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 نمره7 مهارت ترجمه بارم
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 آیات و حکمتهای زیر را به فارسی ترجمه کنید. -1

 

 .نمره/5( 101 -الف( وَما ظَلَمناهُم وَلکِن ظَلَموا أنفُسَهُم.) هود  

 .نمره/5ب( الکَالمُ کَالدَّواءِ .قَلیلُهُ یَنفَعُ وَ کَثیرُهُ قاتِلٌ .   

 .نمره/5ج(  مَن زَرَعَ العُدوانَ ؛ حَصَدَ الخُسرانَ .    

 .نمره/5( 30-نبیاءِد(  وَجَعَلنا مِنَ الماءِ کُلَّ شَئٍ حَیٍّ  .) األ  

 

 یر را به فارسی ترجمه کنید.جمالت عربی ز-2

 

 نمره   1.   ِالف( العَرَبِیَّةُ مِنَ اللُّغات ِ الرَّسمیَّة ِ فِی منظِّمَة ِ األُمَم ِ المُتَّحِدَة 

 ./5ب( أَضَغطُ الدَّمِ عِندَکِ أم مَرَضُ السُّکَّرِ ؟   

 نمره1ج( فِی یَومٍ مِنَ األیّامِ هَجَمَت خَمسَةُ ذِئابٍ عَلی الغِزالنِ . 

 ./5د( النِّساءُ یَجلِبنَ الطَّعامَ .  

 نمره1ذ( تهیئةُ مِنشِفَةٍ صَغیرَةٍ وَفُرشاةٍ وَمعجونِ أسنانٍ.  

 ./5ر( الصَّالةُ عَمودُ الدّین . 

 



2 
 

 

5/. 

 

 ترجمه درست را انتخاب کنید.  -3

 ، سَأصنَعُ کُرسیّاً خَشَبیّاً نَجّارٌالف( أنا 

 اختم.سصندلی چوبی  من نجّار هستم ،-2                   من نَجّار هستم ، صندلی چوبی خواهم ساخت. -1   

 ب(کَم سَنَة ً مُهِمَّةُ  والِدِکِ ؟

 درت چند سال است ؟پمأموریت  -2                                                پدرت چند سال دارد؟ -1   

 نمره2 مهارت واژه شناسی 

5/. 

 نام تصاویر زیر را به عربی بنویسید. -1

                       

األمنَ.  أنا ........ ، اَحفَظُ-1 هُوَ .........،  یَطبُخُ الخُبزَ   -2

 .... جاءَ:أتَی  ب(                    غَالیَة:...رخیصَة  لف(ا                ( رامعلوم کنید. #کلمات مترادف)=( و یا متضاد) -2 ./5

 .مَجنونَةٌ کِب(  کَأنَّ       نا.  لَ مَسموحٌهَل الجَوّالُ  لف(ا                 ترجمه کلمات معیّن شده را به فارسی بنویسید. -3 ./5

5/. 

 دستوری با بقیه کلمات ناهماهنگ است؟ کدام کلمه از نظر معنایی یا -4

 Oلقَمَرا                          Oالشَّمس                            Oالبَحر                          Oالکوکَب  الف(

 Oساءمَ                           Oمَتی                               Oکَیفَ                                 Oأیُّ  ب( 

 نمره2 کاربرد قواعدمهارت شناخت و  

5/. 
 وع فعلهای مشخص شده) ماضی و مضارع( را در جمالت زیر بنویسید. ن -1

 کاَلمَ المُعَلِّمَة سَمِعَتا؟                 ب( االُختانِ نَرجِعُ الف(  مَتی 

5/1 

 ل مناسب کامل کنید.افعاجای خالی را با  -2

 ذَهَبنا (  -هَبتُ  سِ .   ) ذَنا .........أمأب(          وَجَدوا ( –الف( صَعِدَ الجَمیعُ الجَبَلَ وَ ...........  عالَماً جدیداً .) وَجَد 

 تَغفِرُ( –یَغفِرُ  للَه .......... الذُّنوبَ )اد( إنَّ            کتُبینَ (        تَ -ج(أنتِ مُوَظِّفَةٌ ، ........... رسائلَ إداریَّة ) تَکتُبُ  

  وَ تَعمَلُ (تَسمَعُ  –لُوَ ........ و ..........) یَسمَعُ وَیَعمَر(  هُ                              یَصدُقانِ(       –ذ(المؤمِنونَ ............ . )یَصدُقونَ 

 نمره1 مهارت مکالمه 

1 

 کلمه یا دوکلمه () در یک به پرسشهای زیر پاسخ کوتاه دهید. -1

  ؟       مهمِمن هُوَ معلّد(                ؟ ما اسمُ مَدرستهُم( ج           ؟هَل عِندَهُم اإلمتحان(ب           ؟ الطُّالبُالف( مِن أینَ 
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 زمان:

 دقیقه70
 

 

 واحد )حافظ(

 نمره3 مهارت درک و فهم 

5/. 

 أینَ( –کَم  -کَیفَ   -)ما کلمه اضافی است ( 2.) جاهای خالی را با کلمات پرسشی داده شده کامل کنید -1

 ی ساحَة ِ خُراسان .فِ..بَیتُکُم؟ ب( ..... . عَدَدُ الکُتُب ِ ؟ أربِعَة ٌ                                       الف( .......
 

