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 صفحه4تعداد برگ سئوال :            دقيقه               60 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 

 

 

 بارم  ردیف

 َترجم الكلماِت اّلتي تحَتها َخطٍّ : 1
طاِت ب(    .  عند اهلِل أتقاُُك  أرَكَمُك إنَّ الف(  فِط إيل َمحَ  الَوقوِد َتنُقُل الّناقالُت مشَتّقاِت النِّ

5/0 

 (  دتاِن يف الفراِغ الكلمَتنِي املرُتادَفتنِي و الكِلمَتنِي املُتضاَدَتنِي . ) كلمتاِن زائ اكُتب 2
  كباِر /  َسرَتَ / َدَفَع /  َكَتَ صغار / 

 ........................ ب( ..............................  .......................... الف( ..............................

5/0 

 عني الكلمة املعين  3
 ُخزب -ِمنشَفة  –َحليب  –ُجبنة  –ُربةد 

5/0 

 ُمفرد أو ََجَع الكلمَتنِي :  ُاكُتب 4
 :عباد ) مفرد( ب(    :شاِطئ ) َجع ( الف( 

5/0 

مَل التالية .  5  َترِجم الجُ
 البقاِع و البهاِئم . نقاَل أمرُي املؤمننَي : إنَّكم مسؤولوَن حتي َع  الف( 
ماء . اَلذي ُيرِسُل الّرياَح َفُتثاهلّلُ ب(   رُي َسحابًا َفَسبُسُطُه يف السَّ

ياِنة . ِصُل ِباملُشِرف و َيأتي املُشِرُف َمَع همندِس الصِّ  ج(َمسؤوُل االستقباِل ََيَّ
فِط َعرَب  فِط د( َنقُل النِّ  . األنايبِب أقلُّ َخطرًا و َنَفَقًة ِمن َنقلِه ِِباقالِت النِّ

َمُة اليونسكو الِعماراِت األثريِة يف إصفهان يِف قاِئمِة الرُتاِث هـ (  َلت ُمنظَّ  َي .العامَل  قد َسجَّ
رباُء أن ُتديَر َعينيها يف اتجاهاٍت ُمختلفٍة  َك رأَسها و( تَسَتطيُع الحِ  دوَن ُتحرِّ

6 

 عني الرتَجة الصحيحة : 6
  اكَن ِلصديقي مرُض جلِدي .  -1

 ب( دوست باميري پوستي داشت   الف( دوست من باميري پوستي دارد 
 شهُر رمضان الذي ُانِزَل فيه القرآن -2

 ب( ماه رمضان كه قرآن در آن نازل شد  الف( ماه رمضان كه قرآن را در آن نازل ركد

5/0 



 

 

تاریخ امتحان :                  و معارف علوم انسانی رشته :                     1 عربی دنباله سؤال امتحان درس :

26/ 3/99 
 بارم  ردیف

 كمل الرتجة الناقصة  7
 ............را ..... ن روزالف( يحِتِفُل الّنآس يف اهلندوراس هبذا اليوم سنويًا . مردم هندوراس ................. اي
لفني. اعضاي ............. فيلمي .........   مي يبنند. نيف. در مورد دلب( يشاِهُد أعضاء األسرة فلمًا رائعًا َعن الدُّ

1 

 م أفعال التي تحتها خطترج 8
 االنساَن ايل محلِّ سقوِط طائرٍة  أن ُترشَد تسطيع الدلفنُي 

 مقمَي الصالة اجعلينربِّ 
 اجملرموَن بسمامه ُيعَرُف 
 ِمن الثمرات رزقا لكم أخرج
 الذين يدعون من دون اهلل ال تسبوا

 من سطح االرض  اكَن َيجَمُعُه 

5/1 

 ترجم هذا الجدول : 9
 ِاسرِتجاع سرَتجع  إيا حبييب ،  جُع رتأنا أس ِاسرَتَجَع 

    
 

 

1 

 َعنيِّ ونع الفعَل و صيغته ) املاضي و املضارع و فعل األمر (  10
د   القرآُن يلع ُحّريِة العقيةدالف( يؤكِّ

 ب( و اسَتغِفر ِلذنِبَك 
َ اللغَة العربية يف  عشرة  سنوات  ج( الطالُب َتَعَّلَّ

5/1 

 الَعَدَد الصحيَح لِلفراِغ عني  11
 الف( أَحَد َعَشَر يف ثالثة يساوي............. ) انثان و عشرون ، ثالثة و ثالثون (

قزوع   َ  ُع () أرَبَع ، الّرابب( ََتاُر الكهرياء يف ........... ُحجراٍتٍ

5/0 

 أعرب كلمات التي تحتها خط  12
   . التجميلموادِّ  يف صناعِة ِمن النفط  اإلنساُن يستفيُد 
 ِمن ذهبه خري  املرِء  أدُب 

 الحادة القرش بأونِفها مسكَة َتضرُب الدالفنُي 

25/1 

  



 

 

تاریخ امتحان :                  و معارف علوم انسانی رشته :                     1 عربی دنباله سؤال امتحان درس :

26/ 3/99 
 بارم  ردیف

 ايل فارسية: هعني الفعل اجملهول و نائب الفاعل ، مث ترَج 13
فُط ِمن قدمِي الّزمان.  ُعِرَف النِّ

75/0 

 نادرست (  –الَحقيَقِة ) درست  َحَسَب و َغري الصحيحة عني الجمَلَة الصحيحَة  14
 .اٍن إيل َمكاٍن آَخَر   ................كالف( اإلعصاُر ريح  شديةد  ، ال َتنَتِقُل ِمن َم 

 ب( احملرار آلة  لإلطالع يلع درجِة الجسم و الجّو   .................
 ..........جباٍل ثلجيٍة ...... الطيوُر املائية تعيُش فوقج( الطاووُس ِمَن 

 ..............د( َيحَتِفُل اإليرانَيوَن أَوَل ََيٍم ِمن أَياِم الَسَنِة الَشمسَيِة 

1 

 ( . ) كِلمُة واِحةُد زائةَد  َضع  يف الَداِئَرِة الَعَدَد املُناسَب  15
 مكان  يلع ساحِل البحر تشاَهُد السفن ايل جنبه     الَحَنفَيُة  -1
سائل و استالهماادارة      الربيد -2  ِلَتسلمِي الرِّ
اِر املاِء و إغالِقِه      الَذَنب -3  ِلَفتحِ ََتّ

 أُنبوب 
ُكُه غالبًا َلطرِد الَحشرات     ميناء -4  عضو يف جسِم الَحيواِن ُيحرِّ
 الَسَمك -5

1 

 إنتخب كلمة مناسبة يف الفراغ 16
ُف ................ نفسًا اال وسعها .  -1  اهلُل  ب(  الف( هلِل   ال ُيكلَّ
ياروَن    َنَزَل ............... ِمن طائرامهت .  -2  ب( الّطياريَن   الف( الطَّ
 ب( حاضروَن   الف( حاضريَن   املعلموَن............. يف رهمجان املدرسة .  -3
الُب ِمن .................. العلمِية.  -4  ب( الَسفرِة   الف( الَسفرُة   يرجُع الطُّ

1 

ِب الكلمات و  17  اكتب سؤااًل و جوابًا صحيحًا .رتِّ
 الف( موعد / السابعة و النصف / متي / الفطور / التاسعة االربعًا / حتي . 

 الجواب : ..........................................   . السؤال: .....................................؟ 
 ب( هذه األدوية / أشرتهيا / تشرتي / ِلزمالئي / مِلَن / يف القافلة. 

 الجواب : ..........................................   . السؤال: .....................................؟ 

1 

  التوفيق مارجولك  

 


