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 بارم متن سؤاالت ردیف

 مهارت واژه شناسی)دونمره(

 تَرجِم الکلماتِ الّتی أشير إليه بخطٍّ. 1

 اتالوکَنی لطيوُر تعيشُ فاب(                             المُدُنإنارةِ نستفيدُ مِن الکهرباءِ لِالف(: 

 

5.0 

 أکتُب فی الفراغِ الکلمَتينِ المُترادِفتَينِ و الکلمَتينِ المُتَضادّتَينِ. )کلمتان زائدتان( 2

 (جاهز – رَجاءً – ظالم -  ضَوء – بارکِ –مِن فَضلِک)

 ........................  ≠الف( ................. = ......................           ب( .................. 

5.0 

 :المَعنَیالکَلمَاتِ األخرَی مِن جِهَةِ  ی لَا تناسِبعَيِّنِ  الکَلمَةَ الّت 3

 ضَوء                   بَطّ             حِرباء               کَلب الف(:  

   الغَداء           العَشاء            الفُندُق              الفُطورب(:    

5.0 

 5.0 :............................نوفاألُ: .....................        خَشَبال      أکتب الجَمعَ أو مفرد الکَلِمَتَينِ: 4

 مهارت ترجمه به فارسی) هفت نمره(

 :تَرجِم الجمَلَ والعباراتِ التاليةَ إلی الفارِسِيَّةِ 0

 (5.0) وَ زانــَه بِأنجُمٍ  کَالدُّرَرِ المنتَشرة -1

 (/.0. )الظلماتِی الحياةِ ف قَد تُفَتِّشُ عَينَ-2

 (/.0)ه عِدّةَ مَرّاتٍ حتَّی یَلتَئِمَیَلعَقُ القِطُّ جُرحَ-3
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 (5.70. )تنبعثُ ضوؤُهای المصابيحَ الملوَّنةِ التّ دوا مئاتِشاهَ -4

 (/.0) حاسالنُّ أَمَرَهُم بِــأن یأتوا بِـالحدید و -0

 (5.20)« ضعيفاً خُلِقَ اإلنسانُ»  -6

 (/.70).  تُرضِعُ صِغارهاتِ اللّبونةِ التی االدُّلفينُ مِن الحَيوان -7

 /.(0) السَّمَک.یُسَمَّی الناسُ هذه الظاهرة الطبيعية مَطَرِ  -8

 /.(0)«کُنتُ تراباً ی تنيوَ یَقولُ الکافرُ یا لَ»  -9

 /.(20جعل اهللُ الرحمةَ مئة جزءاً)-15

 اِنتَخِبِ التَّرجَمَة الصحيحة. 6

 «سَکُم و ال تَنابَزوا بِاأللقابوَ ال تَلمِزوا أنفُ»  -1

 .های زشت ندهيد و از خودتان عيب نگيرید و به همدیگر لقبالف( 

 .و از دیگران عيب نگيرید و به یکدیگر لقب زشت ندهيدب( 

 إذا کان اثْنانِ یَتَناجَيانِ فال تَدخُلْ بَينَهُما. -2

 الف( هر گاه دو نفر با هم سختن گفتند ميان آنها دخالت نکن.

 گفتند ميان آن دو وارد نشو.  هم راز می ب( هر گاه دو نفر با

5.0 

 التَّرجَمَة الفارسيَّةی کَمِّلِ الفَرغات ف 7

 مَن جَرَّبَ المُجُرَّب حَلَّت بِه النّدامة الف(

 ..... ...............پشيمانی بر او ............  را آزمایش کرد .................کس .......هر

 الحَسَدُ یأکلُ الحسناتِ کَما تأکلُ النارُ الحطبَب( 

 خورد. ..... را می..........خورد همچنان که آتش  ...... را می ....................حسادت .....

