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 ) مهارت واژه شناسی (دو نمره
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 ق (، طَرية ر ، بَ َقرَ ) فَ َرس ، ِجس    نام هر تصویر را به عربي در کنار آن بنویسید.

                              ......................................                                                        .................................... 
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 (.) یک مورد اضافه است. کلمه ی مناسب برای هر گروه را از داخل کمانک انتخاب کنید

 ( أَن َصحَود ، ِلسان ،) َأس                                                                          
 َضر ) .............(َمر ، َأخ  ض ، َأح  أَب  يَ  ب(........... (                                       ن ) ..َقَدم ، يَد ، َعي  الف( 
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 .مشخص شده را ترجمه کنیدکلمات 

 ..........    .ُمسَتشَفیال   ِفي راِقَدة  ها ُأم  ب(                       ..........     .َحفِ ُمت  ال  ی لَ نَذَهُب إِ الف( 
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 ( .است اد را دو به دو کنار هم بنویسید. ) دو کلمه اضافهکلمات مترادف و متض

 (  َوَضعَ اة ،تَعاَل ، ت ، َجَعَل ،َحي، َمو  َأًة َفج   )                                                    
   .................≠................: متضاد                                      ...................  =.................مترادف: 
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 ) مهارت ترجمه ( هفت نمره

0 

 احادیث زیر را ترجمه کنید.

 0: ............................... مَ ِعل  ال   نفاِق ِاَّل ی الِ لَ نُقُص عَ يَ یٍء ل  شَ الف( کُ 
ِتساِب ال ِ  َأعَجُز الّناِس َمن  َعَجَز َعنِ ب(   0................................: خوانِ اک 

2 

2 

6 

 عبارات زیر را کامل کنید.ترجمه ناقص 

 هیچ............به نجاتمان نیست. :دانشجویان گفتند            «.جاتِناّلرَجاَء لِنَ » :بُ الط ّل  الف( قالَ 

تُُه َعَلی الَرصي  او را در ................مقابل دیدم.               .ُمقاِبلِ ِف ال  ب( شاَهد 
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   9 

 ترجمه درست را انتخاب کنید.

 .وی سخن گفت الف(به سوی پدرش رفت و با                                               . َم َمَعهُ َو َتَکلَ ِه إلَيَذَهَب أَبوُه *

 .سخن گفت ب(پدرش به سویش رفت و با او                                                                                       
 

 .کار می کنم الف(در میهنم در مزرعه                             . َمزرََعةِ ال   ُت َأشَتِغُل ِفيُکن    في َوطَني*

                                                                                                                                                                                                                                                        .ب(در میهنم در مزرعه کار می کردم                                                                                        
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 .جمالت زیر را ترجمه کنید

 0: ............................................ الطّازَجِ ِب َحليال   َذا ال فيتاميُن ِفيه   وَجدُ الف( يُ 

  0: ......................................... ةِ عيَ نابحاِث الص  اً ِلل َ ب( هَو َأَوُل َمن  َصَنَع ُمخَتَبر 

 0َری: ................................... ًة ُاخ  ُخروَج َمرَ َغزاَلُة ال  ج(حاَوَلِت ال  

 0: ................................. ال ُمحاَوَلةِ ُکم بِ ، َعَليَشبابُ  ايد(

 

2 
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2 
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 )مهارت شناخت و کاربرد قواعد( دو نمره

7 

 جمالت زیر مشخص کنید. دررا فعل های ماضي و مضارع 

 .ُمرورِ ال   مِ تَعلي َلی ِمن َطَقةِ ُمديُر الَتلميَذ إِ َخَذ ال  الف( أَ 

 .دٍ يِت حميرَُجل  باَب بَ  طُرقُ يّاِم يَ َصباِح َأَحِد ال َ  ب( في

 فعل مضارع  فعل ماضی    
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 جدول زیر را کامل کنید.

 

 
 حروف اصلی         وزن             کلمه           

 ج،ل،س ......... سَجلي

 ...،......، لَ تَ عَ ِاف    تَ َغلَ ِاش  
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 .ی خالي را با فعل مناسب پر کنیدهاجا

     َنعُ ص  ّليَ                      َنع  ِاص                      بَ َلَک .           ................ُمستَ ق  خيا أَ الف(ي

    َملينَ تَ ع                       َملنِ َستَ ع      اً ؟                  َهل ................َغد َحتانِ ّل فَ ا ال  تُ هَ ب( أي َ 

      َحک  ّلَتض                    ّلَتض َحکوا                         .عٍ و ٍت ُمرتَ فَ صَ ...............بِ  َأو ّلدُ ج(يا 

تُ                             َکَتَبتا                       .َأم سِ ما عاِقَلتاِن..............واِجباتِهِ تاِن ال  د( اَلِبن    بانِ َتک 

2 

 سه نمره )درک و فهم(

21 

 درستي یا نادرستي هر جمله را بر اساس واقعیت معلوم کنید.

