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جامعة الكویت
مكتب مساعد نائب مدیر الجامعة للتقییم والقیاس



باط معاني الكلمات واستخدامھا نالقدرة على است-1

یقول الشاعر: .1
األترابال ُیستخف بھ لدى صاصةٌ خْتھ وترى األدیب وإن دھ

:           ) في البیت السابقاألترابمعنى كلمة (

)A(التراب)C(األعداء
)B(النبالء)D(األقران

.ثبتالبناء ورسا.2
.المركب عند الشاطئ رسا
.الشخص في كالمھرسا
.المزاد على التاجررسا

:لھ ة) في الجمل السابقرساالفعل (

)A( معنى واحد)C( معنیان
)B(معانةثالث)D(أربعة معان

یقول الشاعر:.3
وإن كان الحبیَب المقرَب !،صدیقاً لھ ال یتركوا الواشینومن ُیطع 

تعني :) في البیت السابقالواشینمترادف كلمة (

)A(مینالنما)C(األغنیاء
)B(الكذابین)D(المرتشین

قال الشاعر:.4
دىأن تحیا سلیماً منشئتَ ذا إ رُضَك َصیِّنُ عِ موفوٌر وودیُنك الرَّ

: ) ھوالردىكلمة (ضد

)A(البقاء)C(الدمار
)B(السقوط)D(الھالك

:) ھيمعامالتھم في عاداتھم وما تعارف علیھ الناسالكلمة التي تعني (.5

)A(الَعْرف)C(الُعْرف
)B(الِعْرف)D(لیست أیاً مما سبق

ام –الَحَمام –الِحَمام .6 الَحمَّ
معنى كلمة ( الِحَمام)  بكسر الحاء ھو :

