
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/7arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

                  https://almanahj.com/om/7arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade7                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om
https://almanahj.com/om/7
https://almanahj.com/om/7
https://almanahj.com/om/7arabic
https://almanahj.com/om/7arabic
https://almanahj.com/om/7arabic1
https://almanahj.com/om/7arabic1
https://almanahj.com/om/grade7
https://almanahj.com/om/grade7
https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


 

  اللغة العربیة في الصف السابع مالحظات هامة لالمتحان

  :  عربیة لغة األول الدراسي الفصل السابع الصف  المتحان  المهمة الدروس

   النصوص:  أوال

   المجد عمان٠ ١

   عصفور مناجاة. ٢

   بكر أبي خطبة. ٣

   كسرى ورسول عمر. ٤

    الربیع. ٥

 -  لغویات -  أفكار(  وتحلیل ومناقشة و حفظ بها النصوص جمیع:  مالحظة
  ) أسئلة -  جمالیة صور

   النحویة التطبیقات:  ثانیا

   الخبر أنواع على التركیز مع والخبر المبتدأ إعراب:  االسمیة الجملة. ١

   الخبر نوع على والتركیز وخبرها اسمها إعراب:  وأخواتها كان. ٢

  الخبر أنواع على والتركیز وخبرها اسمها إعراب:  وأخواتها إن. ٣

   المعارف. ٤

   بال المعرف* 

   الداللة حیث ومن اللفظ حیث من أنواعه:  العلم* 



 

   غائب -  مخاطب -  متكلم ونوعها ومنفصلة متصلة:  الضمائر* 

   وبعید قریب نوعها:  اإلشارة أسماء* 

 أو مذكرا والجمع والمثنى للمفرد واستخدامها علیها التعرف:  الموصولة األسماء*
   العاقل لغیر تستخدم) :  ما( و للعاقل تستخدم):  من( على والتركیز مؤنثا

   معرفة إلى المضاف* 

 اإلمالء دروس :  

 األسماء في مواضعها على التعرف  ترسم وال تنطق همزة:  الوصل همزة 1
   والحروف واألفعال

   اسم -  امرأة - امرؤ -  اثنتان-  اثنان -  ابنة -  ابن)  ٧:(  األسماء

   فقط التعریف)  ال( حرف:  الحروف

   الثالثي من األمر:*  األفعال

  مصدره - أمره -  الخماسي*             

   مصدره - أمره -  السداسي*             

   وترسم تنطق:  القطع همزة 2

  :  مواضعها 

  الوصل في السبعة األسماء عدا بهمزة تبدأ التي األسماء جمیع:  األسماء

   إلى -  أو -  أن مثل:  الحروف

  :  األفعال



 

   أمر - أكل-  أصلیة بهمزة المبدوء الثالثي* 

   أعلن)  بهمزة مزید ثالثي(  الرباعي* 

  المضارعة بهمزة المبدوء المضارع* 

  وٕاثباتها ابن همزة حذف 3

   واإلثبات الحذف مواضع حفظ

  *  :  )   ؛*     ،(  .  *  الترقیم عالمات

  .الكتاب قاعدة حسب عالمة كل موضع حفظ


