
بخش سوم

امتحانات و بارم بندی عربی، زبان قرآن )3( 

استفاده از منونه سؤاالت امتحانی اين كتاب در هر كتاب 

كمک آموزشی بدون اخذ مجّوز منع قانونی دارد.
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )3( رشتۀ ادبيات و علوم انسانی پايۀ دوازدهم 

نوبت اّول )از درس اّول، دوم و سوم(

مهارت های 

رهزبانی
ام

ش

رهموضوع
ـم

ن

جمع

الف( مهارت 

واژه شناسی

1
نوشنت معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جمالت منت، مترين و بخش »اِعلَموا« 

)زير کلامت خط کشيده می شود.(
1

2 نـمره
2

يا ترادف  نهاده می شود و دانش آموز فقط تضاد  مرتادف و متضاد )دو جفت کلمه كنار هم 

آنها را مشّخص می کند./ يا شش كلمۀ پراكنده داده می شود كه چهار تای آنها متضاد هستند./ 

می توان اين سؤال را درون منت درک مطلب طرّاحی كرد. متضاد يا مرتادف دو كلمه را در منت 

خواست و منرۀ درک مطلب، نيم منره افزايش يابد.(

0/5

3

تشخيص کلمۀ ناهامهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه يا نوشنت مفرد يا جمع اسم )در حّد 

برای جای خالی  مناسب  گزينۀ  انتخاب  يا  دوازدهم(  کتاب  در  جمع های مکّس خوانده شده 

يک جمله

0/5

ب( مهارت 

ترجمه به 

فارسی 

4ترجمۀ جمالت کتاب از عربی به فارسی از منت، تـمرين و بخش »اِعلَموا«4

9 نـمره

5
ترجمۀ درست يک جملۀ دارای الی نفی جنس. 

)ترجمۀ الی نفی جنس به صورت »هيچ ... نيست« مّد نظر است.(
0/5

1/5ترجمۀ درست جمله های دارای حروف مشبّهة بالفعل؛ يکی از جمله ها از »لَيَْت« است.6

1ترجمۀ درست يک يا دو جمله دارای قيد حالت )حال( در دو شكل آن7

0/5ترجمۀ درست يک يا دو جمله دارای اسلوب استثنا يا حرص8

0/5انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(9

1تکميل ترجمۀ ناقص از منت، تـمرين و بخش »اِْعلَموا« )چهار جای خالی(10
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ج(مهارت 

شناخت و 

کاربرد قواعد

11

ترجمۀ دقيق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعيد، امر، نهی، نفی، 

مستقبل، مجهول، فعل دارای نون وقايه، معادل های عربی مضارع التزامی و اسلوب رشط داخل 

زير فعل خطّی  ... که  و  کَتََب  َصَبَ،  َدَخَل،  َخَرَج،  مانند  ريشه های ساده ای  با  و  جمالت ساده 

»يا  مانند:  می کند؛  ترجمه  را  آنها  بيشرت،  يا  قرينه  يک  با کمک  دانش آموز  و  می شود  کشيده 

ـِك.« که در اين جمله دو قرينۀ »يا َصديَقتـي« و »ضمري ـِك« به  َصديَقتي، ال تَْخرُجي ِمْن َصفِّ

دانش آموز کمک می کند تا بتواند »ال تَْخرُجي« را درست ترجمه کند. يا در قالب مصوَّر به صورِت 

ارتباط دادن جمالت به تصاوير )هشت مورد(

2

7 نـمره

12
تشخيص و انتخاب فعل ماضی، مضارع، امر و نهی مناسب برای جای خالی در جمله، يا تشخيص 

نوع فعل، يا هر سؤال ابداعی ديگر که مهارت تشخيص نوع فعل را بسنجد. )چهار مورد(
1

13
تشخيص الی نفی جنس )چند جملۀ کوتاه داده می شود و دانش آموز بايد الی نفی جنس را از 

الی نفی و الی نهی و الی جواب تشخيص دهد.( 
0/25

14

تشخيص حروف مشبّهة بالفعل )چند جملۀ کوتاه داده می شود و دانش آموز بايد حرف مشبّه 

بالفعل را از حروف جّر، استقبال، نفی و ساير حروف تشخيص دهد./ يا به هر صورتی كه قدرت 

تشخيص حروف مشبّهة بالفعل را بسنجد.( 

0/25

15

تشخيص محّل اعرابی در جمالتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند: 

»کَتََب الُْمساِفُر رِسالًَة يف الُْفنُدِق.« جمالت کامالً حرکت گذاری می شوند.

)فاعل، مفعول، مبتدا، خب، مضاٌف اليه، صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر( دو نوع »حال« 

هر كدام 0/25 / مستثنی 0/25 / تشخيص اسلوب حرص 0/25

2

16
تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضيل يا ترجمۀ درست آنها؛ 

يا ترکيبی از تشخيص و ترجمۀ آنها )در هر حالت اين اسم ها داخل جمالت کوتاه هستند.(
1/5

د( مهارت 

درک و فهم

17

سؤال جور كردنی از مفهوم واژگان »وصل كردن كلامت ستون اّول به توضيحات ستون دوم« 

)چهار مورد( یا ارائۀ شش كلمه كه دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی كه باید با 

كلمۀ مناسب كامل شود.

يا پر کردن جاهای خالی با گزينه های مناسب )سؤال سه گزینه ای(

1

2 نـمره

18

درک مطلب )ارائۀ منت و طرّاحی چهار سؤال حتّی االمکان با چهار کلمۀ پرسشی خوانده شده( 

يا )ارائۀ چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس منت 

ارائه شده در برگۀ امتحانی(؛ 

يا ترکيبی از دو حالت پيشنهادی باال؛ يا طرح سؤال با توّجه به تصوير که در اين حالت پاسخ 

کوتاه مطلوب است؛ يا هر شيوۀ ابتکاری ديگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد.

1
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )3( رشتۀ ادبيات و علوم انسانی پايۀ دوازدهم، نوبت دوم

مهارت های 

رهزبانی
ام

ش

رهموضوع
ـم

ن

جمع

الف( مهارت 

واژه شناسی

1
نوشنت معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی؛ از جمالت منت، تـمرين و بخش »اِعلَموا« 

)زير کلامت خط کشيده می شود.(
1

2 نـمره
2

مرتادف و متضاد )دو کلمه داده می شود و دانش آموز فقط تضاد يا ترادف را مشخص می کند؛ 

يا شش كلمۀ درهم داده می شود و دانش آموز آنها را كنار هم به صورت مرتادف و متضاد قرار 

می دهد.(

0/5

3
پيدا كردن گزينۀ مناسب برای  يا  از نظر معنا در ميان چهار کلمه  تشخيص کلمۀ ناهامهنگ 

رشح يک كلمه
0/25

0/25نوشنت مفرد يا جمع اسم )در حّد جمع های مکّس خوانده شده در کتاب دوازدهم(4

ب( مهارت 

ترجمه به 

فارسی 

4ترجمۀ جمالت کتاب از عربی به فارسی از منت، تـمرين و بخش »اِعلَموا«5

9 نـمره

6
ترجمۀ درست يک جملۀ دارای الی نفی جنس. 

