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نمره7  الف مهارت ترجمه 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید .  _1

 و ما نَظَرَ إلی الیَسارِ و الیمینِ .ةً فَعَبَرَ الشارع فَجأالف(

 

 ب( عَلیَّ الذَّهابُ لِصُنعِها  .

 

 .  انکَسَرَت قَلیالً و لکنَّها ما غَرِقَت نةُج( السَّفی

 

  اِقبَل مَصیرُکَ . د( أنتَ ال تَقدِرُ 

 

 

 

75/0 

 

75/0 

 

5/0 

 .عبارات قرآنی  و حدیث زیر را ترجمه کنید  _2

 الف( ماظَلَمناهُم وَلَکِن ظَلَموا أنفُسَهُم .

 

 ب( إذا سَألَکَ عِبادی عَنّی فَإنّی قَریبٌ.

 

 ج( قَولُ ال أعلَمُ نِصفُ اِلعلمِ  .

 

 

 کامل کنید .ترجمه ناقص را  _3 5/0

 

 ، ال َتصعَد.  هیچ فایده ای  ........................ نیست ......................  .              ال فائِدَةَ لِلمُحاوَلَةَ
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مناسب را انتخاب کنید .گزینه -4 0.5  

.ظَلَمَتَ صدیقک فهو غضبان علیک  _ ا  

گرفت .دوست تو به تو ظلم کرد پس او بر تو خشم الف(   

 ب( تو به دوست خود ظلم کردی پس او از تو عصبانی شد .

.اً بین األخوینِ شَبیصَنَعَ النجّارُ جداراً خَ _2  

 الف( نجار یک پُل چوبی بین دو برادر ساخت .

  ب( نجار یک دیوار چوبی بین دو برادر ساخت .

      

 د مهارت واژه شناسی 2

5/0  نام تصاویر زیر را به عربی بنویسید .  _1 

 

                                             
 

                                                                                                                                                     

. ......................مَکّارٌب( هذا  . ةٌائیَّمَسالف( هذه ........................                                                    

 

 

5/0   مترادف و متضاد کلمات را از د اخل کادر پیدا کرده سپس در مقابلش بنویسید. _2 

 

 

 =ب( فَرَح                                                               ≠الف( صِغَر 

 

5/0  معنی کلمات خط کشی شده را بنویسید. -3 

 عِباد اهلل إلی اهلل .أحَبَّ الف( إنَّ 

 

 کَبیر –إجتهاد  –سُرور  -کِبَر
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 . الطُّرُقِوَ الشَّوارِعِ فِی السَّیْرِوَالْمُرورِ قَواعِدُ ب(

 

5/0  است ؟  "ناهماهنگ  "کدام گزینه از نظر معنا با سایر گزینه ها  _4 

 اَیُّ                   لِمَ                      مَتی                         لَقَدالف( 

 ب( حَداد              مِصباح                  حَلوانیّ                     شُرطی

 

  قواعدمهارت شناخت و کاربرد  2

5/0 را بنویسید. "مکتوب "وزن و حروف اصلی کلمه  _1   

 وزن : .......................                                          حروف اصلی : .........................

 

5/0 .بنویسید در جاهای خالی ، فعل ماضی و مضارع مناسب را  _2   

 الف( هوالء الطُلّابُ ....................کُرَهَ القَدَمِ الیَوم . 

( لَعِبتُما 2( یَلعَبونَ                   1                    

قَبلَ یَومینِ .  ................. إلی المَکتَبةِ، هَل ......... ب( أیّتِها التِّلمیذَةُ  

ذَهَبتِ( 2( تَذَهبُ                    1   

 

  در جاهای خالی فعل امر و یا نهی مناسب قرار دهید . _3 1

 الف( یا أُختی ، ..................... شایاً حارّاً .               ال تَشرَب            ال تَشرَبی 

إعمَلوا ب( ...................... صالحاً إنّی بِما تَعمَلونَ عَلیمً .      ال تَعلَمُوا             

 ج( یا طالباتُ ، ....................... إلی السماءِ .             أُنظُرنَ              أُنظُر

 د( یا حبیبُ ، ......................... حَقیبَتَکَ هُنا .          ال تَجعَل           ال تَجعَلی

 

  مهارت درک و فهم 3

متن زیر را بخوانید و سواالت آن را به عربی پاسخ دهید .  _1 1  

. یَذهَبُ إلَی إدارَتِهِ فی الصَّباح وَ یَرجِعُ إلی البَیتِ بَعدَ الظُّهرِ. هُوَ مُنَظَّمٌ وَ دَقیقٌ  ةالسِّیِّد أحمدی مُوَظَّفٌ فی المَکتَبَ

هُما إسمُها فاطمة و الثّانی إسمُها زینب . فاطمة تَخَرَّجَت مِنَ المَدرسَةِ و لَهُ بَنتانِ أوَّلَ هِ . یَکتُبُ رَسائِلَ بِدِقَّةِفی عَمَلِ

مازندران. فی مُحافظة "رویان "اآلن مُمَرِّضة. زینب طالبةُ مِن طالبات جامِعَة طهران. هُم مِن مدینة   

؟( مِن أینَ هذِهِ األُسرَة1ُ  

؟ ( مَن تَخَرَّجَت مِنَ المَدرَسَة2    
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؟  الدرس تَقرَأُ زینب( أینَ 3  

( فی أیِّ إدارهٍ یَعمَلُ السَّیَّد أحمدی ؟4  

  جاهای خالی را بااستفاده از کلمات داخل کادر کامل کنید . _2 1

 

 

 الف( أنتِ ............................

