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 بارم  ردیف

 الكلماِت اّلتي تحَتها َخطٍّ : َترجم 1
َ األرَض ِبِه َبَعَد الف(       خضرة اغربارَفَصَّير
 .الَبهاِئم  إنكم مسؤولون حتي عن البقاع وب( 

  . أذناهباج( ِللَبطِّ خزانات طبيعيٌة بالقرب من 
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 (  دتاِن يف الفراِغ الكلمَتنِي املرُتادَفتنِي و الكِلمَتنِي املُتضاَدَتنِي . ) كلمتاِن زائ اكُتب 2
 إبَتَعَد / إساَئة/  َفجأة  / إقرتب /إسَتَلَ /  َبغَتة  

 ........................ ب( ..............................  .......................... الف( ..............................
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                                                                                                                                        املعين الغربية يف عني الكلمة  3
  ُمواِطن – َمواين – َمصايف – آبار 

25/0 

 ُمفرد أو ََجَع الكلمَتنِي :  ُاكُتب 4
 : َثلجب(    : عشابَا الف( 

5/0 

 . إيل فارسية  التالية  العبارات َترِجم 5
 . َوعَد اهلِل َحّق و استغفر لَذنبَك  َفاصرِب إنر  الف( 
 ؟ َهل ميكن أن َيسَتعني الَبشُر بالَبكتَّي يا املُضيَئَة إلناَرِة املُُدِن ب( 
وليج( َمُة اليونسكو الدُّ اث العامَل  ة املعاِِل التاريخيَة يف قائَمِة قد سجلت ُمَنظر  ي .الرتُّ
فِط املَّطاُط و موادة انُيـصد(   لتجميل و مبيةُد الحشراِت.ع ِمن النِّ
 الحيوانات اللبونِة اّلتي ترِضع صغارها.الدلفني من هـ ( 

5 

 انتخب الرتَجة الصحيحة: 6
ف . -1    َشكرهتا املديرُة و َطَلبت من مسية إطفاَء املُكيِّ

  .  او از مدير تشكر ركدو از مسيه خواست چراغ را خاموش كندالف( 
  مدير از او تشكر ركد و از مسيه خواست كولر را خاموش كند .ب( 
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 بارم  ردیف

ض هذا -2  قُص بتحريك رأسها يف كل جهة  ُتَعوِّ  النر
 اين نقص با حركت دادن سرش در هر جهتي جربان مي شود.الف( 

 اين نقص را با حركت ركدن سرش در هر جهتي جربان مي كند .ب(  

 

  الفراغات يف الرتَجه الفارسية كمل  7
 .  عزم الرجل أن يشكر منقذُة ما وجد أحدا   ملّا الف( 

 هنگامي كه مرد صتممي گرفت كه از ................ تشكر كند ، كسي را .............
فط من سطح األرض و َيسفيد منه كوقود  ب(   . اإلنسان اكن يجمع النِّ

 ود.منانسان نفت را از سطح زمني ................... و از آن مانند ................ استفاده مي 
 رض .ر  سرعته ، تتساقط األمساك يلع االج( عندما يفقد اإلعصا

  ند .ي افتوقتي كه ................................ سرعتش را .................. ماهي ها بر  زمني م
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 التي تحتها خط الكلمات ترجم  8
ينب( هذا األمر      .ربك أحدا   ال َيظِلُ الف(  ُ  . ُيَحَّيِّ
ك . إرجعيج(   ِمن الظلماِت . َسُيخرُجُهمد(      إيل ربِّ
  الُعَلماِء ِعباَدٌة . جاَلَسُة ُم  و(    قصيةد  رائعة  . ما َقَرأَت هـ( 
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 : عني الجواب الصحيح  9
 أساعد    ساَعد     ساِعد     « :تُساِعُد » الف( ألمر من 
 تعل  إعالم  تعلمي   « :أعَلَ » ب( املَصدر من 
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  يف كل عبارة :َعنيِّ ونع الفعَل و صيغته  10
 الّسائُق باَب حاِفَلة أغَلَق  ب(    ا ِبَحبل اهلل .َواعَتِصموالف( 
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 يف الفراغ عددا مناسبا: ع  َض  11
 الفصل ............ يف السنة اإليرانية فصل الخريفب( ستون ناقص عشرة  يساوي .................الف(
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 عني احملل اإلعرايب للكلمات التي تحتها الخط و اذرك ونع إعراهبا .  12
فُط ب( ُينَقُل   ِبالربِّ ؟ ....................... الّناَس الف( أتأمرون   عرب الناِقالِت . ..................... النِّ

