
 

 

 بارم  ردیف 

 0.5 (1سواالت صفحه ) 1

 .دیترجمه کن یکلمات مشخص شده را به فارس
 ).............(              ثقیل السمع )................(         ب( هُوَ  مَمَرِّ الْمُشاِة ( وَ أَمَرَهُم بِالْعُبورِ مِنْ الف

 0.25 )........................(           جِسرٌ[                        جُسُورٌ –. ]أعداءٌ دیسیجمع کلمه داده شده را انتخاب کرده و بنو 2

 .  دی.کلمه ناهماهنگ را به لحاظ معنا مشخص کن 3

 مُستَوصَفٌ     مَفتُوحٌ   ی.مَجرُوحٌ   مُستَشف الف

0.25 

 [ عِندَما  -   جاهِلٌ  –   جمال  –  نی ]حز.   دیسیخود بنو یمترادف کلمات داده شده را انتخاب کرده و در جا ای متضاد  4

 )...................(  حی( مَحزون ).......................(       ب( قبالف

0.5 

 .دیروان ترجمه کن یرا به فارس ریجمالت ز 5

 .  الْحافِلَةَ ذهِ( اَلْمُکَیِّفُ معُطَلٌٌّ. فَــال نَرکَبُ ه الف

 .مَوقِفِ الحافِلَةِ  یإل الًیأنْ تَرجِعَ قَل مکِنُیُ( أَب

 .اراتِیَّالسَّ یإل نْظُرُونَیَشارِعاً وَ ال  عبُرُونَیَ ذُی( التَّالمج

 . إِذ قُلْـنا لِــلْمَالئِکَـةِ اسْجُدوا لِـآدَمَ فَـسَجَدوا إلٌّا إبْلیسَ (د

4 

 .  دیترجمه ناقص را کامل کن 6

 . ....................................... .  ستی به نجات تو ن یدیام - رَجاءَ لِـنَجاتِـكِ. ال تَصْعَدی.«               »ال

 به ساختن پل دستور داد دیپس ........................................ که حم -  أَنَّ حَمیداً أَمَرَ بِـصُنْعِ الْجِسْرِ.«       فَـحَسِبَ

0.5 

 .  دیترجمه درست را انتخاب کن 7

 است              بانیقطعا خداوند با شک  دیباش  بایشک        قطعا خداوند بردباران را دوست دارد  دیورز  یدبار بر   نَی( اِصبرو انَّ اهللَ مَعَ الصابرالف

 ی تو سه روز مهمانمان هست                                  یتو سه روز مهمان من هست          امیٌّلِثَالثَةِ أ فیی(أنتَ ضَب

0.5 

  جمع نمرات صفحه 
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 اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران 
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 10/1401/تاریخ امتحان:  
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 نام خانوادگی:

 نام درس: 

 نام دبیر:
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 بارم  (2سواالت صفحه )  ردیف

 . دیسییبنو ریو ترجمه کلمات ز یحروف اصل 8

 ترجمه                                                   یسه حرف اصل  کلمه                                 
 .................................                                                 ...........................                            مَخدُوم

 .................................                                                 ...........................                          إکتِساب

 معنای کلمه )کاتب(          ................................. 

1 

 .  دیمناسب را مشخص کنماضی   فعل  ر،یدر جمالت ز 9
 ذَهَبنا[                         -]ذَهَبتُم          جَدِّکُم.                  تِیبَ ی نَحنُ ..... إل( الف
 تَنزِلُونَ[  - ]نَزَلتُم               أنتُم ............... مِنَ الحافِلَةِ اآلنَ.        ب(
 

0.5 

 فعل امر مناسب را انتخاب کنید .  10

 ِالعبا(-_تلعبون _ الف(ایها الولدان  ...............................مع االخوانین  )العبوا  

 ب(یا طالبتان .....................مالبُس مناسب )البیس  _البسن_البسا( 
( ج( ن ن _اذهبی _اذهیی  ایتها السحر ..................ایل بیت الجدک )تذهبی 
 

1.5 

 انتخاب کنید. گزینه مناسب را  11

جعلوا(الف(یا حبیبتی......................ححقیبتک هنا .)التَجعلی
َ
 _التجعلَن _ال ت

ان انجام نیم دهید(  ب(یا بنتان التکلما )ای دو دختر حرف نزنید  /ای دختر

0.5 

 فعل مضارع مناسب را انتخاب کنید.  12

نَ (درُسُ  الف(انتَ ...............................فی المدرسة  ) تَ دُرسی 
َ
 _ت

کِذُب _ َیکِذُب ( 
َ
 ب(الجاهل ............................    )ت

0.5 

 .  دیسیآنها را بنو ی مشخص کرده و سپس معنا ریفعل ها را در جمالت ز 13

 ).....................( ذَهَب َالتالمیذ الی المدرسه .  ).......................( ب( إخدِمْ النَّاسَ.  ).............................( ج( ماذا تطلبُ منی  ( الف

 )......................( رَکَیأنتَ ال تَقدِرُ، إقبَل مَص د(

2 

 به پرسشهای زیر پاسخ کوتاه دهید .  14

 الطالبه؟ ............................................................ الف(هل انتِ 

 ب(من اینَ انتِ؟..................................................................... 

0.5 

 دارد؟    ییاز واژگان در ستون سمت چپ تناسب معنا كیکلمات ستون سمت راست با کدام  15

 أُسْوَةٌ حَسَنَة؛       الف( العِلمُ وَ الـمالُ                   هِی( ف1

     ب( رَسُولُ اهللِ        بٍ؛یکُلَّ َع سْتُرانِیَ( 2 

 الدُّمُوعُ مِنَ الحُزنِ؛ .    ج( الصَّبرِ                                    انُی( جَر3َ

 بُکاءُ( أَنَّ النَّصْرَ مَعَ                   د( ال4

1 

 .  دیبه سؤاالتِ من پاسخ مناسب ده ریبا توجه به متن ز 16

کَربَالءَ لِخِدمَةِ النَّاسَ فی   ی . وَ بَعدَ ذلِكَ أَرجِعُ إلامٍی فیها ثَالثَةَ أَ ی السَّالمُ. سََأبق هِیاإلمامِ الرِّضا َعلَ  یَقَبرِ مَوال  ارَةِیمَشهَدَ لِز  یإل أسافِرُ

 .  اراتِیٌّفی مَوقِفِ السَّ  های. أَنَا أَعمَلُ فنَیأَربَع رَةِیمَس

 بَلَدٍ أَعمَلُ؟   یِّ( فی أالف

 مَشهَدَ؟    ی( لِـماذا أَذهَبُ إلب
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 15 موفق باشید  
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