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 بارم التؤاس ردیف

                                                                                                     .                                                                                                                            دیترمجه کن یرا به فارس ریز  یمجله ها 1
 سنًة.)رسول اهلل ص( ین سبع من عبادة   ریر .تفکُر ساعٍة خالف
.)رسول اهلل ص(ب  .اجلنَُّة حتتن أقدام  األُمَّهات 
 (58هذا الُقرآن  م ن ُکلِّ مثٍل﴾.)روم ی.﴿ضربنا للنّاس  فج
 .دة  یاجلد اة  یفصُل اجلمال  و احل عُ ی.الربد
 .داً یِّ جن  تن یصنعُت هذا الب یتنیل ای.ه
 (191.﴿ما خلقتن هذا باطاًل﴾.)آل عمران و

5.5 

 .دیترمجه ناقص را کامل کن ۲
 عدَّة الشهور عنداهلل  اثنا عشرن شهراً. قطعاً تعداد ..............نزد خداوند .................ماه است. إنَّ 

 .میما عربنا احُلدودن. ما از ............ عبور نکرد حننُ 
 .دندیرا پوش شانیلبسا مالبسهما. ............. لباسها الولدان  

1 

 .دیرا انتخاب کن حیترمجه صح ۳
. أفضلُ   الّناس  أنفعهم للناس 
 مردم است یآهنا برا نیمردم سودمندتر  نی.هبت الف
 آهناست. نیمردم سودمندتر  نی.هبت ب

1 

 1 .دیسیرا کنار آن بنو  رینام هر تصو  ۴

 
 

 
 

 
 

 
 



 .دیسیخواسته شده را بنو  یمتادف و متضاد کلمه  ۵
 ≠=                                                               خلف  أفضل

0.5 

 .کلمات مشخص شده را به فارسی بنویسید ۶
 .األخشابن مجیلًة.                                  هو ما مجعن عباءًة أنت  لبست  

0.5 

 ؟متفاوت است هیکدام کلمه با بق 7
 ماء          وجه           لسان           دیدخل         هلک        حتت                                            خرج

0.5 

 .دیخط بکش یفعل ماض ریز  ر؛یز  یدر مجله ها 8
 حنصدنتا حمصوَلنما. .                                                 الفالحتان  وفهنَّ یوقفنن الستقبال  ض النِّساءُ 

1 

 .دیمناسب را با توجه به مفهوم مشخص کن نهیگز  9
 ف  یاخلر             ع  یالفصول  فصُل                       الرب اولُ 

 ی  األحند            االثن             ومُ یالسَّبت  و غداً  ومُ ی ومیال

0.5 

 است( یکلمه اضاف  کی.)دیسیکلمات مرتبط را در کنار هم بنو  ۱۰
 من مالبس النساء . -ایالدن  -العلم –الفستان   -اآلخرة مزرعة

0.5 

 .دیمشخص کن تیمجالت را بر اساس واقع ینادرست ای یدرست ۱۱
 .ضی.                                                                  لون السحاب أبفیالفصل اخلر  یف حنن

1 

 .دیخود پاسخ کوتاه ده یدانسته هابا توجه به  ۱۲
      املنضدة؟ یفصول السنه؟                                       کم قلماً عل یما ه

 مدُرسنُتکن  نن یهل أنت مدرِّس؟                                            أ
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 موفق باشید


