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               2017-2018 
 لثّالثالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي اامراجعة  –اللغة العربّية 

 الّتاريخ :__________ ___ (  7الّصف )   االسم :________________
 ( ِمن َدرس ) الَوعد :الِقراءة ( املعاِرُف األَدبية ) :الا أوّ 
 عّما يليها ِمْن أسئلٍة:أقرأُ القطعة ُُثّ أجيب ُ  -1

أمين صيبٌّ صغريٌ ُُيبُّ الّسباحةَ ويشرِتك يف الّسباقات، حدَث ألمين حادٌث أصاَب ساقهُ وأصبَح         
ال يَستِطيع املِشي. حِزنَ  أمين كثرياا ولكن والدُه َشجعُه على العالِج ومواَصلة حياتِِه كما كاَنت قبِل 

َوَعـَد الوالد أميَن أْن يَشرتي لُه ِجهاز ُكمِبيوتر ِإذا اْجـتَـَهـَد احلاِدث فَـَوَعـَد أمَين واِلده أن  يَـْفـعـَل ذِلك. وَ 
 وفاَز يف بطولِة الّسباحِة.

بها أمين؟     -1   ما هي الّرايضة اليت ُيِح

بح الّسباَحة   أمين ُيح

 ِلماذا أَصبَح أمين ال يسَتِطيع املشي؟   - 2

 ألنه أحصيَب حباِدث أصاَب ساقحه .

 الوالد أمين؟ِباذا وعَد  - 3

 َوَعدهح أن يشرتي لهح ِجهاز كمبيوتر إذا اجتَ َهد وفاَز يف بطولة الّسباَحة .
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 َهذِه القَصة تَتَكلَُّم َعن  :  -4

باحة. –ب                ( √) دم اليأس واالسِتسالم للَمصائب. عَ  –أ  َفوائد محسابَقات السِّ  

 أستخرجُ من الِفقَرِة مايلي : -5

بح فعالً     يفحرف جر          أمينامسًا      ُيح

 اسم إشارة  ذلك                 َحزِنَ ) َفرَِح(  ضد كلمة

َصيبمحراِدف ) َولَ د (        الّسباقات امسًا جمرورًا   

يشرتيفِ ْع الً محضارًِعا             َحَدثَ فِ ْع ل ماض    

 الّسؤال الثّاينّ: من درس ) اإلنساُن والبيَئة (

 أجيُب عّما يليها ِمْن أسئلة: أقرأُ احلوار ُثُّ  -1

البيَئة ِهي َمكاُن إقـاَمة اإلنـسان، وُكلُّ شىء ُُيـيط بِه. وِهي َتكوُن طَبيعيَّة كاألشـجاِر والِبحار، أو       
ى الَفـَحـم الذي صـناعيَّة  ِمن َعـمل اإلنسان كاملُدن والطّـِرق الّسـريَعة. َُيِفُر النّاس املناِجَم للِحـصوِل َعل

نَـسـتَـعـِمله يف الَوقـوِد، و احلَـديد الـّذي نـَسـتـَخـِدمه يف الّصناَعِة، وكـَذلك الـّذَهب والفـِّضة و املَاس. 
َُيـِفـُر اإلنساُن اآلابر يف الّصحراء، لِيحصَل على املاء الذي يـَسـتـفـيُد ِمنه يف الـّشرِب ويف َريِّ األرِض 

 .َيزرُع احلُـبوَب كالـَقـمـح، َويغـِرُس األشـجاَر والـنّـخـيل لِلـَزراَعة. فَـ

 ماهي ال ب ي َئة ؟   -1
يط به .  البيئة هي مكان إقاَمة اإلنسان ، وكحل شيء ُيح

    ملاذا َُي ف ِر ال ّناسح ال َم ناِج م ؟   -2
 للِحصول على الَفحم .
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 ك َي َف يَ س تَ ف يدح اإلن س انح ِم ن ال ماء ؟   -3
 يستفيد منه يف الّشرب ويف رّي األرض للزراعة .       

