
 

 

 

 

 

: ةَتْرِجم الکلم  التي َتْحَتها خطٌّ

  ..................................                                              .............................. 
 

 
 في الَفراِغ الکلمتَ  ُاْکُتْب 

َ
 «َکِلَمتاِن زائدْتاِن »والَکِلمتْیِن الُمَتضادَتْیِن: ْیِن تَ ْیِن المترادف

و جمَع الکلمَتْیِن: 
َ
       ُاْکُتب ُمفرد أ

 

ن الکلمة الغریبة في الَمعنی          .الف(َعیِّ

ن الکلمة یختلُف ُنوعه َعِن البقّیة. ب( َعیِّ
 

 

  الُجمَل الّتالیةَ  رِجْم تَ  

 

 

 

 صندلی :  شماره

 نام و نام خانوادگی:

  شعبه کالس:

 پرورش و آموزش اداره                             

    

  

 یـربـع  : درس نام

  یازدهم تجربی و ریاضیپایه : 

 اول: نیمسال

 /   /  تاریخ امتحان:

 دقیقه    70       مدت امتحان:



 

رجم  حیَح  ةَ إْنَتِخِب التَّ  :ةَ الصَّ

    .است جهّنم اهل از او دنبترس زبانش از مردم کس هر( الف

  . است آتش اهل او پس دیترس مردم زبان از کهیکس( ب

  .است یجهنّم او پس ترساند زبانش از را مردم کس هر( ج

   .باشد بهتر خدا برابر در یکشاورز از که دهندینم انجام حالل یعمل مردم د،یکرد یکشاورز( الف

   . ستین آن از بهتر یکار و است کار نیترحالل قسم، خدا به ،کردند یکشاورز مردم( ب

   .ندادند انجام آن از خوبتر و ترحالل را یکار مردم سوگند خدا به ،دیبکار( ج

 

 

راغاِت الّترجمة الفارسّیة:
َ
 ِاْمََل ف

 در و................  را مکانش.......................  و کندیم پنهان خاک...................... را سالم........................ از یبعض سنجاب

 .شودیم و درختی ....................... آن ،...................... سال

 

 

 َتْرِجم الکلمات التي َتحتها َخطٌّ 

 .لِأنفُسِکُم سَنتُمأحْ حْسَنتُمأ . إذا2                              النّفط مِنها.  إنتاجُمکِنُ یُ. 

 .األَخالقِمُعَلِّمنا مکارمَ مِن   ناتَعَلَّمْ. 4                    .ذینَ یَغْرِقونَ في البحارِالّ أنْقِذوا. رجاءً 3

!أَمامَ هجومِ العَدوِّ نَنْسَحِبویَ قَد جنودُ. ال6                 .                              رَفوا تُعْتَکَلَّموا . 5

 

 

ن  المناِسَب للفراِغ: َعیِّ







 

 

ن اسم المکان في هذه الجملة، ُثمَّ َتْرِجْمُه:  َعیِّ
 



 

فضیِل فقط(: فضیل في هذه العبارات، ُثمَّ َتْرِجمُهما )َترِجم اسَمي التَّ ن إْسَمي التَّ  َعیِّ

 

 

 

رِط في الُجْمَلِة الّثانی رِط في الُجمِلة األولی و جواَب الشَّ ن ِفْعَل الشَّ  ُثمَّ َتْرِجِم الُجْمَلَتْیِن:، ِة َعیِّ
 

 
ن الَمْعِرفة:  َتْرِجم هذه العبارَة َحَسَب قواِعد المعرفة و الّنِکَرِة ُثمَّ َعیِّ

 

 
ُکِر الَمَحلَّ اإلعرابي للکلماِت الّتي َتْحَتها َخطٌّ 

ْ
 ُاذ

 

 
ن اسم  فضیل و اسَم الفاِعِل:َعیِّ  التَّ

 

 
 في الَفراغ عددًا ُمناِسبًا: ْکُتْب اُ 

 

 

 .«کلمتاِن زائَدتاِن »َضْع في الدائَرِة العَدَد الُمناِسَب  

 



 

سئلِه التالیة: 
َ
ِجب َعِن األ

َ
ص الّتالي ُثمَّ أ  النَّ

ْ
 إْقَرأ

 

 

ب الکلماِت وأْکُتب سؤااًل وجوابًا صحیحًا:   َرتِّ
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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