
 كفر قرع –مدرسة النهضة األهلية عتيد 

 موعد أ – الفصل األول - امتحان لغة عربية 

 __________: التاريخ  ____________: الصف السابع

 

 درجة 05: قسم األدب

 :قرأ النص المرفق ثمِّ أجب عن األسئلة التي تليها

 (درجات 0) ماذا كانت تفعل أم أمين في بداية النص؟: السؤال األول

______________________________________________

______________________________________________ 

ر أمين عندما أهدى أُمه خيطان الصوف؟: السؤال الثاني  (درجات 0) بماذا فكَّ

______________________________________________

______________________________________________ 

 

الن على قلق األم لعدم وصول ابنها في كتب عبارتي  ا: السؤال الثالث ن من النص تدُّ

 (درجات 8) .ثمَّ اشرح هذه التعابير بكلماتك. الوقت المحدد

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 (درجات 7) .؟ اذكر وصفينما هي األوصاف التي وصفت بها األم السيارة: السؤال الرابع

______________________________________________

______________________________________________ 

 



ن على الزواج والمتزوجين، بيِّن كلتا مرتي  ألقت األم اللوم : السؤال الخامس

 (درجات 8) .الحالتين

______________________________________________

______________________________________________ 

 

، كيف "أمين"أنَّ الطارق في نهاية النص لم يكن ( افرض)َهب  : السادسالسؤال 

 (درجات 7) حسب رأيك؟ كانت األم ستتصرف

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 (درجات 0):النص عيِّن مرادفات الكلمات التالية كما وردت في: السؤال السابع

  ________: بدأَتْ   ______: يملأ   _______: أْظلََمتْ 

مان  ________: المصباح    _______: الزَّ

 

 (درجات 0) :تدل على" ويقفز قلبها بين أضالعها"العبارة : السؤال الثامن

   فرح األم  .1

   قلق األم .2

 قامت األم راكضًة          .3

   .خرج قلبها من بين أضالعها .4

 

 

 

 

 



 (درجة 05: )قسم التعبير

ا يمر بحالة أو حاالت انتظار عديدة ف هذه ص  . بواحدة تَ ال بد وانَّك قد مررْ . كل منَّ

االنتظار؟ ما هي األفكار  وقتأ  ؟ كيف مرَّ عليكَ تَ انتظرْ  نْ مَ  :أبعادها المختلفةبالحالة 

 ... في تلك اللحظات؟ كَ تْ دَ التي راوَ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 (درجة 05: )قسم القواعد

، (من الكلمات التي تحتها خط) استخرج الضمائر المتصلة من النَّص التالي - أ

ة  (درجات 05) :ثمَّ بيِّن وظيفتها النحويَّ

تُ  ُتهُ وَ  صدريالشباَب مْن  انتَزع  لقد سكَنْت روحي في . في َوْجنًتْيَك يا بأنيَّ  َغَرس 

لَّما . ، وهذا شبابأَك يَتَغّذى مْن شبابيروِحكَ  تَ كأ ةً  ِزد  تُ  أنَت قوَّ  .أنا ضْعفاً  ِزد 



ة الضمير المتصل الكلمة  وظيفته النحويَّ

   

   

   

   

   

   

 

ثم بيِّن ( الزم أو متعد  )الفاعل في الجمل التالية، ثمَّ بيِّن نوع الفعل  عيِّن  - ب

 (درجات 05) .المفعول به إذا ُوِجدَ 

 .حاَفَظ الشَّابأ على أخالق ه  الحميدة   .1

جاجاً  .2  .َظَنْنتأ الماَس زأ

ْل لغًة انشائيًة في التعبير   .3  .استْعم 

 .ساَعَدني المعلِّمأ على القراَءة   .4

 .َمَنَحت  المديرةأ الناجحيَن جوائ َز قيِّمةً  .5

 مفعول به ثان   مفعول به أول نوع الفعل الفاعل الفعل

     

     

     

     

     

 

 (درجات 05) :عيِّن الوظائف النَّحويَّة للكلمات التي تحتها خط في النَّص  - ت

ارَ  مَ  _______: الصوف   _______: النَّ  ________: تقدَّ

 ________: هديرَ   ________: يرحمأ  _______: قلبأها

ل األفعال الالزمة في الجمل التالية الى أفعال متعديَّة ثمَّ أجِر التغيير   - ث حوِّ

