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      2017-2018 

ورقة مراجعة االمتحان الّنهائّي  –اللغة العربّية 
 لثّالثللفصل الّدراسّي ا

 الّتاريخ :__________   ___االسم: _____________  الّصف )السَّابع(
 الّسؤال األّول: الّشعر )الّنصوص(

 يقوُل الّشاعُر: )من نص نسيُم َغرانطََة(

َلِكّنُه ُيْْبُِئ الَعليــــــــــــــــــــــــــلْ                                  َنسيُم َغْرانطٍَة َعليـــــــــــــــــــْل            

َقُع الَغليـــــــ                                 َوَرْوُضها زَْهُرُه بَليــــــــــــــْل            ـــــــــــــــلْ َوَرْشُفُه يـَنـْ  

ُمباِكًرا َرْوَضُه الَغمــــــــــــــــــــــــامْ                                  َســــــقى بَِنْجٍد راب املَُصّلى          

ــــــــــــــــــــــامْ تـََبّسَم الّزْهُر يف الِكم                               َفَجْفُنُه ُكّلما اْستَـَهــــــــــــــــــــّّل        

َوَجرََّد النـَّْهُر َعْن ُحســــــــــــــــامْ                                 والّرْوُض اِبحلُْسِن َقْد ََتّلى       

ـــــــــــــــــــــلْ ََيُْسُن يف رَْبِعِه املَقيــــــــ                                َوَدْوُحها ِظّلُه ظَليــــــــــــــْل          

 أقرأُ النَّّص السَّابق ُثَّ ُأجيُب:

.أكتُب فكرةَ األبياِت )األّول والثَّاين والثَّالث(-1  

يٌل وهَو َيشفي مَن األمراِض   يقوُل الّشاِعُر َنسْيُم ُغرانَطَة وَهَواَها َجَِ

الّظمأ وتُنعشُ  ئمنها ُتطفقها ََجيلٌة هبّيٌة وأْزهاُرها َرِطبٌة ُشرْبٌة ئوُحُقوهلا وَحَدا  

 ِشّبه أرُض غرانطَة أبرضِ جنٍد املقدسِة اّليت َسقاها الغيُم واألمطاُر ونزلْت عليها األمطاُر الغزيرةُ 

: أكتبُ -3  

َيْشفي: يُْْبِئُ     َرِقيقٌ مرادَف الكلماِت اآلتيِة: َعليْل: -أ   
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الّشديدالّصارِم:                الّّلِمعْ الّصقيْل:                           َظَهرَ ََتَّلى:   

قيْل:                  احلُُقولالّرْوُض:                  َحَدائَِقهاَدْوُحها: 
َ

الّنوم وقتَ امل  

أجْنَاد) جَنٍْد (:                                     أزَهارَجَع كلميت )َزهَرة(: -ب  

 ج-ُمْفَرَد كلميت )ُراب(: رَابِيةٌ                                         ) َدْوح (: َدوَحة

الّسيفُ ) ُحساْم(:                                      املَطرْ معىن كلميت )الَغيث(: -د  

أَْدَخلَ ضدَّ )َجّرَد(:                                         ابحُلْسنِ جارًا وجمرورًا: -ه   

للقصيدة معّلّلً سبب اختياري. أختاُر عنوااًن آخر -4  

 لؤلؤَة األْنَدُلسِ   

أستخرُج مَن الّنّص َكِلماٍت دالًّة َعلى: -5  

الّروُض اِبحُلْسنِ الطّبيَعِة اخَلّّلبَِة:                    ُحَسامالّسّلِح:   

؟ما هَي املََشاعْر الَعاِطفية اليت َسْيَطَرْت َعَلى الّشاعْر يف األبيات -6  

  .اإلْعجاُب والَبهجُة عميقٌة وصادقٌة وذاتيةٌ 

:أستخرُج من الّنصّ  -7  

َنِسيمُ مبتدأ:    الّنهرُ : فاعّلً      ئ يْبِ فعّلً مضارًعا:       جّردماضيًّا:  فعّلً    

