
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 والتعلٌم المدٌرٌة العامة للتربٌة
 بمحافظت جنىب الشرقيت

 عالساب فـالص انـامتح
 م0241/0243  -هـ  4153/4153للعام الدراسي 

 األول الدور -      األول الفصل الدراسي
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 السابعف ـالص انـامتح
 م0241/0243  -هـ  4153/4153للعام الدراسي 

 األول الدور -      األول الفصل الدراسي

 
 .عن جمٌع األسئلة اآلتٌةأجب 

 ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه:  ،النصوص القرائٌة: اقرأ النص اآلتً -أولا   
 وبعد ، الثور ،وسرق الفالح حظٌرة لص   مظلمة،دخل لٌلة وفً ،  قوي ثور الفالحٌن ألحد " كان   

 البهائم سوق إلى ذهب ثم ، ثوره على الفالح حزن.  لٌبٌعه المواشً سوق إلى اللص ذهب أٌام

 للبٌع المعروضة الثٌران بٌن المسروق ثوره وجد حٌن ، كبٌرة دهشته كانت وكم آخر، ثورا لٌشتري

 إلٌه فجاء ، الفالح كالم اللص سمع ،منً سرق ،وقد ثوري هذا:  وصاح ، الثور الفالح فأمسك ،

 فقال أٌام خمسة منذ منً سرق الثور هذا إن :الفالح قال !الثور؟ هذا منك سرق ؟تقول ماذا:  وقال

 للص وقال ، الثور عٌنً وغطى الفالح تقدم.  سنة من أكثر منذ اشترٌته ،وأنا ثوري هذا: اللص

:  مضطربا اللص فقال ؟ هً أٌن فأخبرنً ، عوراء الثور عٌنً حدىإ إن: إلٌه ٌستمعون والناس

 فقال ، سلٌمة أنها الناس فرأى ، الٌسرى الثور عٌن عن هكف   ورفع الفالح فضحك الٌسرى  العٌن

 فضحك.  الٌمنى العٌن هً العوراء العٌن إن:  أقول أن أردت إننً لسانً أخطأ لقد:  خجل فً اللص

 منه فأخذوا ، لص   أنه عرفوا وحٌنئذ،  سلٌمتان أنهما الناس فرأى ، الثور عٌنً عن وكشف الفالح

 .صاحبه إلى  وردوه ، الثور

    أكمل. .................................... استخرجها. (السواد شدٌدة) بمعنى كلمة النص فً جاء( 1
 :................................. هو( مضطربا) لكلمة اللغوي المضاد(  مضطربا اللص  فقال) ( 2
  .الصواب تخٌر                        حائرا -د          مطمئنا -ج         خائفا -ب         قلقا – أ   

 ؟  متى عثر الفالح على ثوره المسروق (3
    .............................................................................................................. 

    .............................................................................................................. 
 اذكر من الفقرة السابقة الموقف الذي ٌوافق هذا المثل.(  قصٌر الكذب حبل) ٌقال (4

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

.............................................................................................................. 
 ؟  اللص حٌلة كشف الفالح استطاع كٌف (5

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

.............................................................................................................. 
 قدم مقترحٌن لتطهٌر مجتمعاتنا منهما. لسرقة والكذب من الصفات الذمٌمة.ا (6

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

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

                                           
 2بع/يت 
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 (2 ) 

 السابع فـالص انـامتح

 م2214/2215  -هـ  1435/1436للعام الدراسي 

 األول الدور -        األول الفصل الدراسي

  :النصوص األدبٌة -ثانٌا 
 أجب عن األسئلة التً تلٌها: ثم   نص )عمر ورسول كسرى ( لحافظ إبراهٌم ، من،اآلتٌة األبٌاتاقرأ  

                        
ٌ  بٌن الر              رأى رى أنـــــــــوراع صاحب كس -1  اـــــــة عطال وهو راعٌهع

