
  

  !�جابات من ب�ن �ختيارات التالية   اخ�ْ� أ��َّ 
 

 )٤ – ١لألسئلة رقم  (  !التا��  اقرأ النّص 

 ��
َ
ا جميال ، أبيض اللون . �� �متحان ، فقّدم لھ والده �دّية  دمحمن

ً
. �انت ال�دّية خروف

�ان دمحم يحّب ذلك ا��روف �بيض و�ان يأخذه معھ �� ��اية �سبوع إ�� مزرعة والده  

�ان دمحم ير�ط . �� ��اية اليوم  حيث يأ�ل العشب �خضر ثّم �عيده معھ إ�� الـمنـزل 

  .�رة �� الب�ت خروفھ بحبل إ�� �

 ....العنوان الـمناسب لـ�ذه الفقرة �و  .١

  �دّية النجاح -ج        �� �متحان دمحم  -أ

  ا��روف �بيض -د        �ميلا��روف ا� -ب
 

 محّمد ؟ـمن الذي قّدم ال�دّية لِ  .٢

  أّمھ -ج          أبوه  -أ

  محّمد -د          خروفھ -ب
 

 محّمد ذلك ا��روف ؟ .٣
ُ

 إ�� أين يأخذ

ب إ��   -أ
ْ

  ��رة �� الب�تإ��  -ج      �خضرالعش

  مزرعة والدهإ��  -د      الـمنــــزل �� ��اية اليومإ��  -ب
 

 م�� �عيد محّمد خروفھ إ�� الـمنــزل ؟ .٤

 �� ��اية �سبوع -ج        �� يوم من �ّيام  -أ

 ��اية الش�ر �� -د        �� ��اية اليوم -ب
 

  

  !حّول كما �� الـمثال 

   .�� الـم��د بالصالةأمر�ي والدي  – دّرِسامل  :  الـمثال 

�بأمر�ي والدي  – لميذتال
ّ

  �� الـم��د أن أص�
 

 ....    – لميذتال     .أمر�ي الـمدّرس بقراءة الّدْرس    – املدّرِس .٧٦

  الـمدّرس بأن نقرأ الدْرسأمر�ي  -ج    الـمدّرس بأن أقرأ الدْرسأمر�ي  -أ

  الـمدّرس بأن تقرأ الدْرسأمر�ي  -د    الـمدّرس بأن يقرأ الدْرسأمر�ي  -ب
 

 ....   – لميذتال     .أمر�ي أ�� بفتح الباب    – املدّرِس .٧٧

  أ�� بأن تفتح البابأمر�ي  -ج      أ�� بأن يفتح البابأمر�ي  -أ

  أ�� بأن نفتح البابأمر�ي  -د      أ�� بأن أفتح البابأمر�ي  -ب
 

 ....   – لميذتال     .أمرت �ّم ولد�ا ب�ناول الطعام     – املدّرِس .٧٨

  أمر الولد أّمھ بأن ي�ناول الطعام -ج    أمر الولد أّمھ بأن ت�ناول الطعام -أ

  أمرت �ّم ولد�ا بأن ي�ناول الطعام -د    أمرت �ّم ولد�ا بأن ت�ناول الطعام -ب
 

ب�ب     – املدّرِس .٧٩
ّ
 ....   – لميذتال     .أمر الـمدير الطالب بـمقابلة الط

ب�بأمر  -أ
ّ
ب�ب -ج    املدير الطالب بأن يقابل الط

ّ
  أمر املدير الطالب بأن قابل الط

ب�ب -ب
ّ
ب�ب -د  أمر املدير الطالب بأن أقابل الط

ّ
  أمر املدير الطالب بأن قّبل الط

 

 ....   – لميذتال     .أمر�ي أ�ي بالسفر    – املدّرِس .٨٠

  أمر�ي أ�ي بأن أسافر -ج      أن �سافرأ�ي بأمر�ي  -أ

  أن �سافرأ�ي بأمر�ي  -د      أ�ي بأن �سافرأمر�ي  -ب
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 .ذ�بُت إ�� الطب�ب .... عندما شعرت ِبـ  .٧٤

  �زن ا� -د          السعادة ـ -ج      لم� -ب     العطش -أ
 

 . عندما عاد ولد�ا من الرحلة .... شعرت �ّم ِبـ  .٧٥

  �زن ا� -د          السعادة ـ -ج      لم� -ب     العطش -أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )١٥ – ٥لألسئلة رقم  (  !التا��  اقرأ النّص 

