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 :تَحتها خَط تِّيتَرجِم الکلمات ال

 ،الْحَديدِ بَينَ دَخَلَ وَ النُّحاسُ ذابَ حَتَّيب(                                    مُنهَمِرَه أَنعُمُهُالف ( 
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 ضادَّتَينِ: ) كلمتانِ زائدتانِ(ترادفتَيْنِ و المُتأكْتُب في الفراغ الکَلمَتيْنِ المُ

 اِقْتَرَبَ . شِراء . بَيْع . أرْسَلَ . حَصَدَ()بَعَثَ . 

 الف ( ..............=...................              ب ( ....................=................
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 :في  المعنى عَيّن الکلمةَ الغريبة

                       قِط                بوم        بَطّ        غُراب        الف(
0/27 

4 
 مفرَد أوْ جَمع الکلمتينِ:الأكْتُب 

 :.................ب( أَنْف       : .................جيوشالف( 
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 :تَرْجِم هذه الجمالت بالفارسية

 أتقاكُم. اهللِ عِندَ إِنَّ اكرَمَکُم الف(

 .مَطَرَه مِنْهُ أَنزَلَ فَمَنْ الْغَيمِ إِلَي انْظُرْ وَ ب (

 .النَّدامَه بِهِ حَلَّتْ الْمُجَرَّب جَرَّبَ مَنْج ( 

 .تأْكُلُ النّارُ الْحَطَبَ كَما لحسناتا كُلُيأْ اَلَحْسَدُ د (

 . كَبيراً دُلفيناً بي قر مُنقِذي، رَأَيتُ أشَکرَ أنَ عَزَمْتُ لَمّاهـ 

 يَلتَعم. حَتيَّ مَرّاتٍ عِدَّةَ جُرْحَهُ القِطُّ فَيَلْعَقُ و (
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 اِنْتَخِبْ الترجمة الصحيحة:

 طَويلَةً سَنَواتٍ النّاسَ الظّاهِرَةُ ذِهِٰ  ه حَيَّرَتْ( لفا 

 اين پديده سال هاي طوالني مردم را حيرت زده كرد.        .  1

 .. اين پديده سال هاي طوالني باعث حيرت مردم مي گردد 2 

 .اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ب (

 . و همگي به ريسمان الهي چنگ زنيد.         1

 . و همگي به ريسمان خدا چنگ زدند.2 

 

1 

                   1ششششممشش

 نام و نام خانوادگی:

 نام پدر:

 شماره کالس:
 
 

 

 بسمه تعالی 

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

 اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور

 عدبیرستان غیرانتفاعی امام حسین 
                                        

 دبیر مربوطه :   دقیقه06مدّت امتحان :    

 نمره به  حــــروف    نمره به عدد 16ساعت شروع :     

 نوبت امتحانی خـردادماه

 16/3/066:    تاریخ

  

 صفحه  3تعداد صفحات :    

 11تعداد سواالت : 
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 كَمِّل ترجمة هذه العبارات:

 و درباره ي.......... آسمان ها و زمين.............                .  وَ يَتَفَکرُونَ فى خَلْقِ السمَوَتِ وَ االَرْضِ الف (

 .   رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اآلخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ( ب

                                                                       را از عذاب .............. نگه دار.                  کي و .......)نيز( نيکي بده و ماپروردگارا در دنيا به ما ني    
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 :اسم الفاعِل و اسمَ المفعولعين  م الکلمات ث ترجم

اسم  الترجمة الکلمة

 الفاعل

 اسم المفعول

    مضروب ضَرَبَ: زد

يَعْتَمِدُ: اعتماد مى 

 كند

    مُعْتَمِد
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 الجوابَ الصّحيحَ:عَيّن 

