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 واژه شناسی

 نمره( 5/0) نام هر تصویر را در عبارات یافته و زیر آن بنویسید. -1

واِر ِالَی النََّجِف اْْلَشْ روا فی قاِفلَِة هُْم سافَ   -      َهَجَم الِذْئُب َعلَی اْلبََقَرةِ  )  َرِف باْلحافِلَِة.(الزُّ

 

 

 

 

 نمره( 5/0) کلمات مترادف و متضاد را از میان کلمات داخل کمانک پیدا کنید. -2

 جاَء( –ُعْدوان  –أتَی  –ِمْهنَة  –شاهََد  –)َصداَقة 

 ................................ ≠ب( ..............................  الف( ............................ = .................................

 نمره( 5/0) کلمات مشخص شده در جمالت را به فارسی ترجمه کنید. -3

َفَرِة؟ مَ ـبِ ب(      .َوْصَفة  الف( أْکتُُب لَِک    یَْذَهبوَن إلی السَّ

 نمره( 5/0) در هر سطر از کلمات داده شده کلمه ی ناهماهنگ را مشخص کنید. -4

  بَْیت    باب    نَْصر   الف( ِجدار 

  یَْجلُِب   َضِحَک    یَئَِس   ب( َفِرَح 

 ترجمه

 نمره( 2 ) ی زیر را به فارسی ترجمه کنید.آیه و سخن حکیمانه -5

 الف( ما ظَلَْمنا هُم َولِکْن ظَلَموا أْنفَُسهُم.

 ب( أْکَثُر َخطاَیا اْبِن آَدَم فی لِساِنِه.

 نمره( 4 ) جمالت زیر را به فارسی ترجمه کنید. -6

. أْرَفُع َعلََم َوطَن   .يالف( أَنا ُجندیٌّ

   اْْلُْسَرِة ثَالثَةُ َأْوالٍد. هِ ذِ ب( لِه  

  وَضِحَک. ج( هَُو ما َقبَِل َکالمي

   وٌح لَنا؟د( َهْل اْلَجّواُل َمْسمُ 

 نمره( 5/0 ) ترجمۀ ناقص را کامل کنید. -7

کَِّر؟       آیا ........................... یا .............................. داری؟    أِعْنَدِک َضْغطُ الدَِّم، أْوَمَرُض السُّ

 نمره( 5/0 ) ترجمه های درست را انتخاب کنید. -8

 َاْبَحُث َعْن ِمفتاِح اْلُغْرَفِة. -ب    ، لِماذا التَکتُُب واجباتَِک؟يیا َولَد -الف

   ( دنبال کلید اتاق می گردم.   1  ( ای پسرم چرا تکلیفت را ننوشتی؟1

  ( دنبال کلیدهای اتاق گشتم.   2 ( ای پسرم چرا تکالیفت را نمی نویسی؟2

 کاربرد قواعد

 نمره( 5/0 ) هر جمله، فعل های ماضی و مضارع را مشخص کنید.در  -9

   . ُکلُهُ أْ الف( هذا طَعاٌم لَذیٌذ نَ 

  ب( َقبَِل َرئیُس اْلِغْزالِن َکالَم اْلَغزالَِة.

1- .................................. 2- .................................. 
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 نمره( 5/1 ) در جاهای خالی عبارات، فعل ماضی و مضارع مناسب بنویسید. -10

  نَْذَهُب   َذَهْبنا     السَّوِق َغدا .الف( نَْحُن ................ إلی 

   تَْبَدئیَن    تِ بََدأْ    ب( أْنِت ................... بَِجْمِع اْلَمحصوِل َقْبَل ساَعٍة.

  َرَجَع   َرَجعوا     ِمَن اْلَمْدَرَسِة. يت( ............... أْصِدقائ

  تَْکتُُب   َکتَْبِت      ................ واِجباِتها. يتث( ُأخْ 

  َفتَْحتُم   تَْفتَحوَن      ج( أْنتُم ................ اْلُکتَُب َأْمِس.

  َذَکْرنا   َذَکْرُت      .يح( أنا .................... أُمّ 

 درک و فهم

 نمره( 1 ) هر توضیح را به کلمه ی مربوط به آن وصل کنید. -11

باحِ الف( طَعاٌم نَأُکلُهُ فی   الدُّموعُ    الصَّ

 اْلَفطورُ   ب( َقطَراٌت جارَیةٌ ِمَن اْلَعینَْینِ 

نَةُ    ج( َمکاٌن لَِفْحِص اْلَمرضی  السَّ

 اْلُمستَوَصفُ     د( ِاْثنا َعَشَر َشْهَرا  

 نمره( 1 ) متن را بخوانید سپس به سؤاالت پاسخ کوتاه بدهید. -12

. هَُو یَْذَهُب ِحبُّ ُکَرَة اْلَقَدمِ َمةٌ. هَُو یُ َمَعلِّ  فی مدینَِة شیراَز. بَیتُهُ فی الّشارِع ولی عصر )ع( ُهَو طبیٌب و َزوَجتُهُ ُکنوَن الَسیِّدُ أحمدی و أُْسَرتُُه َیسْ 

 ِالی َمْلَعِب اْلَمدینِة فی یَْوِم اْلَجُمَعِة. هو یَْذَهُب ُهناَک باْلحاِفلَِة.

     الف( ِمْن َأْیَن الَسیُِّد احمدی؟

   ؟يحمدأا ِمْهنَةُ َزوَجِة الَسیُِّد ب( م

  ؟إلَی الَمْلَعبِ الَسیِّدُ أحمدي ج( بَِم یَذَهُب 

   د( َمتی هَُو یَْذَهُب ِالی اْلَمْلَعِب؟

 نمره( 1 ) درستی و نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت معلوم کنید. -13

 نادرست  درست  الف( اْلُمحاَفظَةُ َمْجموَعةٌ ِمَن اْلُمدُِن.

 نادرست  درست  ب( اْلَفَرُس ِمَن الطّاِئراِت.

 نادرست  درست  ِباْْلْشجاِر. ت( الغابَُة َمکاٌن َمْملوءٌ 

 نادرست  درست  ج( اْلکاِذُب یَْصدُُق فی َکالِمِه.

 مکالمه

 نمره( 1 ) با توجه به تصویر به پرسش های زیر، پاسخ کوتاه بدهید. -14

 

 

 

 

 
 

 شفاهی

 نمره( 5)  خوانی و مکالمه )در کالس(انرو -15

 ..................................  ُجُل؟  الرَّ  اذَ ه   َمنْ  ..................................ِم االُسبوِع؟  ایّ أَ  َکم َعَددُ 
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