 نادرست                     درست                           ُرُه.َغي    ها ماء  َأو  ِض فير ال َ  ِفي َقة  َعمي ِبئُر ُحفَرة  ل  الف( اَ 
 نادرست               درست                     .               ُخبزِ َکال    ةِ ِغذائيَ ال   َمواد  َمخَزن  ِلِحفِظ ال   ةُ عَ َمطب َ اَل   ب(
 نادرست                         درست                          .   دِ ع  َسماِء َمَع الرَ َن الِزُل مِ تَ ن   َکهَرباء    اَلَصاِعَقةُ  ج(
 نادرست   درست                                       .      مِتحاناتِ ال   يَجُح فِ ن  ذي ي َ اِلُب الَ الطّ  لّراِسُب هوَ اَ  د(
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 (.مورد در ستون ب اضافه است )یک  .را بنویسید« الف»ناسب ستون پاسخ م« ب»با شماره گذاری در ستون 

 

 ب   

 اَلذ ئب 
 َفَرجاَل   
 اَلّنار 
 فَخرياَل   
 لثَعَلباَ  

 الف

 ِف َد الَصيبَ ع   تيأ  َفصل  يَ  1  
 رِهِ َغي َخَشِب وَ ِتراِق ال  َجُة اح  نَتي 2  
ُُ الص   3    تِ ُمشِکلال   عاِب وَ َحُل
 ص  َحَيوان  َحري 4  

2 
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 را انتخاب کنید.برای جاهای خالي ه به متن گزینه درست با توجّ

َهباِن إِ :َمرَيُم َو زَي  َنُب، ُهما َصغينِ لي ُأختا.ِاسمي ُمَحَمد .عِ الّتاسِ  الَصف   ب  ِفيا طالِ أنَ  َوةٍ إِ  ثَلثَةُ  ديِة َوِعن  ی ال َمدَرسَ لَ َرتاِن َفل َتذ  . خ 

رَ  ، علی  اَکبَ رُ علی  َو َجواد  َو صادق   ُس  رَ َو َتخَ ه ،ةِ َأوّلِد اّل   َن هَو َخَباز .َو اآل َسةِ َرَج ِمَن ال َمد 

 ِة فارس .َفظَ ُمحا شيراز في ةِ نَ َمدي الَصف  الّرابِع. َنحُن ِمن   َجواد  ِفي الَصف  الّساِبِع َو صادق  ِفي

َهباِن إِ نَ الف(ِلماذا َمريَُم َو زَي      َضتانِ َمري   َصغيَرتاِن                        0 ما ...........نَ هُ ی ال َمدَرَسِة ؟ ِلَ لَ ُب ّل َتذ 

 از  َخبّ       َحّداد                                                  0........َو هَو ........ال َمدَرَسِة َرَج ِمَن ب( علی  َتخَ 

 َنةِ َمديال          ال َقريَِة                                                           0........... ِفي. سَرُة ال ُ  هِ ذِ ُش ه  ج(تَعي

....... يد  فِ د(ُمَحمَ    اِبعِ لرّ ا  الّتاِسِع                                                                   0 .........الَصف 

2 

  ( یک نمرهمکالمه)  

20 

 ه به تصویر به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.توجّبا

 

                                                                                 

 

 

        ی َمشَهد؟لَ إِ  ارُ ساِفُر الز وّ ِبَم يُ                           ؟                                                نَ اآل   َعةُ ّساال َکمِ       

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

2 

 موفق و پیروز باشید.
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  52/0رَسفَ اسب                                    52/0پُل          جِسر 1

           52/0ب(اَسوَد                           52/0لِسان الف( 5

                          52/0ب(بستری                            52/0الف(موزه 3

  52/0ةحَیا≠متضاد: مَوت                      52/0مترادف:وَضَعَ=جَعَلَ 4

2 

 بجز دانش  بخشش  کم می شود  با   هرچیزی الف(

         52/0         52 /0          52/0        52 /0 

 ب(ناتوان ترین مردم  کسی است که از بدست آوردن  دوستان)یاران(  ناتوان باشد.

         52/0                                 52/0                          52/0               52/0 

 

  52/0ب( پیاده رو                      52/0الف( امیدی 6   

  7 
 52/0ب(پدرش به سویش رفت و با وی سخن گفت

  52/0ب(در میهنم در مزرعه کار می کردم 
 

  8 

 اردالف( این ویتامین  در شیر  تازه  وجود د

          52/0         52/0  52/0    52/0 

 ساخته است. که آزمایشگاهی برای پژوهشهای صنعتی  کسی است  او نخستین  ب(

        52/0         52/0               52/0                      52/0                      52/0  

 تالش کرد.  ج( آهو  یکبار دیگر   برای خارج شدن

   52/0     52/0           52/0                 52/0 

 الزم است.برشماد( ای جوانان تالش کردن 

     52/0         52/0             52/0 

 

  52/0 )مضارع(ب(یَطرُقُ                          52/0)ماضی( الف( أَخَذَ  9  

  52/0اِشتَغَلَ              حروف اصلی              ش غ ل                           52/0عیلجَلیس              وزن فَ 10 

 11 
 52/0 هر مورد

          تابَوا                 د(کَتَج(التَضحَک                   سَتَعمَالنِالف( اِصنَع               ب( 
 

 15 
 52/0 هرمورد

 درست           ناالف( درست                 ب( نادرست               ج( درست                   د( 
 

 13 
 52/0هر مورد 

 اَلخَریف-1النّار                      -5اَلفَرَج                     -3الذئب                    -4
 

 14 
 52/0هر مورد 

 د( التاسِع                 َنة اَلَمدي ب(خَباز                       ج(     الف( صَغیرَتان        
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 2/0هر مورد 

                بِالحاِفَلةتصویر دوم:        فُالنصِّو  لثّالَِثة  اَ  تصویر اول:
 

 موفق و پیروز باشید.


