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 بارم سواالت ردیف
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 مهارت واژه شناسی )دونمره( -الف

 تَرجِمی الکلمات الّتی تحتها خطّ

 -----------------قَرَأتُ فی موسوعةٍ علمیةٍ :  -2      ---------------دَبَّرَشؤونهم : -1

5/0 

2 
 أنزَلَ ( -صحراء –عَشِیّة  –فَالة  –رَخیصة  –اُکتُبی فی الفراغ الکلمتین المترادفتین و الکلمتین المتضادتین:)رَفَعَ 

 ----------------- ≠ -----------------ب(         ----------------=  -----------الف( 
5/0 

3 
 عَیّنی الکلمة الغریبة فی المعنی أو النوع

          حرارة         نَضِرة         شَرَرَة       ب(جَذوَة           أربعة    ثالثة      سادسة    لف(خَمسة  ا
5/0 

 5/0 اُکتب مفرد أو جمع الکلمتین :  شَُعَراء:.......................              ریح:............................................ 4

5 

 ب( مهارت ترجمه به فارسی )هفت نمره (

 تَرجِمی العبارات :

 )رَبِّ اِجعَلنِی مُقِیم الصالة ( -1

 نَظَرُالوالدِ إلَی والدَیه حُبّاً لَهما عِبادةٌ -2

 )فَلَبِثَ فِیهِم ألفَ سَنَةٍ إلّا خَمسِینَ عاماً ( -3

 سَلِ المَصانِعَ رَکباً تُهِیمُ فِی الفَلَواتِ -4

 لِسانُ القِطِّ مَملُوءٌ بِغُدَدٍ تُفرِزُ سائالً مُطَهّراً  -5

 رَأَیتُ دُلفیناً کَبیراً یَقفِزُ قُربی فی الماءِ بِفَرَحٍ -6

 هَداهُم ذُوالقَرنَینِ إلَی الصِراطِ المُستَقیمِ وَ عَلَّمَهُم کَیفَ یَعِیشُونَ! -7

 یُؤَکِّدُ القرآنُ عَلَی حُرّیَةِ العَقیدةِ. -8

  تُمطِرُ أسماکاً . کَأَنَّ السَماءَ -9

 یفَ نَمَت مِن حَبَّةٍ؟!کَ -11
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 اِنتَخِبِی الترجِمة الصحیحةَ :

 قُل مَن أنزَلَ الکتابَ الّذی جاءَ بِه موسَی:-1

  بگوچه کسی کتابی راکه موسی آن راآوردنازل کرد؟ -الف

 بگو کتابی راکه موسی به همراه آن آمد کسی نازل کرده است.  -ب

 أمَرَهُم ذُوالقَرنَینِ بِأن یَأتُوا بِالحَدیدِ والنُعاسِ: -2

 آنها ازذوالقرنین خواستندکه مس وآهن را بیاورد! -الف

 ذوالقرنین به آنها فرمان داد که آهن ومس بیاورند! -ب

5/0 
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 الترجِمة الفارسیّة:اِنتَخِبِی الصَحیح فی 

 وَإن شَکَوتُ إلَی الطَیرِ نُحنَ فی الوُکَناتِ: -الف

 ( می خوانند         ( برحالِ من )می نالند النه         واگرشکایت دل پیش مرغان ببرم در )آشیانه ها

 عَلَی کُلِّ الناسِ أن یَتَعایَشُوا مَعَ بَعضِهِم تَعایُشاً سِلمِیّاً: -ب

 (زندگی کنند   (  مسالمت آمیز) زندگی می کنندبرخی بابرخی   واجب است که ) بایکدیگر  برهمه مردم

 رَبَّنا وال تُحَمِّلنا ماالطاقةَ لَنا به: -ج

        ( برما تحمیل مکن نداشتیم      پروردگارا وآنچه طاقتش را )نداریم

 عالمٌ یُنتَفَعُ بِعلمِهِ خیرٌ مِن ألفِ عابدٍ: -د

   ( بهتراز هزارعبادت کننده استسود برده می شود        دانشمندی که از علمش )سود می برد

5/1 
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 نمره( 5/5ج( مهارت شناخت وکاربردقواعد )

 الجملة : تَرجِمِیعَیِّن الضمیر المناسب ثُمَّ 

 * هم / هُنَّ / هُما         * نَحنُ/ أنتم / أنتُنَّ / أنتُما        *أنا/ أنتَ/ أنتِ/هوَ/ هیَ 

