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 وزارت آموزش و پرورش
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 بارم سئواالت ردیف
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 )مهارت واژه شناسی (

 ترجم الکلمات التی تحتها خط.

 الکذُب مفتاٌح لُکلِّ شرِّ                  .           الحتیاُل صفحة الکاذب ا
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 (فََرجَ  – واَجةَ – بَیِّنَ  -َحَرجَ -)شاَهدَ فین و الکلمتین المتضادتین: اکتب فی الفراغ الکلمتین المتراد 2

 ...................=  ...................                       ..................≠ .................. 

1 

 ی .نعین الکلمة الغریبه فی المع 3

لَ   َحّدثَ   کلّمالف(    تکلّم  کمَّ

   اَکَرم   اَخضر  اَسود  ب( احمر
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 ................  =ثََمرجمع الکلمة:   اکتب  4

 ....................... =جذوعمفرد الکلمة: 
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 ترجم الجمل التالیة الی الفارسیة: 5

 (75/0الف( کن صادقاً مع نفَسک فی الحیاة و ال تهُرب من الواقع )

 (75/0)و اعتذروا من فعلهم ب( خجَل الطالّب و نََدموا

 (75/0)ج( نجَحت خطّة الطالّب و هم فَِرحوا لتأجیِل االمتحان 

 (75/0. )( یَبلُِغ الصادُق بِصدقِه ما ال یبلِِغهُ الکاذُب باحتیالهِ د

َل لهم االمتحان لمدة اِسبوٍع واحدٍ   (75/0. )ح( وافق االستاُذاَن یَوجِّ

 (5/0. )انفجر احُداطارات السیارة فی الطریق  ز(

 (5/0. )ب لال متحان فی الوقت المحّدداحضرالطالَّ و( 

 (5/0. )هـ ( االحتیاُل صفة الکاذب 

 (5/0. )ی(من اخالق الجاهل ااِلجابة قبل ان یسمعَ 

 (5/0. )ک( المعارضة من االخالق الجاهل 

 (75/0. )ا رزقناکم من قبل ان یاتی یوٌم ال بیٌع فیه و ال ُخلَّهٌ گ(انفقوا ممّ 

 (75/0. )ّللّا ُبیننال(فاصبروا حتّی یَحکَم  
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 اِنتَّخب الترجمة الصحیحة: 6

الف(اریدهذه االدویّة اِلمکتوبة 

 .علی الورقة

 

 

 

 

 

 

 . ( این داروهای نوشته شده روی برگه را می خواهم 1

 . ( این داروهای نوشته شده روی برگه را خواستم.2

 ب(َجلََس الطالُّب علی الکراسی 

 

 

 

 

 

 . دانش آموزان روی صندلی نشستند(1

 ( دانش آموزان روی صندلی ها نشستند.2
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              ج( لِکیال تحزنوا علی ما فاتکم 

 

تا بر آن چه از دستتان   (1

 رفت غمگین نشوید.

2)  

تا بر آن چه از دستشان  (3

 رفت. غمگین نشوند.

 

 

  
 اِت فی التّرجمِة الفارسیة:غکّمل الفرا 7

 کفّار ب( بی گمان خدا کسی را که او ............... و ............ است  اّن ّللّاَ ال یهدی من هو کاذبٌ الف(  

 راهنمایی نمی کند.

 ب( انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی َ یوُم ال بیُع فیه و ال ّخلةٌ و ال شفاعة

از آن چه به ............... روزی داده ایم ........... پیش از آن که روزی فرارسد که در آن نه ........... است 

 و نه ................ و نه شفاعتی . 
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 .ثمَّ عیّن نوعها ط  ترجم االفعال التی تحتها خ 8

 ................... /.........................نََدبَک صدیَقَک الی افضل االعمال  الف( 

 ............/....................../................./......... ابداً  ننساهُ درساً ال  تََعلّمناب( 

 .........................../.............................الکّذاَب فَاِنَّهُ کالّسراِب.  ال تستِشرج( 

2 

 المطلوب منک:عین  9

 جارومجرور( –حِرج. ) الفعل المضارع مایریُدّللّا ُ لِیجعَل علیکم ِمن الف( 

 اسم فاعل(  –اراد الطالُب ان یعتذُر ِمن فِعلَتَهة . ) فعل ماضی ب( 

 انفقوا مّما رقناکم . ) فعل االمر(ج( 

 لن تستطیَع الحضوَر فی االمتحان ) المفعول (د( 

 مضاف الیه ( –ح( یریدون ان یبّدلوا کالَم ّللّاِ ) الفعل المضارع للغائبین 

2 

 اجعل فی الدائرة اعدد المناسب.   10

 االمتناع عن الطعام و الّشراب مع نیةّ ااِلخالص االحتیال                    -1

 هو الّذی ما نََجحَ  الصائم                     -2

 خطّة للوصوِل اِلِی هدٍف غیر الَحقِّ  الفاشل                     -3
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 عین الصحیحة و غیر الصحیحة َحسَب الواقع :  11

