
 بسم هللا الرحمن الرحٌم                                      

 ب اشرح لً صدري وٌسر لً أمري (())ر                      

 الدراسً األولللفصل : األول            امتحان النقل للدور :                       

 : السابعللصف                                                                  

 .....................................اسم الطالب : 

  

                    م       3102/3102المادة :اللغة العربٌة                                                  العام الدراسً 
 

 ( ورقات   2تنبٌه : األسئلة فً )                                                      ساعتانالزمن : 
 

 (درجات 01:  )  أوالً النصوص القرائٌة

 :اقرأ الفقرة اآلتٌة ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها 

ع إلى أخبار البلدان والناس ، وغرائب الدنٌا وعجائب األسفار ، من كان الفتى ابن بطوطة ٌهوى االستما  

لف ، وكؤنهما حكاٌات السند باد  فً أالحجاج والتجار ، والرحالة المغامرٌن الذٌن ٌلقاهم على شواطئ المغرب 

نافذته إلى عالم لٌلة ولٌلة . وكثٌراً ما كان ٌحمل كتب الرحالة الجغرافٌٌن ، وٌذهب بعٌداً ... إلى شاطئ البحر ، 

 ا عٌناه ، وعن جزر لم    ، ٌقرأ عن بالد لم ترهجدٌد 

 تطؤها قدماه ، وٌحدق إلى األفق تحدٌقاً طوٌالً ، وإلى األمواج والشطآن ، لعلها تنقله إلى تلك   

بلدان . الصحاري الفسٌحة، والجبال العالٌة ، واألودٌة العمٌقة ، فامتأل رأسه بؤحالم الرحلة ، والسفر عبر ال 

فً المغرب العربً ولد بمدٌنة  إنه رحالة العرب المسلمٌن محمد بن عبد هللا ٌنتمً إلى إحدى القبائل البربرٌة

 وكان معروفاً بٌن الناس ب ))طنجة(( عام سبعمائة وثالثة للهجرة ، 

 ))ابن بطوطة((وملقباً بشمس الدٌن . 

 ) أكمل (   ( .................    مرادف كلمة )غرائبأ(  -0س 

 سفور ( -مسفر –سافر  –ب( كلمة )األسفار( جمع مفردها ) سفر       

 فتى كما تفهم من الفقرة السابقة ؟ما الذي كان ٌعجب وٌهوي ال -3س 

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

 فقرة السابقة .ضع عنواناً مناسباً لل -2س 

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

 

 الجغرافٌٌن معه إلى شاطئ البحر؟ ب الرحالةٌحمل كتالفتً لماذا كان  -2س  

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

 

 سلطنة عمان

 وزارة التربٌة والتعلٌم

 إدارة التربٌة بمحافظة الوسطى
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 ؟ٌتمٌز بهالفتى ك وفهمك للفقرة ما الذي كان من خالل قراءت -5س  

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

 (درجة  03: )  النصوص األدبٌة ثانٌاً  

 اقرأ النص األتً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه : 

 عنا  فً  مواضٌنا                تلف الحقائق أمجاداً لماضٌنا  سائل فدٌتك    

 سرنا إلى المصطفى المختار فً شرف          أمٌرنا مازن السعدي  مٌمونا 

  أثنى علٌنا  ))أبوبكر((  وقال لنا                 خٌراً وأبصر فٌنا المجد والدٌنا 

 ............           ) أكمل ( أ( مرادف كلمة ) تلف الحقائق (  -0س 

 ( )اختر الصواب( مجود -ممجد  –مجد  –ب(كلمة )أمجاد( جمع مفردها ) ماجد        

 ؟ور حولها النص ما الفكرة الرئٌسة التً ٌد -3س 

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

 ؟ ما األمجاد التً سجلها العمانٌون فً صدر اإلسالم كما تفهم من النص  -2س 

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

 ذكر البٌت الذي ٌدل على ذلك المعنى من ٌون تبعاً لهدي القرآن والسنة . اسار العمان – 2س 

 .النص       

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

 ر من كلمة فً النص ما داللة ذلك ؟لقد لجؤ الشاعر إلى تكرار) ضمٌر المتكلم ( فً أكث -5س 

