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 سلطنة عمان

 وزارة التربية والتعليم

 لمحافظة شمال الباطنةالمديرية العامة للتربية والتعليم 

 م1122/1121للعام الدراسي  الثانيالدور -األولالفصل الدراسي -السابع امتحان اللغة العربية للصف

 

 

 أوال: النصوص القرائية: 

 :ثم أجب عما يليها من أسئلة ،التالية  اقرأ القطعة

تعتبررر الصررحة م لبررا  ساسرريا ةرري الحيرراإل ا حيررأل رن اتصررابة برراألمراا ترر ثر ترر ثيرا  بيرررا                    

 ،الصرحة صحة العالمية على األسر  التري تنرمنعلى الفرد، واألسرإل، والمجتمعا لذلك تر ز منظمة ال

والملررو وزيررادإل ، برريا والعاةيررة للفرررد ، ومررن  يررم توصررياتداع اكبتعرراد عررن  ثرررإل اسررتد ك السرر ر األ

 حيأل يحصل الفرد على غذاء متوازن. ،استد ك األغذية ال بيعية

  .                  )  مل(....جمع مفرده ..األغذية ال بيعية(  لمة )األغذية( 111) -2

  ثرإل استد ك الس ر( المناد اللغوي ل لمة )استد ك(ع111) -1

 رنتاج                                )تخير الصواب( -توةير       ج -تناول        ب -     

 التي تتحدأل عندا الق عة السابقة. الف رإل العامة حدد -3

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

 المتوازن ، ةما يو؟درست ةي مونوع )الصحة والغذاء المتوازن( مفدوم الغذاء   -4 

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

 انرب مثالين لألغذية ال بيعية. -5

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

 اد عن  ثرإل استد ك الس ر األبيا؟نظمة الصحة العالمية على اكبتعتر ز م لماذا -6

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

 الزمنع ساعتان. قات                      ( ور4امتحان مادإل اللغة العربيّة.                          عدد األوراق ع )

 .تنبيه: اإلجابة في نفس الورقة*    اسم ال البع ............................................                                  
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 وال: النصوص القرائية: أتابع 

 صف الع قة بين الصحة والغذاء.  -7

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

 عادإل شرب المشروبات الغازية ؟ ولماذا؟ما ر يك ةي  -8

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ثانيا: النصوص األدبية

 ثم أجب عما بعدها من أسئلة [، اقرأ األبيات اآلتية ] 

 من نص: )عمر ورسول كسرى(

 قال الشاعرع 

 وراع صاحب  سرى  ن ر ى  -2

 بين الرعية ع  ً ويو راعيـــــدا                         

 عمرا وعدده بملوك الفر   ن لدـــــــــا -1

 را  يحميداسوراً من الجند واألح                         

 رآه مستغرقاً ةي نومه ةر ى -3

 ةيه الج لة ةي  سمى معانيـــــــــدا                         

 ) ةر ى ةيه الج لة(  لمة "الج لة " تعنيع  ...                          )    مل(-  .2

 ) سورا من الجند(.  لمة" سور" مفرد جمعهع -ب  

 مساور                      )تخير الصواب( -3 سوار         -1 ساور            -  2     

يصور الشاعر ةي البيت األول )زيد عمر( ما مظاير يذا الزيد؟ وما  ثره ةي نف  رسول  .1

 ........................................    سرى؟......................................................

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

 ةي البيت الثاني صورإل واقعية لحياإل ملوك الفر ، مايي؟   .3

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

 اعر رلى عظمة عمر وييبته.دلل على ذلك  ما ةدمت من ا ألبيات السابقة.يشير الش  .4

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

 ....... ...........................ما الصفة التي اتصف بدا عمر ةي ح مه بين الرعية؟ .......  .5

 ) ن لدا سورا من الجند(   ،     ) ن لدا جيشا من الجند(  .6

  ي التعبيرين السابقين  ةنل ةي  داء المعنى؟ ولماذا؟    

.......................................................................................................... 
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 ثانيا: النصوص األدبية:تابع 

 ا تب مما تحفظ البيتين اللذين يدكن على المعنى التالي من  بيات القصيدإلع .7

 صغر ةي عين رسول  سرى ش ن ملوك الفر  وقال عبارإل  صبحت مث ً تناقلتدا األجيال.

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

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ثالثا : التطبيقات اللغوية

 عليها من أسئلةاقرأ القطعة التالية ، ثم أجب عما ي

، منبسر ة ياما، ثم غادريا ةي نرحى يروم قرا،ا ،  انرت نفسره  المدينةةي  (ربراييم)  منى     

بقرب العودإل رلى )البيت(، ومنى ةي  ريقه ممت يا جواده، مزيوا به ا ذلرك  منشرحا  و ان قلبه

 ،ه ةري حلررهرةير  بررالحيوان الرذي يخدمررالعربرري ، ويرو رمررز الفروسرية، و ررريم ن  الجرواد عربري 

 وترحاله.
 

 استخرج من الق عة السابقةع .2

 ..............................................................اسما موصوك. .....................- 

 ...........................................................اسم رشارإل ............................-ب

 .....................................................................ناسخ. ......... خبرا لحرف-ج
 

 تحته خ  ) منشرحا ، العربي(   عرب ما .1

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

  …………………........................................…………………………… 

 انب  آخر ما بين القوسين ةي الق عة السابقة ع .3

 )ربراييم، البيت(. 

