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 الثانویّة :  المدرسَه
الدّرجةاألسئلةالرّقم

إملَأِ الفراغ بِالکلمةِ المُناسِبةَ . 1

.مانعاً بِالطّریقِ .    «شاهَدتُم        شاهَدا  »  الف: الزَّمیالنِ  .................................

«نَظَّفوا    -نَظَّفَ    -  »    .نَظیفَةًالْمَدرَسَةُفَصارَتِمَدرَسَتَهُم،الطُّالّبُ...........................ب: 

 5/

التّالیَةِ.الَْأسْئِلَةِجَوابَعَیِّنْ-1 2

والِدا األسرةِ یُؤْلِمُنيرَأْسي   یَبْکي؟كانَمَنْالف: 

في البیتِ   ب: أینَ كانَ أعضاءُ األسرةِ ؟            الحجّاجُ في المَطارِ  

 5/

 إقرأالنّصَ وَأجِب عَنِ األسئلةِ التّالیّةَ .   3

ثمَُّالخَْطر  ؛عِندَصِغارَهات بْل عُالسَّمَک ةَُهذِهِوَ .إفريقياش مالفيت عيشُإنَّهامَعَها .ت سيرَُهيَوَصِغار هاعن ِْتدُافع َُسَِْماكِأالِْأغ رِْبَ من ِْالتيّالبياسَمَکة َُ

 .زَوالِهِبعَِْدَتخَُِْر جُها

 الف: أين  ت عيشُ سمکة التّيالبيا ؟ 

هذه السّمکةَُ ت بلعُ صِغار ها ؟  مَت يب: 

 5/

.التّالیَةَالْجُمَلَتَرْجِمِ 4

. حَسَنَةً الْآخِرَةِ وَفِي حَسَنَةً الدُّنْیَا فِي آتِنَا رَبَّنَا-1

إلي الهَواءِ بِقوَّةٍ .إنّها تُطلِقُ الماءَمُتتالیةً مِن فَمِها -2

.مَعَهاتَسیرُهيَوَصِغارِهاعنَْتدُافعُِسَْماكِأالْأغَرْبَِمنِْالتیّالبیاسَمَکةَُ-3

.  مَرْضِیَّةً رَاضِیَةً رَبِّكِ إِلَى ارْجِعِي یاأیّتُهاالنّفسُ المُطمئنّةُ -4

.مُبْتَسِمَتَینِنتِرنِتإالْ فِيعِلْمیَّةٍبِجَوْلَةٍقامَتاالْبِنتانِهاتانِ-5

  5

 .خَطٌّتَحتَهاالَّتيلِلْکَلِماتِعرابيَّإالْالْمَحَلَّاُكتُبِ 5

تَحسَبُهاثابتةٌالْجِبالَليإَتَنظُرُلوإِنَّكَب:                              .المَْوْتِذائِقَةُنَفْسٍكُلُّالف: 

. مُؤِْمِنٌ وَهُوَ أَُنِْث ى أ وْ ذ ك رٍ مِنِْ الصَّالِحَاتِ مِن  يَعْمَلِْ وَمَنِْد:  ض عيفاً اإلنسانَُ  خَُلِق ج: 
 5/1 

حافلة :  فَرائس :                          اُكتُب مُفردَ أوجمع َ الکلمتینِ .                  6
5/

تَرجِم الکلمات الّتي تحتها خطٌّ . 7

.تُؤْلِمُنيرِجْليأنََّتعَْلمَینَأنَتِ -2  .أَعْیُنِهِمامِنْتَتَساقَطُهُماموعَدُفَرَأی-1
5/

/5«حیّة -سَهلة   -أحبّاء   -  صَعبَة  -أصدِقاء »  المُتضادّ والمُترادفَ في الکلماتِ  التّالیّةِ .  عَیّنِ 8



 )الْمَکانِ،اِسْمِالْمُبالَغَةِ،اِسْمِالْمَفعولِ،اِسْمِ ،اسم الفاعل  (  .الْجُمَلِفيالتّالیَةِسماءِأالَْعَنِاِبحَثْ 9

1   .الْمَزرَعَةِفِيمَنصورٌاشِتْغَلََ ج:        عَنِیدٍ جَبَّارٍ كُلُّ وَخَابَ وَاسْتَفْتَحُوا ب :          .القَْریةَِمَسْجِدِأمَامَواقِفینَالمُْسافِرینَمِنَجَماعَةًشاهَدَالف :  

.الصَّحیحَةَالتَّرجَمَةَعَیِّنِ 10

از صبر ونماز ياری بجوييد .        ....    ازصبر ونماز ياری جستند    الصَّالة وَب الصَّبْر اسْت عينواالف: وَ 

  الّذی ل جَأ  إليه رسول اهلل ) ص ( من غارثوررا كه رسول خدا به آن پناه برد ديده ام  .  ب: أنا رَأيتُ غارَث ورٍ

من غار ثور راكه رسول خدا به آن پناه برده است ديديم .  

 5/

لماتُ األُخری فِي المَعنَي ؟الْکتُناسِبُاللتي االْکَلِمَةَعَیِّنِ 11

طیّار      سیّارة    حدّاد     الف: خبُاز

أداة     حاجة    جِهاز    آلة ب: 

 5/

 كَمِّلِ الْفَراغ في التَّرجَمَةِ الْفارسیّةِ.  12

أیَضاالمُْقدََّسَةِالعْتَبَاتِلِزیارةَنذَْهَبَأنَْأحُِبُّوَ لکِنّي:  الف
.
ً

.به زیارت عتبات  مقدسه هم ..................................ولي من ..........................

  1

 .عَیِّنْ نَوعَ الْفِعْلِ في كُلِّ عِبارةٍ 13

/5.السَّیاّراتِتَصْلیحِمَوْقِفِفي یَومِ السَّبتِ .   ب: السّیّدعَلویّ وَقَفَ أمامَ الف: صدیقي یَستَمِعُ القُرآنَ 

 والمَصادِرَ .تَرجِماألفعالَ  14

2  مُدَرِّساًسَأصیرُ عَلَي الشجرةِ .        د:  التَکتُبيج:             .السُّکَّریَّةِالْمَوادِّعَنِمُنِعْتُب:                  األكل .عَنِتَمْتَنِعواالالف: 

15الدّرجات : مجموع 