� الظْ�ر و يإ�� الـمنــزل �� الثانية ظْ�را ، ف أحمدعود �
ّ

�� .  س��يح قليال �عد الغذاء�ص�

عود �حّل الواجبات الـمدرسّية ثّم �و  ھراجع دروسيلعب كرة القدم و�� الـمساء يالعصر 

را ل�ي 
ّ

ايإ�� الفراش مبك
ً
 . ��و �� الصباح �شيط

 ...الغذاء �و  .٥

  الليلالطعام الذي يتم تناولھ ��  -ج  الطعام الذي يتم تناولھ �� ف��ة الصباح  -أ

  الـمساءالطعام الذي يتم تناولھ ��  - .د  منتصف ال��ارالطعام الذي يتم تناولھ ��   -ب
 

� أحمد الظْ�ر ؟ .٦
ّ

 م�� يص�

  قبل أن يلعب كرة القدم -ج      �عد عودتھ إ�� الـمنــزل   -أ 

  قبل مراجعة دروسھ - .د      �عد أن ي�ناول الغذاء  -ب
 

 ....�� النّص السابق �و } ي��و { مرادف �لمة  .٧

  �س�يقظ - .د                 �س��يح -ج      ينام  -ب    يلعب  -أ
 

ث السالم" .٨
ّ
 .... �و �� النّص السابق " جمع الـمؤن

  الواجبات -ج          الـمدرسّية  -أ

  الـمنازل  - .د          الدروس  -ب
 

 م�� ينام أحمد �� الليل ؟ .٩

  الواجبات الـمدرسّية �عد حّل  -ج      �عد أن يلعب كرة القدم  -أ

  ي��و �� الصباح�عد أن  - .د      عودتھ إ�� الـمنــزل �عد   -ب
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 ....�و  تناولھ �� ف��ة الصباح الطعام الذي يتّم  .١٠

  العشاء -د    الـمغرب -ج         الغذاء -ب    الفطور   -أ
   

 ....ليل �و تناولھ �� ف��ة ال الطعام الذي يتّم  .١١

  العشاء -د    الـمغرب -ج         الغذاء -ب    الفطور   -أ
 

ا {  .١٢
ً
را ل�ي ي��و �� الصباح �شيط

ّ
، السؤال ال��يح ل�ذه } �عود أحمد إ�� الفراش مبك

 ....ا��ملة �و 

را ؟ كيف  -أ
ّ

را ؟م��  -ج    �عود أحمد إ�� الفراش مبك
ّ

  �عود أحمد إ�� الفراش مبك

رالـماذا  -ب
ّ

را ؟�ْل  -د  ؟  �عود أحمد إ�� الفراش مبك
ّ

  �عود أحمد إ�� الفراش مبك
 

 ....�� النّص السابق �و } الـمنــزل { مرادف �لمة  .١٣

 ا��ـمام -د    الـب�ت -ج          السطح -ب    ـملعبال  -أ
   

 ....�� النّص السابق �و "  أحمد"�لمة   .١٤

  منصوباسم مفرد  -ج      اسم ال ينصرف مرفوع  -أ

  الـمث�� منصوب -د      �سماء ا��مسة مرفوع -ب
 

 ....الفعل الـمضارع الـمرفوع بالضّمة الـمقّدرة �� النّص السابق �و  .١٥

                   �س��يح -ج          يلعب  -أ

  �عود - .د          ي��و  -ب

 

  

 

 ....ل�س �� الـحقيبة  .٦٧

  مكتبا -د          كتابا ـ -ج    كتابان -ب     كتاب�ن -أ
 

 .غائبة أمس ....  �انت .٦٨

  الطالب -د          الطالبة ـ -ج    الطالبات -ب     الطالبون  -أ
 

ْ�ِن .... أصبح  .٦٩
َ
 .�شيط

  الُعّمال -د          العامالن ـ -ج    العامالت -ب     العامل�ن -أ
 

 .لطيفا .... صار  .٧٠

  الطْقُس  -د          الطْقَس  ـ -ج    الطْقِس  -ب     الطْقوس -أ
 

 .العص�� ي�ناوالن .... شا�دُت  .٧١

  الطالَبْ�ِن  -د          البنات ـ -ج    �والد -ب     الطالبان -أ
 

 .إ�� السوق .... ذ�ب حسن مع  .٧٢

  أخ��ما  -د          أخ��م ـ -ج      أخ��ا -ب     أختھ -أ
 

�� كنت أشعر ِبـ  .٧٣
ّ
 ....تناولُت طعاما كث��ا ألن

  النعاس -د          ال��ودة ـ -ج      ا��ّر  -ب     ا��وع -أ
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ْ�ِن .... وصلْت  .٦٠
َ
ـــرت

