
 

 

 

 

 

 
 

 بارم سواالت ردیف

1 
 

 کنید. ترجمه فارسی به را زیر هایجمله
 ( 1لی.) َرّب إنّی َظلَمُت نَفسی فَاغِفر   -1
 ( 5/0َرَجَع َسّجاٌد ِمَن الَمدَرَسِة َحزیناً.) -2
 /( 5هَُو َرقََد فِی الُمستَشفَی.) -3
 /( 5ماذا تَطلُُب ِمنّی؟) -4
 ( 1األََدِب یَستُُر قُبَح النََّسِب.)ُحسُن   -5
 ( 5/0اُخُرجی ِمن بَیتِنا.) -6
 ( 5/0ماذا فَعَلَت؟ ِلَم َصنَعَت ِجسراً؟) -7
 ( 5/0َعَصفَت ریاٌح َشدیدةٌ.) -8
 ( 1اِبَحثوا َعن َصیٍد َو اجَمعوا الَحَطَب.) -9
 ( 5/0َرجاًء، اِجِلسَن هُناَک.) -10

 

 کنید.  انتخاب را درست ی ترجمه 2
 تِساِب اإلخواِن. أَعَجُز النّاِس َمن َعَجَز َعن اک   -1

 Oشود.الف( هرکس دوست به دست نیاورد ناتوان می 
 O  ترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوستان ناتوان شود.ب( ناتوان

 أَنَا أَذَهُب إلَی الّسوِق َو أَرِجُع َمساًء.  -2
 O گردم.هر برمی روم و بعد از ظالف( من به بازار می 

 O ب( من به بازار رفته و شب برگشتم.

5/0O 

 کنید. ترجمه فارسی به را شده مشّخص کلمات 3
جُ   فیِه الُحَکماُء.  یَُدّرسُ ِمنهُ العُلَماُء.                                      یَتََخرَّ

 

1 

 است؟  ناهماهنگ دستوری یا معنایی نظر از کلمات سایر با کلمه کدام 4
 Oِسنّ                      Oِلسان                     Oأََکلَ                    Oیَد  -1
 Oَکتَبَ                    Oتَقِدرُ                     Oذََهبَ                 Oنََظرَ  -2

5/0 

 

 

 .(است اضافی کلمه یک. ) بنویسید هم کنار دو به دو را متضاد و مترادف کلمات 5
 ِشراء/ قَریب/ تِلمیذ/ بَیع/ طاِلب 

 .......... =  ..........                                      ........... ≠  .......... 

5/0 

 َجلیس:                      َمقتول: کنید.            تعیین را این کلمات وزن 6
 مناسب قرار دهید.در جاهای خالی فعل ماضی و مضارع 

 Oتَعَملینَ                     Oهَو .......... فی الَمصنَعِ.             یَعَملُ  -1
 Oَصنَعوا                 Oاَلُمَهنِدسوَن .......... ِجسراً.             َصنَعتُما -2

5/0 

 در جاهای خالی فعل امر مناسب بنویسید. 8
 Oاُشکُری               Oالتّلمیذُ .......... َربََّک.                 اُشکُر  یا أَیَُّها  -1
 Oاِسَمعی                Oیا أُختی ......... َکالَم ُمَدّرِسنا.                 اِسَمعا -2
 Oاِنِزلنَ                  Oیا طاُّلُب .......... ِمَن الحافِلَِة.                اِنِزلوا -3
 Oاِبَحثنَ             Oیا طالباُت .......... َعِن الَجواِب فِی الِکتاِب.         اِبَحثا -4

1 

 »یک کلمه اضافه است.« هر کلمه را به عبارت مرتبط با آن وصل کنید.  9
 البُلوِغ َو لَیسوا أَطفااًل  ِسنّ  ٰ  اَلّذیَن َوَصلوا إلَی O                          Oالف( اَلجاِمعَةُ 
 باِلٌد َکبیَرةٌ ِجّداً فی شرِق آسیا O                             Oب( اَلبُکاءُ 
 َجَریاُن الدُّموِع ِمَن الُحزنِ O                             Oج( اَلّصین
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ُج ِمنَها الطُّاّلبُ یَُدّرُس فیَها O                            Oد( اَلُمحاَولَةُ   األُستاذُ َو یَتََخرَّ
 Oی( اَلشَّباب

