
 جامعة تكساس في أوستن           برنامج اللغة العربية

 

 )للطالب الذين كانوا في شعب العربية بالنكهة المصرية( مصري – ة النهائيةالشفوي مقابلةأسئلة لل

 

 دقائق( 4-3) أسئلة تسخين

 

 إنت منين؟ من أي مدينة؟( 4      ؟ايهازيك؟ اخبارك  (1

 بتحب أوستن؟ ليه؟ ليه ال؟ بتحب الجو هنا؟ أوستن؟مبسوط في ( 5       ؟ايهاسمك ( 2

 ؟ايه أصلإنت من  ( 6    إنت في صف مين؟ أستاذتك؟/أستاذكمين ( 3

 

 

 دقائق( 01-8) رئيسيةال سئلةاأل

 العائلة واألقارب

فين دلوقتي؟ أسرتك كانت ساكنة فين في  أسرتك .１

طفولتك؟ إنت بتتكلم مع أسرتك امتى؟ إنتو بتتكلموا 

 ؟ايهعن 

؟ فين؟ هم مبسوطين في ايهبيشتغلوا  والدك والدتك .２

 الشغل؟

 ؟ايهكم أخ وأخت عندك؟ هم بيعملوا  .３

 بتشوف أفراد العيلة دايما؟ .４

 ؟ايهين  في عيد الشكر؟ وأكلت إنت كنت ف .５

 السكن

 قريب من الجامعة؟ ساكن فين؟ إنت .1

 ازي المنطقة دي؟ منطقة؟ساكن في أي  .2

البيت كبير وال صغير؟ كم أوضة في  بيت؟ساكن في  .3

 البيت؟

مين ساكن معاك في البيت؟ هم بيدرسوا إيه في  .4

 الجامعة؟

 ايهمين أحسن صاحب عندك؟  ليه؟ بتتكلم عن  .5

 معاها؟/معاه

قطة في /من طفولتك؟ كان عندك كلب ايهنت فاكر إ .6

 طفولتك؟

 الدراسة والحياة الجامعية

 ؟ايهفي الجامعة؟ إنت متخصص في  ايه بتدرس .１

 كم صف عندك في الفصل الدراسي دا؟ .２

أحسن صف بالنسبة لك في الفصل الدراسي دا  .３

 ؟ ليه؟ايهكان 

 صفوفك كانت ازي في الفصل الدراسي دا؟ .４

 س مع مين؟ بتدرسوا فين؟؟ بتحب تدرفين بتدرس .５

؟ ايهكتير في الجامعة؟ بيدرسوا  أصحابعندك  .６

 ساكنين فين؟

دلوقتي؟ فين؟ بتحب الشغل ده؟ ليه؟  بتشتغلإنت  .７

 ليه ال؟

 ة /ساا لألأسئلة 

ايه  /ـيتعرف /ـي؟ بتحبلي  أسئلة عندك وحضرتك،  .１

 ؟ عني

 

 

 األكل

 ؟ايه تشرب بتحب .１

 فين كل يوم؟ بتاكل .２

 بتاكل مع مين؟ .３

 أكل بالنسبة لك؟/مطعمحسن أ ايه .４

 ؟ايهبتحب تاكل  .５

 ما ا تحب؟/عادات

 الويكاند؟في  ايهبتعمل  .１

في التلفزيون؟ بتسمع الموسيقى  ايهبتحب تشوف  .２

 كتير؟

 ؟ايه؟ بتحب تكتب عن ايهبتحب تقرا  .３

 بتسافر في أي فصل؟ ليه؟ تسافر فين؟ بتحب .４



 الجوأمريكا؟ ليه؟  حسن مدينة فيأ ايهبالنسبة لك  .５ ي؟اازقهوتك  تشرب بتحب كل يوم؟ ايهبتشرب  .６

 ي هناك؟ااز

 عايز تسافر أي بلد في الشرق األوسط؟ ليه؟ .６

 

 