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

 جمال التعبٌر فً قول الشاعر) أبصر فٌنا المجد والدٌنا ( وضح -6س 

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

 ( درجات 01)   ثالثاً : التطبٌقات اللغوٌة 

ا النظافة فً كل والدٌن ٌعلمن،من اإلٌمان ، وإن هللا جمٌل ٌحب الجمال ،والنظافة أول مظاهر الجمال  لنظافةا  

بالنظافة ، وخصصت لذلك عماالً ٌقومون بها ووضعت لذلك صنادٌق للقمامة فً كل  لسلطنةا أعمالنا وقد اهتمت

 .فً جمعها وكان العمال قبل ذلك ٌجدون المشقة ،كما خصصت سٌارات لجمعها  ،مكان

 استخرج من الفقرة السابقة ما ٌؤتً :-0س  

 أ (فعال ناسخا  ..............      

 ب(اسم إن    ................     

 ج(معرفا بال ...............     

 أعرب ما تحته خط فً الفقرة السابقة . -3س  

 .......................  ...              السلطنة ................. النظافة      

  ( كل – ) ٌحب            ضبط أواخر الكلمتٌن التالٌتٌن طبقاً للفقرة السابقة .ا -2س  
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 اختر الصواب من بٌن البدائل المعطاة . -2س  

 :. الخبر فً هذه الجملة نوعه  أ ( الحدٌقة أشجارها مثمرة       

 شبه جملة ( –ة سمٌجملة ا –جملة فعلٌة  –) مفرد           

 ( طلبكلمة ) عبد الم  -هللا علٌه وسلمصلى  –سٌدنا محمد  طلب جد ب( عبد الم     

  نكرة ( –علم مركب  –)علم مفرد          

 ( فً باب .......  ألن أصلها ......... نبحث فً المعجم عن كلمة ) توهم -5س  

 ( درجات 8: )  رابعاً اإلمالء والترقٌم  

 إننا نعٌش فً زمن محدود فاللٌل والنهار ٌتعاقبان بانتظام والحٌاة مقسمة تقسٌماً محدوداً) (    

 طفولة فشباب فكهولة فشٌخوخة ) ( ولكل قسم عمل خاص ال ٌلٌق أن ٌعمل غٌره ) (    

 أ ( ضع عالمة الترقٌم المناسبة بٌن األقواس فً الفقرة السابقة . -0س   

 الصحٌحة من بٌن البدائل المعطاة فٌما ٌؤتً : اختر اإلجابة -3س  

       ماضً الفعل  – ماضً الفعل الخماسً  –فً ) أمر الفعل الرباعً  أ( تؤتً همزة القطع     

 السداسً (      

 ( اختر الصواب   إن   – (   ) أن   قال تعالى: ) ... مع العسر ٌسر ب(   

 بن ( اختر الصواب –) ابن  -هللا وجهه  كرم –ج (سٌدنا علً .....أبً طالب   

 صوب الخطؤ فٌما تحته خط فً الجملتٌن اآلتٌتٌن . -2س  

 .  ..........القوي خٌر وأحب إلى هللا من المإمن الضعٌف  ألمإمن أ(          

                                          ........  معلم مجتهد اسعد ب(        

 انتهت األسئلة                                           
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  اللغة العربية المادة :
  ( صفحة  2تنبيه  : اإلجابة في )    

الدرجة 
 44الكلية 
 درجة 

 الدرجة اإلجابة                                                            

                                   

 دزجبد ( 01انُصٕص انمسائٛخ  )                              

 

 أ( ػجبئت   -0ج

 

 ة( ظفس      

 

 االظزًبع إنٗ أخجبز انجهداٌ ٔانُبض ٔػجبئت اندَٛب ٔػجبئت األظفبز -2ج 

 

 ,أٔ ػُٕاٌ آخس ٚكزجّ انطبنت ٔٚساِ انًؼهى يُبظجب.اثٍ ثطٕطخ  -3ج  

 

 نٛمسأ ػٍ ثالد نى رسْب ػُٛبِ , ٔػٍ جرز نى رطؤْب لديبِ.-4ج  

 

 ًؼهٕيخ ٔانفٓى ٔانزسكٛص فًٛب ٚمسأ يحبٔنخ يُّ نهٕصٕل إنٗ انحمٛمخ اندلخ ٔانجحث ػٍ ان -5ج  

 

 يًٓب كهفزّ يٍ يزبػت .        

