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 2020 - 5-31التاريخ :        مدرسة التوفيق لتعليم اللغة العربية     ..………االسم : 

 السنه لمادة اللغة العربية آخر متحان إاالساسي        السابعالصف :  

  عالمة ( 25)                                  والتعبيرالقراءة 

 األسئلة التي تليه :  إقرأ النص التالي جيداً ثم أجب عن

صحت مريم من نومها مبكرة على غير عادتها، وأخذت تسعل بشدة حتى احمرت عيناها، خرجت "

من غرفتها علها تتنفس هواًء نقياً يهدئ سعلتها، ولكن دون جدوى، اتجهت لغرفة أمها لتساعدها، 

 فصحت األم فزعة على صوت ابنتها .

 عالمات  3                    أجب عن األسئلة التّالية :       -1

  ؟إلى الطبيب ماالذي جعل مريم تتردد في الذهاب  -أ

_________________________________________________________ 

 ؟  لماذا ذهبت مريم إلى الطبيب مرة ثانية -ب

__________________________________________________________ 

 ؟  أين ، ماهماارتكبت مريم خط -ج

_________________________________________________________ 

 عالمات 4        ( أمام الجملة الموافقة للنص :  xأضع عالمة)   -2

  . شعرت مريم بألم في بطنها)        (   -1

  . وافقت مريم على الذهاب إلى الطبيب)        (   -2

 . لم تنتظم مريم في تناول الدواء )        ( -3

 . )        ( نصحت األم ابنتها بتناول الدواء الذي كان يستعمله أخوها -4
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 عالمات 2       : ضع خطاً تحت المعنى الصحيح لكل عبارة مما يأتي -ه

 ءبدأت تتقيأ دون إرادتها: بدأت تتقيأ برغبتها / بدأت تتقيأ بدون رغبتها / بدأت تتقيأ ببط -1

 دون جدوى             : بال فائدة  / بفائدة   / بغير رغبة  -2

 عالمات 4:                  أرتب باألرقام العبارات اآلتية وفق ورودها في النص  -3

 شعور مريم بالسعال أثناء نومها       )          ( –أ        

 نصيحة الطبيب لمريم                   )         ( –ب       

 لم تكمل مريم تناول الدواء كما نصحها الطبيب  )          ( –ج       

  عودة السعال لمريم                         )           ( –د       

 

 عالمات  10اكمل الجدول التالي بما يناسبه :                               -4

  محاضرات  شالالت  مناظر  مالمح   أشياء المفرد

 أم  مساحة  رياضة  بحيرة  نافورة  الجمع 

 

 ( عالمة  2اختر الكلمة التي تعبر عن معنى الكلمات اآلتية :                )  -5

 الحرية  ( –اإلضطهاد  –الظلم : )    العدل  –أ     

 تقي     (  -تمثل خطراً   –تهدد :  ) تحمي  -ب    

 

                         ******************************* 
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 ( 25)             القواعد المبسطة :

 

                                                              ضع اشارة ) صح( أمام العبارة الصحيحة، واشارة ) خطأ ( أمام العبارة الغير صحيحة:  -1

 ( عالمة 4) 

 والخبر . )        ( تتكون الجملة اإلسمية من المبتدأ - أ

 )        ( خبر المبتدأ عندما يكون جملة اسمية يشتمل على ضمير يعود على المبتدأ - ب

 )        ( خبر المبتدأ المفرد يتضمن ضميراً يعود على المبتدأ  - ج

 )       ( يقصد بشبه الجملة الجار والمجرور أو الظرف - د

 

 ( عالمة 4)       ضع األفعال المضارعة اآلتية في مكانها الصحيح مما يأتي : -2

 تجلسي  –تنهضون  –يعودون  –تدرسان 

 الطالب __________  من المدرسة . - أ

 أنتم ____________ من نومكم مبكرين . - ب

 أحببت أن _________ في الفصل بهدوء . - ج

 أنتما ___________ بمهارة . - د

 ( عالمة  3)       أكمل الجمل اآلتية بوضع اسم فاعل في المكان الفارغ : -3

 ناء .................كان اإل - أ

 ظننت الشمس ............ - ب

 رأيت الزجاج ............ - ج
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 ( عالمة  4)           ضع كل مفعول ألجله مما يأتي في مكانه الصحيح :  -4

