
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  سابعال امتحـان الصـف
  م٢٠١٣/٢٠١٤  -ھـ  ١٤٣٤/١٤٣٥للعام الدراسي 
  ا!ولالفصل الدراسي  -  ا!ولالدور 

  
 ). ٤: (ا2متحان أسئلةعدد صفحات ●                                                       اللغة العربية: المادة●
 .ا7جابة في الورقة نفسھا●                                                   ساعتان :زمن ا7جابة●

  

  اسم الطالب
  

    الصف    المدرسة

 
  

ا
ال

سؤ
ل

  
  الدرجة با!رقام

الدرجة   )با!حمر(
  بالحروف

  )با!حمر(

  )التوقيع با2سم(

  عشرات  آحاد
  المصحح

  )با!حمر(
  المدقق

  )با!خضر(

١            

٢            

٣            

٤            

      المجموع
  جمعه

  )با!حمر(
  مراجعة الجمع والتشطيب

  )با!زرق(
  

المجموع 
  الكلي

        

  
  



  السابع امتحـان الصـف
  م٢٠١٣/٢٠١٤  -ھـ  ١٤٣٤/١٤٣٥للعام الدراسي 
  ا!ولالفصل الدراسي  -  ا!ولالدور 

  اللغة العربية: المادة
 

 .صفحات  )  4( ا2متحان في : مQحظة 
    .جابة في نفس الورقة ا7* 

  :أجب عن جميع ا!سئلة التالية
  النصوص القرائية : السؤال ا!ول 

  
  : التي تليهالنّص ا^تي بتأٍن، ثم أجب عن ا!سئلة اقرا 

واعلم أيھا الفتى ، !ن إجابته واجبة على كل مسلم ؛و2 تتأخر في تلبيته، فبادر إلى إجابته  إذا دعاك إلى الخير داعٍ  (
ني في أعمالك حتى وعليك التأ، الھوى فيضلك عن الصراط المستقيم واحذر أن تتبع، يعلو و2 يعلى عليه  الحقَ  أنّ 

واحرص على صداقة الصالح ، و2 تصادق ا!حمق الكسQن ، ى نال ما تمنىمن تأنّ  واعلم أنّ . تتقنھا وتجودھا
  . )صديقي يحب منفعتي حرصا على صداقتي: المستقيم الذي تستطيع أن تقول فيه 

  
  :على  )فتى  (،  تُجمع كلمة ) واعلم أيھا الفتى (   -١

  ) تخير الصواب  ( أفتية            -              فتاوى         -                  فتية      -                فتوة    
  )أكمل(...........  ............................تعني  )التأني  (كلمة ، )وعليك التأني في أعمالك حتى تتقنھا وتجودھا( -٢
  .ضع عنوانا مناسبا للفقرة السابقة  -٣

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

  :يدعونا الكاتب في النص إلى  -٤
 .ا<سراع في شيء  -
 .ح ذلكوضّ . آخر والتمھّل والتأني في شيء  -
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  

    ما الصداقة الحقة في نظرك ؟ -٥
...............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  

 :  صلى هللا عليه وسلم  ـاستخرج من الفقرة السابقة معنى حديث الرسول الكريم  -٦
  " . إن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمW أن يتقنه "  

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

  ) . ى أن من تأنّى نال ما تمنّ : ( وّضح بأسلوبك ما تفھمه من الجملة اYتية  -٧
.....................................................................................................................................................