)ب( َكيَف َنسَتخِدم        ( √): )أ( َضرورَة احملاَفظَة على البيَئِة. أهم ما نَتَعَلَمه ِمن الّنص  – 4
 الَوقود.          

  خنالتََجع )خنَلة( :   مكان )أماكن( :  محفرد ُأجيُب على الّتايّل: -5
 الّسؤال الثّالث : من َدرس الّسندابد البحرّي 

 َأقرأُ الفقرَة الّتاليَة ُثَّ ُأجيُب عمَّا يليها من أسئلة :

، ويف يوم َعِلَم الّسندابد أنَّ سفينة كبرية ستسافُر إىل رِ الّسفَر ابلبح كان الّسندابد حّباراا ُُيبُّ        
 ، ووصلت إىل جزيرةٍ ّسفينة يف الَبحرِ سارت ال .يهاة أن ُيسافر علاهلِند فطََلَب من صاِحب الّسفين

      .                                                                               سوا حتت األشجار أيكلوَن الفاكهة. نـََزَل البّحارة فجلالّناس من خاليةٍ  بعيدةٍ 
 .الّشجرة ِظلّ  انَم الّسندابد حتتَ  .حّّت َتِعبَ  طويالا دابد يف اجلزيرة ليشاِهد ما فيها. مشى مشى الّسن

ب  -أ  الّسندابد  ؟  ماذا ُيح

بح الّسفر .  الّسندابد ُيح

 أين سافَر الّسندابد ؟ -ب

 سافَ َر الّسندابدح إىل اهلِند .

 ماذا وَجَد الّسندابد يف هناية الِقّصة ؟ -ج

 وَجد ِقطع ِحجارة من املاس .
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 مايلي : استخرْج من الِفقَرةِ -د

 إىلحرف جر  الَبحر  امسًا َكانَ    فعالً 

 حّبار .حبَّارة (  مفرد كلمة ) بَعيدة   قريبة ( ضد كلمة )

 األشجار ( الّشجرة َجع كلمة ) ساَرت (َمشَيت  معىن كلمة )

 من َدرس اهلواايت  :الّسؤال الّراِبع

 :يت تليها ُأجيب عن األسئلة الّ أقرأُ الفقرة قراءة صحيحة ُثَّ 

التَّسليَة يف َعَمِل شيٍء ، بَعض النَّاس َيَِدوَن يِه الَوقَت ِمن أجِل التَّسليةاهلوايُة َنشاٌط َتقضي فِ      
فجمُع األشياُء ِهواية، وَعمُل األشياِء  .سليَة يف َعَمِل أشياَء كثريَةٍ ، والَبعُض اآلخُر َيَِدون التَّ واحدٍ 

، ولكنَّ واايت ما أتيت ألصحاِِبا ابملالِ . ومن اهلِ عُض اهِلواايِت ُمفيدةٌ وبَ  .ِهوايَة، وِدراَسُة األشياِء ِهوايَة
 . هي اّليت َتَُِد فيها الّتسلية، فاهِلوايُة اجلَيَدةُ  ََيَعُلها َأفَضَل ِمن َغريِهاَهذا ال

َفضَلة ؟-1
ح
ما هي ِهوايَ تحَك امل  

 ِهواييت املفضلة هي َلِعب كرة الَقَدم .

فَضلة هي 
ح
قراءة الِقصص .هواييت امل  

دَرسة ؟-2
َ
ِلماذا َيذَهبح التَّالميذ إىل مكتَ َبة امل  

 لكي يقرأوا الكحتب .