 وأعرُب ما يلي:

 جّرَد: فعل ماضي مبين على الفتحة الظّاهرة على آخره

 الضمة الظاهرة على آخره: فعل مضارع مرفوع وعّلمة رفعه ئيْبِ 

 الّنهُر: فاعل مرفوع وعّلمة رفعِه الضمة الظاهرة على آخره

 نسيُم: مبتدأ مرفوع وعّلمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهِ 
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 من نص )من مكارِم األخّلِق(:  -
 أقرأُ ُثَّ أجيُب:

 ناءُ إذا استحيا الفىت ونشا ِبِلٍم                    وساَد احليَّ حاَلفُه السّ 

 وليَس يسوُد ذو ولٍد وماٍل                     َخفيُف احلِلِم ليَس لُه حياءُ 

 أِصب ذا احلِلِم منك بسجل ُودٍّ               وِصله ال َيكن منَك اجلفاءُ 

نيا ِإخاءُ   وكلُّ ُأُخوٍَّة يف هللا تَبقى                        وليَس َيدوُم يف الدُّ

 لَّيل ُذخًرا                   ِحذاَر غٍد، لُكلِّ َغٍد غداءُ وال َتَعل طعاَم ال

 فُكلُّ شديَدٍة نـََزلت ِبَيٍّ                    سيأيت بَعَد ِشدَِِّتا الرَّخاءُ 

؟-1  أكتُب الفضائَل العربيََّة املذكورَة يف النَّصِّ

 احللم  -احلياء  –اإليثار  –الكرم 

 اآلتية:ُأحدُِّد معاين الكلماِت -2

 العقلاحللم  -                        الرفعةالّسناء  -
 حييت.َعمرَت  -                     مصيبةشديدة  -
  ما حيفظ لوقت احلاجة –ما يدخر من القوت واملؤونة ُذخرًا  -
 الكرماجلود   -

 دلو عظيمة مملوءةَسجِل -
ابع. -3 أكتُب كلمتني متضادتني من البيت السَّ  

 شديدة          الرخاء 

 أسلوب الّشرط يف البيِت الّتايل يربط منطقيًّا بني:   -4
 إذا استحيا الفىت ونشا ِبلٍم               وساد احلي حالفُه السناء

 .يادة والرفعةاحلياء واحللم والسِّ  -4
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 أصْب ذا احللم منك بسجل ودٍّ          وصله، ال يكن منك اجلفاء

 :الّسابق يف البيتِ  األمرِ  أسلوبُ  أفادَ  -5
 .صح واإلرشادالنّ 

 أستخرُِج من الّنّص: -6
 غداء - غدٍ َتانًسا انقًصا    

 .ذا احللم منك بسجل ودٍّ  اصب: أسلوَب أمر
ُ الفضيلَة األكثر وروًدا يف األبياِت؟ -7  أُبنيِّ

 .احلياء

اعر من خّلِل فهمي لألبياِت. -8  ُأحدُِّد مّلمَح شخصّية الشَّ

 .عفيف النفسصبور، ، كرمي

اعر إىل مّلزمِة احلليِم العاقِل ومصادقتِه. -9  أُعلُِّل: دعوَة الشَّ

واِب.  ألنَّ الصَّديَق العاقل هو الَّذي تدوُم صداقَتُه وهو الَّذي يُبنيِّ لك اخلطأ من الصَّ
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 الّسؤال الثّاين: القراءة والفهم

 أقرأُ الفقرَة اآلتيَة وأجيُب: من نص )ِقّصُة الَورََقِة األخريَِة(

قاِن ِمْن ِخّلِل الّناِفَذةِ اِبجِلداِر البارِِد العاِبِس ِمَن البَـْيِت  َكاَنْت َعْينا )جونسي( َمْفتوَحَتْْيِ ُُتَدِّ
َنتا َعْشَرَة. َوبـَْعَد َذِلَك ِبَقليٍل قَاَلْت: ََثان.  املَشيدِ  اِبلّطوِب األْْحَِر، وتـَُعدُّ َعدًّا َعْكسيًّا: اثـْ

