
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  السابع  فـان الصـامتح
  م٢٠١٤/٢٠١٥  -ھـ  ١٤٣٥/١٤٣٦للعام الدراسي 
  ا"ولالفصل الدراسي  -  ا"ول الدور

  
  

 ). ٤ : (ا3متحان أسئلةعدد صفحات  ●                                                  اللغة العربية: المادة ●
 .ا8جابة في الورقة نفسھا ●                                          ساعتان  :زمن ا8جابة ●

  

  اسم الطالب
  

    الصف    المدرسة

 
  

ا
ال

سؤ
ل

  
  الدرجة با"رقام

  )با"حمر(
الدرجة 
  بالحروف

  )با"حمر(

  )التوقيع با3سم(

  عشرات  آحاد
  المصحح

  )با"حمر(
  المدقق

  )با"خضر(

١            

٢            

٣            

٤            

      المجموع
  جمعه

  )با"حمر(
  مراجعة الجمع والتشطيب

  )با"زرق(
  

المجموع 
  الكلي

        

  
  
  
  



 )١ (  
  السابع فـان الصـامتح

  م٢٠١٤/٢٠١٥  -ھـ  ١٤٣٥/١٤٣٦للعام الدراسي 
  ا"ولالفصل الدراسي  -  ا"ول الدور

  اللغة العربية :المادة

                                                                          :أجب عن جميع األسئلة اآلتية 

  :ثم أجب عن ا"سئلة التي تليھا اآلتيةاقرأ الفقرة :النصوص القرائية: أو3 
  

وما ھي إ� لحظات حتى ارتفع . صدح صوت البوق بنغمة حماسية مؤذنا بابتداء ا�حتفال"      
الجميع وقوف، وفرقة عسكرية تؤدي التحية ... الموسيقية تعزف النشيد الوطنيالعلم، وأمامه الفرقة 

نحن ھنا : "ھامات أفرادھا شامخة، ونظراتھم محدقة بالعلم وأقدامھم ثابتة وكأنھا تقول ل?رض
وتتآلف جميعھا في إيقاع ........تتمازج النغمات ". ثابتون من أجلك لن نفرط بذرة من ترابك

فوس واUجساد لتنشد النشيد الوطني وتسرع اUكف بعدھا للتصفيق فيسمع لھا موسيقي يحرك الن
كان ذلك في بدء ا�حتفال بتخريج دفعة من رجال قوى اUمن يرددون . صدى يخترق اUجواف 

رجال أشداء عاھدوا أنفسھم لحماية وطنھم والحفاظ على أمنه رغبة . هللا، الوطن، السلطان :بندائھم
عينان � ):"صلى هللا عليه وسلم(من حديث الرسول  ذلك ن هللا تعالى كما يتضحفي نيل الثواب م

  ."تمسھما النار عين بكت من خشية هللا وعين باتت تحرس في سبيل هللا
  

 )أكمل(................................: مفردھا جمع" ھامات" لفظة )أفرادھا شامخة  ھامات(  )١
  :تعني" صدح"كلمة  )٢

 )تخيّر الصواب()               ارتفع- د          قطع  -ج       انخفض   -ب      جمع  - أ( 
  .اقترح عنوانا مناسبا للفقرة السابقة )٣

.................................................................................................................... 
  .استخرج من الفقرة ما يدل على ذلك. اطنون علم بoدھم ونشيدھم الوطنييحترم المو )٤

.................................................................................................................... 
  .وضحھا. ھناك عoقة بين صوت البوق وا�حتفال) ٥

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

  .من الفقرة السابقةحدد دورين منھا كما تفھم . تعددت أدوار رجال اUمن )٦
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

بين ذلك من خoل فھمك للحديث الذي ورد في الفقرة . اUمن مكانه رفيعة عند هللا تعالىلرجال  )٧
  .السابقة

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

  عoم يدل ھذا القول؟) نحن ھنا ثابتون من أجلك لن نفرط بذرة من ترابك( )٨ 
........................................................................................................................

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

  
                                              ٢/تبعي    



  )٢ (  
  السابع امتحـان الصـف

  م٢٠١٤/٢٠١٥  -ھـ  ١٤٣٥/١٤٣٦ للعام الدراسي
  ا"ول الفصل الدراسي -  ا"ول الدور

  اللغة العربية: المادة
  )الّربِيع ( من درس  :النصوص ا"دبية : ثانيا 

  :اقرأ ا"بيات ا^تية ثم أجب عن ا"سئلة التي تليھا : السؤال ا"ول 

  ):مزخرفا ( ما الكلمة الواردة في النص السابق بمعنى   )١
  )تخير الصواب (       )نّعما .د               منمنما       . ج           مكتّما       . ب       محرما      . أ  (
  )أكمل ( " : ............................      الّدجى" ، مفرد  كلمة "وقَد نبّهَ النّْيروُز في غسِق الّدجى "  )٢
كم|ا تفھ|م م|ن  اس|تخرج اثن|ين منھ|ا. أبدع البحتري في فن الوصف، فوصف مظ|اھر بداي|ة فص|ل الربي|ع  )٣

