
 سلطنة عمان  

 وزارة التربية والتعليم                                                                        

                                  بريميالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ال

                     الدرجة                                                    ..............................................االسم:    

 السابع االمتحان القصير الثاني لطالب الصف                   

 م 2023-2022الفصل الدراسي األول  للعام الدراسي 

                                                                                        

 درجات(3) :دبيةأوالً : النصوص األ 

 ثم أجب عن األسئلة التي تليها  ،اآلتية بياتاأل أاقر

 )في مكان لست أهله ( تدل هذه العبارة على أن الشاعر لحظة كتابة هذه القصيدة كان : -1  

 زائرا لوطنه         تخير الصواب   ) نصف درجة (  -مغتربا عنه     ج -مقيما في وطنه    ب -أ

 نزل متتابعا.............)اكمل (    ) نصف درجة ( استخرج من االبيات السابقة كلمة تحمل معنى -ب    

 اشرح الصورة الجمالية ) هز قلبي من حقول الشوق (  )درجة ( -2  

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

 من وجهة نظرك ماهي أكثر األشياء التي يمكن أن يحن إليها كل من اغترب عن وطنه ؟  -3  

............................................................................    ...................................... 
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 درجات ( 3)  ثانيا: التطبيقات اللغوية: النحو والصرف:

 اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

. يُعاِمل )الشخص( صديقَ ه مثلما يُحب أن يُعاَمل، بحيث يجعل الشخص نفسه ميزاناً بينه وبين غيره، 

ويُحسن ألصدقائه كما يحب أن يُحسنوا إليه، لتستمر عالقة الصداقة بينهما، إذ ال يمكن للصديق أن يكون  

ً ، لذلك من المهم التّوقف والتّفكير  مالكاً يمشي على األرض، فقد يُخطئ أحياناً، أو قد  يفعل  شيئاً ُمحرجا

بالكيفية التي يرغب الّشخص أن يُعاَمل بها، عندما يُخطئ في) حق (أحدهم، أو بما سيشعر إذا سخر منه 

 أحدهم عند تعرضه لإلحراج. 

ـ استخرج من الفقرة السابقة:  1  

جة (در نصف أ ـ فعاًل مضارعا مرفوًعا: ......................... )   

درجة ( نصف ب ـ فعاًل مضارعا منصوبًا: ....................... )   

عرب ما تحته خط من الفقرة السابقة. اـ  2  

: .........................................................................................) درجة ( يمشيـ  

)درجة ( ـ اضبط بالشكل ما بين القوسين من الفقرة السابقة. 3  

          (   الشخص حق        )                             

 درجات (4): اإلمالء والترقيم  :انياً ث

 اقرأ القطعة اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها:    

 شيئاً يزداد في وجهه، ولم يشتر الغضببدأ  ىفي خفين حت ا  ي كان حنين إسكافياً فساومه أعراب

وألقاهما متباعدين في   )   (سكافي الخفيناإلأخذ  الجمال فلما ارتحل األعرابي بقافلة من ،

، فقفل عبالثاني فطمأنتفع به منفرداً فمر  لن   )   (حد الخفين قالأطريق األعرابي فلما مر هذا ب

.مكمنه ، وأخذ القافلة فخرج حنين من  ،له  ، واتخذهما حذاءً  ثمن  الالخفين بع راجعاً ليجم  

ك ؟قال جئتكم بخفي حنين سفر أقبل األعرابي على قبيلته،فقال له قومه :ماذا جئت به من  

.  ،فذهبت مثالً   

 ( ة)  درجضع عالمات الترقيم المناسبة بين القوسين في الفقرة السابقة.  - 1

 استخرج من الفقرة السابقة        )درجة(  – 2

 أ نون ساكنة ............................. 

 ............................... تنوين  -ب

 



 

 

 استخرج من النص السابق كلمتين منتهيتين بهاء وحدد نوعهما )زائدة أم أصلية (  )درجة (  3

 ......................................................................................................... -أ        

 ................................................................................................  -ب

 درجة (  (صوب الخطأ اإلمالئي في العبارة التالية -4 

 مخترعوا الطائرات مبدعون 

 الكلمة الخطأ .....................   الصواب ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة                                                        

 بالتوفيق والنجاح للجميع 


