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 األساسي السابعان ـامتح
  م2016/2017  -هـ  1437/1438للعام الدراسي  

 الثانيالفصل الدراسي  - األولالدور 
 
 

.اتصفح (6 )االمتحان:  أسئلة صفحات عدد●                         .اللغة العربية المادة:●
  

 .نفسها الورقة يف اإلجابة●                       .ساعتان :اإلجابة زمن●
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 م2016/2017لعام الدراسي ا   الثانياسي الفصل الدر -الدور األول    اللغة العربية المادة:
 أجب عن جميع األسئلة اآلتية

 
 النصوص القرائية   أوال:

 ثم أجب عن األسئلة التي  تليه:  اقرأ النص اآلتي،
 

م له غذاءه من تقد  و؛ هاحيوانات وكانت تهابه كل   ا يعيش في غابة،أسد   يحكى أن    -1     
وضعف جسمه، وعجز عن صيد فريسته؛ أهملته العمر باألسد،  صغارها، ولما امتد  

ر له الحصول على طعامه بسهولة، فتظاهر حيوانات الغابة، فعمد إلى حيلة تيس  
 بالمرض، ورقد في عرينه ال يبرحه.

االستطالع إلى زيارته، وكان إذا جاءه  تسامعت الحيوانات بمرضه، ودفعها حب     -2
ا، ثم يطلب من ي مريض جد  يقول : إن  م بصوت خافت، وزائر يتنفس بصعوبة، ويتكل  

يقترب يثب عليه األسد، ويفترسه، وبهذه  وعندماالزائر االقتراب منه؛ ليسمع حديثه، 
ولم  ،الطريقة يحصل على طعامه بسهولة، وكان الحيوان الذي يذهب لزيارته ال يعود

 ينتبه لذلك أحد. 
عرين: كيف حالك اليوم يا ملك وفي يوم جاءه الثعلب؛ ليزوره، فقال له من خارج ال   -3

الثعلب   اقتربت مني؛ لتسليني. ولكن  ، فهال  ي لن أعيش طويال  الغابة ؟ فأجابه األسد: إن  
رى آثار أقدام كثيرة ي أ، وأجاب: ال أشعر بالرغبة في الدخول عليك؛ ألن  تريث قليال  
األفضل لي أن ، فمن هخارجم أَر أثر قدم واحدة متجهة إلى ، ولعرينك داخلمتجهة إلى 

عظ بنفسه، ا عنك؛ حتى أحتفظ بحياتي، فالسعيد من ات عظ بغيره، والعاقل من ات  بعيد   أظل  
ا نحو الغابة؛ عظ ال بغيره وال بنفسه. وانطلق مسرع  وبما حدث له، والشقي من لم يت  

 ليحذر حيواناتها.
 
 لكلمة )تهابه( هو:  المرادف اللغوي". ها" كانت تهابه كل حيوانات -1

 (تخيَّر الصواب)تبارزه       -تزعجه          د -تخافه       ج -تكرهه          ب -أ     
 
                    (أكمل)    ............لكلمة )خافت( هو:  المضاد اللغويم بصوت خافت ". تكل  ي" و-2
 
 
 

 2يتبع/                                                                                                  
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 م2016/2017لعام الدراسي ا لثاني   الفصل الدراسي ا -الدور األول  اللغة العربيةالمادة: 
   النصوص القرائية : أوال:تابع

    
 الحيلة التي لجأ إليها األسد للحصول على غذائه عندما عجز عن صيد فريسته؟ ما -3
.........................................................................................................

.........................................................................................................  
 
 اكتشف الثعلب حيلة األسد؟ كيف -4

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

ذلك  اللقب الدال على استخرج حيوانات الغابة(.)يحظى األسد بمكانة كبيرة  لدى  -5
 ؟الفقرة الثالثةمن 

...................................................................................................... 
دد الصفات التي تتصف بها هذه ، وحَ االت عاظن الثعلب بين ثالث فئات من حيث قارَ  -6

 الجدول اآلتي:  امألالفئات. في ضوء ذلك 
 الصفة الفئة
 ..........................................-1 السعيد 
 ..........................................-2 العاقل

 عظ ال بغيره وال بنفسه.من لم يت   .......... -3
 
 ذلك.  لعل  )لم يكن الثعلب أنانيا(.  -7

......................................................................................................... 
 
