
5 فِّ الّسابِِع َو الثّامِِن   ُل  ُمراجَعُة ُدروِس الصَّ َوَّ ُس الأْ رأْ اَلدَّ

11 مُِن   ُس الثّاني  اَلآُْعبوُر الآْ رأْ اَلدَّ

17 داقَِة   ُر الصَّ ُس الثّالُِث  ِجسآْ رأْ اَلدَّ

23 بآُْر مِفتاُح الآَْفَرِج   ُس الّرابُِع  اَلصَّ رأْ اَلدَّ

29 جاُء   أْخاِمُس  اَلرَّ ُس ال رأْ اَلدَّ

34 آزمون نیم سال اول  

36 ُس الّساِدُس  تَغییُر الآَْحیاِة   رأْ اَلدَّ

42 ُس الّسابُِع  ثََمَرُة الآِْجدِّ   رأْ اَلدَّ

47 ُجآَْرِة   ُس الثّاِمُن  ِحواٌر بَیَن الّزائِرِ َو سائِِق َسّیاَرِة الآْ رأْ اَلدَّ

52 ِة   حَّ َل الصِّ ُس الّتاِسُع  نُصوٌص حَوآْ رأْ اَلدَّ

58 أْعاِشُر  ِرسالَُة الّشهیِد ُسلَیماني   ُس ال رأْ اَلدَّ

63 آزمون نیم سال دوم  
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 1 ترجمءه کلمه های رنگی را بنویسید.

 أهالً و َسهالً بِالَخریِف: به ............... خوش آمدید.

راسيُّ الَجدیُد. یَذهَُب الطُّاّلُب َو الطّالباُت إلی الَمدَرَسة بَِفَرٍح:   یَبَتدُئ العاُم الدِّ

.............................. جدید، ............... دانش آموزان )پسر و دختر( با ............... به مدرسه می روند.

واِرُع مَملوَءٌة بِالَبنیَن َو الَبناِت:  ُهم یَحِملوَن َحقِائَبُهم و یَمشون َعلَی الرَّصیِف و یَعُبروَن مََمرَّ الُمشاة لِلُعبور اآلِمِن؛ الشَّ

آنان کیف هایشان را ............... و روی پیاده رو ............... و از ............... برای عبور امن عبور می کنند.؛ خیابان ها پر از ............... و 

دختران است.

داَقِة بَیَن التَّالمیِذ:  راَسِة َو الِقراءِة َو الِکتابَِة َو َفصُل الصَّ  یَبَتِدُئ َفصُل الدِّ

فصل ............... و خواندن و نوشتن و فصل ............... میان دانش آموزان ............... .

 2 ترجمءه جمله های زیر را کامل کنید.

کَ��الم��ي اهلِل  بِ���اس���ِم  َأب�����َدُأ  َأذکُ������ُر َربّ�����ي ِع���ن���َد ِق��ی��اِم��ي 

با نام خدا ............... را شروع می کنم، هنگام ............... پروردگارم را ............... .

ُدروس���ي اهلِل  بِ��اس��ِم  َأب�����َدُأ  َأذکُ������ُر َربّ����ي ِع��ن��َد ُج��ل��وس��ي 

با نام خدا ............... را شروع می کنم، هنگام ............... پروردگارم را ............... .

کِ��ت��اب��ي اهلِل  بِ���اس���ِم  َأق�����َرُأ  َأس������اَُل َربّ�����ي َح����لَّ ِص��ع��اب��ي 

با نام خدا، کتابم را ...............، حّل ............... را از پروردگارم ............... .

ح��ی��اُة َو  نُ����وٌر  مَ��کْ��َت��ُب��ن��ا  ف���ی���ِه ُدع�������اٌء، ف���ی���ِه َص����الُة 

مکتب ما روشنایی و ............... است، در آن دعا، در آن ............... است.

ف��ی��ِه کُ����ن����وٌز، ف��ی��ِه َج��م��اُل ف��ی��ِه ُع���ل���وٌم، ف��ی��ِه کَ��م��اُل

در آن ...............، در آن کمال است، در آن ...............، در آن ............... است.

