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 ة العربية ــــ الصف السابع ــــامتحان نهاية الفصل الدراسي األول ــــ الدور األول ـــــ لمادة المغ
 م5102م/ 5102لمعام الدراسي 

    :أجب عن األسئمة التي تميه، ثم اآلتي صالن  اقرأ  (:درجات 01) : النصوص القرائية:أولا 

ن اختمفت الصورة كان إنسان في الوجود يأمل النجاح في الحياة رجالا  كل        أو امرأة وا 
بعضها خاص بنوع العمل الذي  ،وهناك صفات كثيرة لبد منها في النجاح. التي يرسمها

 ،األديب نجاح العالم أو، قد ل يتطمبها فالتاجر تمزمه صفات خاصة لنجاحه يعممه الشخص
والعتماد عمى  ،وبعضها عام كالعتدال في الحياة، وضبط النفس، والجد في العمل، واألمانة

 .النفس والثقة بها

صحبها ، عمى أن يألخالقوقد دلت التجارب عمى أن النجاح في الحياة يعتمد عمى ا     
جفاف المعاممة صاحبه النجاح إذا  األخالق الفاضمة وحدها ل تكفي لتحقيق؛ فتهذيب الذوق 

يكون  ، وقديناا مستقيماا ولكنه خشن غير لبققد يكون التاجر أمف، أو خشونة الطباع
 اداا في عممه قائماا بواجباته ولكنه جاف غميظ في معامالتهج الموظف مستقيماا أميناا 

 بتصرف( ،الخاطر ألحمد أمينمن كتاب فيض )                                    لرؤسائه ولمناس..

 

 ؟السابق صن  التحدث عنها يما الفكرة العامة التي ــــ 1

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

 .صفات عامة لمنجاح. اذكر صفتين منها لفقرة األولىفي ا تورد ـــ5 

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

 ؟كما ورد في الفقرة الثانية عالم يعتمد نجاح الفرد ـــ3

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

 .(أكمل)            .......................... ( هو: لكممة ) تهذيب المرادف ـــ0
 5صفحة                                                                                                          



 

 .(أكمل)             ........................... هو: ( النجاح) كممة  مضاد ـــ2

 ؟: )خشن، جاف، غميظ(عالم يدل استخدام الكاتب الكممات اآلتية ـــ2

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

ل المعاممة. دل   في اف  ج ه  ب  اح  األخالق الفاضمة وحدها ل تكفي لتحقيق النجاح إذا ص   ـــ7
 .صالن  بمثال عمى ذلك من خالل 

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

 ءت أخالقه؟أن يحدث لممجتمع إذا سا وجهة نظركمن  ماذا تتوقع ـــ8

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

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

 :"عمان المجد" من نص   درجة (: 05 ) ثانياا: النصوص األدبية:

  :اآلتية، ثم أجب عن األسئمة التي تميهااقرأ األبيات 

 عمم  فيـــاضــــاا بـــواديـــنــاــتـــدفــق ال  ــنــــا      ــواد فــكـــر عـــــن منـابعن ر ـــحـــونــــ 0

 اهند والصينـــــــا الن  ان ود  ـوفي عم    رٍف    ــــــ شدنا الحضارة في الدنيا عمى ش5

 جـــمه الدنــيـــا دواويـــــنــامجـــداا تس    رحت    ــــــاألجيال ما بــــ هذي عمان عمى 3

 ـوة أبطــالا مــيــــامـينــــادى النبــــــه   صـــحبــنــا     ـــــ نمشــي عمـــى نظم القرآن ي0

 

 ؟ص السابقالن   قائل ن  م   ـــ0

....................................................................................... 
 3صفحة                                                                                                         



 

                                                                                        .( ) أكمل          ...........( في البيت الثاني .............. شدنا كممة ) مرادف ــــ5

                                                      .( ) أكمل          .................. الثالث( الواردة في البيت  دواوينكممة )  مفردـــ 3

  . في عممهم الغزير، وكانوا سادة العالم نيون سالفاا في العديد من العمومالعما أبحرـــ 0
 .المعنى من األبيات السابقة هذا ال عمىالبيت الد   اكتب

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

 ح ذلك من خالل البيت الثاني.    وض   .كثيرةق العمانيون أمجاداا في مجالت حق  ــ 2
............................................................................................. 

