
 

 مركز التعلم اإللكرتوني ومصادر التعليم املفتوحة 

( عربية لغة  منوذج إمتحان مستوى )  
 

  النحويّة :  المختلفة   العربية  اللغة  مهارات   في  الطالب   معرفة  قياس  إلى  العربية  اللغة  مستوى  امتحان  يهدف

 شعري : قصير  أدبي نص  في الرئيسة للفكرة واستيعابه  فهمه ومدى  والبالغية، واإلمالئية والّصرفية

  بمعلومات  إلمامه لقياس إضافة وغيرها، واالستعارة كالتشبيه فيه الجمالية الجوانب  ومعرفة نثري، أو

 .واللغوية  األدبية بثقافته  تتصل عامة

  الكفايات  تقيس ُمتعّدد، من اختيار كلها مجموعات، ثالث  في مقّسمة سؤاال،( 30) من االمتحان يتكون

  .ساعة نصف االمتحان ومّدة إتقانها، الطلبة من المتوقّع العامة

 العربية  اللغة يُسمى العربية اللغة في مساق تسجيل فعليه االمتحان، اجتياز في الطالب  أخفق إن

 جامعية،  رسوما له ويَدفع الدراسيّة، الخطة في ( ساعات 3) ويعادل ،(AL99) ورمزه االستدراكي

 .المساق هذا من يُعفى  نجح وإن

 

 :الجامعي االمتحان يُحاكي توضيحيا نموذجا الطالب  عزيزي وإليك

 

 



 :السابق  البيت  َعُجز معنى. تُدفَعُ  ال أقبلت   المنيّة وإذا     عنهمُ  أدافع بأن حرصتُ  ولقد : الشاعر قال .1

A. ز  .الموت  وقت  تحديد   عن  الشاعر َعج 

B. الموت  حقيقة الشاعر تقبُّل عدم. 

C. وقدره هللا بقضاء الشاعر إيمان. 

D. أجله بدنوّ  الشاعر إحساس. 

ANSWER: C 

 

  لئن البيت  معنى. الَروائِحُ  َعلَيهِ  تُسفي َجَدث   َحشا     نَهَشل   بنُ  يَزيدُ  أَمسى لَئِن لََعمري: الشاعر قال .2

 :يزيد  أمسى

A.  َقبيلته شيخ. 

B. القبر في مدفونًا. 

C. مسافًرا. 

D. الصحراء في تائهًا. 

ANSWER: B 

 

 :"األثافي بثالثة هللا  رماه: "من المراد  المعنى .3

A. بالشر هللا رماه. 

B. أحجار بثالثة هللا رماه. 

C. والضعف بالعجز  هللا أصابه. 

D. بالعمى  هللا أصابه. 

ANSWER: A 



 :في المثل يضرب ( براقش َجنَت   نفسها  على: )يقال  .4

A. يُريح وال  يستريح ال من. 

B. اللسان عثرات  من التحذير. 

C. نفسه على  يجني اإلنسان. 

D. الشر خصلتي بين يجمع اإلنسان. 

ANSWER: C 

 

 :تعني  الكريمة اآلية في( ِغاّل ) ،"آمنوا  للذين ِغاّل  قلوبنا في تجعل وال: "تعالى قال .5

A. (قيود  بمعنى أغالل مفرد  الُغلّ  من) قيدا. 

B. (والغليل الّغلّة من) العطش حرارة. 

C. (غلوال   المغنم َغل    من) خيانة. 

D. وضغنًا حقدا. 

ANSWER: D 

 

 :هو  العربية في معجم أقدم .6

A. العرب  لسان. 

B. العين. 

C. المحيط القاموس. 

D. الوسيط. 

ANSWER: B 



 :هو العرب  لسان معجم صاحب  .7

A. الفراهيدي أحمد  بن الخليل. 

B. سيبويه. 

C. الفيروزأبادي. 

D. منظور ابن. 

ANSWER: D 

 