ال��ُع��لَ��م��اُء ِم��ن��ُه  ُج  یَ���َت���َخ���رَّ ال��ُح��کَ��م��اُء  فِ��ی��ِه  ُس  یُ������َدرِّ َو 

دانشمندان از آن ............... و حکیمان در آن ............... .

َسمائي َأن�����واُر  کُ��ُت��ب��ي  ه��ا  مَ���رَح���َم���ٌة، کَ���نْ���ٌز، کَ���َدوائ���ي 

............... کتاب های من نورهای آسمان من هستند ...............، گنج، مانند ............... من هستند.

ُأم���وري اهلِل  بِ���اْس���ِم  أب�����َدُأ  ُس����روري  زاَد  ِإلٰ���ه���ي  َف���اْس���ُم 

............... را با نام خدا ............... پس نام خدایم شادی من را ............... .
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 3 نام هر تصویر را زیر آن بنویسید. 

الَحمامَة / الَفَرس / الَبَقَرة / الَغزالَة / الُعصُفور / الَشاّلل

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

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

 4 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. )یک کلمه اضافی است.(

باِح نَأکُُله في الصَّ

ضّد الّصداقة

نَِة بمعنی السَّ

یُسافُِر بها الُحّجاُج

مَجموعٌة ِمَن الُمُدِن

الطّائَِرة
الَفطور
الَعداَوة

الُمحاَفظَة
العام

الَمدینَة

 5 پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

 ِمن أيِّ بَلٍَد أنِت؟

ٌة. .   2( أنا إیرانیَّ  1( أنا إیرانيٌّ

 کیَف سافرَت إلی مَشَهد؟

 1( فَرحاً   2( ثاَلث مّراٍت

 َأیَن بَیُتَك؟

 1( مِن إیران   2( في ذلَِك الّشاِرِع

 مَتی َوَصلُتم إلی الَبیِت؟

 1( َوَصلُتم اآلن.   2( َوَصلنا َمساًء.

 هَْل أنُتما بَِخیٍر؟

 1( نََعم، نَحُن بَِخیرٍ.   2( نََعم، أنا بَِخیرٍ.
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ُل وَّ َ ُس الأْ رأْ َالدَّ

 6 ترجمءه صحیح را انتخاب کنید. 

  ！و َجَعلنا ِمَن الماِء کُلَّ َشيٍء َحيٍّ

 1( و از آب همه چیز را زنده می گردانیم.  2( و از آب هر چیز زنده ای را قرار دادیم. 

و مَن یَشکُر فإنّما یَشکُُر لِنَفِسِه！ 

 1( و هر کس شکر کند، پس فقط برای خودش شکر می کند.   2( و کسی که شاکر باشد، برای خودش شکر کرده است. 

 َخیُر النّاِس مَن نََفَع النّاَس.

 1( بهترین مردم است کسی که مردم از او سود می برند.   2( بهترین مردم کسی است که به مردم سود رساند. 

 إّن اهللَ َجمیٌل یُحبُّ الَجماَل.

 1( یقیناً خداوند زیبا است و زیبایی را دوست دارد.    2( قطعاً خداوند زیبا، دوستدار زیبایی است. 

 7 کدام فعل از نظر زمان با بقیءه فعل ها ناهماهنگ است؟

  ِاعَتَذرَ  أعلَُم   أشَرُح   أبدُأ

  نََجَح   نَِدَم   نَظََر   نَنُصُر 

َم   َعلمُتم  َج   تََعلََّم   تَقدَّ   تَخرَّ

  یَئَِس   یَعلَُم   یَنُصُر   یَکِشُف 

  تَطُرقَن   َشَرحَن   َصنَعُتنَّ   َصِعدَن 

 8 با توجه به تصویر، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

 ماذا یَلَعبوَن؟

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

؟ فِّ  کیَف تَدُخُل الُمَعلَِّمُة في الصَّ

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

 کم ِمفتاَحاً َعلی الِکتاِب؟

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

 هَْل هِذِه َحمامٌة أم ُعصُفوٌر؟

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

 9 کدام فعل مناسب ضمیر داده شده است؟

:  نَجحُتنَّ   َعَبرَن   َعَرفوا   َعلموا   ُهنَّ

:  یَضَحکوَن   یَظِلمَن   تَطُبخیَن   تَعْلَْمَن   أنُتنَّ

 نَحُن:  یَغِسُل   یَغِفروَن   نَفَتُح   تَفَتحَن

 أنُتما:  َقِبلُتما   َقُربا   َقَدرتا   َفَعلُتم 

 هَي:  تَکُتمیَن   یَقِذُف   تَکِذُب   نَلَبُس 

 أنَت:  َسِمَعْت   َسِمعُت   َسِمعِت   َسِمعَْت 
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 10 به ترتیب در جاهای خالی عدد مناسب بنویسید.

