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 1 

 بارم   سواالت ردیف

 .اُشيرَ اِليها بخطٍ إلي الفارسية يتَرجِم الکلماتِ الت 1

  .بالسّوءِ( اَمّارَةٌالف( ) 

 . الشَّمِّب( االَنفُ عضوُ الَتَنَفُسِ و
 

5/0 

 اُکتُب في الفراغِ الکَلمتَينِ المُترادفتَينِ و الکَلمتينِ المتضادتَينِ .  2

 کَي / سَتَرَ / فجأةً ضَحِکَ / کَتِمَ / بغتةً / بَ

..............   ≠   ....... .......               .... .........= .............. 

5/0 

 عين الکلمة الغریبة في المعني .   3

 الف(کلب         حرباء        قط          ظالم

 ب(شاي          زیت        زجاجة        ماء

5/0 

                معَ الکلمتينِ:    اُکتُب مفردَ أو ج 4

 ................                أساوِر: ...............دلفين: ...

5/0 

 ترجم هذه الجُمَلِ إلي الفارِسية.     5

 1 یَصعَدُ النفطُ بِواسطَة االُنبوب و یُفتَحُ و یُغلقُ االُنبوبُ بِمَفاتيحَ.الف (

 5/0ب()کُتِبَ عليکمُ الصيام( 

 75/0) واجعَل لي لِسانَ صِدقٍ في اآل خرینَ(. ج(

 75/0قد سَجَّلت العِمارات األثَریّة في إصفهان منظّمَةُ الونسکوفي قائمة التُراث العالميِّ.د (

 75/0ه( لمّا عَزَمتُ اَن أشکُرَ مُنقَذي , ما وجدتُ اَحداً .

 75/0و() اِنَّ هذه اُمّتکُم اُمةً واحدةً واَنا رّبکُم فاعبدونِ (.

 5/0ي(اِنّکم مسؤولونَ حتّي عن البقاعِ والبهائِمِ. 

5/5 

 .إنتَخِب التَرَجَمَةَ الصحيحَة 6

 کان لِصدیقي مَرَضُ جِلديٌ فذَهَب إلي المُستَشفي .الف( 
 .دوستم بيماري پوستي داشت پس به بيمارستان رفت(1
 دوستم بيماري پوستي دارد پس به درمانگاه مي رود.(2
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 2 

 انفَعنِي بِما عَلَّمتَني وعَلِّمني ما یَنفَعني . ب( اللهُمَّ

( خدایا به من سود رسان توسط آنچه به من مي آموزي وبه من آموختي آنچه را که به من 1
 سود مي رساند.

( خدایا به من سود رسان بوسيله ي آنچه به من آموختي و به من بياموز آنچه را به من سود 2
 مي رساند.

 .راغاتِ في التَرجَمَةِ الفارِسيةِکَمِّل الفَ 7

 في سبيلِ اللّهِ أمواتٌ بَل اَحياءٌ ولکن ال تشعرونَ  واو ال تَقُولوا لِمنَ یُقتَلُ  -الف( 

  نگویيد بلکه )مرده اند  به کساني که در راه خدا )کشته مي شوند      کشته شدند ( )مرده   زنده (
 زنده اند ( ولي شما نمي دانيد.

 

 االَدَبِ یَستُرُ قُبحَ النَسبِ .ب( حَسنُ 

 با ادب بودن زشتي اصل و نسب را.........
 

 لنا في رَحمَتِکَ وأنتَ اَرحَمُ الرّاحمين(.ج()و اَدخِ

 هستي. ............. در رحمت خود وارد کن و تو مهربان ترین ............و...

