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5       سرلُ اَلداهللاُ( الْأو هو ف+  ذاكالتَّعار(   

  . هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت) الف

  ����  نادرست ���� درست  ....اِنَّ األشجار ذات الغُصونِ النَّضِرَهاِنَّ األشجار ذات الغُصونِ النَّضِرَهاِنَّ األشجار ذات الغُصونِ النَّضِرَهاِنَّ األشجار ذات الغُصونِ النَّضِرَه   1

  ����  نادرست ���� درست  ....الشَّجرةُ نَمت مِن حبةٍ و صارت شَجرَهالشَّجرةُ نَمت مِن حبةٍ و صارت شَجرَهالشَّجرةُ نَمت مِن حبةٍ و صارت شَجرَهالشَّجرةُ نَمت مِن حبةٍ و صارت شَجرَه   2

  ���� نادرست ���� درست        ....بِها حرارةٌ منتَشِرَهبِها حرارةٌ منتَشِرَهبِها حرارةٌ منتَشِرَهبِها حرارةٌ منتَشِرَهو و و و  ذاتِ ضياء  ذاتِ ضياء  ذاتِ ضياء  ذاتِ ضياء القمرُالقمرُالقمرُالقمرُ   3

  ����  نادرست ���� درست  ....ذي اَنعمه منهمِرهذي اَنعمه منهمِرهذي اَنعمه منهمِرهذي اَنعمه منهمِرهذاك هو اهللاُ الَّذاك هو اهللاُ الَّذاك هو اهللاُ الَّذاك هو اهللاُ الَّ   4

  ����  نادرست ���� درست  ....اهللاُ اَوجد الشَّمس في الَّيلِاهللاُ اَوجد الشَّمس في الَّيلِاهللاُ اَوجد الشَّمس في الَّيلِاهللاُ اَوجد الشَّمس في الَّيلِ   5

  ����  نادرست ���� درست  ....انَ السماء بِأنجمٍ كالدررِ المنتَشِرَهانَ السماء بِأنجمٍ كالدررِ المنتَشِرَهانَ السماء بِأنجمٍ كالدررِ المنتَشِرَهانَ السماء بِأنجمٍ كالدررِ المنتَشِرَهززززاهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ    6

  ����  نادرست ���� درست  ....اهللاُ جعلَ المطَرَ في الغَيمِ و اَنزَلَ مِنه المطَراهللاُ جعلَ المطَرَ في الغَيمِ و اَنزَلَ مِنه المطَراهللاُ جعلَ المطَرَ في الغَيمِ و اَنزَلَ مِنه المطَراهللاُ جعلَ المطَرَ في الغَيمِ و اَنزَلَ مِنه المطَر   7

   . را با كلمات و عبارات صحيح كامل نماييداليجاهاي خ) ب

            ....واجعل لي لسانَ صِدقٍ في االخرينواجعل لي لسانَ صِدقٍ في االخرينواجعل لي لسانَ صِدقٍ في االخرينواجعل لي لسانَ صِدقٍ في االخرين   8

        ............................... .  و براي من ياد نيكو در 

9   ليملوا صالِحاً اِنّي بِما تَعملونَ عاعموليملوا صالِحاً اِنّي بِما تَعملونَ عاعموليملوا صالِحاً اِنّي بِما تَعملونَ عاعموليملوا صالِحاً اِنّي بِما تَعملونَ عاعمو....        

        ........................................ .و كار نيكو 

        ....ولكِنِ انظُروا الِي صِدقِ الحديث و أداءِ األمانةِولكِنِ انظُروا الِي صِدقِ الحديث و أداءِ األمانةِولكِنِ انظُروا الِي صِدقِ الحديث و أداءِ األمانةِولكِنِ انظُروا الِي صِدقِ الحديث و أداءِ األمانةِ... ... ... ... هِم و كَثرَةِ الحج هِم و كَثرَةِ الحج هِم و كَثرَةِ الحج هِم و كَثرَةِ الحج مِمِمِمِصالتِهِم و صوصالتِهِم و صوصالتِهِم و صوصالتِهِم و صولي كَثَرةِ لي كَثَرةِ لي كَثَرةِ لي كَثَرةِ التَنظُروا اِالتَنظُروا اِالتَنظُروا اِالتَنظُروا اِ   10

  . ...............................بسياري حجشان ............................. به بسياري نمازشان و 

        ....رَهرَهرَهرَه النَّضِ النَّضِ النَّضِ النَّضِونونونونصصصصغُُغُُغُُغُُذاتِ الذاتِ الذاتِ الذاتِ ال/ / / / اُنظُر لِتلك الشَّجرَه اُنظُر لِتلك الشَّجرَه اُنظُر لِتلك الشَّجرَه اُنظُر لِتلك الشَّجرَه    11

  ............................ .به آن درخت 

  . المنتَشِرَه كالدررِ كالدررِ كالدررِ كالدررِ/و زانَه بِأنجم    12

        ................................... .و آن را با ستارگاني 

  .وما ظَلَمهم اهللاُ ولكِن كانُوا اَنفَسهم يظلِمونَ   13

        ................ . ...............و خداوند به آنها ستم نكرد بلكه

14   ودلَي عع رتاِذا قَدودلَي عع رتاِذا قَدودلَي عع رتاِذا قَدودلَي عع رتلَيهِاِذا قَدةِ عشُكراً لِلقُدر نهع فولِ العفَاجع ،لَيهِكةِ عشُكراً لِلقُدر نهع فولِ العفَاجع ،لَيهِكةِ عشُكراً لِلقُدر نهع فولِ العفَاجع ،لَيهِكةِ عشُكراً لِلقُدر نهع فولِ العفَاجع ،ك....        