4. أَربََعة3. ...............2. ِاثْنان1. واِحد

8. ثَمانَیة7. ...............6. ِستَّة5. ...............

12. ِاثنا َعَشَر11. ...............10. َعَشَرة9. ...............

4. ...............3. الثّالث2. الثّاني1. ...............

8. ...............7. الّسابِع6. ...............5. الخاِمس

12. ...............11. الحادي َعَشَر10. ...............9. الّتاِسع

 11 کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوری با بقیءه کلمات ناهماهنگ است؟

  مَطار   ُمتَحف   ُمخَتَبر   َفطور 

  حافِلَة   َسّیاَرة   مَدینَة   طائَِرة 

  َشْمس   َقَمر   نَْجم   َقلَم 

  َسفینَة   طائَِرة   َسّیاَرة   َعاّلمَة 

  یَسار   طَّیار   َخّباز   َحّداد 

  بُستان   ُفستان   َدَوران   یَکِذباِن 

  معّلمون   ُمسلموَن   مؤمنین   َفساتین 

 12 برای فعل های زیر ضمیر مناسب انتخاب کنید.

 ) أنَت  أنِت( تَعلَُم

 ) ُهما  أنُتما( یَجلساِن

 ) ُهم  نَحُن( نَنَجحُ 

 ) ُهم  أنُتم( یَشکُروَن

 ) أنِت  أنَت( ال تَصُدُق

 ) أنُتم  نَحُن( تَِجدوَن

 ) أنِت  أنا( أحِمُل

 ) ُهما  أنُتما( طَلَبا

( َوَصلنَ   ) ُهنَّ  أنُتنَّ

 ) ِهَي  أنِت( َستنَدمیَن

( َقَدرتُنَّ  ) أنُتنَّ  ُهنَّ

 ) ِهَي  أنا( بَدأُت

 ) أنا  نَحُن( َجلَسنا

 ) نَحُن  هَو( ما َوَصَل
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ُل وَّ َ ُس الأْ رأْ َالدَّ

 13 کلمات زیر را در جای مناسبی از جدول قرار دهید. 

سات/ کاتِبوَن طالَِبتاِن/ ُأخت/ َألوان/ عالَِمیِن/ َفساتین/ َزمیلَتاِن/ بََقَرة/ َفاّلَحیِن/ ریاضّیوَن/ تِلمیذات/ ُمَدرِّ

..............................مفرد مؤّنث:
..............................مثّنای مذّکر:
..............................مثّنای مؤّنث:

..............................جمع مذّکر سالم:
..............................جمع مؤّنث سالم:

..............................جمع مکّسر:

 14 در جاهای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب بنویسید.

ُة الَجدیَدُة َغداً.  1( تَبَتدئُ  2( اِبَتدأْت راسیَّ نَُة الدِّ   ............... السَّ

َفِر.  1( تَرِجعُ  2( َرجََعْت  ............... ُأسَرتي َقبَل یَومیِن ِمَن السَّ

 ُهنَّ ............... ُدروَسُهنَّ باسِم اهلِل دائِماً.  1( تَقرأْنَ  2( یَقرأَْن

 أیُّها الطُّاّلب هَْل َأنُتم ............... تَمارینَکُم؟  1( تَکُتبونَ  2( یَکُتبوَن

 ...............َك بَعَد ساَعٍة في الَمدَرَسِة.  1( َسُأشاِهدُ  2( شاهَدُت

 15 فعل های ماضی و مضارع را در جمله های زیر مشخص کنید.

 الِعلُم یَحُرُسَك و َأنَت تَحُرُس الماَل.  الُمسِلُم مَن َسلَم النّاُس ِمن لِسانِه.

