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  امتحان تحديد المستوى
  أساسيات اللغة

  
  ) درجة20(                :  القسم األول 

  
  )درجتان (                   :ما في الِمثَالكَ روِف اآلتيِةن الحماٍت ِمِلن كَ كَو-  أ 

  يوم               م -ي - و  :المثال
  

  __________            ز - ل – ن  -1
  __________            د- ج – م –س    -2
  __________          ن – ع – ي  -3
  __________         ج- ر – د –ح   -4
   

  )  درجات6(                    :ا يأِتي كَما ِفي الِمثَاِلمةً ِمفيد كَون جمالً م-ب
  صلّى - محمد –المغرب : المثال

   .المغرب محمدصلّى       
  صالة – الجمعة – ركعتان -1

_____________________________________  
  الممتازون – نجح –الطالب  -2

_____________________________________  
  ال – مكشوفاً –تأكل – طعاماً -3

_____________________________________  
   تكون- الناجحين –من  – أتمنى – أن -4

_____________________________________  



  3 

  إلى – اكتب – صديقك – خطاباً -5
_____________________________________  

  الصدق – تجار – شعارهم – المدينة -6
_____________________________________ 

  
كَِلماٍت منَاسبةً، ثُم امْأل ِبها الفراغَاِت كما  ) ج، هـ ، د(  من الحروِف كون- جـ 

  ) درجات 3(                                :في الِمثَاِل 
  .لمسلمون الكفار اجاهد: المثال 

  .نصيب  ________لكل    -1
    .في الدراسة سبب النجاح ________   -2
  .مل في العكبيراً  ________ بذل العامل -3

 

  
   ) درجات 5(                      :  َأكِْمل الجدوَل اآلتي-د 

 

 الجمع المثنى المفرد

  بنتان بنت

  طفالن طفل

 مالعب ملعبان 

   مهندسان مهندس
 صلوات   صالة

 مصابيح   

  نظارات    نظارة
    طبيبان   
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  )درجتان  (  : للكلمات التي تَحتَها خَطٌّ  كَما ِفي الِمثَاِلمراِدفًا هاِت -1  -هـ
  عاماً            .سنةعمري عشرون : المثال

    _________            .عطلةيوم األحد   -أ
 _________           . الطفل باسماًأقبل  -ب

  _________          . المعلم الطالب جائزةحمن  -ج
  _________         .مفيد هذا الكتاب أنه مزايامن   -د
 

  )درجتان (      :  كما في الِمثَاِل التي تَحتَها خَطّ للكلماِتمضادا هاِت -2
  خلف              . المنزلأماموقفتُ : المثال

  _________             .حاللهذا طعام   -أ
 _________         .الفرح الرجل من بكى  -ب

    _________         .مسرورين الطالب خرج  -ج
    _________        . في الجامعةجديدة طالبة هذه    -د
  

  ) درجة25(                :  القسم الثاني 
  
 كما   أمامها�بوضع عالمة )  د ، ج، ب،أ ( اختر اإلجابة المناسبة من الخيارات -أ

  ) درجات10(                 :) 0 (في المثال
  .من السجن_________ هرب   )0 (:المثال

  اتقَاِرالس       -د  ةقَرالس      -ج  وقرسالم      -ب  قاِرالس ����  -أ
  
  . من الخشب_________ الكرسي -1
  وعنُصم        -د  عنَصم       -ج  عنَص      -ب  عاِنص       -أ
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  . في الحقيبة_________  وجدتُ-2
  وحتُالفُ     -د   وحتُفْالم      -ج  احتَفْ الِم     -ب  حاِت الفَ      -أ
  . على النظافة_________ تجب -3
  ةظَافَحالم     -د  ةظَفَحالِم      -ج  ةوظَفُحالم      -ب  ةظَاِفالح      -أ
  ._________ وضع التاجر البضاعة في -4
  ينِزالخَ     -د  ناِز الخَ     -ج  ونزخْالم      -ب  نزخْالم      -أ
  . مشهور_________ ابن بطوطة -5
  ةلَحرم      -د  يلِح ر      -ج  ةالَحر      -ب   ةلَحِر      -أ
  ._________ وقفت الطالبة أمام المرآة -6
  أوقافاً      -د  وقُوفاً       -ج  واِقفَةً      -ب  موقُوفَةً      -أ
  . في المحكمة_________محمد يعمل  -7
  اًباِتكَ      -د  ةًبتَكْ م      -ج   اًابتَِك      -ب  اًوبتُكْم      -أ
  . على مريضه_________ الطبيب -8
  ةنََأمطَ      -د  اننَْئِماطْ      -ج  نِئمطْم      -ب  ةينَأِنمطُ      -أ
  . من القطار_________ الطائرة -9
  يعِرس      -د  عرأس      -ج  اعرإس      -ب  عِرسم      -أ