)ترجمۀ الی نفی جنس به صورت »هيچ ... نيست« مّد نظر است.( 
0/5

7
معنای  بر  تکيه  با   ) لََعلَّ و  لَيَْت   ، کَأَنَّ  ، )أَنَّ بالفعل  مشبّهة  دارای حروف  درست جملۀ  ترجمۀ 

حروف مشبّهة بالفعل
0/5

1ترجمۀ يک جملۀ دارای مفعول مطلق تأکيدی و يک جملۀ دارای مفعول مطلق نوعی 8

0/5ترجمۀ يک جملۀ دارای قيد حالت 9

0/5ترجمۀ درست جملۀ دارای استثنا يا اسلوب حرص10

0/5ترجمۀ درست جملۀ دارای اسلوب ندا11

0/5انتخاب گزينۀ درست در ترجمۀ جملۀ عربی به فارسی )دو جمله(12

1تکميل ترجمۀ ناقص از منت، تـمرين و بخش »اِعلَموا« )چهار جای خالی(13
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ج( مهارت 

شناخت و 

کاربرد قواعد

14

ترجمۀ دقيق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعيد، امر، نهی، نفی، 

مستقبل، مجهول، معادل های عربی مضارع التزامی، اسلوب رشط و فعل دارای نون وقايه داخل 

جمالت ساده و با ريشه های ساده ای مانند: َخرََج، َدَخَل، َصَبَ، کَتََب و ... که زير فعل خطّی کشيده 

می شود و دانش آموز با کمک يک قرينه يا بيشرت، آنها را ترجمه می کند؛ مانند: »أنا َدَخلُْت قَريََة 

َجّدي أَْمِس.« که در اين جمله دو قرينۀ »أنا« و »ي« در »إّن« و »َجّدي« و قيد زمان »أَْمِس« 

به دانش آموز کمک می کنند تا بتواند »دخلُت« را درست ترجمه کند. در صورتی كه از فعل های 

دشواری مانند تَْهِمسوَن استفاده می شود، الزم است كه معنای شكل سوم شخص مفرد آن داده شود؛ 

؟! )َهَمَس: آهسته سخن گفت( يا در قالب مصوَّر به صورِت  فِّ مثال: يا تاَلميُذ، لَِم تَْهِمسوَن يف الصَّ

ارتباط دادن جمالت به تصاوير )هشت مورد( يا به صورت تلفيقی از حالت اّول و دوم 

2

7 نـمره

15

تشخيص محّل اعرابی در جمالتی که معنا و ساختاری ساده دارند؛ مانند: 

»کَتََب الُْمساِفُر رِسالًَة يف الُْفنُدِق.« جمالت کامالً حرکت گذاری می شوند.

يا مجرور به حرف جر، اسم و  )فاعل، مفعول، مبتدا، خب، مضاٌف اليه، صفت، جار و مجرور، 

خب افعال ناقصه و حروف مشبّهة بالفعل و الی نفی جنس، نائب فاعل، صفت، حال، مستثنی، 

مفعول مطلق و منادا( 

تذکّر: سهم حال، مستثنی، مفعول مطلق و منادا 1/5 منره از 4 منره است.

تشخيص نوع مفعول مطلق نيز سؤال می شود.

0/25 منره تشخيص اسلوب حرص از استثناست. 

0/5 منره تحليل رصفی و اعراب كه مؤكّداً بايد در قالب سؤال دو گزينه ای شبيه كتاب درسی باشد.

4

16
تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضيل يا ترجمۀ درست آنها؛ 

يا ترکيبی از تشخيص و ترجمۀ آنها )در هر حالت اين اسم ها داخل جمالت کوتاه هستند.(
1

د( مهارت درک 

و فهم

17

توضيحات ستون دوم«  به  اّول  واژگان »وصل كردن كلامت ستون  از مفهوم  سؤال جوركردنی 

)چهار مورد( یا ارائۀ شش كلمه كه دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی كه باید با 

كلمۀ مناسب كامل شود. يا پر کردن جاهای خالی با گزينه های مناسب )سؤال سه گزینه ای(

1

2 نـمره

18

درک مطلب )ارائۀ منت و طرّاحی چند سؤال حتّی االمکان با چند کلمۀ پرسشی خوانده شده( يا 

)ارائۀ چند جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر اساس منت ارائه 

شده در برگۀ امتحانی(؛ يا ترکيبی از دو حالت پيشنهادی باال؛ يا طرح سؤال با توّجه به تصوير 

که در اين حالت پاسخ کوتاه مطلوب است؛ يا هر شيوۀ ابتکاری ديگری که بتواند مهارت درک 

و فهم را بسنجد.

1
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 تذکّرات برای طّراحی سؤاالت امتحانی نوبت اّول و دوم و ميان نوبت ها

1 سؤاالت امتحان، کنکور و مسابقات کامالً حرکت گذاری شوند.

٢ صورت سؤال از نظر ساختاری و واژگانی، در حّد فهم دانش آموز است.

٣ در طرّاحی سؤاِل امتحاِن نوبت اّول، طرّاح مجاز است تا یک نـمره در بارم بندی تغییراتی اجرا 

نـاميد؛ ولی در نوبت دوم، بارم بندی دقيقاً رعايت شود.

٤ حجم اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه تنّوع دارد.

٥ در بسیاری از موارد، سؤاالِت بخش های مختلف با هم تلفيق می شوند و تفکيک مهارت های 

امکان ندارد؛ مثالً در بخش مهارِت ترجمه، امکان دارد در یک جمله، چند مفهوِم مختلف  زبانی 

هم زمان بیاید.

٦ فونت های زير برای تايپ سؤاالت امتحان عربی مناسب اند:

Adobe Arabic، KFGQPC Uthman Taha NaskhT )عثامن طه(، B Badr ، Traditional 

Arabic ، Simplified Arabic 

٧ طرح سؤاِل امتحان نوبت اّول )دی ماه( و دوم )خرداد ماه( از بيست نـمره است. 

٨ طرح سؤاِل امتحان کتبی ميان نوبت اّول و دوم از پانزده نـمره است. معموالً برای امتحاِن 

ميان نوبت، بارم بندی تعيني نـمی شود. اگر دبريی عالقه مند است که بر اساس بارم بندِی ويژۀ ميان 

نوبت سؤال طرح نـاميد، می تواند اين گونه عمل کند: 

مهارت واژه شناسی 1 نـمره، مهارت ترجمه به فارسی 5 نـمره، مهارت درک و فهم 2 نـمره و قواعد 

7 نـمره. 