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

  
  

  ٢/يتبع



  السابع امتحـان الصـف
  م٢٠١٣/٢٠١٤  -ھـ  ١٤٣٤/١٤٣٥للعام الدراسي 
  ا!ولالفصل الدراسي  -  ا!ولالدور 

  اللغة العربية: المادة
 

 )٢(  
  

  :النصوص ا!دبية : ثانيا 
  .أبي القاسم الشابيللشاعر )  مناجاة عصفور( من درس 

  
  :اقرأ ا!بيات ا^تية ثم أجب عن ا!سئلة التي تليھا 

  
١  
٢  
٣  
٤  

  يZZZZZZZZا أيّھZZZZZZZZا الّشZZZZZZZZادي المغZZZZZZZZّرُد ھھنZZZZZZZZا
  متZZZZZZZZZZZنقW بZZZZZZZZZZZين الخمائZZZZZZZZZZZل، تاليZZZZZZZZZZZا
  غZZZZZZّرد، ففZZZZZZي تلZZZZZZك السZZZZZZھول زنZZZZZZابقٌ 
  غZZZZZZZZّرد ، وe ترھZZZZZZZZب يمينZZZZZZZZي، إنّنZZZZZZZZي 

  

  ثَِمWZZZZZZZZZZZZZً بغبطZZZZZZZZZZZZZِة قلبZZZZZZZZZZZZZِِه المسZZZZZZZZZZZZZرورِ   
  السZZZZZZZZZZاحِر المسZZZZZZZZZZحورِ وحZZZZZZZZZZَي الربيZZZZZZZZZZِع 

  ترنZZZZZZZZZZZZZZو إليZZZZZZZZZZZZZZَك بنZZZZZZZZZZZZZZاظٍر منظZZZZZZZZZZZZZZورِ 
  مثZZZZZZZZZZَل الطيZZZZZZZZZZور بمھجتZZZZZZZZZZي وضZZZZZZZZZZميري

  

١-   ) ًQعلى  -كما تفھم  –تدل الجملة السابقة ، )  بغبطِة قلبِِه المسرورِ  ثَِم:  
  )تخير الصواب(             تعبال -               السرور -                الكآبة -            الحزن -

   
  )أكمل ..........................................       ( ھو  ) زنابق ( ، مفرد كلمة )السھول زنابٌق ففي تلك (  -٢
  ما السر في ذلك؟. يدعو الشاعر العصفور للمناجاة  -٣

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

............................................................................................................  
  . اذكر مظھرين منھا. وصف الشاعر مظاھر الطبيعة الخWبة في اtبيات السابقة  -٤

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

  ).اشتياق السھول واtزھار إلى سماع التغريد: ( حّدد البيت المتضمن المعنى اYتي  -٥
.............................................................................................................................  

  ؟) وe ترھب يميني: ( ر عما دeلة قول الشا -٦
..........................................................................................................................  
..........................................................................................................................  

  ؟)مثَل الطيور بمھجتي وضميريإنني : (ما الصورة الجمالية الواردة في قول الشاعر  -٧
..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  
  :اكتب ، مما تحفظه ، البيتين التاليين  بعد قول الشاعر  -٨

  غّرد، وe تحفل بقلبي، إنّهُ                كالمعزِف، المتحطّم، المھجوِر                     
..........................................................................................................................  

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

  ٣/يتبع 

  



  السابع امتحـان الصـف
  م٢٠١٣/٢٠١٤  -ھـ  ١٤٣٤/١٤٣٥للعام الدراسي 
  ا!ولالفصل الدراسي  -  ا!ولالدور 

  اللغة العربية: المادة
 

 )٣(  
  النحو والصرف : السؤال الثالث

  
  :اقرا الفقرة ا^تية ثم أجب عما يليھا من أسئلة 

 واحدوتعتز عمان بأنه ، وھو من الشخصيات ا7سQمية، د الفراھيدي ا!زدي أحد البارزينالخليل بن أحم        
، ممن صنعوا الحضارة العلمية واحدو وھ، ورفعوا ذكرھا عاليا، دوا اسمھامن أبنائھا المخلصين الذين خلّ 

، وضع علمي العروض والقافية كما أتمّ ، فعلى يديه استوى النحو والصرف، متيناة تأسيسا سوا علوما جمّ وأسّ 
  .على مدى دقته وحذقه في الرياضيات والموسيقى  فإنما يدلّ  ءشيعلى  وھذا إن دلّ 

