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IBT Arabic B
Arabic assessment for non-native speakers

Sample items
Level 2

ن بها ي ماّدة الّلغة العربّيـة لغ�ي الّناطق�ي
أسئلة تدريبّيـة �ن
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ْورَِة. ِ الـَكـِلَمـَة الُمَناِسَبَة للصُّ َ
ِاْخ�ت

ٌع	  1 ُمـَربَـّ

ُمْسَتِطيٌل	 

ُمَثـلٌَّث	 

َداِئـرٌَة	 

ِوَسـاَدٌة	  2

َســِريـٌر	 

اَدٌة	  َسـجَّ

َمـْكَتـٌب	 

ِحْيَحـَة. َجـابَـَة الصَّ ِ الإ َ
ِاْخ�ت

_________ أْصِدَقـائـي.	 

َهـَذاِن	 

َهَذا	 

َهـؤَلِء	 

َهِذِه	 

َى َخاِلٌد ِبطاَقاِت الِقَطاِر َلـُه َوِلَعاِئَلِتِه. َهِذِه _________. 4 َ
اْش�ت

ِبَطاَقـاِتـي	 

ِبَطاَقـاتُـهم	 

ِبَطاَقـاتُـها	 

ِبَطاَقـاتُـنـا	 

2



بوية الي للبحوث ال�ت مستوى 2 اللغة العربية حقوق الطبع والن�ش محفوظة © 2017 المجلس الأس�ت

ِ الِعَبارََة الُمَناِسـَبـَة. َ
ِاْخ�ت

ـَِخْمِس َسـَنواٍت	  5 ب
ٍب	  ثَـلثَـُة ُطـلَّ
ـاِبَعُة َصَباًحا	  السَّ
ِبـِعْشـريَن ِدرَْهًما	 

َل، َلْن أْسـَتِطيَع.	  6
ِاْشَتـَرى ُوُروًدا.	 
ِل.	  ِ

ن ْ َذَهَبْت إل الَم�ن
نََعْم، أُِحبُّ الَحْفـَلِت.	 

أيَْن َساَفرِْت؟	  7
َكْيَف َكـاَن الطَّْقُس؟	 
َكْيَف َكـاَن الَعَشاُء؟	 
ماذا َوَجْدِت؟	 

ِحْيَحـَة. َجـابَـَة الصَّ ِ الإ َ
ِاْخ�ت

يِر.	  ِ _________ َساِمٌر فـي ال�َّ

يَـأُكـُل	 
يَـْكُتُب	 
يَـَنـامُ 	 
يَرُْسُم	 

ي _________. 9
إنَّ أُْخ�ت

َطِويَلـٌة	 
َطِويٌل	 
 	 ٌ َقِص�ي
ٌَة	  َقِص�ي
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ورََة الُمَناِسـَبـَة للُجْمَلِة.  ِ الصُّ َ
ِاْخ�ت

أْعَطـْيُت أِبـي َمْجُموَعـًة ِمَن الُكـُتِب. 10

	 	 	 	

اِح َمَع أِخي. 11 ـفَّ أْحِمُل َسلَّـَة الـتُّ
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تابع
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ورَِة ثُـمَّ 	ِجْب َعِن الأْسِئَلـِة )12 - 14(. انْظُْر إَل الصُّ

الَبْحُر

ي تَـــْذَهُب  ِ
ــوَن ُمَشــاَهَدَة الَقــَواِرِب الَّــ�ت ــُهْم يُِحبُّ ــُهْم يَِعيُشــوَن ِبَجاِنــِب الَبْحــِر. إنَـّ ــي. إنَـّ إنَّ َهــؤَلِء أوَلُد َعمِّ

إَل الَجِزيــرَِة.

أيَْن الأولُد؟ 12

َعَل الـرَّْمـِل	 

ِعْنَد الـَبـاِب	 

ِفـي الـَبـْحـِر	 

َداِخَل الَقاِرِب	 

َماَذا يَْفَعُل الأولُد؟ 	1

يَـْنُظروَن إَل الَبْحِر.	 

يَـْذَهُبوَن إَل الَجِزيرَِة.	 

اِطئ.	  يَـْلَعُبوَن َعَل الشَّ

يَـْفَتُحوَن بَـاَب الَبـْيـِت.	 

