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رِْس اْلَوَِّل َوالثّانـي، اَلَْوقُت: 70 َدقَيَقًة، م( اْلَوَُّل، ِمَن الدَّ ، اَلَْفصُل )الرتِّ فِّ الثّانـَي َعَشَ  ِباْسِمِه تَعالٰی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربيَِّة لِلصَّ

 اَلتّاريخ: .... /10/ ....         اَلِْمنطََقة:                        اَلُْمَدرُِّس:                            ااَِلْسُم اْلَوَُّل َوااِلْسُم الْعائيِلُّ

بارمپرسشرديف

الف( مهارت واژه شناسی )دو منره(

1

. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

تَُؤکُِّد  التَّامثيِل،  َو  الرُّسـوِم  َو  النُّقـوِش  َو  الِْکتابـاِت  ِخالِل  ِمْن  اْلنساُن  َعرَفَـها  الَّتي  اَلَْحضـاراُت  1ــ 

اْهِتامَم اْلنساِن ِبـالّديِن.

2ــ ال لِباَس أَْجَمُل ِمَن الْعافيَِة. 

3ــ ﴿َو يَقوُل الْكاِفُر يالَيتَني كُْنُت تُراباً﴾

1

2

تنَِي. اُکُتْب في الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

تََجنُّب / أَرَْسَل / تََعلُّم / بََعَث / تََقرُّب / رِصاع

    أ( …......……… =  ……………

  ب( ……………  ≠  ……………

0/5

3

َعيِّـِن الْکَلَِمَة الَْغريَبـَة يف الَْمعنٰی. 

 اَلَْكِتف               اَلرَّأس 

اَلْيَد                    اَلطنّي        

0/25

4
 . اُکُتْب جمَع الْكَلَِمِة الَّتي تَْحَتها َخطٌّ

ال َشْعَب إاّل َو کاَن لَُه طَريَقٌة لِلِْعباَدِة. 
0/25
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ب( مهارت ترجمه به فارسی )نه منره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

1ــ ﴿فَٰهذا يَْوُم الْبَْعِث﴾  0/25

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

2ــ ﴿أَ يَـْحَسُب اْلنساُن أَْن يُتْـرََك ُسدًی﴾  0/5

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

لْـنا ما ال طاقََة لَنا ِبِه﴾  0/5 نا َو ال تُـَحمِّ 3ــ ﴿َربَـّ

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

4ــ ﴿َو ال تَُسبُّوا الَّذيَن يَْدعوَن ِمن دوِن اللِّهٰ فَـيَُسبُّوا اللَّهٰ ...﴾ 0/75

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

5ــ يا أَبـي الَْعزيُز، لَِم تَبْکي َو قَْد کُْنَت ِفـي الَْحجِّ ِفـي الْعاِم الاْميض؟!  1

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

6ــ قََذَف الُْمْشِكوَن إبراهيَم  يف الّناِر؛ فَأَنَْقَذُه اللُّه. 0/5

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

اَم الّناُس لِـأُمٍّ َو لِـأَب  1 7ــ أَيَُّها الْفاِخُر َجْهالً ِبـالنََّسب     إنَـّ

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

8ــ َرأَيُْت الزّاِرَع َو ُهَو يَْجَمُع الَْمْحصوَل.  0/5

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

9ــ رََجَعْت أُْختي ُمبْتَِسَمـًة قَبَْل َدقائَِق.  0/5

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

راسيََّة!  0/75 10ــ يا لَيْتَنا كُّنا نَْكتُُب واِجباتـِـنا الدِّ

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

11ــ ال تَْغَضْب؛ فَإنَّ الَْغَضَب َمْفَسَدٌة.  0/5

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

12ــ کَأَنَّ إرضاَء َجميعِ الّناِس غايٌَة ال تُْدرَُك.  0/75

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

7/5

6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

ـِة َجبَِل الّنوِر.  1ــ أَتََذکَُّر غاَر ِحراٍء يف ِقمَّ

أ   ( غار حرا را در باالی كوه نور به ياد می آوريم.              

