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 نمره تجدید نظر باحروف:          تاریخ و امضاء:            

 بارم ســوال ردیف

 ترجم الجمالت التالیة بالفارسیّة.   1

 رأی  عارفٌ دموعَ والدیه تَتساقطُ من اعینهما. – 1

 قد حدَّثَنا القرآنُ الکریم عن سیرة االنبیاء. -2

 لِنذکرِ االنبیاءَ و صراعهم مع اقوامهم الکافرینَ. -3

 ذکریاتی.حینما أری النّاس یذهبونَ الی الحجّ تمرُّ امامی  -4

 انأ أتمنّی أن أتَشرّفَ مع جمیع االُسرة و ازورُ هذه االماکن.  -5

 قالوا: حرِّقوهُ و اُنصروا آلهتکم و هنا  أنقذهُ اهلل من النار.   -6

6 

   .أکمل الفراغ 2

 مفرد( .............الهُواة ) -2                     جمع( ........                                                          : )الرِجل -1

 بِالفارسیّة( ............جولة علمیّة ) -4الصِّراع )مترادف( ..........                                                                           -3

1 

 عیّن الکلمة الغریبة.  3

 عقل  (د             عَصَب                          (ج   عظم                             (ب     لحم                          (الف            -1

 النُحاس    (د         الذَهَب                             (الفِضة                              ج (ب   الخَشب                        (الف            -2

 الطائرة    (الحمامة                                    د (العُصفور                           ج (ب    الغُراب                        (الف            -3

 الحجر  (د             التراب                          (ج       المِلَفّ                       (ب    الطین                         (الف            -4

1 

 ایّ کلمة تُناسبُ التوضیحات التالیّة. 4

 سیّارةٌ نستخدمها للعمل فی المزرعة  -1

 صفةٌ لجهازٍ او آلةٍ بحاجةٍ الی التصلیح  -2

 تمثال من حجر أو خشب أو حدید یُعبد من دون اهلل -3

 التارک للباطل و المتمایل الی الدّین الحقّ -4

1 

مهر آموزشگاه درتمام صفحات زده 

 شود)محل مهر(

 



 عیّن الصحیح فی الترجمة. 5

 : این روز رستاخیز است ولی شما ...... التعلمونهذا یوم البعث و لکنّکم کُنتم  -1

 الف( نمی دانید                   ب( نمی دانستید                         ج( ندانستید 

 فی سبیله صفّاً: خدا دوست دارد کسانی را که در یک صف در راه او ........   یُقاتِلون الذینانّ اهلل یُحبّ  -2

 الف( می جنگند                 ب( کشته می شوند                     ج( کشته شدند 

  .: ما جز آنچه ...........هیچ دانشی نداریم علَّمتَناال علمَ لنا الّا ما  -3

 ب( تو آموخته ای به ما               ج( تو به ما می آموزی                    الف( آموختیم

 و التحزنوا و انتم االعلون: .................. و ناراحت نشوید در حالیکه شما برترین هستید. التهِنوا -4

 نشویدالف( سستی نکنید             ب( ناامید نشوید                         ج( سست 

1 

  .عیّن المحل االعرابی لما تحته خطّ 6

 ...............                             التفکُّرِ: ................: .              الجهلِالتفکّروال عبادةَ مثلُ  الجهلال فقرَ أشدُّ من -1

 ..............مُفترِساً: .         : .............                     لطائرا       .                   مُفترِساًالذکیّ حیواناً  الطائریری  -2

1 

 عیّن الصحیح للفراغ.  7

 لیته(  - لِأنّه  - إنّه  -)أنّه                         .لماذا یبکی الطفل؟   .... جائعٌ -1

 لعلّ( -لکنَّ  -أنَّ  -)لیتَ               یرجو المزارعُ:  ..... المطرَ ینزلُ قریباً.  -2

 أنَّ( –لعلّ  –لکنَّ  - نتمنّی توفیق فریقنا المحبوب. ..... فریقنا أن یفوز. )لیت -3

 لیت(  –إنّ  –لعلّ  –)ال  أ لک قلمٌ فی محفظتک؟  ....... قلمَ فی محفظتی.  -4

1 

 ترجم االفعال التالیّة.   8

 عامل: رفتار کرد  -1

 ......یُعاملوننا : ...................                                                   ب( الهی عامِلنا بِفضلک : .................الف( کانوا 

 علَّم : یاد داد  -2

 اُعلِّمُ : ...........................الف (  لن یُعلِّمَ : ..........................                                                   ب( قد 

1 

  .عیّن المطلوب منک 9

 کلُّ طعامٍ الیُذکَرُ اسمُ اهلل علیه ال برکةَ فیه.

