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 است ترجمه كنيد. كلماتي كه زيرآنها خط كشيده شده 1

 . )............................................( طِباعَةٍ آلَةِ شِراء عَلَي قَدَرَ ) .................................( ب: .ماضيها عَلَي لِطَِّالعِ لِ هامِلفََِّ لِمُشاهَدَةِ ذَهَبَتْالف: 

 

 

5/ 
  «درجاي خالي كلمه مناسب را بنويسيد. »  مُناسِبَةً كَلِمَةً الفْرَاغِ في اُكتُبْ 2

   جَلَبَتْ                  جَلَبَ    .     صَحيفَةٍ وَرَقَةِ في هَديَّةً لِمُدَرِّسَتِها سارة الف: .................................

  الصّحيفةِ               العمَلِ                   .دائِماً ......................................بِقِراءَةِ ايَومَه يتوالِد تَبدَأُ ب:
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  «به فارسي ترجمه كنيد »  .الْفارِسيَّةِ إلَي تَرجِمْ 3

 / (5).  الصّالِحِ عَمَلِكَ عَلَي أَشْکُرُكَ -1

 (1) .واجِباتِهِ لِکِتابَةِ الَْصغَرَ أَخي نادَيْتُ -2

 (1) .الصِّناعيَّةِ لِلْأَبْحاثِ مُختَبَراً صَنَعَ مَنْ أَوَّلُ هوَ -3

 (1) .تَدريسِها طَريقَةَ غَيَّرَتْ وَ نَفْسَها المتَْ -4

 /(5. ) يَقولونَ ما عَلَي اصْبِرْ وَ -5

 

 

 

4 

 

 

 «ترجمه را كامل كنيد. »  تَرجَمَةَ كَمِّلْ 4

 درشب زير .................................................. .  .اللَّيلِ فِي الشَّجَرِ تَحتَ تَرْقُدوا الالف: 

 حَياتي .  نه اي دخترم ...................................................... .  غَيَّرْتِ أَنتِ بِنتي؛ يا الب: 

 

1 

 

 
  «فعل ها را ترجمه نماييد. »  تَرجِمْ هذِه األفعال 5

 التَعلَمينَ.................................... -4اُدخُلوا ............................................ -3ما كَتَبنا ................................  -2................................ جَلَستُم -1

 .................................................. تَرجِعنَ -7..................................................سوفَ تَعبُدانِ ...... -6................................. التَشربْ -5
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 به عربي :« به سؤاالت پاسخ دهيد . »  األسئلةِ أجبْ عن 6

 ...................................... ج: في اَيِّ صفٍّ اَنتِ ؟..........................................الف: مَن اَنتِ؟ ..................................... ب: هَل اَنتِ في البيتِ ؟ 

 ..... د: مَن هِيَ مديرةُ المدرسةِ ؟ .............................................ذ: مَااسمُ الوالدِ؟ ..............................
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        «درجاي خالي كلمه مناسب بگذاريد. »  الفراغ فعالً مناسباًضَع في  7

 .......................................... .يا زُمَالئي، رجاءً، 

 د: التَنزِلوا                          ج: التَنزِلنَ                                    ب: التَنزِال                 الف: التَنزِلْ  

 

52/ 

 «هرتوضيح مربوط به كدام كلمه از كلمات معجم است »  التّاليَةَ؟ التَّوضيحاتِ تُناسِبُ الْمُعجَمِ، كَلِماتِ مِنَ كَلِمَةٍ أَيُّ 8

 )................................(  .لِمْتِحاناتِ ا فِي يَنْجَحُ ال الَّذي اَلطّالِبُالف: 

  ).....................................( .الْجَديدَةِ الصِّناعاتِ لِتَقَدُّمِ رَئيسيٌّ سَبَبٌ الْعَصرِهذا  فيب: 
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 «ضمير هر فعل را مشخص كنيد. »  لِلْفِعلِ الْمُناسِبَ الضَّميرَ عَيِّنِ 9

 ...................................... :يَغْسِلُ ال -2..........................             :تغَسْلِْ ال -1
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  2ادامه سؤاالت درصفحه  



 ( = - ≠ )  «كلمات مترادف ومتضاد را معلوم كنيد » . وَالْمُتَضادَّةَ ادِفَةَرالْمُتَ الْکَلِماتِ عيِّنِ 11

 جعََلَ............وَضَعَ سَهْل............صَعْب

5/ 

 «موصوف وصفت را معلوم كنيد»  .الصِّفَةَ وَ المَْوصوفَ عَينَِِّ 11

 .  ) موصوف...............................صفت......................................( عَظيمٌ كَنْزٌ اَلْعِلْمُالف: 

 ) موصوف......................................صفت ...................................(   .كارون نَهْرِ عَلَي بيَضُ،أالَْ اَلْجِسْرُب: 

 

1 

 «مضاف ومضاف اليه را مشخص كنيد » عيّنِ المضاف والمضاف اليه .  12

 ) مضاف ...................................مضاف اليه ....................................( .الْمَوتِ خوأ الف: اَلنّومُ 

 ) مضاف ..................................... مضاف اليه .............................................(  .إصفهان مُحافَظَةِ في قَديمٌ أَثَرٌ مامِ،إالِْ مَسجِدُب: 

 

1 

 عيّن الموصوف والصِفت في ترجمة الفارسيّةِ ؟ 13

  علم شيمي -               4آزمايشگاه كوچك  -                3دانشجوي دانشگاه  -                2صنعت چاپ  -1
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 في ترجمة الفارسيّةِ ؟ المضاف والمضاف اليهعيّن  14

        مردم روستا -                           4قلعه زيبا   -                      3شهر تاريخي  -               2 استان بزرگ -1
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 15جمع بارم  في رعاية هللا  

 


