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  :السؤال األول

التالوة، وفهم : يدرس طالب المستوى الثاني بمعهد اللغة العربية مقررات          

، والتعبير والقراءة المكثفة، والقراءة الموسعة، والقواعد، واالستماع المسموع،

يحضر الطالب للمعهد . لعربيةوهي مواد مهمة لمن يريد تعلم اللغة ا. الشفوي

، ويدرسون حتى الثانية عشرة ظهرا ، الدارسون جاءوا من الساعة الثامنة صباحا  

باكستان وأوزباكستان، وأفغانستان وتركيا، والصين، والفلبين، : بلدان مختلفة مثل

 .لقد سافروا من بلدانهم إلى بلد آخر من أجل العلم ....والسنغال، وغامبيا، وغيرها

 :اختر الخيار الصحيحاقرأ النص السابق ثمَّ  -أ 

 :الفكرة العامة للنص -1

  طالب المستوى الثاني -ب  ب معهد اللغة العربيةطال -أ

  ذكر ال شيء مما -د  طالب جامعة الملك سعود -ج

 :الكلمات التي لم تذكر في النص هي  -2

  الكتابة -ب       القراءة -أ

  االستماع -د       الكالم -ج

 :حرف الجر الذي لم يكتب في النص هو -3

  في -ب        بـ   -أ

  من -د        لـ   -ج

 :واحدة من األربع كلمات التالية مختلفة هي  -4 

  غامبيا -ب       الصين -أ

  السنغال -د   الفلبين -ج

 

 : اختبار                            جامعة الملك سعود                                              

 القراءة: مقرر                              معهد اللغة العربية                                             

                                                                                                            الثاني                                                 :المستوى                                                                           قسم اللغة والثقافة 

 ساعة واحدة :رزمن االختبا                                                                                               

 :  الشعبة                          : الرقم:                                                        اسم الطالب

 

 

 ــــــــــــــــــــــــ
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 :الكلمات التالية في النص هو ( عكس )  ضد    -ب

 

 الكلمة  ( عكس ) ضد  الكلمة

  بنى

ق   يتفرَّ

  نهى

  صعب

 

 :درستها اكتبهاالجمل التالية شرح لمعاني كلمات  -ج

 

 الكلمة   الشرح

  .زوج، وزوجة، وأطفال: مجموعة تتكون من

  .مرتفعات عالية من األرض

  .ليس له طعم، أو لون، أو رائحة سائل يشربه الناس كلَّ يوم

  .يستخدمها الناس في الجو والبر والبحريستطيع أن وسيلة مواصالت 

 

 :أعد ترتيب الجمل التالية -د

 الترتيب الجملة
  .خالد مصاب بالشلل الرباعي

  .فهي ترعى صحته وتقوم على شؤونه
  .وبالرغم من كبر سنها

  .أسأل هللا له الشفاء العاجل
  .الكبيرة في السنوهو اآلن مقعد في منزله مع والدته 
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 :السؤال الثاني

 :ضع عالمات الترقيم المناسبة في النص التالي -أ

   – .   -  ؟    -  :     -  ، -" "   -)  (          

 

سعود من أقدم أنَّ معهد اللغة العربية بجامعة الملك .......يقول المؤرخون

ولعلك  بها،وهو يعلم اللغة العربية لغير الناطقين .........المعاهد في المملكة

إنهم يكملون تعليمهم في ......تسأل أين يذهب الطالب بعد االنتهاء منه

 .........الجامعة في تخصصات مختلفة

 

 .واحدةً  كون أربع جمل من الجدول اآلتي مستعمالً كلَّ كلمة مرةً   -ب

1 2 3 4 

 المواصالت  في السفر يعمل

 والسياحة كثيرة المزرعة وسائل

 ومتنوعة بسعادة ماجد أنا

 كبيرة زاهد أشعر يحب

 

1-.......................................................................................... 

 

2-......................................................................................... 

 

3-......................................................................................... 

 

4-......................................................................................... 
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 :امأل الفراغات بما يناسبها من الكلمات التالية -ج

 .تستريح   ،ذاكر  تخصص، ال   ، أعتقد 

إذا شعرت بتعب ، وأوال  بأول..............ة ولكنسوف تجيب على األسئل          

الذي تريد أن تدرسه  ..............، وفكر في قليال  ................عليك أن  شديد

 .أنك ستنجح فيه..............مستقبال ،

 

 :رتب الكلمات اآلتية لتكّون من كل سطر جملة مفيدة ـ د

 . ما، المفضلة، النقل، لديك،؟ وسيلة -1

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

 . محمد، أمس ، يوم، ذهب، مع، العائلة -2

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

 .هو، صديقك، هل، هذا،؟ -3

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

 .الخالبة، استمتع، بالمناظر -4

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

فقرة حسب  ،وعالمات الترقيم ،فقط الماضي الفعل :اكتب عن نفسك مستخدماً  -هـ

 :طريقة كتابة الفقرة التي تعلمتها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 انتهت األسئلة


