
   

 6من  1صفحة 

                                   
                  

 
 الظاهرة حملافظةاملديرية العامة للرتبية والتعليم  

 

 م 0215/  0214ـ العام الدراسي  الثانيـ الدور  األولامتحان هناية الفصل الدراسي 

 درجة 42: الدرجة ساعتان: الزمن اللغة العربية: املادة السابع: الصف
  

 :نبيهت

 ( صفحاتخمسسئلة في )األ. 

 جابة في نفس الورقةاإل. 

 

 السؤالرقم 
الدرجة 
 باألرقام

 مالحظات اسم وتوقيع المصحح الدرجة بالحروف

: النصوص أوال
 القرائية

    

: النصوص ثانيا
 األدبية

    

التطبيقات  :ثالثا
 اللغوية

    

رابعا: اإلمالء 
 والترقيم

    

     الكلي المجموع

 
 ********************************************************** 

 
 
 

 
 

 

 

 ....................................................................................................................اسم الطالب / 

 (     الشعبة / )    ..............................................................................الصف / 

 ..................................................................................................................................المدرسة / 
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 ـ  الصف السابع -لمادة اللغة العربية  -الثاني الدور  - امتحان نهاية الفصل الدراسي األول

 م 4102/  4102الدراسي  للعام 

 :(درجات01) :النصوص القرائيةأوالً: 

 التي تليها: عن األسئلة بثم أج، الفقرة اآلتية أاقر

وبهرت  ،خلوت بنفسي ذات يوم أتامل الطبيعة فنظرت إلى السماء الصافية     
وطربت أللحان الطيور الهادئة،  ،وتعجبت من البحار الهائجة ،باألشجار الرائعة

بكل دقة وعظمة، هذا الورد  الخالبةشاهدت الجمال الرباني وكيف رسم أجمل المناظر 
لتكتمل  ؛الوجود، وهذي العصافير تغني أجمل األلحان ليعطر ؛يبث برائحته الزكية

وتخطب ود  ،الطبيعة ببهائها، هنا وهناك ورقات خضراء ورمال صفراء تعانق السماء
المكان؛ لتمطر قطرات من الماء على األرض العشبية المزهرة فيتنفس الوجود وتزهر 

  .!جملها من مناظر تسر العينأالورود. ما 
 ؟السابق صالن   يتحدثمة التي ما الفكرة العا -1

.................................................................................... 
 ؟صف الكاتب الطيور في النص السابقبم و  -2

.......................................................  ............................. 
  بيعة في بالدك؟ما واجبك تجاه الط -3

.................................................................................... 
 :( في هذا السياق تعنيالهائجة) كلمةمضاد ( وتعجبت من البحار الهائجة) -4
 . )تخي ر الص واب(    (                 المتحركة –        العميقة –     الساكنة-)  
 .)أكمل(     ...............................( جمع، المفرد منهااأللحانة )كلم  -5

المعنى (. اكتب جملة من عندك تحمل ليعطر الوجود ؛رائحته الزكيةهذا الورد يبث ) -6
 المتضمن في العبارة السابقة.

.......................................................................................... 
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( بكل دقة وعظمة الخالبةشاهدت الجمال الرباني وكيف رسم أجمل المناظر ) -7
 .  استبدل الكلمة التي تحتها خط بكلمة أخرى تؤدي المعنى نفسه

.................................................................................... 
 درجة(:12انيًا: النصوص األدبية:) ث

 :الربيع للبحتري :من نص  
 َيَتَكــــــلَّما َأن كادَ  َحت ى الح سنِ  ِمنَ           ضاِحكاً  َيختال   الَطلق   الَربيع   َأتاكَ  -1
ماـــــــــن ـــ ِباأَلمسِ  ك نَّ  َورد   َأواِئلَ          الد جى قسِ غَ  في الَنيروز   َنبَّهَ  َوَقد -2  ـــــوَّ
 اـــم َكتَّم مسِ األَ ب ـــانَ كــــ َحديثاً  َيب ث              ــــــــه  ـــــــــَفَكَأنَّـــــ الَندى َبرد   ي َفتِّق ها -3
 اـــــــم َنمــــــَنم َوشياً  َنشَّرتَ  َكما َعَليهِ             ــــــــه  ِلباسَ  الَربيع   َردَّ  َشَجر   ِمنف -4
 اــــمم حــــرِ  كانَ  ِإذ ِللَعينِ  ذىً قَ  َوكانَ             َبشاَشــــــــــةً  ِللع يونِ  َفَأبدى َأَحلَّ  -5
 اــــــن عَّم اأَلِحبَّـــــــــــــةِ  ِبَأنفاسِ  َيجيء             ــه  َحِسبت   َحت ى الريحِ  َنسيم   َوَرقَّ  -6