 ا للقصة السابقة.ا مناسب  عنوان   ضع -8
  ....................................................................................................... 
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 م2016/2017لعام الدراسي ا    الثانيالفصل الدراسي  -الدور األول   اللغة العربيةالمادة: 

  
 النصوص األدبية  ثانيا:

فاعي، ثم أجب اقرأ األبيات اآلتية من نص)شباب اإلسالم(، للشاعر هاشم الر
 ا يليها من أسئلة:عم  

               
ــمه اللـــيالي  -1  ولم يُسلم إلى الخصم العريـنا  شبـاٌب لم تُحط ِّ
ا أميـــنا  قومـي َكذلَك أخرَج اإلسـالمُ  -2 ــا ُحــر  ا ُمْخلِّص   شبابـ 
ـدَ أو يـَه  َمهُ الكرامةَ كيـَف تُْبنــىل  َوعَ  -3  ـونــاـفيـأبـى أْن يُـقَيـ 
ـدِّ الـُمـنى إال ُظن  دعونـي من أمــاٍن كاذبــاٍت          -4  ـونــاـفلـْم أَجِّ
ا -5 وا بيـن   وهاتوا لي من اإليمان نُـور   يقينــاـَجـْنبَـي  الـوقــوُّ
واســي -6  كينــاـوأبنـي المـجدَ مؤتلِّـقا  م  أمـدُّ يـدي فأنتزُع الر 

 
  أكمل ( ) ........( هو: تُْبنــىلكلمة ) اللغوي المضاد ."َوَعل َمهُ الكرامةَ كيـَف تُْبنــى "-1

                    
واسي". كلمة )الر   -2  : مفردهواسي( جمع "أمدُّ يدي فأنتزُع الر 
ْوس     ب -أ   ( تخير الصواب) الرأس         -ة        دالراسي  -جالرئيسة       -الر 
  
 لماذا وصف الشاعر الوطن بالعرين  في البيت األول ؟ -3

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

.......................................................................................................... 
هذه العبارة من  اشرح)لإلسالم أثر كبير في تربية الشباب، وتقوية عزائمهم (.  -4

 من األبيات السابقة. الثاني والثالثخالل فهمك للبيتين 
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
 (. مه اللياليلم تُحط ِّ ) -5

 ؟ ولماذا؟أجملن التعبيريأي ه الليالي(. تضعف)لم     
..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
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 م2016/2017لعام الدراسي ا ثانيالفصل الدراسي ال -الدور األول    اللغة العربية :المادة
 : ثانيا: النصوص األدبيةتابع

  
 قال الشاعر:  -6

ـها           ُعاللة نفس العاجــــل المتحي                ر وخــل ِّ أحاديــث األمانــي فإنـ 
 ق مع معنى هذا البيت. من األبيات السابقة البيت الذي يتواف حدد  

      .............................................................................. 
خدم بهما يعملين  اكتب م مجده وحضارته(.وسل   ،)الشباب هم عماد الوطن وذخيرته -7

 .وطنهم الشبابُ 
1- ................................................................. 
2- ................................................................. 

 
 : البيتين التاليين لهذا البيت مما تحفظ من قصيدة ) نحن في الخليج ( اكتب -8

دُ               دُ                َوْيبعَُث الصرخةَ ُمْستَْنجِّ ـنِّ الموعِّ  نَحُن ُهنا إْن يَحِّ
            ......................................              .............................. 
            ...................................              ................................. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ثالثا: التطبيقات اللغوية 

  :ثم أجب عن األسئلة التي تليهااقرأ الفقرة اآلتية، 
األعوام، ووضع على  )عشرات(سط ر الزمن على خديه  ،)مر  كسرى بفالح عجوز

ز الذي يغرس العجو عملكتفيه عبئا ثقيال. وكان يغرس شجرا في حقله، فتعج ب من 
أجابه ف  ؟ها الشيخأيُّ  )الشجر(شجرا ال يستطيع أن يأكل من ثمره، فسأله: لمن تغرس 

 فيأكلون(. نغرسالفالح: غرسوا فأكلنا، و
 

 من الفقرة السابقة ما يلي: استخرج -1

 اسما موصوال.................  -أ

 فاعال اسما ظاهرا ..................... -ب

 اال ...............فعال معتال مث -ج
 

 5يتبع/
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 م2016/2017لعام الدراسي ا   الثانيالفصل الدراسي  -الدور األول  اللغة العربية المادة:
 ثالثا: التطبيقات اللغوية :تابع
 

 : ما تحته خط أعرب -2

 إعرابها  الكلمة 

 .............................................................. عمل

 .............................................................. غرسن

  

 :ن بين األقواس في الفقرة السابقةبالشكل آخر الكلمتين اللتي اضبط -3
 الشجر(  -)عشرات                             

 حة من البدائل المعطاة فيما يأتي:اإلجابة الصحي اختر -4

ب( في  الوزن الصرفيلعجوز". اب كسرى من عمل "تعج   -أ  الجملةلفعل )تعج 
  :السابقة هو

 .تَفَع لَ  -4تَفَاَعَل              -3تَفَعُّل             -2فَع ل               -1

( في كلمة )اإلنسانُ إعراب  چٿ  ٹ  ٹ ٿچ  ٹ ٹ -ب

 :اآلية الكريمة

  مفعول به. -4 نائب فاعل       -3فاعل         -2 خبر      -1

 

ِّلح -5 ما وغي ر ، الفعل في الجملة اآلتية من فعل الزم إلى فعل متعٍد بالهمزة و 
 يلزم.