اذكحر بعض ِهواايت الّشيخ زايد َرِِحه هللا ؟-3  

 الّصيد والَقنص .
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 :أسَتخرُِج من الفقرة ما يلي-4

اجلَيدة ( الّسيئة ِضد كلمة )-2      اهِلوايةاهلواايت (  ََجع َكلمة )-1  

اّليتاسم موصول -4        شيء  (  أشياء محفَرد َكلمة )-3  

هذااسم إشارَة -6                  هي   اغائِبً  اضميً -5  

 الّسؤال اخلاِمس: من َدرس الُعصفور واإلنسان

؟ ماذا تُريد مّن  :قاَل الُعصفوُر َوُهو يف َيِدهِ . فَ الّصّياد وَأمَسَكُه ِِبصاِبِعهِ . َفرَِح ُعصفوراا ِاصطاَد َصَيادٌ 
وُر: وهل حلمي ُيشِبُعك؟ أنَّ حَلمي َقليٌل. قاَل . َفقاَل الُعصفأذحَبَُك وآُكل حَلمكَ  :فقاَل الّرُجلُ 

: َقليٌل لكنَُّه لذيٌذ .الّرُجلُ   

ماذا تُعطين ؟  :. َفقاَل الرَُّجلُ يما هو أنَفُع َلَك من حَلمي وأكلالُعصفوُر: ما رأيك؟ َأعطيَك  قَالَ 
.كثرياا، إذا تعلمتها َكَسبَت َخرياا   الُعصفوُر: أعطيك ثالث نصائحَفقالَ   

 فقال الّرُجُل: ُاذُكر يل هذه الّنصاِئح الّثالث .

.قاَل الُعصفوُر: النَّصيَحة األوىل: ال حَتَزن على ما َضاَع ِمنك  

، َوَوَقَف ُجُل الُعصفوُر ِمن َيِدهَق الرّ . فأطلَ الا أطِلق سراِحي أوّ  :؟ َفقاَل الُعصفورُ الثّانية :َفقاَل الّرُجلُ 
.ِمنهعلى األرِض قريباا   

، اَر الُعصفوُر إىل أعلى الّشجرةِ . طَ ال ُتصِدق ما ال مُيِكن أن َيكون: الُعصفوُر: النَّصيَحة الثّانية قالَ 
: أيّها اإلنسان لو ُكنَت َذحَبَتن ألخَرجَت ِمن َبطن ماَسة َكبرية وزُُنا ِنصف كيلو.وصاحَ   

ما هي شخصيات الِقّصة ؟ وكم عددهم ؟-1  
عددهحم اثنان  –خصيات الِقّصة : الّرجحل والعحصفور شَ   
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ما هي الّنصاِئح اليت قدَّمها العحصفورح لإلنسان ؟ -2  
ال حتَزن على ما ضاَع منك .-1 -الّنصاِئح هي :  

ِكن أن يكون .-2 ال تحصدِّق ما ال ميح  
ماذا اصطاَد الّرجحلح ؟-3  

الّرجل عحصفورًا .اصطاَد   

 :َأسَتخرُِج ِمن الفقرة ما يلي-4

العحصفوركلمة هبا الم قمرية -2                حَتزنِفعل محضارِع -1  
َفرِحَ ِضد كلمة َحزَِن -4      الّشَجرةكلمة هبا الم مشسية -3  
هل حلمي يحشبعحك ؟أسلوب استفهام -5  
العحصفور . ( الَعصافي ) كلمة  محفَرد-7  النَّصائح(  النَّصيَحة َجع كلمة )-6  

 اثني  ا: املهارات النَّحوية:

  :أحّددُ الفعل ونوع الفعل يف كّل من اجلمل الّتالية -1
 ِفعل محضارِع . ، نوعه:           َيشربح  الفعل:َيشربح الولدح احلليَب .  -2
 ِفعل ماضي . ، نوعه:              َكَتَب َكَتَب الطّاِلبح الّدرس.الفعل:   -3
 ِفعل ماضي . ، نوعه:              َرَسَم  الفعل :رسَم الّتلميذح لوحًة .  -4
 ِفعل أمر . ، نوعه:                ارسحم  عل :الف    . شجرةً  ارسمْ  -5
 ِفعل محضارِع . ، نوعه:                  تنامح رًا. الفعل : تنامح البنتح محبكّ  -6

