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  مهارت ترجمه 
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 جمله های عربی داده شده را به فارسی ترجمه کنید. 2

 ......................................................................  . (1) رَجَعَ سَجّادٌ مِنَ المَدرسةِ حَزیناً .  2-1

 

 ......................................................................  . (1) الطُّالبُ کانوا یَدرُسونَ بِدِقَّةٍ  .   2-2

 

 ......................................................................  . (1)لی نِصفَینِ . سَّمتَ مَزرَعَتِنا الکَبیرةَ إِقَ   2-3

 

 ......................................................................  . این   (1)فی الحَلیبِ الطّازَجِ  .  یوجِدُ هذَا  الفیتامینُ  2-4

 

  ......................................................................  . ( 1)وَلکِن أُنظُر إِلی صِدقِ الحَدیثِ و أَداءِ األَمانةِ  .    2-5
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 ترجمه درست را انتخاب کنید. 3

 ⃝یا أَخی ، إِسمَع کَالمَ مُدَرِّسُنا .    الف( ای خواهر من ، سخن معلم را  گوش کن.     3-1

 ⃝مان را گوش کن.  ( ای برادر من ، سخن معلمب                                                          

 ⃝الف( غذا می خوردند.           کانا یَاکالنِ الطَّعامَ .              3-2

 ⃝ب(  غذا خواهند خورد.                                                            
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  مهارت واژه شناسی                                                       

 (باشد. یکی از واژه های داخل پرانتز اضافی می) نام هر تصویر را زیر آن بنویسید. 4

 ( السَّمَکَة -جرَةسَیّارة األُ –شمِش ) المِ                                                    

                                                              
                                                                 .......................                                                  ........................ 
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 واژه اضافی می باشد( یابید و در جای مناسب بنویسید.)یکواژه های متضاد و مترادف را ب 5

 نَجَحَ  (  –عَالمات   –طالِب   –رَسَبَ   –)  تِلمیذ                                            

..................  ≠     .......................                                                             ......................═   ...................... 
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 ترجمه واژه های مشخص شده را بنویسید. 6

 زَمَزم .    .......................... بِئرِ آثارُ   2-6.     ........................                 السَّماویُّ اللّونُ األَزرَقُ   6-1
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  ؟می باشد هماهنگکدام گزینه از نظر معنایی با واژه مشخص شده  7

 ⃝الحَریق               ⃝الفَریق                ⃝العَمیق             ⃝الدُّخان  :       الطَریق  
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 ؟است  ناهماهنگکدام گزینه از نظر معنا با سایر گزینه ها 

 ⃝  شُرطیّ               ⃝مِصباح                    ⃝ حَلوانیّ             ⃝حدّاد               
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  مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

 د.ـخ دهیـپاس 9 

 ......................      را بنویسید . ) عالِم(واژه ی   وزن   9-1

 را بنویسید.   ......................... ) مَخلوق(واژه   حروف اصلی  9-2
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 را در جای خالی قرار دهید. فعل مضارع مناسب  10-1 10

                                                                                                  تَبدَأُ  ( -ماً .   ) یَبدَأُ  الصَّحیفَةِ دائ یَومَهُ بِقِراءَةِ والِدی  .................  
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 یا نهی  مناسب را در جای خالی قرار دهید. فعل امر  11

 أُسکُتی ( - کت) أُس ال تَصرَخی.  و..................  ! أَنتِالطِّفلةُ  أَیَّتُها  1- 11
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   مهارت درک و فهم                                                                  

 واژه در ستون )ب( اضافی می باشد()یک جمالت داده شده را به معنای آن ها وصل کنید. 12

 ستون )ب(                        ستون )الف(                          

 الصّین       ⃝                                               ⃝  رالثَّمَماءُ 

 الحَفلَة       ⃝                                ⃝اسِ لِفَرَحٍ ماعِ النّجتإِ

 عَصیرُ الفاکِهَة      ⃝                         ⃝ رقِ آسیاکَبیرةٌ جِداً فی شَبِالدٌ 

 البُکاء      ⃝            ⃝ رورِ النّاسِارِعِ لِمُجانِبٌ مِنَ الشّ

 الرَّصیف      ⃝                                                              
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 د .ـبخوانیرا به دقت ن ـمت 13