........................ أمامَ بابِ المَصنَعِ .ب( السیارَتانِ   

 ج( عَجَزَ المَریضُ ف................... فِی المُستشفَی .

.وَ ال تَصرُخی  ..................... یا طِفلَةُد( ...    

 

؟ آن کلمه را به عربی بنویسید . هر کدام از توضیحات زیر مربوط به چه کلمه ای است _3 1  

. الَّذی الیَذهَبُ لِزیارَةِ أسرَتِهِ و َ  أقرِبائِهِف( هو ال  

ألحتِراقِ فی النّار .لِ مُناسِبَةٌب( أخشابُ   

. لتَّعلیمِ العالی بُعدَ المَدرسَةج( مَکانٌ ل  

.  فیه حَیَواناتٍ مُختَلِفةًد( مَکانٌ یَذهَبُ إلیهِ الناسُ و یُشاهِدونَ   

 

  مهارت مکالمه 1

با توجه به تصویر به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید . ) به عربی (  _1 1  

 
 

   
 
 

  

؟مَةِعَالالهوَ مَعنَی هذِهِ  ب( مَا                                    ؟ ( کَم طالِبَةً فی الصَفالف                  

 

 

  روان خوانی 3

  مکالمه 2

  با آرزوی موفقیت 

   أُسکتی –ال تَکذِبی  –رَقَدَ  –تَصادَمَتا 
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نمره7  الف مهارت ترجمه 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید .  _1

پس  ناگهان از خیابان عبور کرد و به سمت چپ و و ما نَظَرَ إلی الیَسارِ و الیمینِ .فَعَبَرَ الشارع فَجأةً الف(

 راست نگاه نکرد.

 

 آن بروم. من باید برای ساختنب( عَلیَّ الذَّهابُ لِصُنعِها  .

 

 کشتی کمی شکست ولی آن غرق نشد.. نهٌ انکَسَرَت قَلیالً و لکنَّها ما غَرِقَتج( السَّفی

 

 سرنوشتت را بپذیر..تو نمی توانی اِقبَل مَصیرُکَ . .د( أنتَ ال تَقدِرُ 

 

 

 

75/0 

 

75/0 

 

5/0 

 .عبارات قرآنی  و حدیث زیر را ترجمه کنید  _2

 ما به آنها ظلم نکردیم ولی آنها به خودشان ظلم کردند.ظَلَموا أنفُسَهُم .الف( ماظَلَمناهُم وَلَکِن 

 

 هرگاه بندگانم درباره من از تو پرسیدند پس همانا من نزدیکم.ب( إذا سَألَکَ عِبادی عَنّی فَإنّی قَریبٌ.

 

 گفتن نمی دانم نیمی از دانش است.ج( قَولُ ال أعلَمُ نِصفُ اِلعلمِ  .

 

 

 ناقص را کامل کنید .ترجمه  _3 5/0

 

 .             ..................  باالنیا....نیست  در تالش کردن.............، ال تَصعَد.  هیچ فایده ای  ... ةِلِلمُحاوَلَ ال فائِدَةَ

 

 

 سواالتکلید 
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مناسب را انتخاب کنید .گزینه -4 0.5  

ظَلَمَتَ صدیقک فهو غضبان علیک . _ا   

پس او بر تو خشم گرفت .دوست تو به تو ظلم کرد الف(   

 ب( تو به دوست خود ظلم کردی پس او از تو عصبانی شد .

اً بین األخوینِ .شَبیصَنَعَ النجّارُ جداراً خَ _2  

 الف( نجار یک پُل چوبی بین دو برادر ساخت .

 ب( نجار یک دیوار چوبی بین دو برادر ساخت . 

      

 د مهارت واژه شناسی 2

5/0  نام تصاویر زیر را به عربی بنویسید .  _1 

 

                                             
 

                                                                                                                                                     

مَکّارٌ ...........بٌلعَثَ..ب( هذا  . ائیَّةُمَس. ..........صحیفةهذه . الف(                                                   

 

 

5/0   مترادف و متضاد کلمات را از د اخل کادر پیدا کرده سپس در مقابلش بنویسید. _2 

 

 

 سرور = ب( فَرَح                                                             کبر  ≠الف( صِغَر 

 

5/0  معنی کلمات خط کشی شده را بنویسید. -3 

 محبوبترینعِباد اهلل إلی اهلل .أحَبَّ الف( إنَّ 

 ها راه. الطُّرُقِوَ الشَّوارِعِ فِی السَّیْرِوَالْمُرورِ قَواعِدُ ب(

 

 کَبیر –إجتهاد  –سُرور  -کِبَر
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5/0  است ؟  "ناهماهنگ  "کدام گزینه از نظر معنا با سایر گزینه ها  _4 

 لَقَدَایُّ                   لِمَ                      مَتی                         الف( 

 حَلوانیّ                     شُرطی                  مِصباحب( َحداد              

 

  قواعدمهارت شناخت و کاربرد  2

5/0 را بنویسید. "مکتوب "وزن و حروف اصلی کلمه  _1   

..............ک،ت،ب................                                      حروف اصلی : .مفعول.وزن : .  