 .عاد المسافر                        

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

 6يتبع/      
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 م2016/2017لعام الدراسي ا  الثانيالفصل الدراسي  -ور األول الد اللغة العربية المادة: 
 اإلمالء والترقيم  رابعا:

 ثم أجب عن األسئلة التي تليها:اقرأ الفقرة اآلتية، 
   

ه التعب، فشكا وثور قد أذل   )  (قد أبطرته الراحة  ،ه كان لبعضهم حمار)زعموا أن  
رض، وال تأكل علفك، فإذا رآك صاحبنا تما )  (فقال الحمار ،الثور أمره إلى الحمار
 .(ولم يأخذك للحراثةغير آكل علفك تركك، 

 
 بين القوسين في الفقرة السابقة. الترقيم المناسبة عالمة ضع  -1

 يأتي: من الفقرة السابقة ما استخرج   -2

 .....................كلمة بها ألف فارقة     -أ

 ..................كلمة منتهية بهاء مربوطة  -ب

 ...................  كلمة تبدأ بهمزة ممدودة      -ج

به، ثم في الجملة اآلتيةالخطأ اإلمالئي  حدد  -3  .صو 

 .(ت  الشبابِّ م  بهِّ   الوطنُ  نهضُ يَ )      
 ...............التصويب ، ..............الخطأ اإلمالئي 

 :اإلجابة الصحيحة من البدائل المعطاة فيما يلي اختر -4

  هو: الصحيح لجمع كلمة )أمل( الرسم اإلمالئي -أ

  .مالاآ -4آمال        -3أامال         -2أمال         -1

 للجملة: اإلكمال الصحيح(. الفريق فائزون ............) -ب

  العبو-4      العبين -3    العبوا -2     العبون -1       

  .)أكمل(  ............ألن الواو  ؛)يرنو(األلف الفارقة ال تزاد في فعل  -5
 

 .انتهت األسئلة مع الدعاء للجميع بالتوفيق والنجاح

        
6 



   
 

 
 
 

 
 
 

 األساسي السابعامتحان الصف نموذج إجابة 
 م2016/2017  -هـ   1437/1438للعام الدراسي 
 الثانيالفصل الدراسي  -  ألولاالدور 

 .درجة ( 40 )الدرجة الكلية:                                  .اللغة العربية المـــــــادة:
 .فحات( ص4 تنبيــــــــه: نموذج اإلجابة في )

    
 2يتبع/

 السؤال
رقم 

 المفردة
 الدرجة ةــــــــــابـــــــــــــاإلج

ال:
أو

 
ا

ئية
قرا

 ال
ص

صو
لن

 

1 
 

 .تخافه  -ب
 درجة

 أو عالي، أومدوي،  أومجلجل،  أوجهير، أوجهوري،  2
 مرتفع. أوصائح  أو هاتف، أوصارخ، 

 درجة

3 

إذا جاءه زائر يتنفس بصعوبة، ويتكلم بصوت خافت، 
مريض جدا، ثم يطلب من الزائر االقتراب منه؛  ويقول: إني

ويفترسه،  ،يثب عليه األسد وعندما يقترب ليسمع حديثه، 
ما يؤدي )أوة يحصل على طعامه بسهولة. وبهذه الطريق
 .المعنى نفسه(

 درجة

4 
، ولم يَر عرين األسد رأى آثار أقدام كثيرة متجهة إلى داخل

ما يؤدي المعنى )وه. أأثر قدم واحدة متجهة إلى خارج
 .نفسه(

 درجة

 درجة .ملك الغابة 5

6  
 

           

 . من اتّعظ بغيره -1
                                   .عظ بنفسه وبما حدث لهاتّ من  -2
 الشقي.  -3

 درجة
 درجة
 درجة

7 

ألنه انطلق مسرعا نحو الغابة؛ ليحذر حيواناتها عندما 
  .عنى نفسه()ما يؤدي الم وأ اكتشف حيلة األسد.

