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 :  تَرِْجم الکلامِت الّتي تَْحتَها خطٌّ
     استخوان .ٍب صَ وعَ ظٍم عَ هل سوی لحٍم و   الف(

 خشن خوی=  تند. ِمن حولِکَ  ألنَفّضواغلیَظ الَقلِب  فظّا  لو کُنَت (ب
           

1 
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 اُکُتب فی الَفراِغ الَکلَِمَتیِن املََتاِدَفَتیِن والَکلَِمَتیِن املتَضادَّتَیِن: )کلمتان زائدتان(
 «  جال املَ   -  موات األ   –  ة حَّ ص  ال –ّتطویر ال   –  فاء ش  ال   –حیاءأل ا »  

فاء ال                                             ة ا =    ش  حَّ  موات األ   ≠   حیاء األ                        لص 
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 25/0             الشیوخ :    «   الشیخ »    اُْکُتب جمعَ  3

 25/0 ❑اقاألَنفَ                  ❑اماألَعوَ                ❑الل الت           ❑ ناِجماملَ !          املَعنی ِف  ةَ ریبَ الغَ  لمةَ الف( َعی ن الَک 4

 منره (  9)  مهارت ترجمه به فارسی
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  ٍة. ِبِعبَارَاٍت َمألوَف   ةِ تَرِجم َهِذِه الُجَمَل إلی الفارِِسیَّ 

 . ب نکن رستگار شو و برای آن جانشینی طل   ی ی علم پس بواسطه   ( 0/ 5) . التَطُلْب ِبِه بََدال لٍم وَ َفــُفْز ِبعِ (  1

 . هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست ( 0/ 75.   دِب ) األ المیراَث َکالَجهِل وَ قَر َکال َف (  2

 . کنیددشنمی بینشان را کسب می   ، زیرا به مردم دشنام ندهید  ( 1) ُهمَ بیَن    ةَ داوَ کَتِسبوا  العَ َت اَس َف وا النَّ ال تَُسب  (  3

عَب َسهََّلت األَ   ینامیِت ُة الد  مادَّ (  4 ماده دینامیت کارهای سخت  را در کندن تونل ها و ( 1)   . اللِ حویِل الت  تَ وَ   اقِ نفَ األَ   فرِ  حَ ِف   ةَ عامَل الصَّ
 . دگرگونی کوهها آسان کرد 

 وجه دارد.در تکنولوژی دو    ی هر اخَتاع علمی و ابتکار   ( 0/ 5  .) انِ نیَِّة َوجهَ ق  التَّ بِتکاٍر ِف اِ یٍّ وَ لمِ اٍع عِ خَتِ ل  اِ کُ لِ (  5

 دخَتم را، خوشحال دیدم.   ( 0/ 5.) ة  َمرسوَر   ي ـ ـِ رأیُت ِبنت (  6

 . کوچکَت از موش است آیا می دانی که خرس پاندا هنگام تولد  ( 75/0.) أرِ الفَ   جام  ِمنَ صَغُر حَ ِة أَ نَد الِوالدَ ُدبَّ الباندا عِ   نَّ ل تَعلَُم أَ هَ (  7

 . است ولی شام منی دانستید  )برانگیخنت( روز قیامت   ، این (  0/ 75  موَن. م التَعَل نُت م ُککُ نَّ عِث َولکِ وُم الَب هذا یَ (  8

 . ردان قدیمش را یاد می کند، شاگ گاهی استاد     (  0/ 5.)  ماءَ المیَذُه الُقدَ ستاُذ تَ د یَذُکُر األُ قَ (  9

 و سست نشوید و ناراحت نشوید در حالی که شام برترینید.(  0/ 75.) علَونَ األَ  مُ نُت أَ نوا وَ حَز التَ نوا وَ هِ التَ وَ (  10

