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(1) 

 السابعف ـالص انـامتح
 م0245/0246  -هـ  4136/4137للعام الدراسي 

 الثاني الدور – األول الفصل الدراسي

 
 أجب عن جميع األسئلة اآلتية

 النصوص القرائية: اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:  -أولا 
 

؛ حيث من قبل شركة جوجل ، وهو األكثر استخداما  صّممهو محرك بحث م "جوجل" موقع البحث    

، ومن الخدمات م7991 باحث جوجل عام في اليوم الواحد ، صّمم هتلقى ألف مليون بحث في محركي

خدمة المجموعات والتي تتيح لك إمكانية تكوين أو االشتراك في : التي يقدمها موقع البحث جوجل 

مجموعات لمناقشة مختلف المواضيع ، وخدمة الكتب وهذه الخدمة تتيح لك إمكانية البحث عن الكتب 

الضرورية لكل طالب أو باحث ، وكذلك خدمة  األدواتوهي مما ال شك فيه من  والبحوث الجامعية

ويعتقد الكثيرون أن محرك بحث جوجل هو . ن المستخدم من البحث عن المواقعالخرائط والتي تمك  

وتوفر العديد من المزايا فيه ، ولكن  ، ةعلى االنترنت؛ نظرا لشعبيته الكبيرموقع البحث الوحيد 

ل مزايا ال تتوفر في محرك بحث جوجل يجب على كل الحقيقة أن هناك مواقع بحث مفيدة جدا تحم

 . مستخدم أن يطلع عليها 

 
 . استخرجها .) الفريد (بمعنى كلمة في الفقرة السابقة  وردت(  1
 
 .) أكمل(...........الفقرة السابقة جمع مفردها السطر الخامس من ( الواردة فياألدواتكلمة )( 2
 
 . على االنترنتيعتقد الكثيرون أن محرك بحث جوجل هو موقع البحث الوحيد  علل: (3

............................................................................................................ 
 
 ؟موقع البحث جوجل لطالب العلم أهمية ما (4

............................................................................................................... 
 .خدمتين اثنتين فقطاستخرج من الفقرة  .يسهم بها موقع البحث جوجلكثيرة هناك خدمات ( 5

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

.............................................................................................................. 
 
 .ترحينفكرتين أو مق قدم ؟  للتواصل وتحصيل المعرفةوسيلة كيف نجعل من مواقع البحث  (6

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

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

 
 

 2بع/يت
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 (2) 
 السابع فـالص انـامتح

 م0245/0246  -هـ  4136/4137للعام الدراسي 
 الثاني الدور – األول الفصل الدراسي

 .النصوص األدبية ـثانيا 
 .أجب عن األسئلة التي تليه ثم   ،اآلتي النصاقرأ  
 
  : في أهل عمان -رضي هللا عنه  –من خطبة أبي بكر   
 

 –صلى هللا عليه وسلم  –إنكم أسلمتم طوعا ، لم يطأ رسول هللا ‘ " يا معاشر أهل عمان    

مه غيركم من العرب ، ولم ترموا بفرقة ول تشتت ما جش   متموهجش  ساحتكم بخف ول حافر ، ول 

بال جيش ول سالح ،  العاص عمرو بنهللا على الخير شملكم ، ثم بعث إليكم جمع شمل ، ف

فضل  تكم ، فأي  كثرة عددكم ، وعد  أمركم على  ُبْعِد داركم ، وأطعتموه إذْ  فاجبتموه إذ دعاكم على

شرفا  -صلى هللا عليه وسلم–فعل أشرف من فعلكم ، كفاكم قول رسول هللا  وأي   ؟من فضلكم  أبر  

 إلى يوم المعاد ..."

  ""تخير الصواب أحفرة –د حوافر  –ج أحفار  –ب حفور -أمفرد وجمعها " ( حافركلمة ) -1

 .أكمل       ............................. نبحث في المعجم عن كلمة " جشمتموه " في باب  -2

 .ح ذلك إسالم أهل عمان . وض   تشير الخطبة السابقة إلى طريقة  -3

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

 .  ح جمال التعبير في العبارة السابقة شملكم " وض  " فجمع هللا على الخير  -4

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

............................................................................................... .................. 
 . ذكر اثنتين منها . ا مدح أبو بكر الصديق أهل عمان بمجموعة من الصفات  -5

................................................................................................ ................. 
   ؟ بأجداده في أخالقهم وصفاتهم  يقتدي شباب اليومكيف  -6

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

 " البيتين التاليين لهذا البيت مباشرة  عمان المجدكتب مما تحفظ من قصيدة " ا -7

 تلف الحقائق أمجادا لماضيناسائل فديتك عنا في مواضينا         

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

 

 
 

 3بع/يت

 

  (3 ) 

 

