
   دقيقه 10+  60زمان:  باسمه تعالي نغمه  آقاي جناب نام دبير:

  03/03/1400تاریخ آزمون :   1عربي  خانوادگي:نام ونام

  11:40 آخرین زمان دریافت پاسخ:   1400خرداد  

÷ 

 )دوره دوم( هیطریق دیمف رستانیدب 1400خرداد  /1یعرب كد:

 بارم سواالت رديف

  الف. مهارت واژه شناسي)دو نمره( 

 )کلماتي را که زيرش خط کشيده شده، ترجمه کن(. :تَرْجِمِ الْکلماتِ الَّتي تَحْتَها خطٌّ 1

 الدخول؟ بِطاقاتُ هل عِندکُم (2            .ني بِها.بَعَثَإنَّ ربّي  (1
 

5/. 
 

متضاد را  مهمترادف، و دو کل مه)در جالي خالي، دو کل .الْمُتَضادّتَينِ وَ الکَلِمَتَينِ الْمُتَرادِفتَينِ اُکْتُبْ في الفَراغِ  2

 بنويس(.  

 ، حَرب ، فجأة ،  غَيم ،  قرُبَ  بغتة ، بَعُدَ

 ................≠................ب                           ................= ................الف

5/. 
 

ها الَّتي الْکَلِمَةِ  مَعَ عَيِّنِ الْکَلِمَةَ الغَريبةَ في المَعْني 3  مه اي را که از نظر معنا ناهماهنگ استتت ،کل):خطٌّ تَحْتَ

 کن (.مشخص

      مَرَق                حَليب            زُبدة            جُبنة الف( 

 الشَّريحَةُ             بِطاقَةُ الشَّحْنِ               الرَّصيدُ            الفُنْدُقُ ب( 

5/. 
 

 ./5 .........................  :   سِوارب: اُکْتُبِ الْجَمْعَ  لـِ :          ...........  ......  :  اُنوف  اُکْتُبِ الْمُفْردَ لـِ :الف(  4

  (نمره هف )فارسي به  ب. مهارت ترجمه 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمالت زير را به فارسي ترجمه کن(.).الْفارِسيةِإلي  لْـجُمَلَٱ هِذهتَرْجِمْ 

  ....................................... ﴾ال يَعلَمُ مَن في السماواتِ و األرضِ الغيبَ الّا اللُ  ﴿ (1

 

 . ...............................هل تُصدِّقُ أنّ دلفيناً أنقذَ إنساناً من الغرق؟ ( 2

 
 ............................................ عِندَما فَقَدَ اإلعصارُ سرعتَه، کانَت األسماکُ  تَتَساقَطُ علي األرض  (3

 

 .................................... .  شاهَدوا مئاتِ المصابيحَ الملوَّنةِ التّي تنبعثُ ضوؤُها  (4
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 2صفحه    خانوادگي:ونامنام

 

 )دوره دوم( هیطریق دیمف رستانیدب 1400خرداد  /1یعرب كد:

 

 

 

  .........................................نَرجو مِنكَ اغالق هذا المَضيق بِسَدٍّ عظيم   (5

 

 ......................................واللِ ما رأينا حُبّاً بال مالمة. ( 6

6 
 

 :)ترجمه درس  را انتخاب کن(.اِنْتَخِبِ التَّرْجَمَة الصَّحيحَة

 أجلَسَ الضَّيفَ عِندَ رئيس القبيلة -الف

 : مهمان را نزد رئيس قبيله نشانده اس .1گزينة 

 : مهمان را نزد رئيس قبيله نشاند.2گزينة 

 تواند صحيح باشد.مي 2و1گزينة : هر دو 3گزينة 

 تُعَرّفُ ذو القَرنينِ حين الورود إلي المدينة لِلنّاسِ. -ب

 شود.: ذو القرنين هنگام ورود به شهر براي مردم معرفي مي1گزينة 

 کند.: ذو القرنين را هنگام ورود به شهر براي مردم معرفي مي2گزينة 

 باشد.تواند صحيح مي 2و1: هر دو گزينة 3گزينة 

5/. 
 