)A( مكان ُیْغَتَسل فیھ)C(الفراق
)B( الموت)D( طیر من الفصیلة الحمامیة



السالمة اللغویة-2

._______مشیُت على  الدرب .7

:ھيعرب حاالً الكلمة التي تكمل الجملة السابقة بما یُ 

)A( ٌوحید)C( ِالوحید
)B( ٍوحید)D(وحیًدا

______ .كب الظالم مولقَ لْن أصفّ .8

:ما یكمل الجملة السابقة بظرف زمان ھو

)A(في الغد)C(من الیوم
)B(غًدا)D( ٍفي غد

.على مكارم األخالق ______اآلباء یھتمون بتربیة أبنائھم .9

:عرب مفعوالً ألجلھ ھيالسابقة بما یُ الكلمة التي تكمل الجملة 

)A( ٌحرص)C(حریصین
)B( حرٍص)D( ًحرصا

______ .یحترم االبن والدیھ .10

:عرب مفعوالً مطلقاً مؤكداً للفعل ھوما یكمل الجملة السابقة بما یُ 

)A( ًاحتراما)C( ٌاحترام

)B( ٍاحترام)D(احتراماً شدیًدا

________ .السائق في الحادثأُصیب .11

:عرب مفعوالً مطلقاً مبیناً للنوع ھوما یكمل الجملة السابقة بما یُ 

)A(صابةً إ)C( ٌإصابٌة بالغة
)B( ًإصابًة بالغة)D( ٌإصابة



.قرأ اإلمام القرآن بصوت جمیل قراءة خاشعة.12

:المفعول بھ في الجملة السابقة ھو

)A(القرآن)C(قراءة
)B( بصوت)D(خاشعة

.یحسنون التحدث باللغة العربیة الفصحى________ بعض المثقفین .13

: َع قبلھإذا ُوضِ النفيعلى رع في الجملة السابقة یصبح داالًّ االفعل المض

)A(مل)C( لن
)B( ال)D() لحرف(

.لنزول المطرطلباً ربھم______ المصلون.14

: الفعل الذي یكمل الجملة السابقة ھو

)A(َدَعَوا)C(َدَعْوا
)B(َدُعوا)D(دعون

. وطانھم غرباءأولو الفضل في أ.15

: الخبر في الجملة السابقة ھو

)A(الفضل)C(وطانھمفي أ
)B(في)D(غرباء

ا.16 .صار الفقیر غنّیً

:في الجملة السابقة تفید) صاركلمة (

)A(التوكید)C(التحول
)B( النفي)D(االستمرار

قال الشاعر :.17
امُ بالھنا  ْت سنون بالسعود ورَّ م فكأّنھا من ِقصرھا أیَّ

:تفیدالبیت السابقّن) في (كأ

)A( التشبیھ)C(التمني
)B(التوكید)D(الرجاء



.متسابقاً ________ك في مسابقة البرمجةرَ اشتَ .18

: ھو للجملة السابقةالصحیحالمكمل 

)A(ثالث عشرة)C(عشرةثالثة
)B(ثالثة عشر)D( عشرثالث

.اآلداب لقصة القصیرة في مسابقة الفنون وأحد بجائزة الم _______.19

: الفعل المضارع الذي یكمل الجملة السابقة ھو

)A( ُیفوز)C( ْیفز
)B( َیفوز)D(یفوزوا

.بالسعادة عند نجاح أبنائھم _________  اآلباء .20

:للفعل المضارع الذي یكمل الجملة السابقة ھيالصحیحةالكتابة 

)A(یشعروا)C(یشعرن
)B(یشعرون)D(یاً مما سبقلیست أ

.، ویحبھما العقل یحترم والدیھ_______.21

: جملة السابقة ھيللالمكملة الصحیحةالكلمة 

)A(ذو)C(ذي
)B(ذا)D(ذوا

______ .قرأُت الكتاب إال .22

: التي تكمل الجملة السابقة ھيالصحیحةالكلمة 

)A( ٌفصل)C( فصلین
)B( ٍفصل)D(فصالن

:قیاسي تقولمدح) بأسلوب المؤمن(مدحإذا رغبَت في .23

)A(المؤمن المؤمن)C(المؤمناً نعم صدیق
)B( َما أحسَن المؤمن)D(أمدح المؤمن الصادق



) بأسلوب تعجب قیاسي تقول :ازدحام الطریقإذا أردَت أن تتعجب من (.24

)A( ازدحام الطریقأتعجب من
)B(عجیب ازدحام الطریق
)C(أشد ازدحام الطریقما
)D(ازدحام الطریقبئس

)، فإن الجملة التي ستقولھا ھي : تلمیذكإذا أردَت أن تنادي (.25

)A( َأعنيإیاك)C(تلمیذي یسمع ندائي
)B(التلمیذ یأتي)D( تلمیذي، أقبلیا

اإلمالء وصحة الرسم الكتابي -3

.لعمل الخیرالنفوس الطیبة__________ .26

:التي تكمل الفراغ السابق ھيالصحیحةالكلمة 

)A(تھفو)C(تھف
)B(تھفوا)D(یھفو

.كبیراً ________ كان عطاُء الوالد البنھ .27

السابق ھو :للكلمة في الفراغالصحیحالرسم الكتابي 

)A( ًعطاء)C(عطاءن
)B(عطاًءا)D(عطاؤ

:غیر صحیحإحدى الكلمات اآلتیة مرسومة رسماً .28

)A(أَ ـتل ؤـْؤلُ ـلُ )C(كَّ
)B( َتباطأ)D(َشئ

:بصورة صحیحةتبت ھمزتھا كُ ، توضحإحدى ھذه الجمل.29

)A(. یستخدم الطالب الوسائل الحدیثة في التعلیم
)B(في التعلیم یستخدم الطالب الوساءل الحدیثة.
)C(في التعلیم أل الحدیثةیستخدم الطالب الوسا.
)D(في التعلیم یستخدم الطالب الوسئال الحدیثة.



