
 
 
 

 

 

 

 مذكرة مراجعة

  اللغة العربٌة
 الفصل الدراسً األول 

 للصف السابع

 2019-2020للعام الدراسً:

 
 إعداد : المعلمة أسماء مهاود



 
 

 
  

 الشعبة ..............                     اسم الطالب/ة ..............                            

 من درس )إشراقه وطن(

 ؟أسئلةأوال:استهاللٌة: أكمل األبٌات التالٌة ثم اجب عما ٌلٌها من 

 : إشراقه الخٌر هلت فً روابٌنا       ونسمة الفجر تسري فً مغانٌنا1

2....................................        ..................................: 

 ....................................: الدٌن جمعنا والحب وحدنا           3

 وفرحة نورت أندى لٌالٌنا        ................................ :4

 .............:(ضٌاء)ضد كلمة:         ...........:(روابٌنا)مفرد كلمة:

 ................:(نسمه)مرادف كلمة:   ..........:(هلت)مرادف كلمة :

وضح سبب الخٌر والمستقبل المشرق كما ذكرت الشاعرة  ثانٌا: بنائٌة:

 فً البٌت األول؟

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

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

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

 ...............................................لمحورٌة للنص؟حدد الفكرة ا

 ورقة عمل لغة عربٌة للصف السابع



 
 

 

 الشعبة ..............                                               ..اسم الطالب/ة ..............

 من درس:)الرهان(

 ؟اآلتٌةفً كل من العبارات  الفنٌةالسؤال األول :وضح الصورة 

 كلما توغل به العمر: اإلنسان:ربما تلك الرغبة التً تظل تشد 1

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

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

دائما ٌتمنً األ ٌمرض قبل الموت ان ٌاتٌه الموت مثل صفعة : كان 2

 قوٌة او مفاجئة:

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

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

 بالنوم::سمع صوتها مغلفا 3

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

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

 السؤال الثانً :

 :عرف الرهان؟1

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

 االقتباس فً قول البطل )فللبٌت رب ٌحمٌه(؟ داللةما : 2

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

 ورقة عمل لغة عربٌة للصف السابع



 
 

 

 الشعبة .............                                               ..اسم الطالب/ة ..............

 درس)حسون الحواي(من 

 من خالل دراستك لقصة حسون الحواي اجب عن االسئلة االتٌة:

 االجتماعٌةالقصة فً زمنٌن : وضح التحوالت  أحداث:ٌسرد الكاتب 1

 -:واالقتصادٌة خاللهما

 التحول االقتصادي التحول االجتماعً  الزمن

 .......................... ......................... الماضً

 .......................... ......................... الحاضر

 

 ؟ ٌأتً: مٌز التعبٌر الحقٌقً من المجازي فٌما 2

 حسون ٌخرج مبكرا وال ٌعود إال عند أذان المغرب: -أ

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

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

 بوركتم ٌا حصون المجد: -ب

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

 السؤال الثالث:

 ما هً العقدة فً القصة؟

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

 ورقة عمل لغة عربٌة للصف السابع



 
 

 

 الشعبة .............                                               ..اسم الطالب/ة ..............

 درس )برج خلٌفة(من 

 التالٌة: األسئلةمن خالل دراستك لهذا الدرس اجب عن 

 السؤال األول:

 :..........مداخلمضاد كلمة: -:...........        بتقذفمرادف كلمة: -أ

 :...........أصداءمة :مفرد كل-ث  :............       رجبجمع كلمة: -ت

 السؤال الثانً : 

 ما هً الفكرة المحورٌة التً ٌقوم علٌها الدرس ؟ -أ 

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

 ؟اإلماراتومشرفة لدولة  إٌجابٌةكٌف عكس برج خلٌفة صوره  -ب

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

 السؤال الثالث : اكمل الجدول االتً؟

برج خلٌفة استحق لقب 
........................... 
........................... 

 دخل موسوعة
........................ 
........................ 

 الحتوائه علً أعلً
.......................... 
......................... 

 ٌبلغ ارتفاعه
..................... 

 تبلغ مساحته
.................... 

 عدد طبقاته
................... 

