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 جولييت                       
 

 الربع الخالي وحقل شيبة             
 

 انًشأة ٔصٔجٓب انهً عبفشٔا ببسٌظ        
 

 Tailgatingقطعت                  
 

 االو ٔبُخٓب ححج انًطش                 
 

 جذٔل انًطبعى ) انٕجببث انغشٌعت (       
 

 بطبقت حفهت صفبف                   
 

 اعالٌ يفقٕداث )انقهى انضبئع(         
 

 عببسة ححزٌشٌت                        
 

 سعبنت شكش نًذٌش يحم اطالح االجٓضة 
 

 ٔاحذ اعًّ حٕو ٔكبحبٍٍ نّ سد             

 

How much it is ? 

 انشحبنت جٌٕ                     

 انششطً انًطعٌٕ                    

 انغكٍ انًجبًَ                    

                                                                    

رجانعُبٌٍٔ انخً ٌحٌٕٓب انًُٕ  
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 جزء استٌعاب المقروء

التاسع النموذج   

 أوالً/ جولٌٌت 

سنه بدأ ٌقل سمعها ، وإنها تزوجت وانتقلت إلى انجلترا 71إن ٌوم صار عمرها   

لمساعدة البنات انهم ٌطوروا أنفسهم .وإنها كانت طموحة وعملت منظمة   

 ما العنوان المناسب ؟ (7

 السفرٌات العظٌمة ) أول خٌار( .

 من خالل القطعه اختر الترتٌب المناسب ؟ (2

 تزوجت / سافرت/شاهدت فتٌات/ أسست منظمتها .

 ؟.... من خالل القطعه ماذا نستنتج (3

 ( .Husbandعن زوجها ) افٌه ذكر بة  اللًااالج

 الشًء الذي لم ٌذكر فً قصتها ؟ ماهو (4

 لم ٌذكر أنها ماتت .

 ثانٌاً / الربع الخالً وحقل شٌبة

 اسم شخص وطالبٌن ماذا فعل أو )اٌش سوى ( ؟ (7

Bertram Thomes    اسمه 

Write and visit   عمله 

 لٌش العلماء كانوا متعجبٌن لما زاروها ؟ (2

 .لوجود الطٌور فٌها وكٌف تقدر توفر الغذاء لنفسها 

 أٌن ٌقع حقل شٌبة ؟ (3

 ( The middleوفً القطعه  Centerفً منتصف الصحراء ) بالخٌارات 

 أٌهما أكبر حقل غوار أم شٌبة ؟ (4

 الخٌار الذي فٌه حقل غوار أكبر من حقل شٌبة .

 شٌبة  Larger than غوار

 درجة الحرارة فً صحراء الربع الخالً ؟ (5

 إنها تكون تحت الصفر فً اللٌل .

Drop below zero at night . 
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 ثبٌثبً/ اٌّشأح ٚصٚخٙب اًٌٍ عبفشٚا ثبسٌظ 

 اٌفىشح اٌعبِخ اِشأح ٚصٚخٙب عبفشٚا ثبسٌظ ، رأخش اٌجبص اًٌٍ ٌٕمٍُٙ ِٓ اٌّطبس .

 ٚصٍٛا اٌفٕذق رعجبٍٔٓ ٔبِٛا ٚصسٛا ِزأخش ٚساذ ٚلذ اٌفطٛس عٍٍُٙ ،

 ٚاشزشد ثعط االشٍبء ، City centerٔضٌٛا ٌفطشْٚ فً ِطعُ ٚثعذٌٓ سازذ ٌـ 

 ثُ سازذ ٌٍّطعُ إٌٙذي ٚثعذٌٓ سازذ إٌٙش ٚشبفذ اٌفشٔغٍٍٓ ٚوبٔٛا ٌطٍفٍٓ خذاً 

 أظٓ فً اٌٍَٛ اٌثبًٔ أفطشٚا فً اٌفٕذق ثعذٌٓ سازٛا ثشج اٌفً .

