
 

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 المناهج العُمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 املعرب واملبني من األمساء و املبتدأ واخلرب
 

 :تخٌري الصحٌح: السؤال األول
 : اإلعراب هو تغٌر أحوال أواخر الكلمات 

 .الختالف الحروف األخٌرة  -أ            
 الختالف نوع الكلمة  -ب          

 الختالف العوامل الداخلة علٌها  -ج          
 ألكثر من عامللتعرض الكلمة  -د           

 :كلمة محمد .   محمد تلمٌذ ناجح  
 مبتدأ مبنً وعالمة بنائه الكسرة  -أ         
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة  -ب         
 مبنً على الضم فً محل رفع مبتدأ  -ج         

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه السكون -د          
 : هذه األسماء معربة 

 الذي  -أحمد –هؤالء  –محمد  -ا            
 أحمد  –محمد  –سعاد  –التً  -ب            
 أحمد  -ساري  -شادي   -محمد -ج            
 هؤالء  –الذي  –التً  –أنا  -د             

 : هذه األسماء مبنٌة  
 الذي  -أحمد –هؤالء  –محمد  -أ             
 أولئك  –هؤالء  –هذه  –هذا  -ب             
 .أولئك  -أحمد  -محمد   –سعاد  -ج             

 شادي -أولئك –هؤالء  –هذه  -د              
  :ال الثانًالسؤ

 . منها القاعدة اإلمالئٌة ًها غٌباً ، واستخرجٌإلى  هذه العبارة ، ُثم اكتب يانظر  
   " ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، و التؤمنوا حتى تحابوا" -    

  
 0أمام كل جملة نوعها على نمط السطر األول فٌما ٌلً  ًاكتب  :ال الثالثالسؤ

       
 {  جملة اسمٌة    }                            الشوارع واسعة                  -1           

                        {  }     عاصمة بالدي     مسقط -2           
 {  }     فً الربٌع     ٌنزل المطر  -3   

 {                                                } لمع البرق فً السحاب                                         - 4          
 {                                                         }      الجبل مرتفع  -5           

التعاون واجب ،  دعا اإلسالم أبناؤه إلى التعاون ، والمسلمٌن نجدهم كاألسرة واحدة ،  : الرابعال السؤ
 .ٌعاون الغنً الفقٌر وٌساعد القادر العاجز

- :منها ما ٌأتً ًالجمل السابقة واستخرج ئًاقر - أ
 ...........(...................)..خـــبـــــرا -2...(     ...................:).....مــبـتــدأ ً   -1
 ( بالشكل اهٌكلمة الرمان فً جملة مفٌدة بحٌث تكون مبتدأ واضبط ًضع)  .   الرمان  ـ3

................................................................................................................. 
 :  ..................................اسم الطالبة

 
 
. 



 املعرب واملبني من األمساء و املبتدأ واخلرب
 
 .  فً المكان الخالً مما ٌأتً خبراً مناسبا واضبطه بالشكل ًـ ضع أ
          ............................................................ـ الصحراء 1
 .للعب ............................................. ..................ـ الالعب 2
 ................................................................ـ الجبل 3
 
، وٌخــــفف عـــنه ، ٌذهـــــُب زٌـــٌد إلى  هــــٌد والــــد  زٌــــٌد تلمــٌذ مهـــذٌب ، ٌســــاعُد زٌ -ب

 .زرعُة فســـٌحٌة ، واألرُض خصـــبٌة ، والنخلُ كثـــٌر ، والفــاكهُة منوعة مـــزرعـة أبٌه المــــ
        : عمـا ٌأتً ًبٌالقطعة السابقة ثم أجرئً اق( أ ) 
 ماذا ٌوجد فً المزرعة ؟ -3 بماذا ٌتصف زٌد ؟ -2 مــاذا ٌملك والد زٌد ؟ -1
(…………….…………/…………………………/..…....…………....)........... 
        :من القطعة السابقة ما ٌلً  ًاستخرج(  ب) 
 .اسماً مجروراً بالحرف إلى  -2   .المبتدأ والخبر  ًجملة اسمٌة واضبط -1
(……………………………………/...………………………………………) 
    