 بنویسید. واقعیت اساس بر را زیر هایجمله نادرستی یا درستی 10
 بَعَد تَصاُدِم َسیّاَرتَیِن یَأتی شُرطیُّ الُمروِر.  -1
 اَلغُراُب طائٌِر أَحَمُر اللَّوِن.  -2
 النّاُس الفَطوَر َو الغَداَء َو العَشاَء. اَلِجسُر َمکاٌن یَأکُُل فیِه  -3
 اَلصَّحیفَةُ أَوراٌق فیها أَخباٌر َو َمعلوماٌت أُخَری.  -4

1 

 است(  اضافه  کلمه یک). بنویسید را شده داده کلمات از یکی خالی جاهای در 11
 ااَلَماُن/ َحَدَث/ َرصیف/ ِجداریَّة/ َغضبانُ 

 .......... َعلَیَک. َظلَمَت َصدیقََک فَهَو  -1
 اَلتَّالمیذُ َمشغولوَن بِتَهیِئَِة َصحیفٍَة .......... .  -2
ةُ َو .......... .  -3 حَّ  نِعَمتاِن َمجهولَتاِن؛ الّصِ
 یا َزمیلی ِلَم أَنَت َحزیٌن؟ ماذا ........... .  -4

1 

 بدهید. کوتاه پاسخ زیر هایپرسش به 12
 الثّاِمِن؟ الف( أَیَن َحَرُم اإلماِم  

 ب( َکم یَوماً تَبقی فِی النََّجِف؟ 
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 بارم ادامه سواالت ردیف
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 بارم کلید  ردیف

1 
 

 پروردگارا همانا من به خودم ستم کردم بیامرز مرا.  -1
 سجاد از مدرسه غمگین برگشت.  -2
 او در بیمارستان بستری شد.  -3
 خواهی از من؟چه می  -4
 پوشاند. خوبی ادب زشتی نژاد را می  -5
 خارج شو از خانه ما.  -6
 پل ساختی؟ چه کردی؟ چرا  -7
 بادهای تندی وزید.  -8
 دنبال شکار بگردید و هیزم جمع کنید.  -9
 لطفاً آنجا بنشینید.  -10

 

2 1-   
   ترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوستان ناتوان شود.ب( ناتوان

2- 
  گردم.روم و بعد از ظهر برمی الف( من به بازار می 

 

  دهنددرس می                      شوند            آموخته می دانش  3

 أََکَل                       -1 4
 تَقِدُر                     -2

 

 

 

  ..... بیع..... ≠ ..... شراء .....                                      .....طالب ......  = ..... تلمیذ .....  5

  مفعول                      فعیل 6

                      یَعَملُ  -1 7

 َصنَعوا  -2
 
 
 
 
 
 
 
 

                 اُشکُر   -1

 اِسَمعی  -2

 اِنِزلوا  -3

 اِبَحثنَ  -4

 

جُ   وَ  األُستاذُ   فیَها یَُدّرسُ                           اَلجاِمعَةُ (  الف 9                                             الطُّّّلبُ   ِمنَها یَتََخرَّ

               الُحزنِ  ِمنَ  الدُّموِع  َجَریانُ                              اَلبُکاءُ ( ب

                     آسیا شرقِ   فی ِجّداً   َکبیَرةٌ  بِّلٌد                             اَلّصین(  ج

 أَطفاًل  لَیسوا  وَ  البُلوِغ  ِسنّ   ٰ  إلَی  َوَصلوا اَلّذینَ                            اَلشَّباب( ی

1 

 صحیح  -1 10

 غلط  -2
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 غلط  -3

 صحیح  -4

 َغضبانُ  -1 11

 ِجداریَّة  -2

 اَلَمانُ  -3

 َحَدثَ  -4

1 

 1 الف( فی مدینة مشهد                                        ب( یَوَمینِ  12

 بارم ادامه سوالت ردیف
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