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الف  .مهارت واژه شناسی ( دو منره )

1

ِ
الکلامت الَّتی تحتَها ٌ
خط  ( :کلمه هایی را که زیرش خط کشیده شده ،ترجمه کن)
تَرجِ م
َعلَينا أَن نَبتَ ِعدَ عَنِ ال ُعج ِب :

اس ل َُّب ٰه ِذهِ اْلمثا ِر :
يَأک ُُل النّ ُ

2

املتضادتین  ( :کلمة زائدة )
الکلمتین
ادفتین و
الکلمتین املرت
ِ
ِ
ِ
ِ
اُکتُب فی ال َفراغِ
(از بین کلامت زیر در جای خالی دو کلمه مرتادف و دو کلمه ی متضا ّد را بنویس)(یک کلمه اضافی است)
کلامت  :الخَلف َ /دنا  /التَّبجیل  /ال َوراء  /بَ ُعدَ
................. ≠ .................
................... = ................
َع ِّین الکلمة الغَریبة فی املعنی ( :کلمه ی ناهامهنگ در معنا را مشخّص کن)
ال ِکتاب
الجِ دار 
ال ِحاميَة 
ال ِّسياج 
الخَطیئَة
ال ِح َّصة
ال َّذنب
الثم
الکلمتین  ( :در مورد دو کلمه ی زیر اگر مفرد باشد جمع ؛ و اگر جمع باشد  ،مفرد آن را بنویس )
جمع
ِ
اُکتب ُمفر َد أو َ
واصفَة :
ال َعجا ِئب :
امل ُ َ

5

الَّشیفة و ال ُج َم َل ( :آیه ی رشیفه و جمله ها را ترجمه کن)
تَرجِ م اآلی َة َّ

3
4

0/5
0/5

0/5
0/5

ب  .مهارت ترجمه به فارسی ( هفت منره )

5

أ)﴿ يا أ ُّيها الّذين آ َمنوا آ َمنوا اتَّقوا ال ّلهَ و ُقولوا َقوالً َسديداً ﴾1
َالم 1 .
ب) َعلَی الطَّا ِل ِب أن ال َيقطَ َع کَال َم امل ُ َعل ِِّم َ ،و َيص ِ َب َحتَّی َيف ُر َغ ِم َن الک ِ
ج)اَلتَّ َج ُّس ُس ُمحا َول ٌَة َقبي َح ٌة لِک ِ
اس لِفَض ِحهِم 1 .
َشف أَرسا ِر النّ ِ
َحم أخی ِه َمیتاً َفکَرِهتُ ُمو ُه 1.
د)أَ یُ ِح ُّب أ َحدُ کُم أن یَأک َُل ل َ
تعيب ما فيكَ ِمثلُهُ 0/5 .
أکب ال َع ِ
يب أَن َ
هـ) َ ُ
و)تَحتَوی بُ ذو ُرها َعلَی ِمقدا ٍر ِم َن ال ُّز ِ
یوت0/5 .
6

الصحیح َة ( :ترجمه ی درست را انتخاب کن)
إنتَ ِخب َّ
الرت َجم َة َّ
واصلِ .
 الغیبَ ُة ِمن أ َه ِّم
ِ
أسباب َقطعِ التَّ ُ
)1غیبت کردن از دالیل مهم قطع روابط است )2 .غیبت کردن از مهمرتین عوامل قطع ارتباط است.
السکويا شَ َج َر ٌة ِمن أَط َولِ أَشجا ِر العال َِم .
شَ َج َر ُة ِّ
)1درخت سکویا درختی از بلندترین درختان جهان است  .
 )2درخت سکویا درختی است که بلندتر از درختان جهان است .

0/5

7

ِ
کَ ِّمل ال َفر ِ
الفارسیَّ ِة(:جاهای خالی را در ترجمه ی فارسی کامل کن).
الرت َج َم ِة
اغات ِفی َّ
﴿إن أح َسنتُم أح َسن ُتم ِْلنف ُِسكُم﴾  ...............نيکی کنيد ،به خودتان..............................