)اين موارد رصفاً پيشنهاد است.(

در نتيجه 5 نـمره کاسته می شود که برای نـمرۀ شفاهی منظور می گردد. 

)روخوانی چهار نـمره و پاسخ به پرسش های شفاهی ساده يک نـمره(

٩ در سؤال )ترجمۀ دقيق فعل ها( يک يا دو قرينه مانند اسم و ضمري بايد در جمله وجود داشته 

باشد، تا دانش آموز بتواند به کمک آنها فعل مورد نظر را دقيق ترجمه کند. مثال: 

يا َولَُد، رَجاًء، اِْسَمْع كَالَم ُمَعلِِّمَك. أُختي تَْكتُُب َدرَْسها. أيَّتُها الزَّميلَُة، لَِم ال تَْدُخلنَي يف ُغرفَِتِك؟ أنتم 

ْفرَِة َغداً. نَْحُن لَْم نَْجلِْس ُهناَك ِمْن قَبْل. قَْد َوَجْدتُم طَريَقُكم. إنَّنا َسَنْذَهُب إلی السَّ
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مالحظه می كنيد اّوالً هر يک از فعل ها در جمله واقع است؛ ثانياً در جمله قرينه هايی وجود 

دارد كه كمک می كنند تا دانش آموز موفّق باشد. فراموش نكنيم كه يكی از اهداف ارزشيابی آموزش 

است. آن ارزشيابی ای درست است كه بتواند به دانش آموز كمک كند و او را دچار ترس و نگرانی 

نكند و موجب شود تا از يادگريی لّذت ببد.

باشند: صحيح و سامل،  داشته  را  اين ويژگی ها  كه  استفاده می شود  از فعل هايی  اين سؤال  در 

پر  كاربرد و دارای معنای ساده باشند؛ لذا چنني فعل هايی پيشنهاد می شود: اِبْتََعَد، أَرَْسَل، اِْستَْخَرَج، 

اِقرَْتََب، اِنْتَظََر، اِنَْقطََع، تََكلََّم، َذَهَب، رََجَع، ساَعَد، سافََر، شاَهَد، طَلََب، َعلََّم، َغَسَل، لَِعَب و...

10 در بخش قواعد شيوۀ طرح سؤال فقط بر مبنای تشخيص فعل ماضی، مضارع، امر و نهی در 

جمله و تعيني فعل مناسب برای جای خالی و نيز ترجمه از عربی به فارسی است؛ مثال: 

) ساِعدوا اُکتُْب يف الَْفراِغ ِفعالً ُمناِسباً.   أيَُّها الرِّجاُل، رَجاًء، ... ٰذلَِك الّسائَِق. )ساِعْد

. ، اِرِجْعَن إلَی بُيوتُِکنَّ . يا أََخوايت، ِمن فَضلُِکنَّ تَرِجِم الَْکلَِمَة الَّتي تَحتَها َخطٌّ

11 در سؤاالت چندگزينه ای دو، يا سه گزينه ارائه می شود. )اّما در بخش كلامت ناهامهنگ چهار 

كلمه داده می شود.(

1٢ ترجمۀ جمله، يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون، يا مسابقه ای طرّاحی نـمی شود.

1٣ طرح سؤال از فعل هايی مانند »تََعلَّموا« ، »تَعارَفوا« که می توانند ماضی، يا امر باشند بايد در 

جمله و همراه قرائن مناسب باشد و اگر در امتحان از طرح چنني سؤاالتی خودداری شود بهرت است. 

1٤ در تشخيص و ترجمۀ فعل های ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی منفی، مضارع منفی 

و مستقبل و نيز مصدر در جمله بايد فقط موارد صحيح و سامل طرّاحی شود و اگر از معتل سؤالی 

طرح شد، نبايد تغيرياتی مانند اعالل حذف داشته باشد. دانش آموزان در ترجمۀ فعل هايی مانند 

أَرِْض، اِرَْض، اِْهِد، دَْع، اُدُْع، رُدَّ، ِق دچار مشكل خواهند شد. اگر هم در كتاب های درسی به كار رفته 

اَط الُْمْستَقيَم﴾ باشند بايد بدون كوچک ترين تغيريی عني هامن عبارت داده شود؛ مانند: ﴿اِْهِدنَا الرصِّ

»ماضی  معادل  الَْمرْضٰی.«  يَْفَحصوَن  كانوا  »اَْلَِطبّاُء  جملۀ  فعِل  بداند  دانش آموزی  دارد  احتامل 

استمراری« در فارسی است؛ ولی معنای فعل »فََحَص« را كه در پايۀ هشتم خوانده است بعد از پنج 

سال فاصله فراموش كرده باشد؛ در اين صورت به او ظلم می شود. در چنني حالتی الزم است كه 

معنای فعل »فََحَص« در برگۀ امتحان داده شود؛ زيرا آنچه سنجيده می شود ساختار معادل »ماضی 
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استمراری« است نه معنای فعل »فََحَص«، و اين بخش از بارم بندی در بخش قواعد است، نه در 

بخش ترجمه.

1٥ آموزش و ارزشيابی مطابقت عدد و معدود و ويژگی های معدود و مطابقت موصوف و صفت 

مطلقاً از اهداف کتاب درسی نيست؛ اّما حفظ عددهای اصلی يک تا صد و عددهای ترتيبی يکم تا 

بيستم از اهداف کتاب است.

1٦ طرح سؤال در مورد تشخيص ضمري و اسم اشارۀ مناسب، برای جای خالی در جمله با توّجه به 

قرائن در قالب سؤال چندگزينه ای اشکالی ندارد؛ ولی بايد توّجه داشت که چنني مواردی از اهداف 

کتاب درسی نيست: 

ضمري منفصل منصوب مانند إيّاَك؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثّنی مانند هذاِن و هذين، کاربرد 

هذه و تلك برای اشاره به اسم غري عاقل.

در كتاب درسی به نام ضامير اشاره نشده است.

1٧ در تشخيص محّل اعرابی در جمله، نهادن اِعراب رفع، نصب و جر از اهداف کتاب نيست 

و کلامِت جملۀ ارائه شده باید كامالً اعراب گذاری شده باشند. طرح سؤال از اعراب گذارِی کلامِت 

جمله، مطلقاً ممنوع است؛ زيرا در كتاب آموزش داده نشده است. در كتاب عربی رشتۀ ادبيات و 

علوم انسانی ذكر عالمت اعرابی آموزش داده شده است؛ بنابراين، در امتحان می تواند طرح شود؛ 

مثالً ذكر اينكه در جملۀ »جاَء الرجُل.« الرجل فاعل و مرفوع به ضمه است.

