
 

 

 بارم متن سئوال ردیف

 .(کلمه ای که زیر آن خط کشیده شده است را ترجمه کنیدَترجم الکلمة الَّتی َتحتها خٌط ) 1

 حوَل َجذِع شجرٍة بااللتفاِفبَدُأ حیاَتها َت

 

 ی ِء البحِرشدیدٌة َخرََّبت بیتًا جنَب شاط ریاٌحَعصَفت 
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 المترادفتیِن و الکلمتیِن المتضادتیِن )کلمتان زائدتاِن(ُأکتب فی الفراِغ الکلمتیِن  2

 ) دو کلمه مترادف و دو کلمه متضاد را در جای خالی  بنویسید.) دو کلمه اضافه است(( 

 ، اراذل   َصعب ، تاَرًة ، حاَول ، َسهل ، َمرًَّة

 .. مرًة = ........................... ، َسهل = ........................    
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 (مفرد یا جمع دو کلمه زیر را بنویسیدأکتب مفرد ُاو جمع الکلمتیِن ) 3

 مالبس ......................   َافضل .........................
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 .(کلمه ای که مناسب کلمات دیگر نیست مشخص کنیدَعیِّن الکلمَة التی ال ُتناسُب الکلماِت ااُلخری )  4

 َذنب                              ِحّصة                          خطیئة               اثم            

 اذا                            ِان                                 َان                              ما
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 . (جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنیدترجم العبارات التالیَة )  0

 ِمشرٌّ من البهائَمن َغَلبت َشهَوُته َعقَلُه َفهَو  –الف 

 

 هسلوِککاَن بیَنهم طالٌب َمشاِعٌب َقلیُل الکالِم َیُضرُّ الُطّلاَب ِب -ب

 

 تحَتوی ُبذوُرها علی مقداٍر ِمن الزُّیوِت ال ُیَسبُِّب ِاشغاُلها خروِج ایِّ غازاٍت ُملََّوَثٍة  -ج

 

 ِلساِنه َفهَو ِمن َاهِل الّناِر َمن خاَف الناُس ِمن -د

 

 ، المصباُح فی ُرجاَجٍةِت و االرِض ُنوره مشکاٍة فیها مصباٌح اهلُل نوُر السَّماوا -هـ
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 اِنتَخب التَرجمةَ الصَّحیحةَ . 6

 ِمن َشَجرٍة الی َشجرٍة .شاَهدنا سنجابًا َیقِفُز  –الف 

 سنجاب را که از درختی به درخت دیگر پریده بود دیدم.   

 سنجابی را که از درختی به درختی دیگر می پرید دیدم.   
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 َمن َصَبَر َعَلی الَتَعِب َحَصل علی الراحة فی حیاته . –ب 

 کسی که در سختی تحمل کرده است بر راحتی در زندگی دست می یابد.   

 هرکس در سختی تحمل کند بر راحتی در زندگیش دست می یابد  

 
 ) جاهای خالی را در ترجمه کامل کن ( َکّمل الفراغاِت فی الترُجمِة الفارسیِة 7

 راضی ساختن مردم ............................ ، ...........................                           ِارضاُء الناِس غایٌة الُتدَرُک  

 لطفاً........................... از این نوع ............................               ن هذا النوِعَاعِطنی ِسروااًل ِمرجاًء   
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 ) کلماتی که زیرش خط کشیده است را ترجمه کنید( َتحَتها خٌطَترجم الکلماِت التی  8
 فی قلبی     (3) َاَثَرتآیًة  (2) َقرأُت                   الَطبیُب احدًا َمَرَض     (1) عاَلَج

 الناَس علی قدر عقولهم ( 5) َکلَِّم                فی الُزقاِق      (4) َیلَعُبرایُت طفٌل 

 مع االشراِر عمٌل قبیٌح   (7) الَمجاِلَسُة                  عیوَب االصدقاِء     (6) ال َتَتذَّکر

 النفسکم( 8) احسنُتمِان َاحسنُتم للناِس 

1-               ........................2-             ........................3- ........................ 

4 -              ........................5-             ........................6- ........................ 

