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 بارم  ردیف

 ) كلماتي كه زيرشان خط است ، ترمجه كنيد : (الكلماِت اّلتي تحَتها َخطٍّ  َترجم 1
ت الغصون النضرة كيف ذاِت ُانُظر ِلتلَك الّشجَرة      من حبة و كيف صارت شجرة ََنَ
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 (  ف نبويس و كلمه مرتادمتضاد و د در جاي خايل دو كلمه) يف الفراِغ الكلمَتنِي املرُتادَفتنِي و الكِلمَتنِي املُتضاَدَتنِي . اكُتب  2

  حرب – قدر– غمي – استطاع– َحزين – ِسمل
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                                                                                                                                (    ) كلمه نا مهاهنگ در معين را مشخص كنيد .    املعين الغربية يف عني الكلمة  3
 نضر  وبم  بط   غرابالف(
 مصباح  مسجل  جذوة  هاتفب( 
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 ) مفرد يا مجع دو كلمه را نبويس (ُمفرد أو مَجَع الكلمَتنِي :  ُاكُتب 4
 : جيوشب(   :موعدالف(
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  هذه الجمل ) اين مجله ها را ترمجه كنيد ( َترِجم 5
  ُخلق اإلنسان ضعيفًا  الف( 
 يريد أن يخرَجمك من أرِضكم فماذا َتإُمروَن ب( 
 . إن اهلل أمرين مبداراة الناس كما أمرين بإقامة الفرائض ج(
 لكل َذنب وتبة إال سوء الخلق د( 
 . أنَت يلع الحقساِمحيين ، هـ ( 
 .مضي الزمان و قليب يقول  إنك آتي و(
 .  اكَن يف قدمي الزمان ملك عادل يسمي بذي القرنني قد أعطاه اهلل القوةز( 
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 إنتخب الرتمجة الصحيحة : ) ترمجه صحيح را انتخاب كن (  6
َع اإلنسان عشر مرات و  وزنه بيلغ ضعفي وزن اتإلنسان تقربيا -1 ُع الدلفني يفوق ََسْ    ََسْ

 .   شنوايي دلفني ده براي شنوايي انسان و ووزنش تقربيًا دو برابر وزن انسان است الف( 
  دلفني ده برابر انسان مي شنود و وزنش تقربيًا برابر با يك انسان است ب( 
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 بارم  ردیف

 اك  األَسحاَول الُعلماُء َمعرفة سر تلك الظاِهرة ، فأرسلوا فريقًا لزيارة املكان و التعرف يلع -2 
و  دانشمندان سعي مي كنند راز آن را آشكار كنند ، پس گروهي را براي بازديد آن مكانالف( 

 پژوهش درباره ماهي ها ارسال مي كنند .
دانشمندان براي شناخت راز آن پديهد تالش ركدند و يتمي را براي ديدن مكان و شناخنت ب(  
 ماهيان فرستادند . 

 

   الفراغات يف الرتمجه الفارسية ل كم   7
  يا اهيا الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسي أن يكوونا خريا ممهن .الف( 

         اي كساين كه اميان آورده ايد ، نبايد مردماين مردماين ) ديگر ( را ريخشند كنند ، شايد آهنا ) خوب  
 ( باشند ؛                شاندهبرت از خو

   وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا بااللقاِب ب( 
 ( زشت ندهيد                      لقبهاي  ( عيب نگريد و به مهديگر ) لقب  ديگران     و از ) خودتان 

  َفاستغفروا لذونمهب ج( 
  (        آمرزش مي خواهند           پس براي گناهانش ) آمرزش خواستند 

5/1 

 ) كلماتي كه زيرشان خط است ، ترمجه كن ( التي تحتها خط الكلمات ترجم  8
 يا ساِئق  أنزلينب(      الّنارال تقرتيب الف( 
  الزجاج سينكسرد(       به  ماانتفعتج( 
   اكونا يذهبون و(     البضائع سرتجاعاهـ( 
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 ) جواب صحيح را مشخص كنيد . (: عني الجواب الصحيح  9
َح   ساَمَح    « : ُيساِمُح »  املاضي منالف(   تساَمَح   ََسَ
ِدُل     « :َبّدَل »  املضارع من ب(  د    بُيْ  بُياِدُل   ُل بُيَ
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  يف كل عبارةَعني  ونع الفعَل  10
  اهلل ما يشاُء  يخلق ب(   فيه القرآن انزلشهر رمضان الذي الف( 
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 نيد .(ك) كلمه اي را كه ونعش در هر مجموعه متفاوت ايت ، مشخص عني الكلمه التي يختلف ونعها يف كل مجموعة  11
 شاهدن   تعلمي   إنتبهواي  مجالسةالف(
 اجهز  يتخهلص  تحسن  حاربب(
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 3/99 /29   تاریخ امتحان :                  ریاضی رشته :                      1عربی دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 :  ًا ليضع يف الفراغ األول عددا تريتبيًا و يف الفراغ الثاين عددا اص 12
 . ............. تسعون ناقص عشرة يساوي  -2          . من أيام ااُل سبوٍع ويم الخميس..........  أليوم الـــــ -1
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 ) نقش كلمات در مجله ( عني احملل اإلعرايب للكلمات التي تحتها خط :  13
  فضة و الكالمالسكوت ذهب  -2   األمثال للناس ضيرب  اهلل -1
 العمل نشرة زاكة -4   العلماءالكتب بساتني  -3
  من املالالعمل خري  -5

3 

 ن ( رمجه كعني الفعل اجملهول مث ترجم ذلك الفعل بالفارسية ) فعل مجهول را مشخص كن سپس آن فعل را به فارسي ت 14
    ًا.يا أهيا الناس ضرب َمَثل فاستمعوا َله إن الذين تدعون من دون اهلل َلن َيخلقوا ُذباب -1
  أَفال َينُظرون إيل اإلبل كيف خلقت . -2

1 

 ن ( كرا ترمجه  پس آهناسعني اسم الفاعل و اسم املفعول  و اسم املبالغة ، مث ترمجها ) اسم فاعل و مفعول و مبالغه را مشخص كن   15
 سيد القوم خادهمم يف السفر -1
 يا غفار الذونب -2
  من جرب اجملرب حلت به الندامة  -3
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 (  كلمتان زائدتانالعدد املناسب : )  الدائرة ضع يف  16
  ابتعاد الصديق َعن صديقة أوالزوج عن زوجة الف(     الركب -1
 هوالذي له حراكت مجيلة و كالم مجيل ب(    الكرامة -2
  زينة من الذهب َاو الفضة يف يد املرأةج(     الورك -3
  شرف و عظمة و عزة النفس د(     رــاهلج -4
 املليح  -5
 السوار -6

1 

 حسب الحقيقة و الواقع ) مجله صحيح و غلط را بر اساس واقعيت مشخص كنيد(عني الجمله الصحيحة و غري الصحيحة  17
 غ  ص   عندما ينقطع يتار الكهرباء يف اليل ، يغرق كل مكان يف الظالم -1
 غ  ص    تعيش فوق جبال ثلجيةالطاووس من الطيور املائية  -2
 غ  ص    املوسوعة معجم صغري جدا يجمع قلياًل من العلوم  -3
 غ  ص     برية بجوار البحار و احمليطاتالشاطي منطقة  -4

1 
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 بارم  ردیف

 أجب عن األسئلة:  18
 ؟ما اَُسك  -1
  ؟أين مدرستك  -2
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 التوفيق مارجولك  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


