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 سلطنة عمان

 وزارة التربية والتعليم

 المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة شمال الباطنة
 م5102-5102للعام الدراسي  /الدور األولللفصل الدراسي األول السابعاالمتحان النهائي للصف 

 تانساعالزمن  :                                        اللغة العربية -المادة :    

   ( ورقات 2 (األسئلة في  تنبيه  :                             درجة (01)درجة الكلية : ال    

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

 أوالً: النصوص القرائية

اآلتي من مقال )حيوانات مهددة باالنقراض( للكاتبة سارة عبد العليم، ثم أجب عن األسئلة  اقرأ النّص

 التي تليها: 

 

ا كبيرة التي تمتلك قطعانً  ،فريقياأمشهد يتكرر في دول   ت وحوله عشرات األفيال المقتولةفيل ميّ      

 سبب الموت ليسحراس الغابات، وقلة ل، وال تتوفر فيها الحماية الالزمة  من هذا الحيوان البري

المعروفة باسم العاج؛ ليصنعوا منها التحف  بغرض اقتالع أنيابها ؛بل هو القتل  الوباء وال الجفاف

 ا.مة دوليًّ ل ثروة اقتصادية تنعش تجارة العاج المحرّ فريقي يمثّ ، فالفيل األجّدًا الغالية وقطع األثاث

إذ وجد أكثر  ،األفريقية (هوانج)في أكبر محمية في حديقة ومن أشهر جرائم صيد الفيلة ما حدث     

رميًا برصاص وصل عدد الفيلة المقتولة  م5100ا ومنزوع األنياب، وفي عام من ثمانين فيال مسمومً 

حيث يصل سعر الناب  بمبالغ باهضةاألنياب تلك تباع ما ، وعادة وعشرين ألفا ةخمسادين الصيّ 

 الواحد إلى حوالي ستة آالف دوالر.

ع عاجه، ا عن فيل ينتزاد الذي يجول في المحميات الطبيعية بحثً هو الصيّ هنا والمجرم الحقيقي      

ومن أهم . وغير المشروعة للحصول على الثروةكل الطرق المشروعة  عملوكذلك التاجر الذي يست

وإقامة المحميات الطبيعية  ،وضع قوانين وأنظمة تمنع هذا الصيد :طرق حماية الفيلة من االنقراض

 بيتها وإكثارها.رالتي تحيا فيها الفيلة بأمان، والسماح بت

إذا كان يرى علماء المسلمين أن صيد الحيوانات حالل، ولكن وللدين رأيه في هذه القضية إذ       

 محرم.  واختالل توازن البيئة فهو ا،يؤدي إلى انقراضه صيدها

 

 )أكمل(هي: ...................  )المرض سريع االنتشار(وردت في الفقرة السابقة كلمة بمعنى  -1

 هذه العبارة تدل على أن تجارة األنياب: (سواقاألتهريب األنياب إلى )  -5

 واب()اختر الصّ     أ( مشروعة ومنتشرة       ب( محرمة وممنوعة      ج( مربحة وآمنة      

 

هذه المشكلة  دحدّ . في ضوء ذلك السابق مشكلة خطيرة وذكرت حلول لها في النص تورد  -3

 حلولها. موضًحا

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

............................................................................................................... 
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 تابع/ أوالً: النصوص القرائية

 

 يتم اصطياد الفيلة عادة؟ كيف -4       

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

 ؟ما همايرى علماء المسلمين أن صيد الحيوانات حالل إال في حالتين.  -5

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

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

 من الفقرة.استخرجهما ة صيد الفيلة يقوم بها مجرمان. ي  لإن عم -6

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

 ذلك من النص السابق.على صحة  دلل .(فريقي يمثل ثروة اقتصاديةفالفيل األ) -7

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

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

 ذلك. علللفيلة في أفريقيا. ر اصطياد ايكث -8

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

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

 فيها خطورة اإلكثار من صيدها في ضوء فهمك للنص. اموضحً  ،ادي الفيلةنصيحة لصي   قّدم -9

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

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

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ثانيًا: النصوص األدبية

 

 ابي، ثم أجب عما يليها من أسئلة:عصفور( ألبي القاسم الشّ اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة )مناجاة 

 

 ـرور  ـــــالمس ه  قلـب   بغبطة   ــالً م  ث          هـهنا  د  ـغر  ــــــادي المـها الشـ  يا أي   -0

