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 6من  2صفحة 

الدور  - السابعالصف  -لمادة اللغة العربٌة امتحان نهاٌة الفصل الدراسً األول 

 م ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓاألول ـ العام الدراسً 

 درجات ( :ٓٔ)  أوالً: النصوص القرائٌة :

 تٌة   ثم أج  نن األسئلة التً تلٌها:اقرأ الفقرة اآل

)وإنك لعلى خلق نظٌم (  –صلى هللا نلٌه وسلم  -قال تعالى مادحا نبٌه الكرٌم محمدا      

من ذلك نتبٌن كٌف كان خلق  )أدبنً ربً فأحسن تأدٌبً ( . :وقال نلٌه السالم نن نفسه

بنفسه  وهو نبً هذه األمة  وكٌف ال ٌكون ذلك وقد رباه ربه نز وجل -نلٌه السالم-النبً 

.. فمن أخالقه نلٌه السالم نأخذ ونقتدي   فقد كان أسوة فً األخالق والعقٌدة والعبادة 

فبناء نلى ذلك ٌتوج  نلى المسلم أن ٌأخذ نفسه باألخالق الفاضلة   والصدق واألمانة  

 وٌحلٌها باألخالق اإلسالمٌة.

نلٌه الصالة -وكان قدوتها نبٌها محمد   ٌةفإذا حافظت األمة نلى أخالقها القرآن     

  .والتعاون  والوفاء  ونمها الخٌر  انتشر بٌنها المحبة والوئام  وسادها الصدق -والسالم

" فقد كان أسوة فً األخالق والعقٌدة " كلمة ) أسوة ( فً السٌاق السابق تعنً    -ٔ

 (.أكمل )    ................................

نلٌه السالم نأخذ ونقتدي . مضاد كلمة ) نقتدي ( فً السٌاق السابق     فمن أخالقه   -ٕ

 اكمل(.).....................................................هو 

  ؟ما الفكرة العامة التً ٌتحدث ننها النص السابق - ٖ

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

 الكات  فً النص .  إلٌهادنا  التً من الصفات واألخالق الفاضلة أبرز صفتٌناذكر  -ٗ

........................................................................................................ 
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أسوة حسنة ( وضح نالقة ما ترشد إلٌه اآلٌة قال تعالى :) لقد كان لكم فً رسول هللا  -٘

 . بالموضوع السابق

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

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

ما النتائج المترتبة من تمسك األمة بأخالقها القرآنٌة واقتدائها بسنة نبٌها محمد صلى  -ٙ

 هللا نلٌه وسلم ؟

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

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

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

 درجة( 12النصوص األدبية:) ثانيًا: 
 اقرأ النص اآلتً   ثم أج  نن األسئلة التً تلٌه :

ُد هُهن -ٔ اِدي المغرِّ ٌُّها الشَّ ا أ   ُرورِ ـــــثمال بِِغْبطة ِ َقْلبِِه الَمسْ               ا           ـــٌَ

ًَ الربٌِع الّساحِر المسحورِ  اً ـــــُمَتَنقِّالً بٌَن الَخمائِل  َتالٌِ -ٕ   وْح

 ورِ ـــــــــــَتْرُنو إلٌَك بَِناظٍر َمْنظُ  غّرْد  ففً تلك السهول زنابق   -ٖ

د  وال ترَهْ  ٌمٌنً  إّنن -ٗ ٌوِر بُمْهَجتً وَضِمٌري ًـغرِّ  ِمْثلُ الطُّ

لْ أزاهٌَر الربٌِع  وغنِّ  -٘  ورِ ــرَنَم الّصباِح الَضاحِك المحب هاــــــقبِّ

 رـــــما بٌن َدْوِح صنوبر وغدٌ واشرْ  ِمَن النَّبع  الجمٌل  الملتوي      -ٙ

  

 ذ األٚي ) ثّال ثغجطخ لٍجٗ ( ٠مصذ اٌشبػش فٟ اٌج١ -1

 (.أوًّ)   ..................................................أٞ أْ لٍجٗ 
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 ِفشد وٍّخ )اٌخّبئً( اٌٛاسدح فٟ اٌج١ذ اٌثبٟٔ : -2

 خ١ّالد   (    رخ١ش اٌصٛاة  -خ١ٍّخ   ج  -خًّ     ة  -)  أ

 ٌغبثمخ .ػذد أسثؼخ ِٓ ِظب٘ش اٌطج١ؼخ ٚسد روش٘ب فٟ األث١بد ا  -3

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

دذد ِٓ األث١بد اٌغبثمخ اٌج١ذ اٌزٞ ٠ش١ش إٌٝ اشز١بق اٌغٙٛي ٚاألص٘بس إٌٝ عّبع  -4

 اٌزغش٠ذ  .