 ب( ترجمة ............       الف( نوع ال ............               یُذکَرُ:  :  ال1

 ب( ترجمة ............             الف( نوع ال .............         برکةَ: :  ال2

1 

 ترجم الکلمات التی تحتها خط.   11

 فریقهم الفائز فَرِحینَ. المُتفرِّجونَ یُشجّع -1

 .العدوّ و ابتعاده خِداعیَتَأکَّدُ الطائرُ من  -2

 .  الفریسةیتبعُ الحیوان المُفترَسُ هذه  -3

 . بغتةًیطیر الطائر الذکیُّ   -4

1 



 عیّن الصحیح فی الترجمة.   11

 أقم وجهک للدین حنیفاً  -1

 با یکتاپرستی به دین روی آور (ب                 به دین یکتاپرستی روی آور                          (الف

 شاهَدوا اصنامهم مُکسَّرةً  -2

 بتهایشان را شکسته شده دیدند  (ب                        بت های شکسته شان را دیدند                (الف

 ال فقرَ کَالجهلِ و ال میراثَ کَاالدب -3

 هیچ فقری مانند نادانی و هیچ میراثی مانند ادب نیست  (نه فقری مانند نادانی است و نه میراثی مانند ادب است          ب (الف

 رأیتُ الولدَ مسروراً  -4

 خوشحال را دیدم  پسر (ب                               پسر را خوشحال دیدم                    (الف

1 

 عیّن الصحیح او الخطأ. 12

 خطأ -2صحیح                 -1لم یکن لِبعض الشعوب دینٌ أو طریقةٌ للعبادة.                                                     -1

 خطأ  -2    صحیح             -1کان الهدف من تقدیم القرابین لِآللهة کسب رضاها و تجنّب شرّها.                             -2

 خطأ  -2      صحیح            -1غار حراءٍ الغار الذی لجأ النبیّ الیه فی طریق هجرته الی المدینة المنوّرة.                    -3

 خطأ -2       صحیح           -1التدیّن فطریٌّ فی االنسان.                                                                      إنَّ  -4

1 

 عیّن الحال فی الجمالت التالیّة.  13

 یبقی المُحسن حَیّاً و إن نُقِلَ الی منازل االموات .  (الف

 سمکة التیالبیا من اغرب االسماک تُدافع عن صِغارها و هی تسیر معها  (ب

5/0 

  .انتخب الفعل المناسب للفراغ 14

 یَعتمدنَ -3                  یَعتمدونَ       -2تعتمدونَ                      -1             االصدقاء ............. علی انفسهم.     (الف

 صَنعوا  -3                 صَنعتُ          -2         صَنعنا                -1        نحن.............. بیتاً جمیالً من الخشب.     (ب

5/0 

 عیّن نوع الکلمات.  15

 اسم المکان (  -4                  اسم المبالغة -3             اسم المفعول     -2               اسم الفاعل -1) 

 انّه رجلٌ صَبّارٌ و مُحتَرَمٌ –سُقوط الفراخ مَشهَدٌ مُرعِبٌ 

1 

 )اتّصلَ السیّد مُسلمیّ بِصدیقه مُصلِّح السیّارات لکی یُصلِّحَ سیّارتهم(    عیّن الصحیح فی التحلیل الصرفی: 16

 مُصلِّح : –ا 

 اسم . اسم المفعول . نکرة . مذکر (ب   اسم . اسم الفاعل . مفرد . مذکر                       (الف 

 اتّصلَ:  -2

 فعل . ماضی . معلوم . مفرد مذکر غائب (فعل . مضارع . مفرد مذکر غائب.                        ب (الف

1 

  «موفق و سربلند باشید» 

 

 