 حور  ــالمس احر  الس   بيع  الر   ي  ح  و          ا ، تالــــــيً الخمـائل   بيـن   ـالً ــتنق  ـــم   -5

 مــــنظـور   بنــــاظر   ليــك  إتـرنو         زنابــق   ـهول  تلك الس   ، ففيد  ر  ــــغ -3

 ميريـيور بمهجتي وض  الط   مثل         ننـي إيمــيني،  ، وال ترهــب  د  ر  ــغ  -0

 ـعوريـــــبعواطفي وش   مشبوبةً        ــى ـواألس النيــاحة   ـات  ـدو برن  ــأش -2

 ، المهجور  م  ط  ـــ، المتحف  ز  ع  كالم         ه  ن  إ ،، وال تحـفل بــقـلبيد  ر  ــــــــغ  -2

 جور  ـالمس ك  فؤاد   بفيض   ح  د  واص         ه  نشيد   بيع  الر   مع  ـــــــــعلى س ل  رت    -7
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 دبية: النصوص األتابع/ ثانياً 

 )أكمل(                 .................  مفردهجمع  زنابقكلمة (  زنابــق   ـهول  ففي تلك الس  ) -1

 

 :يوحي بـ( هذا التركيب يمــيني وال ترهــب  ) -2

 )اختر الصواب(             الخوف والتهديد  -ج  األمان والطمأنينة    -ب     القسم واليمين  - أ

 

 الجدول اآلتي: امألتدل على مكونات الطبيعة في ضوء ذلك  ألفاظوردت في النص  -3

 األصوات النباتات الكائنات

 الطيور

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

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

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

 رنات

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

 

 .البيتين الثاني والثالثنها الشاعر في حياة العصفور في الطبيعة كما بي   صف -4

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

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

هذين الوجهين كما تفهم من د حدّ بينه وبين العصفور.  شابه واالختالفالتّ ذكر الشاعر وجه  -5

 األبيات.

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

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

مثاالا واحداا على هذه  . اذكروينهاه عن أمور أخرى ،نةر معي  يأمر الشاعر العصفور بالقيام بأمو -6

 ومثاالا آخر على النواهي. ، األوامر

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

 ذلك. حوضّ ساحر ومسحور في الوقت نفسه.  هنا( الربيع حور  ــالمس احر  الس   بيع  الر   ي  ح  و  ) -7

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

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

 (.المهجور   م  ط  ـــالمتح ف  ز  ع  كالم   هن  إ)الصورة الجمالية في هذه العبارة:  اشرح -8

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

الخطاب الخليفة وهو وسط أدهش رسول كسرى مرأى عمر بن  )عمر ورسول كسرى( نص  في  -9

 حرس على عكس ملوك الفرس الذين تحرسهم الجنود باستمرار. ته بالرعي  

 الدالين على المعنى السابق  البيتين اكتب

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

.............................................................................................................. 
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 ثالثًا: التطبيقات اللغوية

 اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها:
 

راف، وأراد هذا الملك كي إذ يحكى عن )ملك( حكم دولة ممتدة األطللذّ  سمتانالتفكير والحيلة    

طريق العودة وعر.  أن يقوم برحلة برية تستغرق منه أياًما وليالي، وفعاًل قام بهذه الرحلة لكنّ 

، فأصدر الملك مرسوًما يقضي بتغطية قدميه، وطالعهما فوجدهما متورمينشعر بألم شديد في 

 كي ال تتورم قدماه مرة أخرى. ؛ع المملكة بالجلدارشو

 وزيرففكر ى المملكة كاملة بالجلد، غطّ ليس األمر سهال أن ت  ف، يصعب تنفيذه والمرسوم       

ولكن  لم ال تغطي قدميك بالجلد وتحكم  ،فقال لسيده: موالي أنت حكيم في رأيك، الملك في حيلة

 وصارت الحادثة السابقة )قصة( أول نعل في العالم.  ،تغطيتهما

 
 تي:استخرج من الفقرة السابقة ما يأ -0

 .............................. ا لمبتدأ نوعه جملة فعليةخبرا  ( أ

 ............................. ا لحــــــــــــــرف ناسخ خبرا   ( ب

ا نوعه. ج(     ا منفصالا محددا  ............................. ضميرا

 

 أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة: -5   

 سمتان: ...............................................................................     