............................................................      ................................. 
 .استخرج الصورة الجمالية من البيت الثالث ـــ2
............................................................................................. 
  .. اذكرهماتحقيق األمجاداعتمد العمانيون عميهما ل ورد في البيت الرابع أساسان ـــ7

.............................................................................................
............................................................................................. 
 مكن أن تقدمها لوطنك في المستقبل؟يالتي  ما األعمالــــ 8
.............................................................................................                                 

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

 ". مناجاة عصفور" من نص   الحفظ:ـــ 9
 .بعد هذا البيت التاليينبيتين ال اكتب مما تحفظ

 ترنو إليك بناظر منظور   ***   ففي تمك السهول زنابق        د  غر         
.............................................................................................

............................................................................................. 
 0صفحة                                                                                                 



 

 ، ثم أجب عن األسئمة التي تميها:اقرأ الفقرة اآلتية درجات (: 01ثالثاا :التطبيقات المغوية :)

فيه وعشت  في  ولدت   ،. فهذا وطني عمانمن أرض الوطنليس هناك ما هو أعذب    
ينير  سراجا؛ لذلك سيظل وطني كنفه واحتميت في أحضانه، وهو أقرب األماكن إلى قمبي

ففلكن اجتماع القموب  السواعد يبني الوطن (اجتماع) نا يدرك أنوكم   حياتي. المحن،  ي خ 
والجتهاد والحرص  الجد  ولعل الشباب حريصون عمى خدمة وطنهم ، وهذا يدفعني إلى 

ب ح شابا نافعا؛ كي أ  (العمم)عمى طمب   .إليه بعض أفضاله عمي   وأرد   ص 

 :استخرج من الفقرة السابقة ــــ0

 ................................. :اخـــــــــــــــــناس أ ـــــ فعال  

 ...............................: اسم إشارة لمقريبب ــــ   

 .........................: يفيد الرجاء اناسخ اـــــ حرفج      

 : أعرب ما تحته خط ــــ5

 ...........................................................: .................سراجا -أ

 ...................................................................: .........جدال -ب

 (. ـــــ العمماجتماع  ):المتين بين القوسين في الفقرة السابقة الكممتين أواخر اضبط بالشكل ــــ3

 : ةالمؤنث ةلمفردا تخاطب به منفصال ضميرا اآلتية الجممة عمى أدخل ــــ0

 ................................................................. :(األمانةحافظ  عمى )

 :البدائل المعطاةاإلجابة الصحيحة من  رتخي   ــــ2

 ":نوع الخبر في جممة: "الصديقان عالقتهما وثيقة  أــــ

 ـــ جممة فعمية 3ــــ جممة اسمية         5مفرد             ــــ 0
 2صفحة                                                                                               



 انتهت األسئلة مع رجائنا لكم بالتوفيق والنجاح

    

 :نوعه ،[ عمم القصواء كممة ]ناقة الرسول القصواء. ي ط م ق عمى كان  ــــ ب

 ــــ مركب    3ــــ كنية               5ــــ لقب             0

 رابعا :اإلمالء والترقيم ) 8 درجات (: اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب عن األسئمة التي تميها:

، ومات بن زيٍد )   ( لتأديب أعداء هللاجيشاا بقيادة أسامة  أعد  قد  رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( كان      
وبينما أسامة يتفقد  .وواصل المسممون همتهم وعزمهم ،لرسول الكريم قبل أن يتحرك الجيشا

فقال لها  ؟جيشكأيها القائد محاربة في أل تقبمني  ، وقالت )    (امرأةالجيش إذ تقدمت إليه 
 .رك هللا في شجاعتك ووفائك، باعودي إلى بيتك :أسامة

 .ضع عالمة الترقيم المناسبة بين القوسين في الفقرة السابقةــ 0

 استخرج من الفقرة السابقة: ـــ 5

 ............................. :ـــ كممة بها همزة وصل أ  

 ............................ :كممة بها همزة قطعب ـــ   

 .بن زيد : أسامةفي عبارة ن سبب حذف همزة )ابن(بي   ــــ3

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

 :مع ذكر السبب ،د نوع الهمزة فيما تحته خط في الفقرة السابقةحد   ــــ0

 .............................................................................. :أ ــــ امرأة

 .............................................................................. :أعد  ب ـــــ     

 .( أكمل )            .....................حتوي عمى همزة ي  (أستغفر) ــــ أ ــــ الفعل 2

بقت   ب ـــ تحذف همزة ) ابن (  .( أكمل )             ..........بأداة .........إذا س 
                                                                                                  

