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Department of Arabic
NATIONAL UNIVERSITY OF MODERN LANGUAGES
MODEL ENTRANCE TEST,
GAT-General for Arabic

السؤال :اكتب عالمة الصحيح ىلع اجلواب الصحيح.

 -1اللغة الدارجة والعامية ________
(شي واحد – شئيان خمتلفان ،نقيضان)
 -2مزيد الفعل الرابعي نوعان :
(ب) مزيد حبرفني وثالثة أحرف
(ا) مزيد حبرف وحبرفني
(ج) مزيد حبرف وثالثة أحرف (د) مزيد حبرفني وأربعة أحرف
 -3إذا وقعت الواو قبل اتء (( االفتعال )) وما تصرف منه :
(ب) تقلب الواو ألفاً (ج) تبقى الواو واواً (د)
(ا) تقلب الواو ايءً
تقلب الواو اتء
 -4يوزن الرابعي واخلماسي اجملردان :
(ا) بزايدة المني يف األول ٍ ،
والم يف الثاين على أحرف فعل .
(ب) بزايدة الم يف األول  ،والم يف الثاين على أحرف فعل .
(ج) بزايدرة فاء يف األول  ،والم يف الثاين على أحرف فعل .
(د) بزايدة الم يف األول  ،والمني يف الثاين على أحرف فعل.
 -5يشرتط يف الفعل الذي يتعجب منه مباشرة أن يكون :
(ا) ثالثيا  ،انقصا  ،مثبتا  ،مبنيا للمعلوم  ،متصرف  ،ليس الوصف منه على أفعل ،
غري قابل للتفاوت .
(ب) ثالثيا  ،انقصا  ،مثبتا  ،مبنيا للمجهول  ،غري متصرف  ،الوصف منه على أفعل ،
قابال للتفاوت .
(ج) ثالثيا  ،اتما  ،مثبتا  ،مبنيا للمعلوم  ،متصرفا  ،ليس الوصف منه على أفعل ،
قابال للتفاوت.
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(د) ثالثيا  ،اتماً  ،منفياً  ،مبنيا للمعلوم  ،متصرفا  ،الوصف منه على أفعل  ،قابال
للتفاوت .
 -6إذا كان الفعل متعدايً ألكثر من مفعول  ،مث بين للمجهول :
(ا) انب املفعول األول مناب الفاعل  ،وبقي ما عداه منصوابً .
(ب) انب املفعول الثاين مناب الفاعل  ،وبقي ما عداه منصوابً.
(ج) انب املنصوب مناب املفعول  ،وبقي األول مرفوعاً.
(د) انب اثين املفاعيل مناب الفاعل  ،وبقي ما عداه مرفوعاً.
 -7جيب تقدمي املبتدأ يف :
(ج) أربعة مواضع

(ا) موضعني (ب) ثالثة مواضع
مخسة مواضع
 -8املبين من األفعال هو :
(ا) املاضي واألمر واملضارع اجملرد من نون التوكيد أو نون اإلانث
(ب) املاضي واألمر واملضارع املتصل بنون التوكيد أو نون اإلانث
(ج) املاضي واألمر واملضارع املتصل بقد وإن أو نون اإلانث
(د) املاضي واألمر احلاضر واملضارع املرفوع املتصل بنون اإلانث .
 -9االسم الواقع بعد (( ال سيما )) إن كان معرفة  ،جاز فيه :
(ب) الرفع واجلر ليس غري
(ا) النصب والرفع ليس غري
(د) النصب والرفع واجلر ليس غري .
(ج) النصب واجلر ليس غري
املرة مصدر يدل على وقوع احلدث :
-10
اسم ّ
(د) مرة واحدة
(ا) ثالث مرات (ب) مرتني (ج) أربع مرات
يصاغ اسم الزمان واملكان من غري الثالثي على وزن :
-11
(ب) على وزن اسم الفاعل مع
(ا) على وزن اسم فاعله مع فتح ما قبل اآلخر
كسر ما قبل األخر
(د) على وزن اسم
(ج) على وزن اسم الفاعل مع كسر ما قبل األخر
الفاعل مع ضم ما قبل اآلخر .
إذا ّنون املنقوص حذفت ايؤه يف الرفع واجلر :
-12
(ا) لفظا ال خطاًّ
(ج) لفظا وخطا
(ب) خطا ال لفظا
(د) لفظا فقط
يشرتط فيما يثىن أن يكون :
-13
(ا) مركبا  ،معراب  ،له مماثل يف لفظه ومعناه (ب) مفردا  ،معراب  ،له مماثل يف معناه
(ج) مفردا  ،معراب ،له مماثل يف لفظه

