
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتعليم المديرية العامة للتربية
 بمحافظة جنوب الشرقية

 ع الساب فـالص انـامتح
 م0245/0246  -هـ  4136/4137للعام الدراسي 

 الدوراألول -األول الفصل الدراسي

 
 

 (  1االمتحان: ) أسئلةعدد صفحات ●                                              .العربيةاللغة  المادة:●

 اإلجابة في الورقة نفسها.●                                             ساعتانزمن اإلجابة: ●
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 السابعف ـالص انـامتح
 م0245/0246  -هـ  4136/4137للعام الدراسي 

 الدوراألول – األول الفصل الدراسي

 
 . اآلتيةأجب عن جميع األسئلة 

 . تي ثم أجب عن األسئلة التي تليهالنصوص القرائية: اقرأ النص اآل -أولا 
 

" يعتقد البعض أن المدرسة والجامعة هما المنهل األهم لتثقيف أولدنا، والواقع أن هذا غير      
وذلك عن طريق المطالعة،  قاء نفسهصحيح، ألن األهم من المدرسة والجامعة هو تعلم المرء من تل

أنا ل أنكر أن الولد أو الشاب ينبغي أن يتعلم كل ما يستطيع من مدرسته وأساتذته، ولكن ينبوع 
ل ما ينصح به الناس. والمطالعة ،مطالعة ما يرغب المرء في قراءته الثقافة الحقيقي هو المطالعة 
يمكنه  إنسان طبيعي وعاقل إن أي   ارئ .تي تصبح جزءا متمما لفكر القالصحيحة الوحيدة هي تلك ال

. هناك كتب تقذف بها من النافذة ، وكتب  الذوق : أي   ون في نفسه ملكة الختيار أو الرفضأن يك  
بدورك أولدك على مزاولته ، فتصبح المطالعة ذا ما أردت أن أحثك عليه ، لتحث ستعيد قراءتها،ه

  ها  ".عادة من عاداتهم التي ل يمكن الستغناء عن
 .......................أكمل.جمعها "  ينبوعكلمة " -1
 
 ............................................ . "المصدر"فقرة السابقة لفظة بمعنى استخرج من ال -2
 
 ة ؟المطالعة الصحيحة في رأي الكاتب ما  -3

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

.............................................................................................................. 
 
 . نهما من الفقرة السابقة عي  . ذكرت الكاتبة نوعين من الكتب للقارئ -4

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

.............................................................................................................. 
 
 ح  الجمال في العبارة السابقة ." ينبوع الثقافة الحقيقي هو المطالعة " وض    -5

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

.............................................................................................................. 
 
 قراءة .للشباب الذين ل يهتمون بال ةاذكر نصيح -6

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

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

 

 

 

 0بع/يت
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 السابع فـالص انـامتح
 م0245/0246  -هـ  4135/4136للعام الدراسي 

 الدوراألول - األول الفصل الدراسي

 .النصوص األدبية ـثانيا 
 .أجب عن األسئلة التي تليها ثم   ،اآلتية األبياتاقرأ  

 القاسم الشابي ألبي (  مناجاة عصفور من نص ) 
 رور ــــــثمال بغبطة قلبه المس   هنا       ــد هها الشادي المغر  أي   يا -1

 ور ـا          وحي الربيع الساحر المسحــــــال بين الخمائل تاليمتنق   -2

 ور ــــــــــترنو إليك بناظر منظ      د ففي تلك السهول زنابق   غر   -3

 ميرييور بمهجتي وضمثل الط       ي     ـي إنند ول ترهب يمينغر   -4

 وريــــمشبوبة بعواطفي وشع      واألسى    أشدو برنات النياحة -5

 كلمة ) زنابق ( جمع مفردها : -1
 .الصواب رزنابق             تخي -د      زنبق   -زنبقات       ج -زنبقة          ب -أ    
 

 .........................................جشاا  الملتفة ( األ) استخرج من الفقرة السابقة لفظة بمعنى -2
 
 ين سبب مناجاة الشاعر للعصفور ودعوته إياه للتغريد.ب   -3

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

 
 . اكتب لفظتين فقط استخرج من األبيات التي أمامك األلفاظ الدالة على الطبيعة.-4

................................................................................................................. 
 