  .اUبيات السابقة
.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
  في أبياته السابقة؟ لربيعل الشاعر في وصف) وشيا  –الحسن  –الطلق : ( اظ ا{تية اUلف ما د�لة ) ٤

..................................................................................................................................  
  الثالث؟ ما الصورة الجمالية التي رسمھا الشاعر في البيت) ٥

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

  :يقول الشاعر أبو الصلت، عبدهللا بن المعتز  )٦
  حاك الربيُع لھا من صوبه ِحبًَرا           كأنّھا الحلُل اUفواُف والّصُحُف      
  ما البيت الذي يوافقه من أبيات النص السابق؟     

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

..................................................................................................................................  
  ) :عمان المجد(، البيتين التاليين بعد قول الشاعر حميد بن عبدهللا الجامعي في قصيدة ، مما تحفظهاكتب) ٧

  و نحن رّواد فكر عن منابعنا                                تدفّق العلم فيّاضاً بوادينا                     
  .....................................................  

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

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

  
  
  

  ٣/يتبع 
  

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  

  أت|||||اَك الّربي|||||ُع الطّل|||||ُق يخت|||||اُل ض|||||اِحًكا
  ّدجى ــــِق الــــــــــالنّْيروُز في غسوقَد نبّهَ 

  النّ|||||||||||||دى فكأنّ|||||||||||||هب|||||||||||||رد يفتّقھ|||||||||||||ا 
  فم||||||||||ن ش||||||||||جٍر رّد الربي||||||||||ُع لباَس||||||||||ه
  أح||||||||||ّل ، فأب||||||||||دى للعي||||||||||ون بشاش||||||||||ةً 
  َوَرَق نس|||||||||يُم ال|||||||||ريح حت|||||||||ى حس|||||||||بتُهُ 

  

  م||||||َن الُحس||||||ِن حتّ||||||ى ك||||||اد أْن يتّكلّم||||||ا   
  أوائ|||||||||َل ورٍد ك|||||||||ّنً ب|||||||||اUَمِس نُّوَم|||||||||ا
  يب||||||||ّث ح||||||||ديثا ك||||||||ان قب||||||||ل مكتّم||||||||ا

  كم||||||ا نش||||||رَت وْش||||||يًا ُمنَْمنََم||||||اعلي||||||ه، 
  وك||||||ان ق||||||َذًى للع||||||ين إذ ك||||||ان محِرم||||||ا
  يج|||||||||||ُئ بأنف|||||||||||اِس اUحبّ|||||||||||ِة نُّعَم|||||||||||ا

  

  
  



  )٣(  
  السابع امتحـان الصـف

  م٢٠١٤/٢٠١٥  - ھـ ١٤٣٥/١٤٣٦للعام الدراسي 
  ا"ولالفصل الدراسي  -  ا"ولالدور 

  اللغة العربية: المادة
  

  :الفقرة ا^تية ثم أجب عن ا"سئلة التي تليھا اقرأ :التطبيقات اللغوية : ثالثا 
الريح،  ھبت. فجأة تبدل كل شيء. ھادئا وجميo، وكنا سعداء برحلتنا على ظھر السفينة البحركان ( 

واضطرب البحر، وعo الموج، وغلبتنا العاصفة، ودفعت بالسفينة نحو صخرة كبيرة، فتحطمت 

   ).ألواحھا، وغرقت، وغرق معھا البحارة، إ� ستة منھم، كنت أنا سابعھم

 :استخرج من الفقرة السابقة ما يلي) ١
 ..........................................................................:ضميرا منفص�  - أ

 ...........................................................................:ضميرا متص�  -  ب

 ................................................................:................مضافا إلى معرفة -ج   
 :أعرب ما تحته خط) ٢

  ...........):..................................................................................البحر(-أ
  ............................................................................................:)ھبت(- ب
  

 )الموج –سعداء(: اضبط بالشكل أواخر الكلمتين اللتين بين ا"قواس في الفقرة السابقة ) ٣
 

 :اختر ا8جابة الصحيحة من بين ا"قواس فيما يأتي) ٤
 ":ھو"كلمة . ) فاشكره على نعمه ھو  - أ

 )حرف جر - ٤     اسم موصول   - ٣       اسم إشارة - ٢ضمير منفصل        -١( 

 . تعم�ن بجد..............أحب اليدين   -  ب

  )اللواتي- ٤               اللتين -٣            اللتان  - ٢                اللذين  -١( 
 

