
 بسمه تعالی          

 خامسلادقیقة                          الدرس  60الوقت:           الثانی عشرامتحان اللغة العربیّة للّصف 

معصومه عشیری                        العلوم االنسانیّة

  

 دو نمره مهارت واژه شناسی 
 1صفحه 

 الّتی تحتها خطٌّ:ةترجِم الکلمالف : 1
   عقلي. أَنِر  و : ب         له ما تکرهُ لها. اکَره  و الف:

 

 المتضادة: اکتب  فی الفراغ الف: 2
 =..............الحظّ    أخفی-کتَم    ج-ب        أظهَر  -الف#..........ستَرَ  
 

 

 اُکتب مفرد أو جمع الکلمتین: 3
         ظواهر-ظاهرات   ج-مظاهر      ب-الف )جمع(ظاهرة

 مثال-تمثیل      ج -تمثال     ب  -تماثیل) مفرد( الف
 

 

  مهارت ترجمه به فارسی
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 رّبِ اجعل ني ُمقیَم الّصالةِ و ِمن ذُّریتي ربّنا و تقبّل  ُدعاِء.ترجم 
 
 واحِمني و احِم بالدي       ِمن ُشروِر الحادثاِت.ب:
 
 َو المِأ الّصدَر انشراحاً      و فمي بِالبسماِت.-ج
 
َک بِربّک الکریِم.د:  یا أیّها االنساُن ما غرَّ
 
 الرجُل العاّلمةُ تحدََّث مَع جمیعِ الطاّلِب فی المدرسِة.-ه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أِجب عن األسئلة حسب الجمل السابقة:
 

دو جمع  -4اسم مبالغة  -3دو فعل متعدی  -2-گروه منادایی -»1الف: عیّن 
 «   تکسیر

 
 بالدي.-2إحِمني      -1فی هاتین الکلمتین:    « ي»عیّن اعراب ب:
 

 من الجمل السابقة:« نون الوقایة» ج:انتخب 
 
 «رّبِ / الّصالة / ذّریة / َدعاء :» المحّل االعرابّی للکلمات عیّن د:
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 :األصّح فی الترجمةانتخب 
 هو کان یرجُع.-الف
 او بود و برگشت-4   گردداو بر می -3او بر می گشت     -2او برگشته بود    -1
 

 

 



 
 و ال تَظِلم  کما ال تُحبُّ أن ال تُظلََم .-ب
 و ستم نکن همانطور که نباید دوست بداری که مورد ستم قرار گیری.-1
 و نباید ستم کنی همچنان که دوست نداری به تو ستم شود.-2
 و ستم نکن همانطور که دوست نداری مورد ستم واقع شوی.-3
 
 سمعنا منادیاً یُناِدی لإلیمان. ربّنا إنّنا -ج

 پروردگارا ،همانا ما از .........شنیدیم که به ایمان..........
 فرا می خوانَد/ فرا می خوان د    -منادی/دعوتگری    

 

  مهارت شناخت و کاربرد قواعد
 

 :الجواب المناسبانتخب  6
 :  بِأّی فعل یشبه فی المعنی« لم یرِجع» 8-1
 ما رجع -لن یرجع     د-ال یرجع     ج-یرجع    بما -الف 
 

 «: زشت بدار» الصحیح حسب الترجمة انتخب 8-2
 استقبِح-استقبَح     ج-قبیٌح     ب -............من نفسک ما تستقبُحه.   الف    
 

 «یا داوُد إنّا جعلناک خلیفةً فی االرِض » المعرفة : انتخب  8-3
 داود/االرض-خلیفة/داود       ج-بداود/خلیفة/االرض      الف: 

 
 «أسألُکَ » انتخب الّصحیح فی الّصیغة: -4

 الف/ب -متکلم وحده      ج -مفرد مذکر مخاطب     ب -الف
 
 أّی عبارة لیست لها المضاف الیه:-5

 یا َمن ستَر القبیح-یا ساتَر کّلِ معیوٍب     ج-یا أحسَن الخالقین    ب-الف
 
 ِعظام-أعاظم    ج-ُعظماء   ب-الف«......   عظ م» ِلـانتخب الجمع المناسب -6
 
 انتخب اسلوب النداء:-7

 رّب أِجب  ُدعاَءنا.-فلیعبُدوا رّب هذا البیت.    ج-رّب یُحبُّ عباِده.     ب-الف
 
 انتخب الجملة الصحیحة فی اسلوب النداء.-8

 د هللا. أیّتها األئّمةُ إِشفعوا لی عن-یا یوسف استِمع لي.         ب-الف
 یا التلمیذُ أسألک أن تدرس. -ج
 
 انتخب الجملة التی لیست لها اسلوب النداء.-9

 قومي أُتُرکونی.-قومي لماذا ترکوني؟       ج-قومي، ترکوني.      ب-الف
 
 أّی عبارة لیست لها االسم الفاعل:-10
ً -رجاء، ساِعدني.  ج-و ال انتم عابدون ما أعبُد   ب -الف  ینادی لالیمان. سِمعنا ُمنادیا
 

 



 انتخب الکلمة التی مفردها تختلف:-11
 الّدعوات-البسمات      د-الجهات      ج -الواجبات      ب -الف
 
 «الذّریة» انتخب الصحیح فی ترادف -12
 االصدقاء-االهل      ج -االوالد      ب-الف
 
 «:اسم التفضیل»انتخب الجملة التی لیست لها -13
 یا غفّاَر الذنوب-یا خیر الغافرین       ج-الخالقین      بیا أحسن -الف
 
 انتخب الصحیح فی التحلیل الصرفی:  أَحِسن  -14
 مبنی-مفرد مذکر غائب-الزم-ثالثی مجرد-فعل امر-الف
 مبنی-متعدی-مفرد مذکر مخاطب-ثالثی مزید-فعل امر-ب
 

 معرب-ثالثی مزید-مفرد مذکر غائب-مضارع منصوب -أن یُحسَن:    الف
 معرب-ثالثی مجرد-جمع مونث غائب-مضارع مجهول-ب
 

 معرب-اسم مکان-مذکر-مفرد-اسم-الَمکاتُِب:  الف
 معرب-اسم مکان -مونث-جمع تکسیر –اسم -ب
 
 «الُشرور» انتخب الصحیح فی متضاد-15
 الُمحِسنین-الحسنات      ب -الف
 
 «أعان» انتخب الخطأ فی مترادف -16
 ساعد-َر      جنص -استعان      ب -الف
 
 انتخب للفراغ:    .........الطالبات و الطالب. 17
 الف/ب-ایتها      ج-ایها     ب-الف
 

 