)سو(: ماذا تـَُعّديَن اي َعزيَزيت؟ ُثَّ َنَظَرْت )سو( اِبْستْغراٍب َعْْبَ النَّاِفَذِة  َسْبٌع ...حيَنِئٍذ َسألَْتها
قائَِلًة: ال أرى إاّل ُفْسَحًة َجْرداَء َكئيَبًة، َوجانًِبا ِمَن اجِلداِر اّلذي َتَسّلَق َعلْيِه نَباُت لْبّلٍب 

َقْد أْسَقَطِت الّريُح الَقويُّة الباِرَدُة أوراَقُه َحىّت َلَْ يـَْبَق ِمْنُه إاّل َهْيَكُلُه ًقدمٌي ُمتآِكُل اجلُذوِر، وَ 
 املُعّلُق.

 1-مبَاذا كاَنْت عيَنا ُجونسي حَتِدقَان؟

 كانْت حتدقاِن مْن خّلِل الّنافذِة ابجِلداِر العابِس من البيِت املشيِد ابلّطوِب األمحرِ 

يف الِقّصِة؟ ما احلََدُث الرّئيسُ  -2   

 َمرُض ُجونسي وتضحيِة العجوِز بريمان بنفِسِه من أجِل إنقاذَها 

كيَف َكاَنْت ِِنَايَُة الِقّصِة، وَهْل أحببُت هذِه الّنهاية، اْختاُر ِِنَاية أخَرى للِقّصِة؟  -3  

جونسي، نعم قاَم الَعجوُز بريمان برسِم ورقٍة على الّشجرِة لتظهر أِنا مل تسقط ولرفِع معنوايت 
.أحببُت هذه النهاية  

  .ِناية أخرى هي بقاء العجوز بريمان على قيِد احلياةِ 

 3- أكتبُ : مرادَف )اْستْغراب(: دهشةٌ                   َجَع )ُفْسَحًة(: ُفَسح

َخضراءضدَّ )َجْرداء(:  -                            الّطوبةمفرَد )الّطوِب(:  -  

َكثريْ ضدَّ )قِليٍل(:  -                             انفذاتنِ مثىن )انِفذة(:   
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؟ضُع عنوااًن آخر للنصّ أ -4  

  الطّيبُ  العجوُز_

ضُع َحْرَف النَّْصِب املَُناِسْب يف الَفَراغاِت اآلتيِة:أ -5  

دَرَسِة   -
َ

أتَ َعّلَم. كيأذَهُب إىل امل  

ََيشَي يف البساتنِي. أنأحبُّ األمرُي   - 

ْجِد.يَرقى  لن
َ

تواِكُل إىل امل
ُ

امل  - 

نََِّي َمعاِريف.ألُ أْدُرُس   – 

َوِل اّليت اسَتفاَدْت ِمْن ُمباَدَرِة )ُسْقيا اإِلماراِت(؟ -6 ُأََسي بَ ْعَض الدُّ  

 ابكستان -فلسطني  –العراق  –أربيل  –جنوب الّسودان  –مصر  –أثيوبيا 

اإلمارات؟ما املشكلة الَّيت ِنضت حبلها مبادرة ُسقيا  -7  

 معاجلُة ُمشِكلِة ُشح املياهِ 

أِصُف احلَالَة النّ ْفِسّيَة جلُونِسي بعَد َمَرِضَها، وأبّي شيٍء تعّلَقْت َحَياُُتا. -8  