 

5/0 .بنویسید در جاهای خالی ، فعل ماضی و مضارع مناسب را  _2   

القَدَمِ الیَوم .  ....................کُرَةَلّابُ الف( هوالء الطُ  

               1( یَلعَبونَ                   2( لَعِبتُما     

قَبلَ یَومینِ .  ................. إلی المَکتَبةِ، هَل .........ب( أیّتِها التِّلمیذَةُ   

  1( تَذَهبُ                    2( ذَهَبتِ

 

  خالی فعل امر و یا نهی مناسب قرار دهید .در جاهای  _3 1

 الف( یا أُختی ، ..................... شایاً حارّاً .               ال تَشرَب            ال تَشرَبی 

 ب( ...................... صالحاً إنّی بِما تَعمَلونَ عَلیمً .      ال تَعلَمُوا            إعمَلوا

 ج( یا طالباتُ ، ....................... إلی السماءِ .             أُنظُرنَ              أُنظُر

 د( یا حبیبُ ، ......................... حَقیبَتَکَ هُنا .          ال تَجعَل           ال تَجعَلی

 

  مهارت درک و فهم 3

متن زیر را بخوانید و سواالت آن را به عربی پاسخ دهید .  _1 1  

. یَذهَبُ إلَی إدارَتِهِ فی الصَّباح وَ یَرجِعُ إلی البَیتِ بَعدَ الظُّهرِ. هُوَ مُنَظَّمٌ وَ دَقیقٌ  ةد أحمدی مُوَظَّفٌ فی المَکتَبَالسِّیِّ

هُما إسمُها فاطمة و الثّانی إسمُها زینب . فاطمة تَخَرَّجَت مِنَ المَدرسَةِ و لَهُ بَنتانِ أوَّلَ هِ . یَکتُبُ رَسائِلَ بِدِقَّةِفی عَمَلِ

مازندران. فی مُحافظة "رویان "اآلن مُمَرِّضة. زینب طالبةُ مِن طالبات جامِعَة طهران. هُم مِن مدینة   

فی محافظه مازندران. "رویان " ةمِن مدین هذِهِ األُسرَةُ ( مِن أینَ هذِهِ األُسرَهُ؟1  

 فاطمة تَخَرَّجَت مِنَ المَدرسَةِ ( مَن تَخَرَّجَت مِنَ المَدرَسَه ؟2

.طهران فی جامِعَة؟  الدرس ( أینَ تَقرَأُ زینب3  
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.فی المَکتَبَة یَعمَلُ السَّیَّد أحمدی ( فی أیِّ إدارهٍ یَعمَلُ السَّیَّد أحمدی ؟4  

جاهای خالی را بااستفاده از کلمات داخل کادر کامل کنید .  _2 1  

 

 

....................ال تَکذِبی ........الف( أنتِ   

................ أمامَ بابِ المَصنَعِ ...تَصادَمَتا ب( السیارَتانِ ......  

............... فِی المُستشفَی .رَقَدَ ج( عَجَزَ المَریضُ ف..  

. وَ ال تَصرُخی ..... یا طِفلَةُأُسکتی ......د(    

 

؟ آن کلمه را به عربی بنویسید . هر کدام از توضیحات زیر مربوط به چه کلمه ای است _3 1  

الرحم قاطعُ. الف( هو الَّذی الیَذهَبُ لِزیارَهِ أسرَتِهِ و َ  أقرِبائِهِ  

بُطَالحَألحتِراقِ فی النّار .ب( أخشابُ مُناسِبَهٌ لِ  

الجامِعَةُج( مَکانٌ للتَّعلیمِ العالی بُعدَ المَدرسَه .  

یواناتالحَ حَدیقةُفیه حَیَواناتٍ مُختَلِفهً . د( مَکانٌ یَذهَبُ إلیهِ الناسُ و یُشاهِدونَ   

 

  مهارت مکالمه 1

با توجه به تصویر به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید . ) به عربی (  _1 1  

 
 

   
 
 

 

                

؟مَةِعَالال؟                                                ب( مَا هوَ مَعنَی هذِهِ  ( کَم طالِبَةً فی الصَفالف  

مَمَرالمُشاة                                 السِتَة                                               

 

 

  روان خوانی 3

  مکالمه 2

   أُسکتی –ال تَکذِبی  –رَقَدَ  –تَصادَمَتا 
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  با آرزوی موفقیت 

 

 


