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 باسمه تعالي
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 نام دبیر: محمدی                                         6971-79سال تحصیلي:                         انسانيیازدهم   2نام درس:  زبان قرآن  

1 
 تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتي تَحتَها خطٌّ 

 مشتاقينَ إلى األعمال الصالحة أن نكونَ علينا( 2  حالأحسن هم في أوالديحبُّ اآلباءُ واألمّهاتُ رؤية ( 1
1 

2 
 کَلِمَتَیْنِ المُتَضادَّتَینِ اُکْتُبْ فِي الْفَراغِ الْکَلِمَتَیْنِ الْمُتَرادِفَتَیْنِ وَ الْ

 )االبتعاد، النصائح، الرخيص، االقتراب، الغيم، المواعظ(کلمات: 
.                                                            الف( ................ = ................... ب( .................

≠

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

5.0 

3 
 ن الکَلِمَةَ الْغَریبَةَ في المَعْني: عَیِّ

 المتكبّر، الجبّار، المغرور، المتواضعب(           المشاکل، المطابع، المصائب، الموانع الف( 
5.0 

4 
 اُکْتُبْ مُفرَداً أَوْ جَمعَ الْکَلِمَتَیْنِ 

الفنون 
...............

 ...................  الزميل                                              
5.0 
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 تَرْجِمِ الْجُمَلَ التّالیَةَ إلي الْفارسیّةِ 

 هذا نموذجٌ تربويٌ ليهتدي به الشبابُ..1

 يُرشدونهم إلى الصفات الطيّبة واألعمال الصالحة.. 2

 االقتصاد في استهالك الماء والكهرباء.. 3

 .قدّم لقمانُ الحكيم إلبنه مواعظ قيّمة4

 امَ األساتذة عملٌ مقبول.. التواضع أم0

0 

6 

 اِنْتَخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّحیحَةَ: 

 عداوة العاقل خيرٌ من صداقة الجاهل. 1

 دشمن خردمند از دوست نادان بهتر استب(  دشمني خردمند از دوستي نادان بهتر است  الف(

 

 هوالء الطالب مانجحوا في االمتحان. 2

 آموزان در امتحان قبول نشدنداين دانشب(         ن قبول نشدندآموزنند و در امتحااينها دانشالف( 

5.0 
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 کَمِّلِ الْفَراغاتِ في التَّرجَمَةِ الْفارسیّةِ. 

 .... ...... نيكو گرداندي ، اخالقم را هم ......خدايا همانگونه که...اللهمّ کما حسّنتَ خَلقي، حسِّنْ خُلُقي . 1

 .................... تا اخالق نيكو را ..................من ....ألخالقِ    إنّما بُعثتُ ألُتمّم مكارم ا. 2

1 

8 

 تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتي تَحتَها خطٌّ 

 وال يجتنبُ الخيانةَ.  ال يعتقد األمانة. شرّ الناس من 2      من جمعَ علمَ الناس إلى علمه أحبُّ الناس. 1

 البهائم شرٌّ مِن. من غلبتْ شهوتُه عقلَه فهو 4مَن أهدى إليكم عيوبَكم   خيرُ إخوانكم. 3

2 
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 عیّن اسم التفضیل واسم المکان في العبارات التالیة

 اشتريتُ سرواالً أبيضَ أرخصَ من ذلك المـــَتجر. -1

 لجامعة طهران أغنى مكتبة في إيران. -2

1 

11 

 عَیِّنْ المطلوب منك في کلّ عبارة.

 مبتدا( الخلق نصفُ الدين                                      )خبر – حسنُ. 1

 مفعول( من ساءَ خلقُه عذّب نفسَه                                   )فاعل –. 2

1 

11 

 عَیِّن الْکَلِمَةَ الّتي تختلف في کُلِّ مَجموعةٍ. 

 أفضل -أحمر  أکبر – أصغر –. 1

 مشاکل متاجر – مكاتب – مصانع –. 2

5.0 
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  ترجم األفعال والمصادر التالیة 

 آموختگيدانشتخرُج:  تخرّجْ: يتخرّجُ:  تخرَّجَ: 

 اقتراب: اقتربْ:  يقتربُ: نزديك شداقترب: 
 

0/1 

13 

 ضَعْ هذِهِ الْجُمَلَ وَ التَّراکیبَ في مَکانِها الْمُناسِبِ.  

 ك الصالحونأولئ هاتان المعلمتان – هوالء الطالب – تلك الشجرة –

 مثني مؤنث جمع مكسر جمع مذکر سالم مفرد مؤنث

    
 

1 

14 

 ضَعْ في الدائرة عدداً مناسباً. 

     O ًالحمار                                                    -1                                   اإلنسان الذي يفتخرُ بنفسه کثيرا 

      Oاألُذُن -2يرى ألحدٍ حقاً.                                            المستبدُّ الذي ال 

    O                                            ِالمــــُختال  -3حيوانٌ يُستخدم للحمل والرکوب 

     O                                        .المتكبّر -4عضوٌ في الجسم يُستخدم لالستماع 

1 

15 
 أجِبْ عَنِ الْأَسْئِلَةِ التّالیَةِ. 

 أينَ تَسْكنُ؟. 2                        ما هو الفصل الثاني في السنة؟. 1
1 

16 

 رَتِّبِ الْکَلِماتِ وَ اکْتُبْ سؤاالً و جواباً صحیحاً. 

 غالية، لماذا، سيدي، األسعارُ.. 1

 النوعيّات، سيدتي، حسبَ، السعرُ، يختلف..2

2 

 

 

 

 

 فق باشيدمو 
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