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بارماألسئلة ردیف

)أربََع َكلِماٍت( . تَرجم الکلماِت الّتی تحتها خط  1

رُ فََكْم أ(  ................................... /         .َشْهٍد َعْيشي و أْنَت حاِمُل  تَُمرِّ

.................................. /    .   ُعداتي هََجروني َكما تَشاءُ  أَِحبَّتيب( 

1

ةَ َعیِّ  2 « ةزائد ةکلم»  .ن الَكلِماِت الُمتَراِدفَةَ و الُمتَضادَّ

«الُحبّ  / َغداة  / الفاَلة /الُودّ  / َعشیَّة»   

...............= ادف: ................. رالُمتا    ............. ≠ ................ المتضاد: 

1

0.5 ..........:.... َمْحِمَدة   ............:  ُوَكنات   الَكلِماِت:جمَع  مفرَد أو اُکتب3

َعیِِّن الَكلَِمةَ الَغریبَةَ :4

○ طَلَبَ     ○َشمَّ       ○أراَد      ○شاَء ( الف

○َعّّلَمة   ○َسيّاَرة   ○نَظّاَرة    ○فَتّاَحة ب( 

0.5

 .انتِخب التَرجمة الصحیحة5

 إیّاَك و ُمصاَدقَِة األْحَمِق.الف: 

○  .دوستی نادان همراه توست -2  ○  از دوستي با نادان بپرهيز . -1

دوُق َمْن نََصحَ الصَ ب:  َك في َعْیبَِك.دیُق الصَّ

○دوست بسيار راستگوی تو کسی است که عيبت را به تو توصيه کند.  -1

○ که تو را درباره عيبت پند دهد.  دوست راستگو کسی است -2

1

.الناقصةَ  ل الترجمةَ کمِّ  6

 دیُق َمْن كاَن ناهیاً َعِن الظُّْلِم و العُْدواِن ُمعیناً َعلى البَرِّ و اإلحساِن.الصَّ 

............... از ستم و .............. و یاری رساننده بر  دوست کسی است که

............ و احسان باشد.
5/1

7

 ترجم الجمَل التالیةَ .

 (0.75) إنََّك أْنَت َعّّلُم الُغيوِب. أ(

عاُت أْشعاٌر فاِرسيَّةٌ َمْمزوَجةٌ بالَعَربيَِّة.ب(  (0.75) الُملَمَّ

 (0.75) .إنّي َرأَْیُت َدْهراً ِمْن هَْجِرَك القياَمة ج(

 (0.75) في بُْعِدها َعذاٌب في قُْربِها السَّّلَمِة.(د

 (1)و قَْد تُفَتَُّش َعْيُن الَحياِة في الظُّلُماِت. هـ(

 (1) َوَجْدَت رائَِحةَ الُودِّ إْن َشَمْمَت ُرفاتي.(و

5



8

ََ األتَرِجم   التاّلیةَ . فعا

َعراُء.                  ب( قَْد اِْستَفادَ الف(  الَمصانَِع َرْكباً تَهيُم في  َسلِ  ِمْنها الشُّ

 الفَلَواِت.

0.5

ََ في الِعبارات التّالیَّةِ  9  :ااْذُكْر نَوَعهو  َعیِِّن األْفعا

  َعُدّواً واِحداً و الواِحُد َكثيٌر.یا بُنَيَّ اِتَِّخْذ أْلَف َصدیٍق و األْلُف قَليٌل، و ال تَتَّْخْذ الف( 

1

عیِّن المطلوُب منَک فی العباراِت التّالیِّة . 10

     یُْصنَُع الُخْبُز ِمَن الَعجيِن.الف: 

..................... نائُِب فاِعل: ............: ........فِْعل َمْجهوَ

یَرى حافِظٌ في بُْعِد الَحبيِب َعذاباً.    ب: 

....................: ... جار و مجرور   ....................... فاعل :

1

)المحل االعرابي را كامل بنویسید( . کلماِت الّتي تحتها خطّ لل اإْلعرابيَّ  اْلَمَحلَّ  َعیِّنِ  11

1.5و األحادیِث. القُْرآنِ لَُغةُ   الَعَربیَّةُ   اللَُّغةُ 

()بدون تكرار َعیِّن اِْسَم التَّْفضیِل و اِْسَم الَمكاِن في الِعباراِت التّالیَِة. 12

أََحبُّ ِعباِد هللاِ إلى هللاِ أْنفَُعهُم لِِعباِدِه. ................ /  -1

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

األقصى ................. / .................ِمَن الَمْسِجِد الَحراِم إلى الَمْسِجِد  -2

1

َِ و اِْسَم الُمبالََغِة في الِعباراِت التّالیَةِ  13 ثُمَّ تَْرِجْمها.، َعیِّْن اِْسَم الفاِعِل و اِْسَم الَمْفعو

ليَن.    ترجمه : ............... –اسم فاعل: ............. الف( إنَّ هللاَ یُِحبُّ الُمتََوكِّ

نوِب.   ترجمه : ............... –اسم مبالغه: .............   ب( إنَّهُ َغفّاُر الذُّ

ترجمه : .............. –اسم مفعول: ..............    ج( إنَّهُ كاَن َمْنصوراً.

1.5

غ( –َعیِّن الّصحیَح و الَخطَأ َحَسَب الَحقیقَة: )ص  14

الف( الكأُس إناٌء یُْشَرُب بِِه الماُء أو الشاُي.      .......

بيِع بَدیَعةٌ َخِضَرةٌ.  ....... ب( ُغصوُن األْشجاِر في الرَّ

.......      . دیِق أو الُمِحبِّ ج( الَكراَمةُ تَْرُك الصَّ

1.5

ِل الِحواَر بِالَكلِماِت التّالیَِة: 15  َكمِّ

لي   -القَمیِص  -بَنَْفَسجيُّ  أْرَخصَ   -النَّْوِع    -لَْوٍن   -تَفَضَّ

جاليِّ ؟کَ  -  ْم ِسْعُر هذا ............... الرِّ

 ِستّوَن أْلَف توماٍن. -

 أریُد .............. ِمْن هذا. هذه األْسعاُر غاليَة. -

َخْمسيَن أْلَف توماٍن. ............... أْنظُري.َعْنَدنا بِِسْعِر  -

 أيُّ ............. ِعْنَدُكم؟ -

أْبيَُض و أْسَوُد و ................ . -

1.5



َرجاًء، أَْعِطني قَميصاً ِمْن هذا ........... . -
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