        :الفاعل بالشكل  ًكل جملة اسمٌة مما ٌأتً جملة فعلٌة واضبط ًاجعل(  ج) 
 .البلح ٌنضج فً الصٌف  -2     .المطر ٌهطل  -1
(………………….........……........…/..……………….........………………) 
 .الخٌر ٌكثر  -4     .المعمل ٌشتغل  -3
(………………………………..……..…/.……………..……………………). 
 :هً مفٌدة أم غٌر مفٌدة  أنوع الجمل اآلتٌة  ًبٌن -هـ                

 (                       .                          )                      لد إلى المدرسةـــ ٌذهب خا1                     
 (                          )                                                    .       ـــ عــــــــــــــاد من 2                     

 (                           )                                           .         لعلم اخضر ـــ لون ا3                     
 (                       )                                                    .             ـــ فً الحدٌقة 4                     

 (                     )                           .  العربٌة السعودٌة  ة المملكةـــ الرٌاض عاصم 5                5
  

 إعرابها الكلمة

   البحر 

   رائع 

 : صوب الخطأ فٌما تحته خط  -ز  
 :............................................................... المؤمنونٌرضى هللا عن  – 1  
 .............................: ..................................دان ــــــمجته بانالطالإن  – 2  
 : ...................................................المشروع فً عمل مستمر مهندسواـــ 3   
 

 :..............................................اسم الطالبة
 
 



 املعرب واملبني من األمساء و املبتدأ واخلرب

 
 ( :1)تمرٌن   

دولٌن أّولهما لما تجد ًاصنع ٌّة والثانً لألسماء المعربة ٌنج   :ه من األسماء المبن
رانا كانا من الناجحٌن . هذا ُهو  الكتاُب الذي ُنطالُِعُه  ِن جاو  ٌْ ِن اللذ   ٌ ِهد . إن التِلمٌذ  ْجت   ٌ ن  م م  ْند   ٌ . ال 

ر  . كٌف حالُك  والحواِدث   ش  رس الحادي ع  ب ؟ .قرأُت الدَّ ْذه  ت ى ِجئت  ؟ أٌن  ت  من أْنت  ؟ ما ُترٌُد ؟ م 
راً  ٌْ جه ُتصاِدف خ  توَّ ٌف ما ت  ْعنا ك  ْرُتم ون حُن أ ط   .أْنُتم أ م 

 
 

 ( :2)تمرٌن    
 :المبتدأ من الخبر  يمٌز

ْقلُ ُنوٌر . ن عجٌٌب نساالباُب مفتوٌح ـ تركٌُب اإل  .الع 
ْعل ب حٌواٌن محتالٌ   .الول ُد المهّذُب محبوٌب ـ التجارةُ كاسدةٌ ـ الثَّ

 .الّنمُر ُمْفت رٌس  النَّظافة ضُرورٌٌة 
 
 
 ( :3)تمرٌن   

 :مبتدآت  تٌةجمالً صغٌرة تجًء فٌها األلفاظ اآل ًرّكب
ر   الشَّمس   هللا لِّمون    الوالداِن   الق م   المع 

نات  الب رد  الحرّ   المدارسُ   األلعابُ   الب 
 
 
 ( :4)تمرٌن   

 :أٌضاً ُجمالً صغٌرة تجًُء فٌها األلفاُظ اآلتٌة أخباراً  ًرّكب
ْشُهورون    ُمفٌدةٌ   غّدارةٌ   أمٌنٌ   ُحلوٌ   م 

فٌدانِ   عالمان  بعٌٌد   قرٌبٌ   ُمست 
 
 
 ( :5)تمرٌن  
 

 :أعربً الجمل اآلتٌة ، مع الضبط بالشكل
                                                         العلُم متقِدم*   
                        الناُس أجناسٌ *  
                                                          ٌاُم دولٌ األ*  
                     سعاُر مرتفعةٌ األ*  
                                                 ساُس الملكِ أالعدلُ *  
 الرٌاضُة مفٌدةٌ *  
  المطُر نازلٌ *  
 

 :..............................................اسم الطالبة
 .أسماء ٌوسف الجزمً \معلمة المادة 



 وعالمات الرتقيم النكرة واملعرفة واملعرف بأل والعلم
 

 (:1)جمسين 
 :شياء ثالث أعالم ألا وفي ال, وفي الثاوي أعالم الحَيىاهاث . في ألاّوى أعالم ألاشخاص  ينجالجت جداوى جضع ياصىع