 .جز آنچه به ما آموختی هیچ علمی نداریم  (  0/ 5. ) َعلَّمَتنا   الِعلَم لنا إاّل ما (  11
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حیَحَة:  جَمَة الصَّ  إنتَخِب الَتَّ
     .موته خاَف نوبل ان یَذکُره الناُس بالسوِء بعَد الف( 
 ❑ .کند یاد بدی به مرگ از بعد را مردم  که  بود ترسیده نوبل     
 ❑ .کنند یاد بدی به او از مرگش از بعد مردم  که  ترسید نوبل     
 

. ب(  قاَم أَلِفرِد نوبِل بإِنشاء َعََشات املَصانِع و املَعاِمل فی عَشیَن دولَة 

 ❑ .ها  در بیست دولت ایستاد ها و کارگاهألفرد نوبل به ساخنت کارخانه  الف(

 ❑ .ها در بیست دولت برپا کرد ها و کارگاهألفرد نوبل کارخانه( ب
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 الَّتجمة الفارسیّة:  أکِمل
    .  کمک می جویمِخرد به خداپناه می بریم و از او خواب رفنت  به از     . ستَعینُ نَعوذُ باللِه ِمن ُسباِت العقِل و بِِه نَ الف(  

 . عدالتش با بخشش با من رفتار کند نه با که   خواستممیخداوند یُعاملنی بِفضلِِه ال بِعدلِِه.  از  ب( کنُت أسأُل اللَه أن 

1 
 

 منره( 7ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد)
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   .رِْجم األفعال الّتي تَحتها َخطّ تَ   
عونَ املُتَفر جوَن  -2                          چیزی ننوشتیشیئا .       يــلَم تَکتُب – 1  تشویق می کردند.   فائز  فَریَقهم الکانوایَُشج 

يکَّرينذَ تَ – 4                    با ما رفتار نکن  .  بَِعدلِکَ  التُعاِملْناإلهی  -3  مرا به یاد آورد . َجدَّ

 بریده می شود :    نَقِطعُ تَ تلَک الشجرُة   -  6                        نامه نگاری کنید. تَکاتَبوا اّلُب ها الطُ أیّ  – 5

 گاهی می رویم إلی خارجِ املدینة أیّاَم الُعطلة.  قدنَذَهُب   – 8     خودداری کرده بود  عن النّوم. قدإمتَنَعَ  الحارُِس  کانَ  – 7

                                                          

2 
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 عیّن الصحیح للفراغ.  
 لِکنَّ (   – کأنَّ  –) کاَن ارضاَء جمیع الناِس غایٌة ال تُدرکُ الف( ...... 

 (  وهنَّ جالِساٌت  –......... بیَن الّشجرتَیِن. ) وهم جالِسوَن  ب( اُشاِهُد الالِعبات
 (   تُثِمرُ  -تَعلَُم أنَّ فسیلة جوٍز ....... بعَد عَِش سنواٍت. ) یُثِمُر ج( 
 ( السوءَ  – سوءَ  –سوءا  ) اَسوُء من الَکِذِب  ال ...... د( 
 

1 
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 . نکَ ماطُلَِب مِ   اُکتُْب 
 :   ع النو الف( عی ن  

 ( 5/0) ( الی نفی ) التأکلوَن:     -  (    نهیالی   التُطِعموا:) . التُطِعموا املساکیَن ِماّم التأکلونَ  
 

 ( 5/0)«  .ویَقوُل الکاِفُر یالَیتَني کُنُت تُرابا   »فعل الناقصة الو   حرف املشبّهة بالفعلالب( عی ن 
 (                          کنُت ناقصه: )          فعل  (                                لیتَ )      :حرف مشبّهۀ بالفعل 

 
 ( 75/0)« کاَن والُِد آلِفرد قدأقاَم املَصنَع لِصناعة مادة النیَتوغلیرسین»  إسم َعلَم ، اسم املکان و فاعلج( عیّن إسم ال