        .............................. .پس بخشش را ..................... هنگامي كه بر دشمنت 

/ / / / عشَرة عشَرة عشَرة عشَرة / ................. / / ................. / / ................. / / ................. / ثَمانيه ثَمانيه ثَمانيه ثَمانيه / ................. / ................. / / ................. / ................. / / ................. / ................. / / ................. / ................. / خَمسة خَمسة خَمسة خَمسة . / ................. / . / ................. / . / ................. / . / ................. / / ................. / ................/ ................. / ................/ ................. / ................/ ................. / ................واحِد واحِد واحِد واحِد : : : : األعداد األصليةُ هياألعداد األصليةُ هياألعداد األصليةُ هياألعداد األصليةُ هي   15
  ....اِثناعشَرَاِثناعشَرَاِثناعشَرَاِثناعشَرَ................. / ................. / ................. / ................. / 

16   بعةٌ و هياالُسبوعِ س اماَيبعةٌ و هياالُسبوعِ س اماَيبعةٌ و هياالُسبوعِ س اماَيبعةٌ و هياالُسبوعِ س امبتِ و الـ : : : : اَيالس ومبتِ و الـ يالس ومبتِ و الـ يالس ومبتِ و الـ يالس ومةِ................. ................. ................. ................. و الـ و الـ و الـ و الـ ................ ................ ................ ................ ـ ـ ـ ـ الثاء و الالثاء و الالثاء و الالثاء و الوالثُّوالثُّوالثُّوالثُّ............... ............... ............... ............... و الـ و الـ و الـ و الـ ................. ................. ................. ................. يمعالجةِومعالجةِومعالجةِومعالجو....        

        ................... .................... .................... .................... .ولَون الشَّجرِ ولَون الشَّجرِ ولَون الشَّجرِ ولَون الشَّجرِ ................. ................. ................. ................. و لَونَ الموزِ و لَونَ الموزِ و لَونَ الموزِ و لَونَ الموزِ .................. .................. .................. .................. ولَون البحرِ ولَون البحرِ ولَون البحرِ ولَون البحرِ ..................... ..................... ..................... ..................... ، لَونُ السحابِ ، لَونُ السحابِ ، لَونُ السحابِ ، لَونُ السحابِ .................................................................... الغَرابِ  الغَرابِ  الغَرابِ  الغَرابِ لَونُلَونُلَونُلَونُ   17



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
6       سرلُ اَلداهللاُ ( الْأو هو ف+ ذاكالتَّعار(  

   .ير پاسخ دهيدبه سواالت ز) ج

  .ي آنها را بنويسيد ها را در عبارات ترجمه كنيد و صيغه فعل   18

        ....مت مِن حبةٍ و كَيف صارتِ الشَّجرةمت مِن حبةٍ و كَيف صارتِ الشَّجرةمت مِن حبةٍ و كَيف صارتِ الشَّجرةمت مِن حبةٍ و كَيف صارتِ الشَّجرةنََنََنََنََكَيف كَيف كَيف كَيف ) ) ) ) الفالفالفالف

        ....اُنظُر اِلي اللَّيلِ فَمن اَوجد فيهِ القَمراُنظُر اِلي اللَّيلِ فَمن اَوجد فيهِ القَمراُنظُر اِلي اللَّيلِ فَمن اَوجد فيهِ القَمراُنظُر اِلي اللَّيلِ فَمن اَوجد فيهِ القَمر) ) ) ) بببب

  .ي آنها را بنويسيد نوع فعل و صيغه   19

 سيزرعنَسيزرعنَسيزرعنَسيزرعنَ                ونَونَونَونَكانُواينزِلُكانُواينزِلُكانُواينزِلُكانُواينزِلُ                    التَستَرجِعالتَستَرجِعالتَستَرجِعالتَستَرجِع                يخرِجونَيخرِجونَيخرِجونَيخرِجونَ

  .ضمير مناسب هر فعل را بنويسيد   20

عأشَجعأشَجعأشَجعنَأكُلُ                    أشَجنَأكُلُسنَأكُلُسنَأكُلُسعي                        مافَهِمتُنَّمافَهِمتُنَّمافَهِمتُنَّمافَهِمتُنَّ                        سعياِزرعياِزرعياِزراِزر        

        ))))اِسمانِ ـ آخِرينَ ـ أنعم ـ فَريقَتينِ ـ حبهاِسمانِ ـ آخِرينَ ـ أنعم ـ فَريقَتينِ ـ حبهاِسمانِ ـ آخِرينَ ـ أنعم ـ فَريقَتينِ ـ حبهاِسمانِ ـ آخِرينَ ـ أنعم ـ فَريقَتينِ ـ حبه ( ( ( (.كلمات زير را در مكان مناسب قرار دهيد   21

        مثناي مذكرمثناي مذكرمثناي مذكرمثناي مذكر        جمع مذكر سالمجمع مذكر سالمجمع مذكر سالمجمع مذكر سالم                مثناي مونثمثناي مونثمثناي مونثمثناي مونث                جمع مكسرجمع مكسرجمع مكسرجمع مكسر                مفرد مونث مفرد مونث مفرد مونث مفرد مونث 

............................................................................                ............................................................................                ............................................................................                ...............................................................................................              ...................              ...................              ...................                      

