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 جب عن جميع األسئلة اآلتية:أ
 درجات( 10):النصوص القرائية :السؤال األول 

 أسئلة: من  ا بعدهم  ثم أجب ع، اآلتي نصاقرأ ال

 بكل الكبار اهتمام في األبناء ويراها للعيد، شوقا الملهوفة الصغار عيون في الكبار يراها حقيقية حياة الفرح كان     

 الستقبال وتتعطر أبوابها تفتح البيوت فقد كانت كبيرها، وعند العائلة بقية مع األول يومه وقضاء العيد، ومظاهر معاني

وأهازيج  واألرحام، واألقارب الجيران بين بيت، إلى بيت ومن الحارات في وفودهم تنقطع ال الذين المهنئين بالعيد

 .ح في األجواء د  ص  التهاني ت  

 يعد لم معظمه في كذلك واإلعالم ، التواصل االجتماعي تكنولوجيا كثيرة بسبب فقد فقدت حياتنا جماليات أما اليوم    

 تلك الوسائل وسائل للتواصل تعد و لم ، الشاشات تمأل ودماء   وفتن   صراعات من ُمحبطة أخبار إنما وبهجة، خير  وسيط

 يُؤثر الطوفان هذا وكل الفتن، نار على الزيت و صب للتقاتل، ساحة لكنها أصبحت معظمها، و و التقارب االجتماعي في

من  الفرح اختطف الذي الخطير النفسي االنسحاب الحالة من هذه كل وسط العيد فرحة فأين العام، ومزاجه الفرد على

 النفوس ؟!

 جديدا ميراثا لهم أن نترك والبد غدا، األجيال تحصده اليوم نغرسه فما ، األعياد في عاداتنا، نترك أن يجب ال لذلك    

عطيهم دفعة قوية للحفاظ على أصالتهم و عاداتهم و تقاليدهم، و التي منها التواصل مع األقارب و القيم يُ  من إيجابيا

 عام و المحافظة على صور التكافل و الترابط االجتماعي بين األفراد طلبا لألخوة و المحبة، و كل ،الجيران في العيد

 .بخير  والجميع

                                                                        (5137يوليو العدد 11 -عكاظ مجلة إلكترونية -بتصرف  -!العيد فرحة عن )فتشوا

 :تخّيـر الصواب مما يأتيأ(  -1

 :هو الحدث الذي غّيـر ُحـْزن أطفال الفقراء إلى سرورفي نص ] سلة العيد [  -

 . خروج الناس لصالة العيد .    2بزوغ شمس العيد .                         .1

     . قدوم امرأة تحمل في يدها سلة . 4       . وقوف الكاتب و انتظاره لصديقه .3

 : أكمل الفراغ بما يناسبه ب(  

         . .................................................... ( هي هعُ م  جْ تو ع  رْ الز   عُ ط  قْ ت  بمعنى )  كلمة خيرةالفقرة األدت في ور - 

  ؟ ولىاأل فقرةكما تفهم من ال والكبار فرحة العيد ،من الصغار يجد كل  أين  -2

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

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

 

 م2016م/2015العام الدراسي  -األولالدور  –امتحان نهاية الفصل الدراسي األول 
 مادة : اللغة العربية

 درجة 40الدرجة الكلية :                 الزمن : ساعتان                         األساسي السابع الصف :
 نفسها الورقة اإلجابة فيو، ورقات ست* االختبار في 

 



 2الصفحة 
 

 

 

 

  . السابقكما وردت في النص  لعيد قديماين من مظاهر اهرمظاذكر  -3

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

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

 . ارجع إلى الفقرة الثانية؟ على حياتناة اإللكترونية أّثـرْت الحياكيف  -4

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

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

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

 بدال من تهدئة النفوس . فاتالخالالفتن و يزيدون من إشعال ناريحبون إثارة المشاكل و بعض الناس هداهم هللا  -5

 دل على هذا المعنى . عبارة ت الفقرة الثانيةمن  هات

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

 كاتب في نهاية المقال ؟التي قدمها ال النصيحةما  -6

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

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

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

ُعـد له فرحته كما السابقالكاتب حين قال  مع أو ضدهل أنت  -7  وجهة نظرك. وّضح؟  بأن العيد لم ت 

