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  :شماره صندلي:                         واحد آموزشي:                   كالس:                                                      نام و نام خانوادگي
  
  

  بارم  متن سوال  
  : م هذه العباراتتَرجِ 1

1- لمالعلمِ فريضةٌ أُطلبوا الع ينِ فَإنَّ طَلَبولَو بالص.   
  

  

  .فَظُلم العباد بعضهِم بعضاً ذي ال يترُكُه اهللاُلم الَّالظُّ -2
  

  

3- رَةُ الناسرَت هذه الظاهيدوا لَها جواباً  حجطويلةً فَما و سنوات.  
  

  

  . ال يجوز اإلصرار علي نقاط الخالف و علي العدوانِ -4
  

  

  .حقٌّ و استَغفر لذنبِك فَاصبِر إنَّ اهللاَ -5
  

  

5  

 :هذه الكلمات التي تَحتَها خَطٌّمرجِتَ 2
    ميمحكَأَنَّه ولي ) الف

  الناس هذه الظاهرة مطَرَ السمك  ييسم) ب

5/0  

 :)كلمتان زائدتان(عين المترادف و المتضاد  3
  أَصبح  -قام -رخيصة -صار - مهرَجان - غالية

  :المتضاد                                                               : المترادف

5/0  

   :الكلمة الغريبةعين 4
1-  كاتَب   بكاتبونَ  يتُكات  بأُكات  
  عداوة  خير   عبد   طعام  -2

5/0  

 :بأجِ 5
  .........................: جمع مسكين  : .......................... مفرد أبواب

5/0  

  : الترجمة أكمل الفراغ في 6
  . .................................آن فروزان است ....... ...................به خورشيدي كه            .رةر إلي الشمس التّي جذوتُها مستَعأُنظُ -1
  .جزء قرار داد............. ........................را .......... ......................خداوند              .ئةَ جزء حمةَ مجعلَ اهللاُ الرَّ -2
  . .............................هرگاه بميرند ........... .....................مردم              .الناس نيام فَإذا ماتوا إنتَبهوا  -3

5/1  

  ادامه سواالت پشت صفحه
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7 عن الصحيحي:  
1 - أَخي الم بالطَّجاء ضيافوفنا األعضيعامِ ل زاء.  

  .           برادرم با غذا به سوي ميهمانان گراميمان آمد) الف
  .برادر ميهمان نوازم براي ميهمانان گراميمان خوراك آورد) ب
  .إنَّ القرآنَ يأمرُ المسلمينَ اَالّ يسبوا معبودات المشركينَ  - 2

  . قطعاً قرآن به مسلمانان امر كرده به خدايان مشركان دشنام ندهيد) الف
  .كند كه به خدايان مشركان دشنام ندهند همانا قرآن به مسلمانان امر مي) ب

5/0  

 :حتها خطٌّتي تَم هذه االفعال الَّتَرجِ 8
                 دافعوانود يا ج - 2                                 البضائع؟  أتُنَزِّلونَ -1

3- عصلتانِ في مؤمنٍ       ال تَجتَمصنعونَ -4                                    خكانوا ي                                   

  يا مطَر             ال تَنقَطع -6                                لذنوبِهم  فَاستَغفَروا - 5 

                        األسماك  التَّعرُّف عليفريقاً لزيارةِ المكانِ و  أَرسلوا - 7 

  . داياتوزيعِ الهـبجدي قام  -9                               ثالثةٌ رابعهم كلبهم  سيقولونَ -8

3  

9 ن الصحيحعي:   
  ) تَعلَّموا -انِتَتَعلَّم -تَعلَّمنا................. (زمالئي  -1

2-  جاءكُم في أيديكُم ...................... رلوا(جوازاتلونَ -إجعجعلنَ -يإجع(  

3- مبتَسن يم...............(: ........الماضي مبتَسم- مإبتَس - مإبتَس (  

4-  لَّمعالم..................... (المصدر من تَعلُّم -إستتعليم - تَع (  

5- الس يا ليت علينا كثيراً ........................ ماء)كمسرُ -يجتَمع -تُمطي (  

  ) لوامع -والمتَعا -إعملوا(كَاألجانب ...... ............تَعاشَروا كَاإلخوانِ و  -6

  ) ال تُقَبلونَ - ال تَقبلوا -لواال تُقابِ: ..................... (هي من تُقابِلونَالنَّ -7

  ) عذَر -عذَرت -إعتَذَرت(ـه ..............نَدم أخي الصغيرُ من عمله السيي و أنا  -8

2  

  :ناسباً عدداً م اُكتُب في الفراغِ 10
1- ة (كوكباً .................  إني رأيتعشَرَ -واحدو عشرونَ –أربع دأَح (  
  من أيام األسبوع يوم الخميس .................. الـ اليوم -2
  ينَ في ثالثة يساوي ثالث.......... ........ -3
  ف ريفَصلُ الخَة االيرانية في السن....................... ـ فصل ال -4

