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 بارم  ردیف

 حزجم العباراث الخاليت ايل ـارطيت  1
 .   إ  ىن  أعااًء ـفلّلؿ  بَني لقُ ب َ  طصبن  ععخً  إُاواًء  (الؿ

 
جعُقٍا ؼىَيتًء يف ااُلطقُب َ البيان  (ب يىا  ن وعمل  نّل حبادل املفزداث  بَني اللؽاث يَني قَني  .أَني

 
م ِمه جٍُع َ آمهَنَني ِمه إٍُؾ  (س ٍُ عَني ي  ْععَني يج الذّل عبعَا رَب ٌذا البَني ْقيَني  . َنـي

 
الع أقيً  (د  . اكوج شيعل حعأُ العامل الؽزيبّل املظيبيّل لفٍم  حمائك العيه االطالمي َ االعّل

 
ع ِطعق البعيذ َ  داا االماوت  (ٌـ  ا  ظالمهت َال  ظياهمم َ لكه اإخِِب َا  أىَني َّل ْؽَتَني  .ال حَني

 
لىامك ِمه لبل  ن يفحي ويٌم ال يٌع ـيً َ ال ُإَقٌت َ ال شفاأٌت   (َ سَني  . ْنِصمُا ِِما رَني

 
ِز إله الؽزص  (س َني خزُس مه َثَني ؽزُص ؼزطاًء  الّل  خب اّللّل لً ِمه األجز لعر ما يَني  .ما ِمه رجٍل يَني

 
ِعشكاٍة ـيٍا مظباٌح املظباُح يف سجاجٍت  (ح ُ ونُر الظعاَاِث َ األرِع مزُل ونري  َني  . اّللّل

 

4 
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 بارم  ردیف

 أب معاين املفزداث  2
َع  (الؿ  .  الىمُل مه الفارطيت ايل العز يت ِاْشخَني

َبَني  (ب ع  َني   أقعاُا اللّلؽِت العز يت لَني
ُار العيينّل َ  (س  الزمايفّل البِ

ٌت ٌي  (د بَني    إيزان ُمْ جَني
 . لبل  ن يصٍم املعارضُت َ  (ٌـ 
  حخيالًال بيقػ الكاإُب  ا  (َ
ىا  عاٌر  (س   احخياعيليض لَني

 لائعت الَتاد العاملي (ح
لَاـك  ن  (ط   االممبانَني يؤجّل
ُع  أُإ ه ِمه نصٍض  (ي َنيْشبَني  . ال ت
اًء ُلل البكّل َ  ن اكنَني  (ن   . ُمزّل

3 

 أبّل الَتمجتَني الصبيبت َ أب املغقُب مىه  3
ع اللعب طارَا  شيغبَني  (الؿ عَني  اكن االعفاُل يقعبُنَني  الكزة   الشاعيا َ  َني

 . ُداكن در  ىار طاحل  ا وتپ  اسي ركدوع َ پض اس  اسي پز  شاط ٌظخىع 
 .بچً ٌا در  ىار طاحل  ا وتپ  اسي مي ركدوع َ پض اس  اسي  ا  شاط شعوع  

 :.................األـعال الىالظت : ........................ / املضاؾ اليً : ...................../ اجملزَر ببزَؾ الجشّل 
ْعىا  (ب ا ُلْل مل حؤمىُا َ لكه لُلُا  طقَني  لالَنيج االأزاُب آمىّل

 .اأزاب گفخىع اميان آَردمي  گُ اميان وياَرديع َيل  گُييع اطالم آَردمي  
 . اأزاب گفخىع اميان آَردمي  گُ اميان مني آَريع َ  گُييع مظقعان شعمي  

ْعىا : ........................ / الجعع املكظز :..................... / الفعل اجملشَم   : .......................طيؽً  طقَني
 

3 
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 بارم  ردیف

ه لال البَك يف ما لً َ أقيً  (س  ي الىاص مَني   ْتضَني
  .ا سان  ا تضُا  ظي اطج  ً حك را در مال إُد َ أقيً إُد گفخً  اشع  
 . ا تضُا حزيه مزدمه  ظي اطج  ً حك را در آنچً  ً نصع اَ َ  ً ضزر اَ اطج  گُيع  

اث : ............... / املفعُل : .................. / اطم الخفضيل    ...................................( مخضاد2 )املخضادّل

 

