
بخش سوم

امتحانات و بارم بندی
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )3( رشته های رياضی و فيزيک و علوم تجربی پايۀ دوازدهم، نوبت اّول

 )از درس اّول و دوم(

مهارت های 

رهزبانی
ام

ش

رهموضوع
جمعمن

الف: مهارت 

واژه شناسی

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

بخش »اِعلَموا« )زير کلامت خط کشيده می شود.(
1

2

منره

2

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

ترادف آنها را مشّخص می کند./ يا شش کلمٔه پراكنده داده می شود كه چهار تای آنها 

متضاد هستند./ می توان اين سؤال را در دل منت درک مطلب طرّاحی كرد. متضاد يا 

مرتادف دو كلمه را در منت خواست و منرٔه درک مطلب، نيم منره افزايش يابد.(

0/5

3

تشخيص کلمٔه ناهامهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه يا نوشنت مفرد يا جمع اسم 

)در حّد جمع های مکّس خوانده شده در کتاب دوازدهم(

يا انتخاب گزينٔه مناسب برای جای خالی يک جمله

0/5

ب: مهارت 

ترجمه به 

فارسی 

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

9

منره

5
ترجمٔه درست يک جملٔه دارای الی نفی جنس. 

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

1/5ترجمٔه درست دو جملٔه دارای حروف مشبّهة بالفعل؛ يکی از دو جمله از »لَيَْت« است.6

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

0/5انتخاب گزينٔه درست در ترجمٔه جملٔه عربی به فارسی )دو جمله(8

1تکميل ترجمٔه ناقص از منت، تـمرين و بخش »اِْعلَموا« )چهار جای خالی(9
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ج: مهارت 

شناخت و 

کاربرد قواعد

10

ترجمٔه 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 

َصَبَ،  َدَخَل،  َخَرَج،  مانند  ريشه های ساده ای  با  و  اسلوب رشط داخل جمالت ساده  و 

کَتََب و ... که زير فعل خطّی کشيده می شود و دانش آموز با کمک يک قرينه يا بيشرت، 

ـِك.« که در اين جمله دو  آنها را ترجمه می کند؛ مانند: »يا َصديَقتي، ال تَْخرُجي ِمْن َصفِّ

قرينٔه »يا َصديَقتـي« و »ضمري ـِك« به 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

 منره

11

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

12
بايد الی نفی  تشخيص الی نفی جنس )چند جملٔه کوتاه داده می شود و دانش آموز 

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

13

تشخيص حروف مشبّهة بالفعل )چند جملٔه 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

14

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

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

)فاعل، مفعول، مبتدأ، خب، مضاٌفاليه، صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر، 

حال( از هر دو نوع »حال« سؤال طرح می شود. )هر كدام 0/25 منره(

2

15

تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضيل

يا ترجمٔه درست آنها؛ يا ترکيبی از تشخيص و ترجمٔه آنها )در هر حالت اين اسم ها 

داخل جمالت کوتاه هستند.(

1/5

د: مهارت

 درک و فهم

16

سؤال جوركردنی 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 كلمٔه مناسب كامل شود.

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

1

2

منره

17

درک مطلب )ارائٔه منت و طرّاحی چهار سؤال حتّی االمکان با چهار کلمٔه پرسشی خوانده 

شده( 

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

اساس منت ارائه شده در برگٔه 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 شيؤه ابتکاری ديگری که بتواند مهارت درک و فهم 

را بسنجد.

1
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بارم بندی امتحان کتبی عربی، زبان قرآن )3( رشته های رياضی و فيزيک و علوم تجربی پايۀ دوازدهم، نوبت دوم

مهارت های 

رهزبانی
ام

ش

رهموضوع
جمعمن

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

منره
2

مرتادف و متضاد )دو کلمه داده میشود و دانش آموز فقط تضاد يا ترادف را مشخص 

می کند؛ يا شش كلمٔه درهم داده می شود و دانش آموز آنها را كنار هم به صورت مرتادف 

و متضاد قرار می دهد.(

0/5

3
تشخيص کلمٔه ناهامهنگ از نظر معنا در ميان چهار کلمه يا يافنت گزينٔه مناسب برای 

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 

5ترجمٔه جمالت کتاب از عربی به فارسی از منت، مترين و بخش »اِعلَموا«5

9

منره

6
ترجمٔه درست يک جملٔه دارای الی نفی جنس. 

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

7
با تکيه بر   ) لََعلَّ لَيَْت و   ، کَأَنَّ  ، )أَنَّ بالفعل  ترجمٔه درست جملٔه دارای حروف مشبّهة 

معنای حروف مشبّهة بالفعل
0/5

1ترجمٔه يک جملٔه دارای مفعول مطلق تأکيدی و يک جملٔه دارای مفعول مطلق نوعی 8

0/5ترجمٔه يک جملٔه دارای قيد حالت 9

0/5انتخاب گزينٔه درست در ترجمٔه جملٔه عربی به فارسی )دو جمله(10

1تکميل ترجمٔه ناقص از منت، تـمرين و بخش »اِعلَموا« )چهار جای خالی(11
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ج: مهارت 

شناخت و 

کاربرد قواعد

12

ترجمٔه دقيق فعل های ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمراری، ماضی بعيد، امر، 