ب( غار حرا را در قلّٔه كوه نور به ياد می آورم.               

2ــ أَ لَْم تَْعلَمي أَنَّ رِْجلـي تُْؤلُِمني؟

أ   ( آيا ندانستی كه پايم درد می كند؟                                    

ب( آيا منی دانی كه پايم درد گرفته است؟                  

0/5
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7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت ِفـي التَّ کَمِّ

ْدَر انِْشاحاً َو فَمـي ِبالْبََسامِت َو  َعواِت، اِْجَعِل الْيَوَم سعيداً َو كَثرَي الَْبكاِت َو اْمَلِ الصَّ يا ُمجيَب الدَّ

أَِعّني يف ُدرويس َو أَداِء الْواِجباِت. 

ای ……………… دعاها، امروز را مائه خوشبختی و پر بركت قرار بده و ……………… را از 

شادی و ……………… را از ……………… پُر كن و مرا در درس هايم و انجام تكاليف ياری 

كن.

1

ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت منره(

8

 : تَرِجِم اْلَفعاَل الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1. أنا قَْد ساَعْدُت أخـي.                              2. إنََّك لَْن تَرِْجَع إلٰی ُهنا.  

3. نُريُد أَْن نَْذَهَب إلٰی بَيِتنا.                         4. يا ِطْفلَُة، اِْغِسيل َوْجَهِك.  

   5. أَيَُّها اْلَوالُد، ال تَْقرَتِبوا الِْبئْـَر.                       6. لَيْتَنا نُساِفُر إلَی الَْقْريَِة َمعاً!

7. اَلْحارُِس كاَن قَْد َسِمَع َصْوتاً.                      8. اَلُْعاّمُل کانوا يَْعَملوَن يف الَْمْصَنعِ.       

2

9

َعيِّـْن الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَْفراغِ.

تَكاتَبَـتا       تَكاتَبْتاُم   تَكاتَبْنا         1ــ أَنَت َو َصديُقَك ……………… َعبْـَر اْلنرِتنِت. 

اِْغرِْسَن       َغرَْسنا           َسَنْغرُِس   2ــ نَْحُن ……………… أَْشجاراً ِفـي اْلُسبوِع الْقاِدِم. 

تُداِفعوَن تُداِفُع                 تُداِفعنَي   3ــ إنَّ َسَمَكَة التّيالبيا ……………… َعْن ِصغارِها. 

عاِملـي   عاِمْل      4ــ رَجاًء، يا َشباُب، ……………… زَُمالئَُكم َجيِّداً.   عاِملوا  

1

10

َعيِّـِن الِْعباَرَة الَّتي فيها ال الّنافَيُة لِلِْجْنِس.

 1ــ ﴿َو ال يَْحزُنْـَك قَولُُهم إنَّ الِْعزََّة لِلِّهَٰ َجميعاً ...﴾    

 2ــ أَ ال تَْعرِفونَني؟ ــ ال، َمَع اْلََسِف. ال نَتََذكَّرَُك.          

 3ــ ال فَْقَر أََشـدُّ ِمَن الْـَجْهِل.                              

0/25

11

َعيِّـِن الِْعباَرَة الَّتي ما جاَء فيها ِمَن »الُْحروِف الُْمَشبََّهِة لِلِْفْعِل«.

1ــ ﴿... إنَّ اللَّهٰ لَـذو فَضٍل َعلَی الّناِس َولِٰکنَّ أَكثَـَر الّناِس ال يَْشُكروَن﴾    

ُكم تَْعِقلوَن﴾                                      2ــ ﴿إنّا َجَعلْناُه قُرآناً َعَربيّاً لََعلَـّ

3ــ اَلَْفأُْس آلٌَة ذاُت يٍَد ِمَن الَْخَشِب َو ِسنٍّ َعريَضٍة ِمَن الَْحديِد يُْقطَُع ِبها. 

