
 .......................:م سا

 انساني( 21) العلوم اإلنسانيّةالفرع: 

الدرس  – 3 اللَُّغه العربيَّهاالمتحان:

 الثالث

َسة : شيوا تقي زادة  الُمَدرِّ

 باسمه تعالى

  ليم فيدائرة التربية والتع

 منطقة نازلو

 ثانويَّةُ زينب الُكبرى )س(

 21/90/2307التاريخ: 

 23:39الّساعة: 

 دقيقه 53الوقت: 

 5عدد األسئِلَة: 

 بارم التَْرَجَمةِ  أسئلة  رديف

ََ األاُکتُب فی الَجدوِل تًرَجَمة  2   .واِحد  و األْفعاَل التي تَْحتَها َخطّاِن اِْثنانِ  الّتی تحتها خط   ْسما

ْيماُء لِْلُمْسلِميَن:  ضاَعةِ النَّبيِّ ِمَن  أُْختُ ــإنّي لَ »قالَِت الشَّ قواــ؛ فَ «..الرَّ قَْولَها.  لَْم يَُصدِّ

ََ و بََسطَ لَها  أْكَرَمهاو  َعَرفَهاــِعْنَد َرسوِل هللاِ فَ  أَخَذوهاــف ها َخيَّرَ هُ؛ ثُمَّ أَْجلََسها َعلَْيِه. َو َردا

َزةً َمَعهُ  اإلقاَمةِ  بَْينَ  قَْوَمها. إلى قَْوِمها سالَِمةً راِضيَةً. فاْختاَرِت الَشْيماُء  الَعْوَدةِ أَِو  ُمَعزَّ

 .ـإْعزازــها إلى قَْوِمها بِـأْرَسلَـــها َرسوُل هللاِ و ـأْعتَقَـفـ

ً لَهُم و لَْو ُكْنَت  لِْنتَ  فَبِما َرْحَمٍة ِمَن هللاِ  واَغليَظ القَْلِب لـ فَظّا  ِمْن َحْولَِك. ـاَْنفضَّ

ضاَعة أُْخت ً  إْعزاز الَعْوَدة اإلقاَمة َرداَ الرَّ َزة فَظّا  ُمَعزَّ

        

قوا  اِْنفَّضوا لِْنتَ  أْرَسلَ  أَْعتَقَ  َخيَّرَ  أَْكَرَمها هاأَخذو لَْم يَُصدِّ
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 كسر مي شود( 9213هر غلط به ازاى ) تَْرِجْم النُّصوَص التالي. 1

ََ اِْبنُهُ و َسلََّم َعلالف( ذاَت يَْوٍم كاَن َرُجل  جالِساً ِعْنَد َرسوِل هللاِ و بَْعَد لََحظ ى النِّبي اٍت جا

ثُّم راَح نَحَو والِِدِه، فَقَبَّلَهُ األُب و أَْجلََسهُ ِعْنَدهُ. فَِرَح َرسوُل هللاِ ِمْن َعَملِِه. و بَْعَد قَليٍل 

ْت بِْنتُهُ و َسلَّمَ  ََ ْت َعلى النَّبي ثُمَّ راَحْت نَْحَو والِِدها. أّما الوالُِد فَلَْم يُقَبِّْلها و لَْم يُْجلِْسها جا

ُق بَْيَن أْطفالَِك؟لَِم »ِعْنَدهُ. فاْنَزَعَج َرسوُل هللاِ حيَن رآهُ لَْم يُقَبِّْل إاّل اِْبنَهُ، َو قاَل   «تُفَرِّ

ُجُل و أََخَذ يََد بِْنتِِه و   قَبَّلَها و أَْجلََسها ِعْنَدهُ.نَِدَم الرَّ
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َب و قاَل:  «ِكسرى أنوِشْروان»ب( شاَهَد  يَْوماً فَّّلحاً َعجوزاً يَْغِرُس فَسيلَةَ َجْوٍز، فَتََعجَّ

أيُّها الفَّّلُح أ تَأَْمُل أْن تَعيَش َحتّى تَأُْكَل ِمْن ثََمِرها؟! أال تَْعلَُم أَنَّها ال تُْثِمُر إاّل بَْعَد َعْشِر 

 نَواٍت؟سَ 

روَن أَْشجاراً، فنحُن أََكْلنا ِمْن ثِماِرها، و نَْحُن نَْغِرُس أَْشجاراً فَقاَل الَعجوُز: َغَرَس اآلخَ 

 لَِكْي يَأُْكَل ِمْن ثِماِرها اآلَخروَن.

 فَقاَل أنوِشْرواُن: أَْحَسْنَت يا َشْيُخ! و أَمَر أْن يُْعطى لِْلفَّّلِح أْلَف ديناٍر.

َجَرةُ!فَقاَل الَعجوُز   فَِرحاً: ما أَْسَرَع إِْثماُر هذه الشَّ

ةً ثانِيَةً أْن يُْعطى لَهُ أْلَف ديناٍر آَخرَ   فأَْعَجَب أنوِشْرواُن َكّلَمهُ و أَمَر َمرَّ
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 أُْكتُْب ُمْفَرَد أْو َجْمَع الَكلِماِت بالَعَربيَِّة: 3

 .......................الفَسيلَِة:                           .................... الَعجوز:
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 : )ثَّلَث َكلِماٍت زائَِدة (َعيِِّن الُمتَراِدفَ  5
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