
  ٤امتحان / ٦٠١اللغة العربية             جامعة تكساس في أوستن
                  ٦٠١صف العربية 

 

  ٧٠من   _______ :رجةدَّ ال            _____________________________  :االسم

  

 (points 40)   المفردات  - أ
 

a)  Fill in the blanks using an appropriate word from Lesson 2  or 3. Write the internal 
vowels on the words to show that you know how to pronounce them. (20 pts) 

 

   ._________    الشرقصغير وجميل في منطقة   _________ لبنان

ً بمعھا _________   اسمھا سعاد ، وأنا  لبنانيةصاحبة  عندي   .العربية دائما

  . لبنانكثيرون في _________   عندي وأنا لبناني والدي 

 .ـه_________ حسين و خالي صورة ھذه

اآلداب في _________  العربية وآدابھا في _________  ھو أستاذ 

زوجة عمي اسمھا مريم وھي أيضا أستاذة لكن ھي . عربيةبيروت الجامعة 

ھو . عندھم ابن وحيد اسمه رامي. السياسية_________  متخصصة في 

  .وبنت واحدة_________  اآلن وعنده ثالثة _________  

 

b) Fill in the blanks in the following sentences with the plural of the word given in 
parentheses. Write the internal vowels on the plurals to show that you know how to 
pronounce them.  (10pts) 

 
 )مدينة. (ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  في والية تكساسداالس وسان ماركوس وھيوستن  )١

 )صفّ . (العربية والكيمياء والجيوغرافيا :اليومــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣عندي  )٢

 )جامعة! (ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ھارفارد وستانفورد وبرينستن صعبالقبول في  )٣

 )مترجم، مترجمة. (ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ومن الـ كثيرفي األمم المتحدة  )٤

 )أستاذ! (في جامعة تكساس ممتازين ــــــــــــــــــــــــــــــــــ كل ال )٥

 )شارع. (واسعةوفيھا ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    مدينة الرياض كبيرة )٦

  )موظف، بنك، مكتب. (ــــــــــــــــــــــــــ  في ــــــــــــــــــــــــــ  كبيرة وعندھم ــــــــــــــــــــــــــ  واسعةھم  )٧
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c) Below is Bashaar’s family tree. In the blanks, write the relationship of the people to 
each other. Write the internal vowels on the words to show that you know how to 
pronounce them. (10 pts) 

  .بّشار   _________________  سارة )١

 .بّشار   _________________غسان   )٢

 .بّشار   _________________سامية   )٣

 .بّشار   _________________ھبة   )٤

 .بّشار  _________________منى . غسان وزوجته عندھم بنت اسمھا منى )٥

 

 
 
♥♥ 

 
          ♥♥ 

 

      سامةأ  + 
 

   فاطمة
 

ھبة +        محمد  

 

 
 

   
♥♥ 

 
 

  سارة

 

      +     ليلى سمير

 

 غسان

      
 

محمود   سامية بشار               عبدهللا          
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  (points 30)   القراءة والقواعد
 
Read the following passage for meaning and then complete a and b below. 

 .ي سورية توالدي ليبي ووالد . لندن في اسرتي مع اسكن  .سنة ٢٢اسمي ريم المغربي وعمري 

 ٢٥عمرھا واسمھا عبير  الكبيرة اختي. عندي ثالث اخوات واخ واحد .سنة كل دمشق الى اسافرانا 

 كلنا .سنة ٢٠ عمره محمد ياخو سنة ١٣عمرھا  مريم اختيسنة و ١٦عمرھا  ليلى اختيوسنة 

ً  .طالب  .مھندس ميكانيكي يعملوھو   .عادل هل سوري اسمزوج رجتانا مخطوبة وبعد شھر ا حاليا

  االنترنت اسمھا على صفحات  عملأ .علم الكمبيوتر في جامعة لندن ادرس ماجستير في انا اآلن

The yap.org يوھ   The young Arab Project االنجليزيب.  

ي عبد هللا ضابط خال. واحد اسمه عبد هللا ، يسكن في مدينة دمشق مع زوجته وأوالده خاللي 

ابنه خالد يدرس اللغة الصينية في جامعة دمشق وھو . كبير في الجيش السوري وزوجته ال تعمل

ً بالدراسة في ال. طالب ممتاز خالد يعمل في . نھار وبالعمل في المساءخالد مشغول دائما

خالد له حبيبة جميلة .  ٩إلى الساعة ٥يوم األربعاء والخميس والجمعة من الساعة " ماكدونالدز"

 .قسم الترجمةة وتدرس في نفس الجامعة في اسمھا سوزان وھي أردنيّ 

a) Underline in the text 2 examples (only 2!) of a two word إضافة  phrase. Underline both 
words of the إضافة (4 pts). 

b) Fill in the following chart giving, IN ENGLISH , all the information you understand 
from the text. Use the back of the page if you need more room to write. (26 pts) 

 
 

  

The person 
writing 

 

 

 

Her 
immediate 
family 

 

 

  

Her 
extended 
family 

 


