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1. 밑줄 친 부분의 표기가 옳은 것은? [1점] 

 اَلْهديةُ ⑤ اَلْزهرةُ ④ اَلْذَكي ③ اَلْظَرفُ ② اَلْضيفُ ①
 

2. 낱말들에 공통으로 사용된 글자는? [1점] 

 

 ي ⑤ ك ④ س ③ ت ② ب ①
 

3. 빈칸 (a)에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점] 

 

① نُوبج 
 شَرِكَةٌ ②
③ طَارق 
④ سردم 
 برتُقَاٌل ⑤

 

4. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

 

① لَدنٍ ② بلَو ③ قَةرانٍ ④ وويح ⑤ ةاضرِي 

 

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은? 

 

 

① ارٌل ② حهس ③ زِينح ④ يرغص ⑤ عاسو 
 

6. 빈칸 (a)에 들어갈 이름으로 알맞은 것은? [1점] 

 

① ادعس ② يرمس ③ ميرةُ ④ ميجاِئشَةُ ⑤ خَدع 

7. 그림으로 보아 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

 A : ةورالص هذي هف يلْل عه ،  
   (a)    كَرِيمٍ؟ نم  

B  :  َال .رَأقْص يلكَرِيمٍ ع نم.  
A  :  ِإذَن دمحْل مه ،  (b)   

يذلْم؟ت  

B : كَذَِلك وه ،منَع.  
 

     (a)       (b)      (a)      (b) 

َأطْوُل      َأطْوُل ① طَوِيلَةٌ    طْوُلَأ ②   
َألطْوُلاَ    َأطْوُل ③ َأطْوُل    طَوِيٌل ④   

َألطْوُلاَ    طَوِيلَةٌ ⑤  
 

8. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

 

① ِإن ② لَم ③ ا ④ لَوم ⑤ سلَي 
 

9. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점] 

 

 اَلنَّظيفَةُ ⑤ كَثيرةٌ ④ رخيص ③ بسيطٌ ② غَاٍل ①
 

10. 밑줄 친 부분의 쓰임이 옳은 것을 고른 것은? 

 

① (a), (c) ② (a), (d) ③ (b), (c) 

④ (b), (d) ⑤ (c), (d) 

A  :   َفوسيقَ يدص تَأيْل رهةُ؟ الْكُورِييرما سي  

B  :   ،منَعتُهَأير  ةعامي الْجاغَفد. 

A  :   ْلرِفُه؟ تَعهماس  

B  :   الْكُورِي الطَّاِلب وهو، وين سم همسا ،مينَعالَّذ  سردي
  .اللُّغَةَ الْعربِيةَ

A  :  ا؟يآس نع تَابك كنْدْل عه  
B  :   ي كُتُبنْدع ،منَع         . 

A  :  رِيكَا؟تَ ِإلَى َأمافَرْل سه  
B :  ،َال      دعب رافُأس. 
A : ؟رافتُستَى سم  
B : ٍوعبُأس دعب رافُأسس. 

 ماذَا َأكَلْتَ في الْغَداء؟  :  فَاطمةُ

  a)(    :  ااججدا وز؟ ،َأكَلْتُ خُبَأنْتو  
 .َأنَا َأيضا َأكَلْتُ خُبزا ودجاجا  :  فَاطمةُ

A  :   شيتيمذَا الْكْل ه؟       ه 

B  :  ًيالقَل ،منَع .هبي ُأحنَّنلَك. 

A  :  انِ؟ودي السف وفَ الْجكَي 

B  :   واَلْج        فيي الصا فجِد. 

A  :  ؟        َأيبتُح 

B : ٌةعتما ممِ، َألنَّهةَ الْقَدابِي. كُرحَأص عا مهبَألْع َأن بُأحو. 

