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  بارم  . به سواالت باسخ دهید وخوانا با آرزوي موفقیت براي شما عزیزان؛ لطفاَباکمال دقت و خوش خط

  : ترجمه کنید  1
  .---- ----------------------------------------------:نَصبت وجهی ومددت یدي)الف

  

  .------------------------------------------:أتُساعدنی؟أنا محتاجۀ إلی الرعایه)ب
  

  .------------ --------------------------- ----------:هیأت نفسی للذّهابِتوضّأت و)ج
  

  .--------------- ----------------------------------------- :تَعلّم حسن اإلستماع)د
  . --------------------------------------------------:هویتروح بکمه فی أثناء الخطبه)ه
  .--------------------------------------------------------نا من شرِّ ھذا الطاغوتِ خلِّص)و
  . ------ ------------------------------------------------------:﴾الت حینَ مناص﴿)ز
  . ---------------- ---------------------------------------- :ال تبحثوا عن عیوبِ الناسِ)ك
  . ---------------------------------------------------------- صدقُ؟هل تُ!یا حبیبی)ل

  

5  

  .اسخ دهیدپ  2
              ------------------ ):عربیهبال(پیمان بست           ------------ ):ضادمال(الرخیص  ----------- ):فارسیهبال(التّقویم

  

  .------------------- ):بالفارسیه(سمح             ------------- :)المرادفا(رأي  ----------- ):هیبالفارس(واحزناه
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  :جواب صحیح را عالمت بزنید  3
             .                    اعده اآلخرینَالسعاده فی مس اء وجدوهوال)الف

                     .اینان خوشبختی را در کمک به دیگران یافتند)1
            .این ها سعادت را در یاري کردن  دیگران دیدند )2
  .أنتم تتکاسلونَ وتَهربونَ من قراءه الدروس)ب
   .بلی می کنید واز خواندن درس ها فرار می کنیدشما تن )1
  .گریزان ها شما تنبل هستید وازخواندن درس) 2

  .بلِّغ سالمی ،ال أقدرآکثرَ من هذا )ج
  .من بیشتر از این توانا نیستمسالم برسان ، )1
  .ی توانمسالمم را برسان، بیشتر از این نم)2

5/1  

ً  خادمِھ الّشابِّ مع ) ع(ذھب علی : لتالیهالتالی ثم أجب عن األسئله النص اإقرأ   4 ً  لھ إلی السوق وطلب من البائع قمیصا  وقمیصا
ً ,و ذھب إلی دکاٍن آخرالمکان  ا علم بأن البائع قد عرفھ، ترک؛لم  هدِم◌ِ اخل : ھوقال لأرخَص؛ ثم إنتخب قمیصاً بثالثھ دراھم وقمیصا

بعَد مّده أنزلَ هللا علی قارون العذاب ؛فی الطریِق إبتِعدوا؛ھَو خرَج فی زینتِِھ " قارونَ "الناس موکب أّیھا .ھذا لک واألرخص لي
                ..وأصبح عبرًه لألجیالِ 

  ؟من البائعِ) ع(علی طلبما  )1
  لماذا ذهب أمیر المومنین الی دکان آخر؟)2
3(؟قارون کیف خرج  
  .را بنویسید )أرخص(مشخص شده ی است؟ومعنای کلمھ یچھ نوع جمعدر متن " أجیال"کلمه ي )4

  
  

2  

 



  
  : هاي اشتباه را درست بنویسید ترجمه  5

  ".کسی که او، از تو به حکومت تواناتر است": من هو أحقُّ منک بالحکم)الف 

  ."مستضعفان همان وارثان زمین هستند":المستضعفون هم وارثون األرض)ب
  ."شکست نخوردیم وخانه را رها نکردیم":ما إنهزمنا وما ترکنا الغابه)ج
لُ المشقه)د چرا سختی تحمل کردم؟ ":لماذا أتحم"  

   

1  

  
6  

  

  .............. ........جایزه اي.بااو...............وبعد از )وبعد مصافحتھ منحھ جائزه( :ترجمه را کامل کنید
  

5/0  

7  
  

  "..........................................................."..به فقیران کمک خواهم کرد: للتعریب
  

5/0  

  .﴾فی األرض بغیر الحقّ یتکبرونسأصرف عن آیاتی الّذین  ﴿.جاي خالی را کامل کنید  8
.                                        از آیاتم رویگردان خواهم ساخت...........................در زمین به ناحق به زودي کسانی را که***          
  ...............   .:.................مصدر:.......................................                  صیغه         :................................               نوع

  

1  

  السوقِإلی  اإلمامذهب       .کلمات مشخص شده را بنویسید)نقش(اعراب )1  9
  
  )منفی(....:.....................یصرُخنَ) ب          )نهی مضارع.(........:..............._َشرِبتم)الف      .جاهاي خالی رابر کنید) 2

  

  )امر مخاطب.(.......:....................َ-تعبت )د                    )   ضمیر(﴾مستکبرون............و﴿ )ج                                     
  

 2  

   : جا هاي خالی را با توجه به ضمیرها کامل کنید)1  10
  ......................... .أنت:در باب افتعال)د ل ع(امر)ب           ......................... .   هم:در باب تفاعل)ع ر ض( مضارع)الف    

  .)نزّلَ.........................(نحنُ)د                                               .) إستضعف(......................أنتم)ج      
  
م)ب....................:.........ینتصرونَ)الف.هر کدام از فعل هاي زیر درچه بابی به کار رفته اند)2 تبس.....................:......................  .  
   
  .....................................................  .کدام است؟ درباب افعال" َکُرمَ "فعل أمرو مضارع)3

  
   

  2  

   .أکمل الفراغات)1  11
  )اسم مکان وزمان:............................ (عبد)ج )اسم مفعول(:...........................قَلَّد )ب) لاسم فاع(..:................شاهد)الف        

  نوع مشتق کلمات زیر را بنویسید)2
                     ...................  .:.کاتبون)د:........................ فَرِح)  ج:........................ظمیالع) ب:.................. الغفّار.)الف       
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  /25  ابسیار دان  -بسیارداناترین -بسیار داناتر: یعنی علّام.       جواب صحیح را عالمت بزنید  12

   )تجزیه را کامل  کنید(للتحلیل الصرفی  13
رونَ)ب                       .ثیثالزید،م................،..........فعلٌٌ ،:تضرّعت) الف   )(...........................،مذکر،مشتق............اسم،:مبشِّ

  

1  

  کرمانشاه 1393محمدي ـ دیماه   **لکم النجاح والتوفیق تمنیأ**
 