ّ
 .مبك

  املسلمون  -د           الطالبات -ج    امل�ندسات -ب   الصديقتان -أ
 

 ....استقبل الـمدير  .٦١

  أخوك -د           الـمدّرس�ن -ج    املدّرسان -ب     املسلمون  -أ
 

 ....رأيُت التالميذ  .٦٢

  جالسات -د           جالسون  -ج    جالس�ن -ب     جالسان -أ
 

 ....�ان �� الغرفة  .٦٣

  -ب     أرجٍل  -أ
ً
�ن -ج      رجال

َ
 رجاٌل  -د           رجل

 

 ....إّن �� الـمدرسة  .٦٤

  مدير -د          مدّرسون  -ج    مدّرسان -ب     مديَر�ن -أ
 

 ....قابل�� أمس  .٦٥

�ن ـ -ج    صديقتان -ب     صديقان -أ
َ

  -د          صديق
ً
  صديقة

 

 .أمام الـمدرسة .... �ان الطلبة  .٦٦

 ي�تظْرن  -د          ي�تظر ـ -ج    ي�تظرون -ب     ي�تظران -أ

  

  

  

 )١٩ – ١٦لألسئلة رقم  (  !التا��  اقرأ النّص 

ر الـملك سر�عا 
ّ

فس�ب�� قصورا أخرى أجمل من �ذا  إذا عاش �ذا الـم�ندس... فك

ألقى ا��نود . طلب الـملك من جنوده أن يلقوا بالـم�ندس من سطح القصر . القصر 

جزاء {وصار الناس يضر�ون �ذا الـمثل . بالـم�ندس من السطح ، فانكسرْت عنقھ ومات 

 .لـمن يقّدم خ��ا للناس فيجزونھ شّرا } سّنمار

 ....ِسّنمار �و  .١٦

  اسم القصر -ج          اسم املثل  -أ

  اسم الـم�ندس -د        اسم الـملك -ب
 

 ....الـم�ندس من سطح القصر  الذي أمر بإلقاء .١٧

  الـملك -ج          الـجند  -أ

  سّنمار -د          الـمثل -ب
 

ِ�ْمنا من النّص أّن  .١٨
َ
 .للملك ... ب�� ... ف

  السطح –سّنمار  -ج        الـمثل – الـجند  -أ

  قْصًرا – لكالـم -د        قْصًرا –سّنمار  -ب
  

ُل  .١٩
َ
 ....نقول باإلندون�سّية } جزاء سّنمار{�ذا الـَمث

          Air susu dibalas dengan air tuba  -أ

  Tong kosong nyaring bunyinya  -ب

  Air beriak tanda tak dalam  -ج

 Besar pasak daripada tiang  -د
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  )٢٣ – ٢٠لألسئلة رقم  (  !التا��  اقرأ النّص 

 �� �� عمره �سع عشرة سنة و�و �سكن �� ب�ت جميل، دمحم طالب �� املدرسة الثانو�ة 

صوت  ، يا والدي ال أستطيع النوم وال أستطيع القراءة" : قال دمحم . املطار �� شارع القدس

سنة  يا ولدي �ذه آخر" : قال والده "  لـماذا ال ن�تقل إ�� ب�ت جديد؟ .  الطائرات مز��

       : قال والده " الـمدينة أيضا ؟  و�ل الـمطار ا��ديد داخل: قال دمحم  . " للمطار القديم

 . كتابھ قرأاب�سم دمحم ثّم . " الـمطار ا��ديد خارج الـمدينة، ال " 

