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 )ينتهي بـ ".... من بيتي."(                   ٣٤ص - الجزء األول – أشتري طعامي وحاجياتيالنَّص: 
    ؟باللغة األنكليزية  "طازج" كلمةما معنى :  ١س
                                         ؟   ين نشتري الخضرواتأمن :  ۲س
              ؟ ـُخبَز َوالَبسَكويتَ من أين نشتري ال:  ۳س

 "(ينتهي بـ ".... َوَأجاصو  "كريم" َيبدأ بـ )   ٣٥ص - ثانيالجزء ال – أشتري طعامي وحاجياتيالنَّص: 
                                                 ؟باللغة األنكليزية  "مـََجلَّة"كلمة : ما معنى  ١س
                     ؟     َكريـُم حاِجياُت الَبيتِ  شتري ي ين أمن :  ۲س
                ؟ الَفواِكهَ  دىمن أين تـشتري نَ :  ۳س

ف على أجزاء جسميالنَّص:   )ينتهي بـ "..... واجبي البيتي."(             ٤٥ص - الجزء األول – أتعرَّ
                   ؟باللغة األنكليزية  "أجزاُء الجسم: ما معنى عبارة " ١س
  ؟     عرف أجزاء الجسميَ اَن كـن ِمن أصدقاء فاطمة مَ :  ۲س
     ؟ُهَو َعَمُل الَيَدين ما:  ۳س

ف على أجزاء جسمي :النَّص  "(َوالَوجه"ينتهي بـ  و  "..وأنت يا كريم"َيبدأ بـ  )  ٤٦ص -الجزء الثاني–أتعرَّ
                                                        ؟باللغة األنكليزية  "َأرُكُض " َكلمة: ما معنى  ١س
                                         ؟ما ِهَي َأجزاُء الَوجه:  ۲س
     ؟ َنفَعُل بالَفمِ ماذا :  ۳س

 )ينتهي بـ "..... سأنَتِظر."(                        ٥٤ص -  الجزء األول –لوازم المدرسة  النَّص: 
         ؟األنكليزية  باللغة "هاُترِجعُ : ما معنى عبارة " ١س
                                      ؟ َعنها عندما سأل رامي أين كانت الـِمبراة :  ۲س
                 ؟ لماذا طلب رامي الحاسبة من وليد:  ۳س

 َنٌة."(تهي بـ "..... ُمَلوَّ نيو   "...هاتان  منى"َيبدأ بـ )     ٥٥ص - الجزء الثاني – لوازم المدرسةالنَّص: 
                                                      ؟باللغة األنكليزية  "ينسَ ال تَ ما معنى عبارة ":  ١س
                                       .     ؟ ماذا أراَدت َأن َتكُتَب ُمنى:  ۲س
                         ؟ ماذا أراَدْت َأن َتشَترَي َزيَنب:  ۳س
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 )ينتهي بـ "..... َعلى الـَحديَقِة."(                          ٧٤ص - الجزء األول – بيتي الجديدالنَّص: 
                                                       ؟باللغة األنكليزية "يقع" كلمة: ما معنى  ١س
                          . ؟    ارعهاية الشـيوجد في ن  ذاما:  ۲س
                                       ؟ يتألف البيت الجديد كم غرفة  ن مِ :  ۳س

 ."(َلذيذا  ينتهي بـ "..... َيبدأ بـ "َطَلَبت .... " وَ )             ٧٥ص - الجزء الثاني – بيتي الجديدالنَّص: 
                                                        ؟ألنكليزية غة ابالل "أَغراضي" كلمة: ما معنى  ١س
      ؟   ماذا َطَلَبت اأُلمُّ ِمن أوالِدها:  ۲س
                                                        ؟ هامالِبسَ َأيَن َوَضَعِت الِبنُت :  ۳س

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

 ي .. " َوينتهي بـ ".. َفوَق المكتب"()َيبدأ بـ "كان أخ     ٨٤ص -الجزء الثاني  –أثاثي غرفتي و النَّص: 
                                                           ؟باللغة األنكليزية  "يعلقان: ما معنى َكلمة " ١س
                                                         ؟أنزل العمال من سيارة الشحنذا ما:  ۲س
                                   ؟ع الحاسوبأين وض:  ۳س

 ("..... ِلَيشَرَب الَعصيَر.")ينتهي بـ                         ١۰٤ص -الجزء األول  – الـمطارفي النَّص: 
   l                                                       ؟باللغة األنكليزية  "َبِقيَ " كلمة: ما معنى  ١س
                                    ؟  يسافر حامد بلد  الى أي :  ۲س
                   ؟ن حامدجوازات مِ ـ ف الوظَّ مُ  طلبَ ذا ما:  ۳س