حاكِم،  مانند  كلامتی  نوِع  ذکر  اّما  نيست؛  الزم  و مشتق  جامد  ذکر  مشتّقات،  تشخيص  در   1٨

َمحكوم، َمحَكَمة، أَحَكم الزم است. در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناِظر و ُمنتَِظر ذکر اينکه ناِظر 

اسم فاعل ثالثی مجرّد و ُمنتَِظر اسم فاعل ثالثی مزيد می باشد، در کتاب درسی تدريس شده و از 

اهداف آموزشی کتاب رشتۀ ادبيات و علوم انسانی است.

1٩ در بخش تحليل رصفی و اعراب می توان مانند مترين كتاب عمل كرد؛ يعنی سؤال دو گزينه ای 

نيز طرح كرد. از طرح سؤال به صورت پر كردن جای خالی در تجزيه و تركيب خودداری شود. ارائۀ 

يک جمله و درخواست از دانش آموز برای نوشنت تحليل رصفی و اعراب نيز از اهداف برنامۀ درسی 

نيست.

باشد  منطقی  تغيري  اين  اينكه  رشط  به  است؛  جايز  امتحان  در  كتاب  جمالت  دادن  تغيري   ٢0

دانش آموز  كه  است  اين  اشكال شوند. هدف  دانش آموزان كالس دچار  بيشرت  كه  نشود  و موجب 
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نـمی توان  را  طوطی وار عبارت ها را حفظ نكند. بديهی است كه آيات و احاديث و رضب املثل ها 

تغيري داد.

٢1 در بخش مهارت ترجمه به فارسی نـمی توان تفكيک دقيق ميان عبارات ارائه شده انجام داد. 

طبيعی است كه امكان دارد در آزمون جمله ای داده شود كه بارم بخش هايی از قواعد را افزايش دهد.

٢٢ در امتحان نوبت دوم از مطالب نيمۀ اّول كتاب كمرت از هفت منره طرّاحی می شود. درس 

اّول و دوم كتاب تعيني كرد؛  عربی به گونه ای است كه نـمی توان سقفی دقيق برای مطالب نيمۀ 

زيرا نه تنها مفاهيم پنج درس كتاب، در هم تنيده اند؛ بلكه آموخته های سال های گذشته نيز تكرار 

شده اند. )نيمۀ اّول حدود هفت نـمره، نيمۀ دوم حدود 13 نـمره(

بارم بندی امتحان شفاهی عربی، زبان قرآن )3( پايۀ دوازدهم، ميان نوبت اّول و دوم 

رشتۀ ادبيات و علوم انسانـی

نـمرهموضوعشامرهمهارت ها 

مهارت های خواندن، 

شنيدن و سخن گفنت

1

روان خوانی )بدون درنگ و خطا، و با تلّفظ نسبتاً درست مخارج حروف(، يا 

حفظ شعر و اجرای گروهی آن، اجرای نـاميشی منت برخی درس ها.

پرسش های كالسی

4

2

مکاملۀ ساده در حّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی 

)سؤال با جمالت دارای ما، ماذا، ما هَو، ما هَي، ِبَم، َمْن، لَِمْن، أيَن، ِمْن أيَن، 

، أَّي(، ن، کَم، َهْل، أ، متی، کيف، ملاذا، لَِم، َعمَّ ِممَّ

يا اجرای گروهِی مکاملاتی ساده.

1

5 جمع نـمره ها 

تذکّرات:

1 امتحان ميان نوبت اّول و دوم شامل دو بخش کتبی )از 15 نـمره( و شفاهی )از 5 نـمره( 

می باشد، ولی امتحان نوبت اّول و دوم فقط کتبی و از بيست نـمره است.

٢ تلّفظ درست مخارج حروف خاّص زبان عربی )ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، و( دشوار است 

و از عهدۀ بسياری از دانش آموزان بر نـمی آيد؛ اّما بايد از دانش آموزان خواسته شود حتّی االمکان 
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مخارج حروف خاّص عربی را درست بر زبان آورند و تـمرين کنند؛ زيرا هدف اصلی آموزش عربی 

مسائل دينی است و قرائت نـامز بايد با تلّفظ درست باشد.

٣ در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای بسنده شود؛ مثالً اگر در پاسخ 

سؤاِل »إلَی أيَن تَذَهُب؟« پاسخ دهد »إلی الُْفنُدق«، کامالً درست است و نیازی نیست پاسخ دهد: 

»أنا أذَهُب إلی الُْفنُدِق.« در بخش مكامله، فهم سؤال نيمی از نـمره را دارد؛ مثالً اگر از دانش آموزی 

سؤال شد: »ِمْن أيَن أنَت؟« و پاسخ داد: »طهران« و درنگ کرد و نتوانست بگويد »أنا ِمْن طهراَن.« 

در حقيقت نيمی از نـمره را گرفته است؛ چون سؤال را فهميده است.

٤ می توانيم از دانش آموز بخواهيم خودش را به زبان عربی در مّدت دو دقیقه معرّفی کند؛ يا اگر 

فّعاليتی در زمينۀ منايش و مکامله در کالس داشت می توان به عنوان منرۀ امتحان شفاهی از آن استفاده 

کرد.

٥ طبيعی است که در يک روز نـمی توان از همۀ دانش آموزان آزمون شفاهی به عمل آورد. 

بنابراين، آنچه را دانش آموز در طول سال تحصيلی می خواند و مجموعه فّعاليت های شفاهی وی 

نـمرۀ شفاهی اش را تشکيل می دهد. 

مبنای نـمره دهی آخرين و بهرتين وضعيّت مهارت شفاهی اوست. رعايت ظرافت های رصفی و 

نحوی در مکامله در حّد دانش آموز نيست. مخصوصاً اينکه او بايد در پاسخگويی رسعت عمل داشته 

باشد و فرصت کافی برای فکر کردن ندارد؛ از طرفی آزمون شفاهی اضطراب دارد. بنابراين، از دبري 

از  دانش آموز خاطرۀ خوشی  تا  کند  برگزار  مهربانی  و  نرمش  با  را  بخش  اين  گرامی خواهشمنديم 

مکامله به ياد داشته و زمينۀ مثبتی در ذهن او برای سال های آينده مباند.