 .... �و نّص ال االعنوان الـمناسب لـ�ذ .٢٠

  ر القديماأول سنة للمط -ج      أول سنة لب�ت جميل -أ

  ر القديماآخر سنة للمط -د      آخر سنة لب�ت جميل -ب
 

 . سنة ... عمر مـحّمد �� السنة القادمة .٢١

  ٢٠  -ج            ١٨    -أ

  ٢١    -د          ١٩ -ب
 

 .... ال �ستطيع مـحمد النوم و القراءة ألّن  .٢٢

  الـمطار جديد  -ج        الطائرة مز��ة  -أ

  الـمطار قديم   -د        الطائرة جديدة -ب
 

 ما �� العبارة ال��يحة اعتمادا ع�� النّص السابق؟ .٢٣

  الـمطار الـجديد خارج الـمدينة  -ج  الـمطار الـجديد داخل الـمدينة  -أ

  الب�ت القديم داخل الـمدينة   -د  الـمطار القديم خارج الـمدينة -ب

 

 
 

 !بال�لمة الـمناسبة أكمْل الـجمل �تية 

 .والدي كث��ا �� ش�ر رمضان ....  .٥٣

  يكذب -د           �شرب -ج    يأ�ل -ب     يتعّبد -أ
 

 .صديقي القرآن �� الفجر ....  .٥٤

  يأخذ -د           ينظر -ج      يتلو -ب     يكتب -أ
 

ار�خأ�� دراسة ال.... لْن  .٥٥  . تَّ

  يرجع -د           يختار -ج    يذ�ب -ب     يخرج -أ
 

 �� الـجامعة ؟ ....م��  .٥٦
َ
 أخوك الدراسة

  يكمل -د           ي�يع -ج    �ش��ي  -ب     ي�ناول  -أ
 

 .الـواجب الـمنـز�ّ� قبل النوم .... زمي��  .٥٧

  يحّل  -د           يجلس -ج    يكره -ب     �سكت -أ
 

ر والدتھ �� الـمدينة ....  .٥٨
ّ

 .أحمد أن تتأخ

  يحصل -د           يخ��� -ج    يأخذ -ب     يلعب -أ
 

 .د �سئلة جّيدا أحم....  .٥٩

  يكره -د           �سعد -ج    يجيب -ب     يكرم -أ
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 ! أكمْل الـجمل �تية بحرف الـجّر الـمناسب

 .الـمنــزل .... تناولت فطوري  .٤٦

  �� -د             ِبـ -ج      ِمن -ب     إ�� -أ
 

 .الـمس�شفى .... أمس ذ�بت  .٤٧

  �� -د             ِبـ -ج      ِمن -ب     إ�� -أ
 

 .الكرا��ّ� .... جلس التالميذ  .٤٨

   �� -د             ع�� -ج      َعن -ب     إ�� -أ
 

ًرا .... حضْرت  .٤٩
ّ

 .الـمنــزل مبك

  �� -د             ع�� -ج      َعن -ب     ِمن -أ
 

 .الـم��د .... صالة الـفجر .... أذ�ب  .٥٠

  ع�� –ِمن  -د           �� –ِلـ  -ج    ِمن –إ��  -ب     إ�� –ِمن  -أ
 

 ُعنوان صديقھ ؟....  أحمد �ل سأل .٥١

  �� -د             ع�� -ج      َعن -ب     ِمن -أ
 

 . الطائرة.... بلدِه ....  عاد صديقي .٥٢

  في –إ��  -د           بِـ –ِمن  -ج    بِـ – َعن -ب     إ�� –ِمن  -أ

  

  

  

