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.........................االسم واالسم العائلي:   

لطبیعیّهالفَرع: العُلومُ ا  

(ثاني)الدرس ال 1 ةاالمتحان: اللُّغَه العربیَّ  

 

 بسمه تعالى

فارسدائرة التربیة والتعلیم في   

 کازرون

سعادتثانويَّةُ   

دقیقه 03الوقت:   

13/9/1091التاريخ  

 

1  
 :تي تَحتَها خطٌّ تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّ

  ستّینَ مِسکیناً( 2                                      الخلق یتراحَم  فَمِن ذلکَ ( 1
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 اُکْتُبْ فِي الْفَراغِ الْکَلِمَتَیْنِ الْمُتَرادِفَتَیْنِ وَ الْکَلِمَتَیْنِ المُتَضادَّتَینِ 

 الخوف -الکثره  –القلّه  –العام  –الحِلم  –سنه 

 ب( ...................   =  .......................             ...................  ≠ف( ................ ال

5.5 

3  
 عَیِّن الکَلِمَةَ الْغَريبَةَ في المَعْني: 

 ○  العِشاء  ○  ءالمسا   ○  الرجاء   ○  الصباحب(                   ○   خمسه   ○  الرابع   ○  الخامس  ○  السابعالف( 
5/5 

 5.5 .................... :نفس              ............... : الج مَل اُْکُتبْ ُمفرَداً َأوْ جَمعَ اْلکَِلمََتْینِ           4

5  

 اِنْتَخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّحیحَةَ: 

 . وَ لَقَد أرسَلنا نوحاً إلي قومِهِ. 1

 ○  و ما نوح را به سوی قومش فرستاده بودیمالف( 

 ○ .ما نوح را به سوی قوم خود فرستاده ایمب( 

 في دروسِه نجَحُسوفَ يَ يُدرُسُ طالبُاذا کانَ ال.  2

 ○  اگر دانش آموز درس بخواند در درسهایش موفق خواهد شدالف( 

 ○    اگر دانش آموز درس می خوانَد در درسش موفق می شودب( 

5.5 

6  
 في التَّرجَمَةِ الْفارسیّةِ.  کَمِّلِ الْفَراغاتِ

 صد........... مساوی  به اضافه............ //     جواب( مئهيُساوی  ثالثه عَشَرَ زائد ثمانونو  سبعه  .1
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 تَرْجِمِ الْجُمَلَ التّالیَةَ إلي الْفارسیّةِ 

 /(55) سبعٌ یجرِی للعبدِ أجر ه نَّ و هوَ فی قبرِهِ بعدَ موتهِ.الف( 

 /(55)تسعه و عشرون قطعهً مِن الذَّهَبِ. ک مت م لِأوالدِقَد وَرَّثب( 

 (/5. )ذَهَبیّهًجائزهً  وّلیأخذ  الفائز  األج( 

 /(55. )أمثالِها ن جاءَ بالحَسَنَهِ فَـلَه  عشر مَد( 
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8  

 :لیَّةَ األفْعالَ التّاجِمِ تَرْالف( 

                    ...........  //.هلل أربعینَ صباحاً... أخلَصَمَن ب(  .......... //. فی المسجدِ بعدَ صالهِ العشاء بثونَلِکانوا يَمؤمنونَ ال (الف

          :   ......................   .واجِباتِنا أداءِ عَلی جمیعاً  سَنتَعاونُج( 
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9  

 الخريف( –الرَّبیع  –اإلثنینِ  –األربِعاء  –ثمانین  –عَیّن الکلمه الصحیحه للفراغ)ثالث کلمات زائده(:  )الثُالثاء 

 طعام  ........ یکفی الثاَّلثه و االربعه. (1

 الیوم  الـرابع مِن ایّامِ اال سبوع یوم  الـ........ (2

 الیرانیّه فصل  الـ .......الفصل  الثالث فی السّنَهِ ا (3
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                        ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسَبةً. 

 ○  األُولَي   ○      واحِدٌ                            .الصّفِّ فی ................ الطّالِبَة   . دَخَلَت1

 ○ السّادِسِ   ○     سِتَّ      .       ح ج راتٍ .................... فی مَقطوعٌ  الکَهرِباءِ  . تَیّار  2
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11  
 : الفصلَ أو الیوم المناسبه الفَراغ في اُکْتُبْ

 .............مِن اَیّامِ االسبوعِ یَوم   ثانیاللیوم  اَ ب(                    ....... فَصل   االیرانیَّةِ السَّنَةِ  فی خِراآل الفَصل( الف
5/ 
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 : النّصَ التّالیهإقرأ 

الشّمس فی الصیفِ م ستعرَهٌ، خاصهٌ مِن أعیش  فی منطقه جنوب إیران، هنا درجه  حراره الجوِّ عالیّهٌ)باال( جداً. و أنا 

الکهرباء نستخدم  م کَیّف  الهواء)کولر( و لذلکَ قیمه الکهرباء غالیّهٌ لنا. و حن  السّاعه الحادیه عَشَره حتّی السادسه مساءً. ن

 .و حتّی النقدر  الخروجَ مِن البیتلذلکَ  نحزن   و أحیاناً ن شاهِد  الغبارَ فی الجوِّ و نحن .فی العالمِاألشیاء  )گرانترین(أثمن 

 :النَّصِ حَسَبَ عَیّن العباره الصحیحه أو الخَطَأَ

 کهرباء رخیص  بالنسبه بعض االشیاء.و قیمه الحرارتها عالیّهٌ  الخریفِ و درجه   ستعرهٌ فیم  الشّمس  (1

 الحراره کثیره فی نصف النهارِ و السّاعه الثانیّه مساءً.درجه   (2

 النقدرُ الخروجَ مِن البیتِ لِـ......... نحنُ 

 ○ ناح زنِ( 4           ○( قیمه الکهرباء 3              ○  ( الغبار فی الجوّ 2           ○الحراره درجه  (1
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 إنتَخِب الصَّحیحَ:

 ○ مُوَظَّفال    ○    سائحال             االماکن التّاریخیّه و المذهبیه زیارهِی بالدٍ ا خری لالّذی یذهب  الالف( 

 ○  غرابال         ○ زَّرافهال                                                           یعیش  ثالثین سنه أو اَکثرب( 

 ○  الیَوم  ○         سبوعاألُ                                                                  .مِنه أربَعَةٌ شهرٍ ک لِّلِج( 
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 أجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ التّالیَةِ. 

 ○ب( عمری السادس عشر عاماً       ○الف( عمری سته عشرَ عاماً.   ع مر ك؟ مکَ ( الف

 ○ب( ذهبنا بعد یومینِ مرّهً ثانیّهً  ○الف( ذهبت  للمرّه االولی  ؟مَدینَةِ المَشْهَدِ  إلَی ذَهَبْتِ مَرَّةً  کَم  )ب
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 15 *** من اهلل التوفیق***  
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