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1 
 ـ تَرجِمِ الکَلِماتِ الَّتی تَحتَها خَطُّ.1

      خاصٌّ کَالمِظَلَّه غِشاءٌ فَخورٍ                                ب( لَهُمُختالٍ الف( إنَّ اهللَ الیُحِبُّ کُلَّ 
5/0 

2 

 الفَراغاتِ الکَلَماتِ المُتَرادِفَةَ و المُتَضادَّةَ.ـ اُکتُب فی 2

 یَضحَکُ / الیَسار/ یَبکی / الشِّمال

 .............. #................= ...............          ................ 

5/0 

3 

 عَیِّن الکَلِمَةُ الّتی التُناسِبُ الکَلماتِ األُخری.

 □د( قَمیص          □ج( فُستان        □ب( صَمت         □ـ  الف( سِروال1

 □د( أکثَر             □ج( أبیض        □ب( أزرَقِ            □ـ الف( أَصفَر2

5/0 

 5/0 اُکتُب مُفرد أو جَمعَ الکَلِمات.                   الف(رِمال:                             ب( َفم:ـ 4 4

5 

 العِباراتِ التّالیَهَ. ـ تَرجِم5ِ

 الف( یُحِبُّ االباءُ وَ األمَّهاتُ رُؤیَةَ أوالدِهِم فی أحسَنِ حال.

 ب( وَصَفتُ کُلَّ مَلیحٍ کَما تُحِبُّ وَ تَرضی.

 تَسقُطُ أسنانُ سَمَکِ القِرشِ دائماً و تَنمو أسنانٌ جَدیدَهٌ مَکانَها.ت( 

 قُدرَهَ اهللِمَن یَتَفَکَّر فی خَلقِ اهللِ، یُشاهِد ( ث

      لَیس شیءً أثقَلَ فی المیزانِ مِنَ الخُلقِ الحَسَن(  ج

5 

6 

 اِنتَخِب التَّرجَمَةَ الصَّحیحةـ 6

 دوری کنند. ـ از امرکننده به بدی2ـ از بسیار امرکننده به بدی دور شوید. 1الف ـ اِبتَعِدوا مِنَ األمّارَةِ بِالسُّوء.

ی ـ گاهی چشمه 2ـ چشمه های زندگی را در تاریکی جست و جو کن. 1ب ـ و قد تُفَتَّشُ عَینُ الحَیاةِ فی الظُّلُماتِ 

 شود.ها جست و جو میزندگی در تاریکی

5/0 

7 

 کَمِّل الفراغاتِ فی التَّرجَمَهِ الفارسیَّه.ـ 7

فی العالم.نهنگ آبی ............ موجودات ............ در جهان به الف ـ یَعُدُّ الحوتُ األزرَق أکبَرَ الکائناتِ الحَیَّهِ 

 شمار می رود.

تر از ب ـ التِّمساحُ عِند ما یَأکُلُ فَریسَهً أکبَرَ مِن فَمِهِ، تُفرِزُ عُیونُهُ سائالً. تمساح هنگامی که ........... بزرگ

 دهانش می خورد چشمانش .............. ترشح می کند.

 ساءَ خُلقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ                          هر کس اخالقش ............. خودش را ................ مَنج ـ 

5/1 



8 

 ترجِم األفعالَ الّتی تَحتَها خَطُّ. ـ 8

 خودتان....................اگر نیکی کنید، به      لِأَنفُسِکُم                  أَحسَنتُم  أحسَنتُمالف( إن 

 الخُسرانَ                هر کس دشمنی بکارد، زیان........................ حَصَدَب ( ب ـ مَن زَرَعَ العُدوانَ، 

 هر کس دشمنی کاشت، زیان ......................                                                                   

 فی االِصطفافِ الصَّباحیِّ.                         در صف صبحگاهی ..................... أنشَدناج( 

 المَصنَعُ عُمّاالً                                    کارخانه کارگرانی را ...................... یَستَخدِمُد( 