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

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

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

..................................................................................................................... 
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 درجة( 12: النصوص األدبية:  )السؤال الثاني 
 ثم أجب عن األسئلة التي تليها: ، سرور الجامعيألبي  (عمان المجد) قصيدةمن  تاليةالاألبيات اقرأ  

 

 اـــا لماضيناد  ـأمج ق  ـالحقائ ف  لْ تُ           ا  ـــواضينا في م  ــــنـك عــــديتُ ـف لْ ـائــس -1

 اـــميمون السعدي   ازنُ ـــأميرنا م            ختار في شرف  صطفى المُ رنا إلى المُ س   -2

 و الدينا فينا المجد   خيرا و أبصر    ا          ـــــر " وقال لنــــو بكــأثنى علينا " أب -3

 اــــاهم بأيدينــا منايـداهـــالقى ع              ة  ــــــمعرك "الفاروق  "ضنا مع كذاك خُ  -4

 اــــــوادينــا بـاض  ـفي مُ ــلـق العتدفّ  ا           ــــــنعن منابع   ر  ــــفك روادُ  نُ ــــو نح -5

 اــــياميناال م  ــــأبط وة  ـــالنب هديُ ا            ــنيصحبُ  رآن  ـــم القـــظُ مضي على نُ ن   -6

 :غرض الغرض الشعري الذي تتناوله القصيدة هو -1

 ] تخير الصواب [        د( المدح               ج( التقرير               ب( التعجب                الفخر    ( أ

 [أكمل ]                 ........................................ .            هو  المفـرد منهجـمع  نــــايـــــــا (كلمة ) م   -2

  ؟ البيت الثانيكما تفهم من  إسالمهذا فعل بعد ن أهل عمان؟ و مام   ن أسلمأول م  ن م   -3

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

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

 . البيت الدال على هذا المعنى اكتب. ( من القرآن الكريم و السنة النبوية وتشريعاتهم ن تعاليمهمالعمانيو تمد  اس ) -4

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

؟  العمانيين كيف كان موقف كل واحد منهما منالرسول عليه الصالة و السالم ، اثنين من صحابةذكر الشاعر  -5

 ح كما ورد في األبيات السابقة .وضّ 

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

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

 في قول الشاعر ) تدف ق العلم ( صورة جمالية ، اشرحها . -6

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

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

 ؟ عّبـر عن رأيك . هل أنت معه في ذلك الوصف أم تراه ُيبالغ، عديدة   مان بصفات  الشاعر أهل عُ  ف  ص  و   -7

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

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

...................................................................................................................................... 
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 مما تحفظ من ) خطبة أبي بكر في أهل عمان ( من قوله :أكتب  -8

 ......................................،" يا معاشر أهل عمان ، ...................................................................

.......................................................................................،..............................................

لى الخير .........................................، فجمع هللا ع..............،.....................................................

 شملكم "

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
 درجات( 10التطبيقات اللغوية: ): السؤال الثالث 

 أسئلة: ا بعدها من ثم أجب عم  ، اقرأ الفقرة اآلتية
 

صدر ت فالغاضب نفسه عند الغضب" يملكالشديد الذي  رعة ولكنّ قال صلى هللا عليه وسلم: " ليس الشديد بالصُ     

إلى  مظلومفيظلم إخوانه ، ويتحول من  بإساءة أشد منها ، ( اإلساءة) جرح مشاعر اآلخرين، أو يرد ت قد أمور عنه

على  يندم التحكم بها مسك بزمامها، مُ ملك نفسه ،مُ  ع الندم ،أما الذي يكظم غيظه فهوو ساعتئذ يندم حين ال ينف ،ظالم

يليق بالمؤمن الذي  ،وهذا رحيما، بل سيغمره الرضا والسرور؛ ألنه نجح في أن يسمو بنفسه ، وأن يكون حليما  شيء

  . ( اإليمان )يهتدي بأنوار

 

 :إعرابا كامالالكلمات التي تحتها خط في الفقرة السابقة  أعرب .1

 . ..: ........................................................................................................................... يملك -

 . ...................................................................................................................................... : ظـالم -
 

 يلي: استخرج من الفقرة السابقة ما .2

    . ............................................................................................. : خبره، وبين ناسخا فعال ( أ