 سورا من الجند واألحراس ٌحمٌها       لها       عمرا وعهده بملوك الفرس أن   -2

 ا ــــــــفٌه الجاللة فً أسمى معانٌه ـــــــــــرأى          فً نومه فرآه مستغرقا  -3

 ا ـــــــــــببردة كاد طول العهد ٌبلٌه      وح مشتمال     الد   فوق الثرى تحت ظل   -4

 ا ـــــــــــنٌا بأٌدٌهمن األكاسر والد    ــــــــــــره         فهان فً عٌنه ما كان ٌكب -5

 ا ـــوأصبح الجٌل بعد الجٌل ٌروٌهـــــــــــال            بحت مثأص وقال قولة حق   -6

 ا ــــــــفنمت نوم قرٌر العٌن هانٌهـــــــــــم            ا أقمت  العدل بٌنهأمنت لم   -7

 أكمل(.) ..................بٌات السابقة كلمة بمعنى )خالٌا من الجند واألحراس (.هً وردت فً األ  -1
 ) أكمل(.                                       ........................... المعنى فً ضدها (أسمى) كلمة -2
 
   .ح ذلك. وض   الرابع من األبٌات السابقة إلى تواضع سٌدنا عمر بن الخطاب ٌشٌر البٌت  -3

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

 
    .وضح جمال التعبٌر فً العبارة السابقة ." واألحراس ٌحمٌهاسورا من الجند " -4

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

............................................................................................... .................. 
 
 رإلى مكانة وهٌبة عمر بن الخطاب.اذكر اثنتٌن منهاٌشمجموعة من الكلمات التً تالشاعراستخدم  -5

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

  ٌنام آمنا ؟ -رضً هللا عنه–ما الذي جعل الخلٌفة عمر بن الخطاب  -6
.......................................................................................................... ....... 

.......................................................................................................... .......    
 ما ٌدل على المعنٌٌن  اآلتٌٌن  :"  عمان المجدكتب مما تحفظ من قصٌدة " ا-7
 الدول.بناء العمانٌٌن للحضارة وإخضاعهم لبعض  - أ

.........................................         ..........................................  
 بالخٌر . ،ودعاؤه لهم همٌلعثناء أبً بكر الصدٌق  - ب

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

  
  3بع/يت 
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 (3) 

 السابع فـالص انـامتح

 م2214/2215  -هـ  1435/1436للعام الدراسي 

 األول الدور -األولالفصل الدراسي 

 : اللغوٌة التطبٌقات -ثالثا 

 : تلٌها التً األسئلة عن بأج ثم ، اآلتٌة القطعة اقرأ

 منالغد الموعود، وبهجتها وشباب (الحٌاة )، وهم زٌنة  انادنٌ ،وعطر حٌاتنا زهرة األطفال      

 األمة تؤدي ما أعظم مشرق، فما ولغد أفضل لمستقبل وتعدهم ترعاهم الدولة أصبحت ذلك أجل

 غٌر األمة تجنً ولن عظٌم ( جهد ) إنه والعقلٌة، والنفسٌة الجسمٌة الصحة مجالت فً ألطفالها

 . جهدها ثمرة

 : ٌأتً ما السابقة الفقرة من استخرج -1

...........................              ................................................................. اسم إشارة  - أ

 ..................................................................................... خبرا لفعل ناسخ-ب

 ........................................................................................ضمٌرا منفصال-ج

 الدولة ( –طفال ) األ: السابقة الفقرة فً خط ما تحته  أعرب -2

 ................:............................................................................ األطفال - أ

 ......................................................................:.......................الدولة  - ب

 .اضبط بالشكل آخر كل كلمة من الكلمتٌن اللتٌن بٌن األقواس فً الفقرة السابقة -3

 (  جهد)  -ب                                ( الحٌاة ) - أ

 : مما ٌأتً  الصحٌحة اإلجابة اختر  -4

  : كلمة "الفاروق". ثانً الخلفاء الراشدٌن عمر بن الخطاب  الفاروق -أ      

 اسم مركب.-4مفرد.                  اسم -3       كنٌة -2            لقب -1           

 األمة اإلسالمٌة علماؤها ٌجتهدون لنشر تعالٌم دٌنهم. نوع الخبر فً العبارة السابقة هو: -ب   

