واژه شناسی
 -1نام هر تصویر را در عبارات یافته و زیر آن بنویسید 0/5( .نمره)
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
( َ
شْ
َّ
ف بالحافِل ِة).
ف اْل رَ ِ
وار ِالی النجَ ِ
هجَ َم ال ِذ ْئبُ عَ لَی ا ْلبَقَرَ ِة  -هُ ْم سا َفروا فی قا ِفل ِة ال ُّز ِ

.................................. -2

.................................. -1

 -2کلمات مترادف و متضاد را از میان کلمات داخل کمانک پیدا کنید 0/5( .نمره)
عدْوان – جاءَ)
(صَ دا َقة – شاهَ َد – ِم ْهنَة – أتَی – ُ
الف) ................................. = ............................

ب) ................................ ≠ ..............................

 -3کلمات مشخص شده در جمالت را به فارسی ترجمه کنید 0/5( .نمره)
سفَرَ ةِ؟ 
ک وَ صْ فَة .
ب) ِبـ َم یَ ْذ َهبونَ إلی ال َّ
الف) أ ْکتُبُ لَ ِ
 -4در هر سطر از کلمات داده شده کلمه ی ناهماهنگ را مشخص کنید 0/5( .نمره)
بَیْت 
باب 
نَصْ ر 
الف) ِجدار 
ضَ ِح َ
یَجْ لِبُ 
ک
یَئِسَ 
ب) َف ِر َح 
ترجمه
 -5آیه و سخن حکیمانهی زیر را به فارسی ترجمه کنید 2 ( .نمره)
سهُم.
الف) ما ظَلَمْ نا هُم وَ ل ِک ْن ظَلَموا أ ْنفُ َ
ْن آ َد َم فی لِسا ِن ِه.
ب) أ ْک َثرُ خَ طایَا اب ِ
 -6جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید 4 ( .نمره)
الف) أنَا ُجندیٌّ .أرْ َفعُ عَ لَ َم وَ طَني .
ب) لِه ِذ ِه ْاْلُسْرَ ِة ثَالثَةُ َأوْ ال ٍد.
ج) هُوَ ما َقبِ َل َکالمي وضَ ِح َ
ک.
س ُمو ٌح لَنا؟
د) َه ْل ا ْلجَ وّا ُل َم ْ





 -7ترجمۀ ناقص را کامل کنید 0/5 ( .نمره)
آیا  ...........................یا  ..............................داری؟
س َّک ِر؟
ک ضَ ْغط ُ الد َِّم ،أوْ مَرَ ضُ ال ُّ
أع ْن َد ِ
ِ
 -8ترجمه های درست را انتخاب کنید 0/5 ( .نمره)
الف -یا وَ لَدي ،لِماذا التَکتُبُ واجباتِ َ
بَ -ابْحَ ُ
فتاح ا ْلغُرْ َف ِة.
ک؟
ث عَ ْن ِم ِ
 )1دنبال کلید اتاق می گردم.

 )1ای پسرم چرا تکلیفت را ننوشتی؟

 )2دنبال کلیدهای اتاق گشتم.
 )2ای پسرم چرا تکالیفت را نمی نویسی؟ 
کاربرد قواعد
 -9در هر جمله ،فعل های ماضی و مضارع را مشخص کنید 0/5 ( .نمره)

الف) هذا طَعا ٌم لَذی ٌذ َن ْأ ُکلُهُ.
الن َکال َم ا ْلغَزالَ ِة .
ب) َق ِب َل رَ ئیسُ ا ْل ِغزْ ِ
به حروف:
نمره ورقه به عدد:
نام دبیر:

تاریخ و امضا:

نمره تجدید نظر به عدد:
نام دبیر:

به حروف:
تاریخ و امضا:



 -10در جاهای خالی عبارات ،فعل ماضی و مضارع مناسب بنویسید 1/5 ( .نمره)
َذ َهبْنا 
َّوق َغدا.
نَ ْذ َهبُ
الف) نَحْ نُ  ................إلی الس ِ
َت ْبدَئینَ
ت 
ْت  ...................بِجَ مْ ِع ا ْلمَحصو ِل َق ْب َل ساعَ ٍة.
بَد َْأ ِ
ب) أن ِ
رَ جَ عَ
رَ جَ عوا 
س ِة.
ت)  ...............أصْ ِدقائي ِمنَ ا ْل َمدْرَ َ
ْت 
ث) ُأخْ تي  ................وا ِجبا ِتها.
تَ ْکتُبُ
َکتَب ِ
َ
س.
ج) أ ْنتُم  ................ا ْل ُکتُبَ أمْ ِ
ح) أنا  ....................أُ ّمي.

َذ َکرْ تُ

تَ ْفتَحونَ 
َذ َکرْ نا


َفتَحْ تُم









درک و فهم
 -11هر توضیح را به کلمه ی مربوط به آن وصل کنید 1 ( .نمره)
الدُّموعُ
َّباح
الف) طَعا ٌم نَأ ُکلُهُ فی الص ِ
ا ْلفَطو ُر
ْن
ب) َقطَراتٌ جار َیةٌ ِمنَ ا ْلعَینَی ِ
سنَ ُة
ص ا ْلمَرضی
ال َّ
ج) مَکانٌ لِ َفحْ ِ
د) ِا ْثنا عَ شَرَ َ
ش ْهرَ ا
ا ْلمُستَوصَ فُ
 -12متن را بخوانید سپس به سؤاالت پاسخ کوتاه بدهید 1 ( .نمره)
س ِیّ ُد أحمدی و أُسْ رَ تُ ُه َی ْ
ال َ
ّارع ولی عصر (ع) هُوَ طبیبٌ و زَ وجَ تُهُ مَ َع ِلّ َمةٌ .هُوَ یُحِبُّ ُکرَ َة ا ْل َقد َِم .هُوَ یَ ْذ َهبُ
س ُکنونَ فی مدینَ ِة شیرازَ  .بَیتُهُ فی الش ِ
ب ا ْلمَدین ِة فی یَوْ ِم ا ْلجَ ُم َع ِة .هو یَ ْذ َهبُ هُنا َ
ک با ْلحا ِفلَ ِة.
ِالی َم ْل َع ِ

س ِیّ ُد احمدی؟
الف) ِمنْ َأیْنَ ال َ

س ِیّ ُد أحمدي؟
ب) ما ِم ْهنَةُ زَ وجَ ِة ال َ

ب؟
ج) ِب َم یَذ َهبُ ال َ
س ِیّدُ أحمدي إلَی ال َم ْل َع ِ

ب؟
د) مَتی هُوَ یَ ْذ َهبُ ِالی ا ْل َم ْل َع ِ
 -13درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت معلوم کنید 1 ( .نمره)
نادرست 
درست 
الف) ا ْلمُحا َفظَةُ مَجْ موعَ ةٌ ِمنَ ا ْل ُمد ُِن.
نادرست 
درست 
رات.
ب) ا ْلفَرَ سُ ِمنَ الطّا ِئ ِ
ت) الغابَ ُة مَکانٌ مَمْ لو ٌء ِب ْاْل ْ
نادرست 
درست 
جار.
ش ِ
نادرست 
درست 
ج) ا ْلکاذِبُ یَصْ دُقُ فی َکال ِم ِه.
مکالمه
 -14با توجه به تصویر به پرسش های زیر ،پاسخ کوتاه بدهید 1 ( .نمره)

َکم عَ َددُ َأیّا ِم االُ
سبوع؟ ..................................
ِ
شفاهی
 -15روانخوانی و مکالمه (در کالس) (  5نمره)

مَنْ ه َذا ال َّر ُجلُ؟

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