  بكَات       كِّينس     اكشُب 

بغَر 

(a) 

 شَرقٌ

 شَماٌل

(d) 

(c) 

(a) 

(b) 

دمحم 
يلع كَرِيم 
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11. 일기 예보로 보아 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1점] 

 
 

     (a)      (b)     (a)      (b) 

مشْمسا    غَاِئما ① غَاِئما     مشْمسا ②   

غَاِئما     ممطرا ③ ممطرا    غَاِئما ④   

ممطرا    مشْمسا ⑤  
 

12. 대화의 내용으로 알맞은 것은? 

 

① 어학 연수 ② 요리 방법 ③ 식사 예절 

④ 장래 희망 ⑤ 호텔 예약 

 

13. 대화의 내용으로 보아 A가 가고자 하는 곳은? 

A :  بَأذْه َأن تَ، ُأرِيدحمس لَو
  . الْمتْحف الْوطَنيِإلَى 
  الْمتْحفُ بعيد عن هنَا؟هِل 

B : ايدعب سشِ ِإلَى . الَ، لَيما
ثُم . حتَّى مكْتَبِ الْبرِيد اَألمامِ

وامشِ . هنَاك اتَّجِه ِإلَى الْيسارِ
كامفَ َأمتْحالْم تَجِديالً سقَل.  

* اتَّجِه : 향하시오 
 

 
① (a) ② (b) ③ (c) ④ (d) ⑤ (e) 

 

14. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

 

① ١٥٠ ⑤ ١٣٠ ④ ١٢٠ ③ ٧٥ ② ٥٠ 

15. رمع의 방학 계획표로 알 수 있는 것은? [1점] 

 

① 오전 8시 30분에 신문을 읽는다. 

② 오전 9시 30분에 청소를 한다. 

③ 오전 11시에 농구를 한다. 

④ 오후 4시에 컴퓨터를 배운다. 

⑤ 오후 5시 30분에 숙제를 한다. 

 

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 고른 것은? 

 
 

<보  기>
 

  

(a) الَ َأظُن (b) ٌقافوَأنَا م 
(c) ٍورربِكُلِّ س (d) كلَيع امرح 

 
① (a), (b) ② (a), (c) ③ (b), (c) 

④ (b), (d) ⑤ (c), (d) 

 

17. 그림 상황에 맞는 يوهج의 행동을 <보기>에서 찾아 순서대로 

바르게 배열한 것은? [1점] 

 

                                                   
 جيتَخْروهج  

 .من بيتها
 

 

<보  기>
 

  

 (a)اُألوتُوبِيس كَبتَر.  
 (b)اهيقَتدص عا ميلْمف دتُشَاه.  
 (c)اميني السا فيقَتَهدتُقَابُِل ص.  

 
① (a)-(b)-(c) ② (a)-(c)-(b) 

③ (b)-(a)-(c) ④ (c)-(a)-(b) 

⑤ (c)-(b)-(a) 

A  :  ؟اتاورلِّ الْخَضحي ِإلَى معي مْل تَْأته 
B  :  نًاس؟.              ،حتَشْتَرِي َأن اذَا تُرِيدم 
A  :  ماططَمطَاطَا وبالً وصب َأشْتَرِي َأن ُأرِيد.  

A  :  ِمهرِإلَى الد والَرالد رُأغَي َأن ؟. ُأرِيدمووالَرِ الْيالد رعا سم  
B  :  ماهرد بِثَالَثَة داحالْو والَر؟. اَلدكعا موالَرد كَم  
A  :   ،اوالَرد ونسي خَمعْلمتَفَض.  
B  :   يا ها      همهرد. 

A  :  ِل؟تَقْبسي الْمف بِحتُص َأن اذَا تُرِيدم 
B  :  اطَبِيب بِحُأص َأن ُأرِيد.  
A  :  ا؟طَبِيب تَكُون َأن اذَا تُرِيدِلم 
B  :  لَى الشِّفَاءى عضرالْم داعُأس َأن ي ُأرِيدَألنَّن.  

