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      التربية                                                   وزارة                                                   
  درجة 60الدرجة الكلية :                                   ارك الكبير التعليميةبمنطقة م           

 صفحات       6األسئلة  في                                    التوجيه الفني للغة العربية             

                              م 2018-2017  امتحان جتريبي  للفرتة الدراسية الثانية
 (1)النموذج    يف مادة اللغة العربية )الصف السابع(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

 درجة ( 25)                                       :( املشاهدة و القراءة)  العامة الكفاية-أولا 

 السؤال األول- املعيار)2-1(:                                                                           )درجتان( 
(2)                   الغرض الرئيس في جملة مفيدة.                 منه ستخلصأقرأ الحديث الشريف اآلتي ثم أ -  

فإذا  , قال:" سيأتيكم أقوام يطلبون العلم - صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا عن -رضي هللا عنه - عن أبي سعيد الخدري

واقنوهم" قلت للحكم : ما اقنوهم ؟ قال  -صلى هللا عليه وسلم-رأيتموهم فقولوا لهم : مرحبا مرحبا بوصية الرسول 

 علموهم.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الغرض الرئيس:

 السؤال الثاني : أقرأ النص اآلتي ثم أجيب عما بعده:                                             )ثماني درجات(          
 ,ورثها عن آبائه وأجداده التي هومعتقدات هعن أفكار فهي تعبر ؛ حول العالم عادات وتقاليد ينفرد بها عن غيره شعبلكل 

أما لباس     ,أيضا تعود لهم سين من قبل اآلباء والكلمة األولى و األخيرةعلى أساس خطبة العرويقوم فالزواج في الهند 

و في الطعام فهم يفضلون  ,يسمى ) الساري( وهو عبارة عن قطعة قماش يتم لفها بطريقة معينةفالمرأة في الهند 

للمناعة  ة ثابة مطهرات ومضادات حيوية ومعززهي تعتبر بمو ,بل والخضراوات واألعشاب و الفواكهمأكوالت مليئة بالتوا

ومن هذه التوابل المفيدة: الكركم والفلفل والهيل والكاري الذي  ,ولها القدرة على السيطرة على ضغط الدم والكوليسترول

غلب وتعتبر االحتفاالت بالهند من أجمل االحتفاالت فهي دائما ما ت ,يساعد على خفض دهون الجسم وتحسين وظائف الكبد

وان والزينة فما أغرب هذه العادات!.عليها األل  

 درجات  [ أربع]                                                 *أختار مما يلي : ( :2-2املعيار ) - أ

 (1)                  المعلومة التي ترتبط باللباس:     -1

 .على الساري الهند يعتمد نساءلباس  -                             أساس الخطبة. لىالزواج في الهند يقوم ع-

 الكاري يساعد على خفض الدهون. -                       .هنود يفضلون التوابل والخضراوات واألعشابال-
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 (1)                                                           المعلومة التي ترتبط بفوائد الطعام الهندي للجسم : -2    

 الحيوية . ضادات المالمأكوالت الهندية مليئة ب -                   والكركم(.من التوابل)الكركم والفلفل والهيل  -

 .  باء في الخطبةلآل الكلمة األولى واألخيرة -                           االحتفاالت بالهند تهتم باأللوان الزاهية. -   

 : ها األبناء من آبائهم وأجدادهم"" العادات والتقاليد ورث -3    

  (1)                               العبارة التي تساعد على فهم العبارة السابقة هي: -                       

 اآلباء يسعون لكسب العيش ألبنائهم. -                                   .أجدادنامن إن تراثنا باق فينا ورثناه  -  

 .غوصا وصيدا عمل األجداد في البحر –                                 .دول العظيمة تسجل تاريخ شعوبها ال - 

  "حول العالم عادات وتقاليد ينفرد بها عن غيره " لكل شعب -4  

   (1)                                           : العبارة التي تساعد على فهم العبارة السابقة هي-                     

 يار المتجدد في نهر الحياة.الشباب هم الت -                  ." حم صغيرنا ويوقر كبيرنامن لم يرليس منا " - 

 . والتالحم يزيد الترابطالتعاون مع اآلخرين  -                   .األوفياء  للصداقة آداب يحافظ عليها األصدقاء - 

 أربع درجات [ ]                                                                              (:5-2املعيار)-ب
            ملتزما بفكرته مراعيا السالمة اللغوية: )سطرين ونصف(ألخص النص السابق بأسلوبي في حدود 