7-               ........................8- ........................ 
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 ُاکتب الَعملیَة الحسابیَة بالَرقم.  9

  و عشروَن ُةعَعَشرناِقٌص اربعیَن ُیساوی َسبثالَث 
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 َضع : اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم تفصیل و صیغه مبالغه ُثمَّ َترِجمها 15

 )کلمات خواسته شده را بسازید سپس ترجمه کنید ( 

 اسم فاعل مِن ) تَصَوَّرَ ............................ ترجِم ............................ (

 ............................  ترجِم ............................ (اسم مفعول مِن ) الربط 

 اسم تفصیل مِن )الشدید ............................ ترجِم ............................ (

 اسم مبالغه مِن )العِلم ............................ ترجِم ............................ ( 

 

2 

 َعیِّن ما َطَلب ِمنک ) آنچه که از تو خواسته شده را مشخص کن( 11

 ، معرفه به اضافه  ............................ ُن ُجلوُسه فی الَمجلِس َاذیٌَّةال یکو

 هذا کتاٌب ُیرِشُدَک ِالی الحقیَقِة ، صفت و نوعه ............................

 نوع )َمن ( ............................َاَتَقی الناِس َمن قاَل الحَق ، 

 َمن َیَتوکَّل علی اهلِل َفهَو َحسُبه ، جواب شرط ............................
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 ) نقش کلمات مشخص شده را بنویسید( َعیِّن المَحلَّ االعرابی الکلمات اّلتی َتحتها خط 12

 َک ِمن الجهِل ُینِقُذ صدیٌق. الکتاُب  الُتهِم مواِضَعِاتَّقوا 
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 ضَع الترکیبَ المناسبَ فی الفراغِ ) ترکیب مناسب را در جای خالی قراردهید( 13
 هاتاِن الطالبتاِن  –هوالِء الّظالموَن  –اولئک البطاقاُت  –ذلَک الُجندی 

 اعدوَن الُضَعفاَءس..........................  الُی.. -الف

 ............................... َفهَمتا خالَصَة الدرِس -ب
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 اَجب عَن السوالِ ) به سوال زیر پاسخ بدهید ( 14
 ِبَم َتکُتُب فی دفتِرَک ؟ ............................
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 جعل فی الدائرِة العدَد المناسَب ِا 10

 ریَن باالسماِء القبیحِةَتسمیُة اآلَخ                        المتَکلِّم                -1

 الذی ُیعطیُه اهلُل عمرًا طویاًل                                اَلَتعنت         -2

 ریَنالذی یخاطُب اآلَخ                                 ألَمعمَّر       -3

 ٍل صعٍب بهدف ایجادَمشقَِّة للمسئوِلطرُح سوا                               االستهزاء     -4

1 

 کلمات زیر را مرتب کنید تا سوال  و جوابی درست از اینَرتِّب الکلماِت و اکتُب سوااًل و جوابًا صحیحًا ِمن هذا الحواِر ) 16

 (گفت و گو بسازید

 ِمن  –شتریَت ِا –السوِق  –ِمن هذا  –الکتاَب  –أیَن  –ِاشتَریُتُه 

 

1 

 ِاقرء الَنصَّ ُثمَّ ّاجٌب َعن االسئَلِة  17

ُه ُسقراُط لالِبسه . فقاَل ُسقراط َیفَتِخُر بَنفسِه و ِبَم ِمن آداِب الکالِم قلَُّتُه َخیٌر الکالِم ما َقلَّ و َدلَّ . َوقَف رجٌل جمیَل المظهِر َاماَم

 َتحَت تَکلَّم حتی اراَک . فی بعِض االوقاِت قدرُة الکالِم اقوی ِمن الّسالح ُربَّ کالٍم کالحساِم ُتکّلموا ُتعرفوا فأنَّ المرَء َمخبوٌء

 ِلساِنه. 

 ٍل َوَقَف اماَمه ؟رُجِلما قال ُسقراُط  -الف

 ما هو خیُر الکالِم ؟ -ب

 ؟ قََدرُة ما َاقوی ِمن السالِح -ج

 َعیُّن فعاًل مجهواًل فی الَنصَّ ؟-د

  َهل َجماُل االنساِن بجماله و مالِبسه ؟ -هـ 
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 موفق باشید

 