 ٌوجد فً مدخله
..................... 

 شارك فً تنفٌذه....
....................... 

 .......أشهرٌعد من 
....................... 

 

 ورقة عمل لغة عربٌة للصف السابع



 
 

 

 الشعبة .............                                               ..اسم الطالب/ة ..............

 

 (الضحك فً أخر اللٌل)درس : من 

 : اآلتٌة األسئلةاللٌل اجب عن  أخرمن خالل دراستك لدرس الضحك فً 

 السؤال األول :

 بم ٌوحً عنوان القصة؟ - أ

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

 ٌنقسم الحوار إلى : - ب

 .................................................: حوار1

 ..................................................:حوار2

 ت:ٌنقسم السرد إلى:

 ..................................................:سرد1 

 ...................................................:سرد2

 السؤال الثانً:أ:ما هً الصفات الداخلٌة للبطل؟

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

 لمفارقة التً تبرزها القصة؟ما هً اب:

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

 

 ورقة عمل لغة عربٌة للصف السابع



 
 

  

 الشعبة .............                                               ..اسم الطالب/ة ..............

 

 درس ) األسلوب اإلنشائً وإغراضه( من

 ؟إنشائكمن  طلبٌه إنشائٌةالسؤال األول : استعمل الكلمات التالٌة فً جمل 

 .........................................................:(األمرالم )-أ

 .....................................................( : ال الناهٌة)-ب

 ........................................................... (:متى)-ت

 

 غرضه األسلوب اإلنشائً الجملة

رب اشرح لً صدري 
 أمريوٌسر لً 

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

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

فذرهم ٌخوضوا 
ٌالقوا وٌلعبوا حتى 

 ٌومهم الذي ٌوعدون

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

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

ربنا ال تؤاخذنا إن 
 نسٌنا او أخطانا

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

ٌا نفس مالك واألنٌن  
 تتألمٌن وتؤلمٌن

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

هل أدلكم علً تجارة 
 تنجٌكم من عذاب الٌم

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

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

فلٌت هوى األحبة 
 كان عدال

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

 ورقة عمل لغة عربٌة للصف السابع



 
 

 

 الشعبة .............                                               ..اسم الطالب/ة ..............

 درس )الفعل المبنً للمعلوم والفعل المبنً للمجهول( من

 (مفعول - فاعل – فعلتتكون الجملة الفعلٌة من )

  ما ذكر فاعلةالفعل المبنً للمعلوم هو: 

 ما حذف فاعلة واحل المفعول مقامه وسمً نائب فاعلالفعل المبنً للمجهول هو: 

 هو كل اسم حل محل الفاعل وناب عنه بعد حذفهنائب الفاعل هو: 

 السؤال األول: عٌن نائب الفاعل فً األمثلة اآلتٌة؟

 نائب الفاعل الجملة

 ........................................ جمع القش

 ........................................ كتب الدرس

 ........................................ سمع القرآن

 ........................................ رسمت الوردة

 

جملة من إنشائك وحدد نائب  السؤال الثانً :اجعل هذه األفعال مبنٌة للمجهول وضعها فً

 الفاعل؟

 نائب الفاعل الجملة الفعل

 ...................... ........................................... حفظ

 ...................... ........................................... ىقض

 ...................... ........................................... شرب

 ...................... ........................................... شكر

 ...................... ........................................... خبز

 ...................... ........................................... أكل

 ورقة عمل لغة عربٌة للصف السابع



 
 

 

 الشعبة .............                                               ..اسم الطالب/ة ..............

 

 درس )عالمات اإلعراب األصلٌة والفرعٌة(من 

بحسب موقعه فً  آخره: هو االسم الذي ٌتغٌر حركة  االسم المعرب هو

 الجملة.

حركه واحدة ال تتغٌر  آخره: هو االسم الذي ٌلزم  االسم المبنً هو

 بتغٌر موقعه فً الجملة.