 ميخائيل هابيل فسوظا آدم َدْعد
 طىطا اإلاىصىزة ِمصس َعبُد الخاِلق ُعَمس
ا َوْزَدة ىيع مالشَّ  َمْسَيم َطساُبُلع الظُّ

  الّسيح الشّماء بازود هيالهت
 (:2)جمسين 

 ( صاللت  -عائشت    -خالد  )  
 ..............................  .........................................................                                                       العلم ألاوى فاعاًل في جملت مفيدة يجعلا -۱  
                                                       العلم الثاوي مجسوزًا في جملت مفيدة يجعلا -۲ 

  ....................................................................................... 
                                                        ه في جملت مفيدةيعىه بخبر مىاطب من عىدك وضع ي العلم الثالث مبخدأ وأخبر  يجعلا -۳ 
..  .................................................................................... 

 (:3)جمسين 
 :ىنيرهىع  مل ملمت من الهلماث آلاجيت من حيث الخعسيف والخ يبين 
 
 ػىيت     شجسة    البحسين  اإلادزطت حدًقت    طالم     القسآن   الهلمت

        هىعها

 (:4)جمسين 
 :آخسها بالشهل  يوأضبط( اى ) الفساغ في الجمل آلاجيت بأطماء معسفت بـ  ئيإمل

  .......................................حققت  -
   ......................................إماطت ألاذي عن   -

 .ألاوفياء ......................................ًحمي البالد   -

 .بسهما واجب ...................................... -

 .مىاطباً  ......................................ليع  -

 (:5)جمسين 
طهسث أمام :فقاى أشسف . قظه وطأله عن طبب هىمه على دزجه , فأً ى جالميره ,  فسأي أشسف ًىامهظس اإلاعلم إل  

 .الخلفاش , وهمت مخأخساً 
- :منها يالقطعت الظابقت جم اطخخسجئي اقس 
 .مل اطم  معسف بأى   .1
 .اطمًا علماً    .2
 
 
 
 ................................................. وجقدًسها ..................................................................................................... اطم الطالبت 

          



          

 وعالمات الرتقيم النكرة واملعرفة واملعرف بأل والعلم
 
 ألاوى   الظؤاى   

 :إلاعطاةجخيري ؤلاجابت الصحيحت من بين البدائل ا             
 :أي اإلاجمىعاث اشخملت جميع عىاصسها على عالماث جسقيم دون ػيرها , فيما ًأحي ؟ ** 
 . 000000/  م  /  !  /  ؟   ( +  /  ب).  ن / )   (  /  0000(  !  /  ))    ((  / أ ) 
 س  /     /  :؟   /  )   (  /  ))   ((  /  ،  ( د).  /  )        (   00000(  !  /  ))  ((  / ج)
 

 :      العالمت اإلاىاطبت لالطم الظابق مما ًلي هي ( عالمت الخأجس ) ** 
 ( .           ؟ )  -ب) / ( .                                -أ 
 )  !  ( .     -د( .                             ؛  )   -ج
 

 :      ًلي هي العالمت اإلاىاطبت لالطم الظابق مما ( عالمت الحرف ) ** 
 ( .           ؟ )  -ب) ... ( .                                -أ 
 )  !  ( .     -د( .                               ؛  )   -ج

 : الظؤاى الثاوي                   
 .هىع مل ملمت من الهلماث الخاليت من حيث الخعسيف والخىنير  يبين            

 اإلااء      التي    ضىء القمس هره     صحساء   إبساهيم لمتاله   

       هىعها  

ش يء قدًس ,  الري خلق اإلاىث والحياة ليبلىلم  وهى على ملجبازك الري بيده اإلالو : ) قاى حعالى  -: الثالثالظؤاى 
 (.أًنم أحظن عماًل وهى العصيص الحنيم 

 :ث وأزبع معازف من آلاًخين النسيمخين جالث هنسا ياطخخسج 
................................................................................................. 

 (ـ صحساء ـ هرا  ـ  فساشت    أهت)     :السابعالظؤاى 
 هىع مل ملمت مما طبق من حيث الخعسيف والخىنير يبين

 :الخامعالظؤاى 
م عاد إلى منت واإلادًىت  ,  وشاز فيها اإلاسجد الحسام ,  و اإلاسجد الىبىي الشسيف والنعبت جطافس خالد إلى السياض ,   

 .اإلاشسفت , وعسفاث جم عاد مظسوزًا من هره الصيازة
 .الاطم العلم من القطعت الظابقت  ياطخخسج  -:1ض
 .مسجد ـ مدًىت ـ طيازة ـ منخبت  -:2ض

 .ى في جملت مفيدة من عىدك مل اطم من ألاطماء الظابقت معسفًا بأ ياجعل
   .........................................................* 
   .........................................................* 
   .........................................................* 
   ........................................*................. 

