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 واالتشرح س ردیف
بارم هر 

 سئوال

 ل الّتالية:الجمِجم تر 1

َم بالقلمالف(      ترین است همانکه با قلم یاد دادبخوان و پروردگارت گرامی :ِاقرأ و ربّک األکرم الّذي علَّ

 کردیمدر همۀ زنگها ما به معّلمان گوش می: في جمیع الِحصص کّنا نستمع إلی المعّلمین( ب      

 شودیرا بخوانی همکالسی بی نظم تو هشیار م اگر انشایت: إن َتقرأ إنشاءک یتنّبه زمیلک المشاغبج(      

تربیت  هایتعدادی از دانشمندان کتابهایی در زمینه: ألَّف عدٌد من العلماء کتبًا في مجاالت التربیةد(       

 تالیف نمودند

ه التبجیاله(         برای معلم برخیز و به او به طور کامل ادای احترام کن: ُقم للمعّلم َوفِّ

 کندسازد و ایجاد مییهمانا معلم جانها و عقلها را م: إّن المعّلم َیبني و ُینشئ أنُفسًا و عقوالً و(       
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 :انتخب الّصحیح 2

 :َمن ُیفّکر قبل الکالم َیسلم من الخطأالف(    

  ماَندهرکسی قبل از حرف زدن بیندیشد، از اشتباه در امان می( 1          

 مانیاگر قبل از حرف زدنت فکر کنی، از خطا در امان می( 2         

 :من الخیرات وجدَتها ذخیرة آلخرتکما فعلَت ( ب      

    یابیای برای آخرتت میها انجام دهی، آن را اندوختهآنچه که از خوبیهر( 1          

 یزی از کارهای نیک انجام ندادی که آن را برای آخرت خود بیابیچ( 2         

1 

 )کلمتان زائدتان( عّین المرادف و المتضاّد: 3

 أحیاء -َنَفَع  –أموات  –مّرة  –َهَرَب  –تارًة      

 أحیاء ≠ أموات                                      مّرة=  تارة              
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 : و المفردالجمع المکّسر  اکُتب 4

 ناجحة             حاتناج                                جنود           ُجندّي           
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  آزمون هفتگی



 

بارم هر  واالتشرح س ردیف
 سئوال

 :ترجمة األفعالاکُتب  5

 نکردموافقت : یوافقب( َلم                            موافقت کرده بودند: واَفقوا واکانالف(    

 کردنمیموافقت : ت ُتوافقکانما د(                             نخواهیم کرد موافقت : ُنوافقَلن ( ج     

 شاید موافقت کنید )گاهی(: ُتوافقونو( قد                                 است  موافقت کرده : وافَق قد ( ه       
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 :معنی الکلماتاکُتب  6

 تخته سیاه: سّبورةب(                                     مچ گیری              : َتعنُّتالف(    

 سرپیچی کرد: َعصید(                                                  موافقت کرد: واَفَق ( ج     

2 

 :لمعرفة و النکرة و الفعل الّناقصاعّین  7

َغّفاراً  کانواستغِفروا ربّکم إّنه ب(      

تنوین دارها نکره و ال دارها معرفه هستندبسیماهم الُمجِرمونُیعَرف ج( 

کان، یکون فعل ناقص استمنهم خیراً  یکونواَعسی أن د(        

َمنصوراً  کانإّنه  القتلَفال ُیسِرف في ز(        
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 اسم التفضیل و اسم المکان:اسم الفاعل و عّین  8

 .ألدباالجتناب عن کالم فیه إساءة لها أهمّ آداٌب  َمحضر الُمعلِّمفي  تالمیذلل     

 اسم           اسم     اسم                      

 تفضیل        فاعل    مکان                     
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