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مفردات

ي كلِّ ُجْمَلٍة ِمَن الُجَمِل الآتية.   
ي تَحَتها َخّط �ف

ْ ُمراِدًفا ِلْلـكلَمِة الَّ�ت َ
اْخ�ت

عالِن. 1 ي الإ
لَحْظُت َهْفَوًة �ف

َخطـأً	 

ـًزا	  تَـَميُّ

إبْداًعا	 

ُضعًفاد 

اْسَتْدَرَك مازُن َخَطـأُه. 2

َر 	  َكرَّ

َعِلَم  	 

َح	  صحَّ

أْخَفىد 

َدِم.  3 عوُر بالنَّ انـتابَـُه الشُّ

أتَْعَبـُه 	 

أحزَنَـُه 	 

أْقَلَقـُه	 

أصابَـُهد 
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إمالء

ْكماِل ُكـلٍّ ِمَن الُجَمِل الآتـَيـة. ِ الَكِلَمَة الَمْكتوبَـَة ِبَشْكٍل َصحيٍح لإ َ
اْخ�ت

4 . ِ
ي الِب�أ

               الحصاَة �ف

رََمى	 

َرَم	 

رََمه	 

رََما د 

كان كالُمُه                 . 5

ُمْؤذيًـا	 

ُموْؤذيًـا	 

ُموئذيًـا	 

ُموءذيًـاد 

ًة ُمْمِتَعًة. 6 ديقاِن                ِقصَّ الصَّ

َقرَئا 	 

َقرَءا 	 

َقَرأا 	 

َقَراءاد 

3



بوية الي للبحوث ال�ت حقوق الطبع والن�ش محفوظة © 2019 المجلس الأس�ت ة اللُّغة العربـيَّة  ي مادَّ
الصف 7  أسئلة تدريـبـيَّة �ف

قواعد

	ْكِمِل الُجَمَل الآتـَيَة ِباْختياِر الَكِلَمِة الُمناِسَبِة. 

ف ماِهران. 7 اَخ�ي إنَّ                 الطبَّ

ف	  هاتَ�ي

هاتان 	 

هذين	 

هذاند 

َلْم                ُسعاُد ِبَوْعِدها. 8

تَـِف	 

تَـِفَي	 

تَـفْي	 

تَـْفد 

ِ الُجَمِل الآتـَية. 9
ف حيَحَة ِمْن بَ�ي ِ الُجْمَلـَة الصَّ َ

اْخ�ت

م�ت تسَمعون الَجرَس تـنطلقوا.	 

م�ت تسَمعون الَجرَس تـنطلقون.	 

م�ت تسَمعوا الَجرَس تـنطلقون.	 

م�ت تسَمعوا الَجرَس تـنطلقوا.د 
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قراءة

َمْسـَرُح الظِّـلِّ
ي العديِد مَن الأماكِن حوَل 

َ 2000 عــاٍم �ف يُعرُض مسـرُح الظِّـلِّ منُذ حوالي

ـٍة مع  ًة أو رسًدا لأحداٍث تاريخـيَّ العالِم. وتجمُع عروُضُه ِقَصًصا تـقليديَـّ

ٍة  لوِك الَحَسِن. وكـلُّ ذلَك دوَن موسيقى تصويريَـّ ِعَبـٍر عِن الحياِة والسُّ

ي أيَّاِمنا هِذِه.
ٍة كما نرى فـي الأفالِم الرَّائجِة �ف أو مؤثِّراٍت خاصَّ

َ ِمصباٍح  ف ٍّ رفيعٍة وتُـرَْفُع ما ب�ي ، تُربَُط أشكاٌل عىل ِعصي وفـي م�ِح الظِّـلِّ

 ِّ مى” بتحريِك الِعصي وشاشـٍة من الورِق أو القماِش. يقوُم “محرُِّك الدُّ

أنَّ  ورغَم  ترقُص.  أو  تـتكـلَُّم  أو   ُ تس�ي وكـأنَّها  اُت  خصيَّ الشَّ تبدو   َّ ح�ت

أنَّ  إلَّ  اشِة،  الشَّ َعْبـَر  اِت  خصيَّ الشَّ َهِذِه  ظالِل  ِسوى  يرى  ل  الجمهوَر 

ا ِمَن الِجْلِد الَّذي  ا. فهي تُصَنُع تـقليديًـّ للعديِد مْنها تصاميٌم دقيقٌة ِجدًّ

ُه )َدانْتيل(.  ُم فيبدو وكأنَـّ قْد يُنَقُش أو يَُخرَّ

، حيُث كانْت  ِ
ف �ي ه نشأ فـي الصِّ يَن يعتقدوَن أنَـّ إنَّ موطَن نشوِء م�ِح الظٍّـلِّ ليس واِضًحا، بَـْيَد أنَّ الكث�ي

وتقصُّ  َة  ـقليديَـّ الـتَّ الحكاياِت  وتروي  أُْخَرى،  إل  َقريَـٍة  ِمْن  تُسافُر  مى  الدُّ ُمَحرِّكي  مْن  ٌة  مجموعاٌت صغ�ي

َمى َوتَْسِليَة مجتمِعهْم بالقصِص  الأحداَث الوطنيَة. َونََظًرا لسهولـِتـِه، تَـَعلََّم الُقَرويُّوَن أنُْفُسُهْم تَْحريَك الدُّ

