
 

 

 السابعالصف:                      السلط-الثاني للتميز عبدهللارسة الملك مد                  ة:..............................      / اسم الطالب

ــ             اختبار الشهر األول للمادة اللغة العربية  / الفصل الثاني                                             التاريخ :  العالمة:ـــــــــــــــــــــ
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عالمات( 5) اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه : أ(السؤال األول :  

وعلى الّرغم من شموخِ البترا حتى يومنا هذا  فإنَّ الزائَر يتبيُن آثاَر مروِر أصابعِ الّزمِن عليها ، فيرى  

.  أعمدةً مهدمةً هنا أو هناك ، مثلما يرى بعَض النقوِش الخربِة التي لْم يبَق منها سوى النزِر اليسيرِ   

وتعدُّ رياضةُ المشي من أبرِز النشاطاِت الّتي يمارسها الزائروَن في البترا ، إضافةً ً إلى تسلِق الجباِل ،  

ِة شروق الشمِس وغروبها . وركوِب الخيِل والجماِل ، والتصويِر الفوتوغرافّيِ والرسِم ،ومشاهد  

   : وضح معنى المفردات اآلتية : 1س

.............                                النزِر :.................................... الخربِة : ..................  

: وضح جمال التصوير في العبارة التي تحتها خّط .  2س  

 .................................................................................................................... ....  

 ....................................................................................................................... 

. ............................................... 1: ما أبرز النشاطات التي يمارسها زائرو البترا ؟   3س  

                                                              2 ................................................. .  

: ما الفكرة الرئيسة في الفقرة الثانية ؟ ....................................................................  4س  

: استخرج من النص : 5س  

.............................             جمع مذكر سالم ............................ فعل مضارع مجزوم    

 .ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ............... 

عالمة(2 ) ب(فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خط :  

--------------------------------------  *ال بد من  تكثيف الجهود الوقائية للحد من انتشار السكري.  

-------------------------------------------  *تساعد برودة الجو على تكثيف  بخار الماء .  
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المتصل في كل جملة من الجمل اآلتية وبين موقعه اإلعرابي  الضميرالسؤال الثاني : عين 

عالمة(2):  

........................................................... ( نحَت األنباُط مدينتَهم الورديةَ في الصخِر .  1  

.......................................... .   . يا سمية ، أنت تعقديَن دوراٍت مهمة ً في الخّطِ العربي( 2  

. .......................................................... لغيره ِ  ( قاَل األصدقاُء:  ليس َ منّا من يتمنّى السوءَ 3  

ني الذهابُ 4 ............................................................ .  السياحيةِ  إلى حمامات ِ ماعينَ  ( سرَّ  

(عالمات4) السؤال الثالث : أعرب ما تحته خط ّ :  

 1( اصدقني القوَل ، وال تمزح ْ  . 

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

 2( قال المعلُم: ليكتب  ِ  الطالب الدرس على دفاترهم  . 

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

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

 3( سعيد ال  يكذبُ   . 

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

عالمات(4) اآلتية  : ةصوب الخطأ في الجمل (أالسؤال الرابع :  

 سأحفظ القرآن الكريم إنشاءهللا . 

......................................... الصواب  :   

الفراغ بهمزة القطع أو همزة الوصل المناسبة : امأل( ب  

( __كمل الفراغ بالكلمة المناسبة . 1  

حترم المعلمين . (يا فراس ، __2  

( __هوى العمالت القديمة . 3  

 



 

 

ح:الفتج( أعد كتابة الكلمات التي تحتها خط في الجمل التالية منونة بتنوين   

------------------------  1( خفف العبء عن أباك  .    

 2( نحبُّ ألطفالنا حياة سعيدةً  . ........................  

 3(كتبت المعلمة األسماء  الجميلة . ................................. 

عالمات(3) السؤال الخامس : اقرأ األبيات الشعرية اآلتية ثم أجب عما يلي :  

 صباُح الخيِر يا وطني يسير بمجدِه العالي إلى األعلى  

 ويا أرًضا عشقنا رملها والسفح والشطآن  والسهال  

 صباح الخير يا قمًما إليك الشمُس تهدي القبلة األولى  

................................................. : من قائل األبيات السابقة ؟  1س  

: ما معنى الكلمة التي تحتها خّط ؟..................................... 2س  

: ماذا يعشق الشاعر في وطنه ؟.............................،........................... 3س  

 

 

 "انتهت األسئلة" 

 معلمة المادة :فرح خريسات

 مع تمنياتي للجميع النجاح 

 

 

 

 

 

 


