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 ردیف           متن سوال بارم

  نمره 2« مهارت واژه شناسی » 

5/0  ترجم الکلمتین التین تحتها خَطٌ )کلماتی را که زیر آنها خط کشیده شده است را ترجمه کن(:  

 .   من شَرِّ ذُنوبِهِ تَخَلَّصَ بِمُرور األیّامِ .             ب( أسنِانِهِ لَهُ طَریقَهٌ غرَیبَهٌ فی تنظیف الف( 
 

1 

5/0  (کلمه ناهماهنگ با بقیه را از لحاظ معنی مشخص کن)  الکلِمَهَ العربیه فی المعنیعَیِّن  

  اللّسان       اَلفَم      اَلخَدّ        الفنونب(       ألحِمار    اَلمَرَحَ الکلب   الثَعلَبالف( 
2 

 اُکتُب فی الفراغِ الکَلَمَتینِ المُترادفَتینِ و الکَلمتینِ المتضادتَینِ )در جای خالی کلمه مترادف و کلمه متضاد بنویس(: 1

 االبتعاد یَنفعُ //  تَکلَّمَ یَضِرُّ /سَکَتَ / 

  ................                                                 ............... = ................≠     ............... 
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  نمره 7«مهارت ترجمه به فارسی »  

 الفارسیه )جمالت زیر را به فارسی ترجمه کن(:إلی ترجم الجُمَلَ التالیه  5

 الکسبُ مِنَ الحَالل.أَفضل األعماِ الف( 
 فی األَرضِ مَرَحاً إنَّ اهللَ ال یُحبُّ کُلَّ مُختالٍ فَخورٍ. والتَمشب( 
  إنی رَأیتُ دَهراً مِن هَجرِکِ القیامِه.ج(
 ثُمَّ تَقِفُ کالعَصا . فاذا وَقَفَ طَیرٌ عَلَیها تَصیدُهُ.د(  

 فارسیَّهِ أبعادَ هذا التأثیر فی دراساتهم.و قَدَّ بَیَّنَ عُلَماءُ اللُّغَهِ العَرَبیَّهِ و الهـ( 
 فَاصبِروا حَتّی یَحکُمَ اهللُ بَینَنا.و( 
 کان یَسبَحُ فی البَحرِ و تظاهَرَ بالفَرَق وَ نادَی أصحابَهُ.ز( 

 ح( أسلَمَت قبیلَهُ طَیِّء کُلّهُا بَعَد ما أمَرَ النبی )ص( باطالقِ أسراهُم.
 هَزیمَهِ الشَّخصِ الّذی یَتَوکَّلُ علی اهللِ.ال مُشکِله قادِرهٌ عَلَی ط(

 ی( أَخَذَ کریستی قِطعَهَ طَباشیرَ بِقَدَمِهِ السُیِری.

4 

 إنتخب الترجمه الصحیحه )ترجمه درست را انتخاب کن(: 1

   علی اهللِ فلیتوکَّلِ المؤمنون:الف(
     .مؤمنان تنها باید بر خدا توکل کنند(1
   .می کنندمؤمنان به خدا توکل ( 2

 کانَ یأمُرُ أَهلَهُ بالصاّلهِ و الزَّکاهِ.ب( 
  . و خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد(    2. و خاندانش را به نماز و زکات فرمان داده بود( 1

5 

 کمّل الفرغاتُ فی الترجمه )جاهای خالی را در ترجمه فارسی کامل کن(: 1

 بِصَالتِهِم و ال بصیامهم. وَلکِن اختَبِر و هم عند صدقِ الحدیثالف( ال تَغتروا 
 فریب نماز و ...................... آنها را نخورید بلکه آنها را هنگام راستگویی ......................

