نموذج ( ) 2

جامعة فيالدلفيا – مركز اللغات
امتحان مستوى اللغة العربية
مدة االمتحان ( خمسون دقيقة)
الرقم الجامعي:

اسم الطالب:

أوال  :االستيعاب واللغة والتراكيب (  10أسئلة ،لكل سؤال أربع عالمات )
" ربما كانت فضيلة اإلحسان من أكثر الفضائل تقلبا مع الزمان ،وتغيّـرا في أفهاا الناا  ،فكا باين ماا كاان يفهما حاات
الطائي من نحر الجزور وإنهابها النا  ،وبين ما وضع من النظ الحديثة لإلحسان من فروق ومباينات!
فنظا المعيشة من قدي ينتج غنيا مفرط الغنى ،وفقيرا مفرط الفقر ،ول يخلـق لآلن نظا يعد هاه الفاروق أو يقللهاا مان
خطرا أعظ وداء أعضل ،فاهتدى النا لتلطيف هه الفروق إلى المناداة بالكر والفخر ب  ،ولست أدري أكان
غير أن يستتبع
ً
أول من نادى ب األغنياء اتـّقا ًء لخطر الفقراء ،أ الفقراء تعطيفًا لقلوب األغنياء.
األخاوة عطاف الغناي علاى
األخوة ،وخاصاة باين أهال الادين الواحاد ،وتجعال مان مساتلزمات هاه
وأتت األديان تدعو إلى
ّ
ّ
الفقير وإشراك في جزء من مال  ،واستتبع هلك وجود األديار في النصرانية والتكايا في اإلسال .
وكما أنتجت النظ معونة للفقراء وسدًّا لحاجات المعوزين أنتجت عند بعا الناا تراخياا فاي العمال ،ومايال إلاى الكسال
واتخاه االستجداء حرفة ،والتكدي صناعة  ،وكثرت جيوش الفقراء فل تكف النزعات الدينية لس ّد حاجاته  ،فتدخلت الحكوماات
تحمل بع العبء فبنت المستشفيات وانشأت المالجئ وما إلى هلك .
تصور اإلحسان أن كان يكفي في ع ّد فضيلة أن يـخرج اإلنسان عن شيء من مال أو
ولع ّل أه ما حدث من االنقالب في
ّ
ي أ على فقير ،أكان في إصالح للفقير أ إفساد ل  ,فيكفاي أن
جهد ابتغاء ثواب هللا ،ال يبالي بعد هلك أين وقع مال  :أعلى غن ّ
يجود بقرش ليحسب ل عند هللا عشرة أو مئة ،فجاءت الدعوة الحديثة أن ينظر في اإلحسان إلى المحسن إليا ال إلاى المحسان،
فلي من العمل الصالح في شيء أن تعطي حسبما اتفق؛ بل يجب أن يكون عطاؤك إلصالح مجتمعك ،وال يكون ثوابا عند هللا
إال إها نظر في هها النظر ،فإها كان اإلحسان يزيد حال األمة ساو ًءا عا ّد رهيلاة ال فضايلة ،ومان أتاى با مجرماا ال محسانا ،لاها
يتطلب من المحسن أن يشعر بالتبعة والمسؤولية ،فمسؤولية المحسن أن يعطي الفقراء ويتساءل هل أفاد مان أحسان إليا  ،وهال
أفاد األمة بعمل أو ل يفد ؟"
أحمد أمين ،في

-1
أ-
ج-

الخاطر /اإلحسان

الطريقة التي اهتدى إليها الناس لتذليل الفروق بين األغنياء والفقراء كما ورد في النص :
ب -تقدي المعونة للفقراء والمعوزين
اتخاه االستجداء حرفة
د -إشراك الغني الفقير في جزء من مال
المناداة بالكر والفخر ب
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-2
أ-
ب-
ج-

جميع الخيارات اآلتية تعد نتائج أعقبتها النظم الحديثة لسد هوة الفقر ما عدا :
معونة الفقراء وس ّد حاجات المعوزين
التراخي في العمل والميل إلى الكسل
اتخاه االستجداء حرفة والتكدي صناعة

د -عزوف الحكومات عن تح ّمـل عبء تمري

الفقراء ومساكنه

-3
أ-
ب-

يرى الكاتب في تصور اإلحسان الحقيقي :
اكتفاء المحسن بإخراج مال وجهد ابتغاء ثواب هللا
شعور المحسن بالتبعة والمسؤولية إلصالح مجتمع

ج-

يزيد اإلحسان حال األمة سو ًءا وترديًا

د-

اتساع دائرة المتسولين في المجتمع

-4
أ-

ينتمي النص السابق إلى :
ب -القصة القصيرة
المقال االجتماعي

ج -قصيدة النثر

-5
أ-

تعني كلمة ( جـَزور) :
الهبائح

ج -حالة من حاالت البحر

-6
أ-

مفرد الكلمتين ( أديار ،تكايا ) المخطوط تحتهما في النص السابق :
ج -دير ،متكأ
ب -ديرة ،تكيّـة
دار ،تكيّـة