اقرأ القطعة اآلتٌة  واستخرج منها األسماء المبنٌة  ونوعها  السؤال األول:

 واألسماء المعربة وعالمة إعراب كل منهم؟

)الشجرة رمز الجود ومثال العطاء,وهً تكتفً بالقلٌل من الماء لتصنع ثمارها 

ربها, وتقدمها لإلنسان لذٌذة شهٌة, فال تمل العطاء وال تعرف الكسل وال بإذن 

البخل , ولقد حثنا اإلسالم على غرس األشجار, وبٌن رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( ,أنه )ما 

 من مسلم ٌغرس غرًسا فٌأكل منه إنسان أو طٌر أو بهٌمة إال كان له  به أجر(. 

 عالمة اإلعراب المعرباالسم  نوعه االسم المبنً

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

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

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

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

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

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

 

 عربٌة للصف السابعورقة عمل لغة 

 السابعورقة عمل لغة عربٌة للصف 



 
 

 الشعبة .............                                               ..اسم الطالب/ة ..............

 (والجمع بنوعٌه درس أعراب المفرد والمثنى) 

 ؟اآلتٌةالسؤال األول : أعرب الجمل 

 أعرابها الجملة

 ........................................... كتب الطالب الدرس

 ........................................... ٌكتب الطالبان الدرس 

 ........................................... المهندسون مبدعون

 ........................................... ٌفطر الصائمون بعد المغرب

 ........................................... السماء صافٌة

   

 المثنى والجمع وغٌر ما ٌلزم؟ إلى اآلتٌةالسؤال الثانً : حول الجملة 

 شرب الولد الحلٌب

 :........................................................................المثنى

 :.........................................................................الجمع

 

 ؟اآلتٌة األمثلةالسؤال الثالث:مٌز الجملة الفعلٌة من الجملة االسمٌة فً 

 ...................................................الطبٌب ٌعالج المرٌض:-أ

 .....................................................:طعامهتناول الطفل -ب

 ....................................................:دروسهدمحم ٌذاكر -ت

 ورقة عمل لغة عربٌة للصف السابع 



 
 

 الشعبة .............                                               ..اسم الطالب/ة ..............

 

 درس :)المفعول ألجله(من 

 ؟اآلتٌةمن العبارات  ألجلهالسؤال األول : استخرج المفعول 

 آلجلةالمفعول  الجملة
 ........................................ ٌصلً المسلم طاعة هلل

بالٌوم الوطنً  اإلماراتتحتفل 
 تمجٌدا لذكرى االتحاد

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

ادرس رغبة فً الحصول علً 
 عالمة عالٌة

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

 

 ؟اآلتٌةفً كل جملة من الجمل  ألجلهالسؤال الثانً : ضع مفعول 

               ................والدي أطعت -أ

 ....................وقفت للمعلم -ب

 ...............................ٌعطف الكبٌر على الصغٌر -ت

 هلل................. الزكاة أدٌت -ث

 .......................أبًكافأنً  -ج

 

 

 ورقة عمل لغة عربٌة للصف السابع 



 
 

 الشعبة .............                                               ..اسم الطالب/ة ..............

 من درس )العدد والمعدود (

المعدودة األشٌاءالعدد هو :ما دل على كمٌة   

 أومنصوب  إماالمعدود هو:هو االسم النكرة الواقع بعد العدد وهو 

األعداد ألفاظمجرور على حسب   

واحد ,واثنان(العددان من )  

وٌعربان نعت والتأنٌثٌوافقان المعدود دائما فً التذكٌر   

من )ثالثة , تسعة( األعداد-  

المعدود بعدها مجرور  وٌأتً وتأنٌثتخالف المعدود تذكٌرا 

  إلٌهوٌعرب مضاف 

بتمٌٌز مناسب؟ أكملالسؤال األول :   

................تكونت لجنة التحكٌم من ثالث:-ا  

............................سلمت على سبع :-ب  

........................مر من الشهر تسعة :-ت  

 السؤال الثانً : حول األرقام اآلتٌة إلى أعداد مع ضبط التمٌٌز؟

 -زار الغرفة: 6 :    رجال .................................             

................................. طالب  -فً المدرسة: 10 :

           ..................................  -رأٌت :8 :حدائق 

(المعلمة: أسماء مهاود) إعداد          )أتمنى لكم النجاح  والتوفٌق(  