 أمالً  –رغبة  -استهتاراً   –احتراماً     

 سهرت الممرضة ................... في انقاذ الجريح . - أ

 .............. في نشر الوعي .علقت مناشير ثحية ...  - ب

 صمت الجميع ................ لحضور الطبيبة . - ج

 تهاون المريض في آخذ دوائه ................. بنصائح طبيبه . - د

 ( عالمة 10) ، واسم منقوض من الفقرة التالية : كل اسم مقصور، واسم ممدوداستخرج  -5

استقبله الطبيب بناء على حالته الصحية ، دخل الفتى إلى المستشفى، وكانت السماء ممطرة ، ف

وكام في منتهى األخالق ، حيث قدم له الدواء ، ونصحه أن يبتعد عن مشهدة الرائي ، حتى 

 يشفى تماماً ، لكنه استسمح الطبيب أن يذهب يوم اإلجازة إالى النادي ، فوافق .

 اإلسم المنقوص      اإلسم المقصور                   اإلسم الممدود                

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

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

.                     .....................................                     .................. 
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عالمات (  10)                                                    السؤال الثاني :   

 

تعرفت على صديق عن طريق اإلنترنت، فطلب منك أن تحدثه عن بلدك وتصف له المناطق 

.  اوز ستة أسطر توضح له فيها كل مايريدالسياحية فيه، اكتب فقرة التتج  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 



Page 6 of 8 

 )لصف وإسم الٌمعلمةالرجاء إرسال إجابات اإلمتحانات إلى اإليمايل الخاص بٌمعلمة الصف أو الَمدَرَسة محتوياً على كل بيانات الطالب/ة )اإلسم بالكامل، ا

Please email the exam answers to the class teacher or the school email including all the student info 

(Full name, grade & teacher’s name) 

 

 عالمة ( 15)                                                                    التربية اإلسالمية :

           أضع العالمة صح أمام الجملة الصحيحة :    -1

    من أدب الزيارة : احترام صاحب البيت )               ( -1

 إطالة الزيارة           )              (                      

 مخالفة صاحب البيت  )                (                      

 تقتضي الزيارة : القدوم متى شئت     )                  ( -2

 االستئذان للدخول    )                 (                       

 الدخول بدون إذن )                   (                       

 أحق الناس بالتوقير : األصدقاء )                (  -3

 كل الناس )                (                             

 األبوين     )                (                           

 (       من بر الوالدين : قراءة القرآن الكريم )           -4

 اإلكثار من الصالة     )                 (                      

 طاعتهما وعدم التطاول عليهما )                (                     

 الرحمة تعني : الغلظة والقسوة )               ( -5

 الرقة والعطف والرأفة )                (                  

                                                                  الحقد والكراهية )                (                  

****************************************** 
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 (                   عالمات  6)              القرآن الكريم : 

                                         املئ الفراغات التالية:                  -1

 : الشمسسورة 

 بســــــــــــــــــــم هللا الرحمن الرحيم                           

                                                               والليل إذا يغشاها **  والنهار إذا جالها*                 *                  والشمس وضحاها

فألهمها   *                               *  واألرض وما طحاها*            *                             

                                           *  كذبت ثمود بطغواها*                                    *  قد أفلح من زكاها*   فجورها وتقواها

      * فقال لهم رسول هللا ناقة هللا وسقياها * فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها *                                     

                                       *                                                                                                                                                                                            

                                ********************************* 

 

 

 اتعالم 10........... (                                        تسميع سورة )  ... -

 

 

************************************************ 
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 عالمة 15                                              اإلمالء : 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

  

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 مع متنيايت لمك ابلنجاح والتوفيق 

 

  وفاء الخيارى  معلّمة المادة : 