* الشِّفَاء : 치료 

والْج كُونيس   a)(    يف
 بغْداد، في   )(b  و بيروتَ،

 .الرياضِومشْمسا في 

 بيروتُ
ادغْدب 

اضياَلر 

طْلَةي الْعجِي فنَامرب  
  اَلساعةُ  ماذَا َأفْعُل؟
  ٩ - ٨ : ٣٠  .ُأنَظِّفُ الْغُرفَةَ
  ١٠ - ٩  .َأقْرُأ جرِيدةً

روتبِيالْكُم لَّم١٢ - ١٠  .َأتَع  
لَّةةَ السكُر ب١٧ - ١٥ .َألْع  
  ١٨ - ١٧ .َأكْتُب واجِبِي

 

(a) 

(c) 

(d) 
(e) 

(b) 

A 
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18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

 

 مع اَألسف ③ علَى طُوٍل ② مرحبا ①
 تَحيةٌ طَيبةٌ ⑤ هذه ُأخْتي ④

 

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 있는 대로 

고른 것은? [1점] 

 
 

<보  기>
 

  

(a) الً بِكَأه      (b) ةالَمالس عم      (c) ِإلَى اللِّقَاء 
 

① (a) ② (c) ③ (a), (b) 

④ (b), (c) ⑤ (a), (b), (c) 

 

[20~21] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. 

 

20. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? 

① ا لَكم ② نَأي نم ③ وفَ هكَي 
 ما عنْوانُه ⑤ كَم مرةً ④

 

21. 대화로 보아 B가 금요일에 하는 일이 아닌 것은? 

① 아침에 빨래를 한다. 

② 저녁에 할아버지 댁에 간다. 

③ 아침에 아버지와 산에 간다. 

④ 저녁에 가족과 함께 공원에 간다. 

⑤ 아침에 어머니와 함께 요리를 한다. 

22. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것을 <보기>에서 찾아 순서대로 

바르게 배열한 것은? 

 
 

<보  기>
 

  

 (a)ودجوم ودمحْل مه  
 (b)يقُهدو، صَأنَا جِين س 
 (c)َت َأن ْل تُرِيدًئاهشَي قُوَل لَه 

 
① (a)-(b)-(c) ② (a)-(c)-(b) ③ (b)-(a)-(c) 

④ (b)-(c)-(a) ⑤ (c)-(b)-(a) 

 
 

 ?의 수업 시간표이다. 대화로 보아 오늘은 무슨 요일인가سومي .23

 

ا : اَُألم؟ مموالْي كتاسرُل دودج 
  . عنْدي َأربعةُ دروسٍ :  سومي
؟ : اَُألميا هم  

  تَارِيخُ الْعالَمِ، والْموسيقَى،  :  سومي
مسالراتُ، وياضيالرو.  

 시간표 : جدوُل *

 
① 월요일 ② 화요일 ③ 수요일 ④ 목요일 ⑤ 금요일 

 
 

24. 대화의 내용과 일치하는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? 

 
 

<보  기>
 

  

(a) 상인은 빨간색 원피스를 권한다. 

(b) 바지와 원피스는 모두 할인 품목이다. 

(c) 카리마는 검은색 원피스를 사려고 한다. 

 
① (a) ② (b) ③ (a), (c) 

④ (b), (c) ⑤ (a), (b), (c) 

  .ُأرِيد َأن َأشْتَرِي فُستَانًا  :  كَرِيمةُ
  ما رْأيك في الْفُستَانِ اَألحمرِ؟   :  اَلْباِئعةُ
  .جميٌل، ولَكن الْفُستَان اَألسود يعجِبني َأكْثَر  :  كَرِيمةُ

  الْفُستَانِ تَخْفيضاتٌ؟هْل علَى هذَا 
  .اَلتَّخْفيضاتُ علَى الْبنْطَلُونَات فَقَطْ. الَ  :  اَلْباِئعةُ
  .الَ بْأس، َأعطيني الْفُستَان اَألسود من فَضلك  :  كَرِيمةُ

 할인 : تَخْفيضاتٌ *

A :                           ؟  
B  :  اودجوم سلَي و؟. الَ، هتَكَلَّمي نم  
A  :                           .  
B  :                           ؟  
A  :   ُلَأتَّصالَ، سةاعس دعب. 

