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 الف( مهارت واژه شناسی

 نمره 5/0ترجمه کنید. فقط واژه های مشخص شده را  -1 

 طِبَّ العبوناَنا اُحِبُ ب(                                          مُبین  الف( بِلِسان عَرَبیٍّ 

 

 . از میان کلمات داخل پرانتز متضاد و مترادف را مشخص کنید -2 

 ........................ = ...........................  ..............          ............ ≠ .........................«      َالخَیر -ُلغه  –الماضی  –لسان  –القادم »  

 

 (دو کلمه اضافی است)بنویسید.   با استفاده از کلمات داخل پرانتز نام هر تصویر را -3 

 «اسحاب -ممّرض  –خّباز  –الشرطی »

 

 

 

 

 

 ؟ها از نظر معنا ناهماهنگ استکدام گزینه با سایر گزینه  -4 

 □ بَیع □ خبّاز □ حَدّاد □ شرطیب(                □ غُراب □ مینَه □ فرس  □ بقرهالف( 

 

 ب( مهارت ترجمه

 نمره 1. کنید کاملرا  ناقصترجمه  -5 

 تا کربال ............................................................. من از .......................................       أنا اُمشی مَِن النَّجفِ الی کربالالف( 

          من ....................................... می پزم .............................................................           انا طباخَُه اَطُبخُ طعاماً لذیذاً ب( 

 

 انتخاب کنید.را  صحیحترجمه ی  -6 

 □ما برای انسان زندگی می کنیم           □ما با انسان زندگی می کنیم             .   مَعَ الْإنسان شُ ینَحنُ نَعالف( 

 □آن گنجشک آب می نوشد                  □آن کبوتر آب می نوشد                اْلماءَ  شْرَبُ یَهذَا الْعُصفوُر  ب(

 

 نمره 2حکیمانه زیر را به فارسی ترجمه کنید.  سخنان -7 

 . الجَنَّةِ العِلمُ قُیوَ طَر قٌیطَر ء  یِلکُلِّ شالف( 

 .عِلمِهِ یأعَلمُ النّاِس مَن جََمعَ عِلمَ النّاسِ إلَ ب( 

 

 نمره 4 زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.جمله های  -8 

 اْلمَدرَسَةِ یفِ دَةٌیطاِلبَةٌ جَد یَ هالف( 

 بِسَّیارَتِهِ َیلْعَبُ الصَّغیرُ الْوَلَدُ  ذَاهب( 

 ة یَقَر یمََع أُمِّهِ ف رٌیکاَن فَرَسٌ صَغج( 

 اًکثیر ةَ یَّخَدَمُوا اللُّغََة الْعَرَب ونَیّرانیَالْإد( 

 

  



 ج( مهارت شناخت و کاربرد قواعد

 نمره 1 در جای خالی فعل مناسب بنویسید -9 

 □َتعرِفین                □ تَعرِفُ                                        ؟ یأخ ایهَلْ .......... ذلِکَ المَُدرّسُ الف( 

 □سَتَذهَبُ                □ ذَهَبنا.                                   ام یّالبُستاِن َقبلَ ثَالثَة أ ینَحُن ........... إلب( 

 □ أَشرَحُ          □.                                    تَشرَحیَن الدَّرسَ لِلطّالِباتِ .....................أنَا مَُدرِّسَةُ  ج(

 □َیشرَبُ              □هذه اَلِبنتُ ...................... اَلماَء.                                                 تَشرَُب  د(

 □ عمَلُأ              □ تَعمَلُ                                                  داً یِّجَ....................نَجّارُ، أنتَ  ای ه(

 □تُ َرجَعْ               □.                            أرجَعُ بِالدی ِفی الْأُسبوعِ اْلقادِمِ ی..... إل.أنَا سَْوفَ ....... ز(

 

 نمره 1. جمالت زیر فعل های ماضی و مضارع را مشخص کنیددر  -10 

 صدُُق و انتِ تکذبینَ نَحْنُ نَالف( 

 ب( اَنتَ ذَهَبْتَ الی المدرِسه

 هی کتَبَتْ واجباتَهاج( 

 

 نمره 1کلمه اضافی است(  دو. )کلمات ستون )الف( را با خطی به توضیح مناسب آن در ستون )ب( وصل کنید -11 

 

 (ب) (الف)

  فیه بَالءُ االنسانِ 

 اَلوَقتُ مِثلُهُ 

 سبوعاالُ امِ یّاَ دُ دَعَ

 االشجار کانُ مَ

 ْلاَلَجه 

 َهحَبْ س 

 َبهَلذَّا 

 َدلجَّ ا 

 َهلحدیقَا 

   سانالل  

 

 . به پرسش های زیر پاسخ دهید -12 

 ؟أینَ بَیُتَک الف( 

 ؟ بتکَ یحق یکَْم کتاباً فب( 

 

 را با دقت بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید. متن زیر -13 

مُدَّةَ  تیَفی الَمدرَسَةِ َو بَقِ دَةٌیطالِبٌَة جَد یَهِ « طِهران»یَإل«َسنَندَج»جاءَت مِن  یَطالِبٌَة فی الصَّف  الّثانی المُتَوَس ِط .هِ «نیأَسر»

 . دَةً یوَح نِیأُسبوعَ

 ؟نیأَسرالف(فی أیٍّ صَفٍّ کانَت 

 ؟دَةًیوَح نیأَسر تیََبقِب(کم اسبوعاً 

 

  موفق باشید 

 


