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 مركز اللغات   –جامعة فيالدلفيا  

 امتحان مستوى اللغة العربية

(خمسون دقيقةمدة االمتحان )   

 الرقم الجامعي:     اسم الطالب: 

 أسئلة، لكل سؤال أربع عالمات ( 10)  أوال :  االستيعاب واللغة والتراكيب

ِّ خرجُت "        هفبةٍة سةوءاَ  ولكنني شعرُت بغمامةة ٍ كيفةةٍة  ر ،إلي  بسؤال ٍ ه  َم لم يتوج  ألن  الُمعل ِّ  ،شاكراً رب يمن الصف 

ةنِّ ي  ةي الةت ل   ،علي  وتضغُط  ،تلةُّني عاً: ولةم يُج  ةَب  ةسةي ُمِّةج ِّ ِِّ ََ يةا  قةو   ) منهةا أن أخا ةبُن   ،مف ائفةلقلبَة كنةَت ال تَج 

َكنتا َل  ي بَس  ِِّ رة ِّ  أ َت  ي بنايةة ِّ الِّ ة ي الناص راألخفولن تكوَن  ،األو  ََ إاا ت ط ةاغ رفةُرغَ  و  ةمُّ أن  تَي بُةَت  ،وال بةس الُمهِّ

ِِّ ح ََ  ،ولن تكوَن إال  ي الطلفعةِّ  ،وَستَي بُتُ  ،تى  هاية ِّ الِّو ََ  ،والَ ما يتوخاهُ ِموُح ال  (كان  يتوق عهُ منةَ والةناَغ  وال

ََ لم  نِّ ي شيٌ  من الَ  ي تبنيةنِّ تلة ٍَ  ،قة ةع ِّوأجةنا ي ابةُن الم، لرهفبةةِّ الغمامةةِّ ا يُج  هللاِّ رَحَمةاُت  ،عقفةل ٍوابةُن  ،وابةُن مالة

وسف , على اليالثةِّ  ََ اللغة ِّ الر  ٌَ  ي اللغة ِّ العربف ة ِّ  قن ات ةق أن تال ءر َُ رجالً  ة ِّ ءر نِّ الرابعِّ مةن  وكاَن  المنر ِّ
 ي العَق 

هِّ  َق البَََِّرةِّ  ،ِويَل الِّاربف نِّ  ،ممتلئ الجسم ِّ ،القامة ِّ منين ،عمرِّ رِّ  الحركات ِّ . رصفنَ  ،ُمِّ 

ما إن استقر  معل ِّمنا على ءك تِّهِّ العالفة ِّ حتى ءَ ََع إلف نا بنس ة ٍ رفرِّ َمِّكولٍة من " كلفلةَ وءمنَة" وراَح يطلُب إلةى 

َع هنا أو هناغكل ٍ من ا أن يَ  ِِّ ةن  ،قرأ  فها مقا َف أيَن  حةُن مِّ . وكاَن يَب غي من الَ أن يعرِّ َصةرفِّ وأن يقرأها مَع الحَركاتِّ

هةةا   بُهةةا العةةنءُ األكبَةةُر مةةن ر ةةاقِّي  و ةةي الحةةالِّ ُسةةر   عن ةةي إا تبف نةةُت لغةةة ِّ الضةةاء ِّ و َحوِّ الهةةةوات ِّ الكيفةةرةَ التةةي كةةاَن يَرتَكِّ

ر  قرأُت ما وقع من  صفبي بصةوٍت مطمةئٍن وبةنونِّ خطةٍس  ََ القةرا ةُ النسةمةَ الُمباركةةَ التةي  كا ةت ،وعننما جاَ  ءَو  تِّلة

قت  ثم بنء    ".فبةَ من عفني وقلبي ولو إلى حفنالره ت الغف مةَ مز 

 ميخائيل نعيمة / ذكريات الطفولة
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 : خرج ميخائيل من الصف شاكرا ربه، حسب ما تفهم من النص -1

 سؤالاألستاذ.نعلميستطعاإلجابةألنه -أ

 .خجلأنيقرأأمامالطلبةكانيألنه -ب

.تجاوزهبالسؤالإلىغيرهألناألستاذ-ج

سببضعفزمالئهوعدمتمكنهممنالقراءةجيدا.ب-د

 

 :  تفهم من النص أن ميخائيل  -2

 يتقناللغةالروسيةواللغةالعربية.-بيتقناللغةالروسيةفقط. -أ

يتقناللغةالعربيةويتقنالروسية.ال-ديتقناللغةالعربيةفقط-ج

 ه:ّدم األستاذ إلى تالميذق -3

 .الكاتبنصوصامجهولة كتابايحوي -أ

 األشكالالتوضيحية.كتابايحويمجموعةمنالنصوصو -ب

غيرمضبوطة.اكتابايحوينصوص-ج

وصعبة.غيرمعروفةاكتابايحوينصوص-د

 :تعني عبارة ) العقد الرابع من عمره(  -4

 أنهىاألربعينوبدأبالخمسين-بعينأنهىالثالثينوسيبدأقريباباألرب -أ

.فياألربعينمنعمره-دأنهصاحبعلمومكانةرفيعة-ج

 

