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تاریخ امتحان 1991/11/19 :

محل مهر و امضاء مدیر

بارم

ترجم الجمل التالیه الی الفارسیه :
-1کَیفَ نَمَتْ مِن حَبَةٍ

و کَیفَ صارَت شَجرة ؟

-2مَن زَرَعَ العُدوان حَصَدَ الخُسران .
-3یُؤَکّدُ القرآنُ عَلی حُرّیةِ العقیدة .
1

-4إنَّ القُرآنَ یَأمُرُ المُسْلِمینَ اَلّا یَسُبُّوا مَعْبوداتِ الکُفّار .

5

-5ال تَنقَطِعْ یا مَطَرُ .
-6اهلل ذو حِکمهٍ بالغَهٍ .
-7المُسلمونَ خُمسُ سُکّانِ العالَم .
-8السَّماء تُمطِرُ االَسْماک .
کَمِّل الفراغَ فی الترجمة الفارسیة :
(( أحْسِنْ کَما أحْسَنَ اهللُ إلیکَ ))
2

نیکی کن  ............که خدا به تو نیکی کرده است .

1

إِنتَخِب الجواب الصحیح فی الترجمه الفارسیه .
(( الناسُ نیامٌ ؛ فإذا ماتوُ انْتَهَبوُا ))
مردم ( بی خبران – خفتگان اند ) پس آن گاه که مُردند  ،بیدار می شوند .

3

عین الکلمات المرادفة و المتضادة :
سِلْم ≠

2

یَنْبوع =

اُکْتُبْ ترجمة الکلمتین اللتین تحتهما خط .
4

 -1ذلک هو اهلل الّذی  /أَنعَمُهُ مُنْهَمِرَة

1

-2وَاعتَصِموُا بِحَبلِ اهلل جمیعاً و ال تَفَرَّقوُا .
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5

تاریخ امتحان 1991/11/19 :

عین الکلمة العربیة فی المعنیَ  ( .کلمه ای را که از نظر معنی  ،متفاوت است مشخص کنید )

یَومیّاً 



شَهریّاً

قَریّةً 

5.5

سَنویّاً 

صُغْ فی الفراغ عدداً مناسباً من األعداد التالیة  ( .کلمة واحدة زائدة)
(( اِثْنَین  /الثانی  /الخامس  /الرابع ))
6

-1الیوم  ........من اَیّام االُسبوع یومُ األربعاء .

1.5

-2قال اهللُ ال نَتَّخِذُوا الهَیِنِ  ...........إنَّما هو إلهٌ واحدٌ .
-3الفَصْلُ  ...........فی السّنَهِ اإلیرانیِّه فَصْلُ الصّیْفِ .
7

عین نوع الفِّعلَینِّ التالییَنِّ .
-1ال تُصَدِّقُوا

1

-2کانَ یَنْتَفِعُ

عین الجواب الصحیح :
8

-1المصدر مِنْ (( تَعَلَّمَ )) :

تعلیم



إِعالم



تَعَلُّم



-2االَمر مِنْ (( تُنْزِلینَ )) :

أنْزِلی



ال تُنزِلی



إنْزِلی



-3عَلی وزن (( استفعال )) :

استتار 

استماع



استرجاع



1.5

عَین الماضی و المضارع و األمر و النهی :
9

الف -و ال تَقْتُلوُا أنْفُسَکُمْ إِنَّ اهللَ کانَ بِکُمْ رَحیماً .

2

ب -اُطْلُبوُا العِلْمَ وَلو بالصّین .
ج -قَوْلُ ال أعْلَمُ نِصْفُ العِلمِ .
ترجم هذه االفعال و اکتب نوعها  ( .ترجمه و صیغه افعال زیر را بنویسید )

11

الف -سَاَکْتُبُ

ج -ال یَکْتُبْنَ

ب -کانوُا یَنْظُرونَ

3

صُغْ فی الدائرة العدد المناسب  (( .کلمة زائدة ))
-1الغَیم
11

-2الشَّمس

-4الکَالم

-3العَدوّ

الف -هو الّذی ال یطلب لک الخیر بل یطلب الشَرْ .

1.5

ب -بخار متراکم فی السَّماء یَنْزِلُ مِنه المَطَر .
ج -قَلیلُه یَنْفع و کثیرُهُ قاتِل.
موفق و موید باشید
شهرابی
صفحه 2
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کلید سواالت

محل مهر و امضاء مدیر

-1چگونه از دانه ای روییده و درختی شده است؟
-2هرکس دشمنی بکارد ( کاشت )  ،زیان درو می کند (درو کرد )
-3قرآن بر آزادی عقیده تأکید می کند .
-4قرآن به مسلمانان امر می کند که پرستش شوندگان کفار دشنام ندهید .
1

-5ای باران قطع نشو .
-6خدا صاحب دانش ( حکمت ) کاملی است .
-7مسلمانان یک پنجم ساکنین زمین هستند .
-8آسمان ماهی ها می بارد .
الف -همانطور

2

3
4
5

ب-خفتگان اند
سِلْم ≠ حَرب

یَنْبوع = عَیْنْ

ریزان
متفرق نشوید
قَریةٍ
-1الخامس

6

 -2اثنَین
 -3الثانی
-1فعل نهی – جمع مذکر مخاطب

7

تاریخ امتحان 1991/11/19 :

-2ماضی استمراری – مفرد مذکر غائب
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تَعَلُّم
8

أنزِلی
استرجاع
الف -ال تَقتُلوُا  :فعل نهی

9

ب -اُطلُبوُا  :فعل امر
ج -ال أعلَمُ  :فعل مضارع منفی
الف -خواهم نوشت ← مستقبل متکلم وحده

10

ب-نگاه می کردند ← ماضی استمراری جمع مذکر غائب
ج -نمی نویسند ← نفی جمع مؤنث غائب
الف3-

11

ب1-
ج4-

صفحه 2
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