 شبه جملة .      -4جملة اسمٌة .         -3جملة فعلٌة.      -2مفرد.       -1        

ٌ  أ -4  ر ما ٌلزم .دخل على الجملة اآلتٌة حرفا مناسبا من الحروف الناسخة وغ

 ...........................................تحدون: ......................م المسلمون   

 4ٌتبع /     

 

 ـــــــــــــــــــ

10 
 



 (4 ) 

 السابع الصـف انـامتح

 م2214/2215  -هـ  1435/1436للعام الدراسي 

 األول الدور -   األولالفصل الدراسي 

 
 اإلمالء والترقٌم : -رابعا

 :ااألسئلة التً تلٌهاقرأ الفقرة اآلتٌة ، ثم أجب عن 
 
جاء واألكل )    ( فإن من أكثر منهما ، ل تكثر النوم  )     (( ٌابنً   قال لقمان الحكٌم لبنه )        

، ول تركن إلى الدنٌا ، ول تشغل قلبك بها ، وارحم ترحم، ٌوم القٌامة مفلسا من األعمال الصالحة 
 (  )     ومن ٌصمت ٌسلم ، ومن ٌقل الخٌر ٌقنع

 
 فً الفقرة السابقة. قواسالمناسبة بٌن األالترقٌم  اتضع عالم -1
 
 استخرج من الفقرة السابقة: -2
 وصلبها همزة كلمة  - أ

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

        ......................................................................................................... 
 أكمل بوضع اإلجابة الصحٌحة مكان النقط فٌما ٌأتً : -3
 ......................:بداٌة ) وارحم ترحم( .جاءت الهمزة فً لفظة ) ارحم( همزة وصل ألنها  - أ
عبدهللا بن المقفع أحد األدباء المشهورٌن . حذفت همزة )ابن( فً العبارة السابقة ألنها:       - ب

................................................................................................................. 
الفعل الماضي الثالثي و الفعل الماضً الثالثً المبدوء بهمزةألفعال من مواضع همزة القطع فً ا -ج

 .الفعل المضارع الثالثً المبدوء بهمزة المضارعةو .......................بهمزة والمزيد 
 
 علل: سبب إثبات همزة )ابنا( فً العبارة اآلتٌة:  -4

 الجنة.خٌرة شباب  -رضً هللا عنه–الحسن والحسٌن ابنا علً      
...................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 انتهت األسئلة،
 مع دعواتنا لكم بالتوفٌق والنجاح. 

 
 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــ

8 
 



 

 

 املديرية العامة للرتبية والتعليم
 مبحافظة جنوب الشرقية

 سابعالصف ال امتحان إجابة نموذج

 م1034/1035 ــ  هـ 3415/3416 الدراسً للعام 

 ولاأل الدور - األول الدراسً الفصل

 ( 40: ) الكلٌة الدرجة                                                        اللغة العربٌة: المـــــــادة

 صفحات(  4 ) فً اإلجابة نموذج: تنبٌــــــــه

 الدرجة اإلجابة المفردة الجزئٌة السؤال

 األول

 3  مظلمة  3

 3 مطمئنا ج 1

 1 خمسة أٌام من سرقته. بعد  1

 1 . ارتباك اللص واكتشاف الناس لحقٌقته -  4

5  
ٌهما حدى عٌنً الثور وسأل اللص أغطٌة إبتالفالح قام 

 اللص وبذلك أثبت أن الثور ملكه عوراء فارتبك 
1 

6  

ئح إرشادٌة _ تصمٌم إعالنات ولوا –الناس وتوعٌة نصح 

   . الندوات والمحاضرات

 (فقط قترحٌنمٌكتفى ب– أو ما فً هذا المعنى بأسلوب الطالب) 