عَةِ اسیَّةَ مَساءً . یَنهَضُ صَباحاً فی السّدرَیٌّ و هُوَ فی الخامِسَةَ عَشَرَةَ مِن العُمرِ. هُوَ یَکتُبُ واجباتِهِ المَحامِدٌ وَلَدٌ زَک» 

 الصَّالةِ یَتَناوَلُ فَطورَهُ فی السّاعَةِ السّادِسَةِ وَ النِّصفِ . إِلّا رُبعاً وبعدالسّادسَةِ 
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 .«إّداریَّةٍ لِمُدَّةِ یَومَینِ  یومٍ مِنَ األَیّامِ اشتَرَی والِدَهُ حاسوباً لَهُ. بعدَ مُدَّةٍ سافَرَ والِدُهُ لِمُهِمَّةٍفی 
 

 د.ـانتخاب کنی با توجه به متن باال  راپاسخ  پرسش های زیرالف( 

 (25/0)        ⃝ تُهُوالدَ           ⃝والدُهُ        ؟              حاسوباً مَن یَشتَری لِحامدٍ 13-1

 (25/0)         ⃝ال                ⃝م  عَهَل سافَرَ والدُهُ لِمُهُمَةٍ إِداریَّةٍ لِمُدَّةِ شَهرَینِ ؟    نَ 13-2
 

 ب( به پرسش های زیر پاسخ یک یا دو کلمه ای بدهید. 

           (1)   .....   .......................................َهل حاِمدٌ َوَلدٌ َذکیٌ ؟     .............. 13-3

                               (1)   .....   .....................................................؟     مَتی یَکتُبُ حامدٌ واجِباتِهِ 13-4
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  مهارت مکالمه                                                                         

 

14 

  د.ـالف( با توجه به تصویر پاسخ درست را انتخاب کنی

                                                                                     
 اآلنَ  ...کَم السّاعَةُ اآلنَ؟ أَلسّاعَةُ  2-14                                       مَتی مَوعِدُ أَذانِ الظُّهرِ؟                     -14-1

 عَةُ و النِّصفُ(الرّابِ -) الواحِدَةُ و الرُّبعُ                     فِی السّاعَة الثّانیَّةَ عَشَرَةَ( -)فی السّاعَةِ السّادسَةِ مَساءً

 

 5/0ب( به سوال زیر پاسخ دهید.

 ن أَنتَ ) أَنتِ( ؟ .................................مَ - 14-3
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 جمع بارم :   پیامبر اکرم)ص(                 «بهشت در جستجوی او برآید ، هرکس در جستجوی دانش باشد » **

                                                                .موفق و موید باشید

20 

 رهـنم

    

 .............( ................................................... ) به حروف = -...........( .................. = نمره کتبی = به عدد

 

 

 .........................................تاریخ و امضاء :.........................................:       اول نام و نام خانوادگی مصحح

 

 

 :      .........................................تاریخ و امضاء :......................................... دوّم نام و نام خانوادگی مصحح
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 م  ویژه بزرگساالنـپایه نه یـربـع انـه امتحـاسخنامـپ

   خواب برادر مرگ است. -3

2-  
 تی بازگشت.حسجاد از مدرسه با نارا - 1

  دانشجویان با دقت درس می خواندند. -2

 تو مزرعه بزرگمان را به دو قسمت مساوی تقسیم کردی.   -3

 .  تازه یافت می شودویتامین در شیر   این -  4

 اما به درستی سخن و امانتداری نگاه کن. -  5

3- 
 ⃝مان را گوش کن.  ای برادر من ، سخن معلمب( 

 ⃝( غذا می خوردند.   الف

4-  
 جرَةسَیّارة األُ – السَّمَکَة

5-  

 طالِب   ═   تِلمیذ                                                                   رَسَبَ   ≠  حَجَنَ

6-  
 چاه -2                                                    آسمانی     -  1

 ألحریق -7

 مصباح -8

9-  

 .قَ  –لَ  –خَ  -2                                              لفاعِ -1

10-  

 . دَتشاهَ

11-  
 . ال تَکشِفا - 4

1- 

   بخشش نیکو است. -1

 . بیشتر اشتباهات آدمیزاد در زبان اوستبیشتر گناهان آدمی زاد   -2

 یَبدَأُ
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 .ةلمیذَا تِأنَ – ةُبَا طالِأنَ -2
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 أُسکُتی  -  1

 دُقوا أُص - 2

 ال تَنزِلنَ   - 3
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