
    

 

  

    

 رديف سه صفحه                     (دو نمره: )شناسی مهارت واژه                                                                بارم
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 . تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتي تَحتَها خطٌّ

 .    ..................ها مُجِدّاًتَطويرِعَمِلَ ألفرد علی ( 2               .    .............العالَمُ األکبَرُ إنطَویوَ فيکَ ( 1

 .      ................... العَقلِ سُباتِنَعوذُ باهللِ مِن ( 4. ..................                    اإلبنُ نَحوَ والِدِها  راحَ( 3

1 

5./ 
   (تانِزائِدَتانِ کلم).  اُکْتُبْ فِي الْفَراغِ الْکَلِمَتَیْنِ الْمُتَرادِفَتَیْنِ وَ الْکَلِمَتَیْنِ المُتَضادَّتَینِ

 (شابّ/ دافَعَ/ إختارَ /نَشَرَ /الشّيخ/ إنتَخَبَ)                                    

2 

  3 اَلحَديد            اَلذَّهَب         اَلعَظم           اَللَّنّحاس   : أو المَفهوم عَیِّنِ  الْکَلِمَةَ الْغَریبَةَ في المَعْني /.55

 4 .المَصنَعِيَعمَلُ والِدی فی     .الْکَلِمَةِ الّتي تَحتَها خطٌّ اُکْتُبْ جَمعَ 55/0

  (نمره نُه)مهارت ترجمه به فارسی ( ب 

5/7 

 . الْجُمَلَ هذِهِ تَرْجِم

 /.(5. )أنّکَ جِرمٌ صَغيرٌأَ تَزعَمُ  -1

(5/0.)لَيتَ فَصلَ الرَّبيعِ طَويلٌ فی بَلَدِنا  -2  

 /.(5. )ال يَرحَمُ اهللُ مَن ال يَرحَمُ النّاسَ -3

 /.(5)وَ أَحسِنوا إنَّ اهللَ يُحِبُّ المُحسِنينَ  -4

 /.(5. )ال کَنزَ أغنی مِن القَناعةِ -5

 /.(5. )مُبتَسِمَتَينِالبنتانِ قامَتا بِجَولةٍ علميّةٍ  -6

 /.(5.)أُشاهِدُ الطِّفلَ وَ هُو جالِسٌ بَينَ الشَّجَرَتَينِ -7

 /.(5.)بَعدَ إختراعِ الدّيناميتِ إزدادت الحُروبُ و وسائلُ القتلِس  -8

 /.(5. )ال تَنفَجِرُ هذه المادّةُ إلّا بِإرادةِ اإلنسانِ -9

 (75/0(.)ص)سها عندَهُ فَانزَعَجَ رسولُ اهللِالوالِدُ لَم يُقَبِّل بِنتَهُ و لَم يُجلِ -10

 /.(75. )صَغيراً وَ تاُلعِبُهُ( ص)کانَت الشَّيماءُ تَحضُنُ النّبیَّ  -11

 /.(75. )الحوتُ يُصادُ لِإستخراجِ الزَّيتِ مِن کَبِدِهِ لِصَناعَةِ موادِّ التّجميلِ -12

 (75/0.)ئراتِ للنّجاةِ مِن الخَطَرِحِزامُ األمانِ شَريطٌ يَستَعمِلُهُ رُکّابُ الطّا -13
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   . کرديمکاش از خارج شدن خودداری می (الف      .لَیتَنا إمتَنَعنا عن الخُروجِ -1        : اِنْتَخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّحیحَةَ

      .خارج شدن خودداری کنيمکاش از ( ب                                                                                

     .با پشتکار به کارم ادامه دادم( ب     . با پشتکار به کارم رسيدم (الف               .قَد واصَلتُ عَمَلي دَؤوباً -2
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1 

 :کَمِّل الفراغات في التّرجمة الفارسیّة

 ...............نقره که از ...........آيا آنها را : هَل تَراهُم خُلِقوا مِن فضّةٍ -1

 .هستيد.........و ناراحت نشويد در حالی که شما ..............و : وَ ال تَهِنوا و ال تَحزَنوا وَ أنتُم األعلون -2
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  (هفت نمره)مهارت شناخت و کاربرد قواعد  (ج 
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 . الّتي تَحتَها خطٌفعا ََ رْجِمِ األتَ

      . ....................تَکاتَباالصَّديقانِ ( 2              . ..................عَزمَه لَم تُضعِفْهذه الحادثَةُ ( 1

   .  ....................التّلميذُ الدّرسَ قَد فَهِمَ (4                   . ....................درسَکِ؟ ال تَکتُبينَلِمَ   (3 

 . ......................مِن ذُنوبهما کانا يَستَغفِرانِ( 6             .................... ...فی الصّفِّ کانوا قَد جَلَسوا( 5

          . .....................علی الشَّجَرِ ال يَکتُبْ (8                              . ....................بالخَيرِ ذُکِرتَ( 7
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1 

