
 

 

 الصف: السابع                     السلط-الثاني للتميز رسة الملك عبدللا مد     ...................... ة:.../ اسم الطالب

 اختبار الشهر الثاني لمادة اللغة العربية  / الفصل الثاني 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

عالمات( 5) السؤال األول :أ( اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه :  

 قلبي لغير هوى األُردنَّ ما خفقا                 وغيِر ربعِ الجباِه السمِر ما عشقا  

وابي رماًحا تنشُر العبقا    وال أحبَّْت عيوني ِمثَل طلتهْم                     على الرَّ

 فهم لَظى وشذا شمٌس ودالية ٌ                     سبحاَن من جمَع الباروَد والحبقا   

ح معنى المفردات اآلتية :  : وض1س  

وابي  :....................................  لَظى : ...............................                              الرَّ  

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

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

:  اشرح البيت الثاني:   3س  

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

....................................................... : ما الفكرة الرئيسة في األبيات الثالثة  ؟ ........... 4س  

وما العاطفة التي سيطرت على هذه األبيات ؟....................................................           

: استخرج من النص : 5س  

...........فعل مضارع  .............................             اسم مكان ................ . 

 .ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه ............... نعت ....................... 

عالمة(2)  : ب(ما مفرد كل من الجموع اآلتية   

 * الّروابي: ..................... 

 *   قطوٌف:...................... 



 

 

عالمة(2):الخمسة  ثم بين عالمة إعرابها    لاألفعاالسؤال الثاني : عين   

( قال تعالى ) يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ( ................................................... 1  

........................................... ( قال تعالى )ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما بتأويله (.   2  

( قال تعالى )وال تقربا هذه الشجرة (. .......................................................... 3  

( قال تعالى )إن للا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(................................................ 4  

عالمات(4الثالث : أعرب ما تحته خط ّ : ) السؤال  

بِّرَ  البخيلُ   اإلحسان واجبا .   1( خُّ

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

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

 2( قال تعالى:)  يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ( . 

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

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

 3(يوَعظ ُالمؤمنون .  

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

عالمات(3السؤال الرابع : )  

امأل الفراغ بهمزة القطع أو همزة الوصل المناسبة :( أ  

.   ( __ستهزئ الطالب بزميله 1  

لعب في المكان المخصص للعب مثل حديقة المنزل . ---.(2  

.  الساعة السادسة مساًء    ( __نطلقت صفارات األنذار3  

 

 

 



 

 

ب( أدخِل )الِم األمِر( المسبوقة بحرف الفاَء على الفعِل المضارعِ مع الضبط التام في كل ِ جملٍة 

ا يأتي:  مم 

يحفظ هللاُ الوطَن --- -أ :  

ِق أبنائِها .---ب(  تعمل المدرسةُ على تفو   

نتحد.----أمتي،  أبناءج( يا    

  ثم أجب عما يلي : للشاعر حبيب الزيودي ألبيات الشعرية اآلتيةالسؤال الخامس : اقرأ ا

عالمات(4)  

ال كنت يا شعر لي إن لم تكن فيها   مل شعري في مغانيها           سكبت أج  

 هذي بالدي وال طول يطاولها                   في ساحة المجد أو نجم يدانيها   

:  من أي ديوان أخذت هذه األبيات  ؟ ................................................. 1س  

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

؟.....................................................   خر الشاعر بها في البيت الثانيما الصفة التي يفا: 3س  

؟.....................................................  ثالث أبيات من هذه القصيدة  : اكتب  4س  

 

 

 "انتهت األسئلة" 

 معلمة المادة :فرح خريسات

 مع تمنياتي للجميع النجاح 

 

 

 

 