  . أخواتها_________ فاطمة -10
  اتيرِغص      -د  رغَأص      -ج  ةيرِغ ص     -ب  ىرغْ ص     -أ
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 في الصفحة )أ ، ب ، ج ، د(الصحيحةَ من الخياراِت أو العبارة  اخْتَر الكلمةَ -ب
  ) درجة15(          ). 0( كَما ِفي الِمثَاِل  م امْأل ِبها الفَراغَ، ثُ)7(
  

مطمئناً على نفسه، وماله، وأهله، إذا  حياته،  في سعيداً )0(يعيش اإلنسان 
م ِر وإذا ح.مجتمعه األمن والصحة والغذاء _________)1( فراتو
صلى اهللا  -سول قال الر.  من هذه النعم، عاش شقياً في حياته  _________)2(

، ِهِمو يوتُ قًُهدنْ، ِعِهِدسي جافى ِفع، مِهِبري ِسناً ِفم آِمكُنْ ِمباتَ نم((  :عليه وسلم
   .))اهيِرذاِفحا ِبينْ الده لَتْيزا ِحمأنَّكَفَ

 فتنشط عملية ؛في أمن وسالم، يتحقق االستقرار البالد________ )3( عندما
أما إذا .  الصناعة والزراعة، وتكثر الثروةفتزدهر ؛لناس إلى البناءالتنمية، ويتجه ا

؛ فتحرم البالد من االستقرار، وتتوقف عملية  _________)4(الجريمة مكان ت حلَّ
ه طاقات الدولة إلى الحرب، فالحرب التنمية، والمشاريع الصناعية والزراعية، وتوج        

  .كبير _________)5(
:  القسم األول،خريطة العالم اليوم، وجدنا أن الدول ثالثة أقسامنظرنا إلى إذا 

ر، ويعيش اإلنسان فيها م مستمفي تقد  _________)6( ودول فيها أمن وسالم،
، فما تخرج من  ةمستمرفيها حروب الدول ال تعرف السالم، ف:  والقسم الثاني.مطمئناً
، ر مستمرلدول في تأخّ وتدخل في حرب أخرى، وهذه ا  _________)7(حرب، 

 دول ليست في سالم:  والقسم الثالث. وفقر، ومرض،ويعيش أهلها في جهل
)8(_________ة، واإلنسان فيها يعيش في حالٍة، وليست في حروب مستمر 
  .ى والفقرنَالِغ _________)9(

 الظالمة في جميع أنحاء العالم حتى يعم _________ )10 (ف تتوقّنيجب أ  
 عوقف تلك الحروب؛ فال تبي وعلى الدول الكبرى أن تُ،_________ )11 (السالم

عليها مساعدة  ___________) 12( و ،الدولبين السالح، وال تثير الخالفات 
وليعيش  م،رحلة التقدمر إلى ؛ لتنتقل من مرحلة التأخّالدول الفقيرة



  7 

 السالم، _________)14( اإلسالمب رغّوقد  . في أمن وسالم _________)13(
ديدة يقتل فيها ماليين شمن حروب  _________)15( ما يشهده العالم أنإال 

أكبر دليل على ما أشرنا إليه سابقاًاألبرياء من الشيوخ والنساء واألطفال، يعد .   
  
  

  : الخيارات 
  سعيد -د  اًسعيد -ج  سعيٍد -ب  سعيد –أ    )0 ( 
  على -د  إلى -ج  عن -ب  في –أ   1
  إنساٍن -د  اإلنسان -ج  اإلنساِن -ب نساناإل –أ   2
  نعيشُ -د  يعيشُ -ج  تعيشُ -ب أعيشُ –أ   3
  أمن -د  األمِن -ج  األمن -ب األمن –أ   4
  ضرِرها -د  ضررها -ج  ضرِره -ب ضرره –أ   5
  هم -د  هي -ج  هو -ب هما –أ   6
  قلما -د  حينئذ -ج  عندما -ب إال –أ   7
  دائم -د  دائٍم -ج  دائمال -ب الدائم –أ   8
  ىلد -د  فوقَ -ج  عند -ب  بين –أ   9
  حروب -د  الحروب -ج    الحروِب-ب الحروب –أ   10
  األرِض   -د  أرٍض   -ج  األرض   -ب األرض   –أ   11
  و بالنظر إلى -د  من ناحية أخرى -ج  و بما أن -ب ال سيما –أ   12
  هِلِه أ -د   أهِلها -ج   أهلُها -ب  أهلُه –أ   13
  على  -د   من -ج   عن -ب  في –أ   14
  يوم  -د   اليوِم -ج   اليوم -ب  اليوم –أ   15
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  ) درجة15(                :  القسم الثالث 
  
   :         )0 (اِلثَي الِما ِفم كَِةي اآلِت من الجمِلٍةلَم جلِّي كُ ِفدوجو المَأطَح الخَح ص–أ 

  )درجات  10(                          
   

   بعد التصحيحالكلمة  الجملة المشتملة على الخطأ  

)0(   الطعاِمأكَل الولد.  الطعام  

    .محمد ثوبه نظيفٌ  1

    .قابلتُ الوزير نفِسه  2

3  مكتبةُ الجامِع كبير.    