1/5

﴿ َو ما تَف َعلُوا ِمن خَی ٍر یَعلَمهُ ﷲ﴾ و آنچه را از کار نیک  .................خدا آن را . .................
َیس ََش ٌء أثق ََل ِفـي املیزانِ ِم َن الخُل ِق ال َح َس ِن .چیزی درترازوی اعامل  ................از  ...................نیست.
ل َ
8

ج  .مهارت شناخت و کاربرد قواعد ( هفت و نیم منره )
تَرجِ م الکلِامت الَّتی تحتَها ٌ
خط (:معنی فعل های خواسته شده را بنویس)
ال تَعی ُبوا اآلخَرینَ .
أرسلنا إلَی ِفر َعونَ َرسوالً .
َعسی أن َیکونوا خیراً ِمن ُهم .
َ
قرتِبونَ ............................................. :
قرت َب  :نزدیک شد .
یَ َ
اِ َ َ
ال یُسا ِف ُر .............................................. :
َرت  :سفر نکردم .
ما ساف ُ
َی َت َذکَّ ُر ................................................. :
تَ َذکَّ َر  :به یاد آ َورد .

1/5

9

ع ِّین نوع اْلفعال فی ال ُجمل ِ التالیة (:نوع فعل ها را در جمله های زیر یعنی ( :مضارع ،ماضی استمراری ،امر) مشخص کن).

10

ع ِّین إسم املکان فی هذه الجملة  ،ثُ َّم تَرجِ مهُ (:اسم مکان را مشخص کن و سپس فقط آن را ترجمه کن)
هُم َیذهَبونَ إلی املَط َع ِم.
عیِّن إسم التَّفضیل فی ال ُجملَ ِة التّالیَ ِة  ،ثُ َّم تَرجِ م أسام َء التفضیلِ فقط ( :اسم تفضیل را در جمله ی زیر مشخص
کن سپس فقط دو اسم تفضیل را ترجمه کن )
المام ؟
رش َ
َهل تَعر ُ
ف أو أ َج َّل ِمن ِ
ِف أ َ

12

ین :
جواب َّ
الَّشط فی الجمل ِة اْلولی و
فعل َّ
َع ِّین َ
الَّش ِط فی الجملة الثانیة  ،ثُ َّم تَرجِ م الجملَ َت ِ
َ
(فعل رشط را در جمله ی اول و جواب رشط را در جمله ی دوم مشخص کن ،سپس هر دو جمله را ترجمه کن)
َ ) 2من لَم یَتُب  ،فَأولئکَ ُه ُم الظّالِمونَ .
ِاآلداب  ،یَن َجح .
َ )1من یَلتَزِم ب ِ

1/5

13

تَرجِ م هذه العبار َة َح َس َب قواع ِد املعرف ِة و ال َّنکر ِة  ،ثُ َّم ع ِّین َمع ِرف ًة واحد ًة فقط.
( این جمله را بر اساس قواعد معرفه و نکره ترجمه کن و سپس فقط یک مورد معرفه را مشخّص کن) :
یُو َجدُ نو ٌع ِم َن الشَّ َج َر ِة فی « نیکشَ هر » .

0/5

11

14

15
16

شَ َج َر ٌة تَنمو ِفی الغابَ ِة.

اس ! إز َرعوا .
أیُّ َها النّ ُ

الکالم .
کانَ الطُّ ّال ُب یَستَ ِمعونَ إلَی ِ

0/75
0/5
1

ابی لِلکلِ ِ
امت َح َس َب امل َ ِ
طلوب (:با توجه به نقش های داده شده در داخل پرانتز ،مورد مربوطه را مشخص کن) 1
أُذکُر امل َ َح َّل العر َّ
ین  ( .مبتدا )
صف الدِّ ِ
ُحس ُن ال ُخلُ ِق ِن ُ
قل ،نَق ََص الکَال ُم  ( .فاعل و جواب رشط )
إذا ت ََّم ال َع ُ
ما ِمن ُمزا ِرعٍ یَز َر ُع َزرعاً فَیأک ُُل ِمنهُ الطَّیو ُر  ( .الجا ّر و املَجرور )(یک مورد)
0/5
سم املبالَ َغة ( :اسم مفعول و اسم مبالغه را مشخص کن )
سم املفعول و اِ َ
َعیِّن اِ َ
ُوب!
تلکَ ِمن اْلشجا ِر امل ُ َع َّم َر ِة  /یا َغفّا َر ال ّذن ِ

