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(به فارسي ترجمه كنيد.)-1  للتّرجمة:

ج و إن كنت غير مستأهل!الف) إلهي د علي

ي  مكم التَّقوي!لهِب) ارجوا من ربكم أن

 رفين أتسمحون للفقراء لإلستقبال؟ج) قال أحد المت

7د) إستعارت ابنة علي!  العقد أمانةً مضمونةً

نجه) !عندما نتحدث عن أعمالنا يجب أن  عل الكالم مؤكَّداً

و) تعودنا أن نهدي حتَّي نأمن غضب الملوك!

اُ  في القرن األخير!فكتشز) ظاهرة ظلمة البحر أمر

 ينزعج ممن يفرَّق بين أوالده!6ح) كان الرَّسول

(موارد خواسته شده را بنويسيد.):اُكتُب الكلمات المطلوبة-2

(بالعربيه)آالف) (بالفارسية)(بالفارسية)ب) النَّواة بي ج) الخلّابة

(بالفارسية) (المتضاد)(المترادف) سالَه)د) أنطق و) الفرح

 را انتخاب كنيد.) درستي(ترجمه:عين التَّرجمة الصحيحة-3

 الف) الولد يرجو أن يشفي أبوه المريض!

دا2 ) فرزند اميد دارد كه پدر بيمارش شفا يابد.1  شت كه پدرش از بيماري شفا يابد.) فرزند اميد

ب) إلهنا هب لَنا من رحمتك!

 ) خدايا از رحمتت به ما عطا كن.2 ) خداي ما به ما از رحمتش بخشيده است.1

ج) هناك ظلمة شديدة في اعماق البحار!

 ) تاريكي زيادي در اعماق درياها وجود دارد.2 ) آنجا در اعماق دريا تاريكي زيادي هست.1

!د)  إذا نظرت إلي أبيك فابتسم له إبتساماً

مي1  به او لبخند بزن.،) وقتي كه به پدرت نگريستي2 حتماً به او لبخند بزن.،نگري ) هرگاه به پدرت

(به عربي بنويسيد.):للتَّعريب-4

(جمع مذكر، جمله مؤمنان پروردگارشان را با اخالص مي )ي اسميه خوانند.

ا األخطاءصحح-5 را:لتَّرجمةفي  كنيد.) درست(خطاهاي ترجمه

آن انسان به وسيله: الف) يستطيع اإلنسان بهما أن يكتب فيصل إلي أهدافه!  ها توانست بنويسد، پس به هدفش رسيد.ي

لهؤالء أن يقوموا بجميع هذه األعمال! آن:ب) كيف يمكن ي اين كارها بايستند. ها امكان دارد به همه چگونه براي

م: إلّا تنالك عقوبتي!و إحذر مثل هذا العملج) و گرنه مجازات من به تو خواهد رسيد.ثلاز  اين كارها بپرهيز

 هاي معتل را مشخص كنيد.)(نوع فعل:اذكر نوع األفعال المعتلَّة في العبارات التالية-6

و رأيت النّاس يدخلون في دين اهللا! و الفتح  أحد االمراء أن يصفوا له دواء يفيد لشفائه!ب) طلب الف) إذا جاء نصراهللا

7-اُشير إليه بخط  گذاري كنيد)(حركت:شكلِّ ما

 يختفي في البحر! لونأول األحمرب) اللَّون!ءااألمرنعظَّم به مناخُلُقالف) هذا

(موارد خواسته شده را در عبارات مشخص كنيد.):ميز-8

»ل المطلق/ المفعول فيهنوع الفعل المعتل/ نوع المفعو«

!6راح النَّبي.يتمتَّع المسلمون بالعلم تمتُّعاً كثيراً و شاهد لعبهم مشاهدةٌ و توقَّف لحظةً  نحو األطفال

ي المسلم صرَّح هذا األمر بعد حصوله علي الجائزة تصريحاً أكثر!ئانَّ الفيزيا

:أكمل الفّراغ-9

(جاي خالي را كامل كنيد)  الف

ا1 من) (الماضي )»�فاز«لمؤمنات الصالحات ............... في الحياة

(يرج2  ترج)-ترجو-) انَّ االم لم ............... هداية ولدها

من3 (األمر  للمخاطب)»�دعا«) ............... ربك أن يوفقَّك

من4 (فعل نهي )»�سار«) أنت .............. إلي المدرسة مع أصدقائك
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من5 (المضارع »)وقفنا«) .............. أمام المدرسين بإحترامٍ

(تحت6  فوق)-أثناء-) يشير عبد السالم إلي شعوره الخفي ............... أبحاثه.

ي نادرست را مشخص كنيد.)(كلمه:الخطأب) عين

(سع1  سعيوا)-يسعون-وا) التالميذ ............... للوصول إلي الغايات السامية.

(جهادا2ً  جهاد)-مجاهدة-) جاهدوا المشركين .............. المؤمنين.