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

 ٙب ( فٟ اٌج١ذ اٌخبِظ .ً أصا١٘ش اٌشث١غ ٚغٕ  ٚضخ جّبي اٌزؼج١ش فٟ لٛي اٌشبػش ) لج    -5

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

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

 لبي اٌجذزشٞ فٟ ٚصف اٌشث١غ :  -6

 أربن اٌشث١غ اٌطٍك ٠خزبي ضبدىب      ِٓ اٌذغٓ دزٝ وبد أْ ٠زىٍّب   

 أوًّ اٌج١ز١ٓ اٌزب١١ٌٓ ٌٍج١ذ اٌغبثك ِغ ِشاػبح اٌزشر١ت : 

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

 دسجبد( : 11ثبٌثب : اٌزطج١مبد اٌٍغ٠ٛخ )

 عئٍخ اٌزٟ ر١ٍٙب : الشأ اٌفمشح ثُ أجت ػٓ األ

  ثذجٗ ٚثغفشاْ رٔٛثٗ  ٠فشحٚاإل٠ّبْ ٚاٌزٛثخ ٚاٌغفشاْ , فبٌذبج  (اٌؼظّخ)د٠ٓ  اإلعالَإْ     

أال ٚ٘ٛ ػ١ذ  -صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  -اٌٙذٜ  سعٛيٗ ٌُٙ ٕ  ع ٚاٌّغٍّْٛ ٠فشدْٛ ثؼ١ذ  

 ٚأضبد١ُٙ .اٌّغٍّْٛ ثٗ ٌخبٌمُٙ ثؼجبدارُٙ  (٠زمشة)األضذٝ اٌّجبسن , رٌه اٌؼ١ذ اٌزٞ 

 اعزخشج ِٓ اٌفمشح اٌغبثمخ : -1

 ..............................................اعّب ِٛصٛال  :  -أ
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 ............................................, ِج١ٕب ٔٛػٗ :    ْ  إلخجش  -ة

 ........................................اعُ إشبسح )ٌٍّفشد اٌجؼ١ذ( :  -ج

 ىٍّز١ٓ اٌٍز١ٓ رذزّٙب خظ فٟ اٌؼجبسح اٌغبثمخ :أػشة اٌ -2

 ...............................................................اإلعالَ  :  -أ

 ..............................................................:    سعٛي -ة

 غبثمخ :اضجظ ثبٌشىً أٚاخش اٌىٍّز١ٓ اٌٍز١ٓ ث١ٓ اٌمٛع١ٓ فٟ اٌفمشح اٌ -3

 (    زمشة٠    -اٌؼظّخ       )           

 رخ١ش اإلجبثخ اٌصذ١ذخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً اٌّؼطبٖ : -4

 اعُ إشبسح ٠غزخذَ ٌٍجّغ اٌّزوش ٚاٌّؤٔث اٌجؼ١ذ : 1أ

 (  أٌٚئه   -3٘ؤالء            -2رٌه           -1  )        

 ٚي . شبسوٕب فٟ اٌّغبثمخ اٌثمبف١خ ٚدصٍٕب ػٍٝ اٌّشوض األ 1ة

 ٔٛع اٌض١ّش فٟ اٌّثبي اٌغبثك :   

 ( غبئت    -3ِخبطت        -2ِزىٍُ          -1)        

5-   ُ  1 اٌؼصش   عالح   اٌؼٍ

 1دخً ػٍٝ اٌجٍّخ اٌغبثمخ وبْ أٚ إدذٜ أخٛارٙب ٚغ١ش ِب ٠ٍضَ أ

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

 دسجبد ( : 8  (ساثؼب : اإلِالء ٚاٌزشل١ُ 

 

 الشأ اٌفمشح ا٢ر١خ ثُ أجت ػٓ األعئٍخ اٌزٟ ر١ٍٙب : 

( ألْ ػجبسارٙب رزشاٚح ث١ٓ    ( اٌمصخ اٌمص١شح عٍٙخ ٚاضذخ )     لبي اٌّؼٍُ ٌطالثٗ )       

 ثٙزا اٌٛصف ٚلشسٚا رطج١ك رٌه . فأػجت اٌطالة(    اٌذىب٠خ ٚاٌذٛاس ٚاٌٛصف ٚاٌزذ١ًٍ )  

 ضغ ػالِبد اٌزشل١ُ إٌّبعجخ ث١ٓ اٌمٛع١ٓ فٟ اٌفمشح اٌغبثمخ . -1
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 أٚ دزف ّ٘ضح ) اثٓ ( فٟ األِثٍخ اٌزب١ٌخ : ,ث١ٓ عجت اثجبد -2

 ػجذهللا ثٓ ػجبط دجش األِخ ٚرشجّبْ اٌمشآْ . - أ

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

 اٌذغٓ ٚاٌذغ١ٓ اثٕب ػٍٟ وشَ هللا ٚجٙٗ . - ة

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

دذد ٔٛع اٌّٙضح )ٚصً أٚ لطغ ( ف١ّب رذزٗ خظ ِٓ اٌّثب١ٌٓ اٌزب١١ٌٓ , ِغ روش ( 3) 

 .جتاٌغ

 اٌغٍطٕخ ثبٌؼ١ذ اٌٛطٕٟ اٌّج١ذ . ادزفٍذ  -أ 

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

 زمالئً قراءة القصص المفٌدة. أشارك - 

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

 