قررْت أِّنا ال تريٌد أن تعيَش وأقنعت نفَسها أِّنا لْن تسرتّد صّحتها كانت كئيبًة، تعّلقت حياُُتا 
 البائسةِ  أبوراِق الّلبّلبِ 

: دائَِرًة حوَل رَْقِم اإِلَجابَِة الّصحيَحةِ أَضعُ  -9  

العّلقُة بَْي كلميت احلياُء واخلجُل عّلقُة: -1  

تَ رَاُدفْ  -4ِطَباْق        -3ِجَناْس       -2َتضاْد      -1  

الفعلُ يف هذِه اجلملِة هو: )ال ختْف من قوِل احلقيقِة(: -2  

 فعل مضارع منصوب -4فعل مضارع جمزوم     -3فعل مضارع مرفوع   -2فعل ماٍض    -1
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يقوُل الّشاِعُر: -3  

قَالوا: اإلماراِت. فـَُقلُت: ُأِحبُّها       ُحّّب بّلدي ما َحييُت على املَدى   

 ُأَسِّي النِّْصَف األّوَل من البيت الّشعرّي:

اجلناس -4القافية             -3الّشطر الثاين          -2الّشطر األوُل        -1  

املُوّشْح هو عَبارًة عن: -4  

شعر يغىّن  -4   شعر قدمي     -3ر حديث        شع -2شعر حْمكي         -1  

)اللُُّهمَّ ال ُتَسلِّْط َعَلْينا َمْن ال َيرَْحُنا(: الغرُض مَن الّنهي يف هذه اجلملة: -5  

عاء -4شاد      الّنصح واإلر  -3   التَّمين         -2          التَّوبيخ   -1 الدُّ  

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم(  - َعْن اْبِن َعبَّاٍس)رضي هللا عنه( قَاَل ُكْنُت َخْلَف َرُسوِل اَّللَِّ )َصلَّى اَّللَّ
 يـَْوًما فـََقاَل:

َ َتَِْدُه َُتَاَهَك ِإَذا  َ ََيَْفْظَك اْحَفْظ اَّللَّ َسأَْلَت فَاْسَأْل "اَي ُغَّلُم ِإيّنِ ُأَعلُِّمَك َكِلَماٍت اْحَفْظ اَّللَّ
َفُعوَك ِبَشْيءٍ  ََلْ  اَّللََّ َوِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن اِبَّللَِّ َواْعَلْم َأنَّ اأْلُمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يـَنـْ

َفُعوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَـَبُه اَّللَُّ َلَك َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّوَك ِبَشْيٍء َلَْ   َيُضرُّوَك ِإالَّ يـَنـْ
ُ َعَلْيَك رُِفَعْت اأْلَْقَّلُم َوَجفَّْت الصُُّحُف."  ِبَشْيٍء َقْد َكتَـَبُه اَّللَّ

 ُأحدُِّد معاين الكلماِت اآلتيِة: -1
لهكتبه   -                       معكَتاهك  -  سجَّ

 صحيفة( الصُُّحفُ مفرد )-                       نصيبحبظٍّ  -
 وريث)ورثة(  -                    العامل)العلماء(  -

 افرتقت( اْجَتَمَعتْ ضّد ) -
 أكتُب َجلًة مؤّكدة، حمدًِّدا أدوات الّتوكيد.  -2
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 وإنَّ املّلئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم.

 أدوات التوكيد )إنَّ والّلم(

ُ هل يوجد أفضلّية للعامِل على العابِد؟ وملاذا؟  -3  أُبنيِّ

نعم توجد أفضلية للعامل على العابد ألنَّ العامل ينفع نفسه وينفع اآلخرين، أما العابد 
 فهو انفٌع لنفسه فقط. 

