى  : ١س
 مطار دمشق  ؟  حامدمطار نزَل أي في  : ۲س
 أقاربهُ اَن بإنتظار حامد ؟  َمن ك:  ۳س
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 (""..... إلى َبيروتَ )ينتهي بـ                            ١١٢ص -الجزء األول  –النَّص: في الميناء 
     she (it) arrived ؟باللغة األنكليزية  "َوَصَلْت " كلمة: ما معنى  ١س
  .إلى بيروت؟      سلمى َأيَن َذَهَبت:  ۲س
فيَنِة ذا كاَن يوَجد في الطابق اما:  ۳س  ُشرَفٌة كبيَرٌة.َمسَبٌح و   ؟لثاني ِمَن السَّ

 "(ونزَل الركاب.. " َوينتهي بـ "صعدت سلمى)َيبدأ بـ "      ١١٢ص -الجزء الثاني  –النَّص: في الميناء 
    . يتحرك في الماء رأت سلمى دلفين كبيرماذا رأت سلمى في الماء ؟  : ١س
 ساعة .بعد نصف  يروت ؟متى ستصل السفينة الى ميناء ب  : ۲س
 .The waves are calm  ؟ باللغة األنكليزية "األمواج هادئة" عبارةما معنى   : ۳س

 )ينتهي بـ "..... اللُّغة الَعربيَّة."(                       ١٢۰ص -الجزء األول  –النَّص: عطلة الصيف 
 different   ؟باللغة األنكليزية "خَتِلفةمُـ " كلمة: ما معنى  ١س
     بالّسياحِة واآلثار وخاصة األهرامات ونـهر النيل.؟   بـِماذا َتشَتِهُر ِمصر:  ۲س
نين.ومتى؟    ؟ َمِن اّلذي َبنى األهرامات في ِمصر:  ۳س            َبناها الفراعنة قبل آالِف السِّ

 . "(الغابات والجبالبـ " . " َوينتهيذهبت هدى)َيبدأ بـ " ١٢۰ص -الجزء الثاني  –النَّص: عطلة الصيف 
 إلى مدينة اإلسكندرية .   ؟ ن ذهبْت هدىالى أي :  ١س
 بيروت .ما هي عاصمة لبنان ؟ :  ۲س
 .تقع بيروت على ساحل البحر األبيض المتوسط تقع بيروت ؟  أين : ۳س

 َسَنوات."( 4)ينتهي بـ ".....                            ١٥۰ص  –الجزء األول  – النَّص: أيام األسبوع
 the coming؟ " باللغة األنكليزية القاِدم" كلمة: ما معنى  ١س
                         .الثُّالثاء َيوم ؟ األخوين َأحـَمد َوماِهرميالد  في أي يوم يصادف يوم:  ۲س
                                     وات.خـَمس َسنَ      ؟ ُسعادكم سيصبح ُعمر :  ۳س

 "( بعد الظهر. " َوينتهي بـ "مرحبا  أنا ياسمين)َيبدأ بـ "    ١٥۰ص –الجزء الثاني  – النَّص: أيام األسبوع
   أربع سنوات    كم كان عمر زينب ؟  : ١س
  إلى السينما .   ن سيذهب مؤيد مع أصدقائه ؟الى أي :  ۲س
                                 surprise ؟ كليزية " باللغة األن ُمفاجأةً " كلمةما معنى  : ۳س
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 )ينتهي بـ "..... يـَحِمُل َظرفا ."(                            ١٩١ص -الجزء األول  –النَّص: أحبُّ العيد 
 He gets ready    ؟باللغة األنكليزية "َيَتَهيَّأ" كلمة: ما معنى  ١س
                ن آخر يوم رمضان قبل العيد.ألنه كا؟    الصباح ذلكجميع باكرًا ـماذا استيقظ الـ ل:  ۲س
                    ساعي البريد            ؟َمن دق جرُس الباب :  ۳س

 "(.أكبرحماٍس . " َوينتهي بـ "َمن دَق جرُس )َيبدأ بـ ".    ١٩۲ص -الجزء الثاني  –النَّص: أحبُّ العيد 
 decoration   ؟ ةباللغة األنكليزي  "الّزيَنة" كلمة: ما معنى  ١س
                               من بيروت بعث الرسالة الخال سعيد َومن َأيَن َبَعَثها ؟  ؟َمن الَّذي بعَث الرِّسالة :  ۲س
  اليوم التالي. في مقاد الخال سعيد قول أنت  كانت   ؟ماذا كانت َتقوُل الرِّساَلُة :  ۳س

"()ينتهي بـ " ايضا                          140ص  –زء األول الج –النَّص: في أي يوم عيد ميالدي  
   Nine years ؟باللغة األنكليزية  "تسع سنوات" عبارة: ما معنى  ١س
                            .في السابع من الثهر الثالث ميالد لينه ؟ ُيصادف متى :   ۲س
 نعم عمر باسل عشر سنوات .هل عمر باسل عشر سنوات ؟ :  ۳س

 "(في الشهر الثامنميالدكم "  " َوينتهي بـ)َيبدأ بـ "علي أنا     140ص –أي يوم عيد ميالدي الجزء الثاني  في –النَّص:
  He will become؟ " باللغة األنكليزية َسُيْصِبحُ " كلمة: ما معنى  ١س
 في الشهر الثامن .شهر عيد ميالد سعيد ؟  في أي:  ۲س
  The next month؟  "الشهر القادم" ـ ماذا نقصد ب:  ۳س

 


