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 بارم  ردیف

مل : َترجم 1  هذه الجُ
 الف( وصل ايل  مناطق فيها ُمسَتنَقعاٌت مياُهها ذاُت رائحٍة ركهيٍة 

 ب( لُه ذاركٌة قويٌة َو مسَعه َيفوق مسَع االنساِن عشَر مراٍت .
 العدَو .يدعو  ايل التفرقه فهو عميُل ج( َمن راي ِمنكم احدا 

 د( للبطِّ خزانات طبيعية بالُقرب من اذنا ِِبا تحتوي زتيا خاصا 
    هـ ( أْنظر ايل الشمس التي جدوهتا مستعره 

4 

                                                                                                                      عني الكلمة الغربية يف املعين     ) كلمه نا مهاهنگ در معين را مشخص كنيد .    (           2
 حافلة  طائرة  عربة  الف(وقاية

 ياعاسبو  شهريا  سلميا  ب( سنويا

5/0 

 ُاكُتب ُمفرد أو ََجَع الكلمَتنِي : ) مفرد يا َجع دو كلمه را نبويس ( 3
 ب(مصابيح :   الف(لون:

5/0 

 الكلمتني املرتادفني و الكلمتني املتضادتني : اكتب يف الفراغ 4
 نام  –بعد  –نفاية  –جاهز  –دنا  –رقد 

5/0 

  الكلمات التي تحتها خط َترِجم  5
   املاء جاًل ايل االعماق بشةٍد  يتاُر سحب الف(  

  هذا املضيق  اغالَق  نرجو منكب( 

5/0 

 إنتخب الرتَجة الصحيحة : ) ترَجه صحيح را انتخاب كن (  6
   مرزعة الجار الكبرية  -1

 .   كشتزار مهسايه بزرگ استالف( 
   كشتزار بزرگ مهسايهب( 

5/0 
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 بارم  ردیف

 املضيافة با لطعام لضيوفنا االعزاءجاَءت امي  -2 
 مادرم هممان ونازم براي هممانان گرامي مان خوراك آورد الف( 

 مادر هممان ونازم آمد تا از هممانان گرامي مان پذيرايي كند .ب(  

 

 كمل  الفراغات يف الرتَجه الفارسية   7
  انظر ايل ما قال و ال تنظر ايل من قالالف( 

 مني نگري (  –گفته است ( نبگر و به آنكه گفته است ) ننگر  –به آنچه ) نگفته است  
    ان بعض الظن امث و التجسسوا و ال يغتب بعضكم بعظًا ب( 

 .مهديگر ( را نكنيد  –زشت ( است و جاسوسي نكنيد و غيبت ) ديگران  –مهنا برخي گماهنا ) گناه 
   االرض مرحا ان اهلل ال يحب كل مختال فخور وال صتعر خدك للناس و ال متش يف ج( 

را )  ر فروشيدوستان ( روي برمتاب و در زمني خرامان راه نرو ، زيرا خداوند هر خود پسند فخ  –و از ) مردم 
  دوست مني دارد (  –ناپسند مي دارد 
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 (ضع يف الدائرة العدد املناسب ) كلمة واحةد زائةد 8
 الضوءعدم وجود    الورك  -1

 ابتعاد الصديق عن صديقة او الزوج عن زوجة   مخس -2
 يبت الطيور   السوار -3
 جزء واحُد من مخسة   ظالم -4
       اهلجـر -5

5/1 

لجواب الصحيح  :) جواب صحيح را مشخص كنيد . ( 9  عني ا
َ »  املضارع منالف(  كّّلَ     « :  َكّلِّ ُ   تَيَ ُ   ُتَكّلِّ  ُيَكّلِّ

 تفرق  افرتق  فرق    :« تيفرق» من   اضيب( امل
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 ضع يف الفراغ عددا تريتبيا و يف الفراغ الثاين عددا اصليا : 10
    .............. يف السنة االيرانية فصل الخريف لالف( الفص

 مخسة و سبعون زائد مخسة و عشرين يساوي ............   ب(
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 ضع يف الفراغ كلمة مناسبة مث ترَجها :  11
 ال تحرك –يتخرجون  –تعجبوا  – ْض وِّ َع  –اكنتا تستغفران 

 معادل ماضي استمراري فعل النهي الفعل املضارع فعل األمر الفعل املاضي 
      الكلمة

      الرتَجة
 

 

5/2 

 عني كل الفعل اجملهول مث ترجم ذلك الفعل ايل الفارسية  12
 ونرَح و اصِنتوا لعلكم ُت فاسَتمعوا لُه  رآُن الُق  َئ ِر اذا ُق َو 

1 

 ) نقش كلمات در َجله ( عني احملل اإلعرايب للكلمات التي تحتها خط :  13
    الصباحيةسون الرياضة ميا ِر  املؤمنوُن الف( 

     من ذهبه خرٌي  املرِء ب( ادُب 

1 

 ن ( كرا ترَجه  پس آهناسعني اسم الفاعل و اسم املفعول  و اسم املبالغة ، مث ترَجها ) اسم فاعل و مفعول و مبالغه را مشخص كن   14
 قاتل الف( الكالم اكلدواء كثريه

 بالسوء ب( ِان النفس ال َمارٌة 
 ج( يا صانع كل مصنوع  
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 ب الكلمات و اكتب سواال و جوابا صحيحا رتِّ  15
 ؟  -.  -موعٌد  –من السابعة  –حتي التاسعة  –متي  –طور الف( الَف 

 ؟ -.  -ثالثة  –عدد  –انا و والداي  –يف السفر  –مك  –ب( املرافقني 

1 

 اجب عن االسئلة التالية  16
    ؟الف( هل سافرت ايل البلدان العربية

 ب( من اي محافظة جدك ؟ 
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 ترجم :  17
     الف( يعرفونين 

 تهكفضل النيب يلع ام هب( فضل العامل يلع غري
 برتري دانشمند بر غري خود .............. برتري پيامرب بر امت خودش است . 

1 
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 اقرا النص مث عني الصحيح و الخطا  18
مساك ان ه االتحول االمساك املضيئة ظالم البحر ايل هنار مضي ء و يستطيع الغواصون التقاط صور يف اضواء هذ

تشر خاصا َي  زتيا لسان القط سالح طيب دائم . يلعق جرحُه عةد مراٍت حتي يلتمئ . للبطِّ خزاناُت طبيعيُة تحتوي
 يلع اجسادها فالتتاثر باملاء 

ة اسها دائردير رتر عينيها يف اهتاجاٍت مختلفٍة دون ان تحرك راسها و اوبمة تستطيع ان تستطيع الحربا ء ان تدي
 اكملة دون ان تحرك جسمها 

 الف( يتحرك راس البومة يف اتجاه واحد
 ب ( تستطيع الحربا َان تدير عينيها يف اتجاة واحد

 ج( تحول االمساك املضيئة ضالم البحر ايل هنار مضي ٍء 
 الح طيب دائم د( لسان البط س

1 

 ارجولكم التوفيق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


