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 بارم  ردیف

 ) كلماتي كه زيرشان خط است ، ترمجه كنيد : (الكلماِت اّلتي تحَتها َخطٍّ  َترجم 1
    الغمي ب( و انظر إيل   النضرهذلك الغصون الف( 

5/0 

 (  ف نبويس و كلمه مرتادمتضاد و د در جاي خايل دو كلمه) يف الفراِغ الكلمَتنِي املرُتادَفتنِي و الكِلمَتنِي املُتضاَدَتنِي . اكُتب  2

 ضحك  –الحفلة  –دفع  –رسل أ – یبك  –رهمجان 
5/0 

                                                                                                                                (    ) كلمه نا مهاهنگ در معين را مشخص كنيد .    املعين الغربية يف عني الكلمة  3
 الغداء  الفندق  العشاء  الف( الفطور 
 الغابة  البط  البقرة  ب( الحرباء

5/0 

 كلمه را نبويس ( ) مفرد يا مجع دوُمفرد أو مَجَع الكلمَتنِي :  ُاكُتب 4
 : سريرب(   الوان:الف(

5/0 

  هذه الجمل ) اين مجله ها را ترمجه كنيد ( َترِجم 5
 العبادة عشرة أجزاٍء ، ِتسَعٌة يف َطَلب الحالِل .  الف( 
 . رأي منكم أَحدًا يدعوإيل التفرقة فهو عميل العدو  من ب( 
ًا يف الحرب و الْسملج(  . ُتؤدي الدالفني دورًا هِممَّ
ر اكْلقياَمة.د(   إين َرأيُت َدْهرًا ِمن َهجْ
 العامل بال عمل اكلشجر بال مثر .هـ ( 

خول . مرحبًا بمك.  و( نحن من إيران و عندنا بطاقاتالدُّ
 ز( لون الرماِن األمحر و لون السحاب األزرق ولون املوز أصفُر . 

5 

 إنتخب الرتمجة الصحيحة : ) ترمجه صحيح را انتخاب كن (  6
 يقوم التالميذ بتوزيع اهلدايا  -1

  .  دانش آموزان براي پخش هديه ها به پا مي خيزند الف( 
  . دانش آموزان به پخش هديه ها مي پردازند ب( 

5/0 
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 بارم  ردیف

 هذا اإلقرتاح مقبول :  -2 
 .اين پيشنهاد پذيرفته شهد است الف( 

 . اين پيشنهاد را قبول ركد ب(  

 

 ) جاهاي خايل را در ترمجه فارسي اكمل كن (   الفراغات يف الرتمجه الفارسية كمل  7
   َتَناُم هذه الزرافة يف املرحلة الثالثة :الف( 

 .............  ................ اين زرافه در مرحله    
  نرجو منك إغالق هذا املضيق بسد عظمي ب( 

 ................  را با سد بزرگي ...................  از وت خواهش مي كنمي كه اين 
 أحب عباد اهلل إيل اهلل أنَفُعُهم لعباده ج( 

  ي باشندمنسبت به نبدگانش ..................  نبدگان در نزد خدا ................................ 

5/1 

 ) كلماتي كه زيرشان خط است ، ترمجه كن ( التي تحتها خط الكلمات ترجم  8
 موسي َجاَء بِه ُقل َمن أنزل الكتاب الذي ب(    .حول األرض َيُدوُر القمر كوكب الف( 
 يا َمَطُر  إنقطعد(     برهِّب  . أن آِمنواعلمهي ج( 
   ريب األيلعُسبحان  و(     . هبا َبَعثين إن ريبهـ( 

5/1 

 جواب صحيح را مشخص كنيد . () : عني الجواب الصحيح  9
 إستعَباد  إنبعاد  إبتعاد   « :إبَتَعَد » املَصدر من الف( 
 أداَر   أمحد  أَخَذ     « :فَعلأ»  يلع وزنب( 

 