 : ...............................................................................وزير     

 

 اضبط بالشكل أواخر الكلمتين اللتين بين األقواس في الفقرة السابقة:-3

 قصة( –)ملك 

 فيما يأتي:(  بوضع عالمة ) اإلجابة الصحيحة من البدائل المعطاة  اختر -4

ا(  - أ ا عظيما  في هذه العبارة هو: العلم الكنية)رحم هللا الجاحظ أبا عثمان عمرو كان عالما

      ( عمرو3عثمان                            ( أبا2    الجاحظ                     (1

 

 مخلصتان( اسم اإلشارة المناسب إلتمام الجملة السابقة هو:القت ......... الطبيبتان ) تفو    - ب

 ( تانك3( أولئك                                2       ذانك                   (1

الكلمة التي تحتها خط في هذه الجملة من نكرة إلى معرفة حّول  .(صورة)يرسم الفنان بريشته  -5

 نوع المضاف إليه. ووضحباإلضافة، 

 ................................................................................................................. 
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 رابًعا: اإلمالء والترقيم

 اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها:
 

في أسهموا ن يلعمانياعلم أن او ،التليد فاستمع إلي  أروي لك عن مجدك (   يا أيها القارئ )     

اللذان  وابنه زياد المهلب بن أبي صفرة البطالنوعلى رأسهم  ،الفتوحات اإلسالميةنجاح 

ان ، وتعرضت عماشتهرا بعقلية عسكرية، حيث أعانا خلفاء بني أمية في كثير من حروبهم

أمراء عمان إلى  لذلك اضطر   (  )  اسيةالدولة العبّ  ها إلىضم  ل للعديد من الحمالت الهادفة

، اللذان زرعا اد بن عبد بن الجلندىعبّ  ابناالهجرة إلى شرق أفريقيا، وأولهم سعيد وسليمان 

 .الحضارة العمانية هناكأول بذرة 

 
 .ضع عالمة الترقيم المناسبة بين األقواس في الفقرة السابقة -0

 

 يأتي:استخرج من الفقرة السابقة ما  -5

 ........................................... ا بهمزة، مبيناا نوع همزته.مبدوءا لفعل ثالثي فعل أمر  ( أ

ا، مبيناا نوع همزته.  ( ب  ........................................... فعالا مضارعا

 ........................................... اسما همزته همزة قطع. ج(

 

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

 ألنها:ى( همزة ابن مثبتة في هذه الجملة اد بن الجلندعب   ابنا)سعيد وسليمان  - أ

 .جاءت مثناة  3. وقعت في أول السطر               2وقعت بين علمين           .1

                   

 هنا همزته همزة وصل ألنه فعل: (طر  اض)إلى الهجرة( الفعل  أمراء عمان اضطر  )  - ب

 . ماٍض سداسي3. ماٍض خماسي                    2ماٍض رباعي                 .1

  

 :صححهماثم  ،إمالئيين في الجملة اآلتية د خطأينحدّ  -0

 "باليابن آدم ، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك وال إيا " 

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

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

 تنا للجميع بالتوفيق والنجاحانتهت األسئلة مع خالص دعوا
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األساسي للفصل الدراسي األول من العام الدراسي  امتحان اللغة العربية للصف السابعأنموذج إجابة 

 م1026/ 1025

 

 الدرجة اإلجابة السؤال الفرع

النصوص 

ة القرائي

)عشر 

 درجات(

 1 الوباء 1

 1 وممنوعةرمة حم)ب(  2

 (1المشكلة: قتل الفيلة ونزع أنيابها ) 3

وإقامة  ،وضع قوانين وأنظمة تمنع هذا الصيد حلولها:

المحميات الطبيعية التي تحيا فيها الفيلة بأمان، 

. )يكتفى بحلين لكل منهما بيتها وإكثارهاروالسماح بت

 (1) نصف درجة(

2 

 1 تسميم الفيلة ، أو القتل رميّاً بالرصاص 4

) ايؤدي إلى انقراضهإذا كان صيدها  5
1

2
واختالل  ،(

) توازن البيئة فهو محرم
1

2
) . 

1 

ا عن الذي يجول في المحميات الطبيعية بحثً  الصياد 6

) .فيل ينتزع عاجه
1

2
) 

وغير الذي يستخدم كل الطرق المشروعة  التاجرو

) .المشروعة للحصول على الثروة
1

2
) 

1 

) الغالية التحف وقطع األثاث أنيابها من نيصنعو 7
1

2
) 

 يصل سعر الناب الواحد إلى حوالي ستة آالف دوالر.