پرسش های مكامله مانند: 

َمْن أَنت؟ َما اْسُم ٰهَذا الطّالِِب؟ )َما اْسُم ٰهِذِه الطّالِبَِة؟(، ِمن أين حرضتك؟ کم عمرك؟ ما هَو تَرتيبَُك 

َنة؟ أّي طعام تحّب  بنََي إخَوتَِك َو أََخواتَِك يف اْلرُسَِة؟ کيف حالك؟ أين بيتك؟ إلٰی أيَن سافَرَْت هذه السَّ

)تحبّنَي(؟ أيُّ فاكهٍة موجودٌة اآلن يف الّسوِق؟ متی ترجع )ترجعني( إلی بيتك؟ کم الساعة؟ ما هو لون 

الباب؟ لاِمذا تدرُُس )تدرسني(؟ ماذا تأکُُل )تأكلني( ِعنَد الَغداِء؟ هل أنَت نَشيٌط )هل أنِت نشيطة(؟      

أ   دفرتٌ علی الْمنضدِة أم کتاٌب؟ لَِمن تلك الحقيبة؟ ماذا تُشاهد يف ساحِة املدرسة؟
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ِل َوالّثانـي َوالّثالِِث،  ْرِس اْلَوَّ ُل، ِمَن الدَّ م( اْلَوَّ ، اَلَْفصُل )التِّ فِّ الّثايَن َعَشَ ِباْسِمِه تَعالٰی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربيَِّة لِلصَّ

: ُل َوااِلْسُم الْعائِيلُّ اَلَْوقُت: 70 َدَقيَقًة، اَلّتاريخ: .... /10/ .... اَلِْمنطََقة:     اَلُْمَدرُِّس:    ااَِلْسُم اْلَوَّ

ف
بارمپرسشردي

الف( مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1

. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1ــ ﴿إنََّك أَنَت َعاّلُم الُْغيوِب﴾                                 2ــ ﴿َو يَقوُل الْكاِفُر يالَيتَني كُْنُت تُراباً﴾

يِْت ِمْن كَِبِدِه.              4ــ ال لِباَس أَْجَمُل ِمَن الْعافيَِة.  3ــ يُصاُد الْحوُت اِلْسِتخراِج الزَّ

1

2

تنَِي. اُکُتْب ِفـي الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

َب / قََدَر اِْستَطاَع / َخيَّـَر / َسهََّل / أَْعطٰی / َصعَّ

الف............................. = .............................                  ب ............................. ≠ ............................

0/5

3 اَلنََّفق  اَلِْجلْد  اَلَْعظْم  0/25َعيِّـِن الْکَلَِمَة الَْغريَبَة يف الَْمعنٰی. اَللَّْحم

ُحِف ُعنواناً َخطَأً.4 . نََشَْت إْحَدی الصُّ 0/25اُکُتْب ُمفرََد الْكَلَِمِة الَّتي تَْحَتها َخطٌّ
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ب( مهارت ترجمه به فارسی )نه نـمره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

1ــ ﴿َو ُخلَِق اْلنساُن َضعيفاً﴾ 0/25 

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

2ــ ﴿ال ِعلَْم لَنا إاّل ما َعلَّْمتَنا﴾ 0/5

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

3ــ ﴿َو ال تَِهنوا َو ال تَْحزَنوا َو أَنتُُم اْلَْعلَوَن﴾ 0/75

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

4ــ ﴿إنّا ال نُضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً﴾ 0/5

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

5  ــ ﴿َولَْو كُْنَت فَظّاً َغليَظ الَْقلِْب اَلنَْفّضوا ِمْن َحْولَِك﴾ 1

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

6  ــ نَِدَم الرَُّجُل َو أََخَذ يََد ِبْنِتـِه َو قَبَّلَـها، َو أَْجلََسـها ِعْنَدُه. 1

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

قوها. 0/5 يْامُء: إنّـي َلُخُت النَّبيِّ ِمَن الرَّضاَعِة؛ فَلَْم يَُصدِّ 7ــ قالَِت الشَّ

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

8  ــ أَ تَأُْمُل أَْن تَعيَش َحتّی تَأْكَُل ِمْن ثَـَمرِها؟! 0/75

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

9ــ لَيَْت َصديقي يَْنَجُح يف الُْمسابََقِة! 0/5

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

10ــ كَأَنَّ إرضاَء َجميعِ الّناِس غايٌَة ال تُْدرَُك. 0/5

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

11ــ اِْشتَـَريُْت أَنْواَع الْفاكَِهِة إاّل أَناناَس. 0/5

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

َجرَِة! 0/25 َع إثْـامَر ٰهِذِه الشَّ 12ــ ما أرَْسَ

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

13ــ اَلَْجراَدُة تَْقِفُز ِمرتاً واِحداً. 0/25 

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

الِم. 0/25 يتوِن رَْمُز السَّ 14ــ َورَقَُة الزَّ

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

7/5
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6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

يامُء َو دافََعْت َعْن أَخيها َو َدَعْت قَوَمها إلَی اْلسالِم. 1ــ أَْسلََمِت الشَّ

  .الف( شيام تسليم شد و برادرش را راهناميی كرد و قومش را به اسالم فراخواند

 . ب( شيام مسلامن شد و از برادرش دفاع كرد و قومش را به اسالم دعوت كرد

نِْب َو ِبَخيبَِة اْلََمِل، َو خاَف أَْن يَْذكُرَُه الّناُس ِبالّسوِء. 2ــ َشَعَر نوِبل ِبالذَّ

  .الف( نوبل احساس گناه و نااميدی كرد و ترسيد كه مردم او را به بدی ياد كنند

 .ب( نوبل احساس پشيامنی و دودلی كرد و ترسيد كه مردم از او به زشتی ياد كنند

0/5

7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت ِفـي التَّ کَمِّ

قاَم نوبل ِبإنشاِء َعَشاِت الَْمصانِعِ َو الَْمعاِمِل يف ِعْشيَن َدولًَة، َو كََسَب ِمْن ٰذلَِك ثَرَوًة كَبريًَة ِجّداً َحتّی 

أَْصبََح ِمْن أَْغنٰی أَغنياِء الْعالَِم.

نوبل اقدام كرد به ساخنِت ده ها .......................... و كارگاه در ......................... كشور و از آن دارايِی 

بسيار بزرگی ............................ تا اينكه از ........................... ثرومتندان جهان شد.

1

ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت نـمره(

8

 : تَرِجِم اْلَفعاَل الَّتي تَحَتها َخطٌّ

 . 1ــ أنا أَْعتَِصُم ِبَحبِْل اللِّه. 2ــ إنََّك لَْن تَْكِذَب أَبَداً. 3ــ َعلَيُكم أَْن تَلْتَزِموا ِبالَْحقِّ

لوا الَْبناَمَج. 6  ــ لَيْتَنا نُجالُِس اْلَفاِضَل! بْياُن، ال تُبَدِّ طَِة. 5  ــ أَيَُّها الصِّ 4ــ يا أُختي، اِتَِّصلـي ِبالشُّ

ٍة. لوَن أَهدافاً ِبقوَّ يّارَُة كانَْت قَِد انْطَلََقْت ِبُسَعٍة. 8  ــ اَلاّلِعبوَن کانوا يَُسجِّ 7ــ اَلسَّ

َل: عوض كرد/ جالََس:  اِْعتََصَم: چنگ زد/ كََذَب: دروغ گفت/ اِلْتَـزََم: پايبند شد/ اِتََّصَل: متاس گرفت/ بَدَّ

َل َهَدفاً: گُل زد(  َل: ثبت كرد )َسجَّ همنشينی كرد/ اِنْطَلََق: به حركت درآمد/ َسجَّ

2

9

َعيِّـْن الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَْفراغِ.