 ، وأبّّيُ الّسبب :فعلية ( فيما يلي –أبّّيُ نوع اجلمل )امسّية  -2

لة امسية ألهنا بدأت ابسم . . املعّلم جيلسح يف الّصفّ  -1  َجح
لة امسية ألهنا بدأت ابسم . األوالدح يلَعبوَن يف احلديقِة . -2  َجح
لة ِفعلية ألهنا بدأت بِفعل ..  تطبحخح أحّمي الطّعامَ  -3  َجح
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لة ِفعلية ألهنا  يعُبحح الّرجحلح الّشارَع . -4  بدأت بِفعل .َجح
لة امسية ألهنا بدأت ابسم . الطّبيبة ماِهرة . هذهِ  -5  َجح

 ُأكمُل بوضع اسم اإلشارة املناسب:-3

 هؤالء (  -هااتن    -َهذان    -َهذه        -هذا   )   

تهدٌ.  هذا تِلميٌذ جمح -1 

تهدةٌ.  هذه  تِلميذٌة جمح -2 
أوالٌد يلعبون .  هؤالء -3  
محهّذبتان .بِنتان  هااتن -4  
ولدان يلعبان .ال هذان -5  
 أكمُل بوضع اسم املوصول املناسب يف الفراغ : -4

( اّلاليت  –اّلذين  –الّلتان  –اّليت  –اّلذي  )  
تَ َعّلمح هَو  -1

ح
 َحِفَظ القحرآنَ  .  اّلذيامل

   كانت يف املشفى .  ِ اّليت ذهبتح مَع الطّبيبة -2
َعّلمات  -3

ح
قَصِف . الاّليتشاهدتح امل

َ
 ََتِلسَن يف امل

لَعِب . اّلذينلعبتح مع األوالِد  -4
َ
 يلعبوِن يف امل

 جيِلساِن يف الّصف . الّلذانجاَء الطّالبان   -5

تركحضان يف الّشارِع . الّلتان جاءت البنتان -6  

 أختاُر الّضمري املُناسب للجمل فيما يلي ممّا بّي القوسّي : -5

 مها (  –هو  –هي  .                             ) ابلكرةِ  يلعبح  هو -1
 أنتم (  –أنِت  –أنَت  ترسمح لوحًة .                                ) أنتَ  -2
 أنتم (  –حنن  –أان  نكتبح الّدرَس .                             ) حننح  -3
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 هي (  –هّن  –هم  .                        ) تدخلَن إىل الّصفِ  نَّ هح  -4
 أنَت ( –أنتم  –أنتما  تشرابن احلليب .                            ) أنتما -5

 

 
 
 
 
 

 

       

 :ُع ضمري الغائب يف مجلة ُمفيدةأض-7        

َتِهدة .هي  -1 هي طالبٌة جمح  

تهدان .مها  -2 طالبان جمح  

َتهٌد .هو -3                                 طاِلٌب جمح

 8- َأَضُع الكلمات الّتالية يف مكاُنا املناسب:

 

 
 
 

اي أصدقائي ساعدوين يف اختيار أداة الّسؤال املناسبة مما يلي ووضعها هيا 
 يف مكاُنا املناسب :

( مّت ، ما ،كم   ، َمن ،كيف   ،) ملاذا   

هو حاكم إمارة ديب ؟ َمن -4  

 تنتهي احِلصَّة ؟  متى -5

؟  مل تكتب واجبك لماذا -6  

 

حالك ؟ َكيفََ -1  

امسك  ؟  ما -2  

عمرك  ؟ َكم -3  

  
 

 

 