 .. "(ممتعة  بـ ".. " َوينتهي بعد ساعة)َيبدأ بـ "             ١۰٤ص -الجزء الثاني  – النَّص: في الـمطار
 ؟ باللغة األنكليزية  "الطائرة أقلعت" كلمةما معنى  : ١س
    ؟  حامدمطار نزَل أي في  : ۲س
  َمن كاَن بإنتظار حامد ؟  :  ۳س
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 ("..... إلى َبيروَت.")ينتهي بـ                              ١١٢ص -الجزء األول  –النَّص: في الميناء 
   ؟باللغة األنكليزية  "َوَصَلْت " كلمة: ما معنى  ١س
   ؟      سلمى َأيَن َذَهَبت:  ۲س
فيَنِة ذا كاَن يوَجد فما:  ۳س     ؟ي الطابق الثاني ِمَن السَّ

 "(ونزَل الركاب.. " َوينتهي بـ "صعدت سلمى)َيبدأ بـ "      ١١٢ص -الجزء الثاني  –النَّص: في الميناء 
 لماء ؟ ماذا رأت سلمى في ا : ١س
   يروت ؟ متى ستصل السفينة الى ميناء ب  : ۲س
     ؟ األنكليزية باللغة "األمواج هادئة" عبارةما معنى   : ۳س

 )ينتهي بـ "..... اللُّغة الَعربيَّة."(                   ١٢۰ص -الجزء األول   –النَّص: عطلة الصيف  
       ؟يزيةباللغة األنكل "مـُخَتِلفة" كلمة: ما معنى  ١س
      ؟   بـِماذا َتشَتِهُر ِمصر:  ۲س
            ومتى؟    ؟ َمِن اّلذي َبنى األهرامات في ِمصر:  ۳س

 "(الغابات والجبال. " َوينتهي بـ "ذهبت هدى)َيبدأ بـ "    ١٢۰ص -الجزء الثاني  –النَّص: عطلة الصيف 
     ؟ ن ذهبْت هدىالى أي :  ١س
  مة لبنان ؟ ما هي عاص:  ۲س
                                      تقع بيروت ؟  أين : ۳س

 َسَنوات."( 4)ينتهي بـ ".....                             ١٥۰ص  –ول الجزء األ – النَّص: أيام األسبوع
  ؟ " باللغة األنكليزية القاِدم" كلمة: ما معنى  ١س
                           ؟ األخوين َأحـَمد َوماِهرد ميال في أي يوم يصادف يوم:  ۲س
                                           ؟ ُسعادكم سيصبح ُعمر :  ۳س

 "(بعد الظهرَوينتهي بـ " ".مرحبا  أنا ياسمين)َيبدأ بـ "      ١٥۰ص  –الجزء الثاني  – ص: أيام األسبوعالنَّ 
     كم كان عمر زينب ؟  :١س
   ن سيذهب مؤيد مع أصدقائه ؟ الى أي :  ۲س
                                  ؟ " باللغة األنكليزية ُمفاجأة  " كلمةما معنى  : ۳س
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 "()ينتهي بـ "..... يـَحِمُل َظرفا                               ١٩١ص -الجزء األول  –النَّص: أحبُّ العيد 
      ؟باللغة األنكليزية "َهيَّأَيتَ " كلمة: ما معنى  ١س
                ؟ الصباح ذلكجميع باكرا  ـماذا استيقظ الـ ل:  ۲س
                                 ؟َمن دق جرُس الباب :  ۳س

 "(حماٍس أكبر" َوينتهي بـ "َمن دَق جرُس )َيبدأ بـ "           ١٩۲ص -الجزء الثاني  –النَّص: أحبُّ العيد 
     ؟ باللغة األنكليزية "الّزيَنة" كلمة: ما معنى  ١س
                                 َومن َأيَن َبَعَثها ؟  ؟َمن الَّذي بعَث الرِّسالة :  ۲س
  ؟ماذا كانت َتقوُل الرِّساَلُة :  ۳س

"( نتهي بـ " ايضا  )ي                       140ص  –الجزء األول  –النَّص: في أي يوم عيد ميالدي  
     ؟باللغة األنكليزية  "تسع سنوات" عبارة: ما معنى  ١س
                             ميالد لينه ؟  صادفيُ  متى:   ۲س
   هل عمر باسل عشر سنوات ؟:  ۳س

 "(في الشهر الثامنيالدكم م  " َوينتهي بـ")َيبدأ بـ "علي أنا       140ص –في أي يوم عيد ميالدي الجزء الثاني  –النَّص:
   ؟ " باللغة األنكليزية َسُيْصِبحُ " كلمة: ما معنى  ١س
  في أي شهر عيد ميالد سعيد ؟ :  ۲س
   ؟  "الشهر القادم" ـ بماذا نقصد :  ۳س

 