 :(وفيالحاِلُسّريعنّيإذتبيّنتُالهفواتِالكثيرة ( الواردة في جملة )ُسّريعنّيتفيد كلمة ) -5

عنههمهب -أ  أصبحشريفافيقومه-داي رِّأصبحاألمرسِ-جأصبحمسرورا-ُكِشف 

 

 :، هوالسابق في النص المخطوط تحتها الضبط السليم للكلمات  -6

،مديد  -أ ،األخيُر،مديدِ-بميخائيُل،األخير   ميخائيل 

،مديدُ-ج ،األخيُر،مديد ميخائيل -دميخائيُل،األخير 

 هو :من النص السابق  الفقرة األولىفعل األمر الوارد في  -7

 مايتوخاه-دلنتكون-جقوّ-بالتجبن -أ
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 : الفعل المضارع المجزوم بين هذه األفعال هو  -8

 .أنتثبتحتىنهايةالشوط-ب.لنتكوناألخير -أ

.ولكننيشعرتبغمامة-د.للميتوجهإليبسؤا-ج

 : "وذلك ما يتوخاه طموحك") يتوخاه( في جملة  معنى مفردة -9

 اهيتعدّ-ديحذرمنه-جطلبهي-ببهيتجنّ -أ

 هو: " كليلةَ ودمنَة" صاحب كتاب  -11

 مةميخائيلنعي-دابنعقيل-جابنمالك-بابنالمقفع -أ



سؤاال،لكلسؤالعالمتان(30)ثانيا :  النحو والصرف والداللة واإلمالء والترقيم

 ............... األمة يقدمون ............. جادة لنهضتها. ما زال -11

مقترحات -ونمفكر-بمقترحات -ومفكر-أ

مقترحاتا-ومفكر-دمقترحاتا –وامفكر-ج

 
 صفراء( هي :حيحة لمفردة )التثنية الص -12

 صفرتان-دصفراتان-جصفراءان-بصفراوان-أ

 
 .  ........ أظن أن البضائع الموجودة في المصنع -13

بيعة -أ باعة-دُمباعة-جيوعةب م -بم   م 

 : على خطأ نحوياحتوت  إحدى الجمل اآلتية    -14

كبيرينتظرنايقولصديقي:إنّ -أ  .نرجومنهللاالتوفيقوالتيسير-ب.هناكتحّد 

اعلىتقديمالمساعدةلصديقهما.أصرّ-د.روهوتدبّهللافيملكوتتفكروا-ج

 لملء الفراغ في البيت الشعري اآلتي:  تانالمناسبتان الكلم -11

 دن  ما دام ...... فيِه روَحَك البَ    كترث  م   ال ...... دهَرك إال غيرَ 

 ، يصحبَ تلقا -ء تلَق، يصحبَ  -ج             يصحُب تلَق، -ب،يصحبُتلقى - أ

 

  :يأتي فيما الصحيحة الكتابة - 61
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  .هللاإنشاءغداهذاسأفعل-ب              .هللاشاءإنغداهذاسأفعل-أ

إنشاهللغداهذاسأفعل-د.شائاهللإنغداهذاأفعلس-ج

 

 ارَق بن زيادِ ....... يسمى طَ    ّدعتهاندما وَ فيها عِ  انقت  عَ   -61

 رجل -درجال -جرجلُ-برجل  -أ

 

 تفضي إلى خسائر مادية جسيمة ........  المشاريع  -81

 غيرمنظمة-دالغيرالمنظمة-جيرالمنظمةغ-بالغيرمنظمة -أ



 "  هو :مفرحا النجاحلمفردة ) النجاح( في جملة " كان الموقع اإلعرابي  -61

 منصوبخبركان-دفاعلمرفوع-جاسمكانمرفوع-باسمكانمنصوب -أ

 

 الجمع الصحيح لمفردة ) كفيف( هو :  -02

فاء-دفافك أ-جفّاءأكِ-بياءفِأك  - أ  أك 

 

ْزق  فيما بينهم َمْقس وم  " -06                 "َوَعِجْبت  للّدنيا وَرْغبَِة أهلها               والّرِ

 يعجب الشاعر في البيت السابق من:

اإلعجاببالدنيا-درزاققلّةاأل-جتهافُتالناسعلىاألرزاق-بغرائبالدنيا-أ

 

 القراءة والتدبر :........... تستحقان  لروايتانا -00

كليهما-دكلتاهما-جكلتا-بكلتيهما-أ



 : ي" على التوالي ه تعليم،  مَ تقدّ ،  معاملةأفعال المصادر "  -02

ل"-أ م ،عمل"-ب"،علّمم قدِ،عام  "عِلم،ت ق دَّ

م ،عِمل"-ج ل"-د"،علّمت ق دَّ م ،عام  "،علّمت ق دَّ
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 (( :..... هللا ..... بالجنة  نْ مَ    الفراغ في الجملة ))أكمل  -02