9 
 

ساعة . –مشعة  –جمرَّة  –ت حّفاحة  -املفَرد :  
ساعتان . –مشعتان –جمراتن  –ت حّفاحتان  -املثىن :  

 ساعات  . –مشوع –جمرات  –ت حّفاح  -اجلمع :

 

 :: ) التَّعبري اإلبداعي (اثلثاا

أكتحبح يف موضوع واِحد من املواضيع التَّالية :-  
أحَرِتبح اجلحمل التَّالية وأحكون فقرة محرتاِبطة املعىن ومحفيدة : -1  

( َوَقَع على األرِض بدراَجِته . 2)   

( َشَكَر األب الرَّجحل على محساَعَدته .  5)  

( كان حممد يلعب ابلدَّراجة يف الشَّارع .  1)  

( َمَر َرجحل فوَجَد حممد محصااًب ، فاتصل ابإلسعاف .  3)  

( حضرت سيارة اإلسعاف ِبسرعة وأوصلته إىل املستشفى .  4)  

بعد أن قمنا برتتيب اجلحمل هيا بنا نكتب اجلحمل مرتبة يف فقرة مرتابطة املعىن .-  

ّمد يَلَعب ابلّدراَجة يف الّشارِع ،ُثحَّ َوَقَع على األرِض بد راَجَته ، مرَّ َرجحل فَوجَد حممَّد كاَن حمح
ستشفى . 

ح
محصااًب ، فاّتَصَل ابإلسعاف ، َحَضَرت سيارة  اإلسعاف ِبسرَعة وأوَصَلته إىل امل

 َشَكَر األبح الّرجحل على محساَعَدته .
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اكتب عن نفسك فيما ال يقل عن ثالثة أسطر موضًحا ما يلي :-2  
والبلد اسم بلدك  -.           مدرستك-  صّفك .     -عمرك .      -امسك .       -

صف معامل بلدك.-     .اّّل تعيش فيه  
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________  

 رابعاا: املهارات اإلمالئية:

 :اإلجابة الصَّحيَحة ممَّا يليُر أختا-1

بَتدأ - 1
ح
بَتِدئ ( –املبَتَدأ  –املبدأ  ) .   أحد أركان اجلحملة االمسية امل

ح
امل  

السَّماءح ( –صافيٌة .                        ) أمساء   الّسماءح  -2  

تتاءخر ( –تتأخَّر  )  يف عمل واِجباتك .        تتأخَّر ال -3  

 مساًًئ ( –مساًء  .         )مساءً  العمليعودح أيب من -4

 َبَدأَ ( –اَبدأَ  الب اجِلّد واالجتهاد .         )الطّ  َبَدأَ  -5

 شتاًء ( –شتاءن  .                ) ِشتاءً   ابردٌ  اجلو   -6

 الطاءرة ( –الطّائرة  )     الليل .  يف منتصفِ  الطّائرة هبطت -7

 تؤجل ( –توءجل  )       .       عمل اليوم إىل الغدِ  تؤّجل ال -8
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 :الرّتمجة -2

 :اإلجنليزية الّلغة إىل اجلمل الّتالّيةِ  ترجم-1

 ي َب ين الّناسح ال ّسدوَد على األهناِر.-1

People build dams on rivers . 

فَضلة -2
ح
 .كحرة اَلقَدم ِهواييت امل

Football is my favorite hobby . 

 :ةالعربيّ  الّلغة إىل اجلمل الّتالّية ترجم-2

1- The human cuts the wood of the forest 

 اإلنسان يقَطع َخشب الغابة .

2-Girl learns cooking. 

 البنتح تتعّلم الطّبخ .

3-The man hunted a bird. 

 ا .عحصفورً اصطاَد الّرجحل 

  :اخلط :خامساا

 :ُأحاكي النَّمط الّتايلّ 

     َجدَّ وَجد وَمن َزرََع َحَصدَمن 

 