A  :  ؟ةعمالْج موي يفَ تَقْضكَي 

B  :  يتاِلدو عخُ مَأطْبو الَبِسُل الْماحِ َأغْسبي الصةً فادي . عفو
الْمساء َأذْهب ِإلَى حديقَة اَألزهرِ مع ُأسرتي، ثُم نَذْهب ِإلَى 

  .منْزِِل جدي
A  :                رِ؟ي الشَّهف يقَةدِإلَى الْح بتَذْه 
B  :  ِمالْقَاد ةعممِ الْجوي يا فهِإلَي بَأذْه لَن نلَك ،اترم عبَأر. 

A  :  ؟اتاريرِضِ سعي ِإلَى معم بتَذْه َأن نُككمْل يه 
B  :  مرِضِ؟. نَععذَا الْمِإلَى ه بتَى تَذْهم 
A  :   ةاعي السمِفوالْي اءسم ةسالْخَام. 
B  :               آخَر دعوي منْدع ،. 

              . ِإلَى اللِّقَاء. 
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25. 

① وه نم
بِكَم هذَا ④

 

26. 

     

شُكْرا ①
③ صخْلاَلْم
عزِيزِي ⑤

 

27. 

① رصم

منْها سوقُ خَانِ 
وهنَاك عالَقَةٌ 
فَتُقَام السوقُ 
 بِجانبِ الْجامعِ الْكَبِيرِ، حيثُ تَقَع سوقُ خَانِ الْخَليلي بِجانبِ

* 

 빈칸에 들어갈

وه نم 
 بِكَم هذَا

 빈칸 (a),

     (a)   

شُكْرا      
صخْلاَلْم

عزِيزِي 

 글의 내용으로

رصم 

منْها سوقُ خَانِ 
وهنَاك عالَقَةٌ 
فَتُقَام السوقُ 
بِجانبِ الْجامعِ الْكَبِيرِ، حيثُ تَقَع سوقُ خَانِ الْخَليلي بِجانبِ

وِيعِ اُألمامبِ الْجانبِج ةييدموقُ الْحسنِ، ويسعِ الْحامج.  
: معروفَةٌ 

 

َألنَّني سَأصُل ِإلَى 

  .انْتَظرني في الْمطَارِ من فَضلك، َألن معي حقيبةً ثَقيلَةً

들어갈 말로

 
 

(a), (b)에

         (b)

      عزِيزِي
اَلْمخْلص   عزِيزِي
وكربَألْفُ م    

내용으로 보아

 ② ستُون

منْها سوقُ خَانِ . 
وهنَاك عالَقَةٌ . الْخَليلي في مصر، وسوقُ الْحميدية في سورِيا
بِيروقُ  .الْعالس فَتُقَام

بِجانبِ الْجامعِ الْكَبِيرِ، حيثُ تَقَع سوقُ خَانِ الْخَليلي بِجانبِ
وِيعِ اُألمامبِ الْجانبِج ةييدموقُ الْحسنِ، ويسعِ الْحامج
: 알려진 

  ؟               
 .هو مزدحم بِالنَّاسِ َألنَّه يقَدم كَبابا لَذيذًا

َألنَّني سَأصُل ِإلَى 

انْتَظرني في الْمطَارِ من فَضلك، َألن معي حقيبةً ثَقيلَةً

말로 알맞은

② وه نَأي
⑤ كَذَِلك سَألَي

에 들어갈 

(b) 

 عزِيزِي
 عزِيزِي
وكربَألْفُ م 

보아 대화의

ستُون ③

  ؟
بِهانوقًا بِجسو.  