 . ........................................................................................... :حرفا ناسخا، و اذكر اسمه ( ب

 . ......................................................................................................... :موصوال اج( اسم
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 5الصفحة 
 

 
 
 

 :في الفقرة السابقة(  بين) القوسين ين اللتينتالكلمأواخر  اضبط بالشكل .3

 
 ( اإليمان     -اإلساءة     ) 

 . ن نوعهـبيّ  وفي هذه الجملة ،  حدد الخبر) الكتاب معلوماته مفيدة (   .4

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

 :تخير الصواب فيما يلي .5

 : الجملةهذه  في مل ـ ع  نوع ال(  بطال ةان  ج  أبو دُ كان )  ( أ

 مركب -4                لـقب -3               ُكـنية -2                 اسم -1

ْكب  هم خيُر أهل المشرق" قال عليه السالم: " سيطلُ  ( ب  :نوعهالوارد في الجملة  الضميرع من هنا ر 

 متصل -4               غائب -3              ُمتكلم -2            ُمخاطب -1

 :ُمراعيا المعنى على الجملة التالية اسم إشارة للبعيد أدخل .6

 (  يتصفون بالعدالة و النزاهة اةُ ض  القُ )  

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

 

 

 
 
 

__________________________________________________________ 
 درجات( 8والترقيم ) ،اإلمالء :السؤال الرابع 

 :جب عن األسئلة التي تليهاأثم  ،اقرأ الفقرة التالية

، وحين توفي استثمر أموال أبيه في  ( حتى يحافظ على ثروة العائلة   )   عليها والده رهُ تزوج حسن من امرأة أجب     

الوجوه   ير عليه أال   ز  ـكانا لكنه عشراء بضائع من الهند عن طريق أحد التجار . في بداية األمر كان يريد أن يفتح دُ 

( أنا كالطائر    البيوت التي ترحب به في كل حين كان يقول لنفسه )    يطر  كل  و أال   (   )   التي تعود أن يراها كل يوم

ية و تعود الحرالطائر الذي ذلك فلماذا أسجن  ،وقلوب الحارة و أبوابها مشرعة لي، يريد متى  ل  حُ يو ،  يحلق حيث يشاء

                                                                                                                                                                                                                               . عشق التحليق )     (

 . فقرة السابقةفي ال( القوسين )  بين المناسبة الترقيم ةعالمضع ( 1
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 6الصفحة 
 

 

 

 : ما يلي استخرج من الفقرة السابقة( 2

 .....................................................................................................أ . فعال همزته همزة وصل : 

 .......................ب . اسما من األسماء التي همزتها همزة وصل: .......................................................

 ......................................................................................... ج . فعال مضارعا همزته همزة قطع : 

 تحته خط :فيما  مع تصويب الخطأ اإلمالئيكتابة الجملة التالية،  أعد (3

 محمد عليه السالم لُقبت بالزهراء [ ابنة ] فاطمة 

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

 ر الصواب فيما يلي:ـتخيّ ( 4

 :هي بعد المنادى توضععالمة من عالمات الترقيم، و  -أ  

 النقطة -4            الفاصلة المنقوطة -3            الفاصلة -2          النقطتان الرأسيتان -1

 :في هذا المثال ألنها  [ ابن] ابن المقفع من أدباء العصر العباسي [ ثبتت همزة ]  -ب

 وقعت بين علمين             -2                                  وقعت مثناة            -1

 لم تقع بين علمين -4                                 وقعت في أول السطر  -3

 ( ] اسع  في عمل الخير [ الفعل ] اسع  [ همزته همزة وصل ألنه ........................................... ] أكمـل [5

 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
 تنا لكم بالتوفيق والنجاحدعواانتهت األسئلة مع 
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 اإلجابة الصحيحة

 

 

 الدرجة

 درجة( 01ة)النصوص القرائيالسؤال األول:
 

 قدوم امرأة تحمل في يدها سلة(  4أ.  (1

 

 

1 

 1 حصدب ( ت

 1 الصغار يرونها في اهتمام الكبار بمظاهر و معاني العيد ،والكبار يجدونها في عيون الصغار الملهوفة شوقا للعيد . (2

 

وتتعطر الستقبال المهنئين بالعيد الذين  ،كانت البيوت تفتح أبوابها وبقية العائلة وعند كبيرها،  يوم األول معالقضاء  (3

ال تنقطع وفودهم في الحارات ومن بيت إلى بيت، بين الجيران واألقارب واألرحام، وأهازيج التهاني تَْصَدح في 

 ] يُكتفى باثنين فقط [                      األجواء .