أجِ ب َع ِن ال َع َملیّ ِ
ِاْلرقام(:عملیات ریاضی زیر را با ارقام بنویس)
ات ال ّریاض َّیة ب
ِ
َقسیم َعلی ثَالثَة یُساوِی ثَالثی َن.
تِس ُعونَ ت ٌ

0/25

د  .مهارت درک و فهم ( سه منره )

17

ناسب  :در دایره  ،عدد مناسب را قرار بده)
ضَ ع فی الدّ ائ َرة ال َعدَ َد امل ُ َ
ال ِّزرا َعة
َبیح ِة .
 )1تَسمی ُة اآلخَری َن
ِ
باْللقاب الق َ
امل ُ ُ
حیط الها ِدئ
اس أ َح َّل و ال أط َی َب ِمنهُ .
 )2ما َع ِم َل النّ ُ
َ )3بح ٌر ُیعا ِد ُل ثُ َ
التَّنا ُبز
اْلرض تقریباً .
لث ِ

1/5




ین فی الرتجم ِة الفارسی ِة ( :از بین کلامت داخل پرانتز ،ترجمه ی درست را مشخص
الصحیح َة لِلکلِ َمتَ ِ
َع ِّین َّ
الـرت َج َم َة َّ
کن)
َي إخوانِكُم َمن أهدَ ى إلَيكُم ُعيوبَكُم .بهرتین(برادران  /دوبرادر) شام کسی است که عیبهایتان را به شام ( هدیه
خ ُ
کند  /هدایت کند)
َج َب ُل دماوند أَعلَی َج َبلٍ فی ایران  .کوه دماوند ( یک کوه عالی  /بلندترین کوه ) در ایران است.
18

َ عیِّن الجمل َة الصحیح َة و غی َر الصحیح ِة َحسب الحقیق ِة والواقع :
(جمله ی درست و نادرست را بر اساس حقیقت و واقع ّیت مشخّص کن)
عض ال ُمف َِِّّسي َن سو َر َة ال ُح ُجر ِ
روس القُرآنِ  .
ات ِب َع ِ
َ س َّمی بَ ُ
َ علَينا أَن ال نَج َر َح اآلخَري َن ِبلِسانِنا .
ميل .
َلسع ُي لِ َمع ِر َف ِة أَرسا ِر اآلخَري َن أَم ٌر َج ٌ
 ا َّ
 إقرأ النَّ َّص التّالی ثُ َّم أجِ ب َعن اْلسئلة (:منت را بخوان و سپس به سؤاالت جواب کوتاه بده )(از عالمت زدن
در منت خودداری شود)
ف مهرانُ يف ال ِح ّص ِة اْلُوىل أما َم ال ُز َمال ِء و قرأَ إنشا َءه .ثُ َّم َجل ََس َجن َب َصديق ِه و تَكل ََّم َم َعهُ َ
الكتاب الذي
حول
ِ
َو َق َ
العاملی و ُه َو ِمن خَيِ كُتُ ٍب يف َمجالِ ال َّرتبیَة و
ين
استَخدَ َمهُ ل ِكتابَ ِة إنشائِ ِه.كانَ اس ُم
ِ
الكتاب " ُمنيَ َة املُريد" لِ َزي ِن الدّ ِ
ّ
علیم .
التَّ ِ
َ ) 1متی قرأَ ِمهرانُ إنشا َءه ؟
√ ×

کتاب إستَخدَ َم ِمهران فی إنشائِ ِه ؟
أی ٍ
َّ ) 2
ِ
 ) 3أینَ َجل ََس مهران ؟

19

1/5

ه  .مهارت مکامله (نیم منره )

0/25

السؤالِ التّ ِال :
أَجِب َعن ُّ
بب  ( ...................الـ َمر َمی – ت ََسلُّلٍ – الفَریق )
ف ؟ ب َِس ِ
لِامذا ما َقب َِل الحَكمُ ال َهدَ َ

20

ِ
الکلامت و اک ُتب جواباً صحیحاً  ( :کلامت را مرتب منوده و به صورت یک جواب صحیح در آورید)
َرتِّب
هائی .
هائی ؟
یَذ َهب َ -من – ه َدفاً – یُ َس ِّجل  -إلَی النِّ ِّ
َمن یَذ َه ُب إلَی النِّ ِّ
موفق باشید

0/25
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