5/1 

 تَرجِم الکلماتِ التي اُشيرَ اليها بِخطٍ.   8

 .( قواالتَفَرَّبحبلِ اللّه جميعاً و اعتَصمواوالف()

 إلي المناطق الغربيّة . یُبعثونَب( 

 المالبسَ .کانا یغسِالنِ ج( 

 . یَحتَرِموننيد( هم 

 إلي قِمّةِ الجبل. سَيَبلُغانِ ص(

5/1 

 عين الصحيح .  9

 اِستَمِعا               اِستَمِع           اِستَمعانِ                                 ."تَستَمعان  "مِن  الف(االَمر

 لاإِنز      أنزلَ                    َتنزیل                                                 ."نَزَّل  "ب(المصدر مِن 

5/0 

 في الجُمَل التاليةِ .    و صيغتها عين نوعَ االَفعالِ  10

 مِن هنا . رَّکْالتَتَحَ الف ( یا أیُّها الطفلُ , 

 إلي هذه المدینةِ فریقاً . ( اِبعَثنَب
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 عين الکلمة التي یختلِفُ نوعُها في کُلِّ مجموعةٍ:     11

 الف(تَراحَم           تراحُم        تتراحَمُ            تَراحَم

 عَلَّمُ بَ            اُستُخرَجَ        یَکتشِفُ           یُب( کُتِ

5/0 

 ضَع في الفَراغ األوّل عَدَداً ترتيبياً و في الفراغ الثاني عدداً أصلياً .  12

 اليومُ الــ....... مِن أیّامِ االُسبوعِ یَومُ األحد.الف(

 ......ب(خمسةٌ و سَبعونَ زائدُ خمسةٍ و عشرینَ یُساوي ...........

5/0 

 عين المَحَلَّ اإلعرابي لِلکلمات التي تحتها خطّ:   13

 .العقيدة    علي حُریَّةِ  القرآنُیُؤکِّدُ ف ( ال

 مِن وُصولِه . الفُرصَةَ إغتَنِمواب( 

 . عبادةٌفي وَجهِ الوالدینِ النَظَرُ ج( 

5/1 

 عين الفعلَ المجهولَ ،ثمَّ تَرجّم ذلک الفعل إلي الفارسية:   14

 ( أ فالیَنظُرونَ إلي اإلبلِ کيفَ خُلِقَت)-1

 (ما کُنتُم تَعمَلونو ماتُجزَونَ إلّا )-2

1 

 عين اإلسمَ الفاعل و اسمَ المفعول و اسمَ المُبالغة ثمَّ ترجمها :   15

 الف(یا غَفّارَ الذنوبِ 

 ب(الجليسُ الصالحُ خيرٌ مِن الوحدة.

 ج(النفطُ مُستَخرَجٌ مِن أعماقِ البحرِ.

5/1 

 ضَع في الدّائرَة العَدَدَ المناسِبَ .)کلمتان زائدتان(  16
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 آلةٌ لِإلطاّلع علي درجة حرارة الجِسم و الجو                    محرار ال-1

 بَمعني الذَّهاب نحوَ الضيفِ و إظهارِ الفرحِ بِهِ                        نفطال -2

 زینةٌ مِن الذَّهَب أو الفضّة في یدِ المرأة                      غازال -3

 یستفيدُ في صناعة موادِّ التجميل     السوار                   -4

 ستقبالاإل -5

 الراسب -6

 عين الجُملة الصَحيحة وغيرَ الصَحيحةِ حَسَبَ الحقيقَةِ والواقٍعٍ.    17

 الف( ال یُمکِنُ شِراءُ الشَریحة مِن اِدارةِ االِتّصاالت .       ...................

 ات.                   ....................ب(الراسِبُ هوَ الذي نَجَح في اإلمتحان

 ج(تَعيشُ أحياءٌ مائيَّةٌ في أعماقُ البحرِ .                       ...................

 د(الشاطئُ منطقةٌ بریّةٌ بِجوارِ البحارِ و المُحيطات.         ..................

1 

 أجب عَن األسئلة التالية :       18

 تَذهبُ إلي المدرسة ؟ متيالف( 

 اسمُکَ؟ب( ما 

5/0 

 إنتخِب جواباً صحيحاً لِلفراغات:      19

 ( إنَّ رِجالَ .....القبيلتينِ مُفسِدونَ .        هذان      هاتانالف

 حُزنُ المؤمنين في قلوبـــ.....                     ــهم        ــهاب(

 کيفَ        کَم                     ......  الجوُّ اآلن ؟ معتَدِلٌ    ج( 

 )و...........یَجتَنِبونَ کبائرَ اإلثم(                  الذینَ      الذيد(

1 

نمرات جمع                                           موفق باشيد/                                                                  20 

ساعت امتحان