و اهلل یَعلَُم و َأنُتم ال تَعلَموَن！  قالوا: مَن َفَعَل هذا بآلَِهِتنا！ 

 ！َو َرَأیَت النّاَس یَدُخلوَن في دیِن اهلِل  إذا مَلََك األراِذُل، هَلََك األَفاِضُل.

نادرست درست	  16 درستی یا نادرستی هر جمله را براساس حقیقت معلوم کنید.	

 الُمراَجَعُة ِضّد الّذهاِب.     

 الَغداُء طَعاُم الظُّهِر.     

 الَیوُم الّرابُِع في األُسُبوِع یَوُم األَربِعاء.    

 الُمحاَفظَُة مَجُموعُة الُمُدِن.     

 17 فعل های زیر را ترجمه کنید.

....................َسُیحبُّ....................ال یُحبُّدوست دارمأُِحبُّ

ُج....................تََخرَّجنا دانش آموخته شدیدتَخرَّجُتم....................نَتَخرَّ

....................ال تَخِدماِنخدمت نمی کنیال تَخدمیَن....................َخِدمَْن

....................تَحِملوَن....................َحملواحمل نمی کنندال یَحملوَن
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 18  متن زیر را بخوانید، سپس به سؤاالت پاسخ دهید.

واِرُع مَملوَءٌة  یَبَتدُئ العاُم الّدراسيُّ الَجدیُد في َفصِل الَخریِف. یَذهَُب الطُّاّلُب َو الطَّالباُت ِإلی الَمدَرَسِة بَِفَرٍح؛ ُهم یَحِملوَن َحقِائَبُهم؛ الشَّ

داَقِة بَیَن التَّالمیِذ. راَسِة َو الِقراءِة َو الِکتابَِة َو َفصُل الصَّ بِالَبنیَن َو الَبناِت. یَبَتِدُئ َفصُل الدِّ

ُة الَجدیَدُة؟ راسیَّ نَُة الدِّ  مَتی تَبدأ السَّ

 کَیَف یَذهَُب الطُّاّلُب إلی الَمدَرَسِة؟

 َأّي مَکاٍن مَملوٌء بالطُّاّلِب و الطّالِباِت؟

 مَن یَحِملوَن َحقائَبهم؟

 19 ترجمءه مکالمات زیر را کامل کنید.

رطيُّ َو الّزائُِر: ............... و زائر اَلشُّ

ـ ُشکراً. َساَعَدَك اهللُ! ـ َأهالً َو َسهالً بِکُم!  

سپاس گزارم، ............... خوش آمدید.  

ـ نَبْقٰی ُأْسبوَعیِن. ـ کَم یَوماً تَبَْقوَن فِي الِْعراِق؟  

............... می مانیم. چند روز در عراق ...............؟  

ِة َو سامَّراء. ـ إلَی النََّجِف َو کَرباَلء َو الکاِظمیَّ هاَب؟   ـ إلٰی َأيِّ ُمُدٍن تُریدوَن الذَّ

به نجف و کربال و کاظمین و سامراء به کدام ............... می خواهید بروید؟ 

ـ نَبقٰی یَومَین. ـ کم یَوماً تَبَقوَن في النََّجِف؟  

............... می مانیم. ............... در نجف می مانید؟  

ِة َو سامَّراء یَومَیِن َو الْباقي في کَرباَلء. ـ فِي الْکاِظمیَّ ـ َو کَم یَوماً في باِقي الُْمُدِن؟  

در کاظمین و سامراء ............... و ............... در کربال و چند روز در ...............؟  

ـ َحِفظََك اهللُ ! ـ َأتََمنّٰی لَکُم زیاَرًة مَقبولًَة!  

خداوند شما را حفظ کند. برایتان زیارت مقبولی را ............... . 

ـ ُشکراً َجزیالً. في أماِن اهلِل َو ِحفِظِه! ـ ُخْذ َجواَزَك، في أماِن اهلِل!  

بسیار متشکرم. ............... . ............... را بگیر. خداحافظ  

اَْلماُم الّصاِدُق ⒔  مَن زاَرنا في مَماتِ� نا َفکَأَنَّما زاَرنا في َحیاتِنا. 
هر کس ما را در ............... زیارت کند، پس گویی ما را در ............... زیارت کرده است.
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