


 بسمه تعالی 

 الثانی الفصل                حادی عشرالامتحان اللغة العربیّة للصّف                                االسم االول 

     دقیقة 90الوقت:                 االسم العائلی         

 التاریخ:   ساعة البدایة: 4عدد الصّفحاتِ 

 1صفحه دو نمره مهارت واژه شناسی 

 ترجمِ الکلماتِ الّتی تحتها خطٌّ: 1

    .رفضَلکنّ سلمان ب:     هُ.رهطَوَانصُر علیّاً و الحسینَ و الف:

5./ 

 :دتینالکلمتین المتضااکتبْ فی الفراغ  2

 = أطیب                      #العائل

5./ 

  :معنیالمتفاوتة فی عیّن الکلمة ال 3

 إنْ       مَن        ما        أنْ

 کلَّمَ      کَمّلَ       حدَّثَ     تَکَلَّمَ

5./ 

 الرّمال)مفرد(          المیْت)جمع(اُکتب مفرد أو جمع الکلمتین:         4

 

5./ 

 شش نمره مهارت ترجمه به فارسی

 

5 

 :ترجم الجمل التالیة إلی الفارسیّة

 فَفُزْ بِعلمٍ و ال تطلُبْ بِهِ بدال. الف:

 تظاهرَ بِالغرق.کان یسبحُ و ب:

 أکلتُم تمری و عصیتم أمری.ج: 

 فَإنّ المرءَ مخبوءٌ تحتَ لسانِه.:  د

 أو أبیتَ مبطاناً و حولی بطونٌ غَرثًی.: ه

 ال تُلقّبوهُم بِألقابٍ یکرهونها.: و

 مَن یزرع شرّاً یحصد ْهُ.:ز

 ربِّ هَب لی حُکماً و ألحِقنی بِالصّالحین.: ح

 هواهُ.أشجعُ النّاسِ مَن غلبَ :ط

 ی: تحتوی بُذورها علی مقدارٍ مِن الزّیوتِ.

 

5 

 

6 

 انتخب ترجمةً صحیحةً:

پنداشت / می پنداشت / » وقعَ نظرُهُ علی رجلٍ حَسِبَهُ فقیراً.نگاهش به مردی افتاد که او را فقیری الف: 

 «حساب کرد

 

5./ 



 و ال تقفُ ما لیسَ لکَ بِهِ علمٌ.ب:  

 . برای تو نیستچیزی را دنبال نکن که علمی به آن 

 از چیزی که از آن آگاهی نداری پیروی نکن.
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  :   الفارسیّة ةکمّل الفراغات فی الترجم

 أوصَتْ شیمل زُمالءَها أن یُشکِّلوا فریقاً لِلحوارِ الدینیّ و الثقافیّ.

 شیمل به همکارانش.......که گروهی برای گفت و گوی دینی و .......تشکیل دهند.

5./ 

 ده نمره مهارت شناخت و کاربرد قواعد
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 إقرأ النصّ ثمّ أجب عن األسئلة:

قال االمامُ الصادقُ )ع(: أوحی اهللُ إلی موسی )ع( یا موسی ال تنسنی علی کلّ حالٍ.وال تَفرَحْ بِکثرةِ 

 المالِ.فإنّ نسیانی یِقسّی القلوبَ و معَ کثرةِ المالِ کثرةُ الذّنوبِ.

 انتخب اسماً له اعراباً تقدیریّاً. -1

 

 انتخب فعالً له نون الوقایة. -2

 

 شاد نشو     ب: نباید شاد شود -1مة صحیحة : ال تفرحْ  جانتخب تر -3

 

 «.یُقسّی»عیِن نوع المعتل فی  -4

 

 عیّن الصّحیح أو الخطأ: إنّ کثرةَ المالِ سببُ قساوةِ القلوبِ. -5
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 «و اهللُ یعدُکُم مغفرةً مِنه و فضالً.»هُ.     صیغتالمعتل و اکتُب  نوعالف:عیّن  9

 

 «..........ب: اکتب المثنی المذکر المخاطب لِـفعلِ: قامَ

 

 یتوقّفواا لمّترجم هذا الفعل:   ج: 

 

 د: إنْ تنصروا اهللَ ینصُرْکم.

 .ترجِم فعل الشّرط -2أکتُب جواب الشّرط.           -1

 

5./ 

 

25./ 

 

 

25./ 

 

 

5./ 



 البرَّ حتّی تُنفِقوا مِمّا تُحبّون.ه: لن تنالوا  

 أکتب المضارع المنصوب.  -1

 ه.صیغتاکتُب الفعل المضاعف و اذکُر  -2

 المضارع -2الماضی       -1←و: انتخب صحیحاً:   أسألُ 

75./ 

 

25./  
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 انتخب المضافَ المناسبَ -1

 سیّدٌ     ب: سیّدُ      ج: السیّدُالف: .....القومِ خادمُهُم فی السّفرِ.