-7
أ-

فعال المصدرين ( استجداء ،اتـقاء) على التوالي:
ب -أجدى ،اتّـقى
استجدى ،وقى

-8
أ-

الضبط الصحيح لكلمة (يفد ) الواردة في النص في عبارة" وهل أفاد األمة بعمله أو لم يفد"  ،هو:
د -يفد
ج -يفد
ب -يفد
يفد

-9
أ-

خطرا أعظم ،وداء أعضل ) ،هي:
كلمة "أعضل " الواردة في جملة (يستتبع
ً
د -صفة مشبهة
ج -صيغة مبالغة
ب -اس تفضيل
اس فاعل

ب -الجـزر

ج -استجدى ،اتّـقى

د -المقامات

د -نوع من الطعا

د -دير ،تكيّـة

د -أجدى ،أوقى

 -11العالقة بين مفردتي (فروق ،مباينات) في جملة (بين ما وضع لإلحسان من فروق ومباينات) ،هي:
د -ترادف
ج -كناية
ب -جنا
تضاد
أ-
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(  30سؤاال ،لكل سؤال عالمتان )

 -11البد من أن  ...............األمة يقدمون  .............جادة لنهضتها.
أ -مفكري  -مقترحات

ب -مفكرين  -مقترحات

ج -مفكري – مقترحاتا ً

د -مفكرين  -مقترحاتا

 -12كثرة األفكار  .......أدى إلى قدر من العجز عن تسوية الخالفات.
ج -الغير المنظمة
ب -غير المنظمة
أ -غير منظمة

د -غير منظمة

 ....... -13الهر النوم في فصل الشتاء تحت  ......حيث يخرخر باطمئنان.
يأثر  ،المدفئة

أ-

ج -يؤثر  ،المدفأة

ب -يؤثر ،المدفئة

د-يأثر  ،المدفأة

ْ -14
إن  .............خيرا  ............خيرا.
أ-

ب -تفعل -تجد

تفعلوا – تجدون

ج -تفعالن – تجدا

د -تفعلين – تجدي

 -15كان العطش قد أجهده ،فـ  ....نحو الصوت ،و  ....على غير  ، ....حتى  ....في الوادي :
أ-

جرى  ،مشى  ،هدى  ،هوى

ب -جرى  ،مشى  ،هدا  ،هوا

ج-

جرى  ،مشا  ،هدى  ،هوى

د -جرى  ،مشى  ،هدى  ،هوا

 -16الضبط الصحيح لمفردة ( سمات ) في جملة "للمؤمن سمات مميزة" :
أ-

سمات

ج -سماتً

ب -سمات

د -سماتا

 -17الكتابة السليمة هي :
أ -طلب الدواء استشفا ًءا من مرض .

ب -العمل ألصادق مه للنجاح .

ج -أطلقت الشركة مبادراتها ابتدا ًء من اليو .

د -يبدو أن وضوؤك ل يكن تاما .

 -18الفعل الذي يستقيم بضبطه قول الشاعر :
من يغترب  ......عد َّوا ً صديق
أ-

يحسب

ومن ل يك ّر نفس ل يك َّر
ج -يحسب

ب -يحسب
3

د -يحسبا
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 -19الكتابة الصحيحة فيما يأتي:
أ -سأفعل هها غدا إن شاء هللا.
ج -سأفعل هها غدا إن شائاهلل.

ب -سأفعل هها غدا إنشاء هللا.
د -سأفعل هها غدا إنشاهلل

 -21تضبط كلمة " أساور " في قوله تعالى " :يحلون فيها من أساور من ذهب " :
ب .أساور

أ .أساور

د .أساور

ج .أساور
أظنُّك أدركت بهنوب

 -21تكمل البيت الشعري  :أال أيُّها  .....من أل الهوى
بالصورة الصحيحة :
أ-

الباكين

ب-الباكون

ج -الباكينا

 -22يقول الشاعر :أخ ُّ
ط وأمحو ما خططت........

د -الباكونا

تس ُّح على القرطا

س َّح غروب

الكلمة المناسبة إلتمام البيت الشعري هي:
أ-

بعبرة

ب -بعبرت

د -بعبرة

ج -بعبر

 -23في قوله تعالى  " :فيهما عينان تجريان " الفعل " تجريان " :
أ -مرفوع وعالمة رفع األلف .

ب -مرفوع وعالمة رفع ثبوت النون.

ج -مرفوع وعالمة رفع الضمة المقدرة.

د -مرفوع وعالمة رفع السكون .

