
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابع  فـان الصـامتح

 م1035/1036  -هـ  3416/3417للعام الدراسي 

 األولالفصل الدراسي  - األول الدور

 

 

 (. 5 االمتحان: ) أسئلةعدد صفحات  ●                                                  اللغة العربيةالمادة:  ●

 اإلجابة في الورقة نفسها. ●                                         ساعتان  زمن اإلجابة: ●

 

 اسم الطالب
 

  الصف  المدرسة

 

 

ا
ل
ؤا
س
ل

 
 الدرجة باألرقام

 )باألحمر(
الدرجة 

 بالحروف

 )باألحمر(

 )التوقيع باالسم(

 عشرات آحاد
 المصحح

 )باألحمر(

 المدقق

 )باألخضر(

3      

1      

1      

4      

   المجموع
 جمعه

 )باألحمر(

 مراجعة الجمع والتشطيب

 )باألزرق(

 

المجموع 

 الكلي
    

 

 

 

 



 (3 ) 

 السابع فـان الصـامتح

 م1035/1036  -هـ  3416/3417للعام الدراسي 

 األولالفصل الدراسي  - األول الدور

 اللغة العربية المادة:

  : الّنصوص القرائّية السؤال األول: 
 ثّم أجب عن األسئلة التي تليه: اآلتيِاقرأ الّنص 

 "مدينة نزوى التاريخّية"

تنفيذا الستراتيجية المنظمة اإلسالمّية للتربية والعلوم والثقافة باالحتفاء بالعواصم اإلسالمّية، تّم اختيار      (1)
العماني م؛ ألهميتها التاريخية الكبيرة في التاريخ 5112مدينة نزوى عاصمة للثقافة اإلسالمّية للعام 

ولمكانتها الدينية والعلمية؛ فقد كانت عاصمة لعمان في النصف الثاني من  ،والمجتمع العماني المعاصر
 .: "تخت العرب"، و" بيضة اإلسالم"عرفت بعّدة أسماء منهاكما هـ(، 111القرن الثاني الهجري )

ر التاريخ جابر بن زيد األزدي فمن رجاالت نزوى عب ،ةئمّ األ علماء و التزخر مدينة نزوى عبر العصور ب    (5)
كما ولد فيها ابن ُدَريد الّلغوّي، والعاّلمة بشير بن منذر السالمي وغيرهم  .الذي عاش في قرية )فرق(

 نزوى مركز إشعاع فكري وحضاري للمناطق الجغرافية المحيطة بها. زالتالكثير من العلماء، وال 
أشهرها سوق نزوى القديم الذي يقع على مقربة من أسوار  ،تشتهر مدينة نزوى بأسواقها القديمة    (3)

 .القلعة الشهباء الشهيرة )قلعة نزوى(، وجامع نزوى الذي يرجع تاريخ بنائه إلى السنة الثانية للهجرة
ويتفرع سوق نزوى بما يحتضنه من تراث وبناء معماري تقليدي تتناسق فيه التقسيمات القديمة مع مالمح 

ويشتهر بالصناعات . قلعة في كثرة مرتاديه من السّياحقد ساعد موقعه القريب من الو  .البناء الحديث
وفي  .والمنسوجات إضافة إلى الصناعات السعفية فهو سوق شامل الحرفية كصناعة الخناجر والفضيات

م فاز مبنى سوق نزوى بجائزة أفضل مشروع معماري عربي باعتباره أحد الّصروح المعمارية 1993عام 
 ي تم تنفيذها على الطابع العربي اإلسالمي التقليدي.الت

ولعبت المساجد في نزوى دورا مهما في النشاط التعليمي، كجامع نزوى الذي يرجع تاريخ بنائه إلى    (4)
السنة الثانية للهجرة، وأصبح مركزا تعليميا تخرَّج فيه كثير من أفاضل العلماء، وتواكب التعليم في المساجد 

 قة بالمسجد أو بصفة مستقلة، استقطبت عددا كبيرا من طلبة العلم.مع وحدات ملتح
 

 وردت في الفقرة الثالثة كلمة بمعنى: "القصور العالية". استخرجها. ............................ -1
 نبحث في المعجم عن لفظة ) السّياح ( في ماّدة :.................................. ) اكمل (  -2
 م. عالَم يدلُّ ذلك.2112لثقافة اإلسالمية للعام لتم اختيار مدينة نزوى عاصمة  -3

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

............................................................................................. 
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 السابع امتحـان الصـف

 م1035/1036  -هـ  3416/3417للعام الدراسي 

 األول الفصل الدراسي - األول الدور

 اللغة العربيةالمادة: 

 ؟" فيَم تمثلت هذه المكانةمكانة علمية واقتصادية" لمدينة نزوى  -4

 االقتصادية العلمية المكانة

 
 
 
 

 