.وقلٌب عقول ________هللا بن عباس بأنھ فتى الكھول ، لھ لسان ُوصف عبد.30

:ھوللكلمة في الفراغ السابقالصحیحالرسم الكتابي 

)A( َأولس)C(ساؤول
)B(َسُؤول)D(َسُؤل

ءجرُ یَ –آللئ –عبء–مكافأة.31

في الرسم الكتابي :خطأإحدى الكلمات السابقة فیھا 

)A( األولى)C( الثالثة
)B( الثانیة)D(  الرابعة

إنسان –احتمال–اختیار–اعان .32

:في الرسم الكتابيخطأإحدى الكلمات السابقة فیھا 

)A( األولى)C( الثالثة
)B( الثانیة)D( الرابعة

.عن الرذائل منجاة من النار___________.33

:ھوللكلمة في الفراغ السابقالصحیحالرسم الكتابي 

)A(اإلبتعاد)C(أإلبتعاد
)B(االبتعاد)D(أالبتعاد

احذر–استعمال–اعالم –اعتذار.34

كتب بھمزة قطع أسفل األلف، وھي :السابقة یجب أن تُ الكلماتإحدى 

)A(األولى)C( الثالثة
)B( الثانیة)D( الرابعة

:نطقكتب وال یُ یُ إحدى الكلمات اآلتیة بھا حرف .35

)A(مئذنة)C(ئةف
)B(تساءلوا)D(غابة



لم العِ –النوبة–العین –البشرى .36

:وھي، نطقكتب وال یُ یُ إحدى الكلمات السابقة بھا حرف 

)A( األولى)C( الثالثة
)B( الثانیة)D( الرابعة

:وھي، كتبنطق وال یُ یُ بھا حرف اآلتیةإحدى الكلمات .37

)A(المال)C(تلك
)B(لكن)D(رسمیة

الفقر في العالم .االقتصادي األخیر مستویات ________ ناقش .38

:ھوللكلمة في الفراغ السابق الصحیحالرسم الكتابي 

)A(المنتدا)C(المنتدي
)B(المنتدى)D(المنتدأ

، وھي :غیر صحیححدى الكلمات اآلتیة مرسومة رسماً إ.39

)A( َغَدى)C(َسَعى
)B(َھَدى)D(َكَفى

التعبیر-4

، ثم أجب عن المطلوب :التالیة اقرأ الفقرة 

) تطعیم(الال یوجد تطور آخر في العصر الحدیث یعادل التلقیح دا توفیر المیاه الصالحة واآلمنةع
طرة ، فخالل القرنین األخیرین بفضل التطعیم أمكن السیوالتأثیرعلى التنمیة البشریةفي اإلقالل من األمراض

في، ون القضاء نھائیاً على مرض الجدريالبشریة كما أمكتھددعلى كثیر من األمراض الخطیرة التي 
من أطفال %60أواخر الثمانینیات أعلن البرنامج الموسع للتطعیمات التابع لمنظمة الصحة العالمیة أن نحو 

، وبالرغم من ھذا التقدم فإِننا ُنصدم عندما 1974فقط عام %5نحو بالعالم الثالث قد تم تطعیمھم مقارنة 
كن راض كان یممالیین طفل على مستوى العالم یموتون كل عام نتیجة اإلصابة بأمةخمسمن أن أكثرلم نع

كذلك مرض نھائیاً على مرض شلل األطفال، وة العالمیة للقضاء قتلھا بالتطعیم، وتخطط منظمة الصح
الحصبة خالل السنوات القلیلة القادمة .

: ھيالفكرة األساسیة في النص السابق .40

)A(. القضاء على مرض شلل األطفال ومرض الجدري
)B(حمایتھم من األمراض المحافظة على حیاة البشر، وأھمیة التطعیم في.
)C(. ارتفاع نسبة الوفیات نتیجة لعدم االھتمام بالتطعیم ضد األمراض
)D( األمراض .دور المنظمات الصحیة في توعیة الناس بأھمیة التطعیم ضد



:الفكرة األخیرة في النص السابق ھي.41

)A( لى تفعیل دور التطعیم بصورة أكبر للقضاء على بعض إتھدف منظمة الصحة العالمیة
األمراض الخطرة .

)B(مرض الحصبة یشكالن خطًرا على البشریة .مرض شلل األطفال و
)C(األطفال .األوبئة بینتتوقع المنظمات الصحیة انتشار
)D(مرض الحصبة .طفال وفي القضاء على مرض شلل األالتطعیم نجح

كما جاء في الفقرة السابقة : التعبیرھذا ) المقصود بفإننا ُنصَدم عندما نعلم ....(.42

)A(ننا نواجھ خبًرا سعیًدا.أ)C(ننا نتفاجأ بخبر سیئ .أ
)B(عرفناهننا نعترض على خبرأ .)D(ننا نوافق على خبر عرفناه.أ

:) منأمراض كان یمكن قتلھا بالتطعیم نشأ الجمال اللفظي في التعبیر (.43

)A( الجناس)C(االستعارة
)B(الطباق)D(التشبیھ

) ھو : تتفاقم"، فإن معنى (تفاقمت مشكلة البطالة في المجتمع حینما نقول " .44

)A( اتضحت)C( أصبحت غامضة
)B( ازدادت شدة)D( انخفضت

اقرأ الفقرة اآلتیة ، ثم أجب عن المطلوب :

