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نام دبیر:

نمره تجدید نظر به عدد:
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 - 1با توجه به تصاویر در جای خالی کلمه مناؤب بگذارید( .دوکلمه اضافی اؤت)
«( ووردتاِة جحندی مةفتاُح نافذِة)»
1

1

............................ ............................
معنای کلمه های مشخص شده را بنویسید.
2

0.5

الف) هوو ؤائُح السسییارِة کوبیرِ)................( :
ب) الجهُح مووتح اأوحیاِة)...................( .

با توجه به کلمه های داده شده متضاد کلمات زیر را بنویسید( .یک کلمه اضافی اؤت)

(جالةس -ووحدوِ ححسن محجالةسوة  -فووق )

3

توحت ...........

جوماعة ...........

واقف ............

ؤوِ ............

کدام کلمه بابقیه ناهماهنگ اؤت ؟
4

0.5

الف  :هوُ
ب  :هحوو 

0.5

َوینو  هالِ  کوم 
مون 

َنا 

َنتو 

ترجمه درؤت را انتخاب کنید.
الف) رحبس کولمم کوالححسامة ؟
5

 -1چه بسا شمشیری که مانند ؤخن اؤت .
 -2چه بسا ؤخنی که مانند شمشیر اؤت .
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1

ب) الّیفُح اومامو باب البویتة.
-1کودک جلوی در خانه اؤت .
-2بچه کنار ؤتوِ خانه اؤت .
ترجمه ناقص جملت را کامُ کنید.
الف) الرسجحُح َمامو بابة الُحرفةة  .مرد جلو در .................................اؤت .
6

ب) ماذا عولوی اللمةنضودوِة؟ جوویاُح َحمیی .چه چیز برروی میز اؤت؟ ....................مادرم .

1

ج) هولِ طالبات ناجحات ....................... .دانش آموزاِ  ...........................هستند

ؤخناِ حکیمانه زیر را به فارؤی ترجمه کنید.
7

الف) اللخویرح کوثیرة وو فاعةلحهح قولیُة.

1

ب) توفوککرح ؤاعوةم ؛خیرةمةن عةبادوِة ؤوبعوینو ؤونوةة .
 -8جملههای زیر را به فارؤی رواِ ترجمه کنید.
الف :رحبس کولمم کواللححسامة.
8

ب  :مون هذةهة البنتح الصوُیروِ؟-هیو احختح احمدة.

1

ج  :الموکتوبوةح بعیدِة وو المودرؤةح قریبوةة.
د :لةهذوا الصسفف ،نافةذوتاِة جومیلوتاِة.
 -9در جاهای خالی کلمه اؤتفهامی) پرؤشی (مناؤب قرار دهید.
9

الف)  ........هذا الولد؟ هحوو َوخی.

ب)  ...........الّفُ؟عةندو َحمهة.

-1مون 
-1هوُ 

-2ما 

1

َ-2وینو 

در جمله های زیر کلمه هایی که مشخص شده مربوط به کدام یک از موارد زیر اؤت؟

الف)هالِ اللیاعةباتح ،فائةزاتة.
10

ج)َولِةکو ،محجاهداتة.

ب) اولجوهُح مووتح اللَوحیاِة.
د) هالِ اللیاعةبوِو ،فائةزوِو.

الف)اؤم اشاره .......... :ب)جمع مذکر ؤالم .......... :ج)جمع مونث ؤالم .......... :د)جمع مکسر ........ :
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برای عبارتهای قسمت الف جوابهایی از قسمت ب پیدا کنید و مقابُ آِ بنویسید
( یک کلمه اضافی اؤت )
قسمت ب

قسمت الف
11

0.75

قیموتحهح غالیوةة.

الصلِ

قولیلحهح کوثیرة.

ووجوعو

عودد الشحهورالسنة.

ذوهوب
اةثنا عوشور

 -12درؤتی یا نادرؤتی جمله های زیر را بر اؤاس حقیقت بنویسید.
12

0.5

الف) َییامح اأؤبوِة تسعةة.

ص

غ

ب) زکرییا الریازیی عالةمة ییرانیی.

ص

غ

-13با توجیه به متن به ؤوالها پاؤخ کوتاه دهید ،یا صحیح و غلط را مشخیص کنید.
« السییدة النوری روجُة محنظمة .هحوو یوسکنح فی مودینةة زنجاِ .هحوو محدرسة علومة.بویتهح جونبو حدیقةة
13

جمیلوةةَ.مامو بویتهح موسجدة».

/75

الف)ماذا َومامو بویتهح؟...........
ب)هوُ هحوومدرسة علوم؟ ...............
ج) السییدة النوری روجُة نامحنظمة .ص

غ

-14به ؤوالت زیر پاؤخ کوتاه بدهید.
14

1

الف)مون هحوو محدیرح المدرؤة؟ .........................
ب) هوُة الووحدِح خیرة مةن جولیسح السوِ ؟ ......................
با توجه به تصاویر به پرؤش های زیر پاؤخ کوتاه دهید.

15

الف) مون هةیو؟ ..............................
ب) هوُ هذا کحرؤیة؟ .....................
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جمع بارم  20 :نمره
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