 أُعلُِّل: إكراَم املّلئكِة لطالِب العلِم. -4

تعرف على عظمة اخلالق يف خلقه ويقود إىل به نو وفيه علم الدين  يضةالعلم فر ألنه 
 .معرفة هللا عز وجل

 أحفُظ هللا؟كيف   -5

 .، واستشعاره ملراقبة هللا لهبطاعة هللا عز وجل
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 الّسؤال الثَّالث: النَّحو:

 أقرأُ النَّصَّ اآليت ُث أجيُب:

إنَّ احلَياةَ  تـََتطّلُب ِمْنَك أْن َتكوَن داِئَم احلَرََكِة واحلَيويِّة، فإذا الحْظنا على َسبيِل امِلثاِل 
ِبرَْكًة راِكَدةً  ِمَن امِلياِه فَسَنِجُد أّن َهذِه امِلياَه اهلاِدَئَة لَْيَسْت يف حاَجٍة إىل َشيٍء ِسوى أْن 

 تـََتَحّركَ  وتـََتدّفَق، َوإاّل َتوقَـَّفِت احلَياةُ  فيها.

1- : أعرُب ما حتته خطٌّ  

 احلياَة: اسم إّن منصوب وعّلمة نصبِه الفتحة الظاهرة على آخرهِ 

 وعّلمة َنْصِبِه الفتحة الظاهرة على آخرهِ راكدًة: نعت منصوب 

أْن تتحّرَك: أْن: حرف انصب، تتَحّرَك: فعل مضارع منصوب أبن وعّلمة نصبه الفتحة الظاهرة 
 على آخرهِ 

 احلياُة: فاعل مرفوع وعّلمة رفِعِه الضمة الظاهرة على آخرِهِ 

ضارَِع الّتايل يف َُجَْلَتنْيِ ُمفي -2
ُ

ُف الِفْعَل امل َدَتنْيِ األوىل يف َحالِة النَّصِب والثَّانية أُوظِّ
 يف َحاَلِة اجلّزِم:

 )َيْسعى(

جَتِهِد أْن يْسعى حنو الّتفوقِ النَّْصُب:  -أ
ُ

على امل  

نكرِ  ملاجلَْزُم:  -ب
ُ

سلُم إىل فعِل امل
ُ

َيْسع امل  

3- : ُد َغَرَضُه الَبّلِغيَّ أْسَتْخرُِج ُأْسلوَب النَّهِي، ُثَّ ُأَحدِّ  

ْنيا َأْكَْبَ هَِّنا                                          )اجلُمْ  لة( الّلُهمَّ ال ََتَْعِل الدُّ  - 
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الّدعاء( )َغَرُضَها -    

 - )اجلُْملة( قَاَل الواِلُد ِلَوَلِدِه: ال َتْسَمْع َكّلمي.

التوبيخ )َغَرُضَها  

 - )اجلُْملة( اي لَْيُل ُطْل اي نَ ْوُم ُزْل.

األمر( )َغَرُضَها  

ٌة.                                       - )اجلُْملة( ال تُ ْلِهينََّك َعْن َمعاِدَك َلذَّ

اإلرشادو  الّنصح( )َغَرُضَها  

َضُع النـَّْعَت املَناِسَب يف الَفراغات اآلتَِيِة:أ -4  

متفوقًة يف صّفها. اجملتهدةَ رأيُت الفتاَة   - 

ِجدُّ يَ تَ َفّوُق الّتلِميُذ 
ُ

َصّفِه.يف  امل  - 

أستخرُج من الّنّص الّسابِق: -5  

تتطلبُ ِفْعَّلً ُمَضارًِعا    

املثَالِ ُمَضافًا إليه   - 

مَن املياهِ جارًا وجَمُْرورًا  -  

و احليويةِ َحرَف َعْطٍف واَسًا َمْعطُوفًا  -  

:ُأصّنُف أَسالْيَب النَّهِي اآلتيِة إىل ََمَازِيٍة َوَحقيقةٍ   -6  

َحقيقي( -جمازي اأَلصيِل.                             ) ال تَ ْغُريب اي ََشْسَ   - 