حقاً كانت ھذه اللھجة ، ووأول ما كان من آثار القرآن الكریم أنھ َجمع العرب على لھجة قریش
خدمونھا الذین یستھمالشعراء، غیر أن ھذه السیادة لم تكن تامة، فقد كان ود القبائل الشمالیة في الجاھلیةتس

أو ھا من مكةرب، حسب قُ أو كثیراً یالً تختلف عن اللھجة القرشیة قلقبائلھم فكانت تستعمل لھجاتٍ غالباً ، أما 
استكمال السیادة للھجة القرشیة، إذ كان العرب تقریب ما بین اللھجات من فروق وعدھا. فَعِمَل القرآن علىبُ 

لداخلیة األنحاء ابین القبائل الجنوبیة متغلغلة فيأخذت ھذه اللھجة تعمُّ ف النھار. وأطرانھ آناء اللیل ویتلو
رت األمصار أخذت لھجتھ . ولما بلھجة قبیلة ِحْمیرال تتكلمالتي كانت ال تز سود في تفُتحت الفتوح و ُمصِّ

ثَّ اإلسالم على حفظھ و وح، الوتھ فرضاً مكتوباً على كل مسلم، إذ كانت تمشارق العالم اإلسالمي ومغاربھ
فإن لھ معیشة َضْنكاً و نحشره یوم ن ذكريوَمْن أعرَض ع{}ورتِّل القرآن ترتیال{، یقول عّز شأنھ :  ترتیلھ

.}َسىتنا فنسیتھا وكذلك الیوم ُتنْ بصیرا قال كذلك أتتك آیاحشرتني أعمى وقد كنتُ مَ القیامة أعمى قال رّب لِ 

:موعھا جومفیھا لھجة قریش قبل اإلسالم وبعده، "االتجاھات " التي انتشرت السابقة الفقرة ذكرت.45

)A(واحد)C(ثالثة
)B(اثنان)D(أربعة



:للفقرة السابقة ھي العبارة الملخصة.46

)A( نشأة لھجة قریش.
)B(. القبائل الشمالیة التي استعملت لھجة قریش
)C( اإلسالم .لھجة قریش قبل
)D(نشرھارآن الكریم في تقویة لھجة قریش ودور الق.

". من آثار القرآن الكریم ".47

:) ھو القرآنلكلمة (الصحیحالضبط 

)A( ِالقرآن)C( َالقرآن
)B( ُالقرآن)D( ْالقرآن

:جمعھاالفقرة السابقة التي وردت في (بصیر) كلمة .48

)A(بصیرون)C(باصرون
)B(مبصرون)D(متبصرون

القدرة على فھم المقروء-5

اقرأ الفقرة اآلتیة ، ثم أجب عن المطلوب :

مكنَّا من تتنا، ـنیـقـتِ الكون ھما أعظم سّرین من أسرار الطبیعة كلھا . ومع التقدم الواسع فيالعقل و
حص تفّ و،بالجینات التي تتحكم في الحیاةف التصرو، بعد عّنا ملیارات السنین الضوئیةتصویر مجرات ت

ثیران دھشتنا . إنھما الجبھتان األكثر یُ فلتان منا، وما زاال ما زاال یُ الكون، لكن العقل والمسار الداخلي للذرة
إثارة في العلم .وغموضاً 

.لیلبملیارات النجوم في الببصرك في السماء التي تتألأللو أردت تقدیر عظمة الكون، فقط تأملْ 
( الخالیا العصبیة ) في عدد العصبونات، وھذا ھو تقریباً ملیار نجم في مجرة درب التبانة100ھناك 

ومع ذلك أرطال فقط،3طالق . یزن الدماغ ون علینا أكبر تحدٍّ علمّي على اإلالكویفرض العقلدماغنا .
، ن وزن الجسم، فإن للدماغ شھیة قویةفقط م%2. وعلى الرغم من أنھ یحتل جزء في الجسم كلھ أعقدفھو

من طاقة الرضیع .%65من الطاقة الكلیة، وفي حدیثي الوالدة یستھلك الدماغ %20بحیث إنھ یستھلك 

الفقرة السابقة قضیة :تعالج .49

)A(علمیة)C( اجتماعیة
)B(أدبیة)D( تاریخیة



الفقرة السابقة ھي :التي دارت حولھا الرئیسة قضیةال.50

)A(. التقدم العلمي المذھل في العصر الحدیث أمر غیر مسبوق
)B(تمكن اإلنسان من تصویر المجرات عن طریق التلیسكوب.
)C(كثیراً منھا .زال یجھل رغم اكتشاف اإلنسان للعدید من الحقائق ما
)D(لى حد كبیرالعقل والكون متشابھان إ.