 ....................................... وجقدًسها ............................................................................................ اطم الطالبت
          



 : التاريخ     أسئلة كتابية قصيرة ) التطبيقات اللغوية (
 ما نوع الخبر في الجمل اآلتية؟ -ا
 ........................................................................................................................................................   * الطعاٌم فوَق المائدِة . 
 

 ..........................................................................................................................................................          * الرياضةُ مفيدةٌ.

 جليس[ -بحر  .]زني -2
 جليس بحر الكلمة

  الوزن
 

 

 اإلجابة الصحيحة: تخير  -3
 ) ليت القمر طالع الليلة ( اسم ليت في الجملة السابقة هو : *

 د ( ضمير مستتر              ج ( الليلة                ب( طالع                    أ ( القمر
 )صار الوقت ربيع (عند ضبط الجملة السابقة بالشكل تصبح :* 

 .د ( صار الوقَت ربيعا            ج ( صار الوقُت ربيعا              ب( صار الوقَت ربيعٌ              أ ( صار الوقُت ربيعٌ 
 نوع الفعل من حيث المجرد والمزيد:حدد  -4
 ...............................................................................................................اْنَصَرَف  * 

 ...............................................................................................................     ْسَكر* عَ 

 حدد نوع الفعل الصحيح والمعتل بالكتابة إلى جانب الكلمة: -5
 ...............................................................................................................   َسِمعَ *     

 .............................................................................................................    وعد*     

 العبارة التي كتبت بشكل صحيح هي : -6
 .الجدت مريضت د (          .مريضةالجدة   جـ (           .ضاتب (  الجدة مري             .دت مريضة الج  ( أ 
    بيني سبب حذف أو إثبات همزة )ابن( فيما يأتي: -7

 السبب حالة الهمزة الجملة

   ُولَد ابن حنبل عام اربع وستين مئة لِلهجرة .
 

                                            اسم الطالبة:                                                       الصف:
 

 التاريخ:   أسئلة كتابية قصيرة ) التطبيقات اللغوية (
 ما نوع الخبر في الجمل اآلتية؟ -ا
 .............................................................................................................................................................   * الطعاٌم فوَق المائدِة . 
 

 ..............................................................................................................................................................          * الرياضةُ مفيدةٌ.

 جليس[ -ني.]  بحرز -2
 جليس بحر الكلمة

  الوزن
 

 

 تخير  اإلجابة الصحيحة: -3
 ) ليت القمر طالع الليلة ( اسم ليت في الجملة السابقة هو : *

 د ( ضمير مستتر              ج ( الليلة                ب( طالع                    أ ( القمر
 سابقة بالشكل تصبح :)صار الوقت ربيع (عند ضبط الجملة ال* 

د ( صار الوقَت ربيعا            ج ( صار الوقُت ربيعا              ب( صار الوقَت ربيعٌ              أ ( صار الوقُت ربيعٌ   ً. 
 حدد نوع الفعل من حيث المجرد والمزيد: -4
 ...............................................................................................................اْنَصَرَف  * 

 ...............................................................................................................     * َعْسَكر

 حدد نوع الفعل الصحيح والمعتل بالكتابة إلى جانب الكلمة: -5
 

 ...............................................................................................................   َسِمعَ *     

 .............................................................................................................    وعد*     

 يح هي :العبارة التي كتبت بشكل صح -6
 .الجدت مريضت د (          .مريضةالجدة   جـ (           .ب (  الجدة مريضات             .دت مريضة الج  ( أ 
    بيني سبب حذف أو إثبات همزة )ابن( فيما يأتي: -7

 السبب حالة الهمزة الجملة

   ُولَد ابن حنبل عام اربع وستين مئة لِلهجرة .
 