5/1 

9 

 ـ اِنتَخِب فعل المناسبه.9

 الف ـ .................عَلی األثَرِ التّاریخی )التَکتُب ـ ما تَکتُبُ (      

 جَّلتُ (ب ـ الفریقانِ .......... مَرَّهً ثانیهً )یَتَعاداَلنِ ـ یَتعادَلونَ (       ج ـ إنّی ................. َهدفینِ )سَجَّلنا ـ سَ 

75/0 

10 

 تَحتَها خَطٌّ.ـ اُکتُب إعرابَ الکَلمات الَّتی 10

 .         علی رَسولِه و علی المؤمنیناهللُ سَکینَتَهُ.         ب( ـ فَأَنَزلَ الطُّیورِنوعٍ واحدٍ مِنَ لَهَجاتٌ الف ـ 

 

1 

 
 تَرجِم الترکیبَ التّالیّة ، ثُمَّ عَیِّن اسم المَکان.         رَبُّ  المَشرِقِ و المَغرِبِ  ـ 11

 
5/0 

 

 الترکیبَ التّالیّة ، ثُمَّ عَیِّن اسم التفضیل.ـ تَرجِم 12

 الف ( یا أسمَعَ السّامِعینَ                                            ب(یا أحسَنَ الخالِقین.

 

1 

 

 ـ ترجِم اآلیاتِ، ثُمَّ عَیِّن فِعل الشَّرط و جَوابَه.13

 ب( و إذا خاطَبَهُمُ الجاهِلونَ قالوا سَالماً                          الف( إن تَنصُرُوا اهللَ یَنصُرکُم                     

 

2 

 

 عَیِّن اسم الفاعل، اسم المفعول و اسم المبالغهـ 14

 إنَّ اهللَ یُحِبُّ المُتَوَکِّلینَ. –قال إنَّه کانَ مَنصوراً            د  –ب ـ عَلّام الغُیوب        ج   الف ـ یا ستّار العُیوب  

 

1 

 
 عَیُّن التَّرجَمَةَ الصَّحیحةَ حَسَبَ قواعِد المَعرِفَةِ و النَّکِرَة.ـ 15

 □صدای عجیب را شنیدم                □سَمِعتُ صَوتاً عَجیباً           صدای عجیبی را شنید 
25/0 

 

 اِجعَل فی الدّائرَةِ العَدَدَ المُناسب. )کَلِمَةٌ واحِدَةٌ زائدةٌ (     ـ 16

 ـ السِّوار5ُـ الوُکنَة  4ـ الملیح 3ـ الکرامة 2ـ الهجر 1 

 ب ـ تَرکُ الصَّدیقِ أو المُحِبِّ            الف ـ شَرَفٌ و َعظَمَةٌ و عِزَّةُ النفس               

 کالمُهُ و سلوکُهُ  د ـ مَن یُعجِبُکَ شَکلُهُ و                      ج ـ بیتُ الطُّیور                               

 

1 

 

 ـ رَتِّب الکَلِماتِ و اکتُب سُؤاالً و جواباً صَحیحاً.17

 الف ـ صارَ / أعطینی / التَّخفیضِ / مِئَتینِ و عِشرینَ / کَم / ألفاً / بَعدَ / المَبلَغُ؟

 

5/0 

 5/1 إقرأ النَّصَّ ثُمَّ أجِب عَن األسئِلَهِ.ـ 18 



عَلی األشجار. لَهُ ذیلً کبیرً. لَه عَینانِ سوداوانِ. لَهُ خاصٌّ کَالمِظَلَّهِ یَفتَحُهٌ حینَ السَّنجابُ الطّائرُ یَعیشُ غالباً 

زاتِ یَقفِزُ من شَجَرَةٍ إلی شَجَرَةٍ. یَأکُلُ الجَوزَ و البَلوط و الفَواکه. هو فَریسَةٌ لِلطُّیورِ الکَبیرةِ إنَّهُ یَخزنُ الجَوا

