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همانا با یاد خدا دلها آرام می گیرد.                               در کمال آرامش به سواالت پاسخ دهید.
بارمسواالتردیف

الف. مهارت واژه شناسی(دو نمره)
(کلماتی را که زیرش خط کشیده شده، ترجمه کن).تَرْجِمِ الْکلمات الَّتی تَحتَها خطٌّ:1

1(.مأنع و .)2ریزان.منهمرةٌاللّه دیدم ذوالقَرنَین بأن یأتوا بالحرَهمس.النُّحاسأم
5./

متضـاد را  مـه متـرادف، و دو کل مـه (در جـالی خـالی، دو کل  .الْمتَضادتَینِوالکَلمتَینِ الْمتَرادفتَینِ اُکْتُب فی الفَراغِ 2
بنویس).  

غار-هرَجان ملَ-صأرس-بفلَۀ-کَذبار-الحک
کبار≠صغاربالحفلۀ=مهرجانالف

5./

کشـیده شـده   خـط مه باکلناهماهنگ معنایی را◌ٔمه کل(:خطٌّتَحتَهاالَّتیالْکَلمۀِمع◌ٰعیِّنِ الْکَلمۀَ الغَریبۀَ فی المعنی3
کن ).مشخص

اَلزَّرافَۀُحرباءالبقَرةالغابۀالالف) 

عشاءالاإلعصارغَداءالطورفَب) ال

5./

4فْردغَیم:غُیوملـِ :الف) اُکْتُبِ الْمعمنبوعلـِ : ب: اُکْتُبِ الْجنابیع:ی5ی./
)نمرههفت(فارسیبه◌ٔب. مهارت ترجمه

5 ذٰ◌ هتَرْجِملَٱهمۀِ◌ٰإلیلْـج(جمالت زیر را به فارسی ترجمه کن)..الْفارِسی
را جشن می گیرندمردم در هندوراس ساالنه این روز . سنویاًیحتَفلُ الناس فی الهِندوراس بِهذا الیومِ)1
رسالت اسالم در گذر زمان براساس منطق قائمۀً علی أَساسِ المنطقِ.کانَت رسالۀُ اإلسالمِ علی مرِّ العصورِ) 2

استوار بوده است.
همانا زبان گربه سالحی طبی و همیشگی است.سالح طبی دائم.إنَّ لسانَ القطِّ)3
به مناطقی رسید که در آن مرداب هایی بود که .عات میاهها ذات رائحۀٍ کریهۀٍوصلَ إلی مناطق فیها مستَنقَ)4

آب هایش داراي بوي بدي بودند. 
دلفین ها کوسه ماهی را دشمنی براي خود حساب می کنند.تَحسب الدّالفینُ سمک القرشِ عدواً لَها.)5
هر کس که آزموده را بیازماید، پشیمان می شود..من جرَّب المجرَّب حلَّت بِه النِّدامۀُ)6
ادب مرد (انسان) بهتر از طالیش (ثروتش) است.ادب المرء خیرٌ من ذَهبِه)7
8»(لَماءساتینُ العب کتاب ها باغ هاي دانشمندان هستند.».الکُتُب
در سفر است.بزرگ قوم، خدمتگزار آن ها .سید القَوم خادمهم فی السفَر) 9

عالم بدون عمل مانند درخت بدون ثمر است.العالم بِال عملٍ کالشَّجرِ بِال ثَمرٍ) 10

5



٢

درست را انتخاب کن).◌ٔه(ترجمانْتَخبِ التَّرْجمۀ الصحیحۀ:6
کان لصدیقی مرَض جِلدي فذَهب إلی المستَشفی .ـ 1

.وستی داشت پس به بیمارستان رفتدوستم بیماري پالف)
دوستم بیماري پوستی دارد پس به درمانگاه می رود.ب)

یا ستّار العیوبِ .ـ2
.اي بسیار پوشاننده ي عیب هاالف)
.اي پوشاننده ي عیب هاب)

5./

ی کامل کن).فارس◌ٔهدر ترجمرا (جاهاي خالی :الفارسیۀِلتَّرْجمۀِٱکَملِ الْفَراغات فی 7
و أدخلنی بِرَحمتک فی عبادك الصالحینـ1

.کنداخلشایسته ات بندگانو مرا از سر رحمتت، در
. و یتَفَکَّرونَ فی خَلقِ السماوات و األَرضِ.2

.کنندمیتفکرآسمان ها و زمین آفرینشو درباره 
.رب إنّی ظَلَمت نَفسی فَاغفر لی.3

.بیامرز (ببخش)؛ پس مراکردمظلمقطعا من به خودمپروردگارا

5/1

ج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد(هفت و نیم نمره)
(کلماتی را که زیرش خط کشیده شده، ترجمه کن).تَرْجِمِ الکَلمات الَّتی تَحتَها خَطٌّ:8

نروید:إلی ذلک المکانواتَذهبال ـ4منفرستادیمن رسولٍ إلّا بِلسانِ قَومه:ما أرسلناو ـ1

مرا قرار ده:مقیم الصالةاجعلنیرب ـ5دانستخواهندالَّذینَ ظَلَموا:سیعلَمـ 2

می کردندظلم:ظلمونَأَنفُسهم یکانواـ6چنگ زدن:بِحبلِ اهللاإلِعتصامـ3

5/1

.الصحیحالْجوابعین9ِ

تَحولَحاولَحولَ»:               حاوِلُی«منْ اضی) الْم1

یبعثُینبعثُیبتَعثُ»:         إنبعثَ«منْ ) الْمضارع2

5./

را مشخص کن).ها، نوع فعلزیرعبارت(در: عبارةٍاللِ فی افعأعیِّنْ نَوع ال10ْ
علمت: ماضی      التعلمون: مضارع منفیعلمت ما ال تَعلَمونَ)ـ1