   . (        آلفرد )      اسم َعلَم :  (                             املصنع)      اسم مکان :  (               والد)   :  اسم فاعل
 
 ( 25/0) َعی ِن الِعبارََة الّتي فیها ال النّافیُة لِلِجنِس.( د

لنا الطاقََة لَنا بِِه. . 1  َربَّنا التَُحم 

 کُل  طَعاٍم الیُذکَُر اسُم اللِه علیه ... . 2

2 
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 ) نقش کلامت( . إلعرايّب للکلامت التي تحتها خطّ عی ن املحّل ا
ینَ احدة  فبَعَث اللُه النّبیّیَن  و أّمة   النّاُس کاَن الف(    . ُمبَش 
 ومنصوب   حال                                           و مرفوع اسم کان        

 .املاءُ یموُت کالزَّرِع إذا کَُُثَ علیه  الَقلَب ب( إنَّ 
 مرفوع  و منصوب                      فاعلو  اسم إنَّ          

1 
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 إنتَِخب الجواَب الصحیح.  

ُهُ جت ُلُال ُّمُالعُ (1 ُفُ غُ شت ُی ُدون  ُ.یُالصنع ُلون 

 ❑معرف بال/مضاف الیه ومجرور -جمع مذکر سامل-:اسم مفعوللجتهدونا  

 ❑الزم/خرب  -معلوم -جمع مذکرغایب-:فعل مضارعیشتغلونُ    

1 



 
.قر أتُالطُّ(2 ُإالُّمصادر ه  ُالکتاب  ُالبة 

 ❑مذکر/  مفعول ومنصوب بالفتحه.  –معرفه به ال  –: اسم لکتاب ُا   

 ❑ / فعل و فاعلُه الطالبة. الزم  –مفردمؤنث غایب    –: فعل ماٍض قر أت ُ   
 
 

 منره(  2مهارت درک وفهم )
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 ع ف الدائرة عدَد املناسِب. ) کلمتاِن زائدتان(ضَ 

 ( 3)البلوغِ  سن  بی قبل ص    ❑                                منجَ املَ  – 1
ل – 2  ( 1)حاِس ونحوها فی االرِض مکان الذهِب والفّضِة والنّ       ❑                               املُوص 
 ط ین ال - 3
 ؤوب  دَّ ال -4
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 .  لةِ سئِ األَ  نِ أِجب عَ   وَ التّاِل  صَّ إقرأ النَّ 

الِدینامیِت بَلََغ أربعیَن طنّا  و بعَد أن   فجیُر األرِض ِف قناِة »بَنَام« ِِبقداٍر ِمنَ ِة، تَ املادَّ  هِ هذِ  ةِ األعامِل الَعظیمِة التي ََتَّت بِواسطَ  » ِمنَ 
نساِن  دَة اإِل خَِتاِعِه ُمساعَ املاّدِة، وإن کاَن َغرَُضُه ِمِن اِ  هِ هذِ خریِب بِالَقتِل و التَّ  و کَُُثَت أَدواتُ  ینامیَت، إزداَدِت الُحروُب الد   اْخََتََع نوبُل 

 عامِر والِبناِء.«   َمجاِل اإِل ِف 
 ُمساعدَة اإلنساِن ف َمجاِل اإلعامِر والِبناِء. ؟  یِت ینامِ اِع الد  وبل ِمن إخَتِ نُ  ُف دَ هَ الف( ماکاَن 

 .إزداَدِت الُحروب و کَُُثَت أَدواِت الَقتِل و التّخریِب بهذه املاّدةِ  ؟ِت ینامی الد   اعِ خَتِ ِإ  عدَ  بَ ثَ دَ ماذا حَ ب( 
                                                                          .بَنَام«تفجیُر األرِض ِف قناِة »  .ینامیِت الد   ۀِ واسطَ ت بِتی َتَّ الَّ  عاملِ ی األَ ر إحدَ ج(اُذکُ
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 20 أرجو لکم التوفیق  

 