 و تَحت َ األرضِ.لِفصلِ الشِّتاء داخِلَ األشجارِ أ

 ـ بِمَ یطیرُ السِّنجابُ الطّائر؟                 1

 ـ ماذا یَأکُلُ السَّنجابُ؟2 

 ـ ما معنی )ذیلٌ( و )فریسةٌ( فی هذا النَّصّ؟3

 

 

  20 
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 بارم 

 5/0          25/0 ب( خود پسند          25/0ـ  ـ الف( پرده 1

 5/0   25/0   الیَسار = الشِّمال        25/0یَبکی   #ـ یَضحَکُ 2

 5/0   25/0 أکثرـ د( 2         25/0ـ ب( صَمت   1ـ 3

 5/0         25/0ب( أفواه         25/0ـ الف( رَمل  4

 نمره 1 پدران و مادران دوست دارند فرزندانشان را در بهترین حال ببینند.ف(ـ ال5

 نمره1 پسندی.هر زیباروی بانمکی را وصف کردم همانطور که دوست داری و میب( 

 نمره1. و دندان های جدیدی به جای آنها رشد می کندهای کوسه ماهی همیشه می ریزند دندانت( 

 نمره 1.  هر کس در آفرینش خداوند بیندیشد توانمندی خدا را می بیند ث(

 نمره 1.  در ترازوی اعمال پیزی سنگین تر از اخالق نیک نیست ج(

5 

 25/0ـ از بسیار امر کننده به بدی دور شوید. 1الف( ـ 6

 25/0تاریکی ها جست و جو می شود. ـ گاهی چشمه ی زندگی در2ب( 

 

5/0 

 5/1 5/0ج( بدشود، عذاب می دهد       5/0ب( طعمه ای، مایعی       5/0الف( بزرگ ترین، زنده ـ 7

ج( سرود خواندیم        5/0ب(درو می کند، درو کرد     5/0اید نیکی کنید، نیکی کردهـ الف ( 8

  25/0د( به کار می گیرد                    25/0

5/1 

 75/0         25/0ج( سَجَّلتُ       25/0 ب( یَتعاداَلن        25/0ـ الف( التَکتُب 9

 1                              5/0ب( فاعل، مفعول           5/0الف( مبتدا، مجرور به حرف جر  ـ 10

 5/0 25/0المَشرق )المَغرب( اسم مکان         25/0پروردگار مشرق و مغرب ـ 11



 

  25/0أسمَع )اسم تفضیل(     25/0الف( ای شنونده ترین شنوندگان ـ 12

 25/0أحسَن )اسم التفضیل(   25/0ب( ای بهترین آفرینندگان 

1 

    25/0تَنصُروا )فعل شرط(      5/0الف( اگر خدا را یاری کنید او نیز شما را یاری می کند ـ 13

  5/0ب( هرگاه نادان آنها را خطاب کنند سخن آرام می گویند.       25/0یَنصُر)جواب شرط( 

  25/0قالوا )جواب شرط(         25/0خاطَبَ )فعل شرط( 

2 

  25/0ج( مَنصوراً )اسم مفعول(   25/0 ب( عَلّام )اسم مبالغه(     25/0الف( ستّار ) اسم مبالغه(  ـ14

 25/0د( المُتَوَکِّلینَ )اسم فاعل( 

1 

 25/0 25/0صدای عجیبی را شنید ـ 15

 1 25/0 3د(          25/0 4ج(           25/0 1ب(           25/0 2الف( ـ 16

  5/0 ألفاً کم صارَ المبلغُ؟ أعطینی بعدَ التَّخفیض  م ئَتین  و عشرینَ ـ 17

  5/0ـ یَأکُلُ الجَوزَ و البلوطَ و الفواکَة2َ           5/0ـ ب غشاء  خاصٍ کَالم ظَلَّة  یَفتَحُهُ ع ند القَفز 1ـ 18

 5/0فریسةٌ ) شکار یا طعمه ( ـ ذیلٌ ) دم (   3

5/1 

 20 