                         2صفحة                                                                                                             



 
 وزارة التربية والتعميم

 المديرية العامة لمتربية والتعميم لمحافظة الظاىرة

 دائرة التقويم التربوي 

 المغة العربية ــــ الصف السابع ـــ الفصل الدراسي األول ـــــ أنموذج اإلجابة الختبار مادة
 م5106م/5105ـــــ لمعام الدراسي الدور األول  

 الدرجة الصفحة اإلجابة

 درجات(01أواًل : النصوص القرائية : )
 .( ) أو أي فكرة يأتي بيا الطالب وتناسب النص .ــــ عالقة األخالق بالنجاح0
ل واالعتمــاد عمــ  ــــــ االعتــدال فــي الحيــاةل وســبا الــنفسل والجــد فــي العمــلل واألمانــة5

                           .) يكتف  بصفتين ولكل درجة ( .النفسل والثقة بالنفس
 .ــــ يعتمد النجاح عم  األخالق3
 .( أو نحو ذلك من معان ) .تعديل ــــ إصالح أو تحسين أو تجويد أو4
 .( ) أو نحو ذلك .ــــ الرسوب أو الفشل أو اإلخفاق5
 .أو نحو ذلك ( ) .ـــ الشدة أو القسوة أو الجفاء6
   .ـــ التاجر األمين ولكنو خشن وغير لبق7
 .) يكتف  بدليل واحد (      .ــــــ موظف مستقيم لكنو جاف غميظ 
 .ــ ما يعبر بو الطالب من وجية نظره ويكون مناسبا ومقنعا 8

  
0 
5 
 
0 
0 
0 
0 
 
0 
5 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 
 درجة05ثانيًا : النصوص األدبية :

 .أبو سرور أوحميد الجامعي  ــــ الشيخ0
 5ـــــ بنينا أو أنشأنا أو أقمنا. ) أو نحو ذلك من معان (.

 .ـــــ ديوان3
 .البيت األول أوـــ ونحن رواد فكٍرعن مناِبِعنا   تدفَّق العمم فياسًا بوادينا 4
خساع اليند والصين5  .( أو نحو ذلك بأسموب الطالب ) .ــ بناء الحسارة وا 
 .وينو الشاعر الدنيا باإلنسان الذي يقوم بتسجيل أمجاد عمان في الدواــــ شب   6

 .( ما يعبر بو الطالب بأسموبو ) أو
 .ــــ القرآن الكريم وىدي النبوة ) ولكل درجة (7

 
 
0 
0 
0 
0 
0 
 
0 
5 

 
 .يعبر بو الطالب بأسموبو ويكون صحيحا ومقنعا ــــ ما 8
 غرد وال ترىب يمــــــــــــــيني إنني          مثل الطيور بميجتي وسميري   :الحفظــــ 9

 مشــــــــبوبة بعــــــــــــواطفي وشـــــــعوري    برنات النياحــــة واألس        أشدو            

 
 
 

5 
 

5 

 درجات(:01التطبيقات المغوية ) ثالثًا:
 .( ) يكتف  بفعل واحد .أصبح أويظل  أو( أ ـ ليس 0
   .ب ـــ ىذا   
 ج ــــ لعل.   
 .تنوين الفتح : خبر ظل منصوب وعالمة نصبو( سراجا5
 .: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاىرةالجد   
 .   ) لكل درجة (.( اجتماَع ـــــــــــ العمِم3
 .( أنِت حافظي عم  األمانة4
 .ـــــ جممة اسمية5/  أ (5
 ـــــ لقب0/  ب    

  
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 



 
 درجات(8رابعًا : اإلمالء والترقيم)

 
 .( درجة لكل) ؛ {    } : {   } (0

 
 امرأة  /القائد  /المسممون  /الجيش  /الكريم  /الرسول  /أ ( هللا  (5

 .( ) يكتف  بكممة واحدة
 .( إل  ) يكتف  بذكر واحدة /أييا  /أال  /إذ  /أن  /أعداء  /أسامة  /ب( أعد  

 
 .ألنيا وقعت بين عممين (3

 
 ىمزة وصل.أ/ امرأة: ىمزة وصل ألنيا من األسماء المحددة التي تحتوي عم   (4

   .ب/ أعد: ىمزة قطع ألنو فعل ماسي ثالثي مزيد بيمزة
 

 أ/ قطع. (5
 .( درجة نصفلكل ) .      ب/نداء

 
 
 

 للللانتي  األنموذج وفق هللا الجميع
 

                        

  
 
 
5 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
0 
 
0 

 
 

 

 

 