 أَقْبَلوا   أَقْبَلُْت     1ــ أنا َو زَمييل ................... َعلَی النَّجاِح.             أَقْبَلْنا

 اِْمَنحوا     َمَنحوا  2ــ إنَُّهم ................... َجوائَِز غاليَـًة أَْمِس.          َسيَْمَنحوَن

 ال تَْحزَْن   ال يَْحزَُن 3ــ يا َحبيبي، ................... أَنَت يف َحياتِـَك.         ال يَْحزَْن

 عاِملـي    عاِمْل          4ــ رَجاًء، يا بَناُت، ................... زَميالتُِكنَّ َجيِّداً.      عاِملَْن

1
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10

َعيِّـِن الِْعباَرَة الَّتي فيها ال الّنافَيُة لِلِْجْنِس.

  ﴾... ً1ــ ﴿َو ال يَْحزُنْـَك قَولُُهم إنَّ الِْعزََّة ِلِ َجميعا

 .2ــ أَ ال تَْعرِفونَني؟ - ال، َمَع اْلََسِف. ال نَتََذكَّرَُك

 .3ــ ال فَْقَر أََشـدُّ ِمَن الْـَجْهِل

0/25

11

َعيِّـِن الِْعباَرَة الَّتي ما جاَء فيها ِمَن »الُْحروِف الُْمَشبََّهِة لِلِْفْعِل«.

 ﴾إنَّ اَل لَـذو فَضٍل َعلَی الّناِس َولِٰکنَّ أَكثَـَر الّناِس ال يَْشُكروَن ...﴿

 ﴾ُكم تَْعِقلوَن ﴿إنّا َجَعلْناُه قُرآناً َعَربيّاً لََعلَـّ

 .َو قَْدُر كُلِّ اْمِرٍئ ما كاُن يُْحِسُنُه

0/25

12

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

﴿َو ُخلَِق اْلنساُن َضعيفاً   ﴾ / اَلِْكتاُب َصديٌق يُْنِقُذَك ِمْن ُمصيبَِة الَْجْهِل.

َحرَضَ الزُّّواُر يف صالَِة الَْمطاِر إاّل نارِصاً. / اَلاّلِعبوَن رََجعوا ِمَن الُْمباراِة َو ُهم َمْسوروَن.

1/75

13

َعيِّـْن أُسلوَب الَْحْصِ يف ما يَلـي.

فِّ إاّل واِحداً./ 2ــ ما نََجَح إالَّ الُْمْجتَِهُد.  1ــ َجميُع التَّالميِذ جالِسوَن يف الصَّ

3ــ كُلُّ َشٍء يُرُْخُص إذا كَثُـَر إالَّ اْلََدَب.

0/25

14

َعيِّـِن اْسَم الْفاِعِل َو اْسَم الَْمفعوِل َو اْسَم الُْمبالََغِة َو اْسَم التَّفضيِل َو اْسَم الَْمكاِن يف ما يَلـي.

َجِر ِبال ثَـَمٍر. / َزيَنب أَكْبَـُر ِمْن زَهراء. /  ﴿يُْعرَُف الُْمْجرِموَن ِبسيامُهم﴾ / اَلْعالُِم ِبال َعَمٍل كَالشَّ

أَْشتَِغُل يف َمْعَمٍل َصغيـٍر./ زَميلـي َصبّاٌر ِعْنَد ُمواَجَهِة الَْمشاكِِل./ َحَسُن اْلَخالِق َمحموٌد بَيْـَن زُمالئِِه.

1/5

د( مهارت درک و فهم )دو نـمره(

15

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

ؤوُب يَْسعٰی يف إنجاِز َعَملِِه، َو ال يَْشُعُر ِبالتََّعِب.                       ........................ 1ــ اَلدَّ

2ــ اَلُْخّفاُش هَو الَْحيَواُن اللَّبوُن الَّذي ال يَْقِدُر َعلَی الطَّرَياِن، َو َسْمُعُه َضعيٌف.   ........................

 0/5
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16

اِْقَرأ النَّصَّ الّتالـَي؛ ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة الّتالَيِة.

معان الَْكلِامِت الَْجديَدِة: ِقرْد: ميمون/ فَراَشة: پروانه/ نََفَخ: باد كرد/اِْشتََعَل: شعله ور شد/ بَرْد: رسما/ 

: رد شد، گذشت  أَتَْعَب: خسته كرد/ َمرَّ

َسَکَنْت َجامعٌة ِمَن الُقروِد يف َجبٍَل. يف لَيلٍَة بارِدٍة ذاِت رياٍح َو أمطاٍر، طَلَبوا ناراً، فاَم َوَجدوها، فَشاَهدوا 

بََدؤوا  َو  َعلَيها،  َوَضعوُه  َو  كَثرياً  َحطَباً  َجَمعوا  َو  فََمَسکوها  ناراً،  فََحَسبوها  ناٍر،  رَشارَُة  كَأَنَّها  فَراشًة 

يَنُفخوَن يف الَحطَِب َحتَّی تَشتَِعَل الّناُر لِلنَّجاِة ِمَن الَْبِد. َو كاَن قَريباً ِمنُهم طائٌر َعَل َشَجرٍة، يَنظُروَن 

إلَيِه َو يَنظُُر إلَيِهم، َو قَد َرأَى َعَملَُهم، فَقاَل لَُهم ِمن بَعيٍد: ال تُتِْعبوا أَنُفَسُكم؛ إنَّها فَراشٌة ال ناٌر. لاَّم 

َة َمرّاٍت فاَم َسِمعوا کَالَمُه، َعزََم َعَل الُقرِب ِمنُهم لِـَنْهِيـِهم َعن ِفْعلِِهم، فََمرَّ ِبالطائِِر رَُجٌل  قاَل ذلَِك ِعدَّ

فََعرََف نيَّتَُه. فَقاَل لَُه: ال تَنَصْح َمن ال يَْفَهُم؛ فاَل تُتِْعْب نَْفَسَك. الطائُر ما َسِمَع کالَم الرجِل، َو َذَهَب 

بَُه َعلَی اْلرِض  إَل الِْقرَْدِة، لِيَقوَل: ما ٰهَذا الَْعَمُل، إنَّها فَراشٌة لَيَْسْت ناراً؟ فَأََخَذُه ِقرٌد ِمنُهم قَويٌّ فرََضَ

فَـامَت الطّائُر. )ِمْن كِتاِب كَليلَة َوِدْمَنة(

أ( أَيَن كانَِت الُْقروُد تَعيُش؟

ب( ماذا فََعلَِت الُْقروُد ِبالَْفراَشِة؟

ج( َمْن قاَل: »ال تَنَصْح َمن ال يَْفَهُم«؟

د( كَيَف كانَِت الَْجوُّ ِعنَدما طَلَبَِت الُْقروُد ناراً؟

1

17

أَِجْب َحَسَب الّصوَرِة.