. في الدوِل الْعربِية َأسواقٌ مخْتَلفَةٌ معروفَةٌ
الْخَليلي في مصر، وسوقُ الْحميدية في سورِيا

الْعربِي الْمجتَمعِ
بِجانبِ الْجامعِ الْكَبِيرِ، حيثُ تَقَع سوقُ خَانِ الْخَليلي بِجانبِ

وِيعِ اُألمامبِ الْجانبِج ةييدموقُ الْحسنِ، ويسعِ الْحامج
عالَقَةٌ *   

               
هو مزدحم بِالنَّاسِ َألنَّه يقَدم كَبابا لَذيذًا

 .هيا بِنَا ِإلَى الْمطْعمِ

َألنَّني سَأصُل ِإلَى . َأكْتُب لَك هذه الرسالَةَ، وَأنَا سعيد جِدا

انْتَظرني في الْمطَارِ من فَضلك، َألن معي حقيبةً ثَقيلَةً

알맞은 것은

وه نَأي 
كَذَِلك سَألَي 

 말로 알맞은

      

② 

④ 

 

대화의 빈칸에

 سورِيا ③

ذَا الشِّتَاءي هف ورتَزكَانٍ سم ؟َأي
بِهانوقًا بِجسو

          .  

في الدوِل الْعربِية َأسواقٌ مخْتَلفَةٌ معروفَةٌ
الْخَليلي في مصر، وسوقُ الْحميدية في سورِيا

الْمجتَمعِبين السوق والْجامعِ في 
بِجانبِ الْجامعِ الْكَبِيرِ، حيثُ تَقَع سوقُ خَانِ الْخَليلي بِجانبِ

وِيعِ اُألمامبِ الْجانبِج ةييدموقُ الْحسنِ، ويسعِ الْحامج
 관계 : عالَقَةٌ

  مطْعمِ النِّيلِِ؟
               ِإنَّه مطْعم مزدحم داِئما، 

هو مزدحم بِالنَّاسِ َألنَّه يقَدم كَبابا لَذيذًا
هيا بِنَا ِإلَى الْمطْعمِ

َأكْتُب لَك هذه الرسالَةَ، وَأنَا سعيد جِدا
  

انْتَظرني في الْمطَارِ من فَضلك، َألن معي حقيبةً ثَقيلَةً

것은? 

 

알맞은 것은

     (a)   

شُكْرا       
عزِيزِي  

빈칸에 들어갈

 ④ اقرالْع

ذَا الشِّتَاءي هف ورتَزكَانٍ سم َأي
وِياُألم عامالْج بِهانوقًا بِجسو

          ستُسافر ِإلَى 

في الدوِل الْعربِية َأسواقٌ مخْتَلفَةٌ معروفَةٌ
الْخَليلي في مصر، وسوقُ الْحميدية في سورِيا

بين السوق والْجامعِ في 
بِجانبِ الْجامعِ الْكَبِيرِ، حيثُ تَقَع سوقُ خَانِ الْخَليلي بِجانبِ

وِيعِ اُألمامبِ الْجانبِج ةييدموقُ الْحسنِ، ويسعِ الْحامج
   * تُقَام :

مطْعمِ النِّيلِِ؟
ِإنَّه مطْعم مزدحم داِئما، 

هو مزدحم بِالنَّاسِ َألنَّه يقَدم كَبابا لَذيذًا
هيا بِنَا ِإلَى الْمطْعمِ .

  
  كَيفَ حالُك يا صديقي؟

َأكْتُب لَك هذه الرسالَةَ، وَأنَا سعيد جِدا
مالْقَاد تبالس موي ةحوالد.  

انْتَظرني في الْمطَارِ من فَضلك، َألن معي حقيبةً ثَقيلَةً
كانخْو.  