    .مررتُ بمساجِد كثيرٍة  4

5  ثالثَ مر الخبر اتٌنُشر.    

6  وطنَه الصالِح يفيد المواطن.    

7  الم هالتي شرح فهمتُ الدرسلِّعم.    

    .الطالب لم يذهبون إلى المدرسِة  8

    .ِر عِن الفصِلراً خوٍف من التأخُّأنام مبكّ  9

    .أضحى للمسلمين دوراً عظيم في نشِر العلِم  10
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  :)0(ي الِمثَاِل  الفقرةُ اآلتيةُ تَحتَِوي علَى خَمِس كَِلماٍت خَطَأ، صححها كَما ِف-ب
  ) درجات 5(                                  

 المسلمين في  فقد، أحٍد المشركين في غزوِة بصفوِف تحلُّالهزيمةَ عندما بدأِت 
 المشركين  أحده، فقد قتلَ المطلِبعبِد بن هم، حمزةَ أبطاِل بطالً من أعظِم النصِرغمرِة
 ، فسقطَِه بحربِت حمزةَ وحشي قذفَ.ِه المشركين بسيِف صفوفَ، وهي يضربيومئٍذ
 سريعاً إلى  الخبرَلِقونُ. ِه المسلمون مندهشون لمصاِبتاً، ووقفَي مِه فرِس تحِتحمزةُ
  . راضيةً صفيةُهلته أختُـ فتقب،المدينِة

   
  الصواب  الخطأ  
  الهزيمةُ  الهزيمةَ: مثال ال  0
1      
2      
3      
4      
5      

  
  ) درجة15(                : القسم الرابع

  
  ) درجات10(       :ص اآلِتي ، ثُم َأِجب عِن اَألسِئلَِة بعده نَّ ِاقْرأ ال-أ

 بموضوع حماية البيئة  من القرن العشرين األخيرالعقدازداد االهتمام في    �

ض البيئة لمزيد من العبث الذي أدى إلى ظهور مشكالت عرت، حيث تالتلوثمن 
 بنمط العالقة بينها وبين ى البيئةويرتبط معن .د سالمة الحياة البشريةهدعديدة، أخذت ت

 البيئة هي األرض التي نحيا عليها، ونأكل من خيراتها، م به أن ومن المسلَّ.الناس
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ل  البيئة الطبيعية، تمثّ فإنموهي عماد الحياة، وأساس التوازن الطبيعي، ومن ثَ
وكل ما خلقه . مات حياته؛ كي يحصل منها على مقوالموارد التي سخرها اهللا لإلنسان

      :قال اهللا تعالى. ق التوازن في المنفعة متكامالً، بما يحقّهوجدأاهللا تعالى على األرض 
﴿اَألورضم ددناهقَلْأَا ويا ِفنيها راِسويأَ ونبتا ِفنا ِميهلِّ كُنش ٍءيم ووٍنز﴾ 
 بذلك ّلِخ األرض بما ي في لإلنسان أن يفسديِحقّجل ذلك ال  ومن أ)19:الحجر(

قال اهللا تعالى.  دون االنتفاع الحقيقي من خيراتهاوَلالتوازن، ويح :﴿ وفِسال تي وا ِفد
  .)56:األعراف( ﴾اهالِحص ِإدع بِضراَأل
 ة كل، ومسؤولي حماية البيئة، ومواردها، والمحافظة عليها، واجب شخصينإ �

إنسان، فهي قضي؛ فاإلنسان هو موضوعها، بل غايتها، في المقام األولة ة إنساني
بضرورة حماية اإلنسان من البيئة، قديماً  القول وإذا صح. ووسيلتها في وقت واحد

من أجل اإلنسان نفسه حماية البيئة من اإلنسانر اآلن إلى القول بضرورة فقد تغي.  
ث البيئة الثورة الصناعية التي نشاهد آثارها  تلوومن العوامل التي تؤدي إلى  �

ث حيث أصبح التلو  تلوث البيئةة قضيبرزتو مع هذه الثورة .  يومونلمسها كلَّ
واالستعمال .  والطعام، والماء،لتلوث الهواءنظراً ،  كلهيصل إلى جسم اإلنسان