ِة، كالأعراِس، كانْت العروُض تستمرُّ َطواَل اللَّيِل. ف
َّ ي المناسباِت الُمَم�ي

مِس. و�ف بعَد غروب الشَّ

مى يُـكيِّفونَـُه  َ فـي بلداٍن أُخرى، حيُث كاَن ُمحِركو الدُّ
ـُة م�ِح الظِّـلِّ وانـت�ش ومَع الوقِت، زادْت شعبيَّ

اِت، أو طريقِة تقديِم العرِض.  خصيَّ ِ القصِص، أو َمْظَهِر الشَّ َ تغي�ي ا ع�ب ِة، َوِذلَك إمَّ وْفَق ثقافاِتهُم الخاصَّ

ا مَن العرِض،  ِة ُجزًءا ُمِهمًّ يا( و )إندونيسيا( تُـَعدُّ موسيقى الآلِت التَّقليديَـّ ف فعىل سبيِل المثاِل، فـي )مال�ي

انيُم. َّ ي وال�ت
بَينما فـي )تايالند( تُراِفُق العرَض الأغا�ف

رِث  ٌة أخرى لنقِل الإ ه توجُد طرٌق كث�ي نَـّ
اِس اليوِم، ولأ ُه نظًرا لوفرِة خياراِت التَّسليِة أماَم النَّ وِمَن المؤسِف أنَـّ

ُه يبقى ُجزًءا  ي سابِق عهدِه. وُرغَم ذلَك، فإنَـّ
ـِة نفِسها كما �ف عبيَّ ، َلْم يَُعْد م�ُح الظِّـلِّ يَْحظى بالشَّ الثقافـيِّ

ـِة. ي الِمْهرجاناِت والحتفالِت الثَّقافيَّ
اُس يستمتعوَن ِبـِه �ف ِة ثقافاٍت، ول يزاُل النَّ ا ِمْن ِعدَّ ُمِهمًّ

ي الِفقرِة الأول. 10
ِة �ف انظْر إل الُجمَلِة الأخ�ي

؟ َحُه حوَل عروِض م�ِح الظِّـلِّ ما الَّذي تق�ت
ي الأفالِم	 

أنَّها تَُشاَهُد الآَن غالًبا �ف

َدٍة	  أنَّها ل تعتمُد عىل تـكنولوجيا ُمَعقَّ

ي معظِم أنحاِء العالِم	 
أنَّها لم تَُعْد شائعًة �ف

َدًةد  نَّها تروي ِقصًصا ُمَعقَّ
أنَّها عادًة ما تـكوُن طويلًة لأ
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قراءة

؟ 11 ُح نشوُء م�ِح الظِّـلِّ ي أيِّ بلٍد يُـرَجَّ
، �ف ِوفًقا للنَّصِّ

ف	  �ي الصِّ

يا	  ف مال�ي

إندونيسيا	 

تايالندد 

اِلثِة؟ 12 ـِة م�ِح الظِّـلِّ وفًقا للِفقرِة الثَّ ما سبُب زيادِة شعبيَّ

َ الُقرى 	  ف مى ب�ي كي الدُّ سهولـُة َسَفِر ُمَحرِّ

ِ عروِض م�ِح الظِّـلِّ	  سهولـُة تحض�ي

تـقديُم م�ِح الظِّـلِّ ِقصًصا جديدًة للجمهوِر	 

ِةد  ـِة التَّقليديَـّ ينيَّ ي بلداٍن مختلفٍة بالِقصِص الصِّ
اِس �ف اهتماُم النَّ

ماذا تَِصُف الِفقرُة الرَّابعُة؟ 13

ي م�ِح الظِّـلِّ	 
ـَة �ف الختالفاِت الثَّـقافيَّ

التِّقنياِت المختلفَة لُصنِع ُدمى م�ِح الظِّـلِّ	 

أنواًعا جديدًة ِمْن تصاميِم ُدمى م�ِح الظِّـلِّ	 

ُم أفضَل عروِض م�ِح الظِّـلِّد  ي تُـقدِّ
وَل الَّ�ت الدُّ

َم الَّذي يبدو وكأنَّه )َدانْتيل(؟ 14 مى المظهَر المَخرَّ ما الَّذي يمنُح بعَض الدُّ

طريقُة تَصنيِعها 	 

مى	  طريقُة تحريِك الدُّ

ي تُصَنُع منها	 
الموادُّ الَّ�ت

مىد  ي تُرفُع عليها الدُّ
اشِة الَّ�ت نَوُع الشَّ

ة. 15 انُْظْر إل الِفقرِة الأخ�ي

ُ عبارُة “وِمَن المؤسِف”؟ إلَم تُش�ي

 	. أنَّ الكاتَب كاَن يؤدِّي م�َح الظِّـلِّ

 	. أنَّ الكاتَب ل يستمِتُع بم�ِح الظِّـلِّ

أنَّ الكاتَب ل يوافُق عىل وسائَل التَّسلَيـِة الحديثِة.	 

ـِة.د  أنَّ الكاتَب يعتقُد أنَّ م�َح الظِّـلِّ مهمٌّ للثَّقافِة العالميَّ
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