يةز – قييت   -ء       يةز – قِّ يت   -ج      يةوز -قِّ يت  -ب  يةوز –قييت  -أ



 الصواب أن نقول:  -02

 ه ويتناالعربيةطريقوحدةالشعوب.-ب.ويةالطالبالجامعيلمتكتملبعده  -أ

ُهويّةالبئرعميقةجدا-د.ُهويةالعقلتحددمنهجحياةالشعوب-ج

 

 :بين الكلمتين المخطوط تحتهما المحسن البديعي الوارد في البيت الشعري -62

قِّ بأَقَرَّ   أنـاِملـَه   َرق ّ ْن أَقـَرَّ َعـلى "وإ    "األَناِم لَه   ك ـتّـاب   الِرّ

قابلةالمُ-دالتورية-جالجناس-بالطباق -أ

 

 :( على الترتيب ا نَ دَ  – مَ جَ حْ ضّد الكلمتين اآلتيتين ) أ -01

 تراجع/ابتعد-دقلّص/اقترب-جابتعد/أقدم-بتراجع/اقترب -أ

 

 سناده إلى نون النسوة :الكتابة الصحيحة للفعل ) استقّر( عند إ -02

 استقررنا-دن رَّاستق-جاستقررن -باستقّرن  -أ



 :"كان خالد رجال كيّسا ظريفا" في جملة "كيّسمرادف كلمة " -01

الف ِطن-دالمضحك-جاللطيف-باألحمق-أ

 :( هكذامون  ال/  فاني تَّ ال/  نوّ د  اليكتب ماضي المصادر اآلتية على التوالي : )  -22

تفانى،نمى،دنى-بنما،ادنا،تفان -أ

نما،تفانى،دنى-دنما،ىتفان،دنا-ج

 :"أباد هللا خضراَءهم"المثل  يعني -26

.الفرحوالسروريعلىقض-ب.أذهبهللاالنعمة -أ

.زادمحصولهمالزراعي-د.مالديهممنقماشأخضرأُحرق -ج



 :" في محلمنطقك متّزناجعلني الضمير المتصل بالفعل في جملة " -20
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 نائبفاعلرفع-دأولبهنصبمفعول-جرفعفاعل-بنصبمفعولبهثان -أ

 

 :..... مشاركا ومشاركة"  هكذاشارك في المؤتمر الدولي ....... ( في جملة "60يكتب العدد ) -33

 اثناعشر-داثنتيعشر-جاثنيعشر-بعشرةااثنت -أ

 

 :واحدة من الجمل اآلتية كتبت كتابة سليمة  -22

.حمهمللنجاالعملألصادق-ب.سيعقداالجتماعغدامساءا-أ

مناليوم-ج كلميكنتاما.أنوضوؤ يظهر-د.أطلقتالشركةمبادراتهاابتداء 



 :، نقولموضوع يبحثعن أّي أردنا أن نسأل أحًدا لو  -22

عنماتبحث؟-دعّماتبحث؟-جعنماتبحث؟-بتبحث؟عمَّ-أ

 : هي اك(يد ه  تْ نَ الكلمة التي وردت خطأ في جملة ) هاذا الذي جَ  -21

جنتهُ-دالذي-جهاذا-بيداك-أ



 :الجملة الصحيحة ترقيًما ) عالمات الترقيم ( فيما يأتي -21

 كلالمسلمعلىالمسلمحرام:دمه،وماله،وعرضه.-بوطالبمال.؟اثناناليشبعان:طالبعلم -أ

ءِ-دالدهريومان:يوملك.ويومعليك.-ج ر  ِمال م  ال  ِنإس  ُحس  ي ع نِيهِ!"ِمن  اال  ُكهُم  "ت ر 

 

 :إذا كان المخاطب ينوي السفر "؟تسافر إلى الصينألن "إجابة السؤال:   -22

 كال-دبلى-جأجل-بنعم -أ

 :"تناقضة قدم الممثل في مسرحيته صفات م: "  جملةفي  "صفات متناقضةلعبارة " الصحيح ضبطال -21

-أ متناقضة  متناقضة -بصفات  متناقضة -جصفات  صفاتامتناقضة -دصفات 

 :"العرب لسان" معجم مؤلف -22

 سيبويه-دمنظورابن-جباديالفيروزآ-بالحمويياقوت-أ

 



 الرقم الجامعي:سم الطالب:                                                           ا 
 
 

   %40 االستيعاب واللغة والتراكيب أوال:  
 اإلجابة السؤالرقم  اإلجابة رقم السؤال

 ب 21 ج 1
 ج 22 ب 2
 د 23 ج 3
 ج 24 أ 4
 ج 25 أ 5
 ب 26 أ 6
 ب 27 ب 7
 ب 28 ج 8
 د 29 ب 9

 ج 30 أ 10
 أ 31 المجموع:

 ج 32
 ثانيا :  النحو والصرف والداللة واإلمالء والترقيم

60% 
 د 33

 ج 34 أ 11
 أ 35 أ 12
 ب 36 أ 13
 ب 37 أ 14
 ج 38 ب 15
 ب 39 أ 16
 ج 40 ج 17
 المجموع: ب 18

 ب 19
 المجموع الكلي: ب 20

(1نموذج ) –ورقة اإلجابة   
 


