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بارم

سواالت

4

جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.
-1یَبتدیُ العامُ الدّراسیّ الجَدید)1(.
 -2أنا أذهَبُ إلی السّوقِ و أرجِعُ مَساءً)1( .
 -3أَ یُمکِنُ أَنْ تُعطیَنی شاحِنَ الْجَوّالِ؟()1
 -4هو وَلَدُ ذَکیٌ و هادِیٌ )1( .

2

1

کلمات متضاد و مترادف را دو به دو کنار هم بنویسید .
(بعید – محزون – نهار – قریب  -حَزِنَ) ......................... = ........................

3

ترجمه لغاتی که زیر آن خط کشیده شده است را بنویسید .
الف) أبحاثِ عَنِ األسماکِ .

4
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أبحاثِ  ................... :ب) هُم یَحمِلونَ حقائِبَهُم و یَمشونَ علی الرّصیف.

رَصیف .......... :

کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید .
الف) تُفّاح

5

.................. ≠ .............................

رُمّان

ترجمه صحیح را عالمت بزنید .
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عِنب

ب) ا ُسبوع

سَحاب

ذَهَب

 -1إعلَم أنّ النّصرَ مَعَ الصّبر .

الف) بدان که به همراه صبر قدرتمندی است .

شَهر

سَنَ
1

ب) بدان که پیروزی همراه با صبر است .

 -2حُسنُ األدَبِ یَستُرُ قُبحَ النَّسَبِ .
الف) خوش اخالقی  ،زشتی نسب را می پوشاند .
6

ب) ادب نیک  ،زشتی نسب را می پوشاند .

حروف اصلی و وزن کلمات زیر را بنویسید .
الف) معروف

(ریشه ) .........................................

ب) رافع

(ریشه) .....................................

1
(وزن) .....................................
(وزن) .....................................

7

در جمله های زیر فعل مناسب را بنویسید .
الف) عَجَزَ المَریضُ فَ .................فی المُستَشفی .
ب) وَ  ...................لَنا فی هذِه الدّنیا و فی اآلخِرهِ .
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حَفَرَ

رَقَدَ

أکتُب

إفتَح

8

 به پرسش های زیر با توجه به تصاویر پاسخ کوتاه دهیدالف) کَمْ حافِلهً فِی الْمَوقِفِ؟
9

10
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ب) ماذا عَلَی الشَّجَرة؟
1

در عبارات زیر فعل امر را مشخص کنید .
الف)  ........................جداراً خَشَبّیاً بینَنا .

(إصنَعا  -إصنَع)

ب)  ..........................عَلی القومِ الکافِرین .

(أنصُرنا – أنصُری )

درستی یا نادرستی جمالت زیر را براساس واقعیت مشخص کنید  (.ص ) ( غ )

2

الف) مرقَدُ اإلمام الثّالِثُ فی مَدینَۀ مشهَدُ فی مَحافِظَۀ خُراسان .
ب) ألجِسرُ مَکانٌ یرقَدُ فیهِ المَرضی لِلعَالجِ.
ج) الفَالحُ یَعمَلُ فی االدارة .

د) فَصْلُ الشِّتاءِ حارٌّ
2

 متن زیر را بخوانید و به سواالت آن به عربی پاسخ دهید.وَقَعَتْ هذِهِ الْحِکایَۀُ قَبْلَ أَربَعینَ سَنَۀً فی بِالدٍ؛ ذَهَبَ اثْناعَشَرَ طالِباً مِنْ طُلّبِ الْجامِعَۀِ مَعَ أُستاذِهِم إلَی سَفْرَةٍ عِلْمیَّۀٍ
لِتَهیِئَۀِ أَبْحاثٍ عَنِ الْأسماکِ؛ کانَتْ میاهُ الْبَحرِ هادِئَۀً؛ فَجأَةً ظَهَرَ سَحابٌ فِی السَّماءِ
ب) کَیفَ کانَتْ میاهُ اَلْبَحرِ؟

الف) کَمْ طالِباً مِنْ طُلّابِ الجامِعَۀِ ذَهَبوا اِلَی سَفْرَةٍ عِلْمیَّۀٍ؟
ج) لِماذا ذَهَبَ طُلّابِ الجامِعَۀِ مَعَ أُستاذِهِم؟
11

د) مِتی وَقَعَتْ هذِهِ الْحِکایَۀُ؟

کدام یک از ستون الف با ستون ب ارتباط دارد آن ها را به هم وصل کنید .
الف

ب

-

جریانُ الدّموعِ مِنَ الحُزنِ.

– قوانینُ المُرور

-

قواعِدُ المُرور فی الشّوارِعُ و الطّرُقِ.

– البُکاءُ

-

مَکانُ للتّعلیمِ العالی بَعدَ المَدرسۀ.

– الفَرَجُ

 -حَلّ الصّعابِ و المُشکِالتِ

 -الجامِعَۀ
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