(َحقيقي –ال تَ َتعاوْن َمْع َفريِقَك إِلْحراِز الَفوِز.                    )جمازي   - 

:حّدُد املَْفُعوَل املُْطلَق يف اجلمِل اآلتيةأ -7  
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.دراَسةً درسُت لّلمتحاِن ِدرَاَسًة َجيَدًة   - 

.رَكًضارََكْضُت من األسِد رَْكًضا َسرِيًعا   - 

َعِلَم احرتَاًما كبريًا 
ُ

.احرتاًمااْحرَتَْمُت امل  - 

مَحَاسيًّا.انِدفاًعا انَدفَ ْعُت للَعَمِل   - 

 السّ ؤال الّرابع: اإلمّلء:

:حيحَة إمّلئيًّا وأضُعها يف الفراِغ املناسبِ أختاُر الكلمَة الصّ -1  

( مسائً   –مساًء   –مساًءا  )                            املنزِل_____أُعوُد إىل  -  
( مفاجآت –مفاجاءات  –مفاجأت )         ._______ كثريةً قّدم ُمْشِرُف الّرْحلِة   -  

شروعاتِ 
َ

( اهلَيؤةُ  –اهلَيَئُة  –اهليَأُة  )            .َأْشَرَفِت ______َعلى تَنفيِذ امل  - 

:َْجًْعا ُمَؤنَـّثًا ساِلًما الَكِلماِت اآلتَِيةَ َأْْجَُع  -2  

 - مفاجآتُمفاَجَأٌة: 

ِمدفآتٍ ِمْدَفَأٌة:   - 

آت.ُجرْ ُجْرأٌَة:   - 

ُمنشآتٍ ُمْنَشَأٌة:   - 

:ا الَكِلماِت اليت ُتتها َخطْ ُأَصّوُب ِإْمّلئيًّ  -3  

ّلِم َعلى النَّاسِ .   ُأِحبُّ ُمباَدءاتِ  السَّ

 ُمبادآتِ  

 للُمَعلِِّم َمأاثِرُ  ََجٌَّة َعلى طََلبِتِه.

 َمآثرَ  
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 - الَوَلداِن َخبَّئا النُّقودَ .

  خبأا

َُتَْت الَكِلَمِة اخَلطَِأ ُثَّ ُأَصّوِبُه: اَأَضُع َخطًّ  -4  

 -َلْن نَ َتهاَوُن يف ِدراَسِتنا.

 نتهاونَ 

. أَْذَهُب ِإىل َمْعِرِض الِكتاِب َكْي َأْختاُر ُكتُ ًبا ِلِشراِئها -     

 أختارَ 

 -ُأِحبُّ َأْن نَِعْي َنصاِئِح ُمَعلِِّمينا.  

 نعيَ 

ْف َأْسناَنَك ُكلَّ يَ ْوٍم. ُب َأْن تُ َنظِّ   َيَِ

فَ  .تنظِّ  
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 السّ ؤال اخلامس: الّتعبري اإلبداعّي:

أكتُب موضوًعا أُتدُث فيِه عن تراِث واتريِخ دولِة اإلماراِت العربيِة املتحدِة وأراعي ما 
 يلي:

 عد.مقدمٌة مناسبٌة تصُف فيها إجنازاِت دولِة اإلماراِت على َجيِع الصّ  -1
عرٌض مناسٌب توضُح فيِه أهيَة اتريِخ َدولَِة اإلماراِت يف التَّطوِر احلاِصِل يف الوْقِت  -2

 الرَّاِهِن.
ُعوِب اأُلخَرى -3 اث وفهِمِه ونَ ْقِلِه للشُّ  خامتٌة تبنُي ضرورَة االستفادِة من هذا الرتُّ

ورة االقتداء ابإلماراِت العربيِة املتحدِة يف َجيِع جماالِت الّتطوِر واحلََداثَِة.وضر   

_______________________________ 

__________________________________________
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__________________________________________
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