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 : االسمُ األوّل و االسمُ العائليّ
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 دیالتاریخ:  

 عَشَرَثاني الْ لِلصَّفِّ الْعَرَبيَّةِ اللُّغَة اِمتِحانُ

 :السَّنة الدّراسيّة  - االول الفصل

 ةدقيق60 : الوقت لإلجابة

 :الدّرجة بالحروف           :الدّرجة بالرّقم

 :تَّوقيعالتاریخ وال = شهرزاد مسلمي : ةحالمصحّ

 

 

 :الدّرجة بالحروف           :الدّرجة بالرّقم 

 :تَّوقيعالتاریخ وال - شهرزاد مسلمي: ةحالمصحّ 
 الدرجة األســـــــــئلة الرقم

  نمره2شناسي واژهمهارت  

 . الکَلِماتِ الّتي تَحتَها خطٌّ ةتَرْجِم 1

 .الی کتفه ألفأس ابراهیم عَلَّقَد: .مُعَطَّلة إنَّ سیّارتنا:ج  صَحَفيّالعَقّاد ادیب و ب: . . سُدیًأیحسب االنسان أن یُترَکُ الف:
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 /5            ««الثّانویة/الخيام/المشرک/  األحبّاء الحنيف/ االصدقاء/» » .الکلمات المترادفة والمتضادة تعيين 2

 /25           ّسمکةال -السبوعا -غدال -الیوم       الکلمة الغریبة في المَعني! تعيين 3

 /25   «لخيامأ»هذه الکلمة:   مفرد ياُکْتُب 4

  نمره 9ب( مهارت ترجمه به فارسي  

 .الْجُمَلَ التّاليَةَ إلي الْفارسيّةِ ةتَرْجِم 5
 . التَُسبّوا النّاس َ فتَکسبوا الَعداوةَ بَینَهم -1

 .ی خرَ  أُ سرة مّرة  یارة مع جمیع اعضاء الُ ف للزّ تشرّ تمنّی أن أأ انأ-2

 .                                                                            الجهل وال میراَث کالدبِمن  أَشدّ ال فقَر  -3

 . َمن عاَش بَوجَهیِن مات خاسرا  -4

 سمکة تیالبیا تبلُع صغارها عند الخطر ثمَّ تُخرُجها.-5

 قد َحّدثَنا القرآُن الکریُم َعن سیرِة االَنبیاِء )ع( و ِصراِعهم مع اَقواِمهم الکافرین.-6

 .  بالعلوم النّافعاتِ  أنِر عقلی و قلبی    یا الهی! وَ  -7

 . یا أیّتُها النَّفس الُمطَمئنّة إرجعی الی ربّک راضیة  َمرضیّة   -8
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 َکأنَّ إرضاُء الّناس غایٌةال ُتدَرک. -9

 ایُّهاالفاخُرجهال  بِالنَّسب   انَّما النّاُس اّلُمٍّ و ِلب   -10
                                                                                 

 (تواناست یبرهر چیز...............)   علُم اّن هللا علی کّل شیء  قدیرأقال  :  الف(بِ التَّرجَمَةَ الصَّحيحَةَاِاِنْتَخ 6

 ........گفت داناتر است که خدا -  3         ..........گفت میدانم که خدا-  2.     .........گفت داناترم بیگمان خدا-1

 

      غمگین نباش. قطعا خدا با ماست -1    ال تَحَزن إنَّ هللا معنا:(ب

 غمگین نشوید بی شک خدا همرا ه ماست -3                      هیچ غمگین نمی شود همانا خدا باماست.-  2   

. 
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 :  اْلفَراغاِت في التَّرَجَمِة اْلفارسیّةِ  تکمیل 7

 بتسمیَن.)........ایرانی از مسابقه .......برگشتند.(االیرانیّوَن رجعوا ِمن المسابقة مُ  بونَ عِ الاّل الف:  

 ب یری  الطّائرُ الذّکيّ  حَيَواناً مُفترِساً قُرب عُشِّه.)پرنده..........جانور درنده ای را نزدیک ......اش مي بيند.( 
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  نمره7ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد  

 :التي تَحتها َخط   فعالال ةتَْرِجم 8

 االُستاذُ تالميذه القدَماء. قد یَذکرُ. 2                        .الطلّاب یسألو هو  معلمال شاهدتُ. 1

 .دلکعَنا بِال تُعامِلالهي!. 4                                     .عن الموادّ السّکّریة ناعمُنِقد . 3