  
  :السابقة ما يلي  الفقرةاستخرج من  -١

  ..............................................................................................ضميرا منفص�   - أ
  ..................................................................................................اسما موص�  - ب
  ...................................................................................................علما  مفردا  -ج

 )شيء    -   واحد   :  (أعرب ما تحته خط  -٢

  ............................................................................................................: واحد 
  ........................: .................................................................................... شيء

  :اللتين تحتھما خط فيما يلي اضبط بالشكل أواخر الكلمتين  -٣

  ) الخيرالمعطاء مصدر  اtرض(                   
  :اختر ا2جابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة  -٤

  :نوع الخبر في المثال السابق  ،) الحقيقةَ  يعرفُ  القاضي بات ( –أ       
  جملة اسمية    -              جملة فعلية    -               شبه جملة   -                 مفرد   -

  :الضمير المنفصل المناسب  ھو   ،) وأرعاهُ  الضيفَ  أكرمُ .........  ( –ب       
  ھما       -                     أنا       -                   ھو       -                نحن     -

  .ادخل إن أو إحدى أخواتھا على الجملة التالية وغير ما يلزم  -٥

Wانصادق نالرج ....................................................................................................................  
  
  

  ٤/يتبع 
  

  
  
  



  السابع امتحـان الصـف
  م٢٠١٣/٢٠١٤  -ھـ  ١٤٣٤/١٤٣٥للعام الدراسي 
  ا!ولالفصل الدراسي  -  ا!ولالدور 

  اللغة العربية: المادة
 

 )٤(  
  :ا7مQء و الترقيم : رابعاً 

  :ا^تية ، ثم أجب عن ا!سئلة التي تليھااقرأ الفقرة 
  

والعلم (   ) !ّن المال يحرسه  (  ) المال من  خيرٌ  العلمُ (     )  -  كّرم هللا وجھه - قال ا7مام علّي بن أبي طالب
  (  )يحرسك 

  
  .ضع عWمة الترقيم المناسبة بين القوسين في الفقرة السابقة  -١
  :استخرج من الفقرة السابقة  ما يلي  -٢
: كلمة بھا ھمزة وصل   -أ

.....................................................................................................................  
: كلمة بھا ھمزة قطع  -ب

.....................................................................................................................  
  :اختر ا<جابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة  -٣

  :جميع الكلمات ا;تية بھا ھمزة وصل عدا واحدة وھي   . أ
  الذين -أّما          -امرأة           -الكتاب             -

  :ع�مة ترقيم توضع بعد المنادى، وبين الجمل المترابطة في المعنى ھي   . ب
  النقطتان             ( : )  -الفاصلة                               ) ، (  -   

  النقطة( . )  -                     .  الفاصلة المنقوطة ) ؛ (   -                       
  :التعريف المتصلة  بـ  ) ال ( تكتب ھمزة القطع في جميع الحروف ما عدا   . ج

  اسم فعل -الحرف                 -               اDسم         -الفعل                  -            

  : في المثال اYتي ) بن(في كلمة  ھمزةما سبب ذكر ال -٤
  .هللا عنهرضي  - الخليفة العادل ابن الخطاب  

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

  انتھت ا!سئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح 
  
  

  
  
  

  

  



 ١

  : إجابة اختبار الصف السابعنموذج 
  

  الدرجة  ا�جابة  الجزئية  رقم السؤال
  ١٠  النصوص القرائية: أو َ 

  واحدة درجة  فتية  -  ١
  واحدة درجة  .عدم ا ستعجال/  التريث/ التمھل     ٢

٣  -  
  أو الحرص على صداقة الصالح وجوب اتباع داعي الخير

  ) أو ما يأتي به الطالب ويكون مناسبا ( 
  

  درجة واحدة 

  
٤  

-  
يدعونا الكاتب في الفقرة السابقة إلى ا�سراع في تلبية من يدعونا إلى 

  . الخير والتأني في إنجاز العمل ليكون متقنا 
  درجتان

٥  -  

  
صداقة الصالح المستقيم الذي يكون حريصا على صداقتي ويحب لي 

  الخير
  )يأتي به الطالب في ھذا المعنى ويكون مناسبا أو ما ( 
  

  درجتان

٦  -  
  
  "عليك التأني في اعمالك حتى تتقنھا وتجودھا " 
  