  .وزن كلمات و حروف اصلي آنها را بنويسيد   22

        كاتِب ـ مكاتِب ـ حديث ـ محدثَةَ ـ مفتوح ـ اِفتِتاحكاتِب ـ مكاتِب ـ حديث ـ محدثَةَ ـ مفتوح ـ اِفتِتاحكاتِب ـ مكاتِب ـ حديث ـ محدثَةَ ـ مفتوح ـ اِفتِتاحكاتِب ـ مكاتِب ـ حديث ـ محدثَةَ ـ مفتوح ـ اِفتِتاح

  .مترادف و متضاد را در كلمات زير مشخص كنيد   23

        ))))عِدعِدعِدعِدمِحفَظة ـ صمِحفَظة ـ صمِحفَظة ـ صمِحفَظة ـ صتَعيش ـ ثَمر ـ حقيبه ـ سحاب ـ تَموت ـ فاكِهة ـ نَزَلَ ـ تَعيش ـ ثَمر ـ حقيبه ـ سحاب ـ تَموت ـ فاكِهة ـ نَزَلَ ـ تَعيش ـ ثَمر ـ حقيبه ـ سحاب ـ تَموت ـ فاكِهة ـ نَزَلَ ـ تَعيش ـ ثَمر ـ حقيبه ـ سحاب ـ تَموت ـ فاكِهة ـ نَزَلَ ـ غَيم ـ غَيم ـ غَيم ـ غَيم ـ ((((

  .هاي زير را ترجمه كنيد تركيب   24

        مطارمطارمطارمطار    هناهناهناهنا) ) ) ) دددد                اَنَا اِنتَظَرتاَنَا اِنتَظَرتاَنَا اِنتَظَرتاَنَا اِنتَظَرت) ) ) ) جججج                ذاك جبلذاك جبلذاك جبلذاك جبل) ) ) ) بببب                اَنت بالغٌاَنت بالغٌاَنت بالغٌاَنت بالغٌ) ) ) ) الفالفالفالف

  .ي مناسب قرار دهيد در جاي خالي كلمه   25

        ))))البئرِ ـ النّافذةِ ـ الكهرباءِالبئرِ ـ النّافذةِ ـ الكهرباءِالبئرِ ـ النّافذةِ ـ الكهرباءِالبئرِ ـ النّافذةِ ـ الكهرباءِ. (. (. (. (فِي السيارةٌفِي السيارةٌفِي السيارةٌفِي السيارةٌ........................... ........................... ........................... ........................... مخزَنُ مخزَنُ مخزَنُ مخزَنُ اَلبطاريةُ اَلبطاريةُ اَلبطاريةُ اَلبطاريةُ ) ) ) ) الفالفالفالف

        ))))رض ـ حفلَةٌرض ـ حفلَةٌرض ـ حفلَةٌرض ـ حفلَةٌممممممممراقدةٌ ـ راقدةٌ ـ راقدةٌ ـ راقدةٌ ـ ((((فِي المستَشفَي فِي المستَشفَي فِي المستَشفَي فِي المستَشفَي ......................... ......................... ......................... ......................... اَم صديقي اَم صديقي اَم صديقي اَم صديقي ) ) ) ) بببب

  ).يك كلمه اضافه است (.كلمات را به عبارات مناسب وصل كنيد   26

        ....ضِ األشياءِ بالخُطُوطِ و األلوانِضِ األشياءِ بالخُطُوطِ و األلوانِضِ األشياءِ بالخُطُوطِ و األلوانِضِ األشياءِ بالخُطُوطِ و األلوانِ قُدرةُ عر قُدرةُ عر قُدرةُ عر قُدرةُ عر����                ����    ـ الجامِعةُـ الجامِعةُـ الجامِعةُـ الجامِعة1111ُ

        .... مكانً لِحِفظِ اآلثارِ التاريخيه مكانً لِحِفظِ اآلثارِ التاريخيه مكانً لِحِفظِ اآلثارِ التاريخيه مكانً لِحِفظِ اآلثارِ التاريخيه����                    ����        ـ اَلبكاء ـ اَلبكاء ـ اَلبكاء ـ اَلبكاء 2222

3333ـ اَلرَّسمـ اَلرَّسمـ اَلرَّسمونَ فِي الجامِعاتِ����                ����            ـ اَلرَّسمدرسي ونَ فِي الجامِعاتِ شَبابدرسي ونَ فِي الجامِعاتِ شَبابدرسي ونَ فِي الجامِعاتِ شَبابدرسي شَباب ....        