التزامی، اسلوب رشط و فعل  نهی، نفی، مستقبل، مجهول، معادل های عربی مضارع 

دارای نون وقايه داخل جمالت ساده و با ريشه های ساده ای مانند: َخَرَج، َ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 قرينٔه 

می کنند  کمک  دانش آموز  به  »أَْمِس«  زمان  قيد  و  »َجّدي«  و  »إّن«  در  »ي«  و  »أنا« 

مانند  دشواری  فعل های  از  كه  در صورتی  کند.  ترجمه  درست  را  »دخلُت«  بتواند  تا 

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

؟! )َهَمَس: آهسته سخن گفت( فِّ مثال: يا تاَلميُذ، لَِم تَْهِمسوَن يف الصَّ

يا در قالب مصوَّر به صورِت ارتباط دادن جمالت به تصاوير )هشت مورد(

يا به صورت تلفيقی از حالت اّول و دوم 

2

 7

منره

13

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، مضاٌفاليه، صفت، جار و مجرور، يا مجرور به حرف جر، 

حال، مستثنی و مفعول مطلق( 

تذکّر: سهم حال، مستثنی و مفعول مطلق 1/25 منره از 3 منره است.

تشخيص نوع مفعول مطلق نيز سؤال می شود.

0/25 تشخيص اسلوب حرص از استثناست. 

0/5منره تحليل رصفی و اعراب كه مؤكّداً بايد در قالب سؤال دو گزينهای شبيه مترین 

كتاب درسی باشد.

3

14

تشخيص اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مکان، اسم تفضيل يا ترجمٔه درست 

آنها؛ يا ترکيبی از تشخيص و ترجمٔه آنها )در هر حالت اين اسم ها داخل جمالت کوتاه 

هستند.(

2

د: مهارت 

درک و فهم

15

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

دوم« )چهار مورد( یا ارائٔه شش كلمه كه دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی 

كه باید با كلمٔه مناسب كامل شود.

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

1

2

منره

16

درک مطلب )ارائٔه منت و طرّاحی چند سؤال حتّی االمکان با چند کلمٔه پرسشی خوانده 

شده( 

يا )ارائٔه چند جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله يا بر 

اساس منت ارائه شده در برگٔه 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 شيؤه ابتکاری ديگری که بتواند مهارت درک و فهم 

را بسنجد.

1



96

 تذّکرات برای طّراحی سؤاالت امتحانی نوبت اّول و دوم و ميان نوبت ها    

1 سؤاالت امتحان، کنکور و مسابقات کاماًل حرکت گذاری می شوند.

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

3 در طرّاحی سؤال امتحان نوبت اّول، طّراح مجاز است تا یک منره در بارم بندی تغییراتی اجرا منايد؛ 

ولی در نوبت دوم، بارم بندی دقيقاً رعايت می شود.

4  حجم اصلی سؤاالت امتحانی ترجمه از عربی به فارسی و كاربرد واژگان است كه بايد تنّوع داشته 

باشد.

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

امکان ندارد؛ مثاًل در بخش مهارِت ترجمه، امکان دارد در یک جمله، چند مفهوِم مختلف هم زمان بیاید.

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

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

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

8 طرح سؤاِل امتحان کتبی ميان نوبت اّول و دوم از پانزده منره است. معموالً برای امتحاِن ميان نوبت، 

بارم بندی تعيني منی شود. اگر دبريی عالقه مند است که بر اساس بارم بندِی ويژٔه ميان نوبت سؤال طرح منايد، 

می تواند اين گونه عمل کند: 

مهارت واژه شناسی 1 منره، مهارت ترجمه به فارسی 5 منره، مهارت درک و فهم 2 منره و قواعد 7 منره. 

)اين موارد رصفاً پيشنهاد است.(

در نتيجه 5 منره کاسته می شود که برای منرٔه شفاهی منظور می گردد. 

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

9  در سؤال )ترجمٔه 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 َكالَم ُمَعلِِّمَك. أَختي َتْكُتُب َدرَْسها. أيَُّتها الزَّميَلُة، لَِم ال َتْدُخلنَي يف ُغرَفِتِك؟ أنتم َقْد َوَجْدُتم 

ْفرَِة َغداً. َنْحُن لَْم َنْجِلْس ُهناَك ِمْن َقْبل. َطريَقُكم. إنَّنا َسَنْذَهُب إلی السَّ

مالحظه می كنيد اّوالً هر يک از فعل ها در جمله واقع است؛ ثانياً در جمله قرينه هايی وجود دارد كه 

آن  است.  آموزش  ارزشيابی  اهداف  از  يكی  كه  نكنيم  فراموش  باشد.  موّفق  دانش آموز  تا  می كنند  كمک 
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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.

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

دارای معنای ساده؛ لذا چنني فعل هايی پيشنهاد می شود: اِْبَتَعَد، أَرَْسَل، اِْسَتْخَرَج، اِْقرَتََب، اِْنَتَظَر، اِْنَقَطَع، َتَكلََّم، 

َذَهَب، رََجَع، ساَعَد، ساَفَر، شاَهَد، َطَلَب، َعلََّم، َغَسَل، لَِعَب و ...