0/25
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12

، يف ما يَلـي. َعيِّـِن الَْمَحلَّ اْلعرابـيَّ لِلْكَلاِمِت الَّتي تَْحَتها َخطٌّ

1.﴿َوُخلَِق اْلنساُن َضعيفاً﴾                      2. اَلِْكتاُب َصديٌق يُْنِقُذَك ِمْن ُمصيبَِة الَْجْهِل.

3. شاَهَد الزّائُِر َمْنظَراً َجميالً يف َسْفرَتِـِه.       4. اَلاّلِعبوَن رََجعوا ِمَن الُْمباراِة َو ُهم َمْسوروَن.

2

13

َعيِّـِن اْسَم الْفاِعِل َو اْسَم الَْمفعوِل َو اْسَم الُْمبالََغِة َو اْسَم التَّفضيِل َو اْسَم الَْمكاِن يف ما يَلـي.

َجِر ِبال ثَـَمٍر.  1.﴿يُْعرَُف الُْمْجرِموَن ِبسيامُهم﴾                   2. اَلْعالُِم ِبال َعَمٍل كَالشَّ

3. َزيَنب أَكْبَـُر ِمْن زَهراء.                         4.أَْشتَِغُل يف َمْعَمٍل َصغيـٍر.

5.زَميلـي َصبّاٌر ِعْنَد ُمواَجَهِة الَْمشاكِِل.         6.َحَسُن اْلَخالِق َمحموٌد بَيْـَن زُمالئِِه.

1/5

د( مهارت درک و فهم )دو منره(

14

                 .ِحيَحِة َحَسَب الَْحقيقِة َو الْواِقع حيَحَة َو َغريَ الصَّ َعيِّـِن الُْجملََة الصَّ

……………… َنُم تِـْمثاٌل ِمن َحَجٍر أَْو َخَشٍب أَو َحديٍد يُْعبَُد ِمْن دوِن اللِّه.  1. اَلصَّ

……………… 2. اَلُْغراُب طائٌِر أَْحَمُر اللَّوِن يَعيُش قُرَْب الّشاِطِئ. 

0/5

15

اِْقَرأ النَّصَّ الّتالـَي؛ ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة الّتالَيِة.

ُه رَُجٌل صاِدٌق َو َصبّاٌر َو  « ُمزاِرٌع. هَو يَْسُکُن يف قَريَِة ِبطْرود ِبــُمحافَظَِة مازَنَدران. إنَـّ يُِّد ُمسلِميٌّ »اَلسَّ

ُمحرَتٌَم. يف يَْوٍم ِمَن اْلَيّاِم شاَهَد َجامَعًة ِمَن الُْمساِفريَن واِقفنَي أَماَم َمْسِجِد الَْقريَِة. فََذَهَب َو َسأَلَُهم َعْن 

يّاراِت؛ لَِك يَُصلَِّح  يُِّد ُمسلِميٌّ ِبَصديِقِه ُمَصلِِّح السَّ َسبَِب ُوقوِفِهم، فَقالوا: إنَّ َسيّارَتَنا ُمَعطَّلٌَة. فَـاتََّصَل السَّ

يّاراِت. َسيّارَتَُهم. َو جاَء َصديُقُه َو َجرَّ َسيّارَتَُهم ِبالْـَجرّارَِة َو أََخَذها إلٰی َمْوِقِف تَْصليِح السَّ

يّارََة الُْمَعطَّلََة؟ يُِّد ُمسلِمـيٌّ َو َصديُقُه السَّ أ(   ِبَم َجرَّ السَّ

ب( لَِم كاَن الُْمساِفروَن واِقفنَي أَماَم َمْسِجِد الَْقريَِة؟

؟  يِِّد ُمسلِمـيٍّ ج(  ما ِمهَنُة َصديِق السَّ

؟  يُِّد ُمسلِمـيٌّ د(   أَيَْن يَعيُش السَّ

1

16

أَِجْب َحَسَب الّصوَرِة.

أ( كَْم كُرسيّاً يف الُْغرفَِة؟

؟ ب( ماذا تُشاِهُد ُهنا َغيْـَر الَْكرايسِّ

0/5
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