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 بارم منت سوال شامره

 کلامت الّتی تحتها خط  لترجم ا 1

 تعارَفواعوباً وقبائَل ل  شها            جعلناکم اوجدمن ذا الّذی 
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.لاغ الکلمتین املرتادفتین وااکتب فی الفر  2  )اثنان زائدان (  کلمتین املتضاّدتین 

 ≠ ................        ............. =                       / ناجح ع /صارَ رشاء  /  اصبََح  /  ناَم  / بَی
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               جمع الکلمتین واکتب مفردا 3

 .................... انُجم      ....................         ریح 
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 کلمه الغربیه فی املعنیلعیّن ا 4

 رابغال               ریفخال           النمله            الف(الفرس

 البحر                     النهر            البهیمه            ب(املحیط
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 ملجترجم هذه ال 5

 (55/0) ه.(فابحث وقُل َمن ذا الّذی یُخر ُج منها الثمر 1

 (5/0) امثالها.شُ (َمن جاَء بالحسنَه فله ع2

 (5/0) (اذا کان اثنان یتناجیان فال تَدُخل بینهام.3

 (5/0) ًه باالسامک.ش(تُصبُح االرُض مفرو 4

 (5/0) اٌم فاذا ماتوا انتبهوا.نی(النّاُس 5

 (55/0) امُء فریقاً لزیاره املکان والتعرّف علی االسامک.ل(ارَسَل الع6

 (55/0) لنّملُه تقدُر علی حمل  شی ء  یفوُق وزنها خمسین مرًّه.(ا5

 (55/0) اً.میّ عایشاً سلشوا مع بعضهم تَ یَ عاَ یت(علی کُّل الناس ان 8

5 

 انتخب الرتجمه الصحیحه. 6

 َع رجائی عن الخلق.ط(الهی قَد انقَ 1

 مردم قطع شد. ب(خدایا امیدم از                 الف(خدایا امیدم را از مردم قطع کن.

 ه.یئ(التستوی الحسنه وال السّ 2

 ب(نیکی وبدی برابر نیستند.                     الف(نیکی وبدی برابرنخواهند شد.
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 ات فی الرتجمه الفارسیه.غل الفراکمّ  5

 گویی دشمن دوستی .......... است.                       العّدو ولی  حمیم. نً أ (ک1

 مردم ابر ........... را مالحظه می کنند.                 .(یاُلحظ النّاُس غیمًه سوداءَ 2

 .......بگشای وکارم را برایم ..... ......را برایمپروردگارا ...     ی امری.ل(رّب ارشح لی صدری ویَّس 3

 ..................     ر گروهی به آنچه ...............ه              ن.و (کُّل حزب مبالدیهم فرح4
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.ال ترجم 8  کلامت الّتی تحتها خط 

 م ن فضلک.فتحیها (ا  2                  الصین نقوداً ورقیًّه           ستخَدَمت (ا1

 َعُدّوُه. الیَُفرِّحُ  (ُهوَ 4              حداً                    من دون هللا ا التعبدوا(3

 حاُد املسلمین فی الحّج.اتّ  یتّجلی(6               ه العاقل منافع کثیره               مجالس(ل  5

ُق (5  بَعَد سنتین. سوَف نَتََخرَّجُ (نَحُن 8               َمطََر السمک                    کانت تَُصدِّ

 اربعین صباحاً. ماأخلَصنا(10                                                   هللاستغفرُ (انا ا9

 لتناولها.ُذها النّاس (یاخُ 12       فی سبیل هللا      دواجاه  (ایّها املسلمون 11

3 

 فراغ.عیّن الفعل املناسب لل 9

  ینتظُر              رُ ظُ ین      (کان صدیقی .............. والده للرجوع الی البیت.  1

 ا جعلوا            (رجاًء ........... جوازاتکم فی ایدیکم.                    جعلوا 2

  لمُت ا ست        لمناعرباالنرتنت.                         است (أنا .............. رسائل3

 تََعلَّم               تََعلَّم ...............                                   َعلِّم  ر م ن(فعل االم4

1 

 ن نوع الفعل فی کّل عبارٍه.عیّ  10

 أقوالکم. الأعلَمُ (أنا 2   اهره النّاس.                 ظهذه ال َحیَّرتَ (1
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 ن الکمله التی یَخت لف نوعها فی کل مجموعه.عیّ  11

را س            تَشابَه          أخَرَج           (حاَوَل 1  تغف 

َث        (اجتناب 2  حادله مُ             انتظار         تََحدَّ
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 وفی الفراغ الثانی عدداً اصلیاً. اً یَضع فی الفراغ االول عدداً ترتیب 12

 .......َش زائد تسع وسبعین یساوی ..حد ع(أ 2             ... من ایّام االسبوع یوم االثنین.(الیوم .....1
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 اکتب الحروف باالرقام=با رقم بنویس. 13

  وی عشین(مئه تقسیم علی خمسه یسا2                  (عشه فی اربعه یساوی اربعین1
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 ارسم عقارب الساعه 14

اعه الحادیه عشه و السّ                                 النّصف 

 ادسه ااّل ربعاً اعه السّ السّ 
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 اکیب فی مکانها املناسب اثنان زائدان.جمل والرت ضع هذه ال 15

 لیالن.هذان الدّ -ُهّن صالحاتٌ -ی صالحهٌ ه-صدقاءهوالء ال  -وندرسهوالء مُ -هاتان معلمتان

جمع مذکر  نثؤ مثنی م نثؤ مفرد م

 سامل

 جمع مکّس 

    
 

1 

 َضع فی الدائره العدد املناسب )کلمه واحده زائده(. 16

 (الشره                             احتفاٌل عاٌم مبناسبه جمیله1

 واسبابها فی الرأس تَخت لُف انواعهُ  َوجعٌ  (البُقعه                               2

 ان                           قطعٌه من النّارج(املهر 3

 سنانل داٌه ل تنظیف اأ  (الّصداع                             4

 (الفرشاه5

1 

 عین الجمله الصحیحه وغیرالصحیحه حسب الحقیقه والواقع. 15

 عدّو.(العمیُل ُهَو الذی یعمُل ملصلحَه ال1

 (تَحدُث ظاهرُه سقوط االسامک عشمرّاٍت.2

 نه الشمّسیه.ام السّ ون اّول یوٍم من ایّ (یحتفل االیرانیّ 3

 (الینبوُع نهٌر قلیل املاء.4

1 

 الین. سؤ اجب عن ال 18

 ک؟فّ (کم تلمیذاً فی ص1

 (ما اسم معلمتک؟2
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 رتّب الکلامت واکتب سوااًل وجواباً. 19

 بالد؟-جمیله-ایران-کیف-ا نّ -ایران-(َوَجدتَ 1

 ؟بل  – هذا-دفرت -الذکریات -ما-کتاباً -لیس-(الکتاب2

1 

 20 جمع منرات                                                                                                                                           

 ارجولکن النجاح التوفیق