4444ـ اَلمـ اَلمـ اَلمفـ اَلمفتحفتحفتحزنِ����                ����تحمعِ مِنَ الحريانُ قَطَراتِ الدزنِ جمعِ مِنَ الحريانُ قَطَراتِ الدزنِ جمعِ مِنَ الحريانُ قَطَراتِ الدزنِ جمعِ مِنَ الحريانُ قَطَراتِ الدج ....        

            ����    الّبالّبالّبالّبـ الطُّـ الطُّـ الطُّـ الط5555ُّ

  .ها را رسم كنيد ي ساعت عقربه   27

        الثّامِنَةُ االّربعاًالثّامِنَةُ االّربعاًالثّامِنَةُ االّربعاًالثّامِنَةُ االّربعاً                        صفصفصفصفلسادِسةُ و النِّلسادِسةُ و النِّلسادِسةُ و النِّلسادِسةُ و النِّاااا                        عةُ و الرَّبععةُ و الرَّبععةُ و الرَّبععةُ و الرَّبعالرابِالرابِالرابِالرابِ

                                                                                                                            



 
 
 
 
 

 
 

 

 
7       سرلُ اَلداهللاُ( الْأو هو ف+  ذاكالتَّعار(   

  .پاسخ صحيح را مشخص كنيد) د

      »»»»التلميذانِ النشيطانِ ذَهبا الي المدرسةِالتلميذانِ النشيطانِ ذَهبا الي المدرسةِالتلميذانِ النشيطانِ ذَهبا الي المدرسةِالتلميذانِ النشيطانِ ذَهبا الي المدرسةِ................... ................... ................... ................... ««««. ضمير مناسب را انتخاب كنيد   28
   هنّ) 4  أنتم) 3  أنتما) 2  هما) 1

        » » » » أنظُر الي ماقالَ وال تَنظُر اِلي من قالَأنظُر الي ماقالَ وال تَنظُر اِلي من قالَأنظُر الي ماقالَ وال تَنظُر اِلي من قالَأنظُر الي ماقالَ وال تَنظُر اِلي من قالَ « « « «.ي صحيح را انتخاب كنيد ترجمه   29

  .نگرم  گفته است نميكهنگرم و به آن به آنچه گفته است مي) 1

  .ه گفته است ننگركبه آنچه گفته است بنگر و به آن) 2

  .نگريستم ه گفته است نميكنگريستم و به آن به آنچه گفته است مي) 3

  .ه گفته است ننگريستكنگريست و به آن گفته است به آنچه ) 4

        »»»» ـ كانوا يكتبونَ ـ كانوا يكتبونَ ـ كانوا يكتبونَ ـ كانوا يكتبونَ ـ أكتُبوا ـ التَكتُب ـ أكتُبوا ـ التَكتُب ـ أكتُبوا ـ التَكتُب ـ أكتُبوا ـ التَكتُبتُبتُبتُبتُبكْكْكْكْاُاُاُاُ « « « «ي افعال مقابل به ترتيب كدام است؟ ترجمه   30

  .نويسند بنويس ـ بنويسند ـ ننوشت ـ مي) 1

  .نوشتند نوشت ـ بنويسيد ـ ننويس ـ مي) 2

  .نوشتند بنويس ـ بنويسيد ـ ننويس ـ مي) 3

        .نويسند نوشت ـ نوشتند ـ ننوشت ـ مي) 4

  .جذوتُها مستَعِرَةٌ، فيها ضياء و بِها حرارةٌ منتَشِرَةٌ   31

  رراَلد) 4      اَلقَمر) 3    الشَّمس) 2      الشَّرَرة ) 1

  ......................... .و لَونُ السحابِ ...................... لَونُ الغُرابِ    32

  أسود ـ أبيض) 4     ـ أخضَرُأزرقُ) 3    رُ ـ أحمرُفََاَص) 2    ودأبيض ـ أس) 1

  نوع فعل كدام گزينه است؟» يظلِمونَ اهللاُ ولكِن كانوا أنفُسهم ظَلَمهمو ما «ي  در جمله   33

  ماضي ـ ماضي) 4    مضارع ـ ماضي) 3    مضارع ـ مضارع) 2    ماضي ـ مضارع) 1

  به ترتيب كدام است؟» تاحمِفْأنصار ـ حميد ـ  «وزن كلمات   34

  أفعال ـ فَعيل ـ مِفعال) 2          اِفعال ـ فَعيل ـ مِفعال) 1

    اَفعال ـ فَعل ـ إفتِعال) 4          اِفعال ـ فَعول ـ مفعال) 3

  »سارية ـ راسِب ـ صرخي«متضاد كلمات مقابل كدام است؟    35

  رور ـ ناجح ـ بعيدمس) 2        غالية ـ مسموح ـ يمين) 1

3 (مينغاليعيد) 4          ة ـ ناجِح ـ ية ـ قَبيح ـ ببِداي  

  . خطا را مشخص كنيد   36

  نَلعِهنَّ تَشتَ) 4    نُحنُ ال تَنتَظِرُ) 3    ينَلاَنتِ ستَقب) 2    هم كانوا يرجعون) 1