 «وَ اعتَصِموا بِحبلِ اهلل جميعاً  وَ ال تَفرَّقوا  » ج(

 ...... و پراکنده نشوید........................... خداوند ..........................و به .......
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 مهارت شناخت و کاربرد قواعد )هفت و نيم نمره(

 تحتها الخطّی تَرجِمِ الکلمات الّت 8

     .اإلساءةِعلينا إجتِنابُ  -4        اهللُ ما ظَلَمَهُم -3       مناطقَ واسعةً کان یَحکُمُ -2       الذَنْبَی ال تَقتَرب -1

 

 مقيمَ الصالةی اجْعَلنربِّ  -6         کلَّ شیءِ.سَنُصَلِّحُ  -0 

 

1.0 

 عَيِّن الجوابِ الصحيح. 9

     قَطَعَ                  اِنقَطَعَ               تَقَطَّعَ«:        یَنقَطِعُ»مِن ی الماض

 اِستَمِعْ                    تَسَمَّعْ               اِسمَعْ «:          تَستَمِعُ»األمرُ مِن 

5.0 

 الفراغ کَلمةً مناسِبةًی عْ فضَ 15

 مُداراةِ     بــِ ............   النَّاسِ.      مداراةُ ی رَبّی أمَرنالف( 
5.0 

 مَجموعة کلِّی یَختَلِفُ نَوعها فی عَيِّنْ الکلمة الّت 11

  سَتّار     خَلّاق       طَيّار     صَبّار ب(           عَلَّمَ تَ       أنْزَلَ       تُعَرِّفُ   تَخَلَّصَ  الف( 
5.0 

 عدداً أصلياً.ی الفراغ الثانی و ف عدداً ترتيبياً مُناسِباً األول  الفراغی تُبْ فکاُ 12

 .................ی یُساو رَشَسِتّة عَأربعة و عشرون زائد ب(            ع یَومُ الثُّالثاء........... مِنَ األیامِ األسبوالف( اليومُ الـ.........
5.0 

 تَحتها الخَطّ.ی للْکَلماتِ الّتی عَيِّن مَحلَ اإلعراب 13

 . )..........(النظيفةُدرستنا مَ( 3  )...........(    انقَطَعَ عَمَلَه. اإلنسانُإذا ماتَ ( 2   )............(   کُلِّ خيرٍ. مِفتاح ُالصَّالةُ ( 1

 رَجالً ).........(الماءِ سَحَبَ تيّار ( 6)............(      الناسَحَيَّرَتْ هذه الظّاهرةُ ( 0السُؤالِ نِصفُ العِلمِ )...........(   حُسنُ ( 4

1.0 

 هامْثُمَّ تَرجِالمبالغة  المفعول و اسمَ و اسمَالفاعل  عَيّن اسمَ 14

 بينمَن بابه مفتوحٌ للطالِیا ( 3إنَّ النفسَ َلأمَّارةُ بِالسوء                    ( 2             .   یذنقِمُ رُشکُمتُ أن أَزَعَ( 1

 

1.0 

 الفارسية. ی إل العبارةعَيِّن فعل المجهول ثُمَّ ترجم  10

 کُم تُرحَمونو انصِتوا لَعَلَّ ستَمِعوا لَهُاوَ إذا قُرِئَ القرآنُ فَ
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 مهارت درک و فهم )دو نمره(

 . )کلمة واحدةٌ زائدة(الدَّائرة عدداً مناسباًی ضَعْ ف 16

 .یَعمَلُ لِمَصلِحة العدوّی الّذ ستقبال       اإل -1

 .یَدِ المَرأة یالذَّهَبِ أوِ الفِضةِ فزینة مِنَ             سِّوارال -2

 .تَنبُتُ فی الصحراءی النباتُ الت            العميل -3

 الضيفِ و إظهار الفَرَحِ بِه.  الذهابُ نحوَ            الوُکر -4

 عشابُاأل -0

1 

   عَيِّنِ الجُملَةِ الصَّحيحةِ و غَيرَ الصَّحيحة حَسَبَ الحَقيقةِ و الواقع.  17

   الف( اإلعصار ریحٌ شدیدٌ تَنتَقِلُ مِن مَکانٍ إلی مَکانٍ آخَر.

 .فاشُ لَيسَتْ مِنَ الّلبوناتالخُب( 

 اإلمتحان.ی نَجَحَ فی الرَّاسِبُ هوَ الّذج( 

 المَضيقُ مکانٌ بَينَ الجَبَلين.د( 

1 

 مهارت مکالمه )یک و نيم نمره(

 5.0 الجدید؟ی راستَبدأُ عام الدِّفَصلٍ یِّ أی ف        اَجِبْ عَنِ السوال: 18

 رَتِّب الکلماتِ التاليةَ واُکتُب سُواالً و جَواباً مُناسباً : 19

 مَعَ -الغداءِ  –هوَ  –طعامُ  –رَزٌّ  –ما  –مرق باذنجان 

 ..............................................جواب:                           سوال: ............................................
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