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 مركز اللغات   –جامعة فيالدلفيا  
   – ( 1مهارات اللغة العربية )

 االمتحان الثان 
2019 - 2018 األولالفصل الدراس    
(خمسون دقيقة)مدة االمتحان   

 
:      اسم الطالب:   الرقم الجامعي
 رقم الشعبة:           اسم المدرس: 

 
 (اتعالم ست)   ل :  الفهم واالستيعاب والتحليل السؤال األو 

 

  قراءة جيد
  تليهاقرأ النص اآلن 

 :ة ثم أجب عن األسئلة الت 
 
إال  حيوانات,من العدد كبير وكان في تلك األرض  ,كان في أرٍض كثيرة المياه والعشب اأسد   زعموا أن   "   

سد، فقالت فاجتمعت وأتت إلى األ ,من األسد تنتفع بمائها العذب وأعشابها الكثيرة بسبب الخوفكن تلم  اأنه

نتنا ولم م  أفإن أنت  ,وأمن  لنا لك فيه صالح   ـ اوقد رأينا لك رأي, د والتعبه  له: إنك لتصيب منا الدابة بعد الج  

فرضي األسد بذلك، وصالح الوحوش عليه،  ,ابة  نرسل بها إليك في وقت غدائكفلك علينا في كل يوٍم د ناخف  ت  

عة، وصارت غداء األسد؛ فقالت للوحوش: إن أنتن رفقتن بي فيما ال ووفين له به. ثم إن أرنبا  أصابتها القر

يضركن؛ رجوت أن أريحكن من األسد. فقالت الوحوش: وما الذي تكلفيننا من األمور؟ قالت: تأمرن الذي 

ينطلق بي إلى األسد أن يمهلني ريثما أبطئ عليه بعض اإلبطاء. فقلن لها ذلك لك. فانطلقت األرنب متباطئة ؛ 

جاوزت الوقت الذي كان يتغدى فيه األسد. ثم تقدمت إليه وحدها رويدا ، وقد جاع؛ فغضب وقام من  حتى

مكانه نحوها؛ فقال لها: من أين أقبلت؟ قالت: أنا رسول الوحوش إليك: بعثني ومعي أرنب  لك، فتبعني أسد  

الوحش. فقلت: إن هذا غداء في بعض تلك الطريق، فأخذها مني، وقال: أنا أولى بهذه األرض وما فيها من 

الملك أرسلني به الوحوش إليه. فال تغصبنه، فسبك وشتمك. فأقبلت مسرعة  ألخبرك. فقال األسد: انطلقي 

معي فأريني موضع هذا األسد. فانطلقت األرنب إلى جب فيه ماء  غامر  صاٍف؛ فاطلعت فيه، وقالت: هذا 

الماء؛ فلم يشك في قولها؛ ووثب إليه ليقاتله، فغرق في المكان. فاطلع األسد، فرأى ظله وظل األرنب في 

 ".الجب. فانقلبت األرنب إلى الوحوش فأعلمتهن صنيعها باألسد
 

بتصرف, ودمنةكليلة   

 
:  )أرب  ع عالمات(  

 
 أوال: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأن

 

 :  المستفادة من القصة السابقة الرئيسة الحكمة  - 1

ي  -  أ
 .القوة وحدها دون الدهاء كافية لالنتصار –ب   .                          عىل الضعيف أال يغالب القوي ينبع 

 الحيلة والدهاء قد تهلكان صاحبهما.  –د    .                          دهاء الضعيف قد يغلب قوة القوي –ج 
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 داللة عبارة "  - 2
 
  تعلم  ول

 
 بعض الحيلة م   أن

 
ي النص: الللمحت هلكة

 
 " وفق ما جاء ف

ا.  –أ  ـً  الحيلة والذكاء يقودان صاحبهما إىل الخسارة دائم

ا.  –ب  ـً  الحيلة والذكاء يؤديان إىل النجاح دائم

 الحيلة والذكاء أهّم من القّوة.  –ج 

ا.   -د  ـً         الحيلة والذكاء يؤديان إىل الخسارة أحيانـ

                   

