
 (1121 -1122العام الدراسي )                وزارة التربية                             اختبار اللغة العربية للصف السابع     

 الفصل الدراسي الثاني                               منطقة األحمدي التعليمية                         ) الورقة الثانية(      

 الفترة الدراسية الثالثة                    حفظ( -سالمة -تذوق -استيعاب -)فهم    بنت الحارث م/بنات   مدرسة سبيعة

 

 ......االسم:............................................................................ الصف:.....................................

                                                                                31                                                                     اقرئي ثم أجيبي. :رجل من بالدي السؤال األول : من موضوع

أبناء الكويت البررة والمبدعين من شعرائها وحاملي هم مستقبلها ومصير  هو أحد

مه في بيته الذي نة الكويت تميز ببره الجم ألالقبلة من مدي حي تربية ألبنائها ولد فيال

أحبه فاخلص لزوجته وأبنائه لين الجانب كريم لم يفتنه المال عن غاياته التي عاش 

                                                                                          ،لقد كان ذو حس حسن عال بقضايا وطنه متفانيا في حبه والعمل له.لها

 .صوغي عنوانا آخر للموضوعأ/ :2س
                                                                          احمد العدواني  -شخصية كويتية                 

3 

 موضوع:ورد في ال أكملي في ضوء ما ب/

 للفنون المسرحية الوطني للثقافة واالداب والمعهد العالي لمجلسا  ري العدواني*أسس احمد المشا

 نهضة الوطن *القضية التي حملها العدواني هي.

 كريم ولين الجانب*اتصف العدواني بصفات عديدة منها:.

 .قدر قيمة قضيته*علمنا العدواني أن قيمة اإلنسان ترتقي ب.

 5            .              معرض الكتابإقامة *كان العدواني صاحب فكره خالقة في 

 

                                               2 -                                            يلي : أ/ اختاري اإلجابة الصحيحة فيما:1س

           ( بريةال -البئر       -   البار  -البر        مفرد كلمة البررة هو:)         -

 الغني   ( -  لكثير ا    -البسيط    -مترادف كلمة الجم :   )     القليل        

 متواضع  (   -       قاسي -لطيف         -ضد كلمة لين:          )  سهل    -

 

                                      2                                           [ في جملة من إنشائك. متفانياوظفي كلمة ] ب/ 

 مازال المهندس متفانيا في عمله

 له وجدته قيثارة عذبة. قرأتحددي وجه الشبه في التعبير التالي: فحيثما  :3س 

 2                                                   السبب:تشبيه حيث شبه العدواني بالقيثارة

 ووجه الشبه بينهما العذوبة

                                                 2 -                                     -ما يلي :  أخرجي من الفقرة السابقة السابقة:ا/4س

 هوضميرا منفصال:                      التي –الذي صوال:        اسما مو -

 المال                   فاعال                 تميز    -      ولد:    فعال ماضيا -

              المبدعينجمع مذكر سالم             لم يفتنه     مضارعا مجزوما فعال -

                                                                                              2 -                                                كوني جملة فعلية مكونة من اآلتي :ب/    

         ظرف زمان(  . –صفة  –مفعول به) مثنى(  –فاعل ) مثنى(  -) فعل  

 الولدان القصتين المفيدتين عصرا قرأ

 -              ولد احمد مشاري العدواني بحي القبلة.:  التاليةضعي سؤاالً لإلجابة ج/ 

      ولد العدواني؟ أين



 21                                  :أجيبيالسؤال الثاني: من موضوع: وطني.اقرئي ثم 
 

 مغربا ومشرقا                والروح فيك مرفرف جوال أهيمما لي 

 الجهاللم يعرف  وطني سبرت حقيقتي فعرفتني           وعرفت ما

 ي الترحالمن معانيك الحسان تكونت            نفسي فقمت يثيرن أنا

  حالل للنفوسللحمى               رحماك سحرك  المقدسيها الحب يا أ

 

 2                                              فكرة جزئية لألبيات السابقة. استنتجي:ا/ 2س

 .التحلي بحب الوطن دافع لالرتباط الشديد به.