 :أدخل إّن أو إحدى أخواتھا على الجملة التالية وغير ما يلزم) ٥
    ): الزميoن ناجحان(       

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

  

  

  ٤/يتبع 

  
  
  
  



 )٤(  
  السابع امتحـان الصـف

  م٢٠١٤/٢٠١٥  -ھـ  ١٤٣٥/١٤٣٦للعام الدراسي 
  ا"ول الفصل الدراسي -  ا"ول الدور

  اللغة العربية : المادة
  :و الترقيم ا8مlء : رابعاً 

  :اِقرأ الفقرة ا^تية ، ثم أجب عن ا"سئلة التي تليھا
  
  (    )لجليسي علّي ثoثة حقوق : قال أحد الفقھاء 

  إنه فن ا�حترام حقًا: و إذا جلس وّسعُت له ، وإذا حّدثني أقبلُت عليه(    )إذا دنا رّحبُت به 
  (    )ليحيا الناس في ظله بابتسام وسoم (    ) وواجبًا  
  
  .الترقيم المناسبة بين القوسين في الفقرة السابقة اتضع عoم) ا
  
  :استخرج من الفقرة السابقة  ما يلي ) ٢

  : ...........................................................................................فعo به ھمزة قطع. أ     
  ..........................: ................................................اسما اشتمل على ھمزة وصل . ب     

  
  :ين البدائل المعطاة اختر ا8جابة الصحيحة من ب) ٣
  ما الموضع الذي تكتب فيه ھمزة القطع؟)  أ

  .               ماضي الفعل الخماسي.٢.                                أمر الفعل الثoثي. ١    
  .الفعل الماضي الثoثي المبدوء بھمزة. ٤         .                 ماضي الفعل السداسي. ٣    

  ة الترقيم التي توضع بعد المنادى، وبين الجمل المترابطة ؟ما عoم) ب
  النقطتان             . ( : ) ٢                                  الفاصلة   ) ، . ( ١     
  النقطة. ( . ) ٤       .                لة المنقوطة الفاص) ؛ . ( ٣     

  
  إْسَحٍق إخائي          وتَْحَسُب ماَء َغيِري من إنائي؟ ابنَ أتُْنِكُر يا :       قال المتنبي) ٤

  في البيت السابق؟) ابن(ما سبب إثبات ھمزة 
..............................................................................................................................  

  
  :ا{تية  ةتحته خط في الجملصّوب الخطأ ا�مoئي فيما ) ٥

  .شعراء اUندلس  اشھر زيدون إبن           
..............................................................................................................................  

  
  
  

  
  انتھت ا"سئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح

  
  
  

  
  



    
 

  
  
 

  

  
  
  
  
  

  السابع امتحان الصفنموذج إجابة 
  م٢٠١٤/٢٠١٥  -ھـ  ١٤٣٥/١٤٣٦للعام الدراسي 

  ا,ول الدور – ا,ولالفصل الدراسي 

  درجة)  ٤٠: (   الدرجة الكليةاللغة العربية:المـــــــادة
 صفحات)   ٤(  نموذج ا:جابة في : تنبيــــــــه

  -:النصوص القرائيةإجابة : أو<ً 

 درجة) ١٠:(  الدرجة الكلية  

 الصفحة الدرجة ا�جابة الصحيحة الجزئية السؤال
المخرج 
 التعليمي

١ 

 

   ١ ھامة

٢  
 ١ ارتفع -د

  

٣  
 ١  أي عنوان يأتي به الطالب ويكون مناسبا 

  

٤  
الجميع وقوف،وفرقة عسكرية تؤدي التحية 

 .ھامات أفرادھا شامخة، ونظراتھم محدقة بالعلم
١ 

  

٥  
  . صوت البوق دDلة على بدء اDحتفال

 )أو ما يأتي به الطالب مناسبا(
١ 

  

٦  
  . الحفاظ على أمنه - ٢. حماية الوطن  - ١
 )أخرى يأتي بھا الطالب أدوار أو(

٢ 
  

٧ 

 
ورد في الحديث الشريف أن هللا يجازي بعظيم 
اZجر كل من يحرس وطنه للحفاظ على أمنه 

  .ويجاھد في سبيله
 )أو ما يأتي به الطالب مناسبا(

٢ 
  

٨ 
 

يدل على حب المواطنين لوطنھم واستعدادھم 
أو ما يأتي به . (للتضحية بأرواحھم من أجله