  ي صحيح به ترتيب كدام است؟ گزينه   37

   سِتَّة،اَربعة، خَمسة، تِسعةَ) 2        االول، الثاني، الثالث، الرّابع) 1

     السبت، األحد، األربعاء، الثُّالثاء)4        الرّبيع، الشّتاء، الصيف، الخَريف) 3
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
8  

 سرةُ ( الثّاني اَلدديدمِن واحِدِ إلَي مِئَةٍ اَلْأعدا+ اَلْمواعِظُ الْع طارِ+ دفِ في مالنَّج(  

  . هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت) الف

  ����  نادرست ���� درست  ....لم ال يترُكهلم ال يترُكهلم ال يترُكهلم ال يترُكهظُلم اليغفِرَه اهللاُ وظُلم يغفِرُه و ظُظُلم اليغفِرَه اهللاُ وظُلم يغفِرُه و ظُظُلم اليغفِرَه اهللاُ وظُلم يغفِرُه و ظُظُلم اليغفِرَه اهللاُ وظُلم يغفِرُه و ظُ: : : : اَلظُّلم ثَالثةٌاَلظُّلم ثَالثةٌاَلظُّلم ثَالثةٌاَلظُّلم ثَالثةٌ   1

2   اهللاُ فَاالشَّرك غفِرُهالَّذي الي الظُلماهللاُ فَاالشَّرك غفِرُهالَّذي الي الظُلماهللاُ فَاالشَّرك غفِرُهالَّذي الي الظُلماهللاُ فَاالشَّرك غفِرُهالَّذي الي نادرست ���� درست  ....الظُلم  ����  

3   اهللاُ فَظُلم ترُكُهالّذي الي الظُلماهللاُ فَظُلم ترُكُهالّذي الي الظُلماهللاُ فَظُلم ترُكُهالّذي الي الظُلماهللاُ فَظُلم ترُكُهالّذي الي ّهِمالظُلمبينَ رم و بينَهم في مابهّهِم العِبادِ أنفسبينَ رم و بينَهم في مابهّهِم العِبادِ أنفسبينَ رم و بينَهم في مابهّهِم العِبادِ أنفسبينَ رم و بينَهم في مابهنادرست ���� درست  .... العِبادِ أنفس  ����  

  ����  نادرست ���� درست  ....رَ البِئرِ لِلعبدِ و هو في قَبرِهِ بعد موتِهِرَ البِئرِ لِلعبدِ و هو في قَبرِهِ بعد موتِهِرَ البِئرِ لِلعبدِ و هو في قَبرِهِ بعد موتِهِرَ البِئرِ لِلعبدِ و هو في قَبرِهِ بعد موتِهِحفَحفَحفَحفَيجري اَجرَ يجري اَجرَ يجري اَجرَ يجري اَجرَ    4

  ����  نادرست ���� درست  ....سبع يجري لِلعبدِ اَجرَهنَّ وهو في قَبرِهِ بعد موتِهِسبع يجري لِلعبدِ اَجرَهنَّ وهو في قَبرِهِ بعد موتِهِسبع يجري لِلعبدِ اَجرَهنَّ وهو في قَبرِهِ بعد موتِهِسبع يجري لِلعبدِ اَجرَهنَّ وهو في قَبرِهِ بعد موتِهِ   5

  ����  نادرست ���� درست  ....سعةً و تِسعينَ جزءاً مِن الرَّحمةِ لِلخَلقِسعةً و تِسعينَ جزءاً مِن الرَّحمةِ لِلخَلقِسعةً و تِسعينَ جزءاً مِن الرَّحمةِ لِلخَلقِسعةً و تِسعينَ جزءاً مِن الرَّحمةِ لِلخَلقِاَنزَلَ اهللاُ تِاَنزَلَ اهللاُ تِاَنزَلَ اهللاُ تِاَنزَلَ اهللاُ تِ   6

  ����  نادرست ���� درست  ....نينِنينِنينِنينِثثثثاِنَّ طَعام الواحِدِ يكفي االِاِنَّ طَعام الواحِدِ يكفي االِاِنَّ طَعام الواحِدِ يكفي االِاِنَّ طَعام الواحِدِ يكفي االِ   7

  ����  نادرست ���� درست  ....واحد خيرٌ من اثنَينِ و اِثنانِ خيرٌ مِن ثالثةٍواحد خيرٌ من اثنَينِ و اِثنانِ خيرٌ مِن ثالثةٍواحد خيرٌ من اثنَينِ و اِثنانِ خيرٌ مِن ثالثةٍواحد خيرٌ من اثنَينِ و اِثنانِ خيرٌ مِن ثالثةٍ   8

  ����  نادرست ���� درست  ....الفَقرٌ والوجع والعداوةَ و النّارالفَقرٌ والوجع والعداوةَ و النّارالفَقرٌ والوجع والعداوةَ و النّارالفَقرٌ والوجع والعداوةَ و النّار: : : : اَربعةٌ قليلُها كثيرٌاَربعةٌ قليلُها كثيرٌاَربعةٌ قليلُها كثيرٌاَربعةٌ قليلُها كثيرٌ   9