 " وضح رأيك في هذه المقولة.زال نزوى مركز إشعاع فكري وحضاري للمناطق الجغرافية المحيطة بهاتوال "  -2
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

 م.1993ه، 111السابق:  اذكر أحداث األعوام اآلتية، وفق ما دّل عليها النص -6

 الحدث العام

  ه111

  م1993

 من "خطبة أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه ألهل عمان": :النصوص األدبّية السؤال الثاني:
 :أجب عن األسئلة التي تليه ثم نص اآلتي،ِاقرأ ال

 ساحَتكم بُخفٍّ وال حافٍر، وال َجّشمُتموهُ ما َجّشَمهُ  أسلمُتم طوعًا، لْم يطْأ رسوُل اهلِل  يا معاشَر أهِل ُعماَن، إّنكم     "
العاِص بال  بعَث فيكم َعْمرو بنَ  غيُركم ِمَن العرِب، ولم ُتْرَموا بُفرَقٍة وال َتَشّتِت َشْمٍل، فجمَع اهلُل على الخيِر شمَلُكم، ثمّ 

كْم، فأيُّ َفْضٍل َأَبّر ِمْن على َكْثَرِة عَدِدُكْم وِعّدتِ  َمَرُكمْ وأطعتُموه إْذ أَ  جيٍش وال سالٍح، فأجبُتموه إْذ دعاُكم على ُبعِد داركم،
اهلُل عليكم بإسالِم عبِد  وقد َمن  ... َشَرفًا إلى يوِم الَمَعاِد  ِفعِلكم، كفاُكم قوُل رسوِل اهلِل  فضِلكم؟ وأيُّ ِفعٍل أشرُف ِمنْ 

فأظهرُتم ما ُيضاِعُف فضَلُكم  اهلُل بِه وأعزُّه بُكم وكنُتم على خيِر حال، حّتى أَتْتُكم وفاُة رسوِل اهلِل  موأعز كُ  وجيفرَ 
 "... وقمُتم َمقاًما َحمدناُكم فيِه ومّحضُتم بالّنصيحِة وشاركُتم بالّنفِس والماِل فأعّزكُم اهلُل باإلسالمِ 

ا" كلمة )أسلمُتم طوعا   إّنكم " -1  العبارة السابقة تعني:( في طوع 

 ) تخّير الّصواب(      أ. كره ا               ب. قسر ا            ج. جبر ا           د.  انقياد ا       
 

 

 1يتبع /



 (1) 

 السابع امتحـان الصـف

 م 1035/1036  -هـ  3416/3417للعام الدراسي 

 األولالفصل الدراسي  - األولالدور 

 العربيةاللغة المادة: 

 

 " جمع كلمة ) ُخّف (:ساحَتكم بُخفٍّ وال حافر   لْم يطْأ رسوُل اهلِل  " -2
 ) تخّير الّصواب(             خوافد.             وائفج. خ         خفائفِخفاف           ب.  . أ

 للنص." فسِّر هذا القول في ضوء فهمك َشَرفا  إلى يوِم الَمَعادِ  كفاُكم قوُل رسوِل اهلِل "  -3
   ............................................................................................................ 
   ............................................................................................................ 

 مع عمرو بن العاص، كما تفهم من الّنص؟ كيف كانت سيرة أهل عمان  -4
   ............................................................................................................ 
   ............................................................................................................ 

 

 ؟سابقتينالعبارتين ال االستفهام في" ما داللة ِفعِلكم فأيُّ َفْضل  َأَبّر ِمْن فضِلكم؟ وأيُّ ِفعل  أشرُف ِمنْ  " -2
   ............................................................................................................ 
   ............................................................................................................ 

 
 "أظهر العمانيون لإلسالم حبَّا  وتضحية" وضح هذه العبارة مستعينا بالنص السابق. -6

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

 
 لبيت اآلتي:ل التاليينمن محفوظاتك لّنص ) مناجاة عصفور(. اكتب البيتين  -1

 كالِمْعَزِف، المتَحّطِم، المهجورِ                   غّرْد، وال تحفل بقلبي، إّنه  -
- ............................................................................................ 

- ............................................................................................ 
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 السابع امتحـان الصـف

 م1035/1036  -هـ  3416/3417للعام الدراسي 

 األول الفصل الدراسي - األول الدور

 اللغة العربية المادة: 

 : التطبيقات اللغوية : السؤال الثالث

 , ثّم أجب على األسئلة التي تليها:اقرأ الفقرة اآلتية

وا صفحات حياتهم ؤفمل ,آن وزمان, آمن الناس بالعـــــــــــــمل, ومرآة التقدم في كل الحياةكان العمل شريعة "    

 ؛متثائبين, وعلى األرائك متكئين لكن بعض الناس يقضون أيامهم .كل نشيط مخلص لنفسه ولـــــوطنهنتاجا, وآثره 

التي تتبعهم في كل حين, فإذا أراد هؤالء  ةلهؤالء فهو السآم الحياةته , أما الجزاء الذي أعد  العملألنهم يكرهون 

من السعــــــــادة  اهرة  ا ظالعـــــمل الذي يترك آثار  فعليهم ب ,( الفضيلة) ر واآلثام والتحلي بآيات االبتعاد عن الشرو

 ."مات الرذيلةمن مقو   ( ـــــلالكسـن ) , فإمات الفضيلةإن العـــــمل من مقو  , وكما بطةوالغ  

 استخرج من الفقرة السابقة ما يلي: -3

   :..................................................لفعل ناسخ اخبرأ.   

