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الفرع: العلوم اإلنسانيةاإلدارة العاّمة للرتبية والتعليم مبحافظة بوشهر :اإلسم العائلي   

 دقيقة 45:   وقت االمتحان إدارة الرتبية والتعليم مبدينة بوشهر :رقم الصف
 نعمت اله مقصودی : واضع األسئلةلفصل األّول االمتحان املستمّر ل : الثانوية

 3: عدد الصفحات 97-98عام الدراسي الالدرس: األّول  

   

 

1 
العاََل األكرب .   انطوىأّنَك جرٌم صغرٌي و فيك  تزعم  أ  (1

ِسنـ ـكان ٍ ما  و قدر  كلِّ امرئ( 2     .أمساء  ـــه  و للرجاِل على األفعال ُي 
1 

 (نَظرَ ، الغيم، املرتدِّد، أبصرَ ، النصائح، العازم) 2
. ≠ ب( ......  الف( ................ = .................. ................................. 
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اس، ِجرم، ذَهبْ            ب( طني، عْظم، عصب، حْلمالف(   حديد، ُن 
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 ...................لْحمال  .............. ــوتى امل
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 من أمٍّ و من أٍب. ال تفَتِخْر جهالً بالنسِب، إّّنا الناس  .1

 .أنَت ترى الناَس خ ِلقوا من طينٍة، هل ه ْم سوى حلٍم و عْظم؟. 2

. و ال بركَة فيه كلُّ طعاٍم ال ي ذَكر  اسم  اهلِل عليه، فإّّنا هو داءٌ . 3

 .ال لباَس أمجل  من العافيِة و ال فقَر كاجلهِل و ال مرياَث كاألدبِ .4

 .الصيِف قصرٌي يف بلِدنا! ألنَّ هذا الفصَل طويٌل ه نا ليَت فصل. 5

5 

6 1 . ِ«  مكتوبٌة يف املعَجمالعّصارة« لعلَّ معىن كلمة
  نامه نوشته شده باشدگريی در لغتای کلمه آمبيوهشايد معن الف(

 نامه نوشته شده باشدگريی در لغتای کاش ترمجه کلمه آمبيوهب( 
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2 

 
ليَتك ْم اجتهدُت ْ يف دروسكم أكثرَ  . 2

  تالش کنيد بيشرت هايتانای کاش مشا در درسالف( 
 کرديدبيشرت کوشش میهايتان ای کاش مشا در درسب(   

7 
 يف اليوم اخلميسِ  درسِةيعلم  الطالب  أّن أستاَذهم لن يأيت إىل امل  -1

 ............ مدرسهبه در روز .........استادشان ..... دانشجويان........    
               لعّلين َأشرتك  يف عيِد ميالِد صديقي ليالً   -2
 ........ من امشب در ........ دوستم ............ 
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8 
 وال جيتنب  اخليانَة.  ألمانةا ال يعتقدمن  شّر الناس.                   2أحداً يف حياتِنا ال نظِلمْ ُنن  . 1

  و اجتهدوا للحصول عليهبالعلم بدالً ال تطل بوا . 4   حياِة اإلنسان كجهاِده مع نفسهال جهادَ  يف. 3
2 
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1-  ، فْ   .إّن الغضَب َمفسدٌة يف احلياةِ ال تغَضب
       خرب إّن:                        
 اجملرور باحلرف اجلاّر:  

 ثابٍت و حياٍء و عفاٍف و أدٍب.ال فخَر إاّل لعقٍل  -2
 إسم ال النافية للجنس:               

 الصفة: 

1 

10 
  خريَنال يرحم  اآل إنساناً ال يرحم  اهلل   -1

 كاألدبمثل  التفّكِر، و ال مرياَث   عبادةَ ال  -2
2 

11 
 كراه لف( إكراَه              ب( اإلكراَه            ج( إ ا                     . يف الديِن ال ........ -1

. فيه      الف( إ -2 ( فطريًّا  طريٌّ             جففطريٍّ              ب( نَّ اهتماَم اإلنساِن بالديِن ....
1 
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 تفهيم: :ليـ َفهِّمْ  : ال ي فهِّم   فهماند: فـَهَّمَ 
 آمرزش خواسنت :استغفار : اسَتغِفروا :َل تستغِفروااستغَفْرُت  ْ 
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 طأخ                يَس التفاخ ر  بالنسِب أمٌر حمموٌد                    صحيح    ل -1
 طأخ      باألدِب و العقِل                         صحيح               ال فخَر إاّل  -2
 طأخ   مرٍئقيمة  كلِّ إ بأعماله احلسنة                      صحيح                  -3
 طأخ                  الب  العلِم بنَي اجل ّهال ي شِبه  املّيت                 صحيح  ط -4
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     ما هو الفصل الثاين يف السنة؟. 1 14
 ؟يف أّي صٍف تدر س  . 2

1 

 