  القصةصاحب الحيلة ك   - 3
 
 :ما جاء ف

 الثعبان  –دمنة                       د  -جابن آوى              –ب                      الغراب –أ 

 

  مضمونه مع الحكم والعبر المستفادة من القصة السابقة – 4
 
 :أحد األبيات الشعرية اآلتية ال يتفق ف

"هو أّول         "الرأي قبل شجاعة الشجعان     –أ  ي
 , وهي المحل الثان 

 البعوضة تدمي مقلة األسِد" –ب 
 
ي مخاصمٍة     إن

 
ا ف ً  صغير

ّ
 "ال تحقرن

 الذي ال تعاتبه " –ج 
 
ا     صديقك, لم تلق ـً ي كل األمور معاتب

 
 "إذا كنت ف

 من ال أخا له        كساٍع إىل الهيجا بغير سالِح" –د 
ّ
 "أخاك أخاك, إن

 

   :ثانًيا
 
ا سالمة اللغة أجب عن السؤال اآلن ـً  (عالمتان) : مراعي

 

ي القصة ما يدل عىل أهمّية مشاورة العقالء من األصدقاء, عيرّ  ذلك, ثّم ناقش أهمية تلك  -
ورد ف 

 إليه,  المشاورة
 
ت
ّ
                                                                             .ثم بين رأيكوما أد

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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: اللغويات   )  
 عالمات( تسعالسؤال الثان 

  النّص: تحتهما  المخطوط الكلمتينأواخر  اضبط - 1
 
                                                             ف

 عالمة()

 ...........................: ..............................مهلكة  .......................     .......................... :تخاطر
 
2 –  :  خمس)                                                             أكمل الفراغ بالمطلوب المناسب فيما يل 

 عالمات(

  قول الكاتب:  صريحإىل مصدر  المؤولعند تحويل المصدر   – أ
 
قال الغراب: قد عزمت أن أذهب  " ف

 الجملة  " امإذا نالثعبان اليوم إىل 
ّ
فإن

 .................................................................................:...تصبح
 
 ..................................:مفعولهاسم و  ......: ...................اسم فاعله( مشاورة)الرصيــــح  المصدر  – ب
 
 تصيب فيه ب   ا أمرً  س  فالتِم ) عند توكيد جملة:  – ج

 
ها تصبح: ( كغيت

ّ
 فإن

................................................ 
 
ها تصبح:  "اـً ا واقعولم يزل طائرً " :إذا حذفنا حرف النفي من جملة – د

ّ
    ....................................... فإن

 
  قول الكاتب:  المؤنث إىل المذكرعند تحويل الخطاب من  – هـ

 
  "فالتمس أمًرا تصيب فيه بغيتك" ف

ّ
فإن

 الجملة تصبح: 
...................................................................................................................................     

 
                                           ( من معجم لسان العرب: ستعادبي ّ  كيف تستخرج معت  كلمة )ا – 3
 عالمة()

................................................................................................................................... 
     

................................................................................................................................... 
 
 
 )عالمتان(                                                         ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة: – 4

 وهذه العبارة:"بئس الحيلة التي احتلت"  جاء في النص على لسان ابن آوى – 1

 خبرية لفظـًا إنشائيّة معنًى –إنشائية غير طلبية             د  -خبريّة        ج –إنشائية طلبيّة        ب  –أ 
 
 فانطلق الغراب م   " نوع الحال في جملة – 2

 
ي السماءـً قحل

 :"ا ف 

 شبه جملة –جملة فعلية                  د  –جملة اسمية   ج  –مفردة               ب  –أ 
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 عالمات( خمسالتعبب  الكتانر     )السؤال الثالث:   
ي 
ا  الموضوعات اآلتيةمن  واحداكتب ف  ـً قيم.  مراعي  سالمة اللغة، وجودة األسلوب، وعالمات الير
 خواطر الجئ اضطر إلى الخروج من وطنه. .1
 .رسالة طالب إلى أستاذ ترك في نفسه أثًرا ال يُنسى .2
 أم إلى ابٍن لها أسير في سجون االحتالل.رسالة  .3
  ة اشتّد فيها المطر والريح.وصف ليل .4

 
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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 أطيب األمنيات


