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 :استمع جيدًا ثم أجب على التالي :السؤال األول

 
 :الحوار يدور حول –أ  

 وسائل النقل وسائل املواصالت
 وسائل الكالم وسائل اإلعالم

 
 :حرف عطف هو –ب
 و ثم 

 على عن
 

 :حرف جر هو – ج
 ما أمما
 ف يف
 
 :أدوا االستفهام التي وردت في النص هي – د

 ماذا كيف
 ملاذا مىت

 
 :واكتب الكلمات الناقصة بتركيزاستمع  - ه

، نظرت إىل ..............نعم، شاة كانت يل على سطح : ؟ ققال..............هل رأيت أطمع : قيل ألشعب
 ...............من السطح فانكسرت رقبتها لتفارق فجرت إليه واثبة ،..............منفظنته أعواداً  اهللقوس 

 المملكة العربية السعودية
 

 ( 2)  استماع :المادة
 لغة 227 :رقم المقرر ورمزه جامعة الملك سعود

 الثاني: المستوى  معهد اللغة العربية
 :الشعبة  قسم اللغة والثقافة

 :الفصل الدراسي اختبار  ه2344 – 2342: لعام الجامعيا
 :لجامعياالرقم :                                                 اسم الطالب

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اقلب الصفحة
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 :السؤال الثاني
 
 :أمام ا لعبارة الخاطئة(  ×)  أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ (  √)  ضع عالمة صح  -أ

 

  .وليمة مبناسبة منزله القدميسيقيم أمحد 
  .أمحد سيدعو خالد لوليمة هذه املناسبة

  .األهل واألصدقاءقلياًل من  أمحدسيدعو 
  .ستكون الوليمة يف منزل أمحد

  .يتسع جملس أمحد لكل الضيوف
 

  :أمام ما تسمع(  5) إىل (  1) وضع األرقام من استمع للنص التايل  -ب
 

  ماذا تقصدين؟: فاطمة
  .وأنا كذلك، لكين ال أحب متطلباته: سلمى
  .كم أعشق العيد ياسلمى: فاطمة
  .مبارك عليك أيضاً يا فاطمة: سلمى
  .مبارك عيك العيد يا سلمى: فاطمة

 

 :استمع للنص وأجب على األسئلة التالية -ج
 
 ...........................................................ماذا فعل الفيل بالعصفورة؟ -1
 .............................................................ملاذا فعل الفيل ما فعل؟  -2
 ......................................................... ماذا قالت العصفورة للفيل؟ -3
 ..............................................: ....صوت يدل على احلزن الشديد هو -4
 ........................................: هو فعل يدل على التكسري والتحطيم الشديد -5
 

 

 انتهت األسئلة
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  د -ج  –ب -أر:السؤال األول

 هل تتابع الصحف واجملالت يافهد؟: عمر
 ذا يا عمر؟نعم وملا: فهد
 .ألين أحب قراءهتا فالصحف موجودة يف كثري من األمكنة،  وهي أكثر ارتباطاً حبياتنا اليومية: عمر
 .صدقت أما أنا فأتابع اجملالت: فهد

 هـ ولاألالسؤال 
، نظرت إىل قوس قزح فظنته أعواداً منزيلنعم، شاة كانت يل على سطح : ؟ ققالمنكهل رأيت أطمع : قيل ألشعب

 .احلياةفجرت إليه واثبة من السطح فانكسرت رقبتها لتفارق  العشبمن 
 أ: السؤال الثاني

 .بة وأنت مدعو هلذه املناسبةلقد انتهيت من بناء منزيل اجلديد ياخالد وسأقيم وليمة هبذه املناس: أمحد 
 .األهل واألصدقاءالكثري من بكل سرور ، وهل ستدعو : خالد
 .نعم وستكون الوليمية يف منزيل حىت يتعرف عليه الناس: أمحد
 إذاً ستجعل غرف الدور األول كله للضيوف حىت يتسع للجميع؟: أمحد
 .فمجلسي غري كاف  . نعم : خالد

 ب: السؤال الثاني
 .رك عيك العيد يا سلمىمبا: فاطمة
 .مبارك عليك أيضاً يا فاطمة: سلمى
 .كم أعشق العيد ياسلمى: فاطمة
 .وأنا كذلك ، لكين ال أحب متطلباته: سلمى

 ج: السؤال الثاني 
فمر . وكان هذا العش على طريق الفيل إىل النهر. حيكى أن عصفورًة صنعت عشًا وباضت فيه        

فلما نظرت العصفورة ما حدث لعشها .العصفورة وهشمم بيضها، وقتل فراخهاالفيل ذات يوم فوطىء عش 
مل هشمت .أيها الفيل العظيم : رأسه باكية ثم قالت علمت أن الفيل هو الفاعل ، فطارت  فوقعت على
 حتقاراً لشأين؟ابيضي، وقتلت أفراخي وأنا يف جوارك؟ أفعلت هذا 

 خاص بالمدرس 