 .ح جمال التعبير في قول الشاعر" مثل الطيور بمهجتي وضميري " وض  -5

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

 
هي الحماية وليست  أن العالقة بين اإلنسان والطيور إلى البيت الذي يشيراألبيات السابقة من اذكر -6

 .القتل
................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
 
 .كتب مما تحفظ من قصيدة " مناجاة عصفور " البيتين التاليين لهذا البيت مباشرة اـ 7 

 م المهجور كالمعزف المتحط        ه        د ول تحفل بقلبي إن  غر  

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

 

 3بع/يت
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 السابع فـالص انـامتح
 م0245/0246  -هـ   4137/  4136الدراسي للعام 

 الدوراألول - األولالفصل الدراسي 

 :اللغوية التطبيقات ـ ثالثا
 تليها: التي األسئلة عن بأج ثم اآلتية، القطعة اقرأ 
 

واجب ، وهو من األمور الفطرية التي جبل اإلنسان عليها ؛ فليس غريبا أبدا أن يحب  الوطنحب     
اإلنسان وطنه الذي نشأ على أرضه ، وشبَّ على ثراه ، وترعرع بين جنباته . كما أنه ليس غريبا أن 

( بالحنين الصادق لوطنه عندما يغادره إلى مكان آخر ، فما ذلك إل دليل على) قوة اإلنسان يشعر
الرتباط وصدق النتماء ، وإذا كانت )حكمة( هللا تعالى قد قضت أن يستخلف اإلنسان في هذه األرض 
؛ليعمرها على هدى وبصيرة ؛ فإن حب اإلنسان لوطنه وحرصه على المحافظة عليه واغتنام خيراته ، 

 .إنما هو تحقيق لمعنى الستخالف، ونحن أبناء عمان يتوجب علينا محبته
 

 يأتي : ما السابقة الفقرة من جاستخر-1 

 ............ .......................................................................... خبرا مفردا لمبتدأ- أ      
 ....................................................................................... ضميرا منفصال-ب      
 ...................................................اسما موصول.......................................-ج      

 

 ة ، وهما )الوطن ، اإلنسان (السابق الفقرة في خط ما تحته أعرب-2

 ....................................................:..............................................الوطن - أ    
 ........................................................................:.......................اإلنسان - ب    
 

 :وهما  السابقة الفقرة في األقواس بينبالشكل آخر كل كلمة من الكلمتين اللتين  اضبط- 3

 ( حكمة) -ب              (قوة ) – أ            
 
 :فيما يأتي  المعطاة البدائل من الصحيحة اإلجابة اختر -4
 :نوع المعرفة فيما تحته خط  في العبارة السابقة. من اإليمان األوطانحب          

 ضمير -ج                         علم    -ب             المعرف بأل     -أ            
 
 ر ما يلزم .على الجملة اآلتية وغي  دخل إن أ  -5

 العلم نور ...................................................................................................    
 
د الباب الذي نبحث فيه عن معاني الكلمتين اآلتيتين في المعجم -6  :حد 
 ................................................................................:  .......... استخدامات  - أ

 ..................................................................................:   ............. التعليم - ب

 

 
 

 4بع/يت
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 السابع فـالص انـامتح
 م0245/0246  -هـ   4137/  4136للعام الدراسي 

 الدوراألول - األولالفصل الدراسي 

 
 رابعا: اإلمالء والترقيم :

 :ا اقرأ الفقرة اآلتية ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه
 
جاء رجل إلى جحا وقال )    ( يا جحا ، أريد أن تكتب لي خطابا إلى ولدي في بغداد. فقال جحا "      

رجل ،دعني منك ومن خطابك ؛ فلست راغبا في السفر إلى بغداد . تعجب الرجل من جحا وقال له  : يا
: ومن الذي طلب منك أن تسافر )   ( أنا أطلب منك أن تكتب خطابا . قال جحا : يا أخي إن خطي 

إلى  إذا كتبت الخطاب ، فإنه يتعين علي السفر رديء فال يستطيع أحد أن يقرأه غيري )   ( ولذلك
 "بغداد كي اقرأه لولدك )    (

 
 في الفقرة السابقة. ألقواسالترقيم المناسبة بين ا اتضع عالم -1
 
 استخرج من الفقرة السابقة: -2
 .بها همزة وصلكلمة  - أ

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

       .حرفا همزته همزة قطع - ب
................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
 
 : ابن أو سبب حذفها في الجملتين اآلتيتينسبب إثبات همزة  لعل   -3
 

 سبب اثبات همزة ابن أو حذفها الجملة 

  المسلمينابن المبارك أحد علماء -أ

  محمد بن عبدهللا رسول هللا -ب

 
ب الخطأ اإلمالئي في اآلية -4  اآلتية مع ذكر السبب . صو 

 قال تعالى : " ان هللا على كل شيء قدير "
 تصويب الخطأ : .........................................................................................

 ...........................................................................................السبب: ........
 