  درجة واحدة

٧  -  

أن عدم ا ستعجال والتمھل في طلب اJشياء وعملھا يؤدي دائما إلى 
  . تحسينھا واJخذ بأفضلھا أو ما تتمناه النفس 

  )المعنى ويكون مناسبا  أو ما يأتي به الطالب في ھذا( 
  

  درجتان

  ١٢  النصوص اJدبية: ثانيا 

        السؤال اJول

  درجة واحدة  لسرورا  -  ١
  درجة واحدة  زنبقة   -  ٢

٣  -  
جد في مناجاة العصفور الطھارة والنقاء والجمال الذي لم يجده يJنه 

  .عند البشر ، وھذا يخفف عنه ما يجده من كآبٍة وآ ٍم وحزٍن ومآسٍ 
  )ھذا المعنى بأسلوبه متضمنا يأتي به الطالب  ما أو( 

  درجتان

٤  -  
  .الطيور/الزنابق / السھول / الربيع / الخمائل 

  ).يكتفى باثنتين ، لكل درجة( 
  درجتان

٥  -  
  ترنو إليَك بناظٍر منظورِ            غّرد، ففي تلك السھول زنابقٌ 

  أو البيت الثالث
  درجة واحدة 

٦  -  
عدم  إيذاء العصفور  بيده ، فھو  يغرد مثله كذلك في يقصد الشاعر 

  .الطبيعة
  )ھذا المعنى بأسلوبه متضمنا يأتي به الطالب  ما أو( 

  درجة واحدة

٧  -  

ر في تآلفه وتفاؤله بالطيو شبه الشاعر نفسهحيث صورة جمالية 
  ...المسرورة  

  ).يقبل ما يأتي به الطالب بأسلوبه متضمنا الجواب الصحيح( 
  
  

  درجتان

٨  -  
  واصدح بفيض فؤادك المسجور           رّتل على سمع الربيع نشيده

  وانشد أناشيد الجمال فإنھا             روح الوجود ، وسلوة المقھور
  لكل شطر نصف درجة 

  درجتان



 ٢

  
  : ثالثا 

  :التطبيقات اللغوية 
  درجات ١٠

  
  درجة  ھو  أ  ١

  درجة  الذين  ب  
  درجة  عمان/ أحمد / الخليل   ج  
  درجة  ½الظاھر على آخره وع_مة رفعه تنوين الضم  ½خبر إن مرفوع   أ  ٢

  درجة  ½الظاھر على آخره  كسرتنوين ال جرهوع_مة   ½اسم مجرور   ب  
  درجتان  الخيرِ    ---اJرُض   -  ٣

  درجة  جملة فعلية  أ  ٤

  درجة  أنا   ب  

٥  -  
  إن الرجلين صادقان
  ...أو إحدى أخوات إن 

  درجة

  : رابعا 
  :ا�م_ء والترقيم 

  درجات ٨

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

  درجة
  ١  ) يكتفى بواحدة (  المال -العلُم  –ا�مام   أ  ٢

  ١  )يكتفى بواحدة (  Jن  –أبي   ب  
  ١  أّما.  ٣  أ  ٣

  ١  ) ؛ ( ، الفاصلة المنقوطة  ٣  ب  
  ١  ، ا سم  ٢   ج  
  ١  .علمين Jنھا لم تقع بين  -  ٤

  
  انتھت ا�جابة متمنين لكم تصحيحا موفقا

  
 