 

 

 ،،،انتهت األسئلة مع التمنٌات للجمٌع بالتوفٌق والنجاح



 سٍطٕخ ػّبْ                

 ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ          

 اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌّحبفظخ اٌظب٘شح 

                                             دائشح اٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ                         

الدراسي الفصل  -السابعالصف  -اللغة العربية –} نموذج اإلجابة 

                                             { 4102/4102الدور االول -األول

 الدرجة الصفحة اإلجــــــابة



 درجات( 01)  أوالً: النصوص القرائية :

 ِثبي ٠حززٜ ثٗ أٚ لذٚح أٚ ِب ٠أرٟ ثٗ اٌطبٌت ثٙزا اٌّؼٕٝ . -1

 أٚ ِب ٠أرٟ ثٗ اٌطبٌت ثٙزا اٌّؼٕٝ أٚ ٔخبٌف، ٔزشن أٚ ٔجزؼذ -2

 . ٠ٚحًّ ٘زا اٌّؼٕٝ األخالق اإلسال١ِخ ، أٚ ِب ٠أرٟ ثٗ اٌطبٌت -3

)٠ىزفٝ ثبثٕز١ٓ، ٌىً  إخالص اٌؼجبدح هلل رؼبٌٝ . –األِبٔخ  –اٌظذق  -4

 دسجخ(

 ػ١ٍٗ اٌظالح ٚاٌسالَ اٌمذٚح األِثً ٌألخالق اٌفبضٍخ . إٔٗ  -5

َ ٚػّٙب اٌخ١ش ٚاٌزؼبْٚ ٚس١طش اٌشؼٛس ف١ٙب اٌّحجخ ٚاٌسال رٕزشش -6

 اٌظبدق ثّشالجخ هللا ػض ٚجً .

____________________________________________ 

 درجة( 01) ثانياً: النصوص األدبية:

 )أٚ ِب٠أرٟ ثٗ اٌطبٌت ِزضّٕب ٘زا اٌّؼٕٝ(. سش سشٚسا وج١شا  -1

 خ١ٍّخ -ة -2

دٚح  –إٌجغ  –أصا١٘ش  –اٌط١ٛس  –اٌسٙٛي  –اٌشث١غ  –اٌخّبئً  -3

 )٠ىزفٝ ثأسثؼخ ٌىً ٔظف دسجخ(. اٌغذ٠ش  –اٌظٕٛثش 

                                غّشْد، ففٟ رٍه اٌسٙٛي اٌج١ذ ) اٌثبٌث ( -4

ْٕظُـــــــــــٛسِ  صٔبثك   َِ  رَْشُٔٛ إ١ٌَه ثَِٕبظٍش 

 .ػض٠ضا ػ١ٍٗ  شخظب٠ظٛس اٌشبػش طبئشٖ ثإٔسبْ أٚ شخض ٠مجً  -5

 أٚائً ٚسد وٓ ثبألِس ِٔٛب    ٚلذ ٔجٗ ا١ٌٕشٚص فٟ غسك اٌذجٝ     -6

 ٠جث حذ٠ثب وبْ لجً ِىزّب     ٠فزمٙب ثشد إٌذٜ فىأٔٗ                     

 )ٌىً شطش ٔظف دسجخ(
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 درجات( 01ثالثاً : التطبيقات اللغوية )    

         اٌزٞ -أ -1

 (1)ِفشد  -(1) د٠ٓ  –ة   

 رٌه  -جـ   

 ػٍٝ آخشٖ . )½(ِٕظٛة ثبٌفزحخ اٌظب٘شح  )½(  اسُ إْ –أ  -2

 ػٍٝ آخشٖ. )½(ِشفٛع ثضّخ ظب٘شح  )½(فبػً  –ة    

 ) ثبٌضّخ(  ) ثبٌىسشح(     ٠زمشةُ  اٌؼظّخِ   -3

 ) أٌٚئه( 3-أ -4

 ) اٌّزىٍُ ( 1 -ة    

ُُ وبْ  -5  . اٌؼظشِ   سالحَ   اٌؼٍ

______________________________________________ 

 دسجبد ( : 8ساثؼب : اإلِالء ٚ اٌزشل١ُ : ) 

 

1- }  ،  /  .‘ /  :   { 

 

 ألٔٙب ٚلؼذ ث١ٓ ػ١ٍّٓ  -أ -2

 ألٔٙب ٚلؼذ ِثٕبٖ  -ة     

 ( 1)خّبسٟ  ِبع) ألٔٗ فؼً ؛   )½(ٚطً –أ  -3

 ( 1)فؼً ِضبسع ِجذٚء ثّٙضح  ٗ) ألٔ ؛ )½( لطغ -ة            

 ٌٕٛع اٌّٙضح ) ٔظف (، ٚ ٌٍزؼ١ًٍ ) دسجخ (.              

 

 

 

 انتهت األسئلة مع التمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح
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