يارونج( َنَزَل   ........يف ُقلوهِِبِ ................ املُؤِمننَي د( حزن   من طائراهِِتِ . .................... الطر

2 
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 بارم  ردیف

 ايل فارسية: هعني الفعل اجملهول ، مث ترَج 13
 َوِإذاُقِرَئ الُقرآن فاسَتِمعوا َله .

 ترَجة الفعل     الفعل اجملهول : 
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 إنتخب للفراغ كلمة مناسبة :  14
 املعلمني املعلمون  جان املدرسة................. حاضرون يف رهم الف( 

 الكافُر  الكافَر     ب( يقول ........... يا َليتين كنت ترابا  .
 َيعِرُف   ُف عَر ُي      ج( ............ اجملرمون بساميُُه 

م املزرعة إيل ............د(  ِنفني  ِِنفان    َسعيُد َقسِّ
 خٌَّي   خَّيا      هـ( الجليس الصالح ........ من  الوحةد.

  العاُِل    العاِِل      و( الشعب ........ شعب ناِجُح  .
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 ( كلمتان زائَدتان. ) َضع  يف الَداِئَرِة الَعَدَد املُناسَب  15
 بخار مرتامك يف السماء ينزل منه املطر    اإلقرتاح -1
 اعطاُء حل و بيان طريقة للقيام بعمل       الربيد -2
  ملصلحة العُدوِّ الذي يعمل      الغمي -3
 إدارُة لتسلمي الرسائل و إستالهما     الثقافة -4
 العميل -5
 املنهمرة -6

1 

 عني الجمله الصحيحه و غَّي الصحيحه حسب الحقيقه و الواقع : 16
 الخطأ   الصحيح    الصيدلية مكان لبيع اإللبسة -1
َمِك َسَنوّيا  يف أمريك الُوسَطي  -2  الخطأ   الصحيح  َيحُدُث َمَطُر السر
فُط سائل أسَوُد صُتَنُع أشياُء كثَّيٌة ِمنُه  -3  الخطأ   الصحيح   النِّ
ُك الِقرِش َدورا   -4 ّما  يف الحرب و السِّ يَؤدي مَسَ  الخطأ    الصحيح ِل هُمِ

1 

ِئَلِة التالَية :  17  أِجب َعن األس 
 َطعاُم الَفطوِر ؟ الف( ما ُهَو 

ي اآلن ؟  ب( َهل َذَهبَت   إيل تربيز حتر

1 
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 بارم  ردیف

 إنَتخب الجواب الصحيح للسؤالني التاليتني :  18
فاِظ   َعَليها ؟ الف( َمن ُهَو َمسؤوُل َتنظيِف الُغَرِف و الحِ

 مسؤوُل اإلستقبال -2   ُمشِرُف َخَدماِت الُفنُدق  -1
 ؟إيَل املَدائِن السائحوَن ب( ِِلَ َيذَهبوَن 

  مرقد سلمان الفارسي و مشاهةد طاق كسريلزيارة  -2   املقدسة ِلزيارة الَعتباِت  -1
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ب الكلمات و اكتب سؤاال و جوابا  صحيحا   19  َرتِّ
ي / ؟  ./  /ُاشرَتهيا / يف القاِفَلة / مِلَن / هذه األدوَية / ِلُزَمالئي / تَشرَتِ

 ...............................الجواب :   السؤال : ..................................
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 التوفيق مارجولك  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