 ٌٚٓ سازٛا ثبًٔ ٌَٛ ؟ (1

View Eiffel Tower /Sight seen  

 ؟) اٌٙذف ِٓ اٌضٌبسح(ٌٍش عبفشٚا ؟ (2

Shopping and sightseeing  

 ؟1عٍى ظٛء ثشلشاف  اٌعجبسح اٌخبغئخ ِبً٘ (3

  Near or in the hotel:  اٌخطأ

 : أُٔٙ ٔبِٛا ٚصسٛا ٚخشخٛا ٌٍغٛق .اٌصر

 ؟ )ٌصً إٌى(( Head up toِعٕى وٍّخ ) (4

Moved towards  

 عؤاي ثبٌّمطع اٌثبًٔ ً٘ فطشٚا فً اٌٍَٛ اٌثبًٔ ثبٌفٕذق ؟ (5

 أٚ ِبً٘ االخبثخ اٌصسٍسٗ ؟

 اٌّمطع اٌثبًٔ رىٍُ عُٕٙ ً٘ أفطشٚا ثبٌفٕذق أٚ ال 

 . اٌصسٍر أُٔٙ فطشٚا ثبٌفٕذق ثبًٔ ٌَٛ

 ( ؟2اخزش اٌدٍّخ اٌصسٍسخ عٍى ظٛء ثشلشاف ) (6

 أٔٙب صاسد ثشج اٌفً .

 ( ٌشخع عٍى ٍِٓ ؟Thereاٌعٍّش ) (7

The Seine River .  ٍٓٔٙش اٌغ 
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 Tailgatingساثعبً/ لطعخ 

 ٚسان غٛي اٌطشٌك ٚلشٌت ِٕه ، اٌُّٙ إٔٗ فٍٗ ٔبط ٌخبفِْٛعٕب٘ب ) ٘ٛ اًٌٍ ٌّشً 

 ِٓ ٘بٌشً ٌىٓ األفعً إٔه رسبٚي رجعذ عٕٗ أٚ رٛعع ٌٗ ٚرذٚس ٌه ِخشج (

 ؟ Tailgatingِعٕى  (1

 ( Unsaveغٍش آِٓ )

 ٌٍش إٌبط رخبف ِٕٗ ؟ (2

 ( Worryingأٚ ٌمٍك ٌٚخٛف )  Accdentsٌىٛٔٗ ٌغجت زٛادس 

 

 ( ؟Escalateِعٕى ) (3

Increase . ٌزصبعذ أٚ ٌزضاٌذ 

 ٌغأي ِب٘ٛ اٌغجت اٌثبًٔ ؟ (4

 . The horror of passersbyسعت اٌّبسح 

 ( اٌغٛالخ اٌذفبعٍخ ؟Defense driverعؤاي عٓ ) (5

 . Fewer accidentsألً عجت فً اٌسٛادس 

 خبِغبً / االَ ٚثٕزٙب رسذ اٌّطش 

 ِبرا وبْ ٌعًّ إٌبط داخً اٌّٛي ؟ (1

Avoid the rain . ٌزدٕجْٛ اٌّطش 

 ٌّبرا ٌُ رخشج االَ ِع ثٕزٙب ؟ (2

Not to become sick . ززى الٌصبثْٛ ثبٌّشض 

 ِٓ خالي والَ اٌجٕذ عٓ اثٛ٘ب ِبرا ٔغزٕزح ؟ (3

 . dangerous disease أٔٗ اثٛ٘ب ِشٌط ثّشض خطٍش )عشغبْ(

 ٌّبرا إٌبط ٚالفٍٓ ٌشب٘ذْٚ اٌطفٍخ ؟ (4

Wonder  ِٗزعدجْٛ ِٓ والِٙب ٚأٔٙب ٚاثم(Trust. ٔفغٙب ِٓ ) 
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 ؟ إٌبط وبٔذ رعسه ٌّب سوعذ االَ ِع اٌجٕذ ٌٍش  (5

   Childhood الُٔٙ رزوشٚا غفٌٛزُٙ

 ( ؟what will wash the cityِب اٌزي عٍغغً اٌّذٌٕخ ) (6

Rain falling   

 ِب٘ٛ األثش اٌزي رشوٗ فً ٔفظ اٌّزىٍُ ؟ (7

 روشٌبد ععٍذح .

 اٌغشٌعٗ (عبدعبً/ خذٚي اٌّطبعُ ) اٌٛخجبد 

 ( ؟Adultsأوثش ِطعُ ٌغزٍٙىٗ اٌّشا٘مٍٓ ) (1

 وٕزبوً 

 ِب٘ٛ أوثش ِطعُ ٌسجٗ خٍّع إٌبط ِٓ خٍّع االعّبس ؟ (2

 ِبوذٚٔبٌذص .

