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 واالتشرح س ردیف
بارم هر 

 سئوال

 :العبارات التالیة رجمت 1

 شودگمان او دارد عاِلمی بزرگ میبی بیرًا:إّنه یکاد یکون عالمًا ک -   

 شودان خسیس مانند ثروتمندان مورد حسابرسی واقع میانس حاسبة األغنیاء:ُیحاَسب البخیل مُ  -   

 شودیهنگ به منظور خارج کردن روغن از جگرش شکار من الستخراج الزیت من کبده: الحوت ُیصاد -   

 افه الل است، تارهای صوتی نداردزر ّرافة َبکماء لیست لها أحبال صوتّیة:الزّ  -   

 رفت()به خواب عمیقی فرو میخوابید در کودکیش عمیق می برادرم خي یناُم نومًا عمیقًا في طفولّیته:أکان  -   

 شود به جز دانشچیزی با انفاق کردن کم می هر باإلنفاق إاّل العلم: ینقُص کّل شيء -   

 شناسدمی ای پای او راین کسی است که دشت مکه جا لَبطحاء وطأته:اهذا الّذي َتعرُف  -   
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 :اُکتب المعنی 2

 راییدسُ  :نَشدَ أ                 یوارد :سور                      یتختپا :عاصمة                     پوشش :ِغالف
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 عّین المترادف و المتضاّد: )کلمتان زائدتان( 3

 «اسَتعانَ  -جائع  –مرّدد  –َقَدَر  –استطاَع  –واثق »

 ّددمر ≠ ثقوا                                                  َدرَ قَ  = استطاعَ                  
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 المطلق و بّین نوعه:عّین المفعول  4

 !ندارد ّلم نفسه أحّق باإلجالل من معّلم الّناسمع -   

  تأکیدی:  تنزیالً لمالئکة علی األنبیاء َنزَّل اهلل ا -   

 !ندارد و إن أکرمت الکریم ملکته -   

 وعین صادقاً  استغفاراً استغفرت ربّي العزیز  -   

 وعین األعاظم طوافیه الّسالم بالبیت فطاَف اإلمام عل -   

 وعین جّیدةً  معرفةً ا أعرفه فقال الفرزدق: أن -   
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  آزمون هفتگی

 



 

بارم هر  واالتشرح س ردیف
 سئوال
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 عّین الکلمة الغریبة:

 وقوف العرفات – ِمنبر –واف الطَّ  –استالم الحجر  –ّجاج الحُ       
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 انتخب المختار الّصحیح: 6

 )ع(کان الفرزدق یستر حّبه ألهل البیت -
 نمودرا پنهان می )ع(الف( فرزدق محبتش به اهل بیت   

 پنهان مانده بود )ع(محبت فرزدق به اهل بیتب(      
 بینما ینظُر إلیهم إذ جاء أبوهم -

 کرد ناگهان پدرشان آمدالف( در حالیکه به آنها نگاه می   
 کردب( هنگامی که پدر آنها آمد او داشت به آنها نگاه می     

َمه القرآن َتعلیماً  -  َعلَّ
 الف( قرآن را به او بدون شک آموزش داد   

 ب( به خوبی قرآن را به او یاد بده     
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 کّمل الفراغات بالکلمة المناسبة: )کلمتان زائدتان( 7
 «لمباراةا -أنَبَت  -َحَل رَ  - الّدارجة -ر ضائ -الّسهل »

 إلی خلفاء بني أمّیة بالّشام. َحلَ رَ إّن الفرزدق  -
 ه؛ ألّنه معروف عند الجمیع.ائرض هذا الکالم لیس بـ -
 لها َجناحین. أنبَت إذا أراد اهلل هالک الّنملة،  -
 في الّصفا. َینبت و ال فاالّص إّن الّزرع ینبت في  -
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 انتخب المفعول المطلق المناسب للفراغین: 8

 (ُخروجاً  –خارَج ) .. َعجیبًا. ............َیخُرج هذا الّسمک من الغالف . -

 محتاجًا(  – احتیاجَ ألحیاِء. )ا........... إّنا نحتاج إلی هذه المواّد ...... -
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