
 أسئلة المحادثة

 القسم األول )الكلمات(:

َفَ قَ َعَ ضَ َرَ ظَ تَ ن َ ا ََفَ ظَ نَ ت َ َقَ لَ طَ نَ ي َ َيعَ طَ تَ سَ أَ َثَ ب َ َقَ رَ سَ َيَ قَ بَ َزارَ 
َبعَ ت َ مَ َيدفَ مَ َعرائَ َهاد ئَبناسَ مَ َركَ ب َمَ َلةهَ سَ َتاقشَ مَ َيَ وَ قَ َمحَ د َز َمَ 

َم ساع دةَياضةرَ َلصَ فَ َريضَ ت َ َلةطَ عَ َنوَ لَ َفازل َتَ َغابةَيبةقَ حَ َيَ طَ رَ شَ 
 

 القسم الثاني )المحادثة(:

 ماذا؟لَ ؟َوَ طارَ القَ ب ََوَ أ ََرةَ ائَ الطَ ب ََرَ فَ السَ َلَ ضَ فَ ت َ َلَ هَ  .1
 ؟مَ لَ كَ تَ ت َ َغةَ ل ََيَ أَ ؟َوَ تَ ن َأ ََنَ ي َأ ََنَ مَ  .2
 ؟ماذالَ ؟َوَ لَ ضَ فَ ت َ َالتَ واصَ مَ  ي َالأ َ .3
 ؟ماذالَ ؟َوَ لَ ضَ فَ ت َ َلَ مَ ي َعَ أ َ .4
 .كَ ت َلَ عائَ َنَ عَ َثَ دَ ت َ  .5
 ؟ةَ ي َب َرَ العَ َغةَ اللَ َسَ رَ دَ ماذاَتَ ل َ .6
 ؟ي ةَ مَ وَ الي َ َكَ شاطاتَ ماَنَ  .7
 ؟َكَ ت َيَ يفَب َ َفةًَرَ غَ َمَ كَ  .8
 ؟ماذالَ ؟َوَ قَ وَ سَ التَ َبَ ت َ َلَ هَ  .9

 ؟ظَ قَ يَ ت َ سَ ىتَتَ مَ وَ َ؟نامَ ىتَتَ مَ .11
 ؟يشَ عَ ي ََنَ ي َأَ ؟َوَ لَ ضَ فَ ت َ َوانَ يَ حَ َيَ أ َ.11
 ماذا؟لَ ؟َوَ ياضةَ الرَ َسَ ارَ تَ َلَ هَ .12

 



 الثالث )الصور(:القسم 

َ ب َ َقَ رَ ماَالفَ  .1  1/18َ؟َيةَ انَ الثَ َورةَ الصَ وىلَوَ الَ َورةَ الصَ َي 
َ ت َ ورَ الصَ رىَيفَماذاَتَ  .2  1/32؟َََي 
 1/38؟َََورةَ رىَيفَالصَ ماذاَتَ  .3
 1/42؟َََورةَ رىَيفَالصَ ماذاَتَ  .4
 1/46؟َََرَ وَ رىَيفَالصَ ماذاَتَ  .5
َ ب َ َقَ رَ ماَالفَ  .6 َ ت َ ورَ الصَ َي   1/54؟َََي 
 1/74؟َََرَ وَ رىَيفَالصَ ماذاَتَ  .7
 1/96؟َََوىلَالَ َورةَ الصَ رىَيفَماذاَتَ  .8
َ ب َ َقَ رَ ماَالفَ  .9 َ لَ جَ الرَ َي   1/114وىل؟َََالَ َورةَ يفَالصَ َي 

 1/116؟َََةَ وَررىَيفَالصَ ماذاَتَ .11

 القسم الرابع )الساعة(:

1. (1011.) 
2. (3031.) 
3. (5015.) 
4. (7045.) 
5. (9011)َ

 


