
 (۲ترجمه کنید .)، های مشخص شده را در عبارات داده شده ه واژ 1

 الٌجَدیدُ.الدِّراسیُّ الْعامُ یَبْتَدِئُ .هادئٌ و  ذَکیٌّأَخاهُ وَاعْتَذَرَ.هوَوَلَدُ قَبَّلَ وَنِصفَینِ .الْمَزرَعَةَ إِلَی قَسَّمَ هوَأبْحاثِکُم . بِالْمُواصَلَةِالْبَحرِ هادِئَةً .یا شَبابُ عَلَیکُم میاهُ کانَت 

 

 (1در آیات و عبارتهای زیر فعل امررا معلوم کنید .) ۲

 ( رَجاءً ، اِجْلِسنَ هُناکَ.۳           (اِقْبَال الْکَالمَ الْحَقِ .           ۲               ارْحَم وَ أَنتَ خَیرُ الرّاحِمینَ .      (رَبِّ اغْفِر و1َ

 

 (1جمله های زیر را با توجه به تصویر ترجمه کنید .) ۳

 

                                    
 . رَجاءً اِنْزِلوامِنَ الْحافِلَه                                 اِبْحَثواعَنِ الْجَوابِ فِی الْکِتابِ.یا طُالبُ 

 

 (۴جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید. ) ۴

 (وَبَعْدَ أَداءِ الصَّالةِ وَالدُّعاءِ صَرَخَ أَحَدُهُم بَغْتَةً .الف

 ،قاطِعُ الرَّحِمِ وَ جارُالسّوءِ.اِثْنانِ ال یَنْظُرُ اللّهُ إِلَیهِما (ب

 حَدَثَ التَّصادُمُ أَمامی؛ عِندَما شاهَدْتُهُ عَلَی الرَّصیفِ الْمُقابِلِ .ج(

 د( الْشَّوارِعُ مَملوءَةُ بِالْبَنینَ وَالبَناتِ.

 (1هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید .) 5

 الشّارِعِ لِمُرورِ النّاسِ .جانِبٌ مِنَ                                                الف( اَلْجامِعَةُ

 مَکانٌّ لِلْتَّعلیمِ الْعالی بَعْدَ الْمَدرَسَةِ.                                           ب(اَلرَّصیفُ      

 (1هر کلمه را در جای مناسب از جدول قرار دهید . ) ۶

 صالِحات / راحمونَ /جِسرَینِ /زَوْجَه .

 

 جمع مذکر مونث جمع مثنی مذکر مفرد مونث

     

 (1گزینه مناسب را انتخاب کنید .) ۷

   مَصْنَعِ                       الف( جارُنا یَعمَلُ فی ........... الْکَراسیِّ .                              مَلْعَبِ       

   حَسِبَ              ب(سَعیدٌ ......... الْمَزرَعَهَ إِلَی نِصفَینِ بِذالِنَّهرِ.                       قَسَّمَ    

 ( )تِلْمیذٌ /الدُّموعُ / تَصادَمَتا .(1در جاهای خالی از کلمات داده شده استفاده کنید . یک کلمه اضافی است.) ۸

 أَمامَ بابَ الْمَصنَعِ . .  .. .........................................الف(اَلْسَّیارَتانِ 

 جاریَةٌ عَلَی وَجهِ الْطِّفلَهِ .  . ..................................................ب(
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 (1) در آیه و احادیث زیر، کلماتی بر این وزن ها در آنها بیابید . ۹

 فِعل :                                       فَعالَه :                                           یَفْعُلُ :                           فاعِل :                 

 قُبْحَ النَّسَبِ .الْإِمامُ عَلیٌّ )ع( یَسْتُرُ الف( حُسنُ الْأَدَبِ

 ابْنِ آدَمَ حُسْنُ الْخُلُقِ.سَعادَهِ مِن  ب(

 وَ الْأَدَبِ .عِلْمِ فُ الْمَرءِ بِالْشَرَ ج(

 غَیبَ  السَّماواتِ وَ الْأَرضِ .عالِمُ إِنَّ اللّهَ د(

 (1له های زیر را ترجمه کنید . )جم 1۰

 الْف(إِقْبَلِ الْکَالمَ الْحَقَّ .

 ب( اُسْجُدا للّهِ رَبِّ الْعالَمینَ .

 (1وزن کلمات جدول را بنویسید . )سه حرف اصلی و  11

 وزن سه حرف اصلی کلمه 

   مَکتوب

   فاتِح

 

 

                                    

 

 

 

 أرجو لَکُم اَلْتَوفیقَ/دانش اندک همراه با عمل بهتر از علم بسیار بدون عمل است ./امام علی )ع( /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

 پاسخنامه:

                (    25/0کرده است)قسم: تقسیم                  (25/0ادامه دهید) مواصله : ب              (  25/0)میاه: آب .1              

                                        (      25/0)   آرامهادی:                               (0 /25)   باهوشذکی:      (           25/0)بوسید بَل:قَ                

 (25/0الدراسی: تحصیلی )                         (25/0شروع می شود)یبتدی:                   

 

            (                   25/0)فعل امر         :ارحم                                                                  (    25/0)فعل امر       :.اغفر1.  2                 

 (       25/0)ل امرفع :.اجلسن3                                             (                     25/0)فعل امر        :.اقبال2                       

 (5/0)ای دانشجویان جواب را در کتاب جستجو کنید  .تصویر اول:3               

       (5/0)تصویر دوم: لطفا از اتوبوس پیاده شوید                 

 (1).الف. و بعد از خواندن نماز و دعا یکی از آن ها ناگهان فریاد زد.  4               

 (1دو شخص هستند که خداوند به آن ها نگاه رحمت نمی کند؛ برنده ی پیوند خویشاوندی و همسایه ی بد.)ب.                   

 ( 1)   ج.تصادف در مقابل من اتفاق افتاد ، هنگامی که او را در پیاده رو رو به رو دیدم ، او را صدا زدم                   

 (1)استپر از پسران و دختران ها  د.خیابان                     

 (5/0ب(الرصیف:جانب من الشارع لمرور الناس )                    (5/0لتعلیم العالی بعد المدرسه ).الف: مکان ل5                   

                   6. 

 جمع مذکر جمع مونث مثنی مذکر مفرد مونث

 (                                                                      25/0)راحمون (                                                                      25/0)صالحات (                                                                      25/0)جسرین (                                                                      25/0)زوجه

 

 (                                             5/0)قسمب.(                                             5/0)الف.مصنع.7          

 (5/0(                                             ب( الدموع )5/0.الف(تصادمتا )8        

 (  25/0)یفعل:یستر                  ( 25/0)فعاله: سعاده            (              25/0)فعل:علم         (               25/0).فاعل: عالم   9

 (5/0) (                                                 ب.برای خدا پروردگار جهانیان سجده کنید5/0.الف(کالم حق را قبول کن)10   

    11. 

 وزن سه حرف اصلی کلمه

 مفعول ک.ت.ب مکتوب

 فاعل ف.ت.ح فاتح

             

                                                                                             


