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 ( ..................................................................................................../57) .الّصَديقِ هذَا عَلَي عَرِفْنا أَبي، يا -1      :للترجمة 1

 ( ...........................................................................................................1) .صِغارَها ترُضِعُ الَتي اللَبونَةِ الْحَّيَواناتِ مِنَ هوَ -2                
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 . جَماعّيَةً حَرَكاتٍ تُؤَدّي الدَالفّينَ رَأَيْتُالّف:     :الصحیحة الترجمة انتخب 2

 〇 نگاه كردم دلفّين ها را درحالي كه حركات گروه را انجام مي دادند.    -〇   2 . مي دادند دلفّين ها را ديدم كه حركات گروهي انجام -1

 .  بِشِدَةٍ عماقِأالَْ إلَي رَجُالً الْماءِ تَّيّارُ سَحَبَب:  

 〇جريان آب مرد را به شدت به اعماق كشّيد . -〇  2مرد جريان آب را به شدت به اعماق كشّيد . -1
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 . آنها .............................احترام مي كنند .  يَحتَرِمونَني هُمالّف :       :الصحیحة الترجمة أکملِ 3

 .ودر روزي كه ) مردم ( ................................رسوايم مکن .  يُبعَثونَ يَومَ تُخْزِني ال وَب:  

 .مّيکُشند و مّيزنند تّيزشان .............................با را آن. وَتَقتُلُها الْحادَةِ بِأنُوفِهَا تَضرِبُهاج:  
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 :الترجمة فی الموجودة األخطاء عیّنِ 0

 داريد. مي دوست آنچه ازكنند  انفاق .  تاتُحِبّونَ مِمّا تُنفِقوا الّف: حَتَّي

  كن .ومرا با رحمتت در ) گروه ( بندگان شايسته اش وارد  الّصّالِحّينَ. عِبادِكَ في بِرَحْمَتِكَ ب: وَ أَدْخِلْني
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 :التّالیة العبارات فی الخبر و المبتدا و المفعول و والفاعل الفعل عیّن 7

  .وسعَها إلّا نفساً اهللُ يکلِف ال -3                   . تُراباً کُنتُ يالَیتَنی الْکافِرُ يَقولُ وَ -2            .   عِبادَةٌ الْعُلَماءِ مُجالَسَةُ -1
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 :خّطٌ تحته ممّا اإلعرابیّ المحلّ عیّن ثمّ واإلسمیّة الفعلیة الجملة عیّن 9

 .مُلوکِهِم دينِ عَلَی لنّاسُاَب:                                .رَحِمٍ قاطِعُ الْجَنَّةَ يَدْخُلُ ال الف:

 1 

  :التّالیة التّوضیحاتِ تناسبُ کلمةٍ أّیُ 5

 〇المصباح         〇الکهرباء           〇النّجم          〇الشّمس        .الّظَالمِ فی مَکانٍ کُلُ اللَیلِ،يَغرَقُ فِی يَنقَطِعُ عِندَما-ا

 〇اَلشّاطِئُ          〇المائیّة            〇التّیّار           〇السّفینة                     .الْمُحیطاتِ وَ الْبِحارِ بِجِوارِ بَرّيَةٌ مِنطَقَةٌ-2

  〇التفرقة           〇  ألتفاهم          〇أالستقبال       〇المشايعة           بِهِ الْفَرَحِ إظهارِ وَ الّضَیفِ نَحوَ الّذَهابِ بِمَعنَی-3
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 /7  :          أ رَأَيتَ الدُلفینَ حتَی اآلنَ ؟ .............................  الحوار 8



  2ادامه سؤاالت در صفحه   

 تَرجِمْها : ثُمَ الْمُناسِبِ، مَکانِهَا فی الْأفعالَ هّذِهِ ضَعْ 6

 ترجمه    عربي    كلمة   أغْلِق -3  النِيغْسِ كانا -2  سَّيَبلُغانِ -1

   ماضي استمراري 

   مستقبل

   امر 
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 عَّيِنِ الجوابِ الّصّحّيح : 14

 تَراحُم              راحَمَ           يَتَراحَمُ            يُراحِمُ«             تَراحَمَ » المضارعُ مِن  -1

 مافَرّقا               فَرّقْ           اليُفَرِقُ             التُفَرِقْ «                 فَرَقَ » النّهيُ مِن   -2
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  .الْمَجرورِ وَ الْجارِ عَیّنِ 11

 . السّوءِ جَلیسِ مِنْ خَیرٌ اَلْوَحْدَةُالف: 
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  التّالیَةِ، سماءِأالَْ مُفرَدَ کتُبْ اُ 12

 ............................... الْکَراسیَالطُلّاب ......................   
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 فجَأةًَ - ضَحِكَ – ضَوء – کَتَمَ – ظلَام – بَغتَةً»   .الْمُتَّضادَةَ وَ الْمُتَرادِفَةَ الْکَلِماتِ عَیِنِ 13

.............=............. .............≠............. 
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 أجب عَنِ األسئلةِ حَسبَ النَص : 10

 تَجَمُعِ أَماكِنِ اكْتِشافِ عَلَي نسانَإالِْ تُساعِدُ وَ أَسرارٍ، وَ عَجائِبَ مِنْ  المْاءِ تحَْتَ ما تکَْشِّفُ وَ السِلمِْ، وَ الحَْربِ في مُهِمّا دوَرا الدَالفّينُ تُؤَدّي

 لَها، عَدوّاً الْقِرْشِ سَمَكَ الدَالفّينُ تَحسَبُ األسماك.

 ..................................................الّف: ما اسمُ أعداءِ الدّالفّين؟ 

 .................................................ب: ماذا تَکشّفُ الدَالفّينُ لَنا ؟ 
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 . مُناسِبَةً کَلِمَةً الْفَراغِ فی ضَعْ 17

 « قَفَزَ - سارَ  –بَلَغَ »      .الثّالِثِ الصَفِ إلَی الَْوَلِ الصَفِ مِنَ ...................جِدّاً ذَکیٌ زَمیلٌ لیالف: 

 «سَلّمتُ  –سَلّمنا  –اِستلَمنا »             .  اإلنترنِت عَبرَ رسايلَ ................................... أخی  و أناب: 
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 /27  ) ........................................(  .کَالِْنسانِ تَّضحَكُ وَ تصَفُر تَرجِم الکلمة الّتی تحطَها خَّطٌ .     19

 17جمع بارم  وَّفِقكُم اهلل 

 