  ����  نادرست ���� درست  ....اَلعِبادةُ عشَرَةُ اَجزاء و ثالثةُ اَجزاءٍ في طَلَب الحاللِاَلعِبادةُ عشَرَةُ اَجزاء و ثالثةُ اَجزاءٍ في طَلَب الحاللِاَلعِبادةُ عشَرَةُ اَجزاء و ثالثةُ اَجزاءٍ في طَلَب الحاللِاَلعِبادةُ عشَرَةُ اَجزاء و ثالثةُ اَجزاءٍ في طَلَب الحاللِ   10

   . را با كلمات و عبارات صحيح كامل نماييدجاهاي خالي) ب

        ....ظُلم اليغفِرُه اهللاُ و ظُلم يغفِرُه و ظُلم اليترُكُهظُلم اليغفِرُه اهللاُ و ظُلم يغفِرُه و ظُلم اليترُكُهظُلم اليغفِرُه اهللاُ و ظُلم يغفِرُه و ظُلم اليترُكُهظُلم اليغفِرُه اهللاُ و ظُلم يغفِرُه و ظُلم اليترُكُه: : : : الظُّلم ثَالثةٌالظُّلم ثَالثةٌالظُّلم ثَالثةٌالظُّلم ثَالثةٌ   11

  .................................. .ظلمي كه خدا آن را ظلم سه قسم است 

        .... جزءاً و اَنزَلَ فِي األرضِ جزءاً واحِداً جزءاً و اَنزَلَ فِي األرضِ جزءاً واحِداً جزءاً و اَنزَلَ فِي األرضِ جزءاً واحِداً جزءاً و اَنزَلَ فِي األرضِ جزءاً واحِداًأمسك عِنده تِسعةً و تِسعينَأمسك عِنده تِسعةً و تِسعينَأمسك عِنده تِسعةً و تِسعينَأمسك عِنده تِسعةً و تِسعينَءٍ، فَءٍ، فَءٍ، فَءٍ، فَجعلَ اهللاُ الرَّحمةَ مِئَة جزجعلَ اهللاُ الرَّحمةَ مِئَة جزجعلَ اهللاُ الرَّحمةَ مِئَة جزجعلَ اهللاُ الرَّحمةَ مِئَة جز   12

        ................ ......................................................................خداوند رحمت را 

13   قودالعقودالعقودالعقودشرونَ : : : : العشرونَ عشرونَ عشرونَ عتِسعونَتِسعونَتِسعونَتِسعونَ/ ................ / ................ / ................ / / ................ / ................ / ................ / / ................ / ................ / ................ / / ................ / ................ / ................ / خَمسونَ خَمسونَ خَمسونَ خَمسونَ / ............... / ................ / / ............... / ................ / / ............... / ................ / / ............... / ................ / ع        

        ....بلِك رسالً اِلَي قومِهِم فَجاووهم بِالبيناتِبلِك رسالً اِلَي قومِهِم فَجاووهم بِالبيناتِبلِك رسالً اِلَي قومِهِم فَجاووهم بِالبيناتِبلِك رسالً اِلَي قومِهِم فَجاووهم بِالبيناتِقَقَقَقَولَقَد أرسلنا مِن ولَقَد أرسلنا مِن ولَقَد أرسلنا مِن ولَقَد أرسلنا مِن    14

        ......................................................... ........يش از تو پبه راستي 

        ....و جاء اِخوةُ يوسف فَدخلوا عليهِ فَعرَفَهمو جاء اِخوةُ يوسف فَدخلوا عليهِ فَعرَفَهمو جاء اِخوةُ يوسف فَدخلوا عليهِ فَعرَفَهمو جاء اِخوةُ يوسف فَدخلوا عليهِ فَعرَفَهم   15

        ................................................................................ .برادران يوسف 

16   شَرَ كَوكَباً و الشَّمسع دأح أيتاِنّي رشَرَ كَوكَباً و الشَّمسع دأح أيتاِنّي رشَرَ كَوكَباً و الشَّمسع دأح أيتاِنّي رشَرَ كَوكَباً و الشَّمسع دأح أيتم لي ساجِدينَاِنّي رأيتُهرَ رم لي ساجِدينَ والقَمأيتُهرَ رم لي ساجِدينَ والقَمأيتُهرَ رم لي ساجِدينَ والقَمأيتُهرَ روالقَم  . . . .        

        .......................... .ديدم ..................... كه من  درستيه ب



 
 
 
 
 

 
 

 

 
9      سرةُ ( الثّاني اَلدديدمِن واحِدِ إلَي مِئَةٍ + اَلْمواعِظُ الْع طارِ+ اَلْأعدادفِ في مالنَّج(   

        ....مِن اَيامِ األسبوعٍ يوم الخَميسِمِن اَيامِ األسبوعٍ يوم الخَميسِمِن اَيامِ األسبوعٍ يوم الخَميسِمِن اَيامِ األسبوعٍ يوم الخَميسِ .......................  .......................  .......................  ....................... لـلـلـلـاليوم االيوم االيوم االيوم ا   17

        ........... ............ ............ ............ .............................................................................................الفَصلُ الثالثِ في السنَةِ االيرانيةِ فَصلَ الـ الفَصلُ الثالثِ في السنَةِ االيرانيةِ فَصلَ الـ الفَصلُ الثالثِ في السنَةِ االيرانيةِ فَصلَ الـ الفَصلُ الثالثِ في السنَةِ االيرانيةِ فَصلَ الـ    18