أ( كَْم كُرسيّاً يف ٰهِذِه الّصورَِة؟

؟ ب( َهْل تُشاِهُد أَشخاصاً جالِسنَي َعلَی الَْكرايسِّ

0/5
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م( الّثانـي، اَلَْوقُت: 70 َدَقيَقًة، اَلّتاريخ: .... /03/ ....  ، اَلَْفصُل )التِّ فِّ الّثانـَي َعَشَ ِباْسِمِه تَعالٰی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربيَِّة لِلصَّ

: ُل َوااِلْسُم الْعائِيلُّ اَلِْمنطََقة:                           اَلُْمَدرُِّس:                             ااَِلْسُم اْلَوَّ

ف
دي

ر

بارمپرسش

الف( مهارت واژه شناسی )دو نـمره(

1

. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتـها َخطٌّ

َْك ِباللِّه. نوَب إالَّ الشِّ الِة﴾/ 2. يَْغِفُر اللُّه الذُّ 1.﴿رَبِّ اْجَعلْني ُمقيَم الصَّ

ْدَر انِْشاحاً َو فَمي ِبالْبََسامِت. 3.كاَن لُِمزاِرٍع َمزَرَعٌة فيها َخرْضاواٌت./ 4. َو اْمَلِ الصَّ

1

2

تنَِي. اُکُتْب ِفـي الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

ة / َمْوت / َجلََس ٰی / زَلَـّ َحياة / قََعَد / تََعدَّ

الف............................. = ............................. ب ............................. ≠ ............................

0/5

3 اَلَْقميص  اَلُْفستان  اَلْفاكَِهة  0/25َعيِّـِن الْکَلَِمَة الَْغريَبـَة ِفـي الَْمعنٰی. اَلَْعباَءة

0/25َعيِّـِن الُْمفرََد َمَع َجْمِعِه. ُدعاء، أَْدعيَة/ ظاِهرَة، َمظاِهر/ َصْفَحة، ُصُحف/ َحْفلَة، َمحاِفل4
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ب( مهارت ترجمه به فارسی )نه نـمره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

1ــ ﴿ٰهذا َخلُْق ال فَأَرونـي ماذا َخلََق الَّذيَن ِمن دونِِه﴾ 0/75

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

2ــ اِْستَْقِبْح ِمْن نَْفِسَك ما تَْستَْقِبُح ِمْن َغيْـرَِك. 0/5

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

0/5 . 3ــ كُلُّ َعنٍي باكيٌَة يَوَم الْقياَمِة إاّل ثاَلَث أَْعنُيٍ

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

حنَي َرأَی الرَُّجَل لَْم يَُقبِّْل ِبْنتَـُه. 0/75 4ــ اِنْزََعَج رَسوُل اِل

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

يامَء َعلَی الرِّداِء َو َخيَّـرَها بَيْـَن اْلقاَمِة َمَعُه أَِو الَْعْوَدِة إلٰی قَوِمها. 1 الشَّ 5  ــ أَْجلََس النَّبـيُّ 

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

6  ــ َسبَْعٌة يف َخْمَسٍة يُساوي َخْمَسًة َو ثاَلثنَي. 0/5

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

7ــ لَيَْت َصديقي يَْنَجُح يف الُْمباراِة! 0/5 

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

8  ــ اِْصِبـروا َعلَی الَْمشاکِِل َصبْـراً. 0/5

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

9ــ اِْستَْغَفرُْت اللَّه اْسِتْغفاراً صاِدقاً. 0/5

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

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

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

نيا َحَسَنًة﴾ 0/5 11ــ ﴿َربَّنا آتِنا يف الدُّ

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

12.يا َمْن َسرَتَ الَْقبيَح. 0/5

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

13ــ ال لِباَس أَْجَمُل ِمَن الْعافيَِة. 0/5

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

7/5
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6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

ـِه يَطرُي بَْغتَـًة. 1ــ ِعنَدما يَتَأَكَُّد الطّائُِر ِمْن ِخداِع الَْعدوِّ َو ابِْتعاِدِه ِمْن ُعشِّ

 .أ( هنگامی كه پرنده از فريفنت دشمن و راندن او از آشيانه اش مطمنئ شد ناگهان فرار می كند

ب( وقتی كه پرنده از نرينگ زدن به دشمن و دور ساخنِت او از النه اش مطمنئ می شود، ناگهان پرواز 

 .می كند

2( بَلََغني أَنَّ رَُجالً ِمْن ِفتْيَِة أَهِل الْبَرصَِة َدعاَك إلٰی َمأُْدبٍَة فَأرَْسَْعَت إلَيها.

أ( به من رسيد كه مردی از جوانان برصه، تو را به مهامنی ای فرا خواند و تو به رسعت به سوی آن 

 .شتافتی

ب( به من گفتند مردی از نيكان برصه، تو را به جشن خويش دعوت كرد و تو با شتاب در آن حضور 

 .يافتی

0/5

7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت ِفـي التَّ کَمِّ

أال َو إنَّ لِـُكـلِّ َمأْموٍم إماماً یَْقتَدي ِبـِه َو یَْستيَض ُء ِبـنوِر ِعلِْمـِه. أال َو إنَّ إماَمُكم قَِد اكْتَفـٰی ِمْن ُدنْیاُه 

ُکم التَْقِدروَن َعلـٰی ٰذلَِك َو لِٰكْن أَعینونـي ِبـَوَرٍع َو اْجِتهاٍد َو  ِبـِطْمَریِه َو ِمْن طُْعِمـِه ِبـُقرَْصیـِه. أال َو إنَـّ

ٍة َو َسداٍد. ِعفَّ

آگاه باشيد که هر رهروی پيشوايی دارد كه از او ......................... و از نور دانشش روشنى می جويد. 

آگاه باشيد، امامتان از دنيايش به دو ...................... و از خوراکش به دو .................... بسنده کرده 

است. آگاه باشيد که قطعاً شام نـمی توانيد چنني کنيد؛ ولی با پارسايی و تالش و پاک دامنى و درستی، 

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

1

ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت نـمره(

8

ؤاِل( : )اُنْظُْر إلٰی تَرَْجَمِة اْلَفعاِل، أَْسَفَل السُّ تَرِجِم اْلَفعاَل الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1ــ  يا أَِحبَّتي، ال تَْنَصحوا أََحداً بنَْيَ اْلَْصِدقاِء. 2ــ أ ال تَُعـرِّفُـــنا زَميلَنا الَْجديَد، يا زَمييل؟ 3ــ لَيْتَـُه يُحاِوُل 

لِلنَّجاِح! 4ــ َمْن يَرَْحْم يُرَْحْم. 5  ــ فَريُقنا لَْم يَْفَشْل يف الُْمباراِة. 6  ــ اَلتَّالميُذ يُريدوَن أَْن يَرُْسموا صورًَة 

َعلَی الِْجداِر. 

