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                     بار اإللكتروني اضغط هناللوصول لالخت              السابع  في اللغة العربية للصف األولى الورقة التقويمية 

___ _________________________________________________ 
                            ( 7  – 2المعيار )   القراءةمجال  :أولً 

                                              السؤال الذي بعدها  عنأقرأ النص اآلتي ثم أجيب  السؤال األول :

وكان يطلق   وميناء الشويخ هي جزير صغيرة، تعرف اليوم باسم المنطقة الحرة :جزيرة شويخ)  

معالم الجزيرة في الوقت الحاضر بسبب المتداد وقد ضاعت  ،،  والقرين عكاز عليها أسماء أخرى مثل 
اآلثار حول تالل  وردم البحر الفاصل بينهما. وجدت البعثات التنقيبية المهتمة ب  ميناء الشويخ الذي شمل

ي اتضح أن بعضها يعود واألحجار التي استعملت قديما في البناء، والت الفخار من  الجزيرة كسر متناثر

 ( .سالمية، والبعض اآلخر يعود إلى الفترة اإلالعصور البرونزية لميالد، ويعود إلىإلى األلف الثاني قبل ا
 
                                     1                          أكتب رأيي حول مضمون النص السابق في جملة وافية .               -1

..................................................................................................................... 
 
                                                                                                                    ( 1 – 2المعيار )  القراءةل اجم  عبات

 ن السؤال الذي بعدها  ثم أجيب عأقرأ الفقرة اآلتية 

دة على البحر لعربية، وتطل البلتقع بلدة المويلح في منطقة تبوك شمال غرب المملكة والجزيرة ا     
األحمر، وتتبع اليوم لمحافظة ضباء. ويرى بعضهم أن تسميتها جاءت من العيون المالحة التي كانت  

وذكر بعض المؤرخين أن موقع المويلح هو   ، كبها، فالمويلح تصغير مالح، بينما يرى آخرون غير ذل

خرابها، وحل محله اسم  سم مدين اختفى بعدنفسه موقع مدين مدينة قوم شعيب عليه السالم، وأن ا
 . المويلح
ولتوفير المياه لهم حفرت في المويلح عدة آبار،  وكانت المويلح قديما ضمن منازل طريق الحجاج،    

 .  المويلح قلعة ةكما بنيت فيها القلعة الشهير

 
 1                                 تاليةخيارات الللفقرة السابقة من بين ال  أختار الغرض الرئيس

 قلعة المويلح . بيان أهمية  -
 إلقاء الضوء على الدور التاريخي لبلدة المويلح.  -
 ضباء. فظة حاالدعوة إلى الهتمام بم -
 تسمية بلدة المويلح بهذا السم توضيح سبب   -
 

 ( حصيلتي اللغوية      4 – 2المعيار )  القراءةتابع مجال 
 1                                                                                    بان األمر على حقيقته 

 تية من بين الخيارات اآل ة السابق الجملةفي  (مترداف كلمة ) بانأختار 
 اتضح  
 ارتحل 
 ابتعد
   سكن

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pGTjWVdPfUiXhKb7CsP2lHLLVoH-k2lKndJulNTjSjBUNFBCMTA2UU9YR1FNRU1OUDBPNEY4WEk5Wi4u
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%AE_(%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A
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 1                                        ( النفيس)  ضد كلمةفي الجملة اآلتية باختيار كمل الفراغ أ -
 ......... بثمنا كتابً  يتشترا    
   زهيد -   
 غال  -   
 مرتفع   -   
 كبير  -   
 
 1                                                   التالي للفراغ(  ربط)   كلمةل  مناسبًا اتصريفً أختار  -
    كًماحزمة محكان ........... ال    
   مترابط -   
 مرتبط  -   
 ربيط   -   
    طرب    -   
 
 1                    من الجمل التالية  ( نواقيس )  ختار الجملة التي تتضمن مفرد كلمةأ -
 العاقل عن مساندة الظَّالم نَكص 

 السفيه ناقص األهلية   
 البالء بنقص المواد الغذائية لم نشعر أبًدا رغم 

 د خراب األخالق يدق ناقوس الخطرعن
 
 (  1/   5- 3المعيار )  السؤال األولال الكتابة ا مج نيً اث

 1                                                                                              خطأ ( أم ) صح أختار اإلجابة  -1

                                                                                خرصحيح اآل التالية  ) يسعى ( في الجملة الفعل المضارع  
 سعى المؤمن لرضا ربه ي

 صح 
 خطأ 
 
 1                                                                 ذاكر الطالب دروسه بجد و اجتهادي -2
 من الخيارات اآلتية  لفعل المضارع ) يذاكر ( عراب الصحيح لأختار اإل 
 مة الظاهرةمرفوع و عالمة رفعه الض فعل مضارع -
 فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرة   -
 النون فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه ثبوت  -
 ة نصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرعل مضارع مف -
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        ( 2/  5-  3المعيار )  الثاني السؤال مجال الكتابة تابع  
 1                                    . صحيًحا اسمً همزة كلماتها المتوسطة ررسمت التي  الجملةأختار  -
 يشكر المؤمن ربه دائًما.                     -
 ن ربه دائًما. وءميشكر الم -
 ًما. ء يشكر المؤمن ربه دا -
 من ربه دائًما.أ يشكر الم -
 
 
 1                                               (  مؤصدة) كلمة  في  واوى عل سبب رسم الهمزة  أبين-
   ضمو قبلها  الفتححركة الهمزة    
 ضم و قبلها  سكون الحركة الهمزة    
 ساكنة  واوو قبلها  الفتحمزة حركة اله  
 ساكنة واو و قبلها   سكونالحركة الهمزة   

 

 