(د) مفردا  ،معراب  ،غر مركب  ،له مماثل يف لفظه ومعناه

(د)
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أوزان مجوع القلة أربعة  ،وهي :
-14
ِ
وفعال (ب) أفعآلء وفعآلء وفُعل وفِعل
(ا) فعَّل وأفعآلء وفُ َعآلء ّ
أفعال وأفعِلة وفِعلة
(ج) فُ َّعل وفُعل وفِ َعل و فِ َعال
(د) أفْعل و َ
1إذا أريد تعريف عدد أبل  ،فإن كان معطوفا ومعطوفا عليه  ،أدخلت " أل " :
-15
(ب) على املعطوف فقط
(ا) على املعطوف واملعطوف عليه كليهما
(د) على متييزمها
(ج) على املعطوف عليه فحسب
املنسوب ما حلق آخره :
-16
(ا) اي مشددة مضموم ما قبلها (ب) اي مشددة مفتوح ما قبلها
(د) ايء مشددة ساكن ما قبلها .
(ج) اي مشددة مكسور ما قبلها
اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب :
-17
(د) مثان .
(ب) ست (ج) سبع
(ا) مخس
إن دلّت أداة الشرط على حدث  ،كانت :
-18
(ب) مفعوالً مطلقاً لفعل الشرط
(ا) مفعوال به لفعل الشرف
(د) مفعوال فيه لفعل الشرط .
(ج) مفعوال معه لفعل الشرط
إذا اجتمعت الواو والياء يف كلمة  ،وكانت األوىل منهما ساكنة .
-19
(ج) تقلب الواو ايء (د) تقلب الواو ألفا
(ا)تقلب الياء ألفا (ب) تقلب الياء واواً
إذا كان احلرف املعتل يف كلمة متحركا  ،وكان قبله حرف صحيح ساكن :
-20
(ب) ُحرك احلرف الصحيح ابلفتحة
حرك احلرف الصحيح ابلكسرة
(ا) ّ
(د) حرك احلرف الصحيح جلوار حركة
(ج) حرك احلرف الصحيح بنقل حركة املعتل إليه
املعتل .
اسم الفعل كلمة تدل على معىن :
-21
(ب) الفعل وال تقبل عالماته
(ا) االسم وال تقبل عالماته
(د) الفعل وال تقبل عالماته .
(ج) االسم وتقبل عالماته
مصادر األفعال اخلماسية والسداسية :
-22
(ا) مساعية

(ب) قياسية

(ج) ال مساعية وال قياسية (د) بعضها مساعية وبعضها قياسية .

جيب حذف املبتداء يف :
-23
(د) سبعة مواضع
(ا) ثالثة مواضع (ب) ستة مواضع (ج) أربعة مواضع
يشرتط يف أفعال الشروع اليت تعمل عمل كان أن يكون خربها.
-24
(ب ) مجلة امسية  ،امسها جمرد من ما وال
(ا) مجلة امسية  ،امسها جمرد من حرف اجلر
(د) مجلة فعلية  ،فعلها مضارع جمرد من أن .
(ج) مجلة فعلية  ،فعلها ماض جمرد من قد
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 -8حيث و إذ وإذا ظروف مبنية ال تضاف إال :
-25
(د) إىل األمساء املبنية
(ج) إىل اجلمل
(ا) إىل األمساء (ب) إىل احلروف
املصدر امليمي مصدر مبدوء :
-26
(ب) مبيم أصلية يف غري املفاعلة
(ا) مبيم أصلية يف املفاعلة
(د) مبيم زائدة يف املفاعلة
(ج) مبيم زائدة يف غري املفاعلة
اسم اهليئة يكون على وزن ( فِعلة ) إذا كان الفعل :
-27
(ب) رابعيا وال صيغة له من غري الرابعي
(ا) ثالثيا وال صيغة له من غري الثالثي
(ج) مخاسيا وال صيغة له من غري اخلماسي (د) سداسيا وال صيغة له من غري السداسي
يصاغ اسم الزمان واملكان من غري الثالثي على وزن :
-28
(ب) صفة املشبهة ابسم الفاعل
( )1اسم الفاعل
(د) صفة املشبهة ابسم املفعول .
(ج) اسم املفعول
إذا نون املقصور حذفت ألفه يف الرفع والنصب واجلر :
-29
(د) خطا فقط .
(ا) خطاًّ ال لفظاً (ب) لفظا ال خطا (ج) لفظاً وخطا
يلحق جبمع املذكر السامل يف إعرابه ألفاظ منها :
-30
(ب) أهلون وحممدون وانئمون
(ا) مؤمنون وأهلون وسنون
(د) راحبون وابراهيمون وسنون .
(ج) أهلون وسنون وبنون
املعارف سبع وهي :
-31

(ا) العلم واسم االشارة واملعرف ابلفعل واحمللى ابالسم واالسم املوصول والضمري واجملرد من النداء.