 عبثعبً/ ثطبلخ زفٍخ صفبف 

 ٍِٓ اٌذاعٍٓ ؟ (1

 ( Bothوال اٌعبئٍزٍٓ )

 ثبِٕبً/ اعالْ ِفمٛداد )اٌمٍُ اٌعبئع( 

 لٍُ ِبسوخ ِٛٔذ ثالٔه ٚظبئع ِٓ صبزجٗ 

 ِبٔٛع االعالْ ؟ (1

Missing items  

 ٌّبرا اٌمٍُ ُِٙ ٌصبزجٗ ؟ (2

 ِٓ ٚاٌذٖ . ( Gift) ٘ذٌٗألٔٗ 

Gift from his father  

 ربععبً / عجبسح رسزٌشٌخ 

(Road closed ) 

 ِبرا رفُٙ ِٕٙب ؟ (1

 غٍش ِغّٛذ اٌعجٛس ِٓ ٕ٘ب .

CAN NOT USE THE ROAD … 
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 االخٙضحعبششاً/ سعبٌخ شىش ٌّذٌش ِسً اصالذ 

 اٌشعبٌخ ٌّذذ فٍٙب اٌّٛظفٍٓ عٕذٖ ألٔٗ وبٔذ عٕذٖ ِشىٍخ ثدٙبصٖ .

 ِب اٌّشىٍخ ثدٙبصٖ ؟ (1

 أُٔٙ ٚخذٚا ثشاِح رّذ إظبفزٙب ثبٌدٙبص ثذْٚ عٍّٗ ) ِٛ ٘ٛ زٍّٙب ( .

Unwanted program in his phone . 

 ( ؟ mean devicewhat does theِبرا ٌمصذ ثبٌدٙبص ) (2

. phoneMopile  

 اٌشعبٌخ اٌزً أسعٍٙب اٌعًٍّ ٌّسّذ ؟ِبً٘  (3

Appreciation of thanks  

 ؟ اٌصسٍسخأٚ ِبً٘ االخبثخ  ؟ ِبرا عٍّٛا ٌٗ (4

   Anti-virusٔضٌٛا عٍى خٙبصٖ ثشٔبِح 

 ؟  Headِعٕى وٍّخ  (5

Director or manager . 

 ِبرا ساذ ٌغٛي اٌعًٍّ ؟ (6

 ( إٌبط رغزخذِٗ Recommendٌٕصر أٚ ٌٛصً )

Told other people about the company . 

 ِبعاللخ ِسّذ ثبٌّٛظٛع ؟ (7

Their manager . اٌّذٌش 

 اٌسبدي عشش / ٚازذ اعّٗ رَٛ ٚوبرجٍٓ ٌٗ سد 

 أٚ إخبثخ ٚوبٔذ إٔٗ ِشغٛي اٌدّعٗ أٚ اٌغجذ .

 اخزبس اٌغؤاي إٌّبعت إلخبثزٗ ؟ (1

Can I visit you on weekend? 

 لطعٗ لصٍشٖ ِىزٛة فٍٙب اٌثبًٔ عشش / 

How much it is ?  1) 

Its 7.99 Riyals . 

 

 

 



َٔقهٕا حجشبخٓى إنٍُب  STEPْزِ انًُبرج ٔانًحخٌٕبث ًْ حق حبو نهطالة ٔانطبنببث انزٌٍ خبضٕا إخخببس كفبٌبث انهغت اإلَجهٍضٌت 

 ٔال ٌحق ألي شخض إعخخذايٓب ٔإَخغببٓب نُفغّ بٓذف انخجبسة عهى أَٓب يٍ جٓذِ ٔحعبّ

َٔقهٕا حجشبخٓى إنٍُب  STEP ْزِ انًُبرج ٔانًحخٌٕبث ًْ حق حبو نهطالة ٔانطبنببث انزٌٍ خبضٕا إخخببس كفبٌبث انهغت اإلَجهٍضٌت

 فغّ بٓذف انخجبسة عهى أَٓب يٍ جٓذِ ٔحعبّٔال ٌحق ألي شخض إعخخذايٓب ٔإَخغببٓب نُ
 

 

 ساخع ٍِف اٌمطع اٌّىشسح فً خٍّع إٌّبرج 

 اٌشزبٌخ خْٛ . (1

 اٌششغً اٌّطعْٛ .  (2

 اٌغىٓ اٌّدبًٔ . (3

 

 

 

 

 
 