 الکاذُب ال ینجح )      (-1

 االستاذ َمن ینتقل معلوماتِة اَلی طالّبِِه )          ( -2

 ( بیع االدّویة بدون ِ الوصفة َمسموُح )               -3
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 5/0 اجب عن هذة االسئلة  12
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 کیف تذهُب الی المدرسة ؟-1

 

 فی اَیِّ مدینٍه تسُکُن ؟-2

 

 

 اقرأ النَص التالی ثمَّ اَجب عن االسئلة: 13

 

َرار بعُد  بََدات االمتحاناِت للجامعة و یقرّرستّهُ منهم ان یطالعوا معاٌ فی الدرّوس، فی یوم امتحاِن الکیمیاء قرَّ

طالٍّب ان یغیبوا عن االمتحاِن. فکّذبوا علی استاذهم بان ِ انفجر احد اطاراِت سیّارتهم فلن یستطیعوا الحضوَر 

ستاذ فی ان یوّجل لهم االمتحان. ففَِرح الطاَلب بذلک : الَّن خطّتهم فی االمتحان فی الوقت ِ المحّدد. وافق اال

االجبة عن لتاجیل االمتحان نجحت. فی االمتحان بعد توزیع االوراق نظروا الی االسئلة فاَحُد منهم ما استطاع 

دَ الطالُّب اُستاذهم االسئلة مثل اَصدقائِة. خجلوا و اعتذروا لفعهم . نصحهم االستاذ و قال من یکذب ال ینجح . عاهَ 

 علی ان ال یکذبوا اَبداٌ.

 

 

 لماذا فَِرَح الطالّب؟ -3من اَّی امتحاٍن غاب الطالّب ؟                                   -1

 

 علی ما عاهد الطالّب استاذهم ؟  -4کم طالباٌ َدَرَس معاٌ؟                                                 -2

 

 

1 

 موفق و پیروز باشید
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 بارم کلید سواالت ردیف

 زیر کلماتی که خط کشیده شده است؟ 1

 کلید -حیله گر        -1
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 در جای خالی کلمات مترادف و متضاد را در کنار هم بنویسید. 2

 فََرجَ ≠ َحَرجَ    واَجه                  =  شاَهدَ 

1 

 کدام کلمه در معنی با بقیه فرق دارد؟  3

َل الف(   اکَرَم ب(                  َکمَّ
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 5/0 جذعمفرد =         اثمارجمع =  4

 ترجمه کنید: 5

 75/0در زندگی با خودت و با دیگران صادق باش و از واقعیت فرار نکن . الف( 

 (75/0)دانش جویان خجالت کشیدند و پشیمان شدند و از کارشان عذر خواهی کردند .ب( 

 (5/0)آنها برای به تاخیر انداختن امتحان خوشحال شدند .نقشه دانش جویان موفّق شد و ج( 

 (75/0راستگو، با راستگویی خود به چیزی می رسد که دروغگو با حیله گری خود به آن نمی رسد. . )د(

 (5/0. )استاد با پیشنهاد دانش جویان موافقت کرد که امتحان را به مدت یک هفته به تاخیر بیندازد. ح(

 (5/0. )خودرو در راه پنچر شد پس راننده آن را با چرخ یدکی عوض کرد یکی از تایرهایز( 

 (5/0. )در وقت معین دانشجویان برای امتحان آماده شدندو(  

 (5/0) حیله گری صفت انسان دروغگو است.هـ ( 

 (75/0) از اخالق انسان نادان جواب دادن قبل از شنیدن است.ی( 

 (5/0. )مخالفت ،از اخالق نادان استک( 

شما روزی دادیم ، انفاق کنید پیش از آن که روزی بیاید که در آن نه فروشی است و نه دوستی از آن چه  گ(

( .75/0) 

 (75/0)پس صبر کنید تا اینکه خداوند بین ما داوری کند. ل( 
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 5/0 (1ج( )        (2(             ب( )1الف( ) 6

 1   دوستی  -فروشی -انفاق کنید -شما-2بسیار کافر        -دروغگو-1 7

 فراموش نمی کنیم ، مضارع منفی  –آموختم ، یاد گرفتیم ، فعل ماضی -2فعل ماضی   -فراخواند-1 8

 مشورت نکن ، فعل نهی -3
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 5/0 ّللّاِ  –یریدون  -5الحضوَر   -4انفقوا   -3الطالب    -ارادَ  -2ِمن حرج   -یرید-1 9

10 1- (3             )2- (1                )3- (2 ) 5/2 

  75/0ج(                ب(            الف(    11

 1 الف( بالسیارهّ                    ب( انا اسکُن فی مدینة ........... 12

 25/0 عاَهَد الطالُّب استاذهم علی اَن ال یکذبوا ابداٌ.-4الَّن خطّتهم لتاجیل االمتحان  -3ستّة      -2      الکیمیا    -1 13
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