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 واژه شناسی

 نمره( 1نام هر تصویر را به عربی بنویسید. ) -1

 

 

 

 

 
 نمره( 5/0فقط کلمۀ های مشخص شده را ترجمه کنید. ) -2

ِالَی المدرسةِ )ذاهبًا ب( کان الطالبُ      )                               ( التَّقاعُدِالف( اَنا بِحاجةٍ اِلَی 

   ) 

 نمره( 5/0را در جای مناسبش بنویسید. )( ≠)مترادف )=( و متضاد کلمات  -3

 عِند ( –حُسْن  –اَمام  –جَنب  –)سُوء 

................... = ...............................................  ......... ....................≠ 

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

 نمره( 5/0ناهماهنگ را مشخص کنید: )در هر ردیف کلمۀ  -4

  هَلَک    قَمَر    طَرَقَ   الف( خَرَجَ 

  طبیبات   العِبتینِ   قَمیصَینِ   ب( رَجالنِ 

 ترجمه

 نمره(5/3جمله ها را ترجمه کنید. ) -5

 الف( المکتبةُ بعیدةٌ ِمن هُنا وَ المَدرسةُ قریبةٌ.

 لِشراءِ الوسائِلِ.ب( ذَهَبَ النّجارُ اِلی السُّوقِ 

 َ  شجارِ.ج( الخریفُ فَصل سُقوطِ اَوراقِ ال

 د( النَّظرُ فی وَجهِ الوالدینِ عبادةٌ.

 نمره( 1ترجمه های ناقص را کامل کنید: )  -6

 ..... خیلیالف( قیمةُ هذه السَّیارةِ غالیةٌ جدًّا.                                       قیمت این .................

 ................................. است.

 ......... درب( هُما ساکنانِ مَعَ اَوالدِ هما فی قریةٍ.                                 آنها با .....................

 ............................... ساکن هستند.
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 نمره( 1)  ترجمۀ درست را انتخاب کنید. -7

 ب( هذه حائزةٌ ذَهبیَّةٌ لِلفائزِ االوّل.    الف( هؤالءِ العلماءُ مِن تِلکَ المدینةِ. 

 این جایزه ای طالیی برای برندۀ اول است. -1    این دانشمندان اهل آن شهر هستند.  -1

 این جایزۀ طالیی مال برندۀ اول است. -2    اینان دانشمندانی از آن شهر هستند.  -2

 د( ما کانَ النَّجارُ مُجّدًا فی عَملِه.     ةِ الرُّمانِ اَخضَرُ.قَ رَ وَ  نُ وْ ج( لَ 

 نجار در کارش کوشا نبود. -1    برگهای درخت انار سبز رنگ هستند. -1

 نجار در کارهایش تالش نمی کرد. -2     رنگ برگ درخت انار سبز است. -2

 نمره( 2)  جمله های حکیمانه را ترجمه کنید.-8

    خیرٌ الّناس اَنفُعهم لِلّناسِ.الف( 

      ب( لِسانُ المقصّر قَصیرٌ.

   ج( اَلخیرُ کثیرٌ و فاعلُهُ قلیلٌ.

    د( حُبُّ الوطنِ مِنَ االیمان.

 کاربرد قواعد

 نمره( 1)  در جاهای خالی فعل ماضی مناسب )با توجه به داخل کمانک( بنویسید. -9

ب( النِّساءُ .................................. اِلی    .................................. واجباتِنا. )کَتَبَ(الف( نحنُ 

 بُیوتِهنَّ. )رَجَعَ(

کَ د( هُم ....................................... اِلی تِل   ج( اَنتُم ...................................... طعامَکُم. )اَکِلَ(

 السَّمکةِ. )نَظَرَ(

 درک و فهم

 نمره( 5/0)  برای جاهای خالی کلمه ای مناسب برگزینید. -10

 اَخذتَ( –کتبتُ  –الف( أ .................................... هَدیتکَ؟ )اَخَذتُ 

 اء(ثالثال –االثنین  –ب( اَلیومُ یومُ االَحدِ و غدًا یومُ .............................. )اَلسَّبت 

 نمره( 5/0) هر کلمه را به توضیح مناسبش وصل کنید. )دو کلمه اضافی است( -11

 لَونُ السَّماءِ الصّافیة لَوحَة

 اُمُّ االُمّ و اُمُّ االب اَحمَر

  جَدَّة

  اَزرَق

 نمره( 1)  درستی یا نادرستی جمله ها را از نظر مفهموم و معنی مشخص کنید. -12

   نادرست    درست     فُصولُ السِّنةِ فصلُ الرّبیع.الف( اَّولُ 

  نادرست   درست   ب( اَلوانُ عَلمِ ایرانَ هِیَ االَخضرُ واالَصفرُ واالَحمرُ.

  نادرست   درست      ج( عَدَدُ اَیّامِ االُسبوع تِسعةٌ.

  نادرست   درست      د( اَلفُستانُ مِنَ الَمالبسِ النِّسائیَّةِ

 مکالمه

 نمره( 2)  به پرسشها پاسخ کوتاه دهید. )به دلخواه( -13

   الف( هَل عَبَرتَ مِنَ الشّارِع؟

  ب( کم طالبًا جالسٌ اَمامَک )خَلَفکَ(؟

   ج( اَینَ ذَهَبْتَ اَمس؟

   د( مَن اَعطَی هَدیّةً اِلیکَ؟

 شفاهی
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 نمره( 5)  روخوانی و مکالمه )در کالس( -14
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