2  

و  ،جماليات كثيرة في حياتنا، و لم تعد تلك الوسائل وسائل للتواصل و التقارب االجتماعي لت الحياة اإللكترونيةاغتا (4

 إنما ساحة للتناحر وكل هذا يؤثر على المزاج العام للفرد  

     

1 

 صب الزيت على نار الفتن (5

 

1 

 

و  ناظ على أصالتفحاوالبد أن ند في مهب التغيير ال يجب أن نترك عاداتنا وقيمنا األصيلة المتعلقة بطقوس األعيا (6

 نا.و تقاليد ناعادات

1 

 

 

 2 ما يأتي به الطالب معبرا عن وجهة نظره  (7

 (درجة12)النصوص األدبية  الثاني:السؤال 

 1 الفخر ( أ ( 1

 1      َمنِيّة( 2 

 2   نوا إسالمهم بين يديهمازن بن غضوبة السعدي / وخرج مع وفد من أهل عمان إلى الرسول ليعل( 3

 1 نَمضي على نُظُـــم القـــرآِن يصحبُنــا            هدُي النبـــوِة أبطــــاال َميامينــــا -6  (4     

 2   الفاروق عمر شاركوا معه في الفتوحات اإلسالمية –أبو بكر الصديق أثنى عليهم بالخير ( 5

 1     شبه العلم بالماء الذي يتدفق (6

 2 بررا بوجهة نظره ا يأتي به الطالب مم (7

 إنكم أسلتم طوعا ، لم يطأ رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( ساحتكم بخف و ال حافر  (8

 وال جشمتموه ما جشمه غيركم من العرب ، ولم ترموا بفرقة وال تشتت شمل ، 
1 

1 

 سلطنة عمان

 وزارة التربية والتعليم

 مديرية محافظة البريمي
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 م2015/2016 -هـ 1436/1437راسي للعام الد

 ( درجة 40الدرجة الكلية : )                                                                    [ ورقتين نموذج اإلجابة  في ]    

 
 



 

2 
 

 

 

 

 
 

 الدرجة اإلجابة الصحيحة

 ات(درج 10السؤال الثالث:التطبيقات اللغوية )

  مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة: فعل ملكُ ي -(1

 

1 

 1  وعالمة جره الكسرة  إلى: اسم مجرور ب ظالم   -    

 بالُصرعة -ليس  ( أ. 2

 حليما -يكون  أو        

1 

 1 (  ، أو ألنَّ و الهاء اسمها ضمير متصل في ) ألنه نجح ( الشديدَ  واسمها ) – لكنّ  ب.     

 1  الذيج.     

 1                                                                                                  ) لكل منهما نصف درجة(                        [( ) كسرة اإليمانِ      -  ( فتحة )اإلساءة َ]  ( 3

 1 جملة إسمية   – معلوماته مفيدة  (4

 غائب                        -3  ب(                             ُكـنية  -2أ(    (  5

 

 (القَُضاةُ يتصفون بالعدالة و النزاهة  هؤالء  ) ( 6

     1+1 

 

     1 

 درجات( 8اإلمالء والترقيم ) السؤال الرابع:

 2 () لكل منهما نصف درجة                           ( ؟( / )  :/ ) ( ، ) /( ؛  ( )1

 استثمر  (  أ. 2

 امرأة ب.     

 أسجن ج.     

1 

1 

1 

 1 محمد عليه السالم لُقبت بالزهراء بنت فاطمة   ( 3

 

 وقعت في أول السطر                                   -3ب.            الفاصلة             -2  أ. (4

 

 1  

لكل نصف 

 درجة

 1 أمر الفعل الثالثي (5

 

 

 ذج اإلجابةنهاية نمو

 الدور األول -األساسي سابعال لصفنهاية الفصل الدراسي األول ل نموذج إجابة امتحان

 م2015/2016 -هـ 1436/1437للعام الدراسي ة     مادة: اللغة العربي
 