7 
 

 فارسي کامل کن(. :)جاهاي خالي  را در ترجمهالفارسيَّةِ لتَّرْجمةِٱکَمِّلِ الْفَراغاتِ فِي 

 کاتِمُ العِلمِ يَلعَنُه کُلُّ شَيءٍ حَتّي الحوتُ في البَحرِ.  ت1

 .. ماهي در درياس .کند ...........را لعن  مي ... علمهر چيزي ........

 الظّاهرةُ النّاسَ سَنَواتٍ طَويلةً.حَيَّرَت هذه  . 2

 ..هاي طوالني مردم را ............. سالاين .......

 .اهلل ولي الذين آمَنوا يخرجُهم مِن الظلمات الي النور .3

 پروردگار.......... کساني اس  که ايمان آوردند و از تاريکي ها به سوي نور ....................... .

5/1 

 

 

  شناخ  و کاربرد قواعد)هف  و نيم نمره( ج. مهارت 

8 

 

 تَرْجِمِ الکَلِماتِ الَّتي تَحْتَها خَطٌّ:)کلماتي را که زيرش خط کشيده شده، ترجمه کن(.

 :     ............مناطقَ واسعة حکُمُيَکانَ   نيذوالقرن  :  .............. مِن قَبيلَتَي يَاجوج و ماجوج تَخَلَّصوا  1

 :   ............... اُرسِلتُ لِهِدايتِکمُ  ت5 ...............   مِن نَومِ الغفلة نتَبِهُاَ ت 2

ستفيدُ  سوف3َ شرُ من تلك المعجزة البحريّةي :  الب

............              

 .................   :.منهُ المساعدةَ ال تطلبوا  ت6

 

5/1 

 

naghmeh1364@gmail.com

naghmeh1364@gmail.com



 3صفحه    خانوادگي:ونامنام

 

 )دوره دوم( هیطریق دیمف رستانیدب 1400خرداد  /1یعرب كد:
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 .الصَّحيحَ  الْجَوابَ  عَيِّنِ   

           إِجْتَهَدَ                     جَهَدَ                 جاهَدَ  «:               يُجاهِدُ »( الْماضي مِنْ 1

     يُقابِلُ                   يَسْتَقْبِلُ                يُقْبِلُ«:         إسْتَقْبَلَ»( الْمُضارع مِنْ 2

 

 

5/. 

 
 

 را مشخص کن(. ها ، نوع فعلزير عبارت )در :عِبارةٍاللِ في افِعْأعَيِّنْ نَوْعَ الْ 10

 .﴾فأنزلَ اهلل سکينتَهُ علي رسوله و علي المؤمنين  ﴿ت2.                     ﴾ال يُکلّفُ اهلل نفساً الّا وسعَها ﴿( ت1 

 

5/. 
 

11 

 

 

 اي را که نوعش با بقيه ناهماهنگ اس ، مشخص کن(.)کلمه.مَجْموعَةٍ کُلِّ في نَوْعُها يَخْتَلِفُ الَّتيعَيِّنِ الکَلِمَةَ 

                                                              شَجِّعوا           أَنْزِلوا           وااِنْتَظِرَ          مُشارَکَة الف:

 أَبْتتَسِمُ           يُشاهِدُ            تَسْتَغْفِرُ         کاتَبَب:

5/. 
 

 .أَصْلياً الثّاني عَدَداً فِي الفَراغِ تَرتيبيّاً وَ الْأوَّلِ عَدَداً الفَراغِ فِي ضَعْ 12
 )در جاي خالي اول، عدد ترتيبي و در جاي خالي دوم، عدد اصلي قرار بده(. 

 مِن أيامِ األُسبوعِ يومُ السَّب . ........يومُ ال( اَل1ْ

 ............. .تَقسيمٌ عَلي االثنَين يساوي اربَعون( 2
 

5/. 
 

13 

 

 الَّتي تَحْتَها خَطٌّ  للِکْلَمِاتِ الْإِعرابيَّ  الْمَحَلَّ عَينِّ

 تعيين کن ()نقش کلمات خط کشيده شده را 

 .الحادّ هاتأنفبِت هاتيَضرِبُو هو  (1

 .المنطقعلي أساس  قائمةٌالعصورِ  علي مرّ اإلسالمِ رسالة  (2 

5/2 

 

 .الْفارِسيةِإلي  الْفِعْلَ الْمَجْهولَ، ثُمَّ تَرْجِمْ ذلِکَ الْفِعْلَ عَيِّنِ 14

 ترجمه:  فعل مجهول 

 ترجمه:  فعل مجهول

 .                ﴾و اذا قُرِئَ القُرآنُ فاستَمِعوا له ﴿( 1

 بعلمه خَيرٌ مِن اَلف عابد .نتَفَعُ عالمٌ يُ( 2

 

1 
 

naghmeh1364@gmail.com



 4صفحه    خانوادگي:ونامنام

 

 )دوره دوم( هیطریق دیمف رستانیدب 1400خرداد  /1یعرب كد:

 

15 

 ترجمه:  اسم مفعول 

 ترجمه:  فاعل اسم

 ترجمه:  مُبالغة اسم

 الْمُبالَغَةِ، ثُمَّ تَرجِمْها. لْمَفعولِ وَ اسْمَ  ااسْمَ  وَ الْفاعِلِ عَينِّ اسْمَ

   فَهّامة –نَظّارة  –مُرَفتِّهون  –مُجتَمَع  -مَصابيح 
5/1 

 

  نمره( فهم )دو و درک د. مهارت 

16 

 

ِسبَةً کَلِمَةً الْفَراغِ في َضعْ شخص «زائِدَةٌ کَلِمَةٌ»التّاليَةِ. الْکَلِماتِ مِنَ مُنا سب رابراي جاي خالي م )جواب منا

 کن(.

    . ما يُصنَعُ الخُبزُ مِنه ..........القََمر                          (1
 .ةِلفَختَالمُ لوانِذات األَ ةِيَّسائِالنِّ سِالبِالمَ نَمِ .........                          لثَّلجا( 2

 عُضوُ التَّنَفُّسِ وَ الشَّمِّ  .........                        لعَجينا( 3

 ِمن أنواعِ نُزول الماء  ..........                         األنف  (4

 التَّعارُف ( 5

1 

  نمره ( 5/1) مکالمه مهارت هت. 

 التّاليَة: )به سؤاالت، به عربي جواب بده(. الْأَسْئِلَةِ عَنِ الف( أَجِبْ   18

 ............................؟هَل حضرَتُکَ مِنَ العراق( 2   ..........................؟ ما إسمُکَ( 1

 زيررا مرتب کن و يک سؤال وجواب بنويس(.لمات ک).صَحيحاً  جواباً  وَ سُؤاالً کْتُبْٱ الکَلِماتِ وَ ب( رَتِّبِ

 ................................................. هَلْ / ال؛ /بِکَرْبَالءَ تَشَرَّفْ َ/ الْأسَفِ / مَعَ  (1

 

 کَمِّلِ الْفَراغاتِ في الحِوار.)جاهاي خالي  را در گفتگو کامل کن(. ج(

 ...................  .الْحَقيبَةِ؟  في (   ماذا1

 لِلتَّفْتيشِ ب: مَفْتوحَةٌ                                الذِّکْرَياتِ الف:  دَفْتَرُ   

 

 « النَّجاحَ  وَ  التَّوْفيقَ لَکُمُ ٰ  اَتَمَنّي»
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