(ب) العلم واسم االشارة واملعرف ابلعلم والضمري واملعرف ابلنداء واحمللى ابالسم واالسم املوصول واملضاف

(ج) الضمري والعلم واسم االشارة واالسم املوصول واحمللى أبل واملضاف إىل معرفة واملعرف
ابلنداء .
(د) الضمري والعلم واسم االشارة واالسم املنون واجملرد من أل واملضاف إىل معرفة واحمللى أبل .
إذا كان اثن االسم ألفا منقلبة عن مهزة  ،أو زائدة  ،أو جمهولة األصل قلبت يف
-32
التصغري .
(د) مهزة .
(ج) ألفا
(ا) واوا
(ب) ايءاً
حث املخاطب على :
-33
اإلغراء ّ
(د) أمر
(ب) أمر حممود ليفعله (ج) أمر مكروه ليجتنبه
(ا) أمر مكروه ليفعله
مكروه ليرتكه .
إذا اجتمع شرط وقَسم فاجلواب :
-34
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(ا) للسابق منهما
ليس للسابق
-35

(ب) لكليهما

(ج) لالحق منهما

(د)

من يقال له "شاعر النيل"؟ _______
(زهري بن ايب سلمى ،البحريت ،حافظ إبراهيم)

-36

من يقال له "امللك الضليل" و ذو القروح"؟
(زهري بن ايب سلمى ،جرير  ،البحريت ،امرؤ القيس)

-37

ما هي أشهر القصائد اجلاهلية؟
(احلوليات ،القصار ،املعلقات ،املقطوعات)

-38

القصيدة العربية تبدأ
(ابلتسمية – ابلفخر – ابلتشبيب)

-39

اتريخ األدب العريب من مؤلفات
(أمحد حسن الزايت ،د .أميل يعقوب ،أمحد شليب )

-40

املعلقات يف نظر األدابء _____________ما وصل إلينا من الشعر العريب

(أقدم -اسوأ – أروع – أزهي )
-41

املفعول املطلق من

-42

اشرتيت من السوق

-43

األصل يف احلال أن يكون

(اجملرورات – املرفوعات – املنصوابت – اجملزومات)

(أربعة قلم – أربعة أقالم – أربع أقالم – أربعة قلماً)

(مرفوعاً – منصوابً – منصوب – جمروراً)
-44

حروف اجلارة _______
(سبعة ،سبعة عشر ،عشرة)
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-45

اخرت مثال "أجوف" مما يلي
(حسن – دعا – خاف – قرأ )

-46

تسلّم املوظفون من احملاسب أول شهر
(رواتبهما – رواتبهم – راتباهتم – رواتبهما )

-47

خرب كان من _______
(املرفوعات ،املنصوابت ،ال أحد منهما)

-48

املفعول معه من

-49

ما هو مجع "فؤاد"

-50

كلمة "رمى" _________

(اجملرورات – املنصوابت – املرفوعات – اجملزومات)

(فوايد – أفواد – أفئدة – فوائد)

(انقص – اجوف – مهموز الفاء– مضاعف)
من ابب

-51

كلمة " تصريف "

-52

املبتدأ يكون _________

-53

ينقسم املفعول إىل _________

( تفاعل ،افتعال ،تفعيل )

(مرفوعا – منصواب – جمرورا – جمزوما)

(أربعة مفاعيل – عدة مفاعيل – مخسة مفاعيل – سبعة مفاعيل)
-54

علم الصرف جزء من علم _________
(اللغة– األدب– التاريخ– الفلسفة)

-55

علم البالغة ينقسم إىل _________ أقسام.
(ثالثة – أربعة – مخسة – ستة)
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-56

كان اشهر اسواق العرب يف بالد_____________
(قريش – طسم – عاد – جدلني )

-57

ألف اخلليل __________
(العني – احملكم – مجهرة اللغة – البارع)

-58

البداية والنهاية من مؤلفات
(ابن خلدون – البالذري – ابن كثري – املربد)

-59

الكتاب البيان والتبني للجاحظ موضوعه
(اللغة – علم الكالم – التاريخ – البالغة)

السؤال الثاني :اكتب ما تعرف عن اللغة العربية وفضلها يف اإلسالم.
السؤال الثالث:
ملاذا مسي العصر العباسي عصرا ذهبياً؟ مث اذكر أهم الكتب املؤلفة يف العصر العباسي.