 2                                          استخلصي شعوراً بارزاً في األبيات السابقة.ب/

 .الحب الشديد للوطن

 2                                                                      ؟األبياتج/ من قائل هذه 

 .محمود شوقي االيوبي.

 

 2-                                العبارات التالية : م[ أما[ أو ]ضعي عالمة ]: 1س

 (.                         x)         .ح  االري  [  روحكلمة ] ال جمعأ/   

 ( .                    /)          .عرفت[  سبرتكلمة ]  مترادفب/ 

 ( .     /)            . (هلاالج ) الجهال كلمة مفردج/ 

 

 2               )  والروح فيك مرفرف جوال ( وضحي الجمال في هذا التعبير. :3س

 تشبيه الروح في حبها للوطن بالطائر المرفرف

 1                            على المعنى التالي : ينالدال بيتين اكتبي مما تحفظين ال: 4س

 .راشعاألمثل  األمجاد وتتألق بحب الوطن  اآلمالتشرق   

 لوعلى جبينك لي هوى سيا                  اآلمالوطني بحبك تشرق 

 

 شعر يجنحه حجا وخيال                     كأنهافيك  األنوار تتألق 

       

                                       3                                                    أعربي ما تحته خط إعراباً تاماً :: : 5س

 . فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون:يعرف

 .الضمهوعالمة رفعها   فه مرفوعه:.صالمقدس

 .الكسرةاسم مجرور وعالمة جره :.النفوس

 

 2-                                   نمي الجمل التالية بما هو مطلوب بين القوسين::6س

 )  مفعول مطلق(       دفاعا  طنهيدافع اإلنسان عن و -

 ان() ظرف زم            صباحاإلى مدارسهم  يتوجه الطالب-

                                             (اآلخر) فعل مضارع معتل   المواطن إلى الكسل والتراخي يسعلم  -

 



                                 21اقرئي  ثم أجيبي .                                  السؤال الثالث : التطبيق الخارجي:

والعلماء هداة الشعوب  في حربها وسلمها ،  األمموهو سالح  العلم طريق الحرية،

رته كرامة هم يوجهون الشباب، ويوقظون وعيه والوعي السليم نتيجته التحرر وثمو،

       اإلنسان أما الجهل فأهله في ضالل وإثمهم على أنفسهم .  

 

 1                              في حربها وسلمها. لألممكيف يكون العلم سالحا ا_:2س 

 في حربها : اعداد الخطط وصنع االسلحة 

 في سلمها: البناء والتعمير والتعليم والنهضة.

 2                                            الحياة. وضحي ذلك.: للعلماء دور كبير في ب

 هداة الشعوب                     و      يوجهون الشباب     

 

 2                                                      .أنفسهمعلى  إثمهمج:عللي الجهالء 

  أهل الجهل في ضالل وهم أول  المتأثرون  به.  

                                     

 2                            من الفقرة السابقة كلمتين بينهما عالقة تضاد: أخرجي :1س 

 حربها -سلمها      الجهل              و - العلم   

 

 2                                ؟(العلم طريق الحرية )ما الجمال في العبارة التالية؟:3س

 شبه العلم بالطريق وهذا يدل على اهمية العلم في الوصول للحرية. 

 

   2-                                                      ما نوع كل أسلوب مما يأتي ::ا   4س

  تعجب !             العلم أجملما 

 .أمر             احرصي على تعلم العلم النافع 

      .استفهام                ما فوائد العلم؟ 

 

   2                    :  السالم، وغيري ما يلزم ذكراجعلي العبارة التالية لجمع الم:ب/   

  دراسته(.) هذا هو التلميذ الذي يهتم ب   

  هؤالء هم التالميذ الذين يهتمون بدراستهم.             

                                   
          لفراغات التالية لتكوني في األولى جملة بسيطة والثانية جملة ممتدة:ج/ أكملي ا  

 -                                                                                   فوائده كثيرة.العلم  -

 2                                        ساهم في تقدم االمم وتطورها في كل المجاالت.العلم ي -

 

                                                 