نََصَح: اندرز داد/ َعرََّف: معرّفی كرد/ حاَوَل: كوشيد/ رَِحَم: مهربانی كرد/ فَِشَل: شكست خورد/ رََسَم: 

نّقاشی كرد
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9

َعيِّـِن الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَْفراغِ. 

 ال يَلَْعبْـَن  ال تَلَْعبوَن  1ــ يا أَوالُد، رَجاًء؛ .............. يف َوَسِط الّشاِرِع.      ال تَلَْعبوا

 َسْوَف يَْحتَِفلوَن  يَْحتَِفلوَن  2ــ إنّـُهم ................... أَْمِس.          اِْحتََفلوا

0/5

10

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

َل َهَدفنَِي َمْسوراً. نََجَح التَّالميُذ يف ااِلْمِتحاِن إاّل ِهشاماً.  اَلاّلِعُب َسجَّ

أَْحِسْن إلَی الّناِس إْحساَن الُْمْخلِصنَي. نَزََّل اللُّه الُْقرآَن تَْنـزيالً. يَْحُصُد الُْمزاِرُع الزَّْرَع َو هَو فَِرٌح.

َء أَْحَسُن ِمَن الَْعْفِو ِعْنَد الُْقْدرَِة.  لَيَْت حاِمداً فائٌِز يف الُْمسابََقِة! ال َشْ

يُْفتَُح الْباُب لُِدخوِل الطُّاّلِب. أَْصبََح الّشاتُِم ناِدماً ِمْن َعَملِِه الَْقبيِح. يا رَسوَل اِل.

3/25

11
. َعيِّـِن الُْجملََة الَّتي فيها أُسلوُب الَْحْصِ

ٍء ِباْلنفاِق إالَّ الِْعلَْم. . / يَْنُقُص كُلُّ َشْ ٍء هالٌِك إاّل َوْجَهُه﴾ / ال أَقوُل إالَّ الَْحقَّ ﴿كُلُّ َشْ
0/25

12

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

َذَهبَت الطّالِباُت إلَی ااِلْمِتحاِن.

َذَهَبْت: 

  .ب( ِفْعٌل َمعلوٌم، ُمفرٌَد ُمؤَنٌَّث غائٌِب َو الُْجملَُة ِفْعليٌَّة  .أ( ِفْعٌل ماٍض، الزٌِم َو الُْجملَُة اّسميٌَّة

ااِلْمِتحاِن: 

 .ب( َمْصَدٌر َعلٰی َوْزِن افِْتعال، ُمَعرٌَّف ِبأَل  .أ( ُمْفرٌَد ُمَذكٌَّر، َمْعرِفٌَة ِبالَْعلَميَِّة
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َعيِّـِن اْسَم الْفاِعِل َو اْسَم الَْمفعوِل َو اْسَم الُْمبالََغِة َو اْسَم التَّفضيِل يف ما يَلـي. )4 أَسامء(

1ــ ٰهَذا الُْكريسُّ َمصنوٌع ِمَن الَْخَشِب. 2ــ يا َستّاَر الُْعيوِب. 

3ــ أنا ُمْعتَِمٌد َعلٰی نَْفيس. 4ــ إنَّ أَْحَسَن الَْحَسِن الُْخلُُق الَْحَسُن.

1

د( مهارت درک و فهم )دو نـمره(

14

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

1ــ اَلَْجْوُز َثَرٌَة ِقْشُُه ُصلٌْب َو َغرْيُ صالٍِح لِْلَكِْل، يُْكَسُ لِتَناُولِِه.               ........................

نُّ َوْزٌن يُعاِدُل ِمئَـَة كيلوِغراٍم.                                             ........................ 2ــ اَلطُـّ
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15

اِْقَرأ النَّصَّ الّتالـَي؛ ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة الّتالَيِة.

اَلَْكلِامُت الَْجديَدُة: باَض ـِ : تخم گذاشت/ ُعّش: النه/ بَيْض: تخم/ رِْجل: پا/ تَلَّقٰی: دريافت كرد/ غاَدَر: 

ترک كرد

اَلْكوكو طائٌِر ال يَبْني ُعّشاً. َو ِعْنَدما تُريُد أُنثاُه أَْن تَبيَض، تَْذَهُب إلٰی ُعشِّ طائٍِر آَخَر لَيَس فيِه صاِحبُـُه؛ َو 

َة َمرّاٍت  ُر ٰهَذا الَْعَمَل ِعدَّ ؛ ثُمَّ تَبيُض َمکانَـها، َو تَْخُرُج ِبـُسَعٍة. تَُکرِّ تَْقِذُف بَيَضًة واِحَدًة ِمْنـُه خارَِج الُْعشِّ

، فَـال ياُلِحُظ ُوجوَد بَيَضٍة کَبيـرٍَة ُمْختَلَِفِة اللَّْوِن بَيـَن  يف کُلِّ َمْوِسٍم. يَأْتِـي الطّائُِر الِْمسکنُي صاِحُب الُْعشِّ

بُيوِضـِه. فَـيَـْرقُُد َعلَيـها إلٰی أَْن تَْخُرَج الِْفراُخ. أَوَُّل ما يَْفَعلُـُه فَْرُخ الْکوکو هَو َدفُْع سائِِر الِْفراِخ َو الْبُيوِض 

. فَـتَْسُقُط َعلَی اْلَرِض َو تَـموُت َحتّٰی يَبْقٰی َوْحَدُه لِـيَتَلَّقٰی  ِبـِجناَحيْـِه َو رِْجلَيْـِه الَْقويَّتَيـِن خارَِج الُْعشِّ

. َو ال يَلْتَِفتاِن  ُه ابُْنـُهام. فَـيُطِْعامنِـِه َحتّٰی يَْکبُـَر َو يُغاِدَر الُْعشَّ کُلَّ الِْغذاِء. صاِحبا ٰهَذا الُْعشِّ يَظُّناِن أَنَـّ

. إلٰی ِفراِخـِهاَم الَْمْوتـٰی أَْسَفَل الُْعشِّ

أ( أَيَن تَبيُض أُنْثَـی الْكوكو؟ 

ب( ماذا تَْفَعُل أُنْثَـی الْكوكو لاَّم تاُلِحُظ ُوجوَد بَيَضٍة کَبيـرٍَة ُمْختَلَِفِة اللَّْوِن بَيـَن بُيوِضـها؟ 

ج( ِبَم يَْدفَُع فَْرُخ الْکوکو سائَِر الِْفراِخ َو الْبُيوِض؟ 

ـها؟ د( ما هَي عاِقبَُة الِْفراِخ الَّتي تَْسُقُط ِمَن ُعشِّ

1

16

أَِجْب َحَسَب الّصوَرِة.

لَِّة؟ )َسلَّة: سبد( .................................................... كَْم بُرتُقالَـًة ِفـي السَّ

ما ِمْهَنـُة الرَُّجِل الْواِقِف َجْنَب َسيّارَتِِه؟ ....................................................
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