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المطلوب قراءة آلٍّ من النّصين التاليين بتمّعن، ثّم اإلجابة عن جميع األسئلة 

 . اإلجابة الصحيحةبوضع دائرة حول رمز

 

 

 .نتمّنى لك النجاح

 



 السندباد البحري
 

 :حّدثنا السندباُد قال

اشتاقت نفسي إلى السفر، فصِحبُت جماعًة من التجاِر ُمتوّجهين إلى بالِد 

الصين، وسار بنا المرآُب على بحٍر هادئ، وطاب لنا السفُر عدة أياٍم، ونحن نتنّقُل 

ثّم هبَّت علْينا ريٌح شديدٌة، فرمى .  إلى شاطٍئمن جزيرٍة إلى جزيرٍة، ومن شاطئ

 .رئيُس المرآِب المراسي، ووقْفنا في وسِط البحِر خوًفا مَن الغرِق

واشتّد هبوُب الريِح فمّزَق الشراَع، وقلَبِت األمواُج المرآَب، وأغرقِت الناَس 

ُنغاِلُب األمواَج وما معُهْم مْن متاٍع وماٍل، ونجوُت أنا واثناِن مْن رفاقي، إذ ُرْحنا 

ساعًة بعَد ساعٍة حتى يسَّر اُهللا لنا لوًحا مْن خشِب المرَآِب، فرآبَنا علْيِه، وُرحنا 

وفيما نحُن آذِلَك هاجَمنا آلُب البحِر . نجّذُف بأرُجلنا علَّنا نصُل إلى شاطٍئ أميِن

رأًسا على عقٍب، وحاوَل أن يفترَسنا، فاقترَب مْن لوح الخشِب وضرَبُه بذنِبِه َفَقَلَبُه 

 . اِهللا وعطُفُه علْيناُهَوآدنا نغرُق لوال رحَم

قبضنا على لوِح الخَشِب بأيدينا وأرجلنا وُرحنا نتعاوُن على إعادِتِه إلى حاِلِه 

اُألولى، َوَآلُب الَبحِر ال يزاُل يالِطُم األمواَج النتزاِعنا منها، ونحُن نرتِعُش 

جوُف آلِب البحِر، أم جوُف األمواِج : قبَرناونضطرُب وال نعرُف أّيهَما سيكوُن 

 .العاتَيِة

وفيما نحُن نصارُع الموَت سمْعنا أصواًتا تتنادى إلنقاِذنا، وإذا نحُن على شاطِئ 

وَقد حملونا إلى داٍر واسعٍة وقّدموا لَنا ألواًنا مَن . جزيرٍة والناُس حولنا جماعاٌت

 . الَّذي آاَن لنا خيَر المنقذيَناألطعمِة، فعادْت أرواُحنا إلينا وحمدنا اَهللا

 

 

 

 

 



 :الترتيب الصحيح ألحداث النص هو) 1

 .  حملونا إلى دار واسعة-  قبضنا على لوح الخشب  - اشتّد هبوب الريح  -أ

 .  حملونا إلى دار واسعة-  اشتّد هبوب الريح  - قبضنا على لوح الخشب  -ب

   قبضنا على لوح الخشب-سعة   حملونا إلى دار وا- اشتّد هبوب الريح  -جـ

   

 :مصدر الخطر الذي واجهه السندباد ورفيقاه جاء من) 2

 . آلب البحر واللوح الخشبي-أ

 . األمواج وشاطئ البحر-ب

  األمواج وآلب البحر-ج

 

 :تعني)  4،5سطر " (فرمى رئيس المرآب المراسي"جملة ) 3

 . استغنى عن المراسي-أ

 . أراد أن يوقف المرآب-ب

 . أراد أن يزيد سرعة المرآب-جـ

 

 :تعني)   17،18سطر" (ألوانا من األطعمة) "4

 . أطعمة مزرآشة األلوان-أ

 . أنواع من األطعمة-ب

 .أطعمة ذات روائح

 

 :يشير إلى)   14سطر " (أّيهما"الضمير في آلمة ) 5

 . جوف آلب البحر ولوح الخشب-أ

 . جوف األمواج والشاطئ-ب

 .ألمواججوف آلب البحر وجوف ا

 



 من غرق بعد انقالب المرآب؟) 6

 . جميع الرآاب والمتاع والمال-أ

 . معظم الرآاب والمتاع والمال-ب

 . السندباد ورفيقاه والمتاع والمال-جـ

 

 :هي جمع" أصوات"آلمة ) 7

 . مذآر سالم-أ

 . مؤّنث سالم-ب

 . تكسير-ج

 

 :هي" انتزع"في الفعل ) الجذر( الحروف األصلية الثالثة ) 8

 .ع. ت.  ن-أ

 .ع. ز.  ن-ب

 .ع. ز.  ا-جـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نجيب محفوظ

 
 وهو خامُس إخوته 1911ُولد نجيب في حّي من أحياء القاهرة القديمة سنة 

القاهرة (  في جامعة فؤاد األّول 1934أنهى دراستُه في مجاِل الفلسفة عام .  وأخواته

" مصر القديمة"ن حياته وآانت رواية بدأ مشوارُه األدبّي في فترة ُمبّكرة م).  حالّيا

