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 بارم  .بهترین شما، خوش اخالق ترینتان است ی فرمایند:پیامبر ص م

 ی(. واژه شناسالف
 است(.   یکلمه اضاف یک.)یسیدآن  بنو یرز یرا به عرب یرنام هر تصو-1

 «                                              َجّوال   –ِعنَب  -بَقرَة »  
 

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

 

 
  5/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 است(. یکلمه اضاف یک. )یسیدکلامت متضاد را کنار هم بنو-2
 «یَةغال -جالِس-یصةرَخ- -یرواِقف_کَث» 

 ..................... ≠.. ...............                                    ب(. ............ ≠(. .......... الف
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 .یدمفهوم مشخص کن یا یکلمه ناهامهنگ را از نظرمعن یفدرهررد-3
   یبةَحق           بَحر         َجبَل      ی(  کُرسالف
               َهل                  ذلک       هاتان     (   هؤالء ب
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 یسیدوکلامت مشخص شده رابن یمعن-4

.  .................االُم  اَماَم .      ...................  ج(. اَلطّفُل کالُحساِم ب( رُبَّ کاَلٍم      . ................... یَة  خشب(. هذه منضدة  الف
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  ( شناخت و کاربرد  قواعدب
 .یدمشخص کن×( اسم اشاره مناسب را باعالمت)  -5

جرُة کَب(............ الالف          هذا   -  2هذه  -1.             یرة  شَّ
       هذاِن  -          2هاتاِن - 1  .یّانِ َخَشب یانِ (.   ............. الُکرسب
                                                                          هؤالءِ  -     2هذانِ -1(. .........    الُعلامُء ناجحوَن.        ج
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 کلمه اضافه است(. یک.)یدمناسب خود قرار ده یهر کلمه را در جا-6
 «. أوالد . وا قفات . لُغتاِن . َصف  ینَ مسافر» 

 
                            مکرس:  جمع                     :جمع مونث سامل                   :جمع مذکر سامل                :  یمثن

1 

 در جاي خايل كلمه پرسيش مناسب بگذاريد. -5
.                ما  -الف           يَن  اَ                 َمن                     ..... هي؟ هي شاعرة 
 اَيَن                       ما               .......اَنَت؟  اَنا يف املدرسة.            هل  -ب

1 



 
 

 ( : ترجمهج
 .یدترجمه کن یرا به فارس یرز یثاحاد-8

 / (       ................................................................... .     55)  یَضة  (. طَلَُب الِعلِم فَرالف
 ........................................(       ...........................1. )یل  َوفاِعلُُه قَل یر  کَث یرُ (.  الخَ ب
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 .یدترجمه کن یرا به فارس یرز یجمله ها -9
َجرَتاِن، ِبال ََثٍَر.  .............................................. .   الف(. هاتاِن الشَّ

 ...................... .    . ............................ یبة  َو املَدرََسُة قَر یَدة  ب(.املَکتَبَُة بع
 ................................................. ؟  یبُة؟(.لَِمن هِذِه الَحقج
 ..................................... ؟ الرَُّجُل؟ ینَ (. أد
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 یدمشخص کن)×( را با عالمت  یحترجمه صح -10
 یُش عَ             َعبدُ  (.اإلنساُن ........... اإلحسانِ الف
رب                        :ینِ (.َعموُد الدّ ب الة    الصَّ  الصَّ

2/ 

 .یدرا کامل کن یرز یجمله ها یترجمه  -11
 ................  بزرگ است. ین.                                   ایر  الُفنُدُق کب هذا
 .آن خانه ...................... است یمتق            .           َیةغالِ  یُت ذلَِک البَ  ِقیَمةُ 

2 / 

 د(. درک و فهم
 .یدمشخص کن)×( درست را با عالمت  ینهبا توجه به معنا و مفهوم جمله، گز -12
جاُرالرُّماِن و ال ِعنَب فالف تاِن           ...........       البحِر  ی(. أش    البُس 
                           إِثناِن                ِستَّة                یَّة؟لِة االبِتدائ(. کَم َصفاً يف املَرحَ ب

1 

  یدمشخص کن« غ»و جمله غلط را با« ص»جمله درست را با  -13
نَِة، أََحَد َعََشَ َشه الف(. الُفنُدُق، َمكان  لِلُمساِفريَن.                      رًا  .         ب (. َعَدُد ُشهوِر السَّ
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 ه(. مکامله
 .یدشامست . به آن پاسخ کوتاه ده یبرا یردو سوال ز -14
 أنَت؟      ....................... . ینَ ب( ِمن أ الف(  أ أنَت طالِب  ؟  ....................... . 

1 

 .یدپاسخ کوتاه بده یربا توجه به تصو-12
 

   
-------------یُح؟کَم َعَدُد املَفات           ---------------الَولَُد؟ ینَ أ            ----------ما هِذه؟
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 ینور «با آرزوي موفقيت شام عزيزان»                                                                                          
 

 :حروف منره با جمع     عدد:منره باجمع             :یمنره شفاه :یمنره کتب
 

 نام و نام خانوادگي دبري ، امضاء و تاريخ:
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