  
 درجة

 

ينجي  الحذر أو الثعلب الحذروأ الثعلب ذكاء أو ارالمكّ  األسد 8
 القصة(.  مع ويتناسب الطالب به يأتي )ما أوصاحبه 

 درجة
 

                                                        درجات(   10: )المجموع



 
 

 (2) 
  األساسي السابعالصف  امتحانتابع نموذج إجابة 

 م2016/2017  -هـ   1437/1438للعام الدراسي 
 الثانيالفصل الدراسي  -  األول الدور

           

                                                                                                 
 

 3يتبع / 
 

 
 

 

 الدرجة اإلجابةالمفردة السؤال 

يا:
ثان

 
بية

ألد
ص ا

صو
الن

 

1 
 أوتَُهدّ  أوتُقّوض  أوتُقَّض  أوتُدَّمر  أوتُدَّك  أوتَُخّرب  أوتَُحطَّم  

 دَم. تُهْ  أوتُْهدّم 
 درجة

 درجة ة.             الراسي  -ج 2

3 

 أولقوته ومنعته فهو مثل بيت األسد ال يمكن أن يقتحمه أحد 
) ما أوداللة على قوة األجداد فهم كاألسود التي تحمي العرين . 

 (.نفسه يؤدي المعنى
 

 درجة

4 
 ،أخرجهم أحرارا مخلصين أمناء أعزاء يبنون أمجادهم

 ) ما يؤدي المعنىأو. والقيود ،والهوان ،بون الذلوكرامتهم ويأ
 (.نفسه

 درجتان

مه الليالي )  التعبير األول 5 ألن التحطيم داللة  )درجة(؛ (لم تُحّطِّ
 (.)ما يؤدي المعنى نفسه أو.)درجة(على الشدة والقوة والقسوة 

 تاندرج

6 
 دعوني من أماٍن كاذباٍت      فلْم أجد المنى إال ظنونا

  البيت الرابع . أو
 درجة

7 
المحافظة على مكتسبات  -2االجتهاد في طلب العلم  -1

 العمل التطوعي . -3الوطن 
 أي عملين مناسبين يكتبهما الطالب(.)لكل درجة(.) أو  

 
 تاندرج

 

8 
 َرنا إليها الموُج والفَْرقدُ          على امتدادِّ األفُقِّ أهدافُنا

ْن منبعِّ األجدادِّ يُْستَْرفَدُ         نسابُق الدَّهَر إلى َمْطلٍب    مِّ
 )لكل شطر نصف درجة مع مراعاة الترتيب(.      

درجتان 

 عشرة درجة( 12المجموع: )



(3) 
 األساسيالسابع حان الصف امتتابع نموذج إجابة 

 م2016/2017  -هـ   1437/1438للعام الدراسي 
 الثاني الفصل الدراسي  -  األولالدور 

  

 الدرجة اإلجابة  المفردة السؤال

ثا:
ثال

 
وية

للغ
ت ا

يقا
طب

الت
 

1 

 الذي . -أ 
 درجة
 

 الفالح. أوالزمن  أوكسرى  -ب
 

 درجة

 درجة وضع. -ج
)نصف(  الكسرة جرهف( وعالمة )نص اسم مجرور: عمل 2

 .الظاهرة على آخره
 الضمة  هوعالمة رفع نغرس: فعل مضارع مرفوع )نصف(

 .الظاهرة على آخره) نصف( 

 درجتان

 عشرات )الكسرة(.         )درجة( 3
 الشجر  )الفتحة (.         )درجة(

 
 درجتان

 درجة .تَفَعَّلَ  -4-أ 4

 درجة نائب فاعل. -3 -ب
) ما يأتي به  أوأعادت الطائرة المسافر  أو، أعاد هللا المسافر 5    

 الطالب ويكون صحيحا(.
 درجة

 درجات( 10المجموع: ) 

 
 4يتبع /                                                                                                         
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 األساسي السابعامتحان الصف تابع نموذج إجابة 
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 الدرجة اإلجابة  المفردة السؤال

عا:
راب

 
قيم

تر
وال

ء 
مال

اإل
 

     .)نصف( )، (   1
 درجة .)نصف(  ): (

2 

 درجة زعموا .  -أ

 درجة مره.أ  أوأذله  أوأبطرته   أوأنّه  -ب 

 درجة آكل. -ج 

 الخطأ اإلمالئي: بهّمت )نصف درجة(. 3
         التصويب: بهّمة )نصف درجة(.

 درجة

    4 
 

 درجة آمال. -3 -أ

 درجة العبو. -4 -ب

 درجة .أصلية   5

 درجات ( 8المجموع: ) 

 

 نهاية نموذج اإلجابة