 .أّوَل إصداراته

من المعروِف عنُه أّنُه دقيٌق في مواعيِدِه، صبوٌر، واسُع الصدِر، واقعّي 

التفكير، آما أّنُه حاضُر النكتة، سريُع البديهة، آثير الترّدِد على المقاهي، يميُل إلى 

يقوُل البعُض إّنُه يخاُف .   والطرَبالضحِك والفكاهِة ويحبُّ آرَة القدِم ويعشُق الغناَء

 .من رآوِب الطائرِة ولذلك فإّنُه لم يغادْر مصَر إال مرتْين فقط

حصل على العديِد من الجوائز المصرّيِة والعربّيِة ولكّن أهمَّ جائزٍة حصَل 

 ألف دوالر، 390 وآانت قيمتها المادّية 1988عليها، هي جائزُة نوبل لآلداِب عام 

إّن حياتي لم تتغّير في شيء، أّما عن النقوِد فسوَف أسّلُمها "على ذلك بقولِه وقد عّلَق 

وآان فوُز نجيب بهذه الجائزِة بمثابِة اعتراٍف باألدب العربّي ألّن هذه ".  لزوجتي

 .الجائزة لم ُتمَنْح ألديٍب عربي من قبل

ِم العربّي، فقد ُيعتبر نجيب محفوظ اليوم سّيَد الروايِة العربّيِة في مصَر والعال

أصدَر حتى اآلن ما يزيُد عن خمسين آتاًبا، بعُضها رواياٌت وبعُضها اآلخر قصٌص 

، وقد عرَضِت السينما العديَد "أوالد حارتنا"َو " الثالثّية"قصيرٌة، ومن أهّم رواياِته 

وأثُر نجيب محفوظ آبيٌر على آّتاب الرواية .  من األفالم التي اعتمَدْت على رواياته

لقد خرْجنا جميًعا :  "قال أحُد الكّتاِب الشباِب في هذا السياق.  خاّصة الشباب منهمو

 ".من عباءِة نجيب محفوظ

 

 

 

 



 اشر إلى الجملة الصحيحة بحسب النص) 9

 . نجيب محفوظ هو أول أديب حصل على جائزة نوبل لآلداب-أ

 . نجيب محفوظ هوأديب عربي لم يحصل على جائزة نوبل لآلداب-ب

 . نجيب محفوظ هو أول أديب عربي حصل على جائزة نوبل لآلداب-جـ

 

 :يعني" لقد خرجنا جميًعا من عباءة نجيب محفوظ"القول ) 10

 . إّن نجيب محفوظ آان يخرج وهو يلبس عباءة-أ

 . إّن لنجيب محفوظ تأثيًرا آبيًرا على جميع آّتاب الرواية العربية-ب

 .يب محفوظ من جامعة فؤاد األّول إّن جميع الكتاب  تخّرجوا مع نج-جـ

 

 :تعني)    5سطر" (واسع الصدر) "11

 . ضخم وطويل-أ

 . مبدع وآثير اإلصدارات-ب

 . حليم ومتسامح-جـ

 

 :هو)     8سطر " (لذلك"المقصود ِب ) 12

 . الخوف من رآوب الطائرة-أ

 . آثرة الترّدد على المقاهي-ب

 . بداية مشواره األدبي مبّكًرا-جـ

 

" ّن حياتي لم تتغّير في شيء أما عن النقود فسوف أسّلمها لزوجتيإ" قول ال) 13

 :وضع بين مزدوجين ألنه)     11سطر(

 . جملة اعتراضّية-أ

 . آالم منقول بحرفيته-ب

 . عنوان إلحدى الروايات-جـ



 :تعني)  16سطر ..." (وقد عرضت السينما العديد من األفالم "جملة ) 14

 .سينما عرضت العديد من األفالم من المؤّآد أّن ال-أ

 . من المحتمل أّن السينما ستعرض العديد من االفالم-ب

 . من المتوّقع أّن السينما ستعرض العديد من األفالم-جـ

 

 :هي)    7سطر" (الغناء"الوظيفة النحوية لكلمة ) 15

 . فاعل-أ

 . نعت-ب

 . مفعول به-جـ



 

 التعبير الكتابي للصف السابع

 

 :...............الصف   : ....................ةاسم المدرس

 

 : ..............ريخأالت   : ......................ة/اسم التلميذ 

 
 

 .اآتب في أحد الموضوعْين التاليين ما ال يقّل عن عشرة اسطر

 

 . اآتب رسالة لنجيب محفوظ تهّنئه فيها بحصوله على جائزة نوبل لآلداب-أ

 

 .اآتب توصية تقنع فيها زمالءك بقراءته.   ونال إعجابك آتاب قرأتُه-ب
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