 (تمرين اختياري) .على الجمل

 .َدَخْلنا الى البيت  بعد العودة  من المدرسة   .1

َن خطُّ الطالب   .2  .حسأ

 نتمنى لكم النجاح



 اللغة العربيةمفاتيح الحل المتحان 

 موعد أ –الصف السابع 

 

 :وقسم التعبير قسم األدب

اإلجابات على األسئلة المفتوحة في هذين القسمين متعلقة بتعبير الطالب 

 .واسلوبه  

 (درجات 0):النص عيِّن مرادفات الكلمات التالية كما وردت في: السؤال السابع

 (استأنفت، طفقت): بدأَتْ   (يغمر: )يملأ   (أدغشت: )أْظلََمتْ 

مان  (القنديل: )المصباح   ( العصر: ) الزَّ

 

 (درجات 0) :تدل على" ويقفز قلبها بين أضالعها"العبارة : السؤال الثامن

   فرح األم  .1

   قلق األم .0

 قامت األم راكضًة          .3

   .خرج قلبها من بين أضالعها .4

 

 

 

 (درجة 05: )قسم القواعد

، (من الكلمات التي تحتها خط)الضمائر المتصلة من النَّص التالي  استخرج - ج

ة  (درجات 05) :ثمَّ بيِّن وظيفتها النحويَّ

تُ  ُتهُ وَ  صدريالشباَب مْن  انتَزع  لقد سكَنْت روحي في . في َوْجنًتْيَك يا بأنيَّ  َغَرس 

لَّما . ، وهذا شبابأَك يَتَغّذى مْن شبابيروِحكَ  تَ كأ ًة  ِزد  تُ أنَت قوَّ  .أنا ضْعفاً  ِزد 

ة الضمير المتصل الكلمة  وظيفته النحويَّ

 فاعل التاء المتحركة انتزعتُ 



 مضاف اليه ياء الملكية صدري

 فاعل التاء المتحركة غرسُتهُ 

 مفعول به هاء الغيبة غرسُتهُ 

 مضاف اليه كاف الملكية روحكَ 

 فاعل التاء المتحركة زدتَ 

 فاعل التاء المتحركة زدتُ 

 

ثم بيِّن ( الزم أو متعد  )عيِّن الفاعل في الجمل التالية، ثمَّ بيِّن نوع الفعل   - ح

 (درجات 05) .المفعول به إذا ُوِجدَ 

 .حاَفَظ الشَّابأ على أخالق ه  الحميدة   .1

جاجاً  .2  .َظَنْنتأ الماَس زأ

ْل لغًة انشائيًة في التعبير   .3  .استْعم 

 .ساَعَدني المعلِّمأ على القراَءة   .4

 .َمَنَحت  المديرةأ الناجحيَن جوائ َز قيِّمةً  .5

 مفعول به ثان   مفعول به أول نوع الفعل الفاعل الفعل

 / / الزم الشاب حافظ

 زجاجاً  الماس متعد   التاء المتحركة ظنَّ 

ضمير مستتر  استعمل

 تقديره أنتَ 

  لغةً  متعد  

  ياء المتكلم متعد   المعلم ساعد

 جوائز الناجحين متعد   المديرة منح

 

 (درجات 05) :عيِّن الوظائف النَّحويَّة للكلمات التي تحتها خط في النَّص  - خ

ارَ  مَ  (اسم مجرور): الصوف   (مفعول به): النَّ  (فعل ماض  ): تقدَّ

 (مفعول به): هديرَ  (فعل مضارع): يرحمأ  (فاعل والهاء مضاف اليه): قلبأها

 

ل األفعال الالزمة في الجمل   - د التالية الى أفعال متعديَّة ثمَّ أجِر التغيير حوِّ

 (تمرين اختياري) .على الجمل

 .َدَخْلنا الى البيت  بعد العودة  من المدرسة   .1

َن خطُّ الطالب   .2  .حسأ



 أدخلَنا األبأ الى البيت  بعد العودة  من المدرسة   -1

هأ  -2 َن الطالبأ خطَّ  حسَّ

 