   

 

 دزجخ  (  02انُصٕص األدثٛخ  )                                         

 

 أ( رجد انحمبئك -0ج  

 

 ة( يجد     

 

 ػًبٌ انًجد  -2ج  

 

 إلظالو طٕػب  يعبزػزٓى فٙ اندخٕل إنٗ ا   -3ج  

 

 يشبزكزٓى فٙ انفزٕحبد اإلظاليٛخ ٔحسٔة انسدح .  -

 

 ًَشٙ ػهٗ َظى انمسآٌ ٚصحجُب                     ْدٖ انُجٕح أثطبال  يٛبيُٛب  -4ج   

 

 
 درجة-أ-1ج
 درجة -ب
 
-2ج

 درجتان
 
-3ج

 درجتان
-4ج

 درجتان
-5ج

 درجتان
 
 
 
 -أ-1ج

 درجة
 درجة -ب
 
 -2ج

 درجتان
 
 -3ج

 درجتان
 -4ج 

 درجتان
-5ج

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 )زة اشسح نٙ صدز٘ ٔٚعس نٙ أيس٘(()

الدور األول  –الفصل الدراسي األول امتحان 
 م1023/1024للعام  للصف السابع

  نموذج اإلجابة 

 

 

 ظهطُخ ػًبٌ

 ٔشازح انزسثٛخ ٔانزؼهٛى

 ًحبفظخإدازح انزسثٛخ ٔانزؼهٛى ث

 انٕظطٗ



 إلظٓبز اندٔز انجبزش نٓى يغ االػزصاش ثبنُفط . -5ج   

 

شيبٌ نًٓب دٌٔ افزساق فٓى أْم يالشجّ انًجد ٔاندٍٚ ثشٙء يبد٘ ٚس٘ ,ْٔرا ٕٚحٙ ثؤًَٓب  -6ج   

  . نّ

                                           

      

 دزجبد   ( 01)   جٛمبد انهغٕٚخ انزط                          

 زلى )ج( .لد رٕجد أكثس يٍ  كهًخ فٙ ًَٕذج األظئهخ ٔنكٍ ٚكزفٙ ثٕاحدح  -0ج    

          

 أ( كبٌ           

 

 ة( هللا        

 

 أٔ أ٘ اظى آخس يؼسف ثآل فٙ انفمسح.ج( انُظبفخ , اإلًٚبٌ ...       

 

 انضًخ  ّفبػم يسفٕع ٔػاليخ زفؼ -انعهطُخ  -يجزدأ يسفٕع ٔػاليخ زفؼّ انضًخ  –انُظبفخ  -2ج   

 

 انكعسح   -انضًخ    -3ج   

 

 ظًٛخ أ( جًهخ ا -4ج   

 

 ة( ػهى يسكت         

 

 ْٔىو ( -ْـ  -) ٔأصهٓب  -انٕأ    –ثبة  -5ج   

 

                             

 دزجبد  ( 8)  اإليالء ٔانزسلٛى                             

 

 َمطخ   -فبصهخ    -أ( َمطزبٌ   -0ج   

  

 أ( أيس انفؼم انسثبػٙ -2ج   

 

         ٌ   ة( إ

 

 ج( ثٍ       

 

 أ( انًؤيٍ  -3ج   

 

 دأظؼة(        

 

 اَزٓذ اإلجبثخ                                                      

 

                                                   

 

                                                      

 درجتان
-6ج

 درجتان
 
 
 درجة-أ-1ج
 درجة-ب
 درجة -ج
-2ج

 درجتان 
 لكل درجة

 درجة-3ج
 درجة-أ-4ج
 درجة-ب 

-5ج
 درجتان 

 لكل درجة
 
 
-1ج
 (درجات3)
 درجة-أ-2ج
 درجة-ب 

 درجة -ج
 درجة-أ-3ج
 درجة -ب
 
 



 