 )الطالب مناسبا

١ 
  

  ٢/يتبع



 )٢(  
  سابعال امتحان الصفتابع نموذج إجابة 

  م٢٠١٤/٢٠١٥  -ھـ  ١٤٣٥/١٤٣٦للعام الدراسي 
  ا,ول الدور – ا,ولالفصل الدراسي 

 
  اللغة العربية :المـــــــادة

 النصوص ا,دبيةإجابة : ثانياً 
  

 درجة) ١٢:(  تابع إجابة السؤال الثاني                                               الدرجة الكلية 

 الصفحة الدرجة ا�جابة الصحيحة جزئيةال  السؤال
المخرج 
 التعليمي

١ 
 

  منمنما. ج  -
١ 

  

   ١ ).ُدجية( مفردھا  - ٢

٣ 

  .تُفتّح الزھور*  
  .اخضرار أوراق ا,شجار*
  .رقة النسيم * 
  )يكتفى باثنتين ، ولكل درجة( 

٢ 

  

   ٢  .توحي بالُحسن والجمال  ٤

٥ 

  :الصورة الجمالية في البيت الثالث 
 ).مكتّما –يبثُّ ( الطباق بين   •
شبّه الشاعر تفتح الورود بح_ديث / تشبيه  •

 . بعد كتمانهبنشر 
يقب___ل م___ا ي___أتي ب___ه الطال___ب وف___ق ھ___ذا ( 

  )السياق بأسلوبه
  )تقبل احدى ا:جابتين ( 

٢ 

  

٦  
 ٢  البيت الرابع 

  

٧  

  شدنا الحضارة في الدنيا على شرف 
وف____ي عم____ان وّدن____ا                                      

  الھند والصينا
  ھذي عمان على ا,جيال ما برحت 

مج__ًدا تس__ّجله ال__دنيا                                     
  دواوينا

يشترط الترتيب في ا,بيات، أكثر م_ن خط_أ تس_قط 
  )درجة الشطر

٢  

  

 
  ٣/يتبع 

  



)٣(  
  سابعال امتحان الصفتابع نموذج إجابة 

  م٢٠١٤/٢٠١٥  -ھـ  ١٤٣٥/١٤٣٦للعام الدراسي 
  ا,ول الدور – ا,ولالفصل الدراسي 

 
  اللغة العربية :المـــــــادة

  :التطبيقات اللغوية إجابة : ثالثا

 درجة)  ١٠:(  الدرجة الكلية 

 الصفحة الدرجة ا�جابة الصحيحة المفردة الجزئية
المخرج 
 التعليمي

١ 

 أ

  أنا

١   

 ب

–كنا – غلبتنا– برحلتنا كلمة في) نــا(
 منھم كلمة في) ھم(–ا الواحه كلمة في)ھاء(

   ١  .وسابعھم

 ج

  .السفينة ظھر    
  

١   

٢  

 أ

اسم كان مرفوع وعcمة رفعة الضمة : البحر
  .خرهآالظاھرة على 

١   

 ب

  .لفتحفعل ماض مبني على ا: ھبت

١   

٣    

  .)مفتوحة(سعداء
  ١  .)مرفوعة(الموج 

١    

  
  ٤/يتبع

  
  

  
  
  



)٤( 
  الثامن امتحان الصفتابع نموذج إجابة 

  م٢٠١٤/٢٠١٥  -ھـ  ١٤٣٥/١٤٣٦للعام الدراسي 
  ا,ول الدور – ا,ولالفصل الدراسي 

 اللغة العربية :المـــــــادة

  :التطبيقات اللغوية إجابة : ثالثاتابع 

 الصفحة الدرجة ا�جابة الصحيحة المفردة الجزئية
المخرج 
 التعليمي

  
  

      ١  منفصل ضمير) ١(  أ

  ب

  اللتين) ٣(
١      

      ١  .ن الزميلين ناجحانإ    ٥

  

  :إجابة ا:مmء والترقيم: رابعا

 درجة)  ٨:(  الدرجة الكلية 

 الصفحة الدرجة ا�جابة الصحيحة المفردة الجزئية
المخرج 
 التعليمي

  )  ( . ) ؛ )  ( ، ( : )  (   -  ١
٢   

لكل نصف 
  درجة

    

٢  
      ١  أقبلت   أ

  ب
يكتف____ى ( ابتس____ام / الن____اس/ ا<حت____رام/ الفقھ____اء 

      ١  )بواحدة

٣  
  

      ١  .الفعل الماضي الثmثي المبدوء بھمزة.  ٤  أ

      ١  ) ، ( ، الفاصلة  ١  ب

      ١ .,نھا سبقت بأداة نداء     ٤

٥    
  )اشھر(، ) إبن :( الخطأ  
  ).أشھر( ، )ابن ( الصواب   

  نصف درجة
      نصف درجة

  نھاية نموذج ا:جابة
 


