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IBT Arabic B
Arabic assessment for non-native speakers

Sample items
Level 1

ن بها ي ماّدة الّلغة العربّيـة لغ�ي الّناطق�ي
أسئلة تدريبّيـة �ن
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Look at questions 1 and 2. Choose the word that contains the letter in the box.

َجـاَجـُة 	  1  الـدَّ
ـْخَلـُة	  الـنَّ
بَـابَـُة 	  الـذُّ
الـزَُّجـاَجـُة	 

الـِفـَراُش	  2
ـْسـُر	  النَّ
الـَبـَلـُح	 
الزَّْهرَُة	 

Look at questions 3 and 4. Choose the picture that matches the word.

ِحَذاٌء 3

	 	 	 	

أَسٌد 4

	 	 	 	

ذ

ن

2



بوية الي للبحوث ال�ت مستوى 1 اللغة العربية حقوق الطبع والن�ش محفوظة © 2017 المجلس الأس�ت

Look at questions 5 and 6. Choose the word that matches the picture.

ٌع	  5 ُمـَربَـّ
ُمْسَتِطيٌل	 
ُمَثـلٌَّث	 
َداِئـرٌَة	 

بَـاٌب	  6
َصْحٌن	 
ُكوٌب	 
ُكـرِْسـيٌّ	 

Look at questions 7 and 8. Choose the correct expression to complete the sentence.

ـاَحـَة.7  ـفَّ ___________ الِبـْنـُت الـتُّ

يَـأُكـُل	 
تَـأُكـُل	 
نَـأُكـُل	 
آُكـُل 	 

يَْذَهُب الَوَلُد __________ الَحِديَقِة. 8

إَل	 
َو	 
َعَل 	 
َعِن	 
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Look at questions 9 and 10. 
Choose the correct sentence to complete the conversation.

َخْمَسة	  9
 	ٍ ْ أنَـا ِبَخ�ي
َمْريَـُم	 
ِفـي الَمْدرََسـِة	 

َكْيَف َحاُلَك؟	  10
َما َلْوُن الَقَلِم؟	 
َكْم ُعْمرَُك؟	 
َهْل أنَْت َساِلٌم؟	 

Look at questions 11 and 12. Choose the picture that matches the sentence.

أنَـا أْدرُُس ِفـي ُغرَْفِتـي. 11
	 	 	 	

َ بَـاِرٌد. 12 إنَّ الَعِص�ي
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Look at the picture and answer questions 13 to 15.

َهـَنـاُء ويُوُسُف                  

إنَّ يُوُسَف َوَهـَنـاَء يَـْلَعَباِن_________. 13

ِفـي الَبْحِر	 
مِّ	 

َمَع الأ
ِبـالرَّْمِل	 
َمَع َصِديٍق	 

َمـاذا يَـْلـَبـُس يُوُسُف؟ 14

َعًة	  ُقـبَّ
َسـاَعـًة	 
ِمْعَطـًفا	 
ِحَذاًء	 

إنَّ َهـَنـاَء_________. 15

َحِزيـَنـٌة	 
َسِعيَدٌة	 
َغـاِضَبـٌة	 
َجاِئـَعـٌة	 
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Read the invitation and answer questions 16 to 18.

ِفـي أيِّ َساَعـٍة يَـْبـَدأُ الْحِتَفاُل؟              16

ِفـي 9 َصَباًحا	 
ِفـي بَـاَحِة الَمْدرََسـِة 	 
ِفـي 5 َمـاِرَس	 
َجرَِة	  ِفـي ِعيِد الشَّ

َماذا يَْفَعُل الطَّـَلـَبـُة ِفـي َهَذا الـَيْوِم؟ 17

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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َجرَِة يَـْحَتاُج الطَّـَلـَبـُة إَل _______.    ِفـي يَْوِم ِعيِد الشَّ

َشَجرٍَة	 
ِكَتاٍب	 
َعٍة	  ُقـبَّ
ُكرٍَة	 

هذه الصفحة تركت عمًدا فارغة
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