1. Atsakykite į klausimus:

ما اسمك؟
كيف الحال؟
هل هذا أخوك الكبير؟
كيف حال العائلة ؟
ما هي مهنتك؟
2. Iš pateiktų žodžių sudarykite sakinius. Atkreipkite dėmėsį į žymimojo artikelio vartojimą:

عزباء  -أختي
كبيرة  -جميلة  -و  -حديقة  -هذه
يّ -
حّلق  -هذا  -اسمه  -ربّما
عل ّ
هي  -فنّانة  -كريمة  -سيّدة
كيف هل ،أ ،من ،ما ،أين ،ماذا ،لماذا ،

3. Įrašikite tinkamą klausiamąjį žodį

:أي/أية
... (1
... (2
 (3من
... (4
... (5
... (6

درست العربية في الجامعة؟
كانت دراسة العربية؟
 ...وصلت الرسالة؟
صورة اعجبتك كثيرا؟
هذا المسرح مغلق؟
وجدت الدراسة في القاهرة؟

4. Baikite dialogą:

 .1السّلم عليكم
.2
 .1كيف الحال؟ أين كنت باألمس؟
.2

 .1شكرا ،الحمد ّلل .مع من ذهبت إلى هناك؟
.2
 .1وماذا اشتريت في المكتبة ؟
.2
 .1نعم ،أنا كنت في البيت .وأين نبيل؟
.2
 .1طيب ،مع السّلمة.
.2
5. Paneikite šiuos sakinius:

في األسبوع القادم سآتي إليك.
عندك عمل كثير.
حصلت على منحة دراسية.
هل هذا صحيح؟
أسكن في فلنيوس.
نحن في الجامعة.
6. Įrašykite tinkamus prielinksnius:

ذهبت  ...المصرف  .شربت القهوة  ...المقهى .عرفت  ...ذلك .أشكركم
 ...هذا السؤال األهم .وصلنا  ...فيلنيوس  ...الصباح ... .طريق ...
الجامعة رأيت صديقتك .سافرت  ...مصر  ...الطائرة ... .سنة كنت ...
المدرس الجديد .وصلت
مصر .التقت مريم  ...صديقتها .بدأ الدرس ...
ّ
 ...قليل  ...القرية .سألت األستاذ  ...المحاضرة .انتهيت  ...الدرس.

7. Baikite sakinius:

 (1أريدك أن ...
 (2سمعت أ ّنك ...
8. Įvardykite matematinius veiksmus.:

=١٧ + ٧٩٥٦
9. Pažimėkite teisingą atsakimą:

صحيح خظأ




ي في القارة األوروبية.
يقع الوطن العرب ّ





أطول أنهار آسيا توجد في مناطق شبه الجزيرة العربية.





"العالم العربي" يشمل الشرق األوسط وشمال إفريقيا
فقط.





منظمة المؤتمر اإلسّلمي هي مؤسسة علمية.





مصر هي أه ّم البلد في مجال السياحة بين البلدان .
العربية





تقع الجزائر على شاطئ البحر األبيض المتوسط.

ومن قال ال أعرف قل له :تعلَّم
كثير الكّلم قليل الفعل

10. Išverskite šias patarles į lietuvių kalbą.
.

.

لو علم كل منا ما يقال عنه لما تحدث أحد إلى أحد.
الذي ال يعرف الصبر ال يعرف الحبّ .