          اء الجزمي.         اسم الطالبة:                                                       الصف:                                  أسم \معلمة المادة 
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 " نحن صف ال تهزه الرياح ,,,, فكيف بورقة كتب عليها ,,,أجب عن السؤال اآلتي "
 

...........سابع / -صفي الرائع :       ........................................      -اسمي :  
 امتحان فتري أول في مادة اللغة العربية للصف السابع

 
لماذا نتعلم ,,,؟ ""  ص*أوال : النصوص القرائية : من ن  

ي نغن وما أصغرهم وكان في روضة  األطفال , قال :" أنا أذهب إلى المدرسة  ألجتمع بأقراني فنلهو ونلعب " ... فأ
 ونرقص ..."

كلمة  " نلهو " تعني .......................... -1س  
 

ما الذي خطر ببال الكاتب ؟ -2س  
......................................................................................................  

 
بن األوسط والكبير عن سؤال األب ؟بم أجاب اال -3س  

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

المجد "* ثانيا : النصوص األدبية : من نص " عمان   
 

 قال الشاعر :  سائل فديتك عنا في مواضينا         تلف الحقائق أمجادا لماضينا
سرنا إلى المصطفى المختار في شرف         أميرنا مازن السعدي ميمونا          

 
ما المجد الذي حققه العمانيون في حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم ؟ -1س  

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

عددي الصفات التي وصف بها الشاعر أهل عمان ؟ -2س  
1-     ................................................2-.........................................  

 
 *ثالثا : التطبيقات اللغوية :

-اختاري من بين البدائل المعطاة اإلجابة الصحيحة : -: 1س  
-غرفة الصف مرتبة .  الخبر في الجملة السابقة ....................: -1  

جملة اسمية (-جملة فعلية     -)   مفرد        
 

عبادةٌ ( -عبادةً     -إن العمل ..............  .  ) عبادٍة       -2  
 

استقبل المدير الزوار . -ة فيما يلي مع ذكر الموضع :بيني نوع الهمز -2س  
....................................................................................................................................  

 
إحدى أخواتها مع تغيير ما يلزم :إحدى أخواتها , ومرة أخرى إن أو  ادخلي على الجملة التالية مرة كان أو -3س  

..الطالبةُ مهذبةُ.    .........................................................  
                      ...........................................................  

 
  تمنياتي لبناتي المبدعات النجاح والتوفيق

 
........................................-..........................                            توقيع ولي األمر :.........-الدرجة :  



 سلطنة ُعمان
 وزارة التربية والتعليم

 المديرية العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية شمال
 

 م2009/2010اختبار قصير للصف السابع األساسي للعام 
 

 أوالً القراءة : من درس )سلة العيد( .
 

 ... وكنت على موعد من لقاء صديق ، فوقفت أهنيه ، والناس يتوافدون إلى المساجد فرأيت مشهداً مؤثراً : 
 رأيت األغنياء يخطرون في فاخر الثياب والفقراء يهدجون في أطمار الفاقة .

 ما معنى كلمة )الفاقة( :  -1
 انة                      )اختر الصواب(أ( الحاجة                  ب( السعادة                ج( المك

 
 ما المشهد المؤثر الذي شاهده الصديق ؟ -2
 
 كيف صار حال الفقراء بعد أن تم توزيع الهدايا عليهم ؟ -3
 
 

 ثانياً النصوص : من درس ) عمان المجد ( .
 

 والديناأثنى علياً أبو بــــكر وقــــال لنا                   خيراً وأبصر فينا المجد 
 كذلك خضنا مع الفاروق معركة                  القـــى عداها مناياهم بأيدينــــا

 ما معنى كلمة )منايا( ...............]أكمل[ . -1
 قائل القصيدة هو : -2

 أ( الشيخ حميد الجامعي                   ب( الشيخ حمود الجامعي            ج( الشيخ أحمد الجامعي
 المجد الذي حققه العمانيون في حياة الرسول الكريم ؟ما  -3
 
 
 

 ثالثاً القواعد النحوية :
 
 المبتدأ هو ما تبتدي به الجملة االسمية )           (  .                                   ]صح أم خطأ[ -1
 
 ......................أنواع الخبر :    مفرد و ................................... و ....... -2
 
 حدد اسم كان وخبرها في الجملة ) كان المنظر بديعاً (  -3

 اسم كان ....................... خبر كان ...........................
 