َماِء؟    َماَذا تََرى ِفـي السَّ

ْمَس     	  الشَّ

    	  الُغيوَم

    	  الـنُُّجوَم

    	  الـَقـَمـَر
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ِاْقَر	 النَّصَّ ثُـمَّ 	ِجْب َعِن الأْسِئَلـِة )15 - 17(.

َماِء؟    َماَذا تََرى ِفـي السَّ

ْمَس     	  الشَّ

    	  الُغيوَم

    	  الـنُُّجوَم

    	  الـَقـَمـَر

ِفـي أيِّ َساَعـٍة يَـْبـَدأُ الْحِتَفاُل؟              15

ِفـي 9 َصَباًحا	 

ِفـي بَـاَحِة الَمْدرََسـِة 	 

ِفـي 5 َمـاِرَس	 

َجرَِة	  ِفـي ِعيِد الشَّ

َماذا يَْفَعُل الطَّـَلـَبـُة ِفـي َهَذا الـَيوِم؟ 16

يَـُزوُروَن َمْزَرَعـًة	 

ـَعـًة	  يَْصَنُعوَن ُقـبَّ

يَـْلـَتـُقـوَن ِبُمَزاِرٍع	 

يَـْزَرُعـوَن الأْشـَجاَر 	 

َجرَِة يَـْحَتاُج الطَّـَلـَبـُة إَل _______.           ِفـي يَْوِم ِعيِد الشَّ

َشَجرٍَة	 

ِكَتاٍب	 

َعٍة	  ُقـبَّ

ُكرٍَة	 
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ِاْقَر	 النَّصَّ ثُـمَّ 	ِجْب َعِن الأْسِئَلـِة )18 - 20(.

ِفـي الُعطْـَلـِة

 

ي إَل َجـِزيَـرٍة. َرأيْـَنـا ُهـَنـاَك  ِ
َسـاَفـرُْت ِفـي الُعْطـَلـِة َمَع َعـاِئـَلـ�ت

نَـًة َجِمـيـَلـًة. َفـِرْحُت ِعـْنـَدَمـا أَكـَلِت الطُّـُيـوُر ِمْن  ُطـُيوًرا ُمـَلوَّ

يَِدي.

ي إَل الـَبـْحـِر.  ـْيـِف َذَهـْبـَنـا َمَع َعـاِئـَلـِة َعمِّ ِفـي ُعـْطَلـِة الصَّ

َمَك اللَِّذيـَذ. ي َوأَكـْلَنـا السَّ َسَبْحُت َمـَع أوَلِد َعمِّ

َذَهـْبُت َمَع إْخَوِتـي إَل الَجَبـِل. َكـاَن الطَّـْقُس ُمْعَتِدًل ُهـَنـاَك، 

وِق َواْشـَتـَريْـَنـا الـَفـاِكـَهـَة. َفـَمَشـْيَنـا ِفـي الَمَساِء إَل السُّ

نَّ َخـاِلـي َزارَنَـا َمَع 
ـْيـِف ِلأ َلـْم نُـَساِفـْر ِفـي ُعـْطـَلـِة الصَّ

َعـاِئـَلـِتـِه. اْسـَتـْمـَتـْعـُت ِبـَلِعِب ُكرَِة الـَقـَدِم َمَع أَبْـَنـاِء َخـاِلـي. 
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اِطئ؟ 	1 َمْن َذَهَب إَل الشَّ

َة	  َسِمـ�ي

َجـاِسم	 

َسْلَمى	 

ُسْلَطـان	 

َكيَف َكـاَن الطَّْقُس ِفـي الَجَبِل؟ 19

ا	  َحـارًّ

بَـاِرًدا	 

ُمْشِمًسا	 

ُمْعَتِدًل	 

ِلَماذا َفِرَحْت َسِميـرَُة؟ 20

َها َسـاَفرَْت ِبـالطَّاِئـرَِة	  نَـّ
ِلأ

نَـٌة َوَجِمْيَلـٌة 	  نَّ الطُُّيوَر ُمَلوَّ
ِلأ

َها َذَهـَبـْت إَل َجـِزيـرٍَة	  نَـّ
ِلأ

نَّ الطُُّيوَر أَكـَلْت ِمْن يَِدَهـا	 
ِلأ
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هذه الصفحة تركت عمًدا فارغة

10



بوية الي للبحوث ال�ت مستوى 2 اللغة العربية حقوق الطبع والن�ش محفوظة © 2017 المجلس الأس�ت

هذه الصفحة تركت عمًدا فارغة
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