1  
11 

  ي بعدصفحه ادامه سواالت
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  :بِاألرقامِ الساعةاُكتُب 11
ر البعاً السابعةُ ا  

5/0  

 :ع هذه التراكيب في مكانها المناسبَِض 12
  » هاتانِ الزجاجتانِ - اولئك األصدقاء « 

  جمع مكسر  جمع مذكر سالم  مثني مؤنث  مفرد مؤنث

        
 

5/0  

13 ب ضَع في الفراغ الضميرَ المناس: 

  جالسوا....................  -2    كانَتا تَكشفانِ ..................  -1

5/0  

 :)كلمةٌ زائدةٌ( العدد المناسب ائرةِالديع فَض 14
  عينُ الماء و نَهرٌ كثيرُ الماء     المشمش  -1
  ةٌ أيضاً فاكهةٌ يأكُلها النَاس مجفَّفَ    الينبوع  -2
  ماء ينزلُ منه المطر متَراكم في السبخار     العميل  -3
  صلحة العدو الَّذي يعملُ لم    ة ررَالشَ -4
  الغَيم  -5

1  

15 يالصحيحةو غير  الصحيحةالجملة نعبسالصحيحةغير            الصحيحة                    :الحقيقةح  
  داء في الصباح تأكُلُ الفطور في الظُّهر و الغَ -1
  رك لأنَّه ظُلم كبيرٌ ال يغفرُ اهللاُ الشَّ -2
  تَفلُ اإليرانيونَ اولَ يومٍ من أيام السنةِ الشمسيةِ يح -3
  عوبِ فَضلٌ علي اآلخرينَ بسببِ اللَّونِ لبعضِ الشُّ -4

1  

16 ؤالأجِب عن الس:   

قيبت؟ماذا في حك  

5/0  

17 ل الفراغاتكَم :  
1- رنا علي القومِ الكافرينَو أقيموا الصنا وانصت أقدامالةَ ثَب.   
  . .............................ايمانان  را استوار كن و ما را بر گروه بي...... ............................... .داريد را به پا....... ............................... و
  .يأسوا من روحِ اهللاِ ال تَ -2

  .) نشدند -نشويد(از رحمت خدا نااميد 

1  

  20  جمع نمرات      
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  متن پاسخ

  )نمره 1. (علم را طلب كنيد اگرچه در چين باشد همانا طلب علم واجب است -1  1
  )نمره 1. (كند ظلم بندگان به يكديگر است ظلمي كه خدا آن را رها نمي -2
  )نمره 1. (هاي طوالني متحير كرد و جوابي برايش نيافتند سالاين پديده مردم را  -3
  )نمره 1. (پافشاري بر نقاط اختالف و دشمني جائز نيست -4
  )نمره 1. (صبر كن همانا وعده خدا حق است و براي گناهت آمرزش بخواه -5

  )25/0هر مورد ) (نامد مي(نامند  مي: يسمي  گرم و صميمي : حميم  2
  )25/0هر مورد (أصبح = صار   رخيصة   ةغالي  3
4  1-  25/0هر مورد ( عداوة -2  كاتَب(  
  )25/0هر مورد (مساكين   باب   5
  )25/0هر مورد .  (شوند بيدار مي/ خوابند - 3               صد/ مهرباني  -2  نگاه كن / ي آتش  پاره -1  6
  )25/0هر مورد (» ب«گزينه  -2  » ب«گزينه  -1  7
  )25/0(شود  جمع نمي -3  )25/0(دفاع كنيد -2  )25/0(آوريد  ن ميپايي -1  8

   )25/0(قطع نشو -6  )25/0(طلب بخشش كردند  -5  )5/0(ساختند  مي -4
  )25/0(پرداخت -9             )25/0(خواهند گفت  -8  )5/0(شناختن   -)25/0(فرستادند  -7

  إبتَسم  -3  إجعلوا  -2  تَعلَّموا  -1  9
  تَعاملوا  -6  تُمطرُ  -5  تَعلُّم  -4
  )25/0هر مورد ( عذَرت -8  ال تُقابِلوا  -7

  )25/0هر مورد(الثالث  - 4            عشرة  -3  السادس  -2  أحد عشَرَ  -1  10
11  :6 45 )5/0(  
  )25/0هر مورد (مثني مؤنث  هاتان الزجاجتان                      جمع مكسر  اولئك األصدقاء   12
  )25/0هر مورد (أنتم  -2  هما  -1  13
  )25/0هر مورد ) (3(العميل  /)5(الغَيم  /)1(المشمش  /)2(الينبوع   14
  )25/0هر مورد( غلط -4                صحيح -3  صحيح  -2   غلط -1  15
  )5/0(كُتُبي في حقيبتي   16
  )25/0هر مورد (نشويد  -2    پيروز گردان / قدمهايمان /نماز  -1  17

  


