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1

 تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتي تَحتَها خطٌّ 

مشتاقني  إىل األعمال الصاحلة أن نكون   علينا( 2             حالأحسن هم يف أوالدحيبُّ اآلابُء واألّمهاُت رؤية  (1
1

2

ضادَّتَینِ  المُتَ یْنِ لْکَلِمَتَیْنِ الْمُتَرادِفَتَیْنِ وَ الْکَلِمَتَ اُکْتُبْ فِي الْفَراغِ ا

 (املواعظ، الغيم، قرتاب، الرخيص، االنصائح، ال)االبتعاد کلمات:
........................ ≠ب( ...................   الف( ................ = ...................

1

3
 یبَةَ في المَعْني: عَیِّن الکَلِمَةَ الْغَر

تواضع، املرغرو ، املّبار، اجلتكّب املب(            وانع، املصائب، املطابع، املشاكلاملالف( 
0.5

4
 اُکْتُبْ مُفرَداً أَوْ جَمعَ الْکَلِمَتَیْنِ 

....................زميلال  ............... الفنون
0.5

ب( مهارت ترجمه به فارسی )هفت نمره(

5

 رْجِمِ الْجُمَلَ التّالیَةَ إلي الْفارسیّةِ تَ 

 هذا منوذٌج تربوٌي ليهتدي به الشباُب..1
يُرشدوهنم إىل الصفات الطّيبة واألعمال الصاحلة.. 2
 االقتصاد يف استهالك املاء والكهرابء.. 3
 قّدم لقماُن احلكيم إلبنه مواعظ قّيمة.4
 التواضع أمام  األساتذة عمٌل مقبول.. 5

5

6

 اِنْتَخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّحیحَةَ: 

 عداوة العاقل خرٌي من صداقة اجلاهل. 1
دمشن خردمند از دوست اندان هبرت است ب( دمشنی خردمند از دوستی اندان هبرت است  الف(

0.5



2 

 هوالء الطالب ماجنحوا يف االمتحان. 2
دبول نشدنقزان در امتحان آمو اين دانش ب(  آموزنند و در امتحان قبول نشدنداينها دانشالف( 

7

 .کَمِّلِ الْفَراغاتِ في التَّرجَمَةِ الْفارسیّةِ 

ْن ُخُلقي. 1  ...... ا همخالقم ر ا،  داندینيکو گر  .....خداای مهانگونه که    اللهّم كما حّسنت  خ لقي، حسِّّ

....ات اخالق نيكو را ......  منإمّنا بُعثُت ألمتّم مكارم األخالقِّ    . 2

1

ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

8

 تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتي تَحتَها خطٌّ 

 وال جيتنُب اخليانة . ألمانةاال يعتقد من  شّر الناس. 2         من مجع  علم  الناس إىل علمه الناسأحبُّ . 1

ن البهائمم شر  من غلبْت شهوتُه عقل ه فهو . 4  م ن أهدى إليكم عيوب كم خرُي إخوانكم. 3

2

9

عیّن اسم التفضیل واسم المکان في العبارات التالیة

من ذلك املـــ تجر.رخص  أأبيض  اشرتيُت سرواالً  -1
يف إيران.مكتبة امعة طهران أغىن جل -2

1

10

المطلوب منك في کلّ عبارة.عَیِّنْ 

 مبتدا( –ب حسُن اخللق نصُف الدين          )خ. 1

(مفعول –من ساء  خلُقه عّذب نفس ه  )فاعل . 2

0.5

11

في کُلِّ مَجموعةٍ.  تختلفعَیِّن الْکَلِمَةَ الّتي 

 أفضل -أمحر  –أكب  –أصغر . 1

مشاكل –متاجر  –مكاتب  –مصانع . 2

0.5

12

 ترجم األفعال والمصادر التالیة 
آموختگیدانشخترُج:  خترّْج:يتخرُّج: خترَّج : 

اقرتاب: اقرتْب: يقرتُب:نزديک شداقرتب: 

5/1

13

 ضَعْ هذِهِ الْجُمَلَ وَ التَّراکیبَ في مَکانِها الْمُناسِبِ.  

أولئك الصاحلون –هااتن املعلمتان  –هوالء الطالب  –تلك الشجرة 

مثنی مؤنث جمع مکسرجمع مؤنث سالممفرد مؤنث
1



3 

د. مهارت درک و فهم )دو نمره(

14

. الدائرة عدداً مناسباً ضَعْ في 

 O  ًاحلمار  -1 اإلنسان الذي يفتخُر بنفسه كثريا

      O .ًاأُلُذن -2 املستبدُّ الذي ال يرى ألحٍد حقا

 O     ِّاملــــُختال  -3 حيواٌن ُيستخدم للحمل والركوب

     O .املتكّب  -4 عضٌو يف اجلسم ُيستخدم لالستماع

1

. مهارت مکالمه ه

15
  عَنِ الْأَسْئِلَةِ التّالیَةِ. أجِبْ 

أين  ت ْسكُن؟. 2    ما هو الفصل الثاين يف السنة؟. 1
1

16

رَتِّبِ الْکَلِماتِ وَ اکْتُبْ سؤاالً و جواباً صحیحاً. 

 غالية، ملاذا، سيدي، األسعاُر؟. 1

، السعُر، خيتلف..2 النوعّيات، سيديت، حسب 

2