1 

 از مفهوم آنها مشخص کنید.  درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را با استفاده-2

   ) (نادرست     ) (درست                   لف( الحَسَدُ یَأکُلُ الحَسَناتِ.       ا

 درست ) (    نادرست ) (                  الفَصلُ الرابِع فی السَّنَة،خَریفٌ.   ب( 

 درست ) (    نادرست ) (                           لَونُ الموزِ، أزرَقٌ .           ج(

 درست ) (    نادرست ) (            .د( مَعجونُ األسنانِ شَیءٌ لِحِفظِ األسنانِ  

1 

 .بعد از خواندن متن زیر ، به سؤاالت پاسخ کوتاه دهید -3

أزهاراً وَ هِم یقِحِ وَشاهَدوا فی طَرلصَّباای بوا ففی یَومِ الخَمیسِ ذَهَبَ احمدُ مَعَ سَبعَةٍ مِن زُمَالئِهِ إلی الجَبَلِ لِلریاضَةِ .هُم ذَهَ

 تِهِم.حافِلَة ِ إلی بُیوعوا بِالاءِ رَجَوَأکَلوا مِنَ الفَواکِهِ وَالخُبزَ .فی المَسأشجاراً وَشَلّاالً .هُم عَبَروا نَهراً جَمیالً 

 الف( لِماذا ذَهَبَ احمدُ مَعَ زُمَالئِهِ إلی الجَبَلِ ؟                     

 هِ مِنَ الجَبَلِ ؟ب(کَیفَ رَجَعَ احمدُ وزُمَالئِ

 ج( مَتی ذَهَبَ احمدُ إلی الجَبَلِ ؟                                  

 د(کَم عَدَدُ زُمَالءِ احمد ؟ 

5/. 

 یک کلمه اضافه است. هر عبارت ستون الف را به کلمه مناسب ستون ب وصل کنید. -4

 ب                                      الف           

 . نِّسیان ِال.                مِنهِالوَحدَةُ خَیرٌ  -1

 . اللِّسان         .                آفَةُ العِلمِ-2  

 .جَلیسُ السُّوءِ                                             

 نمره2مکالمه                              نمره3روانخوانی   5
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 واحد )حافظ(

 نمره به عدد: نمره به حروف: امضاء دبیر:
 

 نمره7 مهارت ترجمهالف(پاسخنامه  بارم
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5/. 

 . /5ومابه آنها ظلم نکردیم ولی آنها)خودشان(به خودشان ظلم کردندالف( -1

 ./5است. کمش سود می رساند و زیادش کشنده است.سخن مانند دارو ب(  

 ./5هر کس دشمنی کاشت)بکارد(زیان درو کرد) می کند(ج(  

  ./5و هر چیز زنده ای را از آب آفریدیم.د(  

  

 نمره   1.  عربی از زبانهای رسمی در سازمان ملل متحد استالف( -2

 ./5؟  آیا فشار خون داری یا بیماری قند.ب(  

 نمره1از روزهاپنج گرگ به آهوان حمله کردند.درروزی ج( 

 ./5 زنان غذا می آورند.د(  

 نمره1 تهیه حوله ای کوچک و مسواک و خمیر دندانی .ذ( 

 ./5 نماز ستون دین است.ر(

 ./25 ن نَجّار هستم ، صندلی چوبی خواهم ساخت.م-1 الف(  -3

 ./25مأموریت پدرت چند سال است.-2 ب(

 

 نمره2 واژه شناسیب(مهارت  پاسخنامه 

5/. 

 1-                       

األمنَ.  ، اَحفَظُ شُرطِیٌّأنا -1 ./25،  یَطبُخُ الخُبزَ خَبّازٌهُوَ   -2./25

5/. 
 ./25جاءَ =أتَی  -2   ./25 رخیصَة#غَالیَة- 2

5/. 

 

 /25.        ب: دیوانه)ای( /25الف: مُجاز  -3
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5/. 

 ./25مَساء  -2.      /25حر البَ -4-1

 نمره2 ج(مهارت شناخت و کاربرد قواعدپاسخنامه  

 ./25سَمِعَتا  : ماضیب(.  /25نَرجِعُ مضارع :الف( -1 ./5

5/1 

  ./25تَکتُبینَ  (ج          ./25ذَهَبتُب( .   /25الف( وَجَدوا  -2

 ./25لُ( یَسمَعُ وَیَعمَر.                 /25یَصدُقونَ  (ذ.                       /25یَغفِرُ   (د

 نمره1 د( مهارت مکالمهپاسخنامه  

1 

 :پاسخ به اینگونه سواال ت آزاد است مالک فقط صحیح بود است مثال -1

 ./25سرای دانش ( . ج/25نَعَم)ال( (ب /25ایران . الف( مِن

 

                                        ./25السیّد رحمانی د(

 نمره3 ذ( مهارت درک و فهمپاسخنامه  

5/. 
     ./25أینَ ب( ./25کَم الف( -1

  

1    

1    

 /25درست  د(./25ج( نادرست ./25ب( نادرست ./25درست لف( ا -2

 ./25بِالحافِلَة ِ  ب(           /25. الف( لِلریاضَةِ -3

 /25سَبعَةٌ د(    ./25لصَّباحِفی ا و فی یَومِ الخَمیسِ ج(

5/. 

 ./25. . : جَلیسُ السُّوءِخَیرٌ مِنهُ الوَحدَةُ-1 -4

                             ./25  نِّسیانال :.آفَةُ العِلمِ -2   
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