 صديقُك مين جون

ما هذَا ③

것은? 

        (b)

صخْلاَلْم      
  صخْلاَلْم 

들어갈 말로 

اقرالْع 

ذَا الشِّتَاءي هف ورتَزكَانٍ سم َأي
 ورَأزسوِياُألم عامالْج

ستُسافر ِإلَى 
 .ِإن شَاء اُهللا

في الدوِل الْعربِية َأسواقٌ مخْتَلفَةٌ معروفَةٌ
الْخَليلي في مصر، وسوقُ الْحميدية في سورِيا

بين السوق والْجامعِ في 
بِجانبِ الْجامعِ الْكَبِيرِ، حيثُ تَقَع سوقُ خَانِ الْخَليلي بِجانبِ

وِيعِ اُألمامبِ الْجانبِج ةييدموقُ الْحسنِ، ويسعِ الْحامج
: 형성되다

مطْعمِ النِّيلِِ؟هْل ذَهبتَ ِإلَى 
ِإنَّه مطْعم مزدحم داِئما، 

هو مزدحم بِالنَّاسِ َألنَّه يقَدم كَبابا لَذيذًا. 
اآلن انعوَأنَا ج.

     دمَأح  
كَيفَ حالُك يا صديقي؟

َأكْتُب لَك هذه الرسالَةَ، وَأنَا سعيد جِدا
مالْقَاد تبالس موي ةحوالد

انْتَظرني في الْمطَارِ من فَضلك، َألن معي حقيبةً ثَقيلَةً
خْوانكسلِّم ِلي علَى ِإ

       

صديقُك مين جون

 ما هذَا

(b) 

صخْلاَلْم 
  صخْلاَلْم 

 알맞은 것은

الْجزاِئرِ ⑤ 

  ذَا الشِّتَاءي هف ورتَزكَانٍ سم َأي
   ورَأزس
  ِإلَى  ،ِإذَن رافتُسس
ِإن شَاء اُهللا  

في الدوِل الْعربِية َأسواقٌ مخْتَلفَةٌ معروفَةٌ
الْخَليلي في مصر، وسوقُ الْحميدية في سورِيا

بين السوق والْجامعِ في  قَوِيةٌ
بِجانبِ الْجامعِ الْكَبِيرِ، حيثُ تَقَع سوقُ خَانِ الْخَليلي بِجانبِ

وِيعِ اُألمامبِ الْجانبِج ةييدموقُ الْحسنِ، ويسعِ الْحامج
다 

هْل ذَهبتَ ِإلَى   
  ما، . نَعاِئمد محدزم مطْعم ِإنَّه
  يححص .
  اآلن انعوَأنَا ج

   a)(   

كَيفَ حالُك يا صديقي؟
َأكْتُب لَك هذه الرسالَةَ، وَأنَا سعيد جِدا

مالْقَاد تبالس موي ةحوالد
انْتَظرني في الْمطَارِ من فَضلك، َألن معي حقيبةً ثَقيلَةً

سلِّم ِلي علَى ِإ
     )(b 

صديقُك مين جون

 

 

것은? 

 

 

 الْجزاِئرِ

A  :  

B  :  

A  :  

B  :  

في الدوِل الْعربِية َأسواقٌ مخْتَلفَةٌ معروفَةٌ
الْخَليلي في مصر، وسوقُ الْحميدية في سورِيا

قَوِيةٌ
بِجانبِ الْجامعِ الْكَبِيرِ، حيثُ تَقَع سوقُ خَانِ الْخَليلي بِجانبِ

وِيعِ اُألمامبِ الْجانبِج ةييدموقُ الْحسنِ، ويسعِ الْحامج

A  :  

B  :  

A  :  

B  :  

   

كَيفَ حالُك يا صديقي؟
َأكْتُب لَك هذه الرسالَةَ، وَأنَا سعيد جِدا

مالْقَاد تبالس موي ةحوالد
انْتَظرني في الْمطَارِ من فَضلك، َألن معي حقيبةً ثَقيلَةً

سلِّم ِلي علَى ِإ
  

صديقُك مين جون

28.