(
1

2
) 

 

1 

ا كبيرة من هذا الحيوان تمتلك قطعانً ألن أفريقيا  8

)  البري
1

2
قلة حراس ل، وال تتوفر فيها الحماية الالزمة (

) الغابات
1

2
.) 

1 

ما يذكره الطالب من وجوب التوقف عن صيد هذا  9

الحيوان فصيده الجائر يؤدي إلى انقراضه وهو أمر 

 بأسلوب الطالب( نفسه المعنى )ما يؤدي محرم

 

 

 

1 



2 

 

النصوص 

 األدبية

)اثنتا 

عشرة 

 درجة(

 1 زنبقة -زنبق  1

 1 ةان والطمأنين)ب( األم 2

 األصوات النباتات الكائنات 3

 الطيور

)الشادي
1

2
) 

) الخمائل
1

2
) 

)الزنابق
1

2
) 

 رنات

غرد تاليًا أو المغرد أو 

أو أشدو أو رتِّل أو 

نشيده أو اصدح 

)أوالمعزف
1

2
) 

 

2 

العصفور يتنقل مغرًدا  بين الخمائل المرتفعة والسهول  4

 يأتي به الطالبالمنبسطة في جو الربيع الساحر )أو ما 

 متضمنًا هذا المعنى( 

1 

 (1وجه التشابه بينهما التغريد والغناء. ) 5

االحتالف بينهما في المشاعر والقلوب فالشاعر وجه 

 (1يتغنى باكيًا حزينًا، ويشدو العصفور مبتهًجا سعيًدا.)

 )أو ما يأتي به الطالب متضمنًا هذا المعنى(

2 

 مع  ـــــــــعلى س ل  رت   أو د  ر  ــــغمثال على األوامر:  6

) جور  ـالمس ك  فؤاد   بفيض   ح  د  اص   أو  ه  نشيد   بيع  الر  
1

2
) 

ال تحـفل   أو يمــيني ال ترهــب  : مثال على النواهي

)بــقـلبي
1

2
) 

 

1 

الربيع ساحر يسحر بجماله من يراه ومسحور بصوت  7

ر ليظهر بهذا الجمال.العصفور المغر  د أو كأنه س ح 

  

1 

شبه الشاعر قلبه الحزين المنكسر بالمعزف أو اآللة  8

 الموسيقية المتحطمة المهجورة.

 

1 

) عمًرا احب )كسرى( أن رأىـــــــــوراع ص 9 
1

2
) 

) يهاــــــــــبين الرعية ُعْطًًل وهو راع 
1

2
 )الحفظ(        (

) هاــــوعهده بملوك الفرس أن ل
1

2
) 

) ميهاـسوًرا من الجند واألحراس تح  
1

2
) 

 

 

 

2 



3 

 

 

التطبيقات 

 اللغوية

)عشر 

 درجات(

 

1 

 

 

 (1) يصعب تنفيذه  )أ(

 (1)وعر)ب( 

 (1( أنت نوعه ضمير المخاطب)ج) 

 

3 

 (1سمتان: خبر مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى. ) 2

وزير: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على 

 (1. )آخره

2 

 2 (1قصة  )الفتحة( )         -(      1ملك  )الكسرة( ) 3

 ( أبا عثمان )درجة(2) -)أ( 4

 ( تانك )درجة(3) –)ب( 

2 

على الطالب أن يضيف أحد المعارف إلى كلمة صورة  5

 -صورة الوردة )معرف بأل( -مثاًل صورة محمد )علم(

صورة  –صورة هذا )اسم إشارة(  –صورتها )ضمير( 

أعجبه من  ماتفّوق أو صورة  منتفّوق أو صورة  الذي

الطبيعة )للمضاف إليه )
1

2
نوعه ) د( وتحدي

1

2
) 

1 

اإلمًلء 

 والترقيم

 ي)ثمان

 درجات(

1  (  )،(
1

2
(         )؛( )
1

2
) 1 

اعلم ) ( أ) 2
1

2
)همزة وصل –(

1

2
) 

 (1) رويأ ( ب)

أو أولهم أو أو أفريقيا أبي أو أمية أو أمراء أيها أو )ج(

 ( 1أول)

3 

 (1. جاءت مثناة )3 -)أ( 3

 (1. ماٍض خماسي )2 -)ب(

2 

إبن )  4
1

2
والصواب ابن ) –(

1

2
     ) 

ابالي )
1

2
والصواب أبالي ) –(

1

2
) 

2 

( 00) أربعون درجة الدرجة الكلية

 درجة

 

 

 

 
 