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

 يلي:اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة فيما .4

 ن( ةي الجملة السابقة يوع  ن الجواد عربي  ريم( اسم ) 111  . )

 (       . ريم 3          .عربي     1                 .الجواد  2  )      

 ب. )ومنى ةي  ريقه ممت يا(  لمة ) ري (  معرةة ألنداع

 ى معرةة (    .مناةة رل3           .علم       1.معرةة ب ل               2)     

 . للخبر ةي الجملة اكسمية ث ثة  نواع. اذ ر نوعين مندا.5

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

.......................................................................................................... 
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 رابعا: اإلمالء والترقيم:

ا وه بالمقفع ) ( لتشنج  صابع يديه، لقب  ب بن المقفع )روزبه( قبل  ن يسلم ان اسم عبدهللا    

. رذا ر يت من ع ع "من  دبك؟" ةقال )  ( " نفسي.. س،ل ابن المقفبسبب تن يل الحجاج به .

 غيري حسنا آتيه ، ورن ر يت قبيحا  بيته".

 

 نع ع متي الترقيم المناسبتين ةيما بين األقوا  ةي الق عة السابقة. -2

 ي تيع استخرج من الق عة السابقة ما -1

 .......................................................................  لمة تبد  بدمزإل وصل. -  

 .........................................................................  لمة تبد  بدمزإل ق ع. - ب
 

 علل رثبات يمزإل ابن وحذةدا ةيما يليع -3

 ) عبدهللا بن المقفع(  -  

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

 المقفع( ) س،ل ابن  - ب

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

 : صحح ما تحته خط فيما يلي -4          

 معقود ةي نواصيدا الخير. لخيل 

  فاك ما صنع اتيمال والوسن.     لجزيرإل عار  ن تنام نحى  ا ابنيا            

 اذ ر مونعا من موانع يمزإل الق ع ةي األةعال. -4

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

 

 

 

 **تمنياتنا لكم بالنجاح  والتوفيق* مع ،انتهت األسئلة***



 نموذج إجابة امتحان الصف السابعأ                

 م1122/1121مادة اللغة العربية للعام الدراسي 

 درجة( 01الدرجة الكلية ) )الفصل الدراسي األول(  الدور الثاني           

 الدرجة نموذج اإلجابةأ الجزئية

  النصوص القرائية 

 2 غذاء 2

 2 )ب( توفير 1

 2 المتوازن )أو نحو ذلك(.الصحة والغذاء  3

هو الغذاء المشتمل على البروتينات والكربوهيدرات والدهون  0
 واألمالح المعدنية والفيتامينات.

2 
 

الفواكه ، الخضروات ،الحليب ومشتقاته ،اللحوم ،الحبوب )يكتفى  5
 بمثالين لكٍل درجة(.

1 

6 
 

 2 حفاظا على الصحة بسبب كثرة أضرار السكر األبيض.

الصحة مرتبطة بالغذاء ارتباطا وثيقا فالغذاء المتوازن يعكس  7
صحة متوازنة والغذاء الناقص يؤدي إلى األمراض.)أو نحو 

 ذلك(.

2 

عادة سيئة ضارة؛ألن المشروبات الغازية تضر بالجسم بسبب  8
  النكهات والمواد الحافظة المضافة إليها.

 )أو نحو ذلك(.

1 
(21) 

 درجات

  ةالنصوص األدبي 

 2 رالوقا –الجاللة: الهيبة  أ 2

 2 ( أسوار1)   ب

من مظاهر زهد عمر: تجرده من كل مظاهر األبهة وهو حاكم  1
 الدولة، أثر ذلك في نفس رسول كسرى دهش واستغرب.

1 

 2 .لهم عيشون خلف األسوار، وحماية الجند صورة ملوك الفرس ي 3

 دي المعنى بأسلوب الطالب)أو ما يؤ ينام مستغرقا بال حرس     0    
 (ويقبل منه االستدالل بالبيت الشعري

1 

 2 اتصف عمر بالعدل بين الرعية 5

 1 التعبير األول ألنه شبه الجند بالسور في القوة والثبات 6

 ديهاــــــــمن األكاسر والدنيا بأي  بره    فهان في عينه ما كان يك 7
 وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها  وقال قولة حق أصبحت مثالَ   

2 
2 

(21) 
 درجة

 

 

 ( ورقات1عدد أوراق اإلجابة )



  التطبيقات اللغوية                              

 2 الذي أ2

 2 ذلك ب

 2 عربي                                          ج

 : خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.منشرحا 1
 رفعه الضمة الظاهرة على آخره.العربي: مبتدأ مرفوع وعالمة 

2 
2 

 1 إبراهيُم )الضمة( / البيِت)الكسرة( 3

 ( الجواد2أ)  0
 ( مضافة إلى معرفة3ب ) 

2 
2 

 مفرد ،جملة ، شبه جملة)يكتفى بنوعين لكل نصف درجة(   5
 
 

2 
(21) 

 درجات

  اإلمالء والترقيم 

 1 )؛(       ):( 2

 )يكتفى بكلمة(.       .، ابناسم ، المقفع ، الحجاج –أ  1
 )يكتفى بكلمة(.      ، أبيته.إن ،أن ، أبوه، أصابع ، أدبك، إذا، آتيه -ب

2 
2 

 1 بين علمين لم تقع -وقعت بين علمين                       ب -أ 3

 2 الخيل / بن 0

 الفعل الماضي الثالثي المبدوء بهمزة. 5
 .    الفعل الماضي الثالثي المزيد بهمزة وأمره

 الفعل المضارع المبدوء بهمزة المضارعة.       )يكتفى بموضع واحد(

2  
(8) 

 درجات

 

 

 

 انتهى أنموذج اإلجابة،،،