 )٣٣ – ٢٤لألسئلة رقم  (  !التا��  اقرأ النّص 

 �� مصنع 
ً
 كب��ا

ً
ادما من املدرسِة، و�� الطر�ِق إ�� ب�تھ، شا�د حر�قا

َ
�اَن َعبد هللا ق

 .  الدراجاِت 
ً
َر َعبُد ِهللا َسِر�عا

َّ
ك

َ
ھ... ف

ّ
ْسَرَع َعبُد ِهللا إ�� م�اِن .  ستل��م النار املصنَع �ل

َ
أ

فاء
ْ
صل بِرجال �ط

ّ
خ��ُ�ْم  الِتليفون وات

َ
ْت سّيارات .   بم�اِن ا��ر�ِق ، وأ

َ
اِئق، َوَصل

َ
�عد َدق

َضاَء ع�� .  �طفاء، ومع�ا سيارة �سعاِف وسيارة الشرطِة 
َ

اَع ِرجاُل �طفاء، الق
َ
ِاْسَتط

 
ً
 .  الناِر سر�عا

ُ
َر َضاِبط

َ
ك

َ
ُھ  ش

َ
ْد أخ�ْ�تنا �� الوقت ال: �طفاِء َعبد هللا وقاَل ل

َ
ق

َ
مناسب ـل

ت 
ْ

ذ
َ

ق
ْ
ن

َ
ت العمال من املوتو�ذلك أ

ْ
ذ

َ
ق

ْ
ن

َ
 . املصنع من ا��ر�ِق وأ

 ....�و  نّص ال االعنوان الـمناسب لـ�ذ .٢٤

  ب�تال�� الطر�ِق إ��  -ج      حر�ق �� مصنع الدراجاِت  -أ

ادم -ب
َ
ِ � -د      املدرسِة  من ق

ّ
فاءاصت

ْ
  ل بِرجال �ط

 

 ما الذي ستْح��ُق بالنار ؟ .٢٥

  السيارة -د        ب�تال -ج    الـمصنع -ب     الـمدرسة -أ
           

 ....أّول ما جاءْت من السّيارات �� م�ان ا��ر�ق  .٢٦

  سّيارات �طفاء -ج        سيارة �سعاِف  -أ

  سيارة الشرطِة  -د        جرةسيارة �  -ب
 

فاءعندما أراد أن يَعبُد ِهللا إ�� أين ذ�ب  .٢٧
ْ
 ؟ ّتصل بِرجال �ط

  الطر�ق إ�� ب�تھ -ج        �ر�قإ�� م�اِن ا� -أ

  إ�� م�اِن الِتليفون  -د      الدراجات صنعإ�� م -ب
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َضاءمن الذي  .٢٨
َ

  اْستطاع الق
ً
 ؟ ع�� الناِر سر�عا

  �طفاء ِرجال -ج        رجال الشْرطة -أ

  عّمال الـمصنع -د        ضابط �طفاء -ب
 

 لـماذا  .٢٩
ُ
َر َضاِبط

َ
ك

َ
 ؟ �طفاِء َعبد هللا ش

ھ أخ�� �� الوقت الـمناسب -أ
ّ
صل بصاحب الـمصنع -ج    ألن

ّ
ھ ات

ّ
  ألن

ھ أحرق مصنع الدراجات -ب
ّ
ھ قادٌم من الـمدرسة -د    ألن

ّ
  ألن

 

ث السالم  .٣٠
ّ
 ....�� الّنص السابق �و  الـمجرورجمع الـمؤن

 الدراجات - د                 رجال -ج    العّمال -ب     سّيارات -أ
 

 .... �و"  ـمدرسةال" جمع �لمة  .٣١

  الـمدراسات - د         الـمدارسات -ج    الدراسات -ب     الـمدارس -أ
 

 إعرا��ا فاعٌل �ذه الـُجَمُل ف��ا  .٣٢
ٌ
 .... إال،  �لمة

  ِهللا إ�� م�اِن الِتليفون  أْسرع َعبد -ج  ومع�ا سيارة �سعاِف وسيارة الشرطِة  -أ

ھ -ب
ّ
  �طفاِء َعبد هللا شكر ضابط -د      ستل��م النار املصنَع �ل

 

 .... إال، } الـمضاف والـمضاف إليھ{ "�ضافة"�ذه الـُجَمُل ف��ا  .٣٣

ْد أخ�ْ�تنا �� الوقت ال -أ
َ

ق
َ
خ��ُ�ْم بم�اِن ا��ر�ِق  -ج    مناسبـل

َ
  وأ

   ِهللا إ�� م�اِن الِتليفون  أْسرع َعبد -د    �طفاِء َعبد هللا شكر ضابط -ب
  

  

  

 

 الـجامعة ؟كم سنة درس أحمد ��  .٤٢

  أر�ع سنوات -ج          س�ت�ن -أ

  خمس سنوات -د        ثالث سنوات -ب
 

 من الذي اختار أحمَد ليدرس �� الـجامعة ؟ .٤٣

  الـجامعة - د         الرسول  -ج    الوالد -ب     الـح�ومة -أ
 

ر السالم .٤٤
ّ

 ....الـمجرور �� الّنص السابق �و  جمع الـمذك

  الـمصا�ع - د         الّنا���ن -ج    سنوات -ب     أخوات -أ
 

 ....��  نائب الفاعلالـجملة ال�� ف��ا  .٤٥

  وفجأة مات والده -ج      عمل أحمد خمس سنوات -أ

ّب  -د    مدرسة ثانوّ�ة ليلّية  فتحت -ب
ّ
ّية الط

ّ
  التحق ب�ل
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 عندما مات أبوه ؟كيف حال أحمد  .٣٧