①

④

 
 

29.

①

 
 

30.

①

④
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*

*

 َأن لُونفَضبِ يرالْع ظَمعفَم ،

 هذه نةَ ميزِياِإلنْجِل

*

الَ 
 .

*

. 대화의

① 단식 

④ 희생제 

. 빈칸에

 كَعكًا ①

. 글의 내용

 اَلْكَعبةُ ①
④ بِيراَلْخَطُّ الْع

ةي . الْجِيزفو
الْ هابِقَمر
ةُربقْملْاَ: 
الْ، وقْمبةُر

* قَابِرم : 
مصنُوعةٌ *

 َأن لُونفَضبِ يرالْع ظَمعفَم ،
 .  

 هذه نةَ ميزِياِإلنْجِل

* لُونفَضي

ضمرالَ  ان
. من الْفَجرِ حتَّى غُروبِ الشَّمسِ

 الشَّمسِ *

대화의 내용과 

 

 

빈칸에 들어갈 

قَهوةً ② 

내용이 가리키는

 
بِيراَلْخَطُّ الْع 

و ةرةَ بِالْقَاهورشْهالْم اآلثَارةالْجِيز
هو ،اءمالْقُد ينرِيصالْمذه

: رابِقَم ثُ
، وعرفْخَ 

 무덤들(ٌةرقْبم
만들어진 : مصنُوعةٌ

  ُأرِيد َأن َأشْرب عصير لَيمونٍ، وَأنْتَ؟ 
 َأن لُونفَضبِ يرالْع ظَمعفَم ،

قَاِئهِمدَأص عثُوا مدتَحيى وقْهي الْمف .
 هذه نةَ ميزِياِإلنْجِل

لُونفَضي : 선호하

  

رمضونَحن الْمسلمون في شَهرِ 
من الْفَجرِ حتَّى غُروبِ الشَّمسِ

.  
: غُروبِ 

 가장 관계가

 ② 순례

 ⑤ 아라베스

 말로 알맞은

③ قَهوةً

가리키는 

② امراََأله
َألْفُ لَيلَة ولَيلَةٌ ⑤ 

و ةرةَ بِالْقَاهورشْهالْم اآلثَار
هو ،اءمالْقُد ينرِيصالْم

ثُالَثَ ي
 ملكِللْ ةُطَ

의 복수مقْبرةٌ

만들어진 

ُأرِيد َأن َأشْرب عصير لَيمونٍ، وَأنْتَ؟ 
 َأن لُونفَضبِ يرالْع ظَمعفَم ،

قَاِئهِمدَأص عثُوا مدتَحيى وقْهي الْمف
coffee"  هذه نةَ ميزِياِإلنْجِل

하다 

  ء معا؟
بَأشْر آكَُل َأو َأن يعتَطَأس.  

ونَحن الْمسلمون في شَهرِ 
من الْفَجرِ حتَّى غُروبِ الشَّمسِ

.شْربوبعد ذَِلك نَستَطيع َأن نَْأكَُل ونَ
: 일몰 

관계가 깊은

순례 

아라베스크

알맞은 것은

 وردةً ③

 것은? 

