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 نام پدر :

 : کالس دانش آموزشماره 
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 باسمه تعالي
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 ساعت شروع: 

 دقیقهمدت امتحان :  

 /   /    تاريخ امتحان : 

 ل :تعداد سؤا

 تاريخ و امضاء  مره با عدد و حروف :ن :  معلمنام و نام خانوادگي 

 تاريخ و امضاء  نمره با عدد و حروف :  نام و نام خانوادگي تجديد نظر کننده :
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 جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید .

 رور .المُ الماتِعَ المیذُالتّ مَسَب( رَ                                    کتابي             اهللِ باسمِ قرأُالف( أَ

 کاءِالبُبِ أَدَه بَدَي المائِلَعَ سَلَندما جَعِه .                                      د(رَ اآلخِ عُصنَيَ  هِداقَالصَّ سرُج( جِ

 ها .عِیبَ وَ واناتِیَ الحَ یدِصَّلِ  ادينَیّه صَتَّسِ ه( جاءَ
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 آیات و احادیث زیر را به فارسی ترجمه کنید .

 لم ) علي علیه السالم (العِ صفُنِ مُعلَال أَ ولُالف( قَ

  ( 51.) مؤمنون  علیمٌ ونَلمَعما تَني بِموا صالحاً إِعلَب( اِ

 

2 
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 انتخاب کنید .ترجمه ی صحیح را 

 خریه أُرَّمَ روجَخُاله زالَالغَت ِلَحاوَ                                           . بیبٌحَ هُلَ یسَن لَمَ ريبُلغَاَ

 الف( غریب کسی است که دوستی ندارد .                      الف( روباه برای خارج شدن برای آخرین بار تالش کرد

 ار دیگر برای خارج شدن تالش کردآهو بب(                 غریب آن کسی است که با دوستش رابطه خوبی نداردب( 
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 لب کَ –باب شَ –شفي ستَمُ – دَقَرَ                          نام هر تصویر را زیر آن بنویسید . 4
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 ( کلمات مترادف یا متضاد را مشخص کنید . ≠با گذاشتن عالمت ) = یا  5

 ديقصَ            دوّعَ                                               ثَدَحَ         عَقَوَ
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 کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است را به فارسی ترجمه کنید . 6

 . نخزَالمَي ه فِثیرَکَ خشابٌعید .                       عندی أَن بَمِ خاناًدُينا أَالف( رَ
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 هنگ است .کدام کلمه از نظر معنا با بقیه ناهما 7

 نادی              نّسان               سِد               لِالف( يَ

 هنَهر             سَشَ              بَهَسبوع           ذَب( أُ
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 ...............              نَحسَأَ            وزن کلمه مقابل را بنویسید .  8

 ظیر : ...................نظور ، نَر ، مَناظِ       حروف اصلی این کلمات چیست ؟

5/0 

 در جاهای خالی فعل مناسب قرار دهید . 9

 ( بینَذهَتَ – بُذهَ. ) يَ ................. الي المدرسهِ نتِالف( أَ

 روا (بَعَ –م رتُبَ. ) عَ عَم .................... الشارِب( هُ
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 فعل مناسب را انتخاب کنید . 10

 با             (لعَب                    اِلعَ) اِ      .  کَالئِمَزُ عَ............... مَ دُلَ(  يا و1َ

 سي         (جلِاِ                 سنَجلِ. ) اِ ناکَ، .................. هُ جاءًرَ ناتُ( يا ب2َ

 ر          (نظُروا            أُنظُر . ) أُطَالمَ زولِ............... إلي نُ....... ابُلّ( يا ط3ُ

 لي         (جعَل              ال تَجعَنا . ) ال تَهُ تکِقیبَتي ................... حَبیبَ( يا ح4َ

1 

 آن وصل کنید . ) یک کلمه اضافی است (هر کلمه را به توضیح مناسب  11

 . التِشکِالمُ وَ عابِالصِّ لُّحَ                                       صیف   الرَّ

 ه .بائِقرِه أَزيارَلِ بُذهَذی ال يَالَّوَهُ                                                        

 اس .لنّا رورِمُلِ عِارِالشّ نَمِ بٌم                                     جانِحِالرَّ عُقاطِ

1 

 متن زیر را بخوانید سپس پاسخ پرسش های آن را بیابید . 12

ه لمیََّّعِ هٍفرَم إلي سَهِستاذِأُ عَه مَعَالجامِ ابِلّن طُباً مِطالِ رَشَثنا عَاِ بَهَ؟ ذَ الدٍي بِه فِنَسَ ربعینَأَ بلَه قَکايَالحِ هِت هذِعَقَوَ

 . اجاًوّمَ حرُالبَ صارَ ديده وَشَ ت رياحٌفَصَعَ مَّ. ثُ ماءِي السَّفِ حابٌسَ رَهَجأه ظَ. فَ سماکِاألَ نِعَ بحاثٍأَ هِئَهیِتَلِ

 ؟ هٍعلميََِ لي سفرهٍوا إِبُهَذَ باًم طالِکَ (1

 ؟ ديدٌشَ رٌطَمَ لَزَل نَهَ (2

 ؟ هٍٍَعلمیّ إلي سفرهٍ الطالبُ بَهَماذا ذَلِ (3
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 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید . 13

 ............في أی صف أنت ؟ ...... (1

 أين أنت اآلن ؟ (2

1 

 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید . 14

 الج .       ص                      غلعَفیه المرضي لِ دُرقَيَ مکانٌ سرُلجِ( ا1َ

 سد .           ص                      غ، األَ هِفي الغابَ الحیواناتِ عُشجَ( أ2َ
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