 ـــــــــــــــــــ

12 
 



 السابع فـالص انـامتح
 م0245/0246  -هـ  4136/4137للعام الدراسي 

 الثاني الدور – األولالفصل الدراسي 

 :اللغوية التطبيقات ـ ثالثا
 : تليها التي األسئلة عن بأج ثم ، اآلتية القطعة اقرأ
 

على الحيوان ، بأنه استطاع أن يضع لنفسه  اإلنسان " )اإلنسان( خليفة هللا في األرض ، ويمتاز    
مبادئ وتقاليد ، هي أصال لخدمة نفسه ، وبها يحافظ على حياته ، ويضمن لها البقاء والستمرار ، 
تلك هي األخالق الجتماعية ، التي أصبحت من سمات الحضارة ، وغدت عنصرا مهما في حياة األمم، 

والمجتمع ، وركيزة عليها تستند األمم في بناء حاضرها ،  وميزانا للحكم على صالح )الفرد( واألسرة
 ..."السعادةوقيادة أبنائها على دروب الخير و

 

 : يأتي استخرج من الفقرة السابقة ما -1

 ............................................................................   خبرا مفردا لمبتدأ- أ

 ........................................................................... ضميرا منفصال-ب  

 ........اسما موصول.......................................................................-ج

 

 ، وهما )اإلنسان ، السعادة ( . السابقة الفقرة في خط ما تحته أعرب -2

 ...............................................................................:..........اإلنسان- أ

 ......................................................................:................السعادة  - ب

 

 :بين األقواس في الفقرة السابقة نتيلالبالشكل آخر كل كلمة من الكلمتين  اضبط  -3

 الفرد -باإلنسان       - أ

 

 : فيما يأتي الصحيحة اإلجابة اختر -4

 : نوع الخبر في الجملة السابقة . المكتبة أبوابها واسعة - أ

 ( جملة فعلية -د   جملة اسمية -ج   شبه جملة -مفرد  ب -أ) 

 

 : لعل في المثال السابق تفيد  .  لعل الخير قادم   - ب

 ( التأكيد -د   الستدراك -التمني   ج -ب   الرجاء -أ) 

 

 ر ما يلزم.استبدل اسم اإلشارة ) هذا ( باسم إشارة للمثنى المذكر وغي  ". " هذا كتاب مفيد -5

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

 
 
 

 
 4بع/يت

 

 

 

 ـــــــــــــــــــ

11 
 



 (4 ) 
 السابع فـالص انـامتح

 م0245/0246  -هـ  4136/4137للعام الدراسي 
 الثاني الدور – األولالفصل الدراسي 

 
 :اإلمالء والترقيم  ـرابعا

 . ااقرأ الفقرة اآلتية ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه
 

    لى اغتنامها كثيرا )    ( ألنها ( أو نعمل ع    بها ) ما نهتم  ( إن الفرص الثمينة قل     قال حكيم )        
ُر  تمر  سريعا ،        (   ) وقد ل تتكر 
 
 السابقة.عبارة في ال قواسالترقيم المناسبة بين األات ضع عالم -1
 
 السابقة: عبارة استخرج من ال -2
 . همزتها همزة قطعكلمة  - أ

         ....................................................................................................... 
 . كلمة  همزتها همزة وصل - ب

        ......................................................................................................... 
 :فيما يأتي  اإلجابة الصحيحة من البدائل المعطاة اختر -3
 

 الولد البار والديه إكراما " رسمت همزة أكرم للقطع ألن الفعل :  أكرم"-أ         
 

 مضارع مبدوء بهمزة مضارعة  -3ثالثي مبدوء بهمزة            ـ ماض   1

 أمر الفعل الثالثي        - 4      ثالثي مزيد بهمزة         ـ ماض   2

 زيدون شاعر أندلسي:............................. -ب    
 بنو     -4    ابنا       -3     ابن        -2     بن          -1              

 
 (.خالد ابن الوليد سيف هللا المسلول )  اآلتية الجملة في الخطأ حصح   -4
 

 السبب التصويب  الخطأ 

   

 
 
 

 انتهت األسئلة،
 مع دعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح. 
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 المديرية العامة للتربية والتعليم

 بمحافظة جنوب الشرقية
 سابعالصف ال امتحان إجابة نموذج

 1035/1036 ــ هـ3416/3417الدراسي للعام

 الثاني الدور – األول الدراسي الفصل

 ( 40: )  الكلية الدرجة.                                                        اللغة العربية: المـــــــادة

 صفحات(  4 ) نموذجاإلجابةفي: تنبيــــــــهأوال ـ  النصوص القرائية .        