 
 

 انتهت األسئلة،
 مع دعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح. 
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  سلطنة عمان 

 نموذج اإلجابة وزارة التربية والتعليم 

 المديرية العامة للتربية والتعليم بالشرقية جنوب

 السابعنموذج إجابة امتحان الصف 

 م5162/5161  -هـ   6341/  6341للعام الدراسي للعام الدراسي ا

 الدور األول –ألوللفصل الدراسي ا

 ( 04: )  الدرجة الكلية                                                                    . المــــــــادة : اللغة العربية

 ( صفحات 0تنبيه: نموذج اإلجابة في ) 

 الدرجة اإلجابة المفردة الجزئية السؤال

 
 

 األول

 1 ينابيع  1

 1 المنهل  2

المطالعة  الصحيحة هي تلك التي تصبح جزءا متمما   3
 القارئلفكر 

2 

كتب غير مفيدة أو كتب ممتعة وكتب  –كتب مفيدة   4
 مملة 

2 

 2 صّور الثقافة ينبوعا من الماء -  5

 الثقافة سبيل لرقي اإلنسان   6
  ( الطالب أو أي عبارة صحيحة يكتبها)

2 

 11 المجموع الكلي للسؤال األول

 

 



 

 

 سلطنة عمان

 اإلجابةنموذج  وزارة التربية والتعليم 

 المديرية العامة للتربية والتعليم بالشرقية جنوب

 سابعنموذج إجابة امتحان الصف ال

 م5462/5461  -هـ   6041/  6041للعام الدراسي اللعام الدراسي 

 الدور األول –الفصل الدراسي األول

 ( 04: )  الدرجة الكلية      ربية  .                                                            المــــــــادة : اللغة الع

 ( صفحات 0تنبيه: نموذج اإلجابة في ) ثانيا ـ النصوص األدبية .           

 الدرجة اإلجابة المفردة الجزئية السؤال

 
 

 الثاني

 1 زنبقة أ 1

 1 الخمائل  2

 2 يدعو الشاعر العصفور ليشاركه االستمتاع بالطبيعة   3

 –السهول  –الطيور  –الربيع  –الخمائل   4
 زنابق...."يكتفي بلفظتين فقط"

2 

 2 تشبيه الشاعرنفسه بالطيور في الطهارة والنقاء  5

 البيت الرابع  6
 غرد وال ترهب يميني إنني      مثل الطيور بمهجتي وضميري

2 

 واصدح بفيض فؤادك المسجور     بيع نشيده    ل على سمع الرّ رتّ   7
 هور   ـــــروح الوجود وسلوة المق ـّــها       وانشد اناشيد الجمال فإن

2 

 12 المجموع الكلي للسؤال األول

 



 

 سلطنة عمان

 نموذج اإلجابة وزارة التربية والتعليم 

 جنوب المديرية العامة للتربية والتعليم بالشرقية

 لسابعنموذج إجابة امتحان الصف ا

 م5162/5161  -هـ   6341/  6341للعام الدراسي للعام الدراسي ا

 الدور األول –ولالفصل الدراسي األ

 ( 04: )  الدرجة الكلية       .                                                      المــــــــادة : اللغة العربية  

 ( صفحات 0تنبيه: نموذج اإلجابة في )        التطبيقات اللغوية  .ثالثا ـ 

 الدرجة اإلجابة المفردة الجزئية السؤال

 
 

 الثالث

 1 / دليل / تحقيق واجب  أ 1

 1 هو ) أو ( نحن " يكتفي بذكر مفردة واحدة  ب

 1 الذي ج

  الظاهرة  لكسرةوعالمة جره االوطن : مضاف إليه مجرور   2
  الظاهرة  الضمةوعالمة رفعه  اإلنسان : فاعل مرفوع 

2 

 بالكسر  –قوة   ( أ  3
 بالضمة - ب(حكمة  

 

درجة لكل 
مفردة نصف 

 درجة

 1 المعرف بأل–أ   4

 2 نور  إن العلَم   5

 باب : الخاء -خدم  - أ  6
 باب : العين   - علم-ب

درجة لكل 
مفردة نصف 

 درجة

 11 المجموع الكلي للسؤال األول

 

 



 

 سلطنة عمان

 نموذج اإلجابة وزارة التربية والتعليم 

 المديرية العامة للتربية والتعليم بالشرقية جنوب

 نموذج إجابة امتحان الصف السابع

 م5162/5161  -هـ   6341/  6341للعام الدراسي للعام الدراسي ا

 الدور األول –األولالفصل الدراسي 

 ( 04: )    الدرجة الكلية        .                                                     المــــــــادة : اللغة العربية 

 ( صفحات 0تنبيه: نموذج اإلجابة في )           رابعا ــ اإلمالء والترقيم .    

 الدرجة اإلجابة المفردة الجزئية السؤال

 
 

 الرابع

لكل مفردة 2 (/)، (/ ).(/ )؟ :) ) أ 1

 نصف درجة

السفر أو الرجل أو الخطاب " يكتفى بمفردة  أ 2
 واحدة فقط

لكل مفردة 2

درجة واحدة 
 إلى أو أن " يكتفى بمفردة واحدة فقط ب فقط

لكل مفردة 2 اثبتت همزة ابن لوقوعها أول السطر  أ 3

 حذفت همزة ابن لوقوعها بين علمين  ب درجة 

 تصويب الخطأ : إن   4
 رف وهمزته همزة قطعالسبب : ألنه ح

لكل مفردة  2

 درجة 

 8 المجموع الكلي للسؤال األول

 

 