 10 در بخش قواعد شيؤه 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: 

) َها الرِّجاُل، رَجاًء، ... ٰذلَِك الّساِئَق.           )ساِعْد    ساِعدوا  ُاکُتْب يف اْلَفراِغ ِفعاًل ُمناِسباً.           أيُّ

. ، اِرِجْعَن إلَی ُبيوِتُکنَّ .         يا أََخوايت، ِمن َفضِلُکنَّ َترِجِم اْلَکِلَمَة الَّتي َتحَتها َخطٌّ

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

داده می شود.(

12  ترجمٔه جمله، يا کلمه از فارسی به عربی در هيچ آزمون، يا مسابقه ای طرّاحی منی شود.

13  طرح سؤال از فعل هايی مانند »َتَعلَّموا« ، »َتعارَفوا« 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. 

14 در تشخيص و ترجمٔه 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 ترجمٔه فعل هايی مانند أَرِْض، اِرَْض، اِْهِد، َدْع، ُاْدُع، 

، ِق دچار مشكل خواهند شد. اگر هم در كتاب های درسی به كار رفته باشند بايد بدون كوچک ترين  رُدَّ

اَط اْلُمْسَتقيَم﴾ تغيريی عني هامن عبارت داده شود؛ مانند: ﴿اِْهِدَنا الرصِّ

احتامل دارد دانش آموزی بداند فعِل جملٔه »اَْلَِطّباُء كانوا َيْفَحصوَن اْلَمرْضٰی.« معادل »ماضی استمراری« 

در فارسی است؛ ولی معنای فعل »َفَحَص« را كه در پائه 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 »َفَحَص« در برگٔه 

فعل  معنای  نه  است  استمراری«  »ماضی  معادل  ساختار  می شود  سنجيده  آنچه  زيرا  شود؛  داده  امتحان 

»َفَحَص«، و اين بخش از بارم بندی در بخش قواعد است، نه در بخش ترجمه.

15 آموزش و ارزشيابی مطابقت عدد و معدود و ويژگی های معدود و مطابقت موصوف و صفت مطلقاً 

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

اهداف کتاب است.
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16 طرح سؤال در مورد تشخيص ضمري و اسم اشارٔه 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 إّياَك؛ تشخيص کاربرد اسم اشاره مثّنی مانند هذاِن و هذين، کاربرد هذه و 

تلك برای اشاره به اسم غريعاقل.

در كتاب درسی به نام ضامير اشاره نشده است.

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

جملٔه ارائه شده باید كاماًل اعراب گذاری شده باشند. طرح سؤال از اعراب گذارِی کلامِت جمله، مطلقاً ممنوع 

است؛ زيرا در كتاب آموزش داده نشده است.

18 در تشخيص مشتّقات، ذکر جامد و مشتق الزم نيست؛ اّما ذکر نوِع كلامتی مانند حاِكم، َمحكوم، َمحَكَمة، 

أَحَكم الزم است. در اسم فاعل و اسم مفعول مانند ناِظر و ُمنَتِظر ذکر اينکه ناِظر اسم فاعل ثالثی مجرّد و ُمنَتِظر 

اسم فاعل ثالثی مزيد می باشد، در کتاب درسی تدريس نشده و از اهداف آموزشی کتاب نيست.

19  در بخش تحليل رصفی و اعراب می توان مانند صفحٔه 40 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. ارائٔه يک جمله و 

درخواست از دانش آموز برای نوشنت تحليل رصفی و اعراب نيز از اهداف برنامٔه درسی نيست.

20 تغيري جمالت كتاب در امتحان جايز است؛ به رشط اينكه اين تغيري موجب نشود كه بيشرت دانش آموزان 

كالس دچار اشكال شوند. هدف اين است كه دانش آموز طوطی وار عبارت ها را حفظ نكند. بديهی است كه 

آيات و احاديث و رضب املثل ها را منی توان تغيري داد.

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

رشته های رياضی و فيزيک و علوم تجربی

منرهموضوعشامرهمهارت 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 منايشی منت برخی درس ها.

4

2

مکاملٔه ساده در حّد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی )سؤال 

ن، َکم، َهْل، أ،  با جمالت دارای ما، ماذا، ما هَو، ما هَي، ِبَم، َمْن، لَِمْن، أيَن، ِمْن أيَن، ِممَّ

، أَّي(، متی، کيف، ملاذا، لَِم، َعمَّ

يا اجرای گروهِی مکاملاتی ساده.

1

5   جمع منره ها 
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تذّکرات:

1  امتحان ميان نوبت اّول و دوم شامل دو بخش کتبی )از 15 منره( و شفاهی )از 5 منره( می باشد، ولی 

امتحان نوبت اّول و دوم فقط کتبی و از بيست منره است.

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

عهدٔه بسياری از دانش آموزان بر منی آيد؛ اّما بايد از دانش آموزان خواسته شود حّتی االمکان مخارج حروف 

خاّص عربی را درست بر زبان آورند و مترين کنند، زيرا هدف اصلی آموزش عربی مسائل دينی است و قرائت 

مناز بايد با تلّفظ درست باشد.

