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لتعليم العربية للناطقين بغيرها
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امتحان القراءة
Reading Exam
Examen Lecture
اسم الطالب Student Name // Nom d'étudiant.................................................... //
التاريخ Date ......................................................... //
 7عالمات

قراءة نص:Reading Lecture:
اقرأ النص اآلتي قراءة صحيحة مع الحركات:
”Please read the following text with vowels “tashkeel
”Veuillez lire le texte suivant avec les voyelles “tachkil

ـر َة َسنـَة ،وعُمْ رُ م َُحمد أرْ َب َع َع ْش َر َة َسنـَّـةَ .سـلي ٌم و م َُحم ٌد في
مْس َع ْش َ
صـديقان ،عُمْ رُ َسليم َخ َ
َسـلي ٌم و م َُحم ٌد َ
ـصـف السَّـ َماء.
ال َّ
ـس في مُـن ْــ َت َ
الج َّو َحارٌ وال َّشـمْ َ
ـراح ٌة ،لكن َ
صـف ال َّتــاسع .و ْاآل َن لـَـدَ يهما اسْ ـت َ
 قــَـال م َُحم ٌدَ :متى تـَـن ْــتـَـهــي الدروسُ ؟َّـاع َة الثـَّـاني َة.
اب َسلي ٌم :الس َ
أج َ
 َ وتابع كال َم ُهَ :هيَّا َنذ َهبُ إلى ال َمكتبة.جاب م َُح َّم ٌدَ :هيَّا ب َنا.
 أَ َب َسلي ٌم إلى
س َسـلي ٌم و م َُح َّم ٌد في َم ْك َت َبة ال َم ْد َر َسة ُث َّم َر َجعا إلى ال َّدرْ س .و َبعْ َد ال َّدرْ س الَخيرَ ،ذ َه َ
 َجلَ َال َبيْتَ ،
صـ ْيد السَّـ َمـك.
ب م َُح َّم ٌد َم َع أَبــيه إلى ال َبحْ ر ل َ
وذ َه َ
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أسئلة المقابلة (تسجيل صوتي) 6( :عالمات).
 -1ما اسمك؟
 -2هل درست في الجامعة؟
 -3ماذا درست؟
 -4أين تسكن؟
 -5كم عدد عائلتك؟
 -6لماذا تريد أن تدرس اللغة العربية؟
* أسئلة العامية ( :عالمتان).
 -1شو اسمك؟
 -2من وين أنت؟
 -3شو بتحب توكل؟
 -4ليش بدك تدرس اللغة العربية؟