 :  صحح األإغااَني يف الَتمجت 4

 .اشَتيُج اليُمَني  خا اًء لعر  تُيً ِمه لبل  (الؿ

 ( إغا 2 ). امزَس  خاب را  ً لبالًء مي ديعم إزيعم 

ظي ـزأُن الزطُلَني  (ب  .  رطقىا ايل ـزأُن رطُالًء ـعَني

 ( إغا2). آن پيامِب را  ً طُي ـزأُن مي ـزطخمي َ ـزأُن اس آن پيامِب طز پيچي ركد 

بٌُا تبجَني لظاوً  (س خْ ـُا ـإنّل املزاَني مَني َقعُا ُحعزَني كَني  . حَني

 ( إغا 4 ).سخه گفخىع حا شىاإخً شُوع سيزا  ً مزد سيز س ان مخفي اطج 

2 

ب الُالع  5 ظَني  َ. أب الجعقت الصبيبت   حَني
ت ِمئاث الكقعاث املعزّل ً إاُث االطُل الفارطيت  (الؿ  . يف اللّلؽت العز يّل

ُيٌّي  (ب ُ لَني ٍُ َنـي اُص ِمه لظاوً  ه إاؾ الىّل  مَني

5/0 

 أب الكقعت املىاطبت للفزاغ  6
 (اليتفْص                                    ي يتفصَني   ن يتفصَني ) يف حياحه ............. أقيه  احملاَلت َ  (الؿ

ه (ب ْح يف  أعالً .............. مَني  (                ال يجخٍْع                                     يجخٍْع  اليجخٍُع ) ينجَني
                  (   رارَني   شارَني ) االطخاُإ يف  المً  يل ـضل المزآن  .................... (س

                             (            مض  ؼعاًء .............. ) مل يذٌْب الغالب ايل املعرطت  (د

1 

 



 
 09/03/97:                 تاریخ اهتحاى  ریاضی فيسیل: رضتِ       2عربی ، زباى قرآى: دًبالِ سؤال اهتحاى درس 

 بارم  ردیف

 أب الكقعت ؼري املىاطبت  7
آن الِمظّل  (الؿ فاح    الُزمّل ب   الخّل  العىَني

ت  ااُلرديت  (ب ت  اإلنجقيشيّل ت   الفز سيّل   الفخزيّل

5/0 

عل  8   ببَنيذ أه الكقعاث الخاليت يف الجُ
  الجعقت الُطفيً – الىكزة – الفاأل – اطم املبالؽت – الفعل اجملٍُل – الفعل الىالض – اطم املفعُل –اطم الفاأل 

 يا راسقَني  لّل مزسٍَق  (الؿ

اراًء  (ب ً اكن ؼفّل  ِاطخؽِفزَا َر ب  وّل

 يضُلُن  فلظىن ما ليض يف لقُمهب  (س

ً طاحُبً : ُطئل الىّيُب اُي املاِل إرٌي ؟ لال  (د أَني رَني رٌع سَني  سَني

ه ُم جٍم يساأعين يف ـٍم الىظُص  (َ ِخُش أَني َنـي  .  ُا

2 

  (مشاري گذاري  )أبّل العبارة الفارطيت املىاطبت للعبارة العز يت  9
 .مالبذی دارد ٍ جاًص ًيست  علن مس اعوال ًطاًص ًيست    الخرُي يف ما َلع  -1

  از دل برٍد ّر آًچِ از دیذُ برفت   إري الكالم ما للّل َدلّل  -2
 من گَی ٍ گسیذُ گَی چَى در      تا ز اًذك تَ جْاى ضَد پر                       البعيُع أه العب  عيٌع أه المب  -3
 رٍزگار است مِ گِ  عست دّذ گِ خَار دارد  أعاَُة العالِل إرٌي ِمه طعالِت الجاٌِل  -4
  ّرچِ پيص آیذ خَش آیذ  العٌُز ويمان ويٌم له َ ويٌم أقيه  -5
ز ِ الَثٍز  -6  دضوي داًا مِ غن جاى بَد             بْتر از آى دٍست مِ ًاداى بَد                  العامِلُ ِ الأعٍل اكلشجِ
 . ای بسا زباًی مِ چَى ضوطير باضذ      نّل املزاَني مخبٌُا تبج لظاوً  -7
ه لبَني الكالم  -8 ْد لظاوَني ُِ  عيب ٍ ٌّرش ًْفتِ باضذ  تا هرد سخي ًگفتِ باضذ   أَني

2 
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 بارم  ردیف

 ا خب البُاراث  الفارطيت اَالعز يت  10

زجب  (الؿ  أقيىا  الذٌاب ايل املقعب لبل  ن ميأل مه املخفّل

 

ت الجقع   (ب اطيّل ٌ لبظّل زَهَني ّيبٌّي َ مَني  .ِمبزاٌر َ لغٌه عّل

 

 احظاص درد در طيىً مي  من َ طز درد دارم (س

 

 وت مبخال  ً طزماإُردگي ٌظخي َ حب شعيعي داري (د

 

2 

 َ مه اّللّل الخُـيك 

 

 

 

 

 

 

 