3  در پاسخ به جمله های پرسشی به پاسخ کوتاه یک یا دو کلمه ای بسنده شود؛ مثاًل اگر در پاسخ سؤاِل 

»إلَی أيَن َتذَهُب؟« پاسخ دهد »إلی اْلُفنُدق«، کاماًل درست است و نیازی نیست پاسخ دهد: »أنا أذَهُب 

إلی اْلُفنُدِق.« در بخش مكامله، فهم سؤال نيمی از منره را دارد؛ مثاًل 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 منره را 

گرفته است. چون سؤال را فهميده است.

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

زمينٔه منايش و مکامله در کالس داشت می توان به عنوان منرٔه امتحان شفاهی از آن استفاده کرد.

بنابراين  آورد؛  به عمل  آزمون شفاهی  دانش آموزان  از همٔه  روز منی توان  يک  در  که  است  5 طبيعی 

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

را تشکيل می دهد. 

مبنای منره دهی آخرين و بهرتين وضعيت 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 گرامی خواهشمنديم اين 

بخش را با نرمش و مهربانی برگزار کند تا دانش آموز خاطرٔه خوشی از مکامله به ياد داشته و زمينٔه مثبتی 

در ذهن او برای سال های آينده مباند.

پرسش های مكامله مانند: 

َمْن أَنت؟ َما اْسُم ٰهَذا الّطالِِب؟ )َما اْسُم ٰهِذِه الّطالَِبِة؟(، ِمن أين حرضتك؟ کم عمرك؟ ما هَو َترتيُبَك َبنَي 

َنة؟ أّي طعام تحّب )تحّبنَي(؟  إخَوِتَك َو أََخواِتَك يف ال ُأرسَِة؟ کيف حالك؟ أين بيتك؟ إلٰی أيَن ساَفرَْت هذه السَّ

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

)تدرسني(؟ ماذا تأُکُل )تأكلني( لِلَغداِء؟ هل أنَت َنشيٌط )هل أنِت نشيطة(؟ أ دفرٌت علی اْلمنضدِة أم کتاٌب؟ لَِمن 

تلك الحقيبة؟ ماذا ُتشاهد يف ساحِة املدرسة؟
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رِْس اْلَوَِّل َوالثّانـي، اَلَْوقُت: 70 َدقَيَقًة، م( اْلَوَُّل، ِمَن الدَّ ، اَلَْفصُل )الرتِّ فِّ الثّانـَي َعَشَ  ِباْسِمِه تَعالٰی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربيَِّة لِلصَّ

 اَلتّاريخ: .... /10/ ....         اَلِْمنطََقة:                        اَلُْمَدرُِّس:                            ااَِلْسُم اْلَوَُّل َوااِلْسُم الْعائيِلُّ

بارمپرسشرديف

الف( مهارت واژه شناسی )دو منره(

1

. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

تَُؤکُِّد  التَّامثيِل،  َو  الرُّسـوِم  َو  النُّقـوِش  َو  الِْکتابـاِت  ِخالِل  ِمْن  اْلنساُن  َعرَفَـها  الَّتي  اَلَْحضـاراُت  1ــ 

اْهِتامَم اْلنساِن ِبـالّديِن.

2ــ ال لِباَس أَْجَمُل ِمَن الْعافيَِة. 

3ــ ﴿َو يَقوُل الْكاِفُر يالَيتَني كُْنُت تُراباً﴾

1

2

تنَِي. اُکُتْب في الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

تََجنُّب / أَرَْسَل / تََعلُّم / بََعَث / تََقرُّب / رِصاع

    أ( …......……… =  ……………

  ب( ……………  ≠  ……………

0/5

3

َعيِّـِن الْکَلَِمَة الَْغريَبـَة يف الَْمعنٰی. 

 اَلَْكِتف               اَلرَّأس 

اَلْيَد                    اَلطنّي        

0/25

4
 . اُکُتْب جمَع الْكَلَِمِة الَّتي تَْحَتها َخطٌّ

ال َشْعَب إاّل َو کاَن لَُه طَريَقٌة لِلِْعباَدِة. 
0/25
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ب( مهارت ترجمه به فارسی )نه منره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

1ــ ﴿فَٰهذا يَْوُم الْبَْعِث﴾  0/25

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

2ــ ﴿أَ يَـْحَسُب اْلنساُن أَْن يُتْـرََك ُسدًی﴾  0/5

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

لْـنا ما ال طاقََة لَنا ِبِه﴾  0/5 نا َو ال تُـَحمِّ 3ــ ﴿َربَـّ

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

4ــ ﴿َو ال تَُسبُّوا الَّذيَن يَْدعوَن ِمن دوِن اللِّهٰ فَـيَُسبُّوا اللَّهٰ ...﴾ 0/75

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

5ــ يا أَبـي الَْعزيُز، لَِم تَبْکي َو قَْد کُْنَت ِفـي الَْحجِّ ِفـي الْعاِم الاْميض؟!  1

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

6ــ قََذَف الُْمْشِكوَن إبراهيَم  يف الّناِر؛ فَأَنَْقَذُه اللُّه. 0/5

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

اَم الّناُس لِـأُمٍّ َو لِـأَب  1 7ــ أَيَُّها الْفاِخُر َجْهالً ِبـالنََّسب     إنَـّ

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

8ــ َرأَيُْت الزّاِرَع َو ُهَو يَْجَمُع الَْمْحصوَل.  0/5

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

9ــ رََجَعْت أُْختي ُمبْتَِسَمـًة قَبَْل َدقائَِق.  0/5

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

راسيََّة!  0/75 10ــ يا لَيْتَنا كُّنا نَْكتُُب واِجباتـِـنا الدِّ

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

11ــ ال تَْغَضْب؛ فَإنَّ الَْغَضَب َمْفَسَدٌة.  0/5

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

12ــ کَأَنَّ إرضاَء َجميعِ الّناِس غايٌَة ال تُْدرَُك.  0/75

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

7/5

6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

ـِة َجبَِل الّنوِر.  1ــ أَتََذکَُّر غاَر ِحراٍء يف ِقمَّ

أ   ( غار حرا را در باالی كوه نور به ياد می آوريم.              

