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  جمالت زیررابه فارسی ترجمه کنید                              
  الغراب اسود        ) فال

  االسماك وقعن فی الشبکۀ )ب
  انتن سمعتن کالمی           )ج
  علیک بمداراة الناس)چ
  اشتریت فستاناوعباءة)ح
  الالعبۀ رفعت علم ایران)خ
  نحن ماعبرناالحدود)د
 االنسان عبداالحسان)ذ
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2  
  ترجمه هاي ناقص زیرراکامل کنید       

  بانادان است.......انسان دانابهتراز . ...........ۀ الجاهلعداوة العاقل خیر من صداق
  است..… .… بهتراز.............السوء الوحدة خیر من جلیس
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3  
  ترجمه درست راانتخاب کنید    

  ⃝گردش به چپ ممنوع        ⃝گردش به راست ممنوع               .الدوران الی الیمین ممنوع-1
    ⃝او به خانه اش رسید            ⃝تو به خانه ات رسیدي                          .هی وصلت الی بیتها 
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  )                 وراء-جالس-رخیصۀ-خلف-واقف(                کلمات مترادف ومتضاد راکنار هم بنویسید  4
.........)═..........  )            ( .........≠(............  5/0 

5  
  ماهنگ درهر مجموعه کدام است        کلمه ناه

  ⃝سروال           ⃝جوال        ⃝فستان        ⃝ قمیص
  ⃝اخضر            ⃝احد         ⃝ابیض          ⃝ازرق
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  معنی کلمات مشخص شده رابنویسید       

 کالحسامناجحۀ                                 رب کالم  اسرةهم 
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  )        االحسان-ناجحات-العبر-المسافرین(کلمات مقابل رادر جاي مناسب بنویسید   7
  5/0   )          (        جمع مذکرسالم     )      (       جمع مؤنث سالم

8  

  جاي خالی راباکلمه مناسب پرکنید
  ⃝حصدت            ⃝حصد    المحصول                .......انأ.1
       ⃝لعبت            ⃝مع صدیقاتها      لعبت.......المعلمۀ .2
  ⃝نظرتم             ⃝نظروا          الی السماء      ......هم . 3
  ⃝وصلتن           ⃝وصلتم     الی بیتکم           .....انتم . 4
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9  

  کلمات مرتبط باستون الف رابه ستون ب وصل کنید
  )ب()                         الف(  

  الدنیاالسؤال                         
  الذهب         قیمته غالیۀ        

 مفتاح العلم                                 
 
  

0.5  
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  به سؤاالت زیر به عربی پاسخ دهید
  کیف حالک؟            
  من أین انت؟           

 
 

   
ماهو لون                                  ؟                   السفینه أین                                                                           

  الموز؟

    2  
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  درجاي خالی گزینه مناسب بنویسید

  ⃝بارد        ⃝حار..........الشتاءفصل -1
  ⃝یسخم          ⃝اربعاء.......امس کان یوم الثالثاءفالیوم یوم  -2
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  )المنضده. السیاره.الرمان.الکرسی.التفاح.البیت(باتوجه به تصویر به عربی پاسخ دهید
  
  
  
 

…………             …………. .                  ……………               ……………    
  

1  

13  

  متن زیر رابخوانیدوبه سؤاالت پاسخ دهید
لحجریۀ واالسماك خایفات منها هی کانت وحیدة بالصدیقۀ کانت فی بحر کبیر سمکۀ قبیحۀاسمها السمکۀ ا

  دایما خمسۀ من الصیادین جاؤواواخذوها
  کم صیاداکان فی السفینۀ-1
  کیف کانت السمکه الحجریۀ-2

  .درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید -ب     
  ⃝غ           ⃝االسماك خایفات من السمکه الحجریه    ص 

  ⃝غ           ⃝ریه صغیره و جمیله   ص کانت السمکه الحج
  

1  

  

  موفق باشید                                                                           
                                                                                                        نمره  15جمع بارم 
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