 
 وصف الشاعر الربيع في البيت األول؟ مَ بِ  -1

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

ال على اكتب البيت الد   .جميلة مزخرفةارتدى مالبس خضراء  قد إن  الربيع -2
 المعنى السابق من األبيات السابقة.  

.......................................................................................... 
ما يعلق في العين أو يتكون فيها من أوساخ. أكمل العبارة  كل  هو  ................ -3

    .ص السابقبكلمة واحدة مناسبة من الن  
 :يقصد بهاالواردة في البيت الثاني  (النيروزكلمة ) -4

(              العربعيد عند  -ج          الرومعيد عند  -ب          عيد عند الفرس –) أ 
 الصواب ( . ر) تخي  
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 :يضادها في المعنى "غسق" -5

 ( السكون –ج             النور -ب             الظالم -)أ     
  م حــــَرما كانَ  ِإذ ِللَعينِ  َقذىً  َوكانَ             َبشاَشــــــــــةً  ِللع يونِ  َفَأبدى َأَحلَّ  -6 

 بأسلوبك. البيت السابقاشرح 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
 :من قصيدة "عمر ورسول كسرى" –7   

 مستغرقا في نومه، وقد نام فوق الثرى تحت ظل الشجر وجد رسول كسرى عمر     
وصغر غيره من ملوك  ،ملتحفا ببردة بالية، فشعر رسول كسرى بعظمة هذا الخليفة

 حتى نام دون جند أو حرس. ؛فعدالته جلبت له األمان ،األرض
 المتضمنة في الفقرة على المعاني دالين مما تحفظ من القصيدة متتاليينبيتين اكتب   

 السابقة.    
.....................................................................................

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

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

 :ت(درجا 11) :: التطبيقات اللغويةثالثا
 : عن األسئلة التي تليها ثم أجب اآلتية، اقرأ الفقرة

السؤال عـن الجـار  الحكمةمن  فإن   ؛ليسكنه وعائلته ؛(بيت)إن المرء عندما ينوي شراء      
مـن  ولكن البـد   ،وعدم التركيز فقط على البيت ومواصفاته ،وأهل الحي الذي يريد السكنى فيه

ومكانــة طيبــة وأخــالق  قيمــةلهــم بعــض الجيــران والســؤال عــنهم فــإن  ،أخــالق الجيــرانمعرفــة 
جيرانـا طيبـين صـعب  تعاشـر إن أنـت فشراء البيـت.  (قيمة)سامية تفوق في وزنها الحقيقي 

 ؛ لما للعيش معهم من راحة وطمأنينة واستقرار. قهمفرا كعلي
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 :استخرج من الفقرة السابقة -1
 ...........: ...................................اسما موصوال -أ

 ن:   ............................................ل  ااسم -ب
 : ........................................ن نوعهوبي   ،منفصال اضمير  -ج
 :ين تحتهما خط في العبارة السابقةأعرب الكلمتين اللت -2
 .................................................: .............................الحكمة -أ

 ..................................: .............................................قيمة -ب
 :ن بين القوسين في الفقرة السابقةاضبط بالشكل أواخر الكلمتين اللتي -3

 (  قيمة  -  بيت )         
 :ةالصحيحة من بين البدائل المعطا ر الجابةتخي   -4
 :لبعيداذكر الم للمفرداسم إشارة يستخدم  -أ

 (  ذانك -3          ذلك -2         هذا -1)         
 . العلماء ورثة األنبياء -ب

 :ةالسابق الجملةفي  الخبرنوع    
 ( شبه جملة -3      جملة -2        مفرد -1)        

ة ق  يطر  الرياضة   -5  .الصح 
  .ا يلزمر موغي   ،أو إحدى أخواتها إن  دخل على الجملة السابقة أ

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

 :(درجات 8) :ء والترقيم: المالرابعا   
 : ثم أجب عن األسئلة التي تليها ،اقرأ الفقرة اآلتية 