 يُقاعِدُ       يَتَقاعَدُ          تَقاعُد       «: دَتَقاعَ»الف( المضارع مِن 

 أَحذروا      اِحذَروا       حَذِّروا                « : يُحَذِّرونَ»ب( األمر مِن 

 اِنغِالق       تَغليق        اِغالق                 « :أَغلَقَ»ج( المصدر مِن 

 حاوَلَ    تَحَوَّلَ          حَوَّلَ                   « : يُحاولُ»د( الماضي مِن 

 

1 

 عَيَّن نوع الفعل ما تَحتهُ خطٌ: 10

 لي صَدرياِشرَحْ الهَين اِثنَينِ                                   ب( رَبِّ  ال تَتَّخِذواالف( قالَ اهللُ 
1 

 اسمَ المبالغة و اسم فاعل في جمالت التالية:عَيّن  11

 يا ستّار العُيوب  ب(                                        يا مَنْ يُحِبُّ المحسنين.الف( 
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 عَيّن المحل االعرابي للکلمات التى اُشيرَ اليها بخطٍ:

 .العقلِ مِنَأَفْضَلَ  شَيْئاً لِلعباد اهللُما قَسَمَ  (ب               الجاهلِمِن صداقةِ  خيرٌ العاقلِ  عَداوَةُالف(

 

7/1 

13 

 :ول ثُمَّ تَرْجِمْهُ الى الفارسيةالفعل المجه عين

 ...................................الترجمة:  ........................مونَ بِسيماهُم              الفعل المجهول:رِجْيُعْرَفُ المُ
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 ضَعْ فى الدّائرة العدد المناسب: )كلمةً زائدةً(

 مَکانٌ بَينَ الجَبَلَينِ                                  المُحيط -1

 . البُقْعَة                               قِطْعَةً مِنَ األرضِ 2

 .الّذي فَتَشَ  حَقائِبَ المُسافِرينَ           . الرّاسِب                    3

    . الشُّرطي                             اكبرُ مِنَ البحرِ كثيراً 4

                      . المَضيق 7

1 
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 ضَعّ في الفراغ األوّل عدداً ترتيبياً و في الفراغ الثاني عدداً اصلياً:

 ال................. مِن ايام االسبوعِ يومُ الخَميسِ             ب ( تِسْعونَ ناقِصُ عَشَرَةِالف ( اليوم 

 يُساوي.......................   
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 عَيّن الجملة الصحيحة  و غير الصحيحة حَسَبَ الحقيقة وَ الواقِع:

      غ              ص     الف ( الشاطىءُ منطقةُ بَرّيّةٌ بِجِوارِ البحار و المحيطات      

  غ                ص           ب ( يَرى حافظٌ الدَّهرَ مِن هَجر حبيبه كَالقيامَة

  غ                ص    في الحرب والسّلم ج (  يُؤدّي سَمَكُ القرشِ دوراً مُهِّماً

  غ                ص                ايا اَلّتي جاءَ الناسُ بهاذُو القَرنينِ الهدد ( قَبِلَ 
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 ضَعْ في الفراغ الکَلمةَ المناسبة: ) كلمتان زائدتان (

 ( أسوارِ. البومَة . أَصْلَحَ . اُسْکُنْ) الفَلَوات . تَيّارٌ . 

 بٍ.الصغيرة .............. مِنْ ذَهَالف ( اِشترى أبي لِاُختي 

 يا آدمُ .............. انتَ و زوجُكَ الجَنّة.ب ( 

 ج ( في  ................ ال يَعيشُ نباتٌ كثيرٌ.

 د ( ال تَتَحَرَّكُ عينُ .................. فَإنّها ثابتةٌ.
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  .........................................................الف ( ما هذهِ الحبوب ؟          أَجِبْ بالعربية:

 ...........................................................................ب ( ما هُوَ طعامُ الفطورِ؟
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المَالبس . ماذا . فُرشاةُ الف ( في الحقيبَةِ. المَعجون .  رَتّب الکلمات و الکُتُبْ سئواالً و جواباً صحيحاً: 

 األسنانِ؟

 ......................................................            الجَواب  ...............................................السؤال            
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