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 للتّرجمة:للتّرجمة:--11

تَجِد كلّالف) !نفسٍ ما عملَت من خيرٍ محضر يوم و قاموا بتبجيلِ اإلمام!اً و) نَزَلَ المترَفونَ من مراكبهِم

طَلَب و القلم!ب) إذا فز)ت معالجة مرض الجهل فَدواءه الحبر ى!ى الماضسوف نستَقبلُه كما كنّا نستقبل ملوكَنا

راج) أرجو يمن ! لهِمكُم التّقوي!بكم أن دبِي ح) كان المسلمون قد رفَعوا رايةَ التَّوحيد

ف ستطيعي ال فى الماضد) كان اإلنسانُ بعضُها عن بعض!ط)ى البحر!ى أن يغوص فختَلي دعوته  نري أساليب

تُخالف اإللكترون! يحمل الجسيم المجهوله) قوي) كان القرآن بمثابةشحنةً  له أثناء أبحاثه!ىإلهامٍ

 الكلمات المطلوبة:الكلمات المطلوبة:اُكتب اُكتب--22

ماءخلّابةًالف) تجعلُ األلوانُ الس(ةبالفارسي) ف! (بالفارسية)ىلُجى بحرب) كظُلُمات !

(بالفارسية)ناتَعودج) آن مهرباند) مانند پدرنُقَدم الهدايا لملوكنا! (بالعربي به ة)ها لبخند زد!

(المترادف)ه) عد(المتضاد) و و) الظّالم

 عين التّرجمة الصحيحة:عين التّرجمة الصحيحة:--33

أبأالف) ى إلي زاوية! لقَيت

 ) پدرم را در يك گوشه ديدم!2 اي انداختم! ) پدرم را در گوشه1

يسبب جزءاً من الظّلمة!كلّ لَون يختفب) ى

ميي رنگ ) همه1 و بخشي از تار ها مخفي ميشوند  آورند! يكي را به وجود

مي2 مي ) هر رنگي كه مخفي  آورد! شود قسمتي از تاريكي را به وجود

ى بالهدي!ج) أرجو يا رب أن تنطقَن

مي2 ) اميدوارم پروردگارم مرا با هدايت به سخن بياوري!1  خواهم پروردگار مرا با هدايت به سخن بياورد!)

ى من سبعة ألوان!وئد) قد تَكَونَ الشّعاع الضَّ

مي1  ) پرتو نوري از هفت رنگ تشكيل شده است!2 شود! ) پرتوهاي نوري از هفت رنگ تشكيل

 للتّعريب:للتّعريب:--44

(مفرد مؤنث) آيا پروردگارت را با اخالص مي  خواني؟

ف--55 فصحح األخطاء ى التّرجمة:ى التّرجمة: صحح األخطاء

يفرّقُ بين أوالده!6الف) كان الرّسول ميپيامبر ينزَعج ممن  شود! از كسي كه بين فرزندان فرق بگذارد ناراحت

مياها را با ديدهاي مختلفش قرآن برخي انسانب) القرآن خاطَب جميع أبناء البشر بثقافاتهِم المختلفة!  دهد!ن مورد خطاب قرار

ف--66 فأذكُر نوع األفعال المعتلّة ى العبارت التّالية:ى العبارت التّالية:أذكُر نوع األفعال المعتلّة

ال أنسي حكايت أبقال العجوز: !ىى مع و فضالً كُم مغفرةً منهدعو اهللا ي !

 شكّل ما أشير إليه بخطّ: شكّل ما أشير إليه بخطّ:--77

ه!ولَدو لم ينه المسكينإستسلَم األب

 »: »: نوع الفعل المعتل/ نوع المفعول المطلق/ المفعول فيهنوع الفعل المعتل/ نوع المفعول المطلق/ المفعول فيه««ميز ميز--88

و6ى تَوقَّف النّب و لكنّه اآلن يغوصلحظةً ! مف حياهم تحيةً ى متر!ن مائتَى البحر غَوصاً أكثر

 حملَ الولَد أباه علي ظهره ليدعه خارج المدينة! أنا أحسنت إلي الفقراء إحسانَ الصادقين!

 أكمل الفَراغ: أكمل الفَراغ:--99

1تلَّمس (الماض) !.............. هاتهنَّ ثمنات علي أمن البى م»راح�«(
2! بـ) األمهات .............. هداية أوالدهنّ رجا»لم«(المضارع المجزوم )�من
ف3 ............. تها النّفسن(ى راحة بذكر اهللا! ) أيم »)�عاش«األمر

من4 (فعل نهي !  للمخاطب)»�قالَ«) .............. إلّا كالم الحقِّ

3عربي
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من5 (األمر  للمخاطَبينَ)» وصف«) .............. أصدقائَكم بالعملِ الصالح!

من6 (المضارع و .............. أنفُسكم! »)�نسي«) أتأمرون النّاس بالبرّ

7............. قَوس قُزَح (عندأ) تَظهرُ ظاهرة  فوق)-مع-لوانها الجميلة!

يحاسب اإلنسانُ يوم القيامة .............8  محاسباً)-محاسبةٍ-(حساباً!)

(براي اسللتّحليل الصرفللتّحليل الصرف--1010 (براي اسى: و فعلى: و فعلم و حرف55م و حرف مورد  مورد الزامي است)مورد الزامي است)33مورد

! أكبرى اآلية التّالية شُموالًف نريذلك إليإضافةً و أعم

 لإلعراب:لإلعراب:--1111

امأحد صباحبِفَرَح! األطفالكان األي  يلعبون

 عين الصحيح:عين الصحيح:--1122

(هدايت كنيمأن نُهديالف) أتَمنَعنا  هديه دهيم)-هدايت شويم-!