 والدة عارف من الجبل. تَصعَد ملَ. 6                             .التّلفازیُشاهدون األعضاء االُسرة  کانَ. 5

 ن شاءاهلل.بات المقدِسة إتالعَ نَزورُسَ.8                 .                 الطالب ابداً              لن یبکي .7
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  ( تحاسُن4  (إحسان 3   ( تحسین 2 ( تَحَسُّن  1   « أحَسنَ » الف: الَمصدُر ِمن          الّصحیَح فی الفراغ. تعیین 9

 کَلِّم  (  4    إکلم (3    أکلَم ( 2   تکَلَّم( 1                « کلَّمَ » مرِمن ب: ال      
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 بالفعل:الحروف المشبهة و الحرف من  ال النافیة للجنسجملة فیها تعیین  10

 .الکافر یا لَيتَني کُنتُ تُراباً یقولُ -ةأغني من القناعَ نزَال کَ -األعلونَ وال تهِنوا  وال تحزَنوا وانتم 
 5/ 

11 
 «تَشَرَّفَ الحجّاجُ الي مکّة المُکرَّمَة و المدینة المُنوَّرَة »: حیحماهو الصّ 

 (فاعله الحجّاج/-ماض-فعل معلوم-ب      مصدره تَشَرُّف-مضارع-فعل مجهول-الف )  :رَّفَشَتَ(1

 

 (صفة/=مونث معرفه—اسم مفعول-اليه      بنکره/مضاف -مفرد-اسم فاعل-الف) : المُنَوَّرَة(2
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 الحالیة:« و» تعیین 12

 یُؤتونَ الزّکاة وَ هُم راکعونَ وله وَ الّذین آمنوا الّذین یُقيمونَ الصّالة وَسُاهلل وَ رَ مُکُما وليُّإنَّ
 

25/ 

  

                                                                                                                 .:المحّل االعرابی للکلمات الّتی تحتها الخطّ تعیین  13

  .سان الشریفة کعبةاالسود بال لحجرَااستَلمَ  لحاچُّ(االف 

 .ةًشتاقمُ  ریفَینِالشّا الی الحرمَینِ نوالدتُ(تذهب ب
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  .اتَرجِمْه ثُمَّ ،کانالْم اسْمَ وَاسم الفاعل االتَّفضيل ، اسْمَ وَ مبالغةلْا اسْمَ تعيين 14

 األصنامَ في المَعبَد.کسَّر  .تَفَکُّرُ ساعَةٍ خَيرٌ مِن عبادَةِ سَبعينَ سَنَةًلا  .یَسکُنُ في بِطرود رَجُلٌ صَبّارٌ .ننّ مِن المُشرِکينَوال تک
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  نمره2مهارت درک و فهم              

 :ات التّالیةمضیحات من الکلکلمة الّصحیحة للتّو تعیین 15

 الحراء-الکتف–القرابين -الثور -الجرّارة-الحافلة-الصّنم-الحنيف

 المتمایل الي الدین الحقّ.-سيّارة تُستخدم للعمل في المزرعة .             ب-الف

 .في هجرته الي المدینة )ص(بيليه النّاِ أَجَالّذی لَ غارٌ-اهلل.      د دید یُعبَد دونَن حَشب أو مِمن الخَ شيءٌ-ج
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 َعِن السئلِة التّالیّةَ .  ةباالنَّص َوأجِ قراءة  16

بقوّةٍ تُشبه اطالق من فمها الی الهواء  فی الصّید. إنّها تُطلقُ قطرات الماء مُتتالیةً الِْأسَِْماكِ أغَرِْبَِ منِِْ هم سّال سَمَکةَُ

 .هواة االسماك الزِّینة مُعجَبون بهذه السمکة. ا حَیَّةًالسّهم.وعندما تسقط الحشرة علی سطح الماء تبلعه

 من یُحّبّ سمکات السّهم؟الف: 

 ؟ الحشرةتَبلعُ السّهم مکةُ کیف سب: 

 ؟الی أینَ تُطلقُ قطرات الماءج:

 

 ...( خطأ)عزیزتی دقِّ علی السّوال. تعیین  حسب النّص: أطالخَ تعييند: 

 .سمکة السّهم تبلع الفرائس الحیّة -2            .قلیلةهم وّة اطالق قطرات الماء فی سمکة السَّقُ-1

 .سمکة السّهم من االسماك الزّینة-4                                .  تغذیة سمکة السّهم صعب ٌ-3 
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 20 مجموعُ الدّرجات : و مِن اهلل التّوفيق     مسلمي: ةطرّاح 



 