5./

عش با بقیه ناهماهنگ است، مشخص کن).اي را که نو(کلمه.مجموعۀٍکُلِّفینَوعهایخْتَلفالَّتیعیِّنِ الکَلمۀَ 11
یخَرِّبتُنصرونَیخرِجیشاهدونَالف:

تَسمـأَبیصلحیستَخدمجالَستُمب:

5./



٣

12یضَعداًالْأالفَراغِفدلِ عواً وی تَرتیبیداًالفَراغِفداًالثّانی علیأَص.
(در جاي خالی اول، عدد ترتیبی و در جاي خالی دوم، عدد اصلی قرار بده).

من أیامِ األُسبوعِ یوم الخَمیس.سادسیوم الاَلْ) 1
.عشرینیساويتَقسیم علی خَمسۀٍمئَۀٌ)2

5./

:جعلْه فی الجدولِ صحیحاًٱوطٌّالَّتی تَحتَها خَللکْلَماتالْإِعرابیالْمحلَّعین13ِّ
(نقش کلمات خط کشیده شده را به طور صحیح در جدول قرار بده).

1( و دهِمالمؤمنونَشاهاَ)4نَتیجۀ أعماللسکوت.بذَه
غُصۀٌ .الفُرصۀِإضاعۀُ )5. فی المداراةِسالمۀُ العیشِ )2
.﴾للنّاسِالْأَمثالَاللّهیضْرِب﴿)6.                  ذَکیحیوانٌالدلفینُ)3

لیهامضافصفتمجرورجار ومفعولفاعلمبتدا

الفرصۀذکیفی المداراةاألمثالالمؤمنونالسکوت

5/1

ـ ٰ◌ ذ، ثُـم تَـرْجِم  هولَجمالْالْفعلَ عین14ِ للَ ک عـالْف
نازل شد:ترجمهاُنزِلَفعل مجهول .الْفارِسیۀِ◌ٰإلی

شناخته می شوند:ترجمهیعرَففعل مجهول .﴾فیه القُرآنُشَهرُ رمضانَ الَّذي أُنزِلَ ﴿) 1
یعرَف المجرِمونَ بِسیماهم.) 2

1

15

آمیخته شده:ترجمهممزوجۀاسم مفعول 
یاد گیرنده:ترجمهمتعلّمفاعلاسم
بسیار آفریننده:ترجمهخَلّاقمبالغۀاسم

مینِّ اسلِعالْفاعو مااسماس فعولِ وبالَغَۀِ، ثُلْمهاالْمتَرجِم م.
1(.لیمالخَلّاقُ الع
أَنشَد أبیاتاً ممزوجۀً بالعربیۀِ والفارسیۀِّ.)2
3(.لِّمتَعم هو

5/1

نمره)فهم (دوودركد. مهارت

16ۀًالْفَراغِفیضَعمۀًکَلبناسنَممماتۀِ.الْکَلۀٌ«التّالیمةٌکَلدبراي جاي خالی مشخص کن).را(جواب مناسب »زائ
فی ید المرأَةِ.زینَۀٌ منَ الذَّهبِ أَوِ الفضَّۀِالسوارالعمیلُ                          )1
2 (وارحرِ کثیراً.المحیطاَلسنَ البرُ مأکب

1



٤

3 (                          نبوعۀٌالمشمشالیهفَّفَّۀً أیضاً.فاکجم یأکُلُها النّاس
یعملُ لمصلَحۀِ العدو.العمیلالمحیطُ)4
5ششمالم (

الْواقعِوالْحقیقۀِحسبالصحیحۀِغَیرَوالصحیحۀَالْجملَۀَعین17ِ .
خطأبِحارِ.سمک القرشِ صدیقُ اإلنسانِ فی ال)1
صحیح.القطُّ من اللَّبونات)2
خطأ.غیرُ طَبیعیالثَّلجِ منَ السماء أمرٌ و إنَّ نُزولَ المطَرِ )3
صحیحعشَرَةً فی ثَالثَۀٍ یساوي ثالثینَ.)4

1

)نمره5/1(مکالمهمهارت.هـ
ت، به عربی جواب بده).التّالیۀ: (به سؤاالالْأَسئلَۀِعنِأَجِبالف) 18

1 (کنَ العراق)2..........................؟ما إسمم ل حضرَتُکال، أنا من ایران؟ه

جواب بنویس).لمات زیررا مرتب کن و یک سؤال وک(.صحیحاًجواباًوسؤاالًکْتُبٱالکَلمات ورتِّبِب) 
1(عم/ فالْأسلْ / /تَشَرَّفْتبِال؛ /هالءهل تشرفت بکربالء؟ ال، مع االسفکَرْب

(جاهاي خالی  را در گفتگو کامل کن).کَملِ الْفَراغات فی الحوار.ج)
؟ ...................  .الْحقیبۀِفیماذا) 1

للتَّفْتیشِب: مفْتوحۀٌالذِّکْرَیاتدفْتَرُالف:  

»النَّجاحوالتَّوفیقَلَکُم◌ٰاَتَمنّی«

5./

5./

5./