امراََأله 
َألْفُ لَيلَة ولَيلَةٌ

و ةرةَ بِالْقَاهورشْهالْم اآلثَار
 لُوكِللْم قَابِرمهو ،اءمالْقُد ينرِيصالْم
يرة .وهي
طَسوتَمالْ 

복수)   * 

ُأرِيد َأن َأشْرب عصير لَيمونٍ، وَأنْتَ؟ 
      َأن لُونفَضبِ يرالْع ظَمعفَم ،

قَاِئهِمدَأص عثُوا مدتَحيى وقْهي الْمف
coffee"هْل تَعرِفُ َأن كَلمةَ 

َل الْغَدنَتَنَاو ي َأنف كْأيا را؟امعم ء
بَأشْر آكَُل َأو َأن يعتَطَأس

ونَحن الْمسلمون في شَهرِ 
من الْفَجرِ حتَّى غُروبِ الشَّمسِ

وبعد ذَِلك نَستَطيع َأن نَْأكَُل ونَ

깊은 것은?

 

크 

것은? [1점

 ④ وردةً

 
 َألْفُ لَيلَة ولَيلَةٌ

اآلثَار الْمشْهورةَ بِالْقَاهرة و كَثير من السياحِ
 لُوكِللْم قَابِرم

يربِكَالْ ارِ
الْو، وقْمبةُر 
عنْقَرم.  

 لُوكِللْم :

ُأرِيد َأن َأشْرب عصير لَيمونٍ، وَأنْتَ؟ 
        رب َأشْ

قَاِئهِمدَأص عثُوا مدتَحيى وقْهي الْمف
هْل تَعرِفُ َأن كَلمةَ 

 الْكَلمة الْعربِية؟
  .ما عرفْتُ

َل الْغَدنَتَنَاو ي َأنف كْأيا رم
بَأشْر آكَُل َأو َأن يعتَطَأس

ملسي مرِ  ،ني شَهف ونملسالْم ننَحو
بالَ نَشْرسِ نَْأكُُل ووبِ الشَّمتَّى غُررِ حالْفَج نم

وبعد ذَِلك نَستَطيع َأن نَْأكَُل ونَ

? 

 ③ 예배

점] 

 سكَّرا 

③ يكُساَلْكُس

كَثير من السياحِ
 ةالْجِيز اءرحص لُوكِللْم قَابِرم
اَأل نحارِج
و، ووفُخُ 
كلم عنْقَرم

: 왕들의(كلِللْم

ُأرِيد َأن َأشْرب عصير لَيمونٍ، وَأنْتَ؟ 
 َأن بَأشُْأح بر
في الْمقْهى ويتَحدثُوا مع َأصدقَاِئهِم يشْربوها

هْل تَعرِفُ َأن كَلمةَ 
الْكَلمة الْعربِية؟

ما عرفْتُ! حقا؟

َل الْغَدنَتَنَاو ي َأنف كْأيا رم
بَأشْر آكَُل َأو َأن يعتَطَأس

  ِلماذَا؟
ملسي من

بالَ نَشْرنَْأكُُل و
وبعد ذَِلك نَستَطيع َأن نَْأكَُل ونَ

예배 

تُفَّاحةً ⑤ 

يكُساَلْكُس 

وراحِ زيالس نم يركَث
 ةالْجِيز اءرحص

ةٌوع من
لِْل ةُيرملك 
غِللْ ةُيركلم

كلِللْم의 복수

ُأرِيد َأن َأشْرب عصير لَيمونٍ، وَأنْتَ؟   :  هان سو
 :  َأن بُأح

يشْربوها
هْل تَعرِفُ َأن كَلمةَ 

الْكَلمة الْعربِية؟
حقا؟ : هان سو

ما رْأيك في َأن نَتَنَاوَل الْغَد : مين سو
َأستَطيع َأن آكَُل َأو َأشْرب الَ  :  
ِلماذَا؟  :  مين سو
ني مسلمَألنَّ  :  

بالَ نَشْرنَْأكُُل و
وبعد ذَِلك نَستَطيع َأن نَْأكَُل ونَ

 

 

 تُفَّاحةً

 

يورز
 ةالْجِيز اءرحص

منُصوع
يربِكَالْ

الصغ
복수) 

هان سو
خَاِلد 

هان سو

مين سو
اِلمس  

مين سو
اِلمس  

 

 

 




