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.....................االسم واالسم العائلي:  

التَّْجريبيَّةالعلوم الفرع:  

 (الثالِث)الدرس  1االمتحان: اللَُّغه العربيَّه 

َسة : شيوا تقي زادة  الُمَدرِّ

 باسمه تعالى

لومنطقة ناز في دائرة التربية والتعليم  

 ثانويَّةُ زينب الُكبرى )س(

نَةُ الدِّراسيَّةُ   79 -79السَّ

دقيقه 04الوقت:   

خ ال 10/47/9137: ُمَؤرَّ  

 11:34الّساعة: 

 10َعَدُد األَْسئِلَِة : 
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 َكلماٍت( ثَماني: )الَکلِماِت الّتي تَحتَها خط   تَْرِجمِ 

 ............................ / ...........................                . بِاألَْسماكِ  َمْفروَشة  األْرُض  تُْصبِحُ  -1

 ............................ / ...........................             األَْسماَك إلى السَّماِء. اإِلْعصارُ  يَْسَحبُ  -2

 ............................ / ...........................                         ؟ الدُّخول بِطاقاتُ  هَْل ِعْنَدُكم -3

 ............................ / ...........................                             .تَّْفتيشــلِل جاِهزوننَْحُن  -4
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 : )َكلَِمتان زائَدتان(الُمتَضادَّتَينِ اُْکتُْب فِي اْلفَراِغ اْلُمتَراِدفَتَْيِن َو 

 (َعْبرَ   -يَمين   -َسحاب  – بَهيَمة –َغْيَمة  –يَسار )

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

1 

 5.0 ................أفالم: : ............                      ريح               :اُْکتُْب ُمفَردا  أَْو َجمَع اْلَکلَِمتَْينِ   3

4  

 :َعيِّن الَکلَِمةَ اْلَغريبَةَ 

       (الَمعنيِمن ِجَهِة )        ○ناُلِحظُ     ○ نُراِجعُ      ○نَرى        ○نُشاِهُد                -1

 (       بابالِمْن ِجَهِة )         ○اِْنقَلََب      ○ َضبَطَ اِنْ      ○ اِْنَكَسرَ      ○اِْنتََشر               -2 
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 .تَْرِجِم اْلُجَمَل التّاليَةَ إلی اْلفارسيِّة 

 (1.) فَما َوَجدوا لَها َجوابا   َحیََّرت هذه الظاِهَرة النّاَس َسنَواٍت طَويلَةٍ أ( 

 (1إنَّ األَْسماَك لَْیَسْت ُمتََعلِّقَة  بِالمیاِه الُمجاَوَرِة بَْل بِالُمحیِط األَْطلَسي. ) (ب

 (0..5) .الَعجیبَةِ  ِسرِّ تلک الظاِهَرةِ  ةِ فَ رِ الُعلَماُء من َمعْ  يَئَسَ ماج( 

قَه؟  َری َمطََر السََّمکنَ أيُمِکُن أن ( د (0..5)و نَُصدِّ  

(0..5.  )والبَهائِمِ  البِقاعِ  َعنِ  إنَُّکم َمسؤولون حتّی( هـ  

(0/5.هوا. )تَبَ نْ اِ  ماتوا ذاإف ؛النّاُس نیام   (و  
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حيَحةَ:   ﴾فاْصبِْر إنَّ َوْعَد ّللّاِ َحق  واستَْغفِْر لَِذْنبِكَ ﴿          اِْنتَِخِب التَّرَجَمةَ الصَّ

 ○  کنید که وعده خداوند حق است، و برای گناهانتان آمرزش بخواهید. پس صبر الف(

 ○     پس صبر پیشه کن که وعده خداوند حق است، و برای گناهت آمرزش بخواه. ب(
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ِل اْلفَراغاِت في التَّرَجَمِة اْلفارسيِّة.   َکمِّ

 ﴾الَحَسنَِة و جاِدْلُهم بالَّتي هي أَْحَسنُ أُْدُع إلى َسبيِل َربَِّك بالِحْكَمِة و الَمْوِعظَِة ﴿ -1

 با ........... و اندرز نیکو به راه پروردگارت ................ و با آنان به شیوه ای که .......... است گفت و گو کن.

 . از من ...................و ............. ........ تا شما را ...........مرا پس    ﴾فاْذُکرونی أَْذُكْرُکم و اْشُکروا لی﴿ -2
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 :م األفعاَل التاليَّةَ تَْرجِ 

 تََكلُّم: .................. ................. يَتََكلَُّم: سخن گفت :تََكلَّمَ  .................. تََكلَّْم:

 ................. :يَْكتَِسبُ  آوردناِْكتِساب: به دست  ................. :اِْكتَِسبْ  ................... :اِْكتََسبَ 
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 َضْع هذه األْفعاَل في َمكانِها الُمناِسبِ في الَجْدَوِل:

 اِْنقَِطْع  /  تََكلُّم  /  نَْجَعُل  /  ال تَْيأسوا  /  ال يَقِْدراِن / اِْستَْخَرجَ 

 مصدر نهی نفی امر مضارع ماضی
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 ِل:عْ فِ لْ لِ  ضميرا  مناسبا   بْ ْنتَخِ اِ 

جُ نَ الف( ........... سوف   ○  نَْحُن     ○هُنَّ               .ِمَن الَمْدَرَسةِ  تََخرَّ

 ○   أْنتُم    ○هُْم                  .    ُدروَسُكم تََعلَّمونتَ  ْنتُمب( ............ ک  

 ○ أنتِ       ○ أنا                   .    َسبََب َضْعفي ِشفُ کْ أج(............... 

.     د( ..............    ○هُنَّ       ○  هُما                  اِْستَْرَجْعَن َحقائِبَهُنَّ
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حيَح: يِّْن الصَّ  عَّ

 ○ اِْمتََحنَ        ○اِْمتَنََح          ○ اِْمتَنَعَ           "            "يَْمتَِحنُ  الماضي ِمنْ  -1

لَ ِمْن  الُمضاِرع -2 لْ   "                    " تَنَزَّ ُل         ○ تَنَزُّ ل         ○يَتَنَزَّ  ○ تَنَزُّ

 ○اْنفِتاح         ○افتِتاح          ○ اِْنفَتِحْ " اِْنفَتََح "                      الَمْصَدر ِمنْ  -3

 ○ اِْستَْكبَروا    ○اِْستَْكبِروا      ○ تَْستَْكبِروا   " تَْستَْكبِروَن"            ِمنْ  ْمراألَ  -4
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 ()َكلَِمةٌ زائَِدةٌ  َضع في الّدائَرة الَعَدَد المناِسَب .

 يَْدُرُس فیه الطاُّلبُ  َمكان         اليَْنبوع  -1

 احتفال  عام  بُِمناِسبةٍ جمیلةٍ        الثَّلج -2

 نَوع  ِمن أنواعِ نُزوِل الماِء ِمن السَّماِء.            اإلعصار    -3

 الَسبَُب الَرئیسيُّ في حدوثِ "مطَر الّسمك"   لَّْيل                 لا -4

 الَوقُْت الُمْمتَدُّ ِمَن َمْغِرِب الشَّْمِس إلى طُلوعِ الفَْجِر.       اْلَمْسِجد          -5

 َعْیُن الماِء ونَْهر  َكثیُر الماِء.      الِمْهَرجان -6

ف                   -9  الصَّ
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ل الِحواَر بَِکلَِمٍة ُمناسبٍَة   تاِن(زائدَ  تانِ )کلم: ِمن الَکلِماِت التّاليَِة َکمِّ

يوفِ الُشْرطي / َعيني  / ِمنّا / )  (/ أُِحبُّ  أيدیتَـْفـتـيـش / / َرجاء  / ضُّ

 بِطاقَتُهُ بِیَِده. واِحٍد ......... نََعم، ُکلُّ                   الدُّخوِل؟   بِطاقاتُ هَل ِعنَدُکم  .ـ............ أهال  بِال 

  جاُل َعلَی الیَمیِن و النِّساُء َعلَی الیَساِر  .............  َعلَی          .لِلـ............. الرِّ

  ......... نَحُن جاِهزوَن .          م.           ............كُ ، إْجَعلوا َجوازاتُِکم في 
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 َرتِِّب اْلَکلِماِت َو اْکتُْب سؤاال  و جوابا  صحيحا . 

 .......................................     / ؟                                  بَلٍَد/ ِمْن / أَْنتُم / أَيِّ 

 / .       ..........................................................  ِمْن / َو / نوشین / ِمْن / إيران / َمدينَِة / نَْحنُ 
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 25 أرجو َلكُنَّ التوفيق و السَّعادة *
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