 لملء المناسبة الكلمة. َكُمل فقد  الحياء األدب  مع وحوى    والتُّقى....  َجَمعَ  الفتى وإذا: الشاعر قال .8

 :الفراغ

A. الُمروَءة. 

B. الُمروأة. 

C. الُمروَؤة. 

D. الُمروَءة. 

ANSWER: A 

 

 :على) إجراء( كلمة تجمع .9

A. إجراءات 

B. إجراآت 

C.  إجرآت 

D. إجرءآات 

ANSWER: A 



  :البيت  صدر في. أُم ه َعق    يوماً  اإِلنسانُ  عق هُ     فإِذا أم    اإِلنسانِ  موطنُ : الشاعر قال .10

A. استعارة. 

B. طباق. 

C. تشبيه. 

D. كناية. 

ANSWER: C 

 

ُرهُ  ُمِضاّلً  وكان     تهافَتوا حتى الّغيّ  في فََداّلهُمُ : ثابت  بن حسان قال .11 ِشدِ  َغي ر أم   :(ُمِضاّلً . ) ُمر 

A. مفعول اسم. 

B. فاعل اسم. 

C. مشبهة صفة. 

D. مبالغة صيغة. 

ANSWER: B 

 

 :على األمر فعل بُني ،"بالحكمة  ربك سبيل إلى ادعُ : "تعالى قال .12

A. العلّة حرف حذف. 

B. النون حذف. 

C. الضمة. 

D. المقّدرة السكون. 

ANSWER: A 



 :بــ"  ذهب  من أساور من فيها يُحلّون: "تعالى  قوله في( أساور) كلمة تضبط .13

A. الكسرة . 

B. الضمة. 

C. الفتحة. 

D. السكون. 

ANSWER: C 

 

 :أفعال من" حصيًرا للكافرين جهنمَ  وجعلنا: "تعالى  قوله في( جعل) الفعل .14

A. اليقين. 

B. الرجحان. 

C. المقاربة. 

D. التحويل. 

ANSWER: D 

 

 :الشعر بيت  في( من) إيالم، بميّت  لجرح ما    عليه الهوان يسهل  يهن  َمن: الشاعر قال .15

A. موصولة. 

B. شرطية. 

C. زائدة. 

D. استفهاميّة. 

ANSWER: B 



 الفراغات  لملء المناسبة الترقيم عالمات ) ( .  بالنيّات   األعمال إنّما) ( ) (  هللا رسول قال .16

 :هي   التوالي على

A. ( : ) ( " ) ( " ) 

B. ( : ) ( ، ) ( ، ) 

C. ( ؛ ) ( ، ) ( . ) 

D. ( - ) ( " ) ( . ) 

ANSWER: A 

 

لَُموا أَلَم  : "تعالى قال .17 لَمُ  هللاَ  أَن   يَع  هُم   يَع  َواهُم   ِسر  مُ  هللاَ   َوأَن    َونَج   الكلمات  ، " ال ُغيُوبِ  َعال 

  :(نجواهم  /سّرهم ) تحتها المخطوط

A. لفظي مشترك. 

B. ترادف. 

C. جناس. 

D. مقابلة. 

ANSWER: B 

 

 :العصر شعراء من( القيس وامرؤ  ذؤيب، أبو: )الشعراء .18

A. الجاهلي. 

B. األموي. 

C. العباسي. 

D. األندلسي. 

ANSWER: A 



 :المهجر أدباء من ليس اآلتية من واحد  .19

A. جبران خليل جبران. 

B. ماضي أبو إيليا. 

C. نعيمة ميخائيل. 

D.  درويش محمود. 

ANSWER: D 

 

  :هو العربي األدب  في المسرحي الشعر رائد  .20

A.  محفوظ نجيب. 

B.  شوقي أحمد. 

C. فريز حسني. 

D. عرار. 

ANSWER: B 

 