المعلومة التى أوردھا الكاتب في الفقرة السابقة ھي :.51

)A( عظمتھ في الحال .رّ سكل من ینظر في الكون سیدرك
)B(. العقل البشري من أعظم األسرار التي حیَّرت اإلنسان
)C( ملیار نجم .100تضم مجرة درب التبانة
)D(ھذا االسم .أطلقوا علیھا جرة درب التبانة اكتشفھا العرب وم

وذلك ألنھ :؛الطبیعة یرى الكاتب أن العقل من أعظم أسرار.52

)A(الجسم .ذلك یستھلك جزءاً كبیراً من طاقة، و معیر الحجم جداً صغ
)B(،الجینات .ھ ورط صاحبھ في االتجار بالعلم ولكناستطاع القیام بأعقد األمور
)C( حجمھ .یشبھ الكون تماماً رغم صغر
)D(،غموضاً شدیداً. ما یزال غامضاً رغم اكتشافھ للعدید من الحقائق

:السابقةالتي یمكن أن نستوحیھا من الفقرةمن القیم.53

)A(النظام والدقة)C( احترام الصغیر
)B( إدراك عظمة الخالق)D( الصدق مع الذات

:لكاتب لإلقناع في الفقرة السابقة الدلیل الذي اعتمد علیھ ا.54

)A( عقلي)C( ذاتي
)B(عاطفي)D( غیر علمي

تدور الفكرة الرئیسة في الفقرة السابقة حول :.55

)A(ضرورة االستمرار في البحث العلمي.
)B(الطاقة التي یستھلكھا الدماغ.
)C(اكتشاف أوجھ الشبھ بین الكون والعقل.
)D(التقدم المذھل في علم الفلك.



اقرأ الفقرة اآلتیة ، ثم أجب عن المطلوب :

ى على الوقوف على قدمیھ . كانوَ ـقْ ـولم یكْد یَ دما دخل أبي إلى غرفتي، كان یتنفس بصعوبة، عن" 
لكن طوال اللیل،رَ ھِ لو كان قد سَ ، رأیت انتفاخا داكناً تحت عینیھ، كما بدو مثل ظل الرجل الذي كنت أعرفھی

ھرعت ف،ساعدني یا بني "، قال أبي بصوت ال یشبھ صوتھأكثر ما فاجأني أن لحیتھ ْقد ازدادت بیاضاً . "
، كما لو كان مسحوقاً ؟ " لبث صامتاً لوھلةأي شيء تطلبھ یا أبيوقلت : "نحوه، وأمسكُتھ من ذراعھ،

أن برحیلھ أشعر كمحبة، ورحل عنا أقرب األشخاص حناناً و"  لقد :تحت ثقل ما سیقولھ، ثم قال بألم شدید
.روحي قد ُنزعت من جسدي "

؟في الفقرة السابقة وردت أوالً في الموضوع اآلتیةأّي األفكار .56

)A(طلُب األب من ابنھ أن یساعده.
)B(إخبار األب ابنھ بوفاة صدیقھ.
)C( ًدخول األب إلى غرفة ابنھ متعبا.
)D(إسراع الولد نحو أبیھ لمساعدتھ.

:ما أصاب األب كان بسببأن في الفقرة السابقةیرى الكاتب.57

)A(شدة حزنھ على موت صدیقھ.
)B(صابتھسھره وحالة األرق التي أ.
)C(صدمتھ الشدیدة في ابنھ.
)D(أثَّر في التنفسالمرض الذي أصاب جسده و.

:جاء "طوال اللیل َسِھَر ، كما لو كان تحت عینیھرأیت انتفاخاً داكناً قول الكاتب :".58

)A(مناقضاً لما قبلھ)C(استدراكاً لما قبلھ
)B(تفسیراً لما قبلھ)D(نتیجة لما قبلھ

: ھو العنوان المناسب للفقرة السابقة.59

)A(أرق ومرض)C(بن الباراال
)B(شیخوخة مبكرة)D( َالرحیلر الفراق وثَ أ

: یمكن وصف أسلوب الكاتب في الفقرة السابقة بأنھ أسلوب.60

)A(أدبي)C(علمي متأدب
)B(علمي)D(تقریري
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