  حز�نا - د         سعيدا -ج    غاضبا -ب     �شيطا -أ
 

 ماذا فعل أحمد عندما ترك الـمدرسة الـمتوّسطة ؟ .٣٨

ّب  -أ
ّ
ّية الط

ّ
  درس �� الـجامعة -ج        التحق ب�ل

  عمل �� أحد الـمصا�ع -د    مدرسة ثانوّ�ة ليلّيةدرس ��  -ب
 

الثانوّ�ة الليلّية �� القر�ة و�و عامل �� أحد  ماذا فعل أحمد عندما درس �� الـمدرسة .٣٩

 الـمصا�ع ؟

    �عمل �� الـمصنع من الصباح ح�� الـمساء -أ

    مدرسة ثانوّ�ة ليلّيةترك الـمصنع ودرس ��  -ب

  �عمل �� الصباح و�درس �� الـمساء -ج

  �ساعد أّمھ وإخوتھ وأخواتھ �ّل يوم -د
 

 ....السؤال الـمناسب ل�ذه الـجملة . } فتحت مدرسة ثانوّ�ة ليلّية �� القر�ة{ .٤٠

  م�� فتحت مدرسة ثانوّ�ة ليلّية ؟ -ج    فتحت مدرسة ثانوّ�ة ليلّية ؟ كيف -أ

  فتحت مدرسة ثانوّ�ة ليلّية ؟ لـماذا -د    فتحت مدرسة ثانوّ�ة ليلّية ؟أين  -ب
 

ـانوّ�ة ؟ .٤١
ّ
�ادة الث

ّ
 م�� حصل أحمد ع�� الش

  �عد أر�ع سنوات -ج        �عد س�ت�ن -أ

 �عد خمس سنوات -د        �عد ثالث سنوات -ب

  

  

  

  

 )٤٥ – ٣٤لألسئلة رقم  (  !التا��  اقرأ النّص 

ر �� الـما��� 
ّ

�ان تلميذا �� الـمدرسة الـمتوّسطة و�ان يحّب الـمدرسة . أخذ أحمد يفك

. كث��ا وفجأة مات والده ، فحزن عليھ ثّم ترك الـمدرسة ، ل�ساعد أّمھ وإخوتھ وأخواتھ 

ھ ع�� . خمس سنوات �� أحد الـمصا�ع  عمل أحمد
ّ
ر والده كث��ا ، لقد �ان يحث

ّ
�ان يتذك

  " .اطلبوا العلم من الـم�د إ�� ال��د) "ص(العلم و�ذكر لھ حديث الرسول 

و�درس  فتحت مدرسة ثانوّ�ة ليلّية �� القر�ة ، فالتحق ��ا أحمد وصار �عمل �� الصباح

انوّ�ة و�ان من أوائل استطاع أحمد �عد س�ت�ن أ. �� الـمساء 
ّ
�ادة الث

ّ
ن يحصل ع�� الش

ّب ودرس ��ا خمس . الّنا���ن 
ّ
ّية الط

ّ
فاختارتھ ا���ومة ليدرس �� ا��امعة ، فالتحق ب�ل

 .سنوات 

 ....�و  نّص ال االعنوان الـمناسب لـ�ذ .٣٤

كــّي  -أ
ّ

الب الذ
ّ
الب  -ج        الط

ّ
  الـمقّصرالط

ر�ر -ب
ّ

  الولد البليد -د        الولد الش
 

 ماذا �ان أحمد �� الـما��� ؟ .٣٥

ّب البً ط -أ
ّ
ّية الط

ّ
  -ج        ا �� �ل

ً
ـانوّ�ةتلميذ

ّ
  ا �� الـمدرسة الـث

  -ب
ً

  ا �� الـجامعةطالبً  -د    ا �� الـمدرسة الـمتوّسطةتلميذ
 

 لـماذا ترك أحمد الـمدرسة ؟ .٣٦

ّب  لي�ون طالبا مج��دا -أ
ّ
ّية الط

ّ
  ل�ساعد أّمھ وإخوتھ وأخواتھ -ج    �� �ل

انوّ�ةل -د  عامال �شيطا �� أحد الـمصا�ع لي�ون  -ب
ّ
�ادة الث

ّ
  يحصل ع�� الش
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