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 سواالت 1صفحه 

 

 مهارت ترجمهالف: 

 زیر را به فارسی ترجمه کنید. هایجمله 1

 «.أُطلُبوا الِعلِم َو لَو ِبالّصیِن فَإنَّ طَلََب الِعلِم فَریَضة  »الف( 

 «.ُمَکرَّمٌ أَحبَّ بُیوتُِکم إلی اللِّه بَیٌت فیِه یَتیٌم »ب( 

ندوِق. اِستَلِم نُقوَدَک.ج(   هذا ِمفتاُح الصَّ

 .أَنِت تَقِدریَن َعلَی الُخروِج ِبسهولَِة. التَیأَسید( 

 .أَبَدأُ ِبسِم اللِّه أُموریه( 

 .فی الَحلیِب الطّازَجِ  c« سی»یوَجُد فیتامیