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 بارم  ردیف

 ترمجه العبارات الی الفارسیة 1
 ُتطِلُق مسکُة السَّهم القطراِت متتالیٍة و تبَلُع احلشرَة َحیَّة  الف( 
 قال قوُم ابراهیَم : َحرِّقوه و اْنُصروا آهلَتكمب( 
 ِحجُّ البیت َمن استطاَع الیه سبیل  ه َعَلی الناس ل  لِ ج( 
ثنا القرآُن الکرمی عن سریة األنبیاء و ِصراعهم مع اقوامهم الکافریند(   قد حدَّ
" دموَع والدیه تـََتساَقُط ِمن أعینهماهـ(   رأی "عارف 
 اآلثار القدمیُة و احلضارات تؤکَّد اهتماَم االنسان بالد ین و(

 حاَوَل أن یُنِقَذ قوَمهَو لَنذُکر ابراهیم )ع( الذی ز( 

 

 لغات و اصطلحات را بنویسید. معنای 2
             و هو یبکیو هو یضحک دخل النار  بَ أذنَ الف(من 

 طینةٍ ُخِلقوا ِمن راُهم تَ َبل ب( 
 غارحراء                                  ةم  قِ ار فی غ! یقع التیبنی  ج( یا 

 التلفازفی  املشهدَ هذا رأیتُ د( 

 

 معادل مجلت زیر را بنویسید  3
                                         : ایل الی دین احلقتمالف( التارک الباطل و امل

 : ِصَفٌة ِلَِهاٍز حباجٍة إلی التصلیحب( 
 :ج( ابنی العزیز 

م بَ د(   ا یتکل مون بکلٍم خفیٍّ :و ؤ دَ إّن 

 

 عنی الکلمة الغربیة 4
 أمس                 اخلیام                  غدا                        الیوم الف( 

 سنان                    الفاساألکتاف              األ                ب(األعنی 
 النقوش                     الرسوم    الکتابات                            ج( الناس

 الفضَّة                  احلدید                الَعَصب                    الن حاس د( 

 

 تکمیل ترمجه  5
 الف( ربنا و ال ُتحمِّلنا ما ال طاقَة لنا به 

 پروردگارا .............. که توانش را ندارمی بر ما ...................
 ة  مرضی   راضیة  ب( یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک 

 ای نفس به آرامش رسیده ! ............. و............... به سوی پروردگارت بازگرد . 

 



 
 18/10/99تاریخ امتحان :                 ریاضی رشته :                     عربی  دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 معنای کلمات خواسته شده را بنویسید  6
 لغف ار: .......  لن یَغِفَر : ........ا  الف( َغَفَر : آمرزید     قد َغَفروا : ........   ال یُغَفُر : ...... 

 عوا:.....   املقطوع:.........= برید      ََل یَقطَعوا :...........   القاِطع :........   ال تـَْقطب( َقَطعَ 

 

.انتخاب کنید 7  
نی ) ألنَّ 

ُ
 إنَّ ( –أنَّ  –الف( َِلَ تتکاَسُل ؟ ..................... رِجلی تؤمل

 لیَت ( – أنَّ  –ب( ........... احلسنَی مصباُح اهلدی ) إنَّ 
 لکنَّ ( –کأنَّ  –اَهُد فی اموره ) ال عتَ ج( ........... دیَن ِلَمن ال یَـ 

 راضیاٍت ( – ة  راضی –............... ) راضیا  د( َخرَجت فاطمُه ِمن بیتها ......

 

 .نوع کلمات داده شده را بنویسید 8
 ب( إلی: ............................      الف( یأکلوَن: ...........................   

 د( ُُمرتَم: ............................      ح: ............................  ج( ُمَصلِّ 

 

 موارد خواسته شده را بنویسید. 9
 . ) احملل  االعرابی (اخلَطرِ ها عنَد صغارَ  تبلعُ تیلبیا  ةُ مسکالف( 

 )مفرد(ب( طعام )مجع( / آهِلَه 
 ج( إنَّ اهلَل لذو فضٍل علی الناس و لکن  اکثر الناس الیشکرون )حروف مشبهه( 

 العداوه ( ضاد  م –فتکتسبوا العداوَه ) فعل ّنی ب وا الن اس سُ تَ د( ال 
 فی مکاٍن ال حیاَء فیه )اقسام ال( ه( ال تذهبْ 

 و( خرج الناس الی الشارع فرحنَی و هم یسارعوَن )احلال(

 

 ابش یدموفق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