     :......................................................اسم اشارة  ب.  

 : ...................................................اسما موصوال ج. 

 تحتهما في الفقرة السابقة:  ط  رب الكلمتين اللتين خ  أع - 2

          ................................................................................................... العمل: - أ

 .................................................................................................. الحياة: - ب

 :بين القوسين في الفقرة السابقة أواخر الكلمتين اللتين بالشكل اضبط – 3

 أ. الفضيلة

 ب. الكسل

 تخيّر الصواب من بين البدائل المعطاة في ما يلي: - 4

                                                                                      )القدس مآذنها عالية (، نوع الخبر في المثال السابق:  . أ

 . ظرف4. جملة فعلية                 3.جملة اسمية                          2. مفرد                   1

 : هو اسم اإلشارة الذي يستخدم  للمفردة المؤنثة البعيدة   . ب

 ذانك. 4                           تلك. 3                                     ذلك. 2                    هذه.1     

 : في الجملة اآلتية مع تغيير ما يلزم رالمذك   جمع   ب  خاط   - 5

 ( أنت صديق مخلص) -

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

 5يتبع /

 

 

 (5) 



 السابع امتحـان الصـف

 م1034/1035  -هـ  3415/3416للعام الدراسي 

 األولالفصل الدراسي  - األولالدور 

 اللغة العربية المادة: 

 : : اإلمالء والترقيمالسؤال الرابع

 اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

مظلووم يوا أميور الموؤمنين, قوال:  دخل عمارة بن حمزة يوما على المنصور, وقعد في مجلسه؛ فقام رجل, وقال:      

موا هوو لوي بخصوم, إن كانو   (      ور: قوم يوا عموارة, فاتحود موع خصومك, فقوال ), قال المنصمن ظلمك؟ قال: عمارة

, ألجول مون مقوام شورفني بوه أميور الموؤمنين الضيعة له فلس  أنازعه فيهوا, وإن كانو  لوي فقود وهبتهوا لوه, وال أقووم

 ضيعة )      (

 ضع عالمات الترقيم المناسبة داخل القوسين في الفقرة السابقة.  - 1

 :استخرج من الفقرة السابقة ما يلي  -2

  ........................................ كلمة بها همزة وصل . أ

 .........................................كلمة بها همزة قطع  . ب

 :اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة - 3

 :عالمة ترقيم توضع بعد كل لفظ يأتي بعده ما يفيد الشرح. أ

     . النقطتان4. النقطة                  3             . الفاصلة المنقوطة    2. الفاصلة             1   

 كلمة )انتصر( همزتها همزة وصل ألنها:. ب    

  ماٍض سداسي فعل. 3                ماٍض ثالثي فعل. 2                فعل ماٍض خماسي. 1      

 .في الجملة السابقة( ابن) ما سبب حذف همزة  "دخل عمارة  بن حمزة  يوما على المنصور" - 4

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

ب ما تحته خط في الجمل اآلتية - 5  :صوِّ
 

 مال. طالب علم وطالب: ال يشبعان إثنان . أ

………………………………………………………………………… 

 

 المجتهد واجبه. اتقن . ب

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

 
 
 

 انته  األسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابعامتحـان الصـف نموذج إجابة 

 م5162/5161  -هـ  6341/6341للعام الدراسي 

 األول الدور – األولالفصل الدراسي 

 درجة ( 31  ) الدرجة الكلية:                                                          المـــــــادة:

 ( صفحات 2 في )تنبيــــــــه: نموذج اإلجابة 

           -:النصوص القرائيةأوالً: إجابة    

 درجة (61)   الدرجة الكلية :                                                                        

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة جزئيةال السؤال
المخرج 

 التعليمي

1 

 

 الّصروح
1 

  

2  
. ي   نبحث عنها ] س   ي ح  [،/: س   ح 

1   

3 

 
التاريخية الكبيرة في التاريخ  هميتهايدل على أ -

 (1).العماني والمجتمع العماني المعاصر
مكانتها الدينية والعلمية؛ فقد كانت عاصمة ل -

 (1).لعمان

 

2 

  

4 

 
 االقتصادية العلمية المكانة

 

تمثلت المكانة 
العلمية في 

الدور الذي تلعبه 
 مساجد فيال

النشاط 
التعليمي، إذ 

أصبحت مركزا 

تمثل الجانب 
االقتصادي في وجود 
األسواق، والصناعات 
الحرفّية المتنّوعة، 
ونشاط الجانب 
 (1السياحي للمدينة.)