 الدرجة اإلجابة المفردة الجزئية السؤال

 األول

 3 الوحيد  3

 3 داةاأل  1

 1 . وتوفر العديد من المزايا فيهنظرا لشعبيته الكبيرة ،   1

4  
مصدر للعلم والمعرفة ومساعد على البحث وتحصيل  -

 إجابة مناسبة من الطالب ( أيالمعلومات) أو 
1 

5  
خدمة المجموعات أو خدمة الكتب أو خدمة الخرائط أو 

 ( خدمتين) يكتفي الطالب بذكر .خدمة البحث 
1 

6  

المجموعات البحث عن الكتب التواصل عن طريق خدمة 

أو ما في هذا المعنى ) والمعلومات النافعة في كافة المجاالت

 (يكتفى بفكرتين فقط–بأسلوب الطالب

1 

 30 المجموع الكلي للسؤال األول  

 

 

 

نموذج 
 اإلجابة

 



 

 المديرية العامة للتربية والتعليم

 بمحافظة جنوب الشرقية

 عالسابالصف  امتحان إجابة نموذج

 1035/1036 هـــ3416/3417الدراسي للعام

 الثاني الدور -ولاأل الدراسي الفصل

 ( 40: )  الكلية الدرجة.                                                           اللغة العربية: المـــــــادة

 صفحات(   4 ) نموذجاإلجابةفي: تنبيــــــــهثانيا ـ النصوص األدبية .          

 الدرجة اإلجابة المفردة الجزئية السؤال

 الثاني

 3 حوافر  3

 3 ( باب الجيم  جشممن )     1

1  
) أو أي إجابة مناسبة دون حرب أو قتال أسلموا طوعا وسلما 

 يقدمها الطالب (
1 

 1 صور الخير بشيء جامع للشمل   4

5  

 الفضل والمعروف ، السماحة والوفاء ، اإليمان والثبات ، المكانة العالية 

المية ) يكتفي ، إسالم أهل عما سلما ، مشاركتهم في الفتوحات اإلس

 فقط ( الطالب بذكر صفتين
1 

6  

المحافظة على الدين ، التمسك الحفاظ على العادات والتقاليد ، يقتدي ب

القات الطيبة ، العباألخالق الفاضلة ، الدعوة إلى السالم ونبذ الحروب 

 يكتفي بوسيلتين  أي إجابة مناسبة يقدمها الطالبمع شعوب العالم ) أو

 ( فقط

1 

7  
 وناــأميرنا مازن السعدي ميم    سرنا إلى المصطفى المختار في شرف 

 خيرا وأبصر فينا المجد والدينا   ا ـــال لنـــــر وقــــبك نى علينا ابوـــــأث
1 

 31 المجموع الكلي للسؤال الثاني 

 

نموذج 
 اإلجابة

 



 

 

 المديرية العامة للتربية والتعليم

 بمحافظة جنوب الشرقية

 سابعالصف ال امتحان إجابة نموذج

 1035/1036 هـــ3416/3417الدراسي للعام

 الثاني الدور – األول الدراسي الفصل

 ( 40: )  الكلية الدرجة.                                                                اللغة العربية: المـــــــادة

 صفحات(  4  ) في اإلجابة نموذج: تنبيــــــــهثالثا ـ التطبيقات اللغوية .       

 الدرجة اإلجابة المفردة الجزئية السؤال

 الثالث

3 

 3 / األخالق خليفة أ

 3 هي ب

 3 التي جـ

1 
 3 الظاهرةالضمة  اإلنسان : فاعل مرفوع عالمة رفعه 

 3 الكسرة السعادة : اسم معطوف مجرور عالمة جره 

1  
  ( بالضمة)   اإلنساُن 

  ( بالكسرة)  الفرِد 

درجة لكل مفردة 

 نصف درجة

4 
 3 ج )جمله اسمية ( - أ

 3 أ) الرجاء ( - ب

 1 هذان كتابان مفيدان  5

 30 المجموع الكلي للسؤال الثالث

 

 

نموذج 
 اإلجابة

 



 

 

 المديرية العامة للتربية والتعليم

 بمحافظة جنوب الشرقية
 عالصف الساب امتحان إجابة نموذج

 1035/1036 هـــ3416/3417الدراسي للعام

 الثاني الدور – األول الدراسي الفصل

 ( 40: ) الدرجةالكلية.                                                 اللغة العربية : المـــــــادة

 صفحات(   4 ) في اإلجابة نموذج: تنبيــــــــه                         رابعا ـ اإلمالء والترقيم . 

 الدرجة اإلجابة المفردة الجزئية السؤال

 الرابع

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

1 
 أ

 فردة واحدة(م)يكتفى بألنها  –أو –إن  - أ
 

3 

)يكتفى بفردة العمل  -اغتنامها –الثمينة  –الفرص  ب
 واحدة(  

3 

1 
 3 ـ ماض ٍ رباعي  مبدوء بهمزة 3 أ

 3 ابنـ  1 ب

4  

 الخطأ : ابن   التصويب : بن

 بين علمينالسبب  : ألنها وقعت 

 

1 

 8 المجموع الكلي للسؤال الرابع

 نهاية نموذج اإلجابة.

  

 

نموذج 
 اإلجابة

 