 

 رابعاً القواعد اإلمالئية :
 
 استرج من الجملة التالية همزة القطع وهمزة الوصل : -1
 

 (  ) استمتعت بالرحلة مع أسرتي
 همزة الوصل .................... -
 همزة القطع ..................... -
 



   م          \             \:         الخاريخ                                              هذرطت خىلت بٌج األسور للخعلين األطاطي        
 ...........................................................................................................................................................................  \اسم الطالبة    

 أسئلة مراجعة للسابع األساسي
 

  : لنىع خبر الحرف الناسخخطاً تحت اإلجابت الصحٍحت  ًضع(  أ) 
 [هفزد ـ شبه جولت ـ جولت اطويت .        ] ـ إى اليظز بعذ العظز  1
 

 [هفزد ـ جولت اطويت ـ جولت فعليت  ]دروطه    ـ لعل الطالب يزاجع 2
 

 [جولت اطويت ـ هفزد ـ شبه جولت ] الوٌشل حٌظيوه جيذ       ـ ليج 3
 

 [هفزد ـ جولت اطويت ـ جولت فعليت ] ـ كأى الٌجىم هصابيح          4
 

 [جولت اطويت ـ هفزد ـ جولت فعليت ] ـ لعل الوذًباى يخىباى          5
  (ب)
 ليض الذرُص طهال. 
 ارث األسهار فّىاحتص. 
 ((.إى هللا علين بذاث الصذور))قال حعالى 
  ليج الظعادة دائوت. 
 :واستخرجً هنها ها ٌأتً..اقرئً األهثلت السابقت    

 (.....................................................................و............................................................................)فعليي ًاطخيي (1
 (...................................................................و.........................................................................)حزفيي ًاطخيي (2
 ...............................................................وعالهت إعزابه...............................................................اطوا لحزف ًاطخ  (3
 ...............................................................وعالهت إعزابه ......................................................................خبزا لفعل ًاطخ (4

 :وغٍري هاٌلزم..لً على الجولت الحرف الناسخ ثن الفعل الناسخ هوا بٍي القىسٍيأدخ(ج)
 (.صار      -إىَّ )                 يذةُ هجخهذةالخلو         

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

 
 
 

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

 :خط  هأعربً ها تحت(د)
 . إى الذيي يظز   -                     . صار الٌهزاى ضحليي -

 إعــرابها                         الكلوت  
  

  

  

  

  

  
 
 

 .أسواء ٌىسف الجزهً \ة هعلوت الواد



 " نحن صف ال تهزه الرياح ,,,, فكيف بورقة كتب عليها ,,,أجب عن السؤال اآلتي "
 

  .......سابع / -صفي الرائع :       ........................................      -اسمي :
 

في مادة اللغة العربية للصف السابع ثاني امتحان فتري   
 

ة والغذاء المتوازن "الصح* أوال : النصوص القرائية : نص "   
التخمة عتدال باألكل والشرب , فال فرط  يؤدي إلى صحة والتمتع بالحيوية كامن في اال"... فالمحافظة على ال

, وال تفريط يؤدي إلى العجز والمرض " والبدانة  
 

عتدال (.اال -نقصان      -) زيادة     -: كلمة " تفريط " تعني  -1س  
جملة من إنشائك . .................................................................في  ضعي كلمة البدانة -2س  

 
بم تقاس كمية الغذاء ؟  -3س  

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

راض المنتشرة نتيجة لسوء التغذية ؟ اذكري بعض األم -4س  
............................................................................................................................ 

 
 * النصوص األدبية : من نص " من خطبة أبي بكر في أهل عمان "

 
( الناس ؟لماذا جمع أبو بكر ) رضي هللا عنه  -1س  

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

بها العمانيون الشكر والثناء ؟ما األعمال التي أستحق  -2س  
1-     ..............................................2- ...........................................................  

 
 

 * التطبيقات اللغوية .
  -استخرجي من المثال التالي االسم المعرف وبيني نوعه : – 1س
خرة هم يوقنون " .قال تعالى :" اآل    

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

تنقسم أسماء اإلشارة إلى قسمين هما ....................   و ..................................... -2س  
 

تحذف همزة ابن في موضعين هما .................................   و ............................. -3س  
 

زة ابن في المثال التالي :بيني سبب  إثبات هم -3س  
................................................................................................   ابن العميد كاتب عباسي . -  

 
 

 تمنياتي لبناتي المبدعات النجاح والتوفيق
 
 

........................................-وقيع ولي األمر :..........................                         ت-الدرجة :  
 


