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    كالس:      نام و نام خانوادگي:  

  بارم متن سوال 
    نمره)2مهارت واژه شناسي( 
 تَرجم الكلمتَينِ. (ترجمه كنيد) 1

  عينُ الحياةِ في الظلمات.   .......................................فَتَّش و قَد تُالف) 
  

  ........................................المدنِ.  لإنارةريا المضيئة يتب) يستَعينُ بالبك

5/0  

  كلمه اضافي است)  2رادفة و المتضادة (كلمات متضاد و مترادف را مشخص كنيد. تعين الكلمات الم 2
  إساءة -نفُاية -عداة -عشية -زبالَة -غَداة

  
  .................................مترادف...........................  ................................متضاد................................

5/0  

 ي غريبه و ناهماهنگ را مشخص كنيد)عين الكلمة الغريبة (كلمه 3
  جذوة   شريحة   جوال  الف)هاتف 
  بوم   حرباء  الم ظَ  ب)غُراب 

5/0  

 جواب دهيد)زيرهاي. (به سؤالأجِب عن السؤالَينِ 4
  ................................  مفــردأَساوِر     ............................ جمعأنف 

5/0  

    نمره)7مهارت ترجمه( 
 ترجم العبارات التالية (ترجمه كنيد) 5

  م العباد بعضهِم بعضاً لْالف) اهللاُ ال يترُك ظُ
  

  ب) هل تَظُنُّ أن يكونَ ذلك المطَرُ حقيقةً و ليس فلماً خَيالياً؟
  

. ن يتعايشوا مع بعضهِم تعايج) علي كُلِّ الناسِ أ   شاً سلمياً
  

دشيئاً وج ن طَلَبد) م  .دجو  
  

  هـ) نَظَرُ الولَد إلي والديه حباً لَهما عبادةٌ 
  

5  

 امضا دبير        نمره با حروف      نمره با عدد
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.هبِ عدالتببِس في مسيره بونَ بِهرَحي و) كانَ الناس 
  

  ز) الحكّام الصالحونَ العادلونَ محبوبونَ عند اهللاِ و عند الناسِ. 
  

  ر) رأَيت دلفيناً كبيراً يقفزُ قُربي في الماء بِفَرَحٍ. 
  

 .بِهن ذَهخَيرٌ م رءالم بي) أَد  
  

  ي. تن) مضَي الزمانُ و قلبي يقولُ إنَّك آ
  

  تَرجم (ترجمه كنيد)  6
  .الف) خُلقَ اإلنسانُ ضعيفاً 

  ب) فَسبح باسمِ ربك العظيم. 

  

1  

 ي صحيح را مشخص كنيد.)عين الصحيح (كلمه 7
   .سعيد جميلةٌ حقيبةُالف) 

  كيف زيياي سعيد -     2كيف سعيد زيباست -1
  ب) أال تُحبونَ أن يغفرَ اهللاُ لَكُم. 

  آيا دوست نداريد كه خدا شما را بيامرزد؟ -  2آيا دوست نداريد بخشيده شويد  -1

5/0  

 خالي را پر كنيد.) كَمل الفراغات: (جاي 8
  ش و إذا ما غَضبوا هم يغفرونَ. ونَ كَبائرَ اإلثم و الفَواحبنالف) والذينَ يجت

   .بخشايندمي خشمگين شوند،........... و هنگامي كه ...............و كساني كه از گناهان بزرگ و كارهاي زشت .........

  ب) وال تَلمزوا أنفُسكُم و ال تَنابزوا بِاأللقاب. 

  هاي زشت ندهيد. عيب نگيريد و به همديگر لقب) ~ديگران /     ~خودتان ( و از 

5/0  

   نمره)5/7مهارت شناخت و كاربرد قواعد( 

 تَرجِم األفعال التالية: (افعال زير را ترجمه كنيد) 9
  السيارةَ في الشارع .  حرَّكْتُمانتُما أالف)

1  

 ادامه سواالت در صفحه بعد
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  في المدرسةِ . نييعرِفُب) المعلم 

  المعلم في هذه المدرسةِ . ستُخْدماُج)

  سرقُه عبد االنترنت .أالجندي  كاتبكانَ يد)

  )ترجمه كنسپس فعل مجهول را فعل مجهول را مشخص كن(عين الفعل المجهول ثم ترجم الفعل المجهول 10
  شَهرُ رمضانِ الذّي أُنزِلَ فيه القرآنُ. الف)

  ب)يصنَع الخبزُ من العجينِ .

1  

 عين الجواب الصحيح (جواب صحيح را مشخص كنيد.) 11
  واعلِّم                 إعلَموا    أعلموا  الف) األمر من تُعلمونَ: 
  إستراق              خدام إست   إستماع  ب) علي وزن إستفعال 

  يالحظُ                  يضرَب   يشَرِّف   ج) الفعلُ المجهول 
  أغلَقَ                     غَلقَ   غَلَّقَ   د) الماضي من إغالق 

1  

الفاعل و المفعول و الجار و المجرور(مبتدا و خبر و فاعل و مفعول و جار و مجرور را مشخص عين المبتدا و الخبر و  12
  كنيد)

  الف) ذكرُ اهللاِ شفاء القُلوبِ. 

  ب) يضرِب اهللاُ األمثالَ للناسِ. 

25/1 

 .مكان مناسبش بنويس و ترجمه كن ) (كلمات زير را در ةزائدمكانها المناسب ثُم تَرجِم (كلمةُأكتُب الكلمات التالية في  13
  كلمه اضافي است.)  يك

  غَفّار -مخلوق-خَباز–مقتَرِح
  اسم مبالغة اسم مفعول اسم فاعل  
  ................. ................. .................  كلمه
   ................. ................. .................  ترجمه

5/1  

  الضمير المناسب (ضمير مناسب بنويسيد. )َأكتُب 14
................جبوا ................... ال تَتَع.  

25/0 

 أَكتُب الجواب (جواب را با عدد بنويسيد.) 15
  ..................................الف) عشرَةُ في ثَالثة يساوي ثالثين. 

  ..................................   عشَرَةَ االّ ربعاً.  الساعةُ الحاديةُب) 

  

5/0  

 ادامه سواالت در پشت صفحه

 المبتدا الخبر الفاعل المفعول الجار و المجرور
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 ها خط كشيده را مشخص كنيد)عين المحل اإلعرابي ما تحته خطٌ (نقش كلماتي كه زير آن 16
  و ............................... ...............................                النَّسبِ  قُبحيستُرُ األدبِالف) حسنُ 

  ...............................                        المخلَصينَب) إنَّه من عبادنا 
 اإلنسانُ ج) إذا مات ن ثَالثالّ ما لُهمع إنقَطَع   ...............................  

1  

   نمره)2مهارت درك و فهم( 

 ضَع في الدائرة العدد المناسب (در دايره عدد مناسب بگذاريد) 17
  مكانٌ بينَ الجبلَينِ   ) المستَنقَع 1
  شَرَف و عظمةٌ و عزةُ النفسِ   ) الكرامة 2
  ) المضيق 3

5/0  

  كلمه اضافي است.)2ي مناسب بگذاريد.) (ضَع في الفراغ كلمةً مناسبةً (در جاي خالي كلمه 18
الذاكرة -الفَلَوات- عدل -بدب  

.............قصيرٌ.......الف) رجاء أنَّهل ،هذا القميص .........  
  ......... لانك كثيرُ النَّسيانِ.......................ب) أَنصحك بِقراءةِ كتابٍ حولَ طُرُقِ تقويةِ .............

5/0  

  عين الصحيح و الخَطا حسب الحقيقةِ (صحيح و خطا را براساس حقيقت مشخص كنيد.)  19
 ن اللَّبوناتطائرٌ م غلط  ~صحيح    الف) الخُفّاش~  

 ةٌ في أعماقِ المحيطمائي أحياء غلط  ~صحيح  ب) ال تعيش~  
  ~غلط  ~صحيح  ج)لسانُ القطِّ مملوء بِغُدد تُفْرِز سائالً مطهراً

  ~غلط  ~صحيح  مدنتَينِ.تد)كانَت قبيلتا ياجوج و ماجوج م

1  

   نمره)5/1مهارت مكالمه( 

 (جواب دهيد) سئلَة:عن اال بأِجالف) 20
  .............................................................................................. .؟ في الفُطور ذا تَتَناولُما-1
  .......... .......الي المدرسة؟ .................................................... بتذه ي (چه) الساعةأفي -2

تِّب الكلمات التالية و اكتُبب)ر :   سواالً و جواباً صحيحاً
  بِطاقةَ ، تُريدينَ ، هل ، الشِّحنِ ، اعطني ، نَعم ، بِطاقةً .-
  جواب: ............................................................. .  ................................... ؟سوال : ................................. 

  المناسبة : الكلمةُ نتَخبج) إ
  ~)الفُرشاة2  ~ةفَ)المنش1َ  سنان.األ ............... اداةٌ لتَنظيف............................-1
  ~)سرير2ٌ  ~)شَرشَف1  االولي ................................... مكسور .  في الغرفةِ-2

5/1  

  20 جمع نمرات     

https://telegram.me/banksoalnokhbegan 
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 متن پاسخ  
  )25/0ب) إنارة: روشن كردن (هر مورد     شود. الف) قَد تُفَتَّش: گاهي جستجو مي  1
  )25/0نُفاية (هر مورد  زبالة    عشية  غَداة   2
  )25/0ب) ظَالم (هر مورد     الف) جذوة   3
  )25/0سوار (هر مورد   أنوف   4
  )5/0ي هر عبارت (ترجمه  5
  ) 5/0ب) به اسم پرورگار بزرگت تسبيح گوي (    )5/0الف) انسان ضعيف آفريده شده است. (  6
  )25/0(هر مورد » 2«ب) گزينه     » 1«الف) گزينه   7
  )25/0ب) خودتان (    ) 25/0كنند  (مي الف) دوري   8
 )25/0(هرمورد كردنامه نگاري مي  استخدام  شد  شناسدمرا مي  حركت داديد   9
  )25/0د(وساخته مي ش  )25/0ب)يصنع (  )25/0نازل شد ( )25/0أُنزِلَ: فعل مجهول (الف)   10
  )25/0(هر مورد د) أَغلَقَ   ج) يضرَب   ب) إستخدام   الف) علِّموا   11
  اهللاُ: فاعل   شفاء: خبر   ذكرُ: مبتدا   12

  ) 25/0للناسِ: جارو مجرور (هر مورد   األمثال: مفعول 
  اسم مبالغة  اسم مفعول  علاسم فا    13

  غفار  مخلوق  مقتَرِح  كلمه
  بسيار آمرزنده  آفريده شده  پيشنهاد دهنده  ترجمه

  نمره 25/0هرمورد 
  )25/0أنتم (  14
10الف)   15 3 30     (10:ب   )25/0(هر مورد  45
  )25/0قُبح: مفعول (هر مورد   الف) األدبِ: مضاف اليه   16

  )25/0ج) اإلنسانُ: فاعل (  ب) مخلصين: صفت 
  )25/0(الكرامة: شرف و عظمةٌ و عزةُ النفسِ  2  ) 25/0المضيق: مكان بينَ الجيلَينِ ( 3  17
  )25/0ب) الذاكرة (  ) 25/0الف) بدل (  18
  )25/0د)خطا(  )25/0ج)صحيح(  )25/0ب) خطا (  )25/0الف) صحيح (  19
  )25/0(السابعة و النصف-2الف)  )25/0شاي و خُبزٌ و جبنةٌ و زبدةٌ و حليب و مرَبي المشمس ( -1الف)   20

  )25/0(بطاقةًنعم اعطني   )25/0(ب)هل تريدين بطاقة الشحن؟
  )25/0(2گزينه  -2ج)  )25/0(2گزينه  -1ج)

  


