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:تحت  ي ترجِم الکلماِت اّلت 1  ها خطٌّ

 .کین  شِر بِة الم  حار  م  ي ه  فخیّر  ب:           .حول  الأرِض  دور  ی  کوکٌب الف: 

5./ 

 ئر(/ بِ  ع  ف  ین / د  / ع   م  لِ ) س  :فةترادالم   و   ةتضاد  الم   الکلمة  الفراغ ي کتْب فا   2

  لم  ست  إ                       =نبوعی  

5./ 

 :الغریبة   عیّن الکلمة   3

 يف               م ن                     ِبـ               ك    روف الجارّة(الح  ي ) فالف

بون        ی ستخِدم                 ی عر ف               )انتخب المجهول(  ی عرِّف    ب  ی کت 

5./ 

کنة       ا کتب مفرد أو جمع الکلمتین: 4 بور)جمع(              و   /.5 )مفرد(الق 

 نمرههفت  مهارت ترجمه به فارسی

 /.(5/.     بقیه جملات 55)جمله الف  إلی الفارسیّة: الیة  ل التّ م  م الج  رجِ ت   5

م ن    أنزل  ِمنه م  و  الف: ر إلی الغیِم ف   ه.طر  انظ 

ماناإذا کان  إثنان یت   ب: ْل بین ه   .جیاِن فلا تدخ 

 .كالّناس  هذه الظاهرة مطر  الّسمي ی سمّ ج: 

بّوا اّلذین یدعون  ِمن دوِن د:   هللا.و لا ت س 

.ه:  لوا الّنار  حّتی ذاب  النُّحاس   أشع 

 سحب  تیّار  الماِء رجلاً إلی الأعماِق بشّدٍة.و: 

داتي.ز:   أِحبّتي ه جروني کما تشاء  ع 

مِق الإغراق  فح:   المدح و الذّم.ي أکبر  الح 

25/4 

 :انتخب الترجمة الصحیحة 6

ها.الف:  سع   لا ی کّلف  هللا نفساً إّلا و 

خدا به کسی جز به اندازه ی نفس جز به وسعت تکلیف نمی دهد.خدا به 

 توانش تکلیف نمی دهد.

 ِمن خیٍر فقیٌر. ي  رّبِ إّني ِلما أنزلت  إل  ب: 

 پروردگارا من قطعا به آنچه از خیر به سویم فرستادی نیازمندم.

 پروردگارا همانا من به آنچه از خوبی برایم نفرستادی نیازمندم.

ه  کلُّ شیٍء.ج: کاتم   ن   العلِم یلع 

پوشاننده ی علم همه چیز        پوشاننده ی علم همه چیز او را نفرین می کند.

 را نفرین می کند.

5/1 



 الفارسیّة: ةالترجمي کّمل الفراغات ف 5

لِبث  فیهم .الف:   ن آنها...........اپس در می   ف 

ه ثّم هدی.ي ربّنا اّلذ ب :   أعطی کل  شیٍء خْلق 

 عطا کرد سپس........آن راپروردگار ما کسی است که به هر چیزی ..........

ث ني ِبها. إّن ربّي ب ع   ج: علیک م ِبمکارم الأخلاِق ف 

 به صفات برتر اخلاقی ..........زیرا پروردگارم مرا به خاطر آنها .......

25/1 

 نمره هفت و نیم  مهارت شناخت و کاربرد قواعد

 ( /.25شش تا یازده سوالات /.نمره/5سوالات یک تا پنج )     جواباً صحیحاً انتخب  8

 ←6:45ساعت -1

ب: الساعة                           الف:الساعة السادسة و خمسة و أربعین 

  السابعة إّلا ربعاً 

قت ِرح -2  ب: اسم المفعول                                 الف: اسم الفاعل    ←الم 

ج:     ب: ضربتا                   الف: ضربا  ←« هما» فعلاً مناسباً ِلـانتخب  -3

  الف/ب

رِسل  »الامر ِمن فعل  -4 ج:             ب: إرِسْل              الف: أرِسْل «   ت 

 أ رسلْ 

م  » انتخب المصدر ِلـ -5
ل  ج:                 ب: تعلیم                الف: تعلُّم «  ت ع 

 الف/ ب

 ب: إغِفرْ                  الف: إستغِفْر    ←«بیامرز» انتخب فعلاً صحیحاً:  -6

 انتخب ترجمة صحیحة للفعل: -5

ِمع   ج: می شنود                  ب: شنیده شد                الف: شنید  ←س 

 

 ب: أخرج                   الف: خرج    ←خارج کرد  -8

 .......الصالحون.   ←انتخب الاسم الاشارة للفراغ -9

ج:                                 ب: هؤلاء                                     ك الف: اولئ

 الف/ب

 عبارة لها اسم المبالغة:ي أ-11

 ب: رّسام  الّصور      الف: ِلکّل صبّار 

   ج: مائة    ب: مئة     الف: مئات ←«صد»انتخب ترجمة مناسبة ِلـ -11

 د: ب/ج

 

4 

 



 .ك أکت ب المطلوب من 9

 الف:ثمرة  العلِم إخلاص  العمِل.)مبتدا / خبر/ مضاف الیه(

 ب: یزرع  الفّلاح  الم جدُّ أشجار  الّتّفاِح.) فاعل / مفعول /صفت(

 «...............العیوبیا سّتار  » ج: ترجم 

استِمعوا له.) فعل مجهول( رِئ  القرآن  ف   د: و إذا ق 

 عیني صغیراً.) نون وقایة / جار و مجرور(ي ه : و اجعلني ف

 «..............یجلسون» و: أکت ب الصیغة المناسبة: 

 «.............ِلـ » ز: ِلکّل ذنٍب توبٌة.  أکت ب ترجمة 

 

55./ 

55./ 

5./ 

25./ 

55./ 

25./ 

25./ 

 نمره و نیم  سه مهارت درک و فهم 

 ثّم أجب عن الاسئلة.ي إقرأ النّص الّتال 11

یلعق  القطُّ  يٌّ إّن لسان  القّط سلاٌح طبّ  فرز  سائلاً مطّهراً. ف  دائٌم. لِأّنه مملوٌء ِبغدٍد ت 

ه  عّدة  مرّاٍت حّتی یلتئم . رح   ج 

؟                    الف: ماذا سلاح  القّطة؟ رحه   ب: کم مرّة یلعق  ج 

 عیّن الصحیح:ج: 

فرز  سائلاً مطّهراً.-1  إّن عین  القّط ت 

ه. -2 رح  القّطِ عندما یلعق   یلتئم  ج 

1 

 انتخب صحیحاً: 11

هدّ  اللون  الف:   ئ الأعصاب.) الاحمر / البنفسجّی(.........ِلغرفِة الّنوِم م 

 الرّز و مرق البادنجان  / الّزبدة و الجبنة( طعام  الغداء........)ب: 

 الموسوعة معجٌم ........جّداً.) کبیٌر / صغیٌر(ج: 

 .........نباتاٌت مفیدٌة ِللمعالجة الامراض.) الأدویة / الأعشاب الطبیّة(د: 

1 

 نمره نیم  مهارت مکالمه

 رفتي.................لیس هذا مفتاح غ                       کّمل الفراغ:-1 12

کم  ب :      ................. ما هو طعام  الف طور؟الف :               :ینأِجب عن السؤال -2

 ................؟كعمر  

5./ 

1 

ک م الت وفیق  و الن جاح  أرجو ل 

 

 


