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 .إمتحــان من كتــاب ستـار 6ـدد عـ.1
 إمتحــان نمــوذج الوزارة. 18عــدد .2
 .2017-2016إمتحانات مصر و السودان  6عــدد .3
 .2018إمتحــان السودان  1عــدد .4
 .2018نمــوذج وزارة  2عــدد .5
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ً سـواء في مقـدمة كراسة اإلمتحــان أو في مقـدمة األسـئلة ، وفي ضـوئھـا أجـب عن األسـئلة. .1  إقــرأ التعلیـمات جیـدا
ً قبـل البـدء في اإلجــابة. .2  إقــرأ الســؤال بعـنایة ، وفكـر فیة جــیدا
 أســئلة فقـط. 6) أجـب عـن  7 – 1األســئلة من (  .3

  ) إجبــاري. 13 – 8األســئلة من ( 

  أســئلة فقـط. 9) أجـب عـن  23 – 14األســئلة من ( 

  أســئلة فقـط. 10) أجـب عـن  34 – 24األســئلة من ( 

  ) إجباري. 35الســؤال رقـم ( 

  ) للكـتابة فیة. B) أو (  A) اخــتر مـوضوع واحد من بین المـوضوعین (  36الســؤال رقـم ( 

 استـخدم القلـم الجـاف األزرق للكتـابة ، وال تستخـدم مـزیل الكتـابة. .4
أمـام  تكتـب كلمـة ملغـاةذلك یجـب علیك ایھا الطالب ان ، وفي حالة حـدوث  علي أكـثر من رمـزتعتـبر اإلجـابة ملغاة إذا تم التظلیل  .5

 اإلخـتیار الـزائد عن المطلوب حتي ال تفقـد درجة السـؤال ، حتي اذا كانت اإلجابة صحیحـة.
 
  

  
  

  

  

حاجة الحـاجة الي مسـاحة أخـري ، یمكـن عـند اإلجـابة علي األســئلة المقـالیة ، أجـب في المسـاحة المخـصصة لإلجـابة ، وفي  .6
 إستكــمال اإلجــابة في صفحــات المــسودة مع اإلشـارة إلیـھا في المكـان المخـصص لإلجـابة عن السـؤال األصلي.

 بالنسـبة لألسـئلة المقــالیة فإن إجـابتك عنھـا بإجابتـین سـوف یتـم تقـدیرھـا. .7
   ج

  المیـل الصغیـر ): إجـباري (  35السـؤال رقم 
   جمــل كامــلة صحیحة 4یجب ان تكتب  -

ً علي    .بأدوات إستفھــامأســئلة  4ردا
  التحتسب اإلجابة المختـصرة. -
  

  درجات 4درجة الســؤال :  
  تنقســم الي: 

  درجات علي محتــوي الجمــل األربعـة. 3
  درجة علي الكتابة الصحیحة. 1

  ) groß – klein( حروف ،    

  : إختار بین المقـال و المــیل الكبیر 36السـؤال رقم 
  معطاة. كلمات 3بإستخــدام  جمــل كاملة صحیحـة 5اكتب  -
  إستخدام الثالثة كلمات المعطـاة وإلال فقـدت درجة لكل كلمة. الزم -
 -جمـل فقط و كتابة جملتان حول الموضوع.  3یمكن كتابة الثالثة كلمات في  -
جـدیدة في  قد تعلمتھـا بالفعــل وال تألف أفكـارصحیحة  أفكـاراكتب  -

  ان.اإلمتحـ
  و یتم أخـذ الدرجة األعلي. المــوضوعین اإلثنــیناكتـب في 

  اكتـب من خالل العنــوان المعطــي و ال تخــرج عن الموضوع.
  درجات 5درجة الســؤال :  

  تنقســم الي: 
  إلسخــدامك للكلمــات الثالثة.  1.5
  علي محتــوي الجمــل الخمـسة.  1.5

  ). groß – kleinدرجة علي الكتابة الصحیحة. ( حروف ،  2
  

صفحة. 12: (  عـدد صفحات كراسة اإلمتحــان ( 
36: (  عـدد أسئلة كراسة اإلمتحــان .ً  ) سـؤاال
 سـاعتـان.   زمــن اإلختبــار : 
درجة. 40: (   الدرجة الكلـیة لإلمتحـان ( 
صفحــات اإلمتحــان ، وترقـیم األسـئلة ، فھـي مسـؤلیتك. تأكـد جـیدا من عـدد   

 

 الـقطعــتین أســئلة
 

A 

C 

B 

 ملغــاة

 أســئلة المـواقف

 الجـرامرأســئلة 

 مـواصفــات إمتحـان البوكلیت األلمــاني

Mit vielen Grüßen, 

Herr Yasser Youssef 








































































































































































































































































































