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

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

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

 ]  ثماني درجات  [                                                        (:4-2املعيار ) –السؤال الثالث 

 فراغ مما يأتي ما هو مطلوب :أضع في كل -1

 (2)             ..................................و ضد كلمة )يقين( .............................نبل(: ) كلمة مترادف 

 :)(2)             ................................)سادة(: مفرد كلمةو .................................جمع كلمة )قلعة 

 ال من المجاالتأوظف كلمة )جلد( بمعنين مختلفين من جملتين من إنشائي كل منهما في مج-2 

  (2)                                                                        :التغليف(   –الصبر  –)الضرب       :    اآلتية 

 ---------------------------------------------------------------------( الجملة ---------------------------المجال) -

 ---------------------------------------------------------------------الجملة (---------------------------المجال) -

 ( في فراغ كل جملة مما يأتي:)وصف أضع تصريفا مناسبا لكلمة-3

 (1)                        .-----------------------------------يراجع المريض-أ

 (1)                .محددة لتصميمه -------------------------------وضع المهندس -ب
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  ال طلب الع   عن األوطان في ب  ر  ـتغ

 و سافر  ؛ فَفي األسفار خمس فوائد 

 تفريج هم واكتساب معيشة 

 وعلم و آداب وصحبة ماجد  

فقد تطورت  أصبح السفر حديثا سهال ويسيرا ؛

وسائل المواصالت من مثل الطائرة والسفن 

الحديثة , و اإلنسان يتنقل في سفره من دولة 

ألخرى يرجو عدة أمور مهمة  من مثل : 

االسترخاء و المغامرة , وإثراء المعلومات 

واكتشاف األماكن وطلب الرزق و تعلم األخالق , 

 والعادات والتقاليد. 

 

 درجات( بعس)                                                                          -السؤال الرابع :

 ن اآلتيين ثم أجيب عما بعدهما من أسئلة :أقرأ النصي

 

 

 

 

 

 

 ] درجتان  [                                     ر المكمل الصحيح مما يلي  :اختأ  ( :8-2املعيار ) - أ

 (1)                              -يتمثل في: السابقين  وجه الشبه بين النصين .1

     صان يحثان على السفر والترحال.الن-    السفر .النصان يبينان شروط -        

   النصان يتحدثان عن مغامرات السفر .-         فوائد السفر.النصان يتحدثان عن -        

            

 (1)                         -:أّن   يتمثل في السابقين  وجه االختالف بين النصين .2

  الثاني زاد وسائلهالنّص  األول حصر فوائد السفر والنّص  .      

  والثاني حّدد بعض أماكنه حث على القراءة عن السفراألول النّص.    

  والثاني حصر فوائده. تطور وسائل المواصالت األول وضحالنّص    

  عرض ألماكن الدراسةألول تحدث عن طلب العلم والثاني تاالنّص .    

 ] خمس درجات [                                                                       (:9-2املعيار ) - ب

 ختار نصاً أميل إليه من النصين السابقين, وأذكر سبب اختياري .أ .1

 (1)     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الذي اخترته:النص  . أ

 (1)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اختياري: سبب . ب

 (1)                       -- -----------------------------------المجال: المجال العام للنص الذي اخترته هو أختار  .2

 (الرياضي –          العلمي  –        األدبي -لتاريخي         ا –)

 (2)            -أصوغ الفكرة الرئيسة للنص الذي اخترته في جملة مفيدة في الفراغ التالي : .3

                       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 درجة ( 35)                                     (الكتابة )  ثانيا:  الكفاية العامة :
  درجة ( 12)                                                              (1 - 5-3املعيار )السؤال اخلامس  : 

 -أجيب عن األسئلة اآلتية : 

 ( بَ اكتسَ  –يكتسبون  – يكتسب   –بوا كتس  ) االفعل  -1

 -أضع مما سبق الفعل المناسب في فراغ الجملة اآلتية :                         

 (1)            خبرات كثيرة من سفرهم(( ---------------------------------------الجملة : )) المسافرون 

 

 -أحدد نوع الفعل الذي تحته خط في كل جملة مما يأتي وفقًا للمطلوب بين القوسين :  -2

 (1)           صحيح(  -الناس للنقاهة و االستجمام.                                        )معتل  يسافر . أ

 (1)           صحيح(  - المسلم بدعاء السفر  .                                               )معتل يدعو . ب

 