كيميائية كاألسمدة الطبيعية والخاصة،  اطئ لبعض المواد في مجال الزراعةالخ
اد إلى وفعند انتقال هذه الم.  من أهم أسباب التلوثأنواعها، والمبيدات الحشريةب

 قرب حدثوهذا ما .  تتلوث كيميائياً عن طريق األمطار والريياه الجوفيةالمالتربة و
ت ث الناتج عن المنشآفضالً عن التلو فهاى إلى توقّمائية، فأدالمنابع بعض ال

  . استخراج النفطالصناعية، وعمليات
                

  .عناية اإلسالم بالبيئةن بييمن النص  دليالًهات   -1
_____________________________________________________
_____________________________________________________  
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  ؟ )حماية البيئة من اإلنسان: (ما الذي يقصده الكاتب بقوله -2
_____________________________________________________

_____________________________________________________  
  ؟ متى ازداد االهتمام بقضية حماية البيئة -3

_____________________________________________________  
_____________________________________________________  

  .ستعمال الخاطئ لبعض المواد يؤدي إلى تلوث البيئة، هات مثاالً على ذلكاال -4
_____________________________________________________
_____________________________________________________  

  .تلوث البيئةة  لمعالجة مشكل– من عندك -ن يحلَّاقترح  -5
  __________________________________________________   -أ

  __________________________________________________ -ب
  ما الفكرةُ األساس في الِفقْرة الثالثة ؟ -6

_____________________________________________________  
_____________________________________________________  

   . التي ظهرت في بيئتك بسبب تلوث البيئةالمشكالتاكتب بعض  -7
_____________________________________________________
_____________________________________________________  

  ؟  كيف تتلوث المياه الجوفية -8
_____________________________________________________

_____________________________________________________  
  .للثورة الصناعية آثار سلبية على اإلنسان، وضح ذلك -9

_____________________________________________________
_____________________________________________________  
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  يحافظ اإلنسان على بيئته ؟لماذا  -10
_____________________________________________________

_____________________________________________________  
  
 )درجتان             (        :ِفيما يأِتي  معنَاهاو الكَِلمة بين ْلِص -ب
  

       أقبل  �    �    عبث

  ُأسس  �    �  مقومات

  بترول  �    �    قحقّ

    ُأطُر  �    �     نفط

  أنجز  �        

  بِعلَ      �        

  
  ) درجات 3(      :   ِعنِْدك استَخِْدم الكلماِت اآلِتيةَ ِفي جمٍل مِفيدٍة ِمن –جـ 

  
  الجملة  الكلمة

     العـقْد-1

     التلوث-2

    َ برز-3
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  ) درجات10(                : القسم الخامس 
 

  
  : ِمن ِعنِْدكص اآلِتي جيداً، ثُم امْأل الفَراغَ ِبكَِلمٍة منَاِسبٍةنَّاقْرأ ال
 

رجالً كان يجري عليه من بيت أحد التجار في كل يوم رزقٌ من يحكى أن 

جرة  ________ �السمن والعسل، فكان يأخذ منه حاجته ويحفظ الباقي، فيجعله 

 ________ �فبينما كان الرجل . حتى امتألت ________ �يعلقها في ناحية من

ر في االستفادة قة فوق رأسه، فكَّوالجرة معلَّه جانبيوم مستلقياً على ظهره، وعصاه  ب

        :فقال. اللذين ارتفعت أسعارهما في السوق ________  �من بيع السمن و 

ما في هذه الجرة بدينار، وأشتري به عشرة أغنام، ال تلبث حتى     ________ �"

______  __	ئة من البقر، وأشتري اأغناماً كثيرةً، وأشتري بها م ________ �

األبقار ________  بـ
وأحفر بئراً وأستأجر عماالً لفالحة األرض، وأنتفع 

خمس سنين إال وقد أصبت من الزرع ونتاجها، فال تأتي علي �كثيراً  ________ 

مرأة تنجب لي غالماً ذكياً، فإذا ترعرع أدبته وأحسنت             افأبني بيتاً فاخراً، وأتزوج 

ة بعصاه  فضرب الجر".ني ضربته هكذاعِط أمري ولم يىن عص، فإ ________ �

 وسال ما فيها على وجهه، وعندها أفاق الرجل من أحالم ،ضربة قوية فانكسرت

  .  يقظته إلى واقعه وندم على ما فعله
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  ) درجة15(                : القسم السادس 
  

 نِقلُّ عا الَ يِع اآلِتي موضوِفي الم لمةًك ) 120( اكتب.   
  

ودورها في تربية األوالد األم  

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________    
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________  

 تم االمتحان بحمد اهللا