            ���� عِشرين  عِشرين  عِشرين  عِشرين ����خَمسين خَمسين خَمسين خَمسين . . . . عاماًعاماًعاماًعاماً....................... ....................... ....................... ....................... ولَقَد أرسلنا نوحاً الي قَومِهِ فَلَبِثَ ألف سنَةٍ اِالّ ولَقَد أرسلنا نوحاً الي قَومِهِ فَلَبِثَ ألف سنَةٍ اِالّ ولَقَد أرسلنا نوحاً الي قَومِهِ فَلَبِثَ ألف سنَةٍ اِالّ ولَقَد أرسلنا نوحاً الي قَومِهِ فَلَبِثَ ألف سنَةٍ اِالّ    19

  .به راستي نوح را به سوي قومش فرستاديم، او نهصد و پنجاه سال ميان آنها زندگي كرد

        ....سبعونَ غِراماًسبعونَ غِراماًسبعونَ غِراماًسبعونَ غِراماً مِئةٌ وتَ مِئةٌ وتَ مِئةٌ وتَ مِئةٌ وتَاَكبرَ عنكبوتٍ، تَعيش فِي البرازيلِ و وزنُهااَكبرَ عنكبوتٍ، تَعيش فِي البرازيلِ و وزنُهااَكبرَ عنكبوتٍ، تَعيش فِي البرازيلِ و وزنُهااَكبرَ عنكبوتٍ، تَعيش فِي البرازيلِ و وزنُها   20

  .......................................................................... .بزرگترين عنكبوت، 

   .به سواالت زير پاسخ دهيد) ج

  .به فارسي ترجمه كنيد   21

        تِسعونَ صابِرونَتِسعونَ صابِرونَتِسعونَ صابِرونَتِسعونَ صابِرونَ) ) ) ) جججج                        علَيها تِسعةَ عشَرَعلَيها تِسعةَ عشَرَعلَيها تِسعةَ عشَرَعلَيها تِسعةَ عشَرَ) ) ) ) بببب                         ثَالثَينَ لَيلَة ثَالثَينَ لَيلَة ثَالثَينَ لَيلَة ثَالثَينَ لَيلَة))))الفالفالفالف

  .ت رياضي زير پاسخ دهيدبه عمليا   22

                                    ....ساوي تِسعينَساوي تِسعينَساوي تِسعينَساوي تِسعينَ ثَالثُونَ فِي ثَالَثةِ ي ثَالثُونَ فِي ثَالَثةِ ي ثَالثُونَ فِي ثَالَثةِ ي ثَالثُونَ فِي ثَالَثةِ ي))))الفالفالفالف

        .      .      .      .      مِئَةٌ تَقسِم علي عشَرَةٍ يساوي عشَرَةِمِئَةٌ تَقسِم علي عشَرَةٍ يساوي عشَرَةِمِئَةٌ تَقسِم علي عشَرَةٍ يساوي عشَرَةِمِئَةٌ تَقسِم علي عشَرَةٍ يساوي عشَرَةِ) ) ) ) بببب

 ....خمسةٍ يساوي سِتّينَخمسةٍ يساوي سِتّينَخمسةٍ يساوي سِتّينَخمسةٍ يساوي سِتّينَرائد رائد رائد رائد  و خَمسونَ  و خَمسونَ  و خَمسونَ  و خَمسونَ خَمسخَمسخَمسخَمس) ) ) ) جججج

  .در جاي خالي ضمير مناسب قرار بدهيد   23

                سوف يقُومسوف يقُومسوف يقُومسوف يقُوم............................. ............................. ............................. .............................         إذهبوا إذهبوا إذهبوا إذهبوا ............................. ............................. ............................. .............................                 كانَتا تَنصحانِ كانَتا تَنصحانِ كانَتا تَنصحانِ كانَتا تَنصحانِ ................ ................ ................ ................ ........................................        ما وضَعوا ما وضَعوا ما وضَعوا ما وضَعوا ......................... ......................... ......................... ......................... 

  .ساعت را به عدد بنويسيد   24

         ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... الثانيةَ عشَرةَ اال عشرَ دقائقَ الثانيةَ عشَرةَ اال عشرَ دقائقَ الثانيةَ عشَرةَ اال عشرَ دقائقَ الثانيةَ عشَرةَ اال عشرَ دقائقَ))))الفالفالفالف

        ........................................................................................................................................................ ................ ................ ................ ................الثالثَةُ و عِشرونَ دقيقةً الثالثَةُ و عِشرونَ دقيقةً الثالثَةُ و عِشرونَ دقيقةً الثالثَةُ و عِشرونَ دقيقةً ) ) ) ) بببب

  .كلمات مترادف و متضاد را مشخص كنيد   25

ـ حار لَسـ ج ـ قام ـ اَعلَم ـ بارد ـ حديقةـ  ساعد ـ ناقص  ـ زائد  ـ تعاونَ  ـ جلَس ـ حاربستان ـ اَخبرَ  ـ قام ـ اَعلَم ـ بارد ـ حديقةـ  ساعد ـ ناقص  ـ زائد  ـ تعاونَ  ـ جلَس ـ حاربستان ـ اَخبرَ  ـ قام ـ اَعلَم ـ بارد ـ حديقةـ  ساعد ـ ناقص  ـ زائد  ـ تعاونَ  ـ جلَس ـ حاربستان ـ اَخبرَ  ـ قام ـ اَعلَم ـ بارد ـ حديقةـ  ساعد ـ ناقص  ـ زائد  ـ تعاونَ          بستان ـ اَخبرَ 