2 

  



 درجة (61)   الدرجة الكلية :                                                                        

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة جزئيةال السؤال
المخرج 

 التعليمي

تعليميا تخرج فيه 
كثير من أفاضل 

 (1) العلماء.
 

5 

 
ذلك من خالل الدور الذي تلعبه في الوقت الحاضرر، إذ 

 م5112الثقافة االسالمية للعام تم اختيارها عاصمة 
 ) أو ما يأتي به الطالب ويكون مناسبًا ( 

2 
  

6 

 
 الحدث العام

 (1)أصبحت نزوى عاصمة لعمان  ه111

سوق نزوى بجائزة أفضل مشروع  فوز م1991
 (1)معماري عربي

 

2 
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 السابعامتحـان الصـف تابع نموذج إجابة 

 م5162/5161  -هـ  6341/6341للعام الدراسي 

 األول الدور – األولالفصل الدراسي 

 

 اللغة العربية :المـــــــادة

 النصوص األدبية: إجابة ثانياً 
           

 درجة (65)   الدرجة الكلية :                     ي                          تابع إجابة السؤال الثان

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة جزئيةال السؤال
المخرج 

 التعليمي

1 

 

       د.  انقياًدا        
1 

  

2 
 ِخفاف . أ 

1 
  

3 
أفعالكم أشاد بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مما  

 القيامة.يجعله شرفا لكم تتفاخرون به إلى يوم 

 ) أو ما يأتي به الطالب ويكون مناسًبا(.
2 

  

4 
 كانت سيرة حسنة وأقام بينهم مكرما ورحل مسلّما. 

2 
  

5 

المدح والّثناء على دخولهم على يدل اسلوب االستفهام  
 .لإلسالم طوعا وتكريمهم لرسول رسول هللا 

) يقبل ما يأتي به الطالب بأسلوبه متفقا مع اإلجابة 
 الصحيحة(

2 

  

6 
 الدخول في اإلسالم طوعا.حبا:  

والفتوحات اإلسالمية  المشاركة في الدعوة،تضحية: 
 بالنفس والمال.

2 

 

  

7 

 رّتل على سمع الّربيع نشيده  
 واصدح بفيض فؤادك المسجور                  

 وانشد أناشيد الجمال فإنها
 روح الوجود وسلوة المقهور                 

) يشترط الترتيب، وإذا أخطأ الطالب أكثر من خطأ 
 يحرم من الدرجة(

 

2  

 

                                                                                                                 

 4يتبع/ 

 

 

 

 



 

  

 

 

 السابعامتحـان الصـف تابع نموذج إجابة 

 م5162/5161  -هـ  6341/6341للعام الدراسي 

 األول الدور – األولالفصل الدراسي 

 

 اللغة العربية المـــــــادة:

 التطبيقات اللغوية :ثالثا: إجابة 

 درجة  (61)  الدرجة الكلية :

 الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة الجزئية
الصفح

 ة

المخرج 

التعليم

 ي

1 

 أ
 شريعة  
 1   

   1 هؤالء ب

   1 الذي / التي              ج

2 

   1 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أ

 ب
على  منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة بهمفعول 

   1 آخره

3  
 (الكسرة       ) الفضيلة  
 (الفتحة         )  الكسل  

1 

1   

 

 3يتبع/



 

 

 السابعامتحـان الصـف تابع نموذج إجابة 

 م5162/5161  -هـ  6341/6341للعام الدراسي 

 األول الدور – األولالفصل الدراسي 

 اللغة العربية المـــــــادة:

 التطبيقات اللغوية :ثالثا: إجابة تابع 

 الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة الجزئية
الصفح

 ة

المخرج 

 التعليمي

4 

   1 جملة اسمية -2 أ

   1 تلك -3 ب

5  
 أنتم أصدقاٌء مخلصون -

 
1   

 

 رابعا: إجابة اإلمالء والترقيم:

 (  درجة8الدرجة الكلية :)  

 الصفحة الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة الجزئية
المخرج 

 التعليمي

1  ( :  )   ( . ) ½  +½   

2 

   1 المنصور / المؤمنين / اتحد  / الضيعة  أ

   1 إن / أمير / أنازع / أقوم ب

3 

   1 النقطتان -4 أ

   1                 فعل ماٍض خماسي - 1 ب

   1 ألنها وقعت بين علمين (بنا)حذفت همزة   4

5 

   1 اثنان أ

   1 أتقن ب

 نهاية نموذج اإلجابة


