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 بارم متن سوال ردیف

 های زیر را به فارسی ترجمه کنید.جمله  1

  اَنا بحاجةٍ الی التقاعد.الف. 

  طلب مِنهُ صُنعَ بیتٍ خَشَبیٍّ.ب. 

  نّنساءُ وقفنَ لِاستقبالِ ضُیوفهِالپ. 

  تُم اَبوابَ الصفوف؟حْاَیّها الطُالب، لماذا فَتَت. 

  ضَرَبَ لنا مَثالً و نَسِیَ خَلقَهُث. 

  الّسفراَنا ما جَمَعتُ حقائبَ ج. 

  مَن زرع العدوان حَصَدَ الخُسرانچ. 
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 ترجمه های ناقص زیر را کامل کنید. 2

 ایران رسیدیم...... ....................در .............. .............به  وصلنا الی مدینةٍ فی حدودِ االیران.الف. 

 .. او است..................بهتر از ............ ........................ادب  هبه.ذادبُ المرء خیرٌ من ب. 

1 

 گزینة درست را انتخاب کنید. 3

اَنتُم صَعِدتُم مِن الجبل. .1

  ب. شما باالی کوه بودید.  الف. شما از کوه باال رفتید.

ایة الطریق.هالسائق وَصَلَ الی ن .2

  رسید.ب. راننده به پایان راه   .الف. راننده به آخر راه می رسد

1 

 نا هر تصویر را به عربی زیر آن بنویسید. )یک کلمه اضافی است( 4

 (وّالج –ل جب – غراب – قمر –شمس )

 

 
 

  

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

1 
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 متضاد و مترادف کلمه های زیر را بنویسید. )دو کلمه اضافی است.( 5

 « اَب - قلیل – والد – یسار –سود ا -یمین » 

.........                     ........................... = ........................................ ...... ........................... 
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 کلمه های مشخص شده را ترجمه کنید. 6

 الباب                  طَرَقَ الضَیفَ. ب                                               .السّوقالی  النَجّار ذهبَالف. 
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 مشخص کنید. فقط از نظر معنایی در هر ردیف کلمة ناهماهنگ را  7

  اربعاء ثالثة نانثا واحد الف.

  نَسِیَ فوق خلف جنب ب.
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 فعل مناسب را انتخاب کنید. 8

 تَ(سَمُحْ – تماحسمِیا معلم و یا طالب! هَل ................... له بالکالم؟ ) الف.

 (حفظتُ –دة الجمیلة )حَفِظنا ی................... القص حمیدٌ و اَناب. 

 (نظروا –االسماک ..................... الی سفینةِ الصّیادین )نظرنَ پ. 

 (رجعتم –خوان! هل ..................... مِن المکتَبه. )رجعتما یا ایّها االَت. 

1 

 گزینة مناسب را انتخاب کنید. 9

 اَسود( – اَبیض) لون الغراب .......................الف. 

 اِثنا عشر( -اَحَدَ عشر) ............. نةعددُ شهور السب. 
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 کلمه اضافی است(عبارت های مرتبط را به هم وصل کنید. )یک  10

 نینثُاال       حد و غدأ یومُ ..................... الیوم یومٌ االالف( 

 الرّسالة         بیتُ المسافرین ......................ب( 

              الفُندق 
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            کنید.درستی یا نادرستی جمله های زیر را تعیین  11

 نادرست           درست                                  لون الرّمان اَحَمَرالف. 

 نادرست          درست                           اوّل الفصول فصل الربیعب. 

 نادرست        درست               وم السّیت و غداَ یومُ االحدیوم یالپ. 

 نادرست       درست                                   تاء فصلٌ باردشالت. 

1 

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه بدهید. 12

  مَن اَنتَ؟الف. 

  لغة العربیة؟المَن هو معلمُ ب. 

  مِن اینَ انتَ؟پ. 

  ؟کَما اِسمُت. 

1 

 15 جمع نمره 
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 بارم پاسخ رديف

 بازنشتگی نیازمندم.من الف.  1

 از او خواست ساختن خانه چوبی. .ب.

 زنان ایستادند برای استقبال از میهمانانشانپ. 

 ای دانش آموزان، برای چه باز کردید درهای کالس ها را؟ ت. 

 زد برای ما مثالی و فراموش کرد آفرینش اش را. ث. 

 من جمع نکردم کیف های مسافرت راج. 

 هر کس دشمنی بکارد زیان درو می کند چ. 
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 مرزها /الف. شهری  2

 طالی /ب. آدمی

1 

 گزینة درست را انتخاب کنید. 3

 . الف1

 . ب2

1 

4 ................. 

 ............................ غراب

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

 .................... وّالج

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

....................... قمر  

 جبل ........................

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

1 

 اَب = والد 5

 یسار ≠ یمین
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 الف. بازار  6

 کوبید ب. 
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  اربعاء الف. 7

  نَسِیَ ب.
 

5/0 

 تماعسمِ الف. 8

 حَفِظنا.ب

  نظرنَپ. 

 رجعتمات. 

1 

  اَسودالف.  9

  اِثنا عشرب. 
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 نینثُاالالف(  10

 الفُندقب( 
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 1 ب. درست                        پ. درست                    ت. درست                    درستالف.  11

 انا طالبالف.  12

 السیّد الجعفرب. 

 انا ایرانّیپ. 

 اسمی جعفرت. 

1 
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