 أضبط ماتحته خط في كل جملة مما يأتي ضبطاً صحيحاً : -3

 (1)                               الرحالة في األرض ألهداف مختلفة.                 يتجول . أ

 (1)                                 ربه في الرخاء والشدة. دعاء المسلم يتركلن  . ب

 

 -أضع الفعل ) يستمر ( في الجملة اآلتية بشكل صحيح: -4

 (1)                  في البحث عن شغفهم.-------------------------------------حالة الر  

 -أصوب الخطأ النحوي لما تحته خط في الجملة اآلتية: -5

 (1)           ------------------------------------- الصواب :    بمساعدة المنكوب والمحتاج .  يقصرونأ. المسلمون لم 

 (1)                   ------------------------------------- الصواب :       . حتى يتفوقا  يجتهداب. الطالبان 

 

 -بما هو مطلوب بين القوسين : مما يلي فراغكل أمال   -6

 (1)           )ظرف مكان(           لحاسوب.           ا ------------------------------------- تطل الجلوس ال - أ

 (1)            )ظرف زمان(                 .-------------------------------------رمضان في يصوم المسلمون  - ب

 

 (2)                   في الجملة اآلتية إلى اسم نكرة واسم معرفة :  المخطوط تحت كل منهما   ينتأصنف الكلم -7

 .كبير بشكل شائعة باتت التي السيئة الظواهر أحد هوالتدخين  . أ

 ------------------------------------- المعرفة ------------------------------------- النكرة
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 [ ] ثماني درجات                                               (2 -5-3املعيار )السؤال السادس : 

 /  :  -   -((  /  .../ "    " / ))  -عالمات الترقيم )  -أ 

 (2)                         -مناسبة في كل فراغ مما يلي :الترقيم الأضع عالمة 

انقطع  آدممات ابن  إذا )   (: ل قا - صلى هللا عليه وسلم - رسول هللا أن )  (  رضي هللا عنه )   (هريرة أبيروى مسلم عن 

 له )  ( .ولد صالح يدعو  أو،  علم ينتفع به أوصدقة جارية،   ؛ثمن ثال إالعمله 

 

 أختار الرسم الصحيح للهمزة المتوسطة في كل مما يأتي  : -ب

 (1)                ؤ ( –ء  -أ -) ئـ .                                          دبة ---------ـــ. م1

 (1)            ء( -ئـ  –أ  –) ؤ  .                                        ذن---------ـــ. م2

 (1)                        ء(  -ئـ   -ؤ  –) أ  .                                        رةــــ---------. دا3

 (3)                                                      وضوح الحروف وتناسقها :أكتب بخط الرقعة ما يلي مراعيا ج( 

 درهم وقاية خير من قنطار عالج

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

 [ خمس عشرة درجة ]                                                       (1-3املعيار : ) السؤال السابع : 
 موضوعات( في واحد من العشر سطراً  اثنيفي حدود  كلمة  120ارب أكتب نصا إنشائيا في حدود عشرة أسطر )ما يق

 مراعيا وضوح الفكر وترابطه  وسالمة اللغة . التالية

  الموضوع األول :

أساس نجاح   فهو‘في حياته  –صلى هللا عليه وسلم  –وطبقه الرسول ‘ حث عليه القرآن ‘ سلوك إسالمّي ساٍم التعاون 

 وعليه تشاد الحضارات ...‘ ات ؛ به يعلو البنيان ويشّد البناء مجتمعال

 .... الفرد والمجتمع فيأثره وصوره وأهميته مبيناً  التعاونمعنى حول   اكتب           

 

               الموضوع الثاني :

مقدماً ما تراه ....  وخبراته فوائده و وخطوات االستعداد له السفرمعنى اكتب حول ‘ عظيمة في الفرد ائد سفر فوفي ال   

 ..... نصائح لألفراد الذين ال يسافرون من 

 

                  :  الموضوع الثالث

  ؟ فما مهمتك ؟ وما الفائدة منها, ( رحلة بحريةفي ) تخيل أنك ربان سفينة 

ً االستعداد لها‘   لرحلة البحريةا لتعريفاكتب  ً ‘  موضحا ‘  الفرق بين الرحلة البحرية والرحلة البرية وأهميتها ومبينا

  و أهميتها بالنسبة لك ....‘ شارحاً مهمتك في تلك الرحلة 
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 .............................................................................. أختار موضوعي عن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 انتهت األسئلة