 ب( إن تَتَّقُوا اهللَ یَجعَل لَکُم فُرقاناً. 
 نیروی تشخیص حق از باطل .............................اگر از خدا ...................... کنید برایتان 
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  ادامه سواالت در صفحه ی بعد 

  



                             

                  

 صفحه دوم                                                                                                                                                                                
  

 ردیف           متن سوال بارم

  نمره 5/7«مهارت شناخت و کاربرد قواعد» 

 تَرجم الکلمات التی تحتها خِطٌ )کلماتی را که زیر آنها خط کشیده شده است را ترجمه کن(: 1

   إلی کربالءِ. سَوفَ أسافِرُإنّی ب(                          هُنا.          لَنجلِسَ  رَجَعنا الف(

 من بَیتِکُم؟ تخرجونال لِمَ د(                                    بصالتهم  ال تَغتَرواج( 

7 

5/1  عَیِّن اداه شرط، فعل شرط و جوابه)ادات شرط ـ فعل شرط و جواب شرط را مشخص کنید(: 

 الف( و ما تَفعَلوا مِن خَیرٍ یَعلَمهُ اهللِ.
 ب( إن تَتَّقوا اهللَ یَجعَل لَکُم فُرقاناً. 
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 مشخص کن(:عَیِّن المَطلوبَ مِنکَ )آنچه را که از تو خواسته شده است  1

 الف(سافَرتُ إلی قریهٍ شاهَدتُ صَورَتَها أیّامَ صِغَری )المجرور به حرف جر ـ المفعول(
 ب( أَعظَمُ البالءِ انقِطاعُ الرَّجاءِ. )المبتدا و َالخَبر(

9 

5/1  عَیِّن اسم االفعالِ الناقِصَه وَ خَبرَها )اسم افعال ناقصه و خبر آنها را مشخص کنید(:  

  .صارَ الطالِبُ عالِماً بَعدَ تَخرُّجِهِ مِنَ الجامَعِهِ الف(
  ب(لَیسَ الکاذِبُ مُحترماً عِندَ الناسِ. 
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 عین المعرفه و النکره )معرفه و نکره را مشخص کن( 1

 نَظَّفَ الطُّالبُ مَدرَسَتَهُم فَصارَت نظیفَهً . 

11 

5/0  انتخاب کن(:انتِخبِ الجَوابَ الصَّحیحَ )جواب درست را  

 لَم یَرجِع        ما رَجَعَ       هُوَ .................... إلی المَلعَبِ غَداً.              لَن یَرجعَ الف( 
 لِکَیِ أسافِرَ      لَم أُسافِر     لَن أُسافِرَ    ب( أنا ................... فی السَّنتَیَنِ الماضیتَیَنِ.     

 

12 

 اسمَ الفاعِلِ وَ اسمُ المَفعولِ )اسم فاعل و اسم مفعول را مشخص کن(: عَیِّن 1

 عالِمُ )                 (                                                 ب( مُعتَمَد )                 (            الف( 
 د( مُجاهِد)                 (                         ج( حامل )                 (                                     
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  نمره 2« مهارت درک و فهم » 

  یا نادرستی جمالت را مطابق واقعیت مشخص کن(:)درستی عیِّن الجمله الصحیحه و غیر الصحیحهِ حسب الحقیقه  1

 خطاء    الف( اَلمسکُ عِطرٌ یُتَّخذُ مِن نوع مِنَ الغزالن .      صحیح 
 خطاء    ب( غُصونُ األشجارِ فی الشِّتاءِ بَدیعَهٌ خضِرَهٌ.        صحیح 
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  ضَع فی الدائِرَهَ العَدَدَ المناسب )کلمهٌ واحدهٌ زائدهٌ( )در دایره عدد مناسب بنویسید یک کلمه اضافه است(: 1

 بیتُ الطیور.    ـ اَلوُکنَه                                   1
 زینهٌ مِنَ الذهبِ أو الفضَّه فی یَد المَراهٌ. ـ اَلکَرامَهُ                                  2
 مَن یُعَجِبُکَ شَکلُهُ و کالُمهُ و سُلوکُهُ ـ السِّوارُ                                   3
 شَرَفٌ وَعَظَمَهٌ و عِزَّه النفسِ. ـ المَلیحُ                                   4
 ـ الهَجَرُ                                   5
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  نمره 5/1«  مهارت مکالمه» 

1 
 
 
5/0  

     :الف(رَتَّبِ الکَلِماتِ و صَنعَ سؤاالً وَ جَواباً )کلمات زیر را مرتب کن و یک سؤال و جواب درست بنویس( 

 «نَذهَب / إلَی المَلعَبِ / اَیَّ مُباراهٍ تَعالَ / لِمُشاهَدَهِ / » 

 ................................................ .  سؤال:................................................................................. ؟    جواب:  ..........................
 :ب( أجب عن اسئله )به سؤال جواب بده( 

 کَم سعرُ هذا القَمیصِ الرجِّالیِّ؟ ...........................................     
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