ب) األبي يجلسهاقبلُلم (نپذيرفتو لم ! هنبوسيد)-بوسيد نمي-ها عند 

ى ثم أجب عن األسئلة أجابةً كاملةً:ى ثم أجب عن األسئلة أجابةً كاملةً:إقرأ النّص التّالإقرأ النّص التّال--1313

و لم يقتَصر هذا النِّظام علي اإلنسان« و أنثي و جعلَه زوجين ذَكَراً و الجماد أيضاًخَلَقَ اهللا اإلنسان ى السـنواتف!بل شَملَ عالَم النّباتات

ى قام بأبحاث مهمـةى المسلم محمداً عبد السالم هو الّذالفيزيائاألخيرة إكتَشَف علماء الفيزياء أنّ اإللكترون يدور حولَ نواة المادة! إنّ

»ى موضوع قرائن المادة.ف

 ) كيف جعلَ اهللا اإلنسان؟1

 ) ماذا إكتشف علماء الفيزياء؟2

ى علي اإلنسان؟م الزَّوج) هل يقتصر النّظا3

»:القرائن«ب) ما هو مفرد»:النّواة«) الف) ما هو معني4
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 للتّرجمة:للتّرجمة:--11

مي الف) روزي كه هر كسي آن  يابد! چه كه از خوبي انجام داد آماده

و قلم است! ب) اگر درمان بيماري ناداني را بخواهي پس دارويش مركب

 كه تقوي را به شما الهام كند!ج) از پروردگارتان بخواهيد

 توانست در دريا غواصي كند!د) انسان در گذشته نمي

ميه)  كند كه مخالف با الكترون است! جسم كوچك ناشناخته باري را حمل

و به بزرگداشت امام پرداختند!و) ثروتمندان از مركب  هايشان پايين آمدند

كهز) از او استقبال خواهيم كرد همان ميطور  كرديم! از پادشاهانمان در گذشته استقبال

ح) مسلمانان پرچم توحيد را با يك دست برافراشته بودند!

ميط) روش  بينيم كه با يكديگر اختالف دارند! هاي دعوتش را

ي الهامي نيرومند براي او در ميان تحقيقاتش بود!ي) قرآن به منزله

 اُكتب الكلمات المطلوبة:اُكتب الكلمات المطلوبة:--22

دلدلرباالف) د) الحنونج) عادت كرديمب) عميق انگيز،

و) الضّوء، النّور تركه)

 عين التّرجمة الصحيحة:عين التّرجمة الصحيحة:--33

2د)1ج)2ب)1الف)

 للتّعريب:للتّعريب:--44

(مخلصةً)؟  هل تدعين ربك باإلخالص

ف--55 فصحح األخطاء ى التّرجمة:ى التّرجمة: صحح األخطاء

شد ناراحت مي←شودمي گذاشت/ ناراحت فرق مي←فرزندانش/ فرق بگذارد←فرزندان الف)

مي فرهنگ←همه/ ديدها←ب) برخي  مورد خطاب قرار داد←دهد ها/ مورد خطاب قرار

ف--66 فأذكُر نوع األفعال المعتلّة ى العبارت التّالية:ى العبارت التّالية:أذكُر نوع األفعال المعتلّة

و مثالق و ناقص/ يعد: معتل ال أنسي: معتل و اجوف/  ال: معتل

 شكّل ما أشير إليه بخطّ: شكّل ما أشير إليه بخطّ:--77

لَدو /  المسكينُ

 »: »: نوع الفعل المعتل/ نوع المفعول المطلق/ المفعول فيهنوع الفعل المعتل/ نوع المفعول المطلق/ المفعول فيه««ميز ميز--88

و مثال و اجوف/ يدع: معتل و مثال/ يغوص: معتل  نوع الفعل المعتل: تَوقَّف: معتل

 نوع المفعول المطلق: تحيةً: مطلق تأكيدي/ غَوصاً: مطلق نوعي/ إحسانَ: مطلق نوعي

/ اآلن/ خارِ المفعول جفيه: لحظةً

 أكمل الفَراغ: أكمل الفَراغ:--99

1(حتَقُل4ْ ) عيشي3 ) لم يرجون2َنَر ال (

صفوا5 مع7 ) تنسون6َ)  ) حسابا8ً)

و فعل للتّحليل الصرفللتّحليل الصرف--1010 (براي اسم و فعلى: (براي اسم و حرف55ى: و حرف مورد  مورد الزامي است)مورد الزامي است)33مورد

ى علي السكونمبن-عامل جرٍّ-إلي: حرف

و ناقص-ىثالثمجرّد-للمتكلّم مع الغير-نري: فعل مضارع  معرب-ى للمعلوممبن-معتل

(اسم تفضيل)-مذكّر-مفرد-أكبر: اسم  صحيح اآلخر-ممنوع من الصرف-معرب-نكرة-مشتق

3هاي عربياسخ سؤالپ
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 لإلعراب:لإلعراب:--1111

و منصوبصباح: مفعول و مجرور األيامِ: مضاف فيه و مرفوع إليه  األطفالُ: اسم الفعل النّاقص

 عين الصحيح:عين الصحيح:--1212

ب) نبوسيد دهيم هديهالف)

ى ثم أجب عن األسئلة أجابةً كاملةً:ى ثم أجب عن األسئلة أجابةً كاملةً:إقرأ النّص التّالإقرأ النّص التّال--1313

و أنثي!1  ) جعلَ اهللا اإلنسانَ زوجين، ذكراً

 ) إكتَشَف علماء الفيزياء أنّ اإللكترون يدور حول نواةِ المادة!2

يقتَصر3ْ !ى علي اإلنسان بل شَملَ عالَالنّظام الزّوج ) ال، لم و الجماد أيضاً م النّباتات

ب) القرين ) الف) هسته4
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