5/0 

 ) ونع فعلي را كه زيرش خط كشيهد شهد است ، مشخص كن (  : املشار إليه بخطَعني  ونع الفعَل  10
     يف املؤِمن الُبخل و الِكذب  اَل َتجَتِمُع الف( 
ُف  ب(  اهلُل نفسًا إال وسَعها  ال ُيَكل 

5/0 

 نيد .(ك) كلمه اي را كه ونعش در هر مجموعه متفاوت ايت ، مشخص عني الكلمه التي يختلف ونعها يف كل مجموعة  11
  استخدم   يشاهد  َينزل   الف(أنِزَل 
 حداد  كذاب  غفار  ب(جبار

5/0 
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 بارم  ردیف

 ضع يف الفراغ األول عددا تريتبيًا و يف الفراغ الثاين عددا اصيال :  12
 ) در جاي خايل اول عدد تريتيب مناسب و در جاي خايل دوم عدد اصلي مناسب را قرار بهد (

يف .الَفصُل .......... يف الّسنة اإليرانيِة  -1  ، فصُل  الصَّ
 ََك َعَدُد املرافقني ؟ .............. والداي ، أختي و أخواي  -2

5/0 

 عني احملل اإلعرايب للكلمات التي تحتها خط : ) نقش دستوري كلماتي را كه زيرشان خط است ، مشخص كنيد .( 13
  عذاب النارسبحانك فقنا  -2  الجهال َقة  َصَداِمن  َخٌي عذاوُة العاقل  -1
 إيل التوحيد  امللك الناس يدعو -3

5/1 

 ن ( رمجه كعني الفعل اجملهول مث ترجم ذلك الفعل بالفارسية ) فعل مجهول را مشخص كن سپس آن فعل را به فارسي ت 14
ًا  -2  ُبين السدُّ ِبا لحديِد و اإلخشاب  -1  ويقول اإلنسان أإَذا ِمتُّ َلَسوَف أخَرُج َحيَّ

1 

 ن ( كرا ترمجه  پس آهناسعني اسم الفاعل و اسم املفعول  و اسم املبالغة ، مث ترمجها ) اسم فاعل و مفعول و مبالغه را مشخص كن   15
 إن النفس ألّمارة با لسوء -1
 جالل  الدين الرومي اكن معروفًا باملولوي  -2
 إنه ال يحب الظاملني  -3

5/1 

 ضع يف املربع العدد املناسب : ) در مربع عدد مناسب مرتبط را قرار بهد (  16
 الف( من الحيوانات اللبونة    الشكر  -1
 ب( هذه الصفة لياجوج و مأجوج   املفسد -2
 ج( مفتاح كل خي    الدلفني -3
 د( يلع اإلنسان أن يفعل هذا العمل    الصالة -4
 الغراب -5
 املؤمن -6

1 

 الصحيحة و غي الصحيحة حسب الحقيقة و الواقع ) مجله صحيح و غلط را بر اساس واقعيت مشخص كنيد(عني الجمله  17
عات مجلية  -1  غ  ص   لحافظ و سعدي ُمَلمَّ
 غ  ص   الطاووس من الطيور املائية  -2
 غ  ص  بعض الحيوانات تغين و تبكي اكإلنسان -3
 غ  ص   يرسل مسك القرش أخبار الغاَبة  -4

1 
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 بارم  ردیف

 أجب عن األسئلة:  18
 ؟يف أي  َصفٍّ َانَت  -1
غَة العربية -2 ب اللُّ   ؟َهل ُتحِ

5/0 

ب الكلمات و اكتب سؤاال و جوابًا صحيحًا  19  ويس () كلمات را مرتب كن و سوال و جواب صحيح را نبَرت 
  /تريديَن /  بطاقُة الشحن/ ِبطاَقة/ َنَعم/  ِمن فضِلك/  َهل/  أعطين -1

 الجواب : ...............................  .................................. السؤال : 
 غرَفتي  –املشكلة  –َليَست  –َنظيفًة / َما ِهي / يف غرَفِتَك  -2

 الجواب : ...............................  السؤال : ..................................

1 

 التوفيق مارجولك  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


