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  من ألف باء ١٠و  ٩متحان في الوحدات ا

 والدرس األول في الكتاب
(60 Points) 

  
 __________________: الدرجة                                    _____________________________        : االسم

 
 
I. Fill in each blank with the appropriate مفردات from Lesson One and Alif Baa Units 9 and 10. Be sure 
to include all short vowels on the words that you write. (22pts.) 
 

 

 

          . ____________________ ھذه بنت . ١   

 

 .في األمم المتحدة____________________ والد نسرين . ٢

 
في " وودھولي"____________________ أخي عنده بيت صغير في . ٣

____________________ مدينة لوس أنجلوس وأختي عندھا بيت كبير في 

 .المدينة

 
 .طويل______________ ولكن ھذا _______________  ھذه امرأة . ٤

 

 .المصرية__________ ________من القاھرة وعندھا الـ  ھالة طالبة. ٥

 
 .الروسي في جامعة تكساس في أوستن___________________ أختي تدرس . ٦

 

 !بسھا سنة واحدة _________ أختي عندھا بنت جديدة اسمھا فاطمة و . ٧
 
في شارع  ١٦٠٠البيت ھو _________________ و " واشنطن"البيت األبيض في مدينة . ٨

Pennsylvania. 
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في سوريا وھو أستاذ في _________________ وھو " عبد الكريم"عندي صاحب اسمه . ٩

 .جامعة دمشق
 

 
 
II. Using the nouns in parentheses, describe these people/things using the appropriate نسبة adjectives 
(10pts.) 
 

 )الجزائر(    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   األستاذ محمود. ١
 
 )فرنسا(    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    باريس مدينة. ٢
 
     )َعّمان(    ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ    الطالبة مھا. ٣
 
 )العراق(    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    بغداد مدينة. ٤
 
 )جامعة(    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سامر طالب  . ٥
 
 

 
 
 
III. Complete each line of the dialogue with an appropriate question word (or words). You can use 
either fuSHaa or maSri. (8pts) 
 

 !الحمد , أنا تمام -      ك ؟ــــــــــــــــــــــ ــــــ! يا طارق
 

 .أنا من أمريكا -        ـــــــــــــــــــــــــ ؟وأنت ـــــــ
 

 ".بوسطن”أنا ساكن في مدينة  -      ـــــــــــــــــــــــــ ؟ وأنت ساكن ـــــــ
 

 .أنا ساكن مع أختي إيمان -        اكن؟ــــــــــــ سوـــــــــــــــــ ـــــ
 

 .في الجامعة" الجغرافيا"أنا بدرس  -        ـــــــــــــــــــــــــ؟ وبتدرس ـــــــ
 

 ".ردھارف"في جامعة  -      ـــــــــــــــ جامعة بتدرس؟وــــــــــــــ 
 

 !صحيح؟ ما شاء هللا
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IV. Write a paragraph about either your mother or your father using as much of the new vocabulary as 
you can. Write at least 40 words. You do not need to write the short vowels, sukuun, etc. You can use 
either fuSHaa or maSri. (20pts) 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 


