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امضا :                                    نام ونام خانوادگی مصحح

بارمبا نام ویاد خداوند متعال و صلوات برمحمد وآل محمد ،با حفظ آرامش و دقت به سؤاالت زیر پاسخ دهید: دانش آموز گرامیردیف
:فقط یک پاسخ صحیح است ان را عالمت بزنید1

:گزینه صحیح استکدام )الف
زخمی کرد:یجرِّح-4ناتوان ترین:اَعجز -3قبلی              : تالی-2پسر                  :بنین -1

:جمع مونث سالم و مفرد مذکر استگزینه،کدام )ب
رِجال، نافذَتانِ-4، شَجرَة               مسلمونَ- 3ؤمنات، طَبیب               م-2طالبات ، ورقٌ                     -1

:نیستدرکدام گزینه ضمیر و فعل هماهنگ ) ج
هنَّ ال یسمعانِ- 4اَنت ستَنظُرُ  - 3نَحنُ تَرَکنا                         -2هی ما جلَست                    -1
:همگی داراي یک ریشه می باشندکدام دسته از کلمات) د
1- خرُج2خارج ،روجخُ،ی-صنَعصنَع ،یم،ف  محمان-3ستَوصریم،رحیم،ح4ر-مدم،صد،تَصادمص

1

:تر جمه ي صحیح را انتخاب کنید2
بیبح لَه ن لَیسم الغَریب:

.دوستش رابطه ي خوبی نداردغریب کسی است که با ) الف
.غریب کسی است که دوستی ندارد)ب

5./

:فقط واژه هایی را که زیر آنها خط کشیده شده است را تر جمه کنید3
).......................................(زر را بدو تسلیم کردمخزنشاه دید اورا بسی تعظیم کرد       

)........................................(اَهلِ الجنّۀ شَبابعلیهما السالمالحسنُ و الحسین 

5./

:تر جمه ي ناقص زیر را تکمیل کنید4
.............................................غذاي خوشمزه اي   ............................................ مادرم براي  :  والدتی تَطبخُ  طَعاماً لَذیذاً  لغَداء 

5./

:عکس هاي زیر را به عربی بنویسید5

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

5./

:به فارسی ترجمه کنید6
:یبتَديء  فَصلُ  الصداقَۀِ  بینَ التَّالمیذ)الف

:المرضی رقَدوا فی المستَشفی) ب

:علی قَبلَ اَخاه واعتَذَر)  ج

:السفینَۀ الحربِیۀُ اقتَرَبت منهم)د

:ال تَصعدي: قالَ الکَلب للغَزالَۀُ )ت

5



قنَرجو ا لَکُم التَّوفی

پشت صفحه:حکمت  زیر را ترجمه کنید7
لُ بِهمالع رَتُهثَم و لمِ نَشرَهمالُ العج:

5/1

:کلمه ي ناهماهنگ را در هر دسته از کلمات مشخص کنیدو در جاي خالی بنویسید8
)................................................ ( شَهر   ،    یوم  ،     حدیقَۀ   ،    سنَۀ     کلمه ناهماهنگ )الف

)...............................................(اهنگ  کلمه ناهمهادي   ،   سیارة  ،   سفینَۀ  ،     طائرَة) ب

5./

:وزن و حروف اصلی کلمه ي زیر را بنویسید9
.....................................................حروف اصلی ......................................................مخدوم   وزن 

5./

:امر و نهی را بیابید و در جدول داده شده بنویسید–در جمالت زیر فعل هاي مضارع 10

مضارعنهیامر 
.اُذکُروا نعمۀَ اهللاِ علَیکُم .      رَةُ القَدم فی ساحۀِ المدرسۀِ یلعبونَ الطُّلَّاب کُ.       التَلبِس قَمیصاً اَسود فی اللَّیلِ  

75./

:با توجه به تصاویر داده شده به سؤاالت پاسخ دهید11

لمن هذا المرقَد؟                                   کَم عدد الطُلّاب؟   اَینَ الطائرَة؟

1

کلمه اضافه استدو : براي هر جمله کلمه ي مناسب رااز میان کلمات پیدا کرده در شکل مقابل آن بنویسید12
)ثَقیلُ السمع-الجامعۀ–الطَّبیب –الغُراب –الصحیفَۀ(

الف            یعملُ فی المستَشفی                                )الف

ب  یدرس فیها االُستاذُ ویتَخَرَّج منها الطُّلّاب) ب

جفیها اَخبار و معلومات اُخرياَوراقٌ )ج

75./

:گزینه ي مناسب را عالمت بزنید13
غضبعلی عدوك               ال تَغضب       ا.................. اَیها الجندي ُّ ) الف

ملعبمصنَع                .               الکَراسی................... جارنا یعملُ فی )ب

5./

:بگذاریدرا ≠یا متضاد=میان کلمات عالمت مترادف14
نَهار   لَیل       لَما    عندما 

5./

/.5من اَنت؟:در دو کلمه پاسخ دهیدمقابلپرسشبه 15
:معلوم کنیدبا ص یا غ متن زیر را بخوانید و درستی و نادرستی جمله هاي زیر را 16

یصرُخُ .فَجاَةً جاءت سیآرةٌ و صدمته. الشّارِع مملوء بالسیارات و یعبرُ الطُّلّاب ممرُّ المشاةِ ولکن سعید ما عبرَه بل عبرَ الشّارع َ
 عیدةَ سدساعالم طلُبی شَدیداً و.ستَشفی ولی الما لونَهحمالنّآس ی امۀَ اَیخَمس ناكه رقُدی.

)( .سعید عبرَ من ممرُّ المشاة ) الف
)( .      مٍ  اسعید یرقُد  خَمسۀَ اَی) ب

5./
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