  .هاي عبارات زير را مشخص كنيد نوع تركيب   26

        .... شاهدتِ المديرة إحدي الطالباتِ بِاسمِ فاطمة شاهدتِ المديرة إحدي الطالباتِ بِاسمِ فاطمة شاهدتِ المديرة إحدي الطالباتِ بِاسمِ فاطمة شاهدتِ المديرة إحدي الطالباتِ بِاسمِ فاطمة))))الفالفالفالف

        .... المدرسةُ مِن الطالباتِ المدرسةُ مِن الطالباتِ المدرسةُ مِن الطالباتِ المدرسةُ مِن الطالباتِكانت مديرة المدرسةِ و بعض المدرساتِ ينتظرنَ اَن تَفرُغَكانت مديرة المدرسةِ و بعض المدرساتِ ينتظرنَ اَن تَفرُغَكانت مديرة المدرسةِ و بعض المدرساتِ ينتظرنَ اَن تَفرُغَكانت مديرة المدرسةِ و بعض المدرساتِ ينتظرنَ اَن تَفرُغَ) ) ) ) بببب
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 سرةُ ( الثّاني اَلدديدمِن واحِدِ إلَي مِئَةٍ اَلْأعدا+ اَلْمواعِظُ الْع طارِ+ دفِ في مالنَّج(  

  .ي صحيح را انتخاب كنيد ترجمه   27

                         كانت حجرات المدرِسةِ مغلِقَةً كانت حجرات المدرِسةِ مغلِقَةً كانت حجرات المدرِسةِ مغلِقَةً كانت حجرات المدرِسةِ مغلِقَةً))))الفالفالفالف

        �    هاي مدرسه بسته بود اتاق                �    در اتاق مدرسه را بست

                                ....اهللاُ الذي يرسِلُ الرّياحاهللاُ الذي يرسِلُ الرّياحاهللاُ الذي يرسِلُ الرّياحاهللاُ الذي يرسِلُ الرّياح) ) ) ) بببب

        �خدايي كه بادها را فرستاد خدايي كه بادها را فرستاد خدايي كه بادها را فرستاد خدايي كه بادها را فرستاد                 �فرستد فرستد فرستد فرستد     ميميميميرا را را را خدايي كه بادها خدايي كه بادها خدايي كه بادها خدايي كه بادها 

  . ناسب قرار دهيددر جاي خالي عدد م   28

        ))))مِئَةِ ـ عشَرَةًمِئَةِ ـ عشَرَةًمِئَةِ ـ عشَرَةًمِئَةِ ـ عشَرَةً) () () () (100,000100,000100,000100,000. (. (. (. (ألفٍ اَو يزيدونَألفٍ اَو يزيدونَألفٍ اَو يزيدونَألفٍ اَو يزيدونَ......................... ......................... ......................... .........................  اَرسلناه اِلي  اَرسلناه اِلي  اَرسلناه اِلي  اَرسلناه اِلي ))))الفالفالفالف

        ))))واحد ـ إثنانِواحد ـ إثنانِواحد ـ إثنانِواحد ـ إثنانِ. (. (. (. (اَشَد علَي الشّيطانِ مِن اَلفِ عابدٍاَشَد علَي الشّيطانِ مِن اَلفِ عابدٍاَشَد علَي الشّيطانِ مِن اَلفِ عابدٍاَشَد علَي الشّيطانِ مِن اَلفِ عابدٍ....................... ....................... ....................... ....................... فَقيه فَقيه فَقيه فَقيه ) ) ) ) بببب

  .هاي زير را ترجمه كنيد تركيب   29

        ................................................................................................................................................................................................................................................    يييياَنَا ال أنساَنَا ال أنساَنَا ال أنساَنَا ال أنس) ) ) ) الفالفالفالف

                         ................................................... ................................................... ................................................... ...................................................ونَونَونَونَففففهم كانوا يقذِهم كانوا يقذِهم كانوا يقذِهم كانوا يقذِ) ) ) ) بببب

        ................................................................................................................................................................................................................................................        انت عطَّرتانت عطَّرتانت عطَّرتانت عطَّرت) ) ) ) جججج

        ............................................................................................................................................................................................................................................    هنَّ التَندمنَهنَّ التَندمنَهنَّ التَندمنَهنَّ التَندمنَ) ) ) ) دددد

  .اعداد زير را كامل كنيد   30
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  .پاسخ صحيح را مشخص كنيد) د

  در كدام گزينه ترتيب صحيح است؟   31
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  األرِبعاءِ) 4  الثُالثاءِ) 3  األحدِ) 2   السبتِ)1

  زمان مقابل كدام گزينه است؟   34

  سادِسةَ االربعاًال) 2   السابِعةُ اِالّ ربعاً )1
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