1 

 30 المجموع الكلً للسؤال األول  

 

 

 

 

نموذج 
 اإلجابة



 

 

 املديرية العامة للرتبية والتعليم
 مبحافظة جنوب الشرقية

 عالصف الساب امتحان إجابة نموذج

 1034/1035 ــ  هـ 3415/3416 الدراسً للعام

 ولاأل الدور -ولاأل الدراسً الفصل

 ( 40: ) الكلٌة الدرجة                                                        اللغة العربٌة: المـــــــادة

 صفحات(   4 ) فً اإلجابة نموذج: تنبٌــــــــه

 الدرجة اإلجابة المفردة الجزئٌة السؤال

 الثانً

 3 .  عطال  3

 3 .أدنى  1

 1 . نوم الخلٌفة فوق التراب ملتحفا بكساء قدٌم وبال  1

 1 صور الجند والحراس بالسور الذي ٌحٌط بالقصر  -  4

 1 ( بلفظتٌن ) ٌكتفً  راع ، الجاللة ،أسمى   5

 1 العدل   6

7  
 شدنا الحضارة فً الدنٌا على شرف      وفً عمان ودنا  الهند والصٌنا

  خٌرا وأبصر فٌنا المجد والدٌناأثنى علٌنا أبو بكر وقال لنا               
1 

 31 المجموع الكلً للسؤال الثانً 

 

 

 

 

نموذج 
 اإلجابة



 

 

 املديرية العامة للرتبية والتعليم
 مبحافظة جنوب الشرقية

 سابعالصف ال امتحان إجابة نموذج

 1034/1035 ــ  هـ 3415/3416 الدراسً للعام 

 ولاأل الدور - األول الدراسً الفصل

 ( 40: ) الكلٌة الدرجة                                                        اللغة العربٌة: المـــــــادة

 صفحات(  4  ) فً اإلجابة نموذج: تنبٌــــــــه

 الدرجة اإلجابة المفردة الجزئٌة السؤال

 الثالث

3 

 3 ذلك أ

 3  ترعاهم ب

 3 هم جـ

1 
 3 الظاهرةالضمة وعالمة رفعه : مبتدأ مرفوع األطفال 

 3 وعالمة رفعه الضمةالظاهرة مرفوع اسم أصبح الدولة: 

 3+3 جهٌد بتنوٌن الضم –  بالكسر ِالحٌاة  1

 3 .( لقب 3 أ 4

 3 ( جملة اسمٌة .1 ب 

 3 إن المسلمٌن متحدون) أو إحدى أخواتها(  5

 المجموع الكلً للسؤال الثالث

 
30 

 

  

نموذج 
 اإلجابة



 

 

 املديرية العامة للرتبية والتعليم
 مبحافظة جنوب الشرقية

 عالصف الساب امتحان إجابة نموذج

 1034/1035 ــ  هـ 3415/3416 الدراسً للعام 

 ولاأل الدور - األول الدراسً الفصل

 ( 40: ) الكلٌة الدرجة                                                        اللغة العربٌة: المـــــــادة

 صفحات(   4 ) فً اإلجابة نموذج: تنبٌــــــــه

 الدرجة اإلجابة المفردة  السؤال

 الرابع

 1     لكل نصف درجة ( .( / )  ؛( / )  ،( / )    :)   3 

 

1 
الحكٌم ، ابنه، النوم ، األكل ، القٌامة ، األعمال ،  - أ

   بواحدة()ٌكتفى   ، الدنٌا، ارحم،الخٌرالصالحة
  ،إلى إن-ب     

3 

3 

1 

 أمر لفعل ثالثً - أ

 وقعت بٌن علمٌن  - ب

 أمره -ج

 

 

       3 

3 

3 

  

 3 ألنها وقعت مثناه 4

 8 المجموع الكلً للسؤال الرابع

 

 نهاية نموذج اإلجابة.

 

نموذج 
 اإلجابة