( ونيته   أخالقه كريمة )  ن  ( مَ   الناس )   ( قال )  نَ تعز مِ  ن  ل أحد الصالحين مَ ئِ س        
   .عليه الزمان زاد قيمة ، ومفارقته أليمة، كالمسك كلما مر  سليمة

 
 .ة بين القوسين في الفقرة السابقةضع عالمات الترقيم المناسب -1
 :تيناآلتي الجملتينثبات أو حذف همزة )ابن( في إن سبب بي    -2

 .ب المام سيف بن سلطان بقيد األرضق  ل   -أ 
.......................................................................................... 
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 .ابن الهيثم طبيب عربي مشهور -ب
.......................................................................................... 

 .مع ذكر السبب ،اآلتيتين في الجملتينما تحته خط ( فيد نوع الهمزة )وصل أو قطعحد   -3
 وال تهمله. القرآن اقرأ -أ

.......................................................................................... 
 في الوطن. حب   الشعراء قصائد أنشد -ب

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

 النجاح،،،ق و لتوفيلكم با رجائناانتهت األسئلة مع 



 

 سلطنة عمان 

 وزارة التربية والتعليم          

 المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الظاهرة 

                                             دائرة التقويم التربوي                         

  – الثانيالدور  -الفصل الدراسي األول -السابعالصف  -اللغة العربية –} منوذج اإلجابة 
                                             { م 4102/  4102للعام الدراسي 

 الدرجة الصفحة اإلجــــــابة

 درجات( 01)  أوالً: النصوص القرائية :

 .(يحمل هذا المعنى ويأتي به الطالب أو ما)التأمل في الطبيعة  -1

 بأنها هادئة وتغني طربا. -2

 .(يأتي به الطالب في هذا السياق أو ما) عليها.الحفاظ  -3

 .الساكنة -4

 اللحن. -5

يأتي به الطالب ويحمل  أو ما )رائحة زكية ويبث عطرا في المكان. الورد يصدر -6

 .(هذا السياق

 الجميلة. )أو أي كلمة تحمل نفس المعنى(. -7

 درجة(01) ثانياً: النصوص األدبية:

يختال فرحا.  )أو ما يأتي به الطالب ويحمل هذا  بإنسان جميل  ذي وجه مبتسم  -1

 المعنى(.

 َوِمن َشَجٍر َردَّ الَربيُع لِباُســــــــهُ    َعلَيِه َكما نَشَّرَت َوشياً ُمنَمــــــنَما -2

  .قذى -3

   عيد عند الفرس. -أ -4

  .النور -ب -5

جاء الربيع  الربيع بالمحرم الذي غطى مالمحه حتى إذا عند قدومشبه الشجر  -6

 إحرامه فأبدى زينته في أجمل حلة. تحلل من

 رآه مستغرقا في نومه فرأى      فيه الجاللة في أسمى معانيها -7

 فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتمال     ببردة كاد طول العهد يبليها   

 )لكل شطر نصف درجة(     
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 درجات( 01ثالثاً : التطبيقات اللغوية )    

         الذي -أ -1

  ) يكتفى بواحدة( السؤال. – بعض -    المرء –ب   

 (1) ، مخاطب (1) أنت -جـ   

 . خرهعلى آ)½(بكسرة ظاهره  )½(اسم مجرور :ةالحكم  –أ  -2

 على آخره. )½(مرفوع بضمة ظاهرة)½(قيمة: خبر إن  –ب    

 )½(( بالفتحة)  قيمةَ     )½(( تنوين الكسر)  بيتٍ   -3

 (ذلك)  2-أ -4

 ( مفرد)  1 -ب    

 الصحة.  طريقُ   الرياضةَ إن  -5

 

 درجات ( : 8رابعا : اإلمالء و الترقيم : ) 

 

 /  ، {  :/   ؟}    -1

 

 .ألنها وقعت بين علمين  -أ -2

 .ألنها في بداية الكالم  - ب

 

 .(1) ألنه أمر الثالثي )½( وصلاقرأ: الهمزة همزة   –أ  -3

 

 (.  1مبدوء بهمزة )رباعي ألنه فعل  )½(أنشد: الهمزة همزة قطع   -ب    

  

 نهاية أنموذج اإلجابة،،،
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