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 بارم 3تعداد صفحات :                                                  سؤاالت                                                                 ردیف

  شناسی ) دو منره ( هالف . مهارت واژ 

 ترجمه کن(      کشیده شده،خط را که زیرش ی ی) کلمه هاتَرِجم الکلامِت الَّتی تحتَها خٌط :  1
ِب  َعنِ  نَبتَِعدَ  أَن   َعلَينا مثاِر : هِٰهذِ  لُبَّ  النّاُس  يَأکُُل          :                         ال ُعج   اْل 
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  ) کلمة زائدة (اُکتُب فی الَفراغِ الکلمتیِن املرتادفتیِن و الکلمتیِن املتضادتیِن :  2
  )از بین کلامت زیر در جای خالی دو کلمه مرتادف و دو کلمه ی متضاّد را بنویس()یک کلمه اضافی است( 

 / الَوراء  / بَُعَد  التَّبجیل الَخلف /  َدنا /   کلامت :
................. ≠  .................                ................... =  ................ 
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 )کلمه ی ناهامهنگ در معنا را مشّخص کن( َعیِّن الکلمة الَغریبة فی املعنی : 3
           لِکتابا              ِجدار ال             الِحاميَة              جياسِّ ال
ةال             بن ذَّ ال                   ثمال      ةَخطیئَ ال             ِحصَّ
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 جمع باشد ، مفرد آن را بنویس (اگر اگر مفرد باشد جمع ؛ و در مورد دو کلمه ی زیر ) اُکتب ُمفرَد  أو جمَع الکلمتیِن :  4

 املُواَصَفة :                                       الَعجاِئب :     
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  ب . مهارت ترجمه به فارسی ) هفت منره ( 
یفة و تَرِجم  5  جمله ها را ترجمه کن()آیه ی رشیفه و  الُجَمَل :اآلیَة الَّشَّ

 
 1﴾َه و ُقولوا َقوالً َسديداً آَمنوا اتَّقوا اللّ َمنوا آ يا أيُّها الّذين  ﴿أ(
 

ِبَ  کاَلَم املَُعلِِّم ، وَ  يَقطَعَ  الَعلَی الطَّاِلِب أن ب( ُرغَ  َحتَّی يَص   1 ال کاَلِم . ِمنَ  يَف 
 
ُس ج( ِحِهم .  النّاِس  لِکَشِف أرَسارِ  َقبيَحةٌ  ُمحاَولَةٌ  اَلتََّجسُّ  1لَِفض 
 
  1. َفکَرِهتُُموهُ  َمیتاً  أخیهِ  لَحمَ  یَأکَُل  أنأَحُدکُم  یُِحبُّ  أَ (د
 
 5/0ِمثلُُه.  فيكَ  ما أَن تعيَب  ال َعيِب  أکَبُ (هـ 
 
یوِت (تَو     5/0. حتَوی بُذوُرها َعلَی ِمقداٍر ِمَن الزُّ
 

5 

حیحَة  : 6 َجمَة الصَّ  )ترجمه ی درست را انتخاب کن( إنتَِخب الرتَّ
 .الغیبَُة ِمن  أَهمِّ أسباِب َقطعِ التَّواُصِل 

 مهمرتین عوامل قطع ارتباط است. غیبت کردن از(  2دالیل مهم قطع روابط است . غیبت کردن از(1
 

 ُکويا َشَجَرة   . ال عالَمِ  أَشجارِ  أَطَولِ  ِمن   َشَجَرةٌ  السِّ

 درختان جهان است .  بلندترین(درخت سکویا درختی از 1
 از درختان جهان است . بلندتر( درخت سکویا درختی است که 2
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َجَمِة الفارِسیَِّة: 7 ل الَفراغاِت ِفی الرتَّ    .(لی را در ترجمه ی فارسی کامل کن)جاهای خاکَمِّ
َسن تُم َسن ُتمأ  ﴿إن  أح   .............................. خودتان به کنيد، نيکی ...............   ِْلنُفِسكُم﴾  ح 

 و آنچه را از کار نیک ................. خدا آن را ................. .   ﴾هللاُه ﴿ َو ما تَفَعلُوا ِمن َخیٍر یَعلَم  

 چیزی درترازوی اعامل ................  از ................... نیست. لَیَس ََشٌء أث َقَل ِفـي املیزاِن ِمَن ال ُخل ِق ال َحَسِن.
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  ج . مهارت شناخت و کاربرد قواعد ) هفت و نیم منره ( 
 (معنی فعل های خواسته شده را بنویس)تی تحتَها خٌط :تَرِجم الکلاِمت الَّ  8

 اآلَخریَن . واال تَعیبُ                       .  إلَی ِفرَعوَن َرسوالً أرَسلنا                          .خیراً ِمنُهم أن یَکونوا َعسی 
                                   ........................................: .....  یَقرَتِبوَن                                د . :  نزدیک شقرَتََب اِ  

 .....................................ال یُساِفُر : .........          ما ساَفرُت : سفر نکردم .                   

 ................................: ................. یَتََذکَّرُ                                       رد .تََذکََّر : به یاد آوَ 
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  مشخص کن.( ماضی استمراری، امر(مضارع ،)یعنی :  نوع فعل ها را در جمله های زیر):مل ِ التالیة فی الجُ  لانوع اْلفععیِّن  9
 إلَی الکالِم . یَستَِمعونَ الطُّاّلُب کاَن                                  .زَرعوا ا النّاُس ! إیُّهَ أ                      .ِفی الغابَةِ تَنمو َشَجرٌَة 
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  )اسم مکان را مشخص کن و سپس فقط آن را ترجمه کن(: رِجمهُ إسم املکان فی هذه الجملة ، ثُمَّ تَ  عیِّن 10
 . املَطَعمِ ُهم یَذَهبوَن إلی 
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شخص در جمله ی زیر م)اسم تفضیل را  فقط : التفضیلِ  ، ثُمَّ تَرِجم أسامءَ  ِة التّالیَةِ الُجملَ عیِّن إسم التَّفضیل فی  11
 کن سپس فقط دو اسم تفضیل را ترجمه کن (

 ؟َهل تَعرُِف أرَشَف أو أَجلَّ ِمن الماِم 
 

1 

ط فی  ن فعَل یِّ عَ  12 ِط  و جواَب  اْلولی الجملةِ الَّشَّ  الجملَتَیِن :رِجم ، ثُمَّ تَ الجملة الثانیةفی  الَّشَّ
 ی دوم مشخص کن ،سپس هر دو جمله را ترجمه کن( )فعل رشط را در جمله ی اول و جواب رشط را در جمله

 ، َفأولئَک ُهُم الظّالِموَن .  َمن لَم یَتُب  (  2                           .   ن یَلتَزِم ِباآلداِب ، یَنَجح  ( مَ 1 
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  .فقطفًة واحدًة عِر مَ رفِة و النَّکرِة ، ثُمَّ عیِّن املع تَرِجم هذه العبارَة َحَسَب قواعدِ  13
    :  (این جمله را بر اساس قواعد معرفه و نکره ترجمه کن و سپس فقط یک مورد معرفه را مشّخص کن)
 « .  هر نیکشَ » َجرَِة  فی الشَّ  وَجُد نوٌع ِمنَ یُ   
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 پرانتز، مورد مربوطه را مشخص کن()با توجه به نقش های داده شده در داخل :َحَسَب املَطلوِب  أُذُکر املََحلَّ العرابیَّ لِلکلاِمِت  14
یِن .  ) مبتدا ( ُن الُخلُ ُحس    ِق ِنصُف الدِّ

 الُم .   ) فاعل و جواب رشط ( نََقَص الکَ ،إذا تَمَّ الَعقُل 

   )یک مورد(ُر . ) الجاّر و املَجرور (و رعاً َفیأکُُل ِمنُه الطَّیما ِمن ُمزاِرعٍ یَزَرُع زَ 

1 

 اسم مبالغه را مشخص کن ( و)اسم مفعول ة : غَ سَم املبالَ اِ املفعول و  سمَ اِ یِّن عَ  15
رَِة   / یا َغّفاَر الّذنُوِب!تلَک ِمن اْلشجاِر املَُعمَّ
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 أِجب َعِن الَعَملیّاِت الّریاضیَّة ِباْلرقاِم:)عملیات ریاضی زیر را با ارقام بنویس( 16

 ثاَلثیَن.یُساِوی  ثاَلثَةتَقسیٌم َعلی تِسُعوَن 
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  منره ( سه د . مهارت درک و فهم )  
 در دایره ، عدد مناسب را قرار بده(الَعَدَد املُناسَب : َضع فی الّدائرَة  17

      راَعة             الزِّ                        تَسمیُة اآلَخریَن باْللقاِب الَقبیَحِة . (1
     ما َعِمَل النّاُس أَحلَّ و ال أطَیَب ِمنُه.                      املُحیُط الهاِدئ     (2
                  التَّنابُز  .                            بَحٌر ُیعاِدُل ثُلَث اْلرِض تقریباً  (3

                                                                                                    
حیحَة عَ  َجَمَة الصَّ شخص ترجمه ی درست را ماز بین کلامت داخل پرانتز، )فی الرتجمِة الفارسیِة : لکلَِمتَیِن لِ یِّن الـرتَّ

  کن(

 ُ وانِكُم َخي  َدى َمن   إخ  ا به شام ) هدیه که عیبهایتان ر برادران / دوبرادر( شام کسی است بهرتین) .ُعيوبَكُم إلَي كُم أه 

 ( کند / هدایت کند

 فی ایران . کوه دماوند ) یک کوه عالی / بلندترین کوه ( در ایران است. أَعلَی َجبَلٍ َجبَُل دماوند 
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18 
    َعیِّن الجملَة الصحیحَة و غیَر الصحیحِة َحسب الحقیقِة والواقع   :      ×   √       
 )جمله ی درست و نادرست را بر اساس حقیقت و واقعیّت مشّخص کن(    

 ينَ  بَعُض  َسمَّی                 .ال ُقرآنِ  ِبَعروِس  ال ُحُجراِت  سوَرةَ  ال ُمَفِّسِّ
 َرحَ  ال أَن   َعلَينا                 .ِبلِسانِنا َخرينَ اآل   نَج 
  ُي ع                                . َجميٌل  أَمرٌ  َخرينَ اآل   أرَسارِ  لَِمعرَِفةِ  اَلسَّ

    َن )از عالمت زد)منت را بخوان و سپس به سؤاالت جواب کوتاه بده (ن اْلسئلة :إقرأ النَّصَّ التّالی ثُمَّ أِجب ع
 در منت خودداری شود(

حوَل الكتاِب الذي  هُ عَ كلََّم مَ و تَ َجن َب َصديقهِ مَّ َجلََس . ثُ هّصِة اْلُوىل أماَم الُزَمالِء و قرأَ إنشاءَ َوَقَف مهراُن يف الحِ 

تَخَدَمُه لِكتابَِة إنشائِِه.ا ُم  الكتاِب "ُمنيََة املُريد" لِ س  ِ كُتٍُب يف َمجاِل ا و ُهوَ  العاملیّ  َزي ِن الّدينِ كاَن اس  بیَة لِمن  َخي   ورتَّ

 . التَّعلیمِ 

 إنشاَءه ؟  ِمهرانُ  قرأَ  َمتی(  1
 ؟ أیَّ کتاٍب إستَخَدَم ِمهران فی إنشائِِه   (  2
 أیَن َجلََس ِمهران ؟ (  3
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  ه . مهارت مکامله )نیم منره ( 
ؤاِل التّاِل أَ  19  : ِجب َعن السُّ

 الَفریق ( –ٍل تََسلُّ  – لـَمرَمی....... ) ا...ِبَسبِب .........َف ؟  الَهدَ لحَكمُ لِامذا ما َقبَِل ا
 

25/0 

 ) کلامت را مرتب منوده و به صورت یک جواب صحیح در آورید( َرتِّب الکلامِت و اکتُب جواباً صحیحاً : 20
ل   –هَدفاً  –َمن  -هائیِّ ؟                      یَذَهب  یَذَهُب  إلَی  النِّ َمن   هائیِّ .إلَی  النِّ  -یَُسجِّ
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   موفق باشید
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