 ------ التَتَعَجَّبی ------- تَواضَعنَ .کانتا تَنتَبِهانِ---- ما اُرسِلتُ ------ تُجالِسونَ ------

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 
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 عَیِّنِی نوع الفعل فی کلّ عبارة:

 أستَغفِرُ لِذُنوبِی. -2غیمةً سوداء.                                                  الناسُ الحَظُوا  -1
5/0 

10 
 ضَعی فی الفراغ األول عدداً أصلیّاً وفی الفَراغ الثانی عدداً ترتیبیّاً

 ..مِن أیّام األسبُوعِ یومُ الجُمعَةِالیومُ ال................... -2...................   مِئةٌ تقسیمٌ عَلَی عِشرینَ یُسا وِی  -1
5/0 

11 
 تَرجِمها:عَیِّنی اسم الفاعل واسم المفعول واسم المبالغة ثُمَّ 

 * )عَلّامُ الغُیُوبِ(  *هذه األبیاتُ مَمزُوجةٌ بالعربیّةِ والفارسیّةِ!         *فَکَم تُمَرِّرُ عَیشی و أنتَ حاملُ شهدٍ!    
5/1 
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 المَحَلَّ اإلعرابی )نقش( للکلماتِ الّتی تَحتهاخَطٌّ وکَمِّلی الجدولَ:عَیِّنی 

 الجاهلِمِن صَداقةِ خیرٌ  العاقلِ*عداوةُ          النسیانُالعِلمِ آفةُ *   (      مَعلومٌ *)أولئِکَ لَهُم رِزقٌ   (     أَحَدَاًکَ رُبُّ * )وَالیَظلِمُ

 مضافٌ الیه جارو مجرور خیر مبتدا مفعول فاعل صفت

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
 

55/1 
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 تَرجِم الفعل المجهول:عَیّنِی الفعل المعلوم والفعل المجهول ثُمَّ 

 )وَیَقُولُ اإلنسانُ أ إذا ما مِتُّ لَسوفَ أُخرَجُ حَیّاً !(
55/0 
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 نمره( 2مهارت درک وفهم     ) -د

 ضَعِی فی الدائرة العددَالمناسبَ: )کلمتان زائدتانِ (

 الذَنَب                                       طولُ قامتها سِتةُ أمتارٍ -1

 الزرافة                                      هوالذی مانَجَحَ فی االمتحاناتِ -2

 خَلفَ جِسمِ الحیوان ِ یُحَرِکُّهُ غالباً لِطَردِ الحَشَراتِالنملة                                       عضوٌ  -3

 الراسب                                     اِحتِفالٌ عامٌّ بِمُناسِبةٍ جَمیلةٍ -4

 المِهرجان -5

 الذَنب -6
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 عَیِّنی الجملةَالصَحیحةَ وغیرَالصَحیحةَ حَسَب الحَقیقةِ والواقعِ:      * ص      *غ

   ! "سهراب سبهری"، "نیما یوشیج"لِکثیرٍ مِنَ الشعراءِ اإلیرانیینَ مُلَمَّعاتٌ مِنهم  -1

 البَطُّ طائرٌ مِن اللَبوناتِ  -2

 المُستَنقَعُ مَکانٌ یَجتَمِعُ فیه الماءُ طَویالً!   -3

 ذاکَ اِسم اإلشارةِ للقَریبِ!   -4

1 

16 

 نمره(  5/1مهارت مکالمه ) -ه

 انتخبی الجواب الصحیح:

 هَل تَذهبینَ لِزیارة ِ اإلمامِ الرضا)ع( ؟  نَعَم ، أذهَبُ لِزیارةِ ثامِِنِ أئِمَتِنا -5

 ال، النَذهبُ لزیارةِ اإلمام الرضا)ع(

 -------------------------------- أجِیبی عنِ السؤال التالی : أَ أنتِ مِنَ الکُویت ؟ -6
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 و جواباً : رَتِّبی الکلماتِ و اُکتُبی سؤاالً

 السابِعَةِ /. /؟ /مِن/مَتَی / الفُطُورِ /مَواعِدُ 

 المُشکِلة ُ/هِیَ/لَیسَت /ما /نَظِیفةً / غُرفَتِی/ . /؟

1 

 

 *أرجُولَکِ النَجاحَ *

 ناطق * –*حسینی 