ب( غار حرا را در قلّٔه كوه نور به ياد می آورم.               

2ــ أَ لَْم تَْعلَمي أَنَّ رِْجلـي تُْؤلُِمني؟

أ   ( آيا ندانستی كه پايم درد می كند؟                                    

ب( آيا منی دانی كه پايم درد گرفته است؟                  

0/5
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7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت ِفـي التَّ کَمِّ

ْدَر انِْشاحاً َو فَمـي ِبالْبََسامِت َو  َعواِت، اِْجَعِل الْيَوَم سعيداً َو كَثرَي الَْبكاِت َو اْمَلِ الصَّ يا ُمجيَب الدَّ

أَِعّني يف ُدرويس َو أَداِء الْواِجباِت. 

ای ……………… دعاها، امروز را مائه خوشبختی و پر بركت قرار بده و ……………… را از 

شادی و ……………… را از ……………… پُر كن و مرا در درس هايم و انجام تكاليف ياری 

كن.

1

ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت منره(

8

 : تَرِجِم اْلَفعاَل الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1. أنا قَْد ساَعْدُت أخـي.                              2. إنََّك لَْن تَرِْجَع إلٰی ُهنا.  

3. نُريُد أَْن نَْذَهَب إلٰی بَيِتنا.                         4. يا ِطْفلَُة، اِْغِسيل َوْجَهِك.  

   5. أَيَُّها اْلَوالُد، ال تَْقرَتِبوا الِْبئْـَر.                       6. لَيْتَنا نُساِفُر إلَی الَْقْريَِة َمعاً!

7. اَلْحارُِس كاَن قَْد َسِمَع َصْوتاً.                      8. اَلُْعاّمُل کانوا يَْعَملوَن يف الَْمْصَنعِ.       

2

9

َعيِّـْن الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَْفراغِ.

تَكاتَبَـتا       تَكاتَبْتاُم   تَكاتَبْنا         1ــ أَنَت َو َصديُقَك ……………… َعبْـَر اْلنرِتنِت. 

اِْغرِْسَن       َغرَْسنا           َسَنْغرُِس   2ــ نَْحُن ……………… أَْشجاراً ِفـي اْلُسبوِع الْقاِدِم. 

تُداِفعوَن تُداِفُع                 تُداِفعنَي   3ــ إنَّ َسَمَكَة التّيالبيا ……………… َعْن ِصغارِها. 

عاِملـي   عاِمْل      4ــ رَجاًء، يا َشباُب، ……………… زَُمالئَُكم َجيِّداً.   عاِملوا  

1

10

َعيِّـِن الِْعباَرَة الَّتي فيها ال الّنافَيُة لِلِْجْنِس.

 1ــ ﴿َو ال يَْحزُنْـَك قَولُُهم إنَّ الِْعزََّة لِلِّهَٰ َجميعاً ...﴾    

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

 3ــ ال فَْقَر أََشـدُّ ِمَن الْـَجْهِل.                              

0/25

11

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

1ــ ﴿... إنَّ اللَّهٰ لَـذو فَضٍل َعلَی الّناِس َولِٰکنَّ أَكثَـَر الّناِس ال يَْشُكروَن﴾    

ُكم تَْعِقلوَن﴾                                      2ــ ﴿إنّا َجَعلْناُه قُرآناً َعَربيّاً لََعلَـّ

3ــ اَلَْفأُْس آلٌَة ذاُت يٍَد ِمَن الَْخَشِب َو ِسنٍّ َعريَضٍة ِمَن الَْحديِد يُْقطَُع ِبها. 

0/25
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12

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

1.﴿َوُخلَِق اْلنساُن َضعيفاً﴾                      2. اَلِْكتاُب َصديٌق يُْنِقُذَك ِمْن ُمصيبَِة الَْجْهِل.

3. شاَهَد الزّائُِر َمْنظَراً َجميالً يف َسْفرَتِـِه.       4. اَلاّلِعبوَن رََجعوا ِمَن الُْمباراِة َو ُهم َمْسوروَن.

2

13

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

َجِر ِبال ثَـَمٍر.  1.﴿يُْعرَُف الُْمْجرِموَن ِبسيامُهم﴾                   2. اَلْعالُِم ِبال َعَمٍل كَالشَّ

3. َزيَنب أَكْبَـُر ِمْن زَهراء.                         4.أَْشتَِغُل يف َمْعَمٍل َصغيـٍر.

5.زَميلـي َصبّاٌر ِعْنَد ُمواَجَهِة الَْمشاكِِل.         6.َحَسُن اْلَخالِق َمحموٌد بَيْـَن زُمالئِِه.