 )دقيقة(  أسئلة خاامية

 ؟دا بعد االمتحانإيه تعمل  عايز

 تشرفنا بحضرتك

 

 



 (ا في شعب العربية بالنكهة الشامية)للطالب الذين كانو شامي – ة النهائيةالشفوي مقابلةللأسئلة 

 دقائق( 4-3) أسئلة تسخين

 من وين انت؟ من أي مدينة؟ . 4     كيفك اليوم؟ شو أخبارك؟ .1

 بتحب أوستن؟ ليش؟ ليش ال؟ أوستن؟انت مبسوط في  . 5      .    شو اسمك؟ .2

 إنت من أي أصل؟ . 6   أنت بصف مين؟ استاذتك؟/استاذكمين  .3

         

 دقائق( 01-8) الرئيسية سئلةاأل

 العائلة واألقارب

؟ وين كانوا ساكنين في طفولتك؟ ايمتى قهل أسرتكوين  .1

 بتحكي مع عيلتك؟ عن شو بتحكوا؟

 شو بيشتغل والدك ووالدتك؟ وين؟ هنن مبسوطين بالعمل؟ .2

 كم أخ وأخت عندك؟ شو بيعملوا؟ .3

 ؟بتشوف أفراد العيلة دايما   .4

 ؟ شو أكلت؟بعيد الشكروين رحت  .٥

 

 السكن

 قريب من الجامعة؟ ساكن؟وين إنت  .1

 كيف هي هالمنطقة؟ منطقة؟انت ساكن في أي  .2

 ؟ كم غرفة في البيت؟البيت ساكن في بيت؟ كيف.3

 بتدرس بالجامعة؟/مين ساكن معك بالبيت؟ شو بيدرس .4

صاحب عندك؟ ليش؟ عن شو /مين أحسن رفيق .٥

 بتحكوا؟

بسة في  تذكر من طفولتك؟ كان عندك كلب وال  شو بت .6

 طفولتك؟

 امعيةالدراسة والحياة الج

 في الجامعة؟ انت متخصص في شو؟ شو بتدرس .1

 عندك بهادا الفصل الدراسي؟ صفكم  .2

 كيف صفوفك بهاد الفصل الدراسي؟ .3

 شو كان أحسن صف بالنسبة لك؟ ليش؟ .4

؟ مع مين بتحب تدرس؟ وين وين بتدرس .٥

 بتدرسوا؟

شو بيدرسوا؟  كتير في الجامعة؟  أصحابعندك  .6

 وين هنن ساكنين؟

هأل؟ شو بتشتغل؟ بتحب هادا الشغل؟  بتشتغل إنت .٧

 ليش؟ ليش ال؟

 

 ة /ألساا لأسئلة 

؟ شو بتحب/ـي تعرف/ـي أسئلة إليوحضرتك، عندك  .２

 ؟ عني

 

 

 

 

 األكل

 تشرب؟شو بتحب  .1

 كل يوم؟ بتاكلوين  .2

 مع مين بتاكل كل يوم؟ .3

   أكل بالنسبة لك؟/شو أحسن مطعم .4

 أي أكل بتحب؟ شو بتحب؟ .٥

 قهوتك؟ كيف بتحب شو بتشرب كل يوم؟ .6

 

 ما ا تحب؟/عادات

 بالويكاند؟شو بتعمل  .1

شو بتحب تشوف بالتلفزيون؟ بتسمع الموسيقى  .2

 كتير؟

 شو بتحب تقرا؟ وين بتقرا؟ عن شو بتحب تكتب؟ .3

 لوين؟ بأي فصل بتسافر؟ ليش؟ بتسافر .4

 ألي بلد بدك تسافر بالشرق األوسط؟ ليش؟ .٥

بالنسبة لك؟ ليش؟  حسن مدينة في أمريكاشو أ .6

 هنيك؟ الطقسكيف 

 



 

 )دقيقة(  أسئلة خاامية

 االمتحان؟هادا تعمل بعد شو بدك 

 تشرفنا بحضرتك

 