 انتخب ترجمةً صحیحةً: -2

 الف: بسیار دروغگو     ب: دروغگو  ←«الکذّاب»  

 الف: چشانید     ب: چشانیده است    ج: چشانده بود  ←«قد ذوَّقَ  » -3

 الف: طلب آمرزش کردن     ب: آمرزیدن  ←«االستغفار» -4

 فی هذه الجملة:« ما»نوع  له ما فی السّماوات و...  عیّن -5

 الف: ما االستفهام     ب: ما الموصول      ج: ما الشرط

  :المنقوص لِاسم المناسب االعراب انتخب -6

  الف: الراضی      ب: الراضیَ  أنا ال أحبُّ........عن نفسِه.

 الف:  اسم الفاعل      ب: اسم المفعول«  المُزارع»←انتخب نوع المشتق -7

 یسافرَ فی السّنة القادمة.او در سال آینده............هو لن -8

 الف: سفر نمی کند     ب: به سفر نخواهد رفت       ج: سفر خواهد کرد

 الف: یُکتبَ      ب: یُکتبُ«   أن........» ← انتخب فعال مناسباً للفراغ -9

 الف: إمشْ    ب: إمشی     ج: إمشِ. ←«تَمشِی» انتخب االمر: -10

 انتخب المضارع للفراغ:  أقامَ  .........   أقِمْ     إقامة -11

 الف: یَقومُ     ب: یُقامُ      ج: یُقیمُ

 یُنفِقْ ذو سعةٍ مِن سعتِه.لِ  ←فی فعل« الالم»انتخب نوع  -12

 الف: الم األمر     ب: الم الناصبة     ج: الم الجارّة

 

 

3 

 فی هذه العبارة: « کان»أکتُب اسم و خبر -1 11

 کان رسول اهللِ أسوةً حسنةً لِلعالمین.

 «............حسنةً» أکتُب المحلّ االعرابیّ لِـ -2

 أکتُب مِن هذه الجملة جواب الطلب:   زُر القُبورَ تذکُرْ بها اآلخرةَ. -3

 

75./ 

 

 

 

25./ 



 المُزارِعون لِحمایةِ محاصیلِهِم.شجرةُ النفط شجرةٌ یستخدمُها  12 

 « یستخدمُ»نوع الصفة فی کلمة -1

 محلی/تقدیری/اصلی/فرعی(«)المُزارعون» أکتُب نوع االعراب و عالمة اعراب-2

 

 ؟ الف:  تقدیری      ب: محلی     ج: فرعی همفی محاصیل« هم»ما هو اعراب 

25./ 

 

5./ 

25./ 
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 الکلمات:اکتب التّحلیل الصّرفی لهذه 

 طلبَ الرّجلُ الفاضِلُ منه أن یلتزمَ بِکلّ الحسناتِ.

 الموصوف -2الفاعل      -1←یکونفی الجملة « الرجل»الف: 

 الخبر -2الجار و المجرور      -1یکون « منه»ب: 

 «:الفاضل» ج: انتخب صحیحاً فی التحلیل الصّرفی لِـ

 معرفه-معرب-مشتق-مذکر-مفرد-اسم

 معرفه-مبنی-جامد-مذکر-مفرد-اسم

 د: أُکتُب التحلیل الصرفی للکلمات التالیة:

 ........./............../............./............/.............طلبَ

 ........./.............../............./............/............مِن

5./ 

 

 

 

 

 

 

75./ 

 دو نمرهمهارت درک و فهم 
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 إقرأ النّص التالی ثمّ أجب عن االسئلة:

قدم رجلٌ مِن الشّام إلی المدائن وکان معهُ حِمل تمرٍ.فی الطّریق رأی رجالً کانت مالبسُه عتیقةٌ.فحسبَهُ 

   فی الطّریق شاهدهما النّاس فاحترموهُ و سلّموه لّأنّه والی المدائن.فقیراً فطلبُ منه أن یُساعدَه.

 الرّجل؟ما کان حِملُ الف: 

 لماذا حسب الشّامیُّ، الرّجلَ فقیراً؟ب: 

 مَن کان الرّجل الّذی یساعد الشامیّ؟ج: 

 د:ماذا فعل النّاسُ حین شاهد الرّجلَ؟

 .«کانت مالبسه عتیقةٌ» ه: عیّن نوع المشتق فی هذه العبارة
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 عیّن الصحیح أو الخطأ:  15

 إنّ الرّواتعَ الخضرةَ تنبتُ فی الصّحراء.-2

 الخیرُ فی ما وقعَ بمعنی : در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. -2

 ما أظهرما أضمرَ بمعنی -3

 و من اهلل التوفیق                                                                           

75./ 

 