 .لِلفَراغِعَیِّنْ الفِعلَ المُناسِبَ 

 ( ، إمنَعیإمنَعوا، إمنَعْ. ) حَملَ الجَوّالِ.........أيُّها الرّجالُ . 1

 (يَجتَهِدُ، نَجتَهِدُ ،تَجتَهِدُ.)فی أداء واجباتِها ............. الطّالبةُ .2

 (رَجَعا، رَجَعوا، رَجَعنَ.)من المسابقةِ...... الالعِبونَ . 3

 (تَفخَرينَ، تَفخَرُ،يَفخَرُ. ) بالنّسَبِ............أنتِ ال . 4
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55/0 

 .عَیِّنِ العِبارَةَ الّتي فیها ال النّافیةُ لِلجِنسِ

           .ال يَعتَمِدُ العاقلُ علی الجاهلِ. 1

     .ذلکَ الکتابُ ال رَيبَ فيهِ .2

 .ال تَنظُروا إلی کَثرةِ صَالتِهِم .3

10 

55./ 

 .فیها مِنَ الحُروفِ المُشَبَّهةِ لِلفِعلِ ماجاءَعَیِّنِ العِبارَةَ الّتي 

  .لَيسَ المؤمنُ کاذباً .1

   .لَيتَ السّماءَ تُمطِرُ عَلينا. 2 

 .هَل تَعلَمُ أنَّ الزّرافةَ بَکماءُ .3 
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5 
 .لِلکَلِماتِ الّتي تَحتَها خطٌّ، في ما یَليالمَحَلَّ اإلِعرابيَّ  عَیِّنِ

 ... اهللِ عَليهِ فَإنَّما هوَ داءٌ اسمُال يُذکَرُ  طَعامٍکُلُّ . مُبَشِّرينَالنَّبيّينَ  اهللُبَعَثَ  .وَ هُوَ ضاحِکٌ يَلعَبُ الطِّفلُ. أکفاءُاآلباءِ جِهَةِ مِن  النّاسُ
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55/1 

 .یَلي ما في التَّفضیلِ اسْمَ المَکانِ وَ اسْمَ و الْمُبالِغَةِ اسْمَ و الْمَفعو َِ اسْمَ و الْفاعِلِ اسْمَ عَیِّنِ
 

 .قُم عَن مَجلِسِکَ لِأبيکَ. يا سَتّارَ العُيوبِ. التَّفاخُرُ بالنَّسَبِ لَيسَ مَحموداً. قَد أفلَحَ الـمُؤمِنونَ. وَ جادِلهُم بالّتی هیَ أحسَنُ 
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  (نمره دو)مهارت درک و فهم . د 

1 

 (کَلِمَتان إثنَتانِ زائِدَتانِ.)ضَع في الدّائِرَةِ عَدَدَ المُناسِبَ

 .اَلقَناةُ                                  تُرابٌ مُختَلِطٌ بالماءِ.1

 .النّحاسُ                              قِسمٌ مِن الجِسمِ بَينَ الجِلدِ وَ العَظمِ.2

 .مَکانُ الذَّهَبِ و الفِضَّةِ وَ نَحوها فی األرضِ                      الجَرادةُ        .3

 .اللّحمُ                                 نَهرٌ واسِعٌ أو ضَيِّقٌ لِحَرَکَةِ المياهِ مِن مَکانٍ إلی آخَرَ.4

 اَلمَنجَمُ. 5

 الطّينُ.6

14 

55/1 

 :التّالیَةِ سئِلَةِ الْأ عَنِ التّاليَ ثمَّ أَجبْ النَّصَّ إِرَاِقْ 

! أَيُّها الفَلّاحُ أ تَأمُلُ أَن تَعيشَ حَتَّی تَأکُلَ مِن ثَمَرِها؟»يَوماً فَلّاحاً عَجوزاً يَغرِسُ فَسيلَةَ جَوزٍ فَتَعَجَّبَ و قالَ « کِسرَی أنوشِروانُ»شاهَدَ 

غَرَسَ اآلخَرونَ أشجاراً فَنحنُ أکَلْنا مِن ثِمارِها و نَحنُ نَغرِسُ أشجاراً : قالَ العَجوزُفَ! أال تَعلَمُ أَنَّها ال تُثمِرُ عادَةً إلّا بَعدَ عَشرِ سَنَواتٍ؟

 .لِکَی يَأکُلَ مِن ثِمارِها اآلخَرونَ

 غَرَسَ اآلخَرونَ أشجاراً فَنَحنُ أَکَلنا مِن أثمارِها ؟: مَن قالَ . أ

 ماذا غَرَسَ الفَلّاحُ العَجوزُ؟. ب

 نَغرِسُ األشجارَ؟لِماذا نَحنُ . ج

 مَتی تُثمرُ فَسيلةَ جَوزٍ؟ -د

 :« حَتّي تَأکُلَ» تَرجِمْ کَلِمَةَ  -ه
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  أتمنّی لَکم النَّجاحَ  مجموُع الّدرجات 50