- 24نوع كلمة " نفخة " من االشتقاق في قوله تعالى  " :فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة "
أ  -اس مكان

ب -اس مرة

ج -اس هيئة

د -اس مصدر

 -25نوع " بل " في قوله تعالى " :قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين  ،قالوا بل لم تكونوا مؤمنين " :
أ -حرف عطف يفيد اإلضراب
حرف جر يفيد االستعانة
ج-

ب -حرف عطف يفيد التخيير
د -حرف جر يفيد المجاوزة

 -26إحدى الجمل التالية صحيحة :
أ -قرأت تسعة عشرة قصةً

ب -قرأت تسعة عشر قصةً

ج -قرأت تسع عشر قصةً

د -قرأت تسع عشرة قصةً
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 -27الجملة التي استُعملت فيها الكلمة التي تحتها خط استعماالً صحيحا ً هي :
أ .أشير إلى كتابك ها الجودة

ب .أشير إلى كتابك هو الجودة

ج .أشير إلى كتابك هات الجودة

د .أشير إلى كتابك هي الجودة

 -28الجملة الصحيحة تركيبا عند إدخال( أما) هي :
أ-

أما الحرية موجودة في فكرنا

ب-

أما الحرية لموجودة في فكرنا

ج-

أما الحرية فهي موجودة في فكرنا

د-

أما الحرية توجد في فكرنا

 -29عند تحويل ما تحته خط من المفرد إلى الجمع يصبح :
( سمعت الداعي يقول  :الله إنك عفو تحب العفو فاعف عنا)
ج -الداعين  ،يقولوا
ب -الداعين  ،يقولون
الداعون  ،يقولوا
أ-

د -الداعيين ،يقولون

 -31الجملة الصحيحة تركيبا عند إدخال ( كلما ) هي :
أ-
ب-

كلما زادت ثقافة الفرد زاد وعي
كلما زادت ثقافة الفرد كلما زاد وعي

ج-

كلما زادت ثقافة الفرد فيزداد وعي

د-

كلما زادت ثقافة الفرد يزداد وعي

 - 31نوع "من" التي تحتها خط في قوله تعالى " ومن أحسن قوال ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا وقال إنني من
المسلمين " على التوالى:
أ-
ج-

ب -اسم موصول ،اسم موصول
د -حرف جر ،اسم موصول

اسم استفهام ،حرف جر
اسم استفهام ،اسم موصول

 -32الكلمات التالية متجانسة صرفيا عدا واحدة هي :
أ-

مدين

ج -مدعو

ب -ممضي

د -مخترع

 -33الروايتان  ...........تستحقان القراءة والتدبر :
أ-

كلتيهما

ج -كلتاهما

ب -كلتا
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د -كليهما
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 -34الكتابة الصحيحة للفعل الماضي ( رأى) عند تحويله إلى فعل مبني للمجهول في جملة ( رأى الشيخ الهالل
مكتمال ):
أ-

ر ؤي

ب -رؤيا

د -رؤي

ج -رئي

 -35تعني كلمة (س ّري عنّي) الواردة في جملة (وفي الحال س ّري عنّي إه تبيّنت الهفوات الكثيرة ) :
ج -أصبح األمر س ّريّا د -أصبح شريفا في قوم
ب -أصبح مسرورا
أ -كشف عن هم

 -36دهرنا أمسى ضنينا

باللقا حتى ضنينا

المحسن البديعي الوارد في البيت الشعري هو :
ب -الطباق
الترادف
أ-

د -التورية

ج -الجنا

 - 37الفعل الالزم من األفعال اآلتية هو:
أ-

وقف

ب -استخرج

د -شحه

ج -قاد

 -38الفعل المزيد بحرف هو الفعل :
أ-

انطلق

ب -تقاتل

د -استخرج

ج -أكر

 -39يفيد حرف الجر في قوله تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا باهلل):
أ-

التبعي

ج -الظرفية المكانية

ب -التعدية

د -التعليل

 -40الجملة الصحيحة ترقيما ( عالمات الترقيم) فيما يأتي هي:
ْ
سو ِّل ِّهَ ،وألئمة ال ُم ْس ِّل ِّمينَ َو َعا َّمتِّ ِّهم" .
أ-
ِّ
صي َحةُ .قُ ْلنَاِّ .ل َم ْن! قَا َل ِّ َّّلِلَِّ ،و ِّل ِّكت َابِّ ِّهَ ،و ِّل َر ُ
"الدينُ ال َّن ِّ
ب -قال الرافعي " :أشد سجون الحياة قسوة ،فكرة بائسة يسجن المرء منا نفسه بداخلها "
ج " -ال تسأل يا بني ما هي الحياة؟! ولكن ْ
سل هؤالء األحياء أيكم الحي " ؟
د -قالوا " ال تتهافت على اللئيم فتتهم في مروءتك  ،وال على الغنى فتتهم فى عفتك  ،وال على الجاهل
فتتهم فى فطنتك" .
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الرقم الجامعي:

اسم الطالب:
أوال :االستيعاب واللغة والتراكيب %40
رقم السؤال
1

اإلجابة

رقم السؤال

اإلجابة

ج

21

ب

2

د

22

د

3

ب

23

ب

4

أ

24

ب

5

أ

25

أ

6

د

26

د

7

ج

27

د

8

د

28

ج

9

ب

29

ب

10

د

30

أ

31

أ

32

د

33

ج

11

أ

34

أ

12

ب

35

أ

13

ج

36

ج

14

ب

37

أ

15

أ

38

ج

16

أ

39

أ

17

ج

40

ب

18

ب

المجموع:

19

أ

20

أ

المجموع:
ثانيا  :النحو والصرف والداللة واإلمالء والترقيم
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المجموع الكلي:

