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 مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي األّول –اللغة العربّية 
 _______________:الّتاريخ  ______ (السَّابع)الّصف _________       _________ :االسم 

 
 السّ ؤال األوَّل: من درس )إشراقة وطن(

:بم يقرأ ُثمَّ أجأ   - 
ــــــــــا           ونسَمة الفجِر تسري يف مغانيناإشراقة اخلري هلَّت يف روابينــ  

ذاك الودادم ضياًء يف دايجينــــــــــــانسمو بوحدتنا الكربى وجيمعنـا             
فيًضا من هللا عشناها أمانينــــــــــــــــا           الّدينم مجَّعنا، واحلبُّ وحَّدنــــــــــــا  

ــــــــــــــزٌة          وفرحٌة نوَّرت أَندى ليالينــــــــــــــــــــــــــــاواالحتاد على األاّيم معج  
:مرادف الكلماِت اآلتيةِ  أكتبم  -0  

                  ليالينا: دايجينا                          ظهرت  : هلَّت
  العظماء :الشُّمُّ                         مهزوًما  : مدحورًا

أعيننا: مآقينا                          يساعدان :ايمذكين  
:الكلمات اآلتيةمفرد  أكتبم   -7  

دمجى:دايجينــــــــــــا                       رابية : روابينا  
ليلة :ليالينـــــــــــــــا                      أمنية : أمانينــا  

: أستخرجم من األبيات الّسابقة ما يلي -3  
 إشراقة : مبتدأ -  (ان الّدالة على الفاعلني )مّجعنا : ا مّتصالً ضمريً  -
 االحّتاد: مهزة وصل -أندى                        _إشراقةم : مهزة قطع -

؟الّسابقة ما الفكرة احملورية يف األبيات-4  
 الفخر واالعتزاز بوحدة دولة اإلمارات العربّية املّتحدة 

.فخرها بوطنهااعرة و مسو الشّ  علِّلم أ -5   
.،أو أيّة إجابة مناسبة العتزازها ابالحّتاد اّلذي مّجع أبناء وطنها على احملبة   
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.من النَّص مجلتني متوازنتني إيقاعًيا أكتبم -6  
 الّدين مجّعنا ، واحلّب وّحدان

.أذكرم خصائص الّشعر الوطين -2  
 يستنهضم اهلمم وحيّرك املشاعر 

 ألفاظهم عذبة وسهلة
البطوالت وخيّلد القادة العظماء  ميّجد   

 
 الّسؤال الثّانّ : من درس )برج خليفة(

:أقرأم ُثمَّ أمجيبم عن األسئلة  
وحنَي تكونم عند أعلى شمرفِة مشاهدٍة خارجيٍَّة عامٍة يف العامِل تستكِشفم يف الربِج معارَض الوسائِط املمتعدِّدِة "  

تمتيحم  ؛ إذالثَّاقبةِ ( التِّلسكوابت)فاحصًة على العامِل يف األسفِل من خالِل ذاَت التَّفاعليِة الفريدِة، فتملقي نظرًة   
."لك قمَّةم الربِج رمؤيَة مشاِهَد ممتنوِّعٍة من اخلليِج العربِّ إىل الصَّحراِء الغربيَّةِ   

:أمحدِّدم مرادَف الكلماِت اآلتيةِ  -0  
تلسكوب ،املنظار :مفرده :التِّلسكوابت                                       احلاّدة  :الثَّاقبة  

:أمحدِّدم مفرد الكلماِت اآلتيةِ   -7  
التلسكوب :التِّلسكوابت                                  واسطة :الوسائطِ    
مشهد :مشاِهدَ    

.أعلِّلم تزويدم الربِج مبجموعٍة من معارِض الوسائِط املمتعدِّدة   -3  
على معلومات أكثر عن دولة اإلمارات العربية لتسهيل حصول الزائرين   

:أستخرجم من الفقرِة ما يلي -4  
يف األسفلِ :جار وجمرور                                  تتيحم  :فعالً مضارًعا  
تكون : فعالً معتالً                             تستكشفم :افعالً صحيحً   

:اآلتية عن الكلماتِ  أكٍشفم يف املعجم الوجيز -5  
شِهد،نبحث عنها يف ابب الشني:مشاهدٍة        صحَر،نبحث عنها يف ابب الصاد:الصَّحراء   
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:أحوِّلم اجلمل اآلتيِة إىل املبين للمجهول -6  
.صنعت أمهرم األايدي الربج  -  

الربجم صمِنَع   
. حيتفلم فريقنا ابالنتصارِ  -  

تَـَفلم ابالنتصارِ   حيم
.صمََّم املوهوبم جهازًا -  

َم اجلهازم   صممِّ
:امحدِّدم أركاَن الّتشبيه -2  

.العبم منتخِبنا الوطينِّ هدفًا خاطًفا كالربقِ سجََّل   
 اهلدف:املشّبه

 الربق:املشّبه بهِ 
 الكاف :أداة الّتشبيه 
 السرعة :وجه الّشبه 