1/5

د( مهارت درک و فهم )دو منره(

14

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

……………… َنُم تِـْمثاٌل ِمن َحَجٍر أَْو َخَشٍب أَو َحديٍد يُْعبَُد ِمْن دوِن اللِّه.  1. اَلصَّ

……………… 2. اَلُْغراُب طائٌِر أَْحَمُر اللَّوِن يَعيُش قُرَْب الّشاِطِئ. 

0/5

15

اِْقَرأ النَّصَّ الّتالـَي؛ ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة الّتالَيِة.

ُه رَُجٌل صاِدٌق َو َصبّاٌر َو  « ُمزاِرٌع. هَو يَْسُکُن يف قَريَِة ِبطْرود ِبــُمحافَظَِة مازَنَدران. إنَـّ يُِّد ُمسلِميٌّ »اَلسَّ

ُمحرَتٌَم. يف يَْوٍم ِمَن اْلَيّاِم شاَهَد َجامَعًة ِمَن الُْمساِفريَن واِقفنَي أَماَم َمْسِجِد الَْقريَِة. فََذَهَب َو َسأَلَُهم َعْن 

يّاراِت؛ لَِك يَُصلَِّح  يُِّد ُمسلِميٌّ ِبَصديِقِه ُمَصلِِّح السَّ َسبَِب ُوقوِفِهم، فَقالوا: إنَّ َسيّارَتَنا ُمَعطَّلٌَة. فَـاتََّصَل السَّ

يّاراِت. َسيّارَتَُهم. َو جاَء َصديُقُه َو َجرَّ َسيّارَتَُهم ِبالْـَجرّارَِة َو أََخَذها إلٰی َمْوِقِف تَْصليِح السَّ

يّارََة الُْمَعطَّلََة؟ يُِّد ُمسلِمـيٌّ َو َصديُقُه السَّ أ(   ِبَم َجرَّ السَّ

ب( لَِم كاَن الُْمساِفروَن واِقفنَي أَماَم َمْسِجِد الَْقريَِة؟

؟  يِِّد ُمسلِمـيٍّ ج(  ما ِمهَنُة َصديِق السَّ

؟  يُِّد ُمسلِمـيٌّ د(   أَيَْن يَعيُش السَّ

1

16

أَِجْب َحَسَب الّصوَرِة.

أ( كَْم كُرسيّاً يف الُْغرفَِة؟

؟ ب( ماذا تُشاِهُد ُهنا َغيْـَر الَْكرايسِّ

0/5
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م( الثّانـي، اَلَْوقُت: 70 َدقَيَقًة، ، اَلَْفصُل )الرتِّ فِّ الثّانـَي َعَشَ ِباْسِمِه تَعالٰی، اِمِتحاُن اللَُّغِة الَْعَربيَِّة لِلصَّ

:  اَلتّاريخ: … /03/ …         اَلِْمنطََقة:                        اَلُْمَدرُِّس:                      ااَِلْسُم اْلَوَُّل َوااِلْسُم الْعائيِلُّ

بارمپرسشرديف

الف( مهارت واژه شناسی )دو منره(

1

. تَرِجِم الْکَلاِمِت الَّتي تَحَتـها َخطٌّ

1. إنَّ التَّحديَد ِفـي اْختياِر الُْکتُِب کَـالتَّحديِد ِفـي اْختياِر الطَّعاِم، کاِلُهام ال يَکوُن إاّل لِـِطْفٍل أَْو َمريٍض. 

2. اِْشتَـَريُْت أَنْواَع الْفاكَِهِة إاّل أناناس.

 3. حارُِس الُْفنُدِق يَْسَهُر كُلَّ اللَّيِْل.

1

2

تنَِي. اُکُتْب ِفی الَْفراغِ الْکَلَِمَتنِي الُْمَتاِدَفَتنِي َو الْکَلَِمَتنِي الُْمَتضادَّ

أَْصبََح / َغال / َسِهَر / رَُخَص / ضاَق / صاَر

أ( ………..…  = ……………

ب( ……………  ≠ ……………

0/5

3

َعيِّـِن الْکَلَِمَة الَْغريَبـَة ِفـي الَْمعنٰی. 

 اَلَْقْول                                  اَلُْفْستُق 

اَلَْحّب                                      اَلَْجْوز          

0/25

4
. اُکُتْب ُمْفرََد الْكَلَِمِة الَّتي تَْحَتها َخطٌّ

دائِِد يُـْعرَُف اْلْخواُن.  ِعْنَد الشَّ
0/25



105بخش سوم: امتحانات و بارم بندی

ب( مهارت ترجمه به فارسی )نه منره(

5

تَرِجْم ٰهِذِه الُْجَمَل.

الِة ...﴾   0/5 1ــ ﴿رَبِّ اْجَعلْني ُمقيَم الصَّ

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

ُه يَتَِّسُع ِبـِه. 1/25 2ــ کُـلُّ وعـاٍء يَضيُق ِبـام ُجِعَل فيـِه إاّل ِوعـاَء الِْعلِْم؛ فَـإنَـّ

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

ُحـُه قارِئُــُه؛  يَتََصفَّ ِبـفائَِدٍة، َو رُبَّ کِتاٍب  ِمْنـُه  الْقاِرئُ يف ِقراَءتِـِه، ثُمَّ ال يَْخُرُج  3ــ رُبَّ کِتاٍب يَْجتَِهُد 

ُِّر يف نَْفِسـِه تَأْثيـراً َعميقاً يَظَْهُر يف آرائِـِه. 1/5 فَـيُؤَث

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

4ــ ُولَِد الَْفَرزَْدُق يف ِمنطََقٍة ِبـالُْکَويِت عاَم ثاَلثٍَة َو ِعْشيَن بَْعَد الِْهجرَِة، َو عاَش ِبـالْبَرصَِة. 0/75

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

5  ــ ٰهَذا الَّذي تَـْعرُِف الْبَطْحاُء َوطْأَتَـُه   َو الْبَيُْت يَـْعرِفُـُه َو الْـِحلُّ َو الَْحرَُم  1

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

6ــ ال کَْنـَز أَْغنٰی ِمَن الَْقناَعِة. 0/5

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

7ــ لَيَْت زَمييل يَْنَجُح يف الُْمباراِة! 0/5 

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

8ــ اِْصِبـروا َعلَی الَْمشاکِِل َصبْـراً. 0/5

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

9ــ اِْستَْغَفرُْت اللَّه اْسِتْغفاراً صاِدقاً.  0/5

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

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

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

7/5

6

حيَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَتِخِب التَّ

: ِعنَد ُخلَفاِء بَني أَُميََّة.  1ــ کاَن الَْفَرزَْدُق يَْستُـُر ُحبَّـُه ِلَْهِل الْبَيِت

أ( فرزدق عشق خود را به اهل بيت پيش خلفای بنی اميه پنهان كرده بود.  

ب( فرزدق دوستی اش را نسبت به اهل بيت نزد خلفای بنی اميه پنهان می كرد.  

نا لَْن نَْکِذَب لِلُْحصوِل َعلَی النُّقوِد. 2ــ إنَـّ

أ( ما به خاطر به دست آوردِن پول بی گامن دروغ نخواهيم گفت.  

ب( قطعاً ما برای به دست آوردِن پول دروغ منی گوييم.  

0/5
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7

َجَمِة الْفارِسيَِّة. ِل الَْفراغاِت ِفـي التَّ کَمِّ

ـُه فَْوَق ِجباٍل ُمرتَِفَعٍة بَعيداً َعِن الُْمفرَتِسنَي. و ِعنَدما تَْکبُـُر ِفراُخـُه،  ُهناَك طائٌِر يَُسّمٰی بَرْناکِل يَبْني ُعشَّ

يَبْلُُغ ارْتِفاُعُه  ِمْن َجبٍَل  واِحداً  الِْفراُخ نَْفَسـها واِحداً  الُْمرْتَِفعِ. تَْقِذُف  ـَها  تَْقِفَز ِمْن ِعشِّ أَْن  يُريُد ِمنها 

أَکْثَـَر ِمْن أَلِْف ِمتْـٍر. 

از  دور  بلند،  کوه هايی  فراِز  بر  را  النه اش  ]او[  »برناکل« ……………  که  دارد  وجود  پرنده ای 

النٔه  از  می خواهد  آنها  از   …………… جوجه هايش  هنگامی که  و   …………… شکارچيان 

بلندشان بپرند. جوجه ها خودشان را يكی يكی از کوهی که بلنداِی آن به بيش از …………… 

مرت می رسد، می اندازند.

1

ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت منره(

8

 : تَرِجِم اْلَفعاَل الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1ــ يا أَْوالُد، ال تَُكلِّموا أَثناَء التَّدريِس.         2ــ أ ال تَْعرِفُني، يا أَخي؟ 

3ــ لَيْتَـُه يَْنَدُم َعلَی أَْخطائِِه!                             4ــ َمْن يُحاِوْل يَْنَجْح.

5  ــ فَريُقنا لَْم يَْفَشْل يف الُْمباراِة.                    6  ــ اَلُْعاّمُل يُريدوَن أَْن يَرِْجعوا ِبالْحاِفلَِة.   

كَلََّم: صحبت كرد/       َعرََف: شناخت/      نَِدَم: پشيامن شد/ 

حاَوَل: كوشيد/           فَِشَل: شكست        خورد/ رََجَع: برگشت        

1/5

9

َعيِّـِن الِْفْعَل الُْمناِسَب لِلَْفراغِ.

ُِّر فيَك. 1ــ يا َحبيبي، ……… اْلرَْشاَر؛ ِلَنَّ رَشَُّهم يُؤَث

ال تُجالِْس      ال يُجالُِس               ال يُجالِْس   

2ــ نَْحُن  ……… َمالِبَسنا الّرياضيََّة أَْمِس.

َسْوَف نَْغِسُل   َغَسلْنا                     نَْغِسُل        

0/5

10

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

1ــ يَْحُصُد الَْفاّلُح الَْمحصوَل َمْسوراً.          2ــ نََجَح الطُّاّلُب يف ااِلْمِتحاِن إاّل ِهشاماً.

3ــ أَْحِسْن إلَی الُْفَقراِء إْحسان الُْمْخلِصنَي.   4ــ نَزََّل اللُّه الُْقرآَن تَْنـزيالً. 

5  ــ یَْحُصُد الُْمزاِرُع الزَّْرَع َو هَو فَِرٌح.          6  ــ فَتََح الْحارُِس اْلَمنُي الَْمْصَنَع يف الّساَعِة الْخاِمَسِة.

7  ــ اَلُْمْستَْوَصُف قَريٌب ِمَن الُْفْنُدِق.

2/25

11

. َعيِّـِن الُْجملََة الَّتي فيها أُسلوُب الَْحْصِ

ٍء هالٌِك إاّل َوْجَهُه﴾  1ــ ﴿كُلُّ َشْ

 . 2ــ ال أَقوُل إالَّ الَْحقَّ

ٍء ِباْلنفاِق إالَّ الِْعلَْم. 3ــ يَْنُقُص كُلُّ َشْ

0/25
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. فـيِّ َو اْلعراِب لِام أُشريَ إلَيِه ِبَخطٍّ حيَح يف التَّحليِل الصَّ َعيِّـِن الصَّ

َذَهبَت الطّالِباُت إلَی ااِلْمِتحاِن.

َذَهبَْت:     أ( ِفْعٌل ماٍض َو الُْجملَُة اّسميٌَّة.                 

              ب( ِفْعٌل َمعلوٌم َو الُْجملَـُة ِفْعليَّـٌة.                

ااِلْمِتحاِن:   أ( ُمْفرٌَد ُمَذكٌَّر، َمْعرِفٌَة ِبالَْعلَميَِّة.                    

              ب( َمْصَدٌر َعلٰی َوْزِن افِْتعال، ُمَعرٌَّف ِبأَل.       
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َعيِّـِن اْسَم الْفاِعِل َواْسَم الَْمفعوِل َواْسَم الُْمبالََغِة َواْسَم التَّفضيِل َواْسَم الَْمكاِن يف ما يَلـي. )8 أَسامء(

1ــ َهْل ِمْن نارِصٍ يَْنرُصُن؟                        2ــ ٰهَذا الُْكريسُّ َمصنوٌع ِمَن الَْخَشِب.

3ــ يا َستّاَر الُْعيوِب.                                4ــ يف َمديَنِتنا َمساِجُد كَثيـرٌَة. 

5  ــ َمْكتَبَُة ُجندي سابور كَبريٌَة.                    6  ــ أنا ُمْعتَِمٌد َعلٰی نَْفيس. 

7  ــ إنَّ أَْحَسَن الَْحَسِن الُْخلُُق الَْحَسُن.          8  ــ أَرَْسَل اللُّه الُْمرَْسلـنَي ِلرشاِد الّناِس. 

2

د( مهارت درک و فهم )دو منره(

14

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

1ــ اَلُْخّفاُش هَو الَْحيَواُن اللَّبون الَْوحيُد الَّذي يَْقِدُر َعلَی الطَّرَياِن.      ……………

َهبيَِّة.      …………… 2ــ يَْحُصُل الْفائُِز اْلَوَُّل يف الُْمسابََقِة َعلَی الْجائِزَِة الذَّ
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اِْقَرأ النَّصَّ الّتالـَي؛ ثُمَّ أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة الّتالَيِة.

َمِك يف إفْريقيا يَْستُـُر نَْفَسـُه ِعْنَد الَْجفاِف يف ِغالٍف ِمَن الَْموادِّ الُْمخاطيَِّة الَّتي تَْخُرُج  يوَجُد نَْوٌع ِمَن السَّ

أَکْثَـَر ِمْن َسَنـٍة، َو ال يَْحتاُج إلَی الاْمِء  ِمْن فَِمـِه، َو يَْدِفُن نَْفَسـُه تَْحَت الطّيـِن، ثُمَّ يَناُم نَْوماً َعميقاً 

َو الطَّعاِم َو الَْهواِء؛ َو يَعيُش داِخَل ُحْفرٍَة َصغيـرٍَة ِفـي انِْتظاِر نُزوِل الَْمطَِر، َحتّٰی يَْخُرَج ِمْن الِْغالِف. 

راَب الْجافَّ لِـَصيِْدِه.     يّادوَن اْلفريقيّوَن إلٰی َمكاِن اْخِتفائِِه قَبَْل نُزوِل الَْمطَِر َو يَْحِفروَن التُـّ يَْذَهُب الصَّ

َمُك بَْعَدما يَْدِفُن نَْفَسـُه تَْحَت الطّيـِن؟  أ( ماذا يَْفَعُل ٰهَذا السَّ

َمُك الَّذي يَْستُـُر نَْفَسـُه ِعْنَد الَْجفاِف يف ِغالٍف؟ ب( أَيَن يوَجُد السَّ

راَب لِـَصيِْدِه؟  َمِك َو يَـْحِفُر التُـّ ج(  َمْن يَْذَهُب إلٰی َمكاِن اْخِتفاِء السَّ

َمُك ِبحاَجٍة إلَی الاْمِء َو الطَّعاِم َو الَْهواِء داِخَل ُحْفرَتِِه؟  د( أَ ٰهَذا السَّ

1
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أَِجْب َحَسَب الّصوَرِة.

أ( كَْم عاِمالً ِفـي الّصورَِة؟   ……………………

ب( َهِل الُْعاّمُل داِخَل الِْبناِء؟ ……………………
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