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م( الثّانـي، اَلَْوقُت: 70 َدقَيَقًة، ، اَلَْفصُل )الرتِّ فِّ الثّانـَي َعَشَ ِباْسِمِه تَعالٰی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربيَِّة لِلصَّ

:  اَلتّاريخ: … /03/ …         اَلِْمنطََقة:                        اَلُْمَدرُِّس:                      ااَِلْسُم اْلَوَُّل َوااِلْسُم الْعائيِلُّ

بارمپرسشرديف

الف( مهارت واژه شناسی )دو منره(

1

. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتـها َخطٌّ

1. إنَّ التَّحديَد ِفـي اْختياِر الُْکتُِب کَـالتَّحديِد ِفـي اْختياِر الطَّعاِم، کاِلُهام ال يَکوُن إاّل لِـِطْفٍل أَْو َمريٍض. 

2. اِْشتَـَريُْت أَنْواَع الْفاكَِهِة إاّل أناناس.

 3. حارُِس الُْفنُدِق يَْسَهُر كُلَّ اللَّيِْل.

1

2

تنَِي. اُکُتْب ِفی الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

أَْصبََح / َغال / َسِهَر / رَُخَص / ضاَق / صاَر

أ( ………..…  = ……………

ب( ……………  ≠ ……………

0/5

3

َعيِّـِن الْکَلَِمَة الَْغريَبـَة ِفـي الَْمعنٰی. 

 اَلَْقْول                                  اَلُْفْستُق 

اَلَْحّب                                      اَلَْجْوز          

0/25

4
. اُکُتْب ُمْفرََد الْكَلَِمِة الَّتي تَْحَتها َخطٌّ

دائِِد يُـْعرَُف اْلْخواُن.  ِعْنَد الشَّ
0/25
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ب( مهارت ترجمه به فارسی )نه منره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

الِة ...﴾   0/5 1ــ ﴿رَبِّ اْجَعلْني ُمقيَم الصَّ

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

ُه يَتَِّسُع ِبـِه. 1/25 2ــ کُـلُّ وعـاٍء يَضيُق ِبـام ُجِعَل فيـِه إاّل ِوعـاَء الِْعلِْم؛ فَـإنَـّ

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

ُحـُه قارِئُــُه؛  يَتََصفَّ ِبـفائَِدٍة، َو رُبَّ کِتاٍب  ِمْنـُه  الْقاِرئُ يف ِقراَءتِـِه، ثُمَّ ال يَْخُرُج  3ــ رُبَّ کِتاٍب يَْجتَِهُد 

ُِّر يف نَْفِسـِه تَأْثيـراً َعميقاً يَظَْهُر يف آرائِـِه. 1/5 فَـيُؤَث

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

4ــ ُولَِد الَْفَرزَْدُق يف ِمنطََقٍة ِبـالُْکَويِت عاَم ثاَلثٍَة َو ِعْشيَن بَْعَد الِْهجرَِة، َو عاَش ِبـالْبَرصَِة. 0/75

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

5  ــ ٰهَذا الَّذي تَـْعرُِف الْبَطْحاُء َوطْأَتَـُه   َو الْبَيُْت يَـْعرِفُـُه َو الْـِحلُّ َو الَْحرَُم  1

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

6ــ ال کَْنـَز أَْغنٰی ِمَن الَْقناَعِة. 0/5

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

7ــ لَيَْت زَمييل يَْنَجُح يف الُْمباراِة! 0/5 

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

8ــ اِْصِبـروا َعلَی الَْمشاکِِل َصبْـراً. 0/5

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

9ــ اِْستَْغَفرُْت اللَّه اْسِتْغفاراً صاِدقاً.  0/5

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

10ــ َرأَيُْت الَْفاّلَح َو هَو يَْجَمُع الَْمحصوَل. 0/5

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

7/5

6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

: ِعنَد ُخلَفاِء بَني أَُميََّة.  1ــ کاَن الَْفَرزَْدُق يَْستُـُر ُحبَّـُه ِلَْهِل الْبَيِت

أ( فرزدق عشق خود را به اهل بيت پيش خلفای بنی اميه پنهان كرده بود.  

ب( فرزدق دوستی اش را نسبت به اهل بيت نزد خلفای بنی اميه پنهان می كرد.  

نا لَْن نَْکِذَب لِلُْحصوِل َعلَی النُّقوِد. 2ــ إنَـّ

أ( ما به خاطر به دست آوردِن پول بی گامن دروغ نخواهيم گفت.  

ب( قطعاً ما برای به دست آوردِن پول دروغ منی گوييم.  

0/5
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7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت ِفـي التَّ کَمِّ

ـُه فَْوَق ِجباٍل ُمرتَِفَعٍة بَعيداً َعِن الُْمفرَتِسنَي. و ِعنَدما تَْکبُـُر ِفراُخـُه،  ُهناَك طائٌِر يَُسّمٰی بَرْناکِل يَبْني ُعشَّ

يَبْلُُغ ارْتِفاُعُه  ِمْن َجبٍَل  واِحداً  الِْفراُخ نَْفَسـها واِحداً  الُْمرْتَِفعِ. تَْقِذُف  ـَها  تَْقِفَز ِمْن ِعشِّ أَْن  يُريُد ِمنها 

أَکْثَـَر ِمْن أَلِْف ِمتْـٍر. 

از  دور  بلند،  کوه هايی  فراِز  بر  را  النه اش  ]او[  »برناکل« ……………  که  دارد  وجود  پرنده ای 

النٔه  از  می خواهد  آنها  از   …………… جوجه هايش  هنگامی که  و   …………… شکارچيان 

بلندشان بپرند. جوجه ها خودشان را يكی يكی از کوهی که بلنداِی آن به بيش از …………… 

مرت می رسد، می اندازند.

1

ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت منره(

8

 : تَرِجِم اْلَفعاَل الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1ــ يا أَْوالُد، ال تَُكلِّموا أَثناَء التَّدريِس.         2ــ أ ال تَْعرِفُني، يا أَخي؟ 

3ــ لَيْتَـُه يَْنَدُم َعلَی أَْخطائِِه!                             4ــ َمْن يُحاِوْل يَْنَجْح.

5  ــ فَريُقنا لَْم يَْفَشْل يف الُْمباراِة.                    6  ــ اَلُْعاّمُل يُريدوَن أَْن يَرِْجعوا ِبالْحاِفلَِة.   

كَلََّم: صحبت كرد/       َعرََف: شناخت/      نَِدَم: پشيامن شد/ 

حاَوَل: كوشيد/           فَِشَل: شكست        خورد/ رََجَع: برگشت        

1/5

9

َعيِّـِن الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَْفراغِ.

ُِّر فيَك. 1ــ يا َحبيبي، ……… اْلرَْشاَر؛ ِلَنَّ رَشَُّهم يُؤَث

ال تُجالِْس      ال يُجالُِس               ال يُجالِْس   

2ــ نَْحُن  ……… َمالِبَسنا الّرياضيََّة أَْمِس.

َسْوَف نَْغِسُل   َغَسلْنا                     نَْغِسُل        

0/5

10

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

1ــ يَْحُصُد الَْفاّلُح الَْمحصوَل َمْسوراً.          2ــ نََجَح الطُّاّلُب يف ااِلْمِتحاِن إاّل ِهشاماً.

3ــ أَْحِسْن إلَی الُْفَقراِء إْحسان الُْمْخلِصنَي.   4ــ نَزََّل اللُّه الُْقرآَن تَْنـزيالً. 

5  ــ یَْحُصُد الُْمزاِرُع الزَّْرَع َو هَو فَِرٌح.          6  ــ فَتََح الْحارُِس اْلَمنُي الَْمْصَنَع يف الّساَعِة الْخاِمَسِة.

7  ــ اَلُْمْستَْوَصُف قَريٌب ِمَن الُْفْنُدِق.

2/25

11

. َعيِّـِن الُْجملََة الَّتي فيها أُسلوُب الَْحْصِ

ٍء هالٌِك إاّل َوْجَهُه﴾  1ــ ﴿كُلُّ َشْ

 . 2ــ ال أَقوُل إالَّ الَْحقَّ

ٍء ِباْلنفاِق إالَّ الِْعلَْم. 3ــ يَْنُقُص كُلُّ َشْ

0/25
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12

. فـيِّ َو اْلعراِب لِام أُشريَ إلَيِه ِبَخطٍّ حيَح يف التَّحليِل الصَّ َعيِّـِن الصَّ

َذَهبَت الطّالِباُت إلَی ااِلْمِتحاِن.

َذَهبَْت:     أ( ِفْعٌل ماٍض َو الُْجملَُة اّسميٌَّة.                 

              ب( ِفْعٌل َمعلوٌم َو الُْجملَـُة ِفْعليَّـٌة.                

ااِلْمِتحاِن:   أ( ُمْفرٌَد ُمَذكٌَّر، َمْعرِفٌَة ِبالَْعلَميَِّة.                    

              ب( َمْصَدٌر َعلٰی َوْزِن افِْتعال، ُمَعرٌَّف ِبأَل.       

0/5

13

َعيِّـِن اْسَم الْفاِعِل َواْسَم الَْمفعوِل َواْسَم الُْمبالََغِة َواْسَم التَّفضيِل َواْسَم الَْمكاِن يف ما يَلـي. )8 أَسامء(

1ــ َهْل ِمْن نارِصٍ يَْنرُصُن؟                        2ــ ٰهَذا الُْكريسُّ َمصنوٌع ِمَن الَْخَشِب.

3ــ يا َستّاَر الُْعيوِب.                                4ــ يف َمديَنِتنا َمساِجُد كَثيـرٌَة. 

5  ــ َمْكتَبَُة ُجندي سابور كَبريٌَة.                    6  ــ أنا ُمْعتَِمٌد َعلٰی نَْفيس. 

7  ــ إنَّ أَْحَسَن الَْحَسِن الُْخلُُق الَْحَسُن.          8  ــ أَرَْسَل اللُّه الُْمرَْسلـنَي ِلرشاِد الّناِس. 

2

د( مهارت درک و فهم )دو منره(

14

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

1ــ اَلُْخّفاُش هَو الَْحيَواُن اللَّبون الَْوحيُد الَّذي يَْقِدُر َعلَی الطَّرَياِن.      ……………

َهبيَِّة.      …………… 2ــ يَْحُصُل الْفائُِز اْلَوَُّل يف الُْمسابََقِة َعلَی الْجائِزَِة الذَّ

0/5

15

اِْقَرأ النَّصَّ الّتالـَي؛ ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة الّتالَيِة.

َمِك يف إفْريقيا يَْستُـُر نَْفَسـُه ِعْنَد الَْجفاِف يف ِغالٍف ِمَن الَْموادِّ الُْمخاطيَِّة الَّتي تَْخُرُج  يوَجُد نَْوٌع ِمَن السَّ

أَکْثَـَر ِمْن َسَنـٍة، َو ال يَْحتاُج إلَی الاْمِء  ِمْن فَِمـِه، َو يَْدِفُن نَْفَسـُه تَْحَت الطّيـِن، ثُمَّ يَناُم نَْوماً َعميقاً 

َو الطَّعاِم َو الَْهواِء؛ َو يَعيُش داِخَل ُحْفرٍَة َصغيـرٍَة ِفـي انِْتظاِر نُزوِل الَْمطَِر، َحتّٰی يَْخُرَج ِمْن الِْغالِف. 

راَب الْجافَّ لِـَصيِْدِه.     يّادوَن اْلفريقيّوَن إلٰی َمكاِن اْخِتفائِِه قَبَْل نُزوِل الَْمطَِر َو يَْحِفروَن التُـّ يَْذَهُب الصَّ

َمُك بَْعَدما يَْدِفُن نَْفَسـُه تَْحَت الطّيـِن؟  أ( ماذا يَْفَعُل ٰهَذا السَّ

َمُك الَّذي يَْستُـُر نَْفَسـُه ِعْنَد الَْجفاِف يف ِغالٍف؟ ب( أَيَن يوَجُد السَّ

راَب لِـَصيِْدِه؟  َمِك َو يَـْحِفُر التُـّ ج(  َمْن يَْذَهُب إلٰی َمكاِن اْخِتفاِء السَّ

َمُك ِبحاَجٍة إلَی الاْمِء َو الطَّعاِم َو الَْهواِء داِخَل ُحْفرَتِِه؟  د( أَ ٰهَذا السَّ

1

16

أَِجْب َحَسَب الّصوَرِة.

أ( كَْم عاِمالً ِفـي الّصورَِة؟   ……………………

ب( َهِل الُْعاّمُل داِخَل الِْبناِء؟ ……………………

0/5
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