و فعل:للتّحليل الصرفي-10 (براي اسم و حرف5(تجزيه كنيد)  مورد الزامي است.)3مورد

!الصالحونعبادي يرثهااالرض إنَّ

: : إنَّ : ها:يرِثُ  الصالحونَ

(تركيب كنيد.):لإلعراب-11

!غوصه حينشديداً جرحاً غواصجرح

ي صحيح را انتخاب كنيد.)(ترجمه:عين الصحيح-12

(بحثهايي بأبحاثالف) قام محمد عبدالسالم  هايي) پژوهش-گفتگوهايي-في قرائن المادة

(رها كند ليدعهب) حمل اإلبن والدة  قرار دهد)-دعا كند-خارج المدينة!

و به سؤاالت پاسخ دهيد.):رأ النَّص ثم اجب عن األسئلة إجابةً كاملةٌإق-13 (متن زير را بخوانيد

و دليل ذلك، أنَّه كان رجال اميـاٌ يعـيش6إنَّ الرَّسول« ا كـان فـي تلقَّي الحقائق الفخمة القرآنية من اهللا الذّي يعلم كل شيء لمـ . بيئـة اميـةٍ

و علي هذا األساس فإنَّاع المسلمون قد بلغوا منزلة المسلمين إكتشفوا أسراراً ليةً في العلوم بفضل العلماء المتدينين، كان الغرب غارقاً في بحر الجهل

»مجهولةً عند الغربيين منها ظاهرة قوس قزح الّتي تحدث بسبب إنكسار ضوء الشَّمس كثيرةً

ي1 سكن؟) أين كان النَّبي 

؟6ي ) ممن تلقَّي النَّب2

 المسلمون قد تقدموا في العلوم؟) كيف كان الغرب عند ما كان3

 كان قد بلغ: البيئة: ) اكتب معني الكلمتين:4
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1-

!  بر من ببخش اگر چه شايسته نيستم! الف) خداياً

(در دل شما بيفكند.)!ب) از پروردگارتان بخواهيد كه تقوي را به شما الهام كند

مي:هان گفتج) يكي از مرف  دهيد؟ آيا به فقيران براي استقبال اجازه

!به امانت گرفت،گردنبند را به عنوان امانتي تضمين شده7د) دختر علي

مي هنگامي كه دربارهه) !بايد سخن را مورد تأكيد قرار دهيم،كنيمي كارهايمان صحبت

!بمانيمو) عادت كرديم كه هديه بدهيم تا از خشم پادشاهان در امان

(موضوعي) است كه در قرن اخير كشف شده استز) پديده !ي تاريكي دريا امري

مي6ح) پيامبر مي ناراحت !گذاشت شد از كسي كه بين فرزندانش فرق

2-

ج) دلرباب) هسته الف) أرزق

و) الحزن جريه)د) به سخن آورد

3-

1د)2ج)2ب)1الف)

4-

هم باالإخالص!المؤمنون يدعون رب 

5-

 اهدافش←تواند/ هدفشمي←الف) توانست

 اقدام كنند←ها/ بايستند اين←هاب) آن

 رسدمي←كار/ خواهد رسيد←ج) كارها

6-

و ناقص و أجوف/ رأيت: معتل : معتل و أجوف الف) جاء و مثال/ يفيد: معتل ب) أن يصفوا: معتل

7-

األ الف) خلقٌ/ االمراء  / لونٍحمرُب)

8-

و ناقص و أجوف/ توقَّف: معتل  نوع الفعل المعتل: راح: معتل

: نوعي :تأكيدي/ تصريحاً : نوعي/ مشاهدةً  نوع المفعول المطلق: تمتُّعاً

 المفعول فيه: نحو/ لحظةً/ بعد

 الف)-9

ف1ُ ت2 زنَ) ت3َجر) ال (رس

ن5َ (أثناء6 قف ( 

ب)

 ) جهادا2ً ) سعيوا1

10-

: حرف من الحروف المشّ  مبني علي الفتح-عاملٌ-هة بالفعلبإنَّ

و مثال- مجرد ثالثي-للغائب-يرث: فعل مضارع  معرب-مبني للمعلوم-متعد-معتل

(ضميرٌ)-للغائبة-ها: اسم ضمير متصل للنَّصب أو للجرّ  مبني علي السكون-معرفةٌ

الصالحون: اسم -سالم (اسم فاعل)- للمذكّرجمع  صحيح اآلخر-منصرف-معرب-معرَّف بأل-مشتق

11-

و مرفوع و منصوب غواص: نائب فاعل  جرحاً: مفعول مطلق

و منصوب حين: مفعولٌ و مجرور فيه  غوص: مضاف إليه

3عربي هاي امتحاني پاسخ سؤال
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12-

ب) رها كند هايي الف) پژوهش

13-

بي1 (يسكن) في ي يعيشةٍ!ئ) كان النبي2ة اممن اهللا الَّذي يعلم كلَّ شيء تلقَّي النَّبي (!

 ) محيط/ رسيده بود4 ) كان الغرب غارقاً في بحر الجهل!3
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