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 ترِجم الجمالت إلی الفارسیة. 

 ( 75/0أتَزَعُم أّنَک ِجرٌم صغیٌر و فیَک انَطَوی العاَلُم األکبَ ُر. ) –الف 

 (75/0َهل ِسوی َلحٍم و َعظٍم و َعَصب ) ؛َبل َتراهم ُخِلقوا ِمن طینٍة  –ب 

 ( 75/0إّن اهللَ ُیِحبُّ الذیَن یُقاتِلوَن في سبیِله صّفاً کأنّهم بُنیاٌن َمرصوص.) –ج 

ت بواسطِة هذه المادِة تَفجیُراألرِض في قناةِ و ِمن األعمال العظ –د  ( 1بَ َنما.) یمة التي َتمَّ

 (75/0تّیٌة.)و بکماُء لیَست َلها أحباٌل ص الّزرافةَ هل تَعَلُم أّن  -ه  
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 عّین الکلمة َیخَتِلُف عن البقّیة.

5/0 َمعاِیب)(     َمعاِمل)(    َمصانِع)(      َمناِجم)( –ب      ِتالل)(    ِخالل)(      ِجبال)(      ِحبال)(  -الف
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...................َعظم:        ................... أکُتب المفرد و الجمع:               الِصبیان:
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 َترِجم ما تحتهما خٌط.  
 ..................... .لّدرّاجةموجوٌد في اللهجاِت العربّیة ا« گ»تلفظ –الف 

........................فیِه هدٌی للمّتقین.  ریبَ ذلَک الکتاُب ال –ب 
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کلمتان زائدتان( أکُتب المتضاد و المترادف ِمن هذه الکلمات.)  
باب»  َل  -السُّ َل  –خیبُة األَمل  –النوُم الخفیف  –سدید  –َصَعَب  –سارََع  –الّرجاء  –َعَصب  –أجَّ «َسهَّ

 .....................   ، ...................   ،  .....................   ،  ........................
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إنتِخب األخطأ في المفرد.
األنفاق: جمِع نَ َفق)(  –ب  اإلعمار: جمِع الِعمارة)(   -الف 

نحاء: جمِع النحو)( األ -د الُطّن: جمِع أطنان)(   –ج 
5/0

7

ل الترجمة.  َکمِّ
«واهلِل َلو ُاعِطیُت األقالیم الّسعبَة بما تحَت أفالِکها علی أن أعصَی اهللَ في نملٍة أسَلُبها ُجلَب شعیَرٍة مافَ َعلُت.» 

.......... اگر سرزمین های .......... باهرآن چه زیر ............ هست به من ............  تا درمورد  
مورچه ای از خدا............ و ........... ............. را از آن ...................... انجام نمی دادم. 
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 أکُتب کلمة مناسبة مناسبة للتوضیحات التالیة. 
عنصٌر فلزٌی کالحدید موصٌِّل للحرارة و الکهرباء: ................  –ف ال

و السّیارات للنجاة ِمن الخطِر: ...............  شریٌط َیسَتعِمُلُه رُّکاُب الطائراتِ  –ب 
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ح الخطأ ِفي الترجمة.   صحِّ
خطأ( 3ِلَم التُعاِملونَنا بَِعدِلکم: آیا باما باعدالت رفتار می کنید؟ )  –الف 

خطأ( 3لیَت منصوٌر یشَتِغُل في المزرعة نشیطاً: گویا منصور در مزرعه با خوشحالی مشغول است. ) –ب 
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 َترِجم وفَق النموذج: 
َم : فهمانید.  -الف  فَ هَّ

م :                ................ ماسوَف تُ َفهِّ     ....................الُمَفهِّ
إمتَ َنَع : خودداری کرد. –ب 

......................   لیَتکم إمتَ َنعُتم َعن الّنوم: ..................مَتِنعوا عن الُمطالعةَلن تَ   
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إقرأ النّص التالي و أِجب عن األسئلة بالعربي. 

َل کاَن ألفرِد نوبل َدؤوباً إلخترِع مادة الدینامیت التي ال»  تَنَفِجُر إالّ بإرادة اإلنسان، حّتی َیسَتطیَع أن ُیَسهِّ
وا ألفرد بتاِجِر الموِت بعد موِت أخویِه. خاَف نوبل أن  األعماَل الصعبة بواسطة هذه المادة. لکنَّ بعَض الّناِس َسمَّ

َح  َیذُکَرُه الناِس بالسوء بعَدموتِه، لذلَک بَنی نوِبل مؤسسة جائزة نوبل َوَمَنَح ثروتَهُ  ِلشراء الجوائز الّذهبّیة لکی ُیَصحِّ
«خطأُه.

ماهَی ماّدة الدینامیت و َمن َیخَترُِعها؟ .............................................  –الف 

ِلَم بَ َنی نوبل مؤسّسة جائزة نوبل؟............................................  –ب 

َح خطأُه؟! ............................................ کیَف َسَعی ألِفرد أن ُیصَ  –ج  حِّ
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میِّز ) مشخص کن(: مضاف الیه، اسم حروف مشّبهة بالفعل و خبُرُه، ال النافیة للجنس، جاروالمجرور، حال، 

 مفعول الُیَضِیُع، ال الناهیة ؛ لهذه الجملتین:

لنا ما ال طاَقَة لَنا  ؛  إنَّ اهلَل الُیَضیُِّع أجَر الُمحِسنیَن و هم قانِتونَ »  «   اللهمَّ الُتَحمِّ
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 .  اُکُتب المحّل اإلعرابي للکلمات التي تحتها خطٌّ

5/1«   الُتدرَکُ   غایةٌ   الّناسِ   إرضاءُ ،  راباً تُ  ُکنُت     يلیَتن یا  الکافرُ   یَقولُ  وَ » 
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إمأل الفراغ للتحلیل الصرفي و اإلعراب لهذه الجملة. 
ُع الُمتَفرِّجوَن فریَقهم الفائَز َفرِحین»  «ُیَشجِّ

ُع : فعل مضارعٌ  –الف  معلوم.  -.... معرب...... ِمن باب.........ثالثي... -ُیَشجِّ

.... و مرفوع. ......./ ...... ...... -...... ُمعرَّف بأل...... -مذکر -جمع -مالُمتفرِّجوَن: اس -ب 

 ..... و منصوب. ...معّرف باإلضافة/ .... -مذکر -مفرد -َفریق: اسم –ج 

   ....... و منصوب.  ....معرب / . –........ .... -مذکر -جمع -َفرِحیَن: اسم –د 
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أِجب عن المطلوب منک. 
«نحُن َوَصلنا إلی الَمطار........... » عّین الخطأ في أسلوب الحال.   – 1

ُر )(     ب  –الف  روَن )(       ج  –و نحُن نَ َتأخَّ راٍت)(          د  –متأخِّ رتَیِن)( –متأخِّ ُمتأخِّ
 عّین الّصحیح للمحل اإلعرابي.  – 2

 ال النافیة للجنس و مرفوع.)(  : اسمالِعلَم لنا إالّ ما َعلَّمَتنا : علمَ  –الف 
  )(لعلَّ الّسالَم َیسَتِقرُّ في العاَلِم: لعلَّ ِمن أفعال الناقصة و اسُمُه الّسالم. –ب 

  )(و قدُر کلِّ امرٍء ماکاَن ُیحِسُنُه : قدُر : فاعل و مرفوع و الجملة اإلسمّیة. –ج 
  )(خبر و مرفوع. الّناُس ِمن جهة اآلباِء أکفاُء : أکفاء جمِع ُکفوء و –د 
َیخَتِلُف عن البقّیة.« نا»إنَتِخب  - 3

ُرنا الُمدرُِّس. ) (                             ب  –الف  معلُِّمنا جّیُد الُمعاَملة مَع الّتالمیذ.) ( –یُذَکِّ
   یاربِّ عاِملنا بفضِلَک.) ( –إلهی، التُعاِملنا بِعدِلَک.) (                         د  –ج 
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و ِمن اهلِل التوفیق/ د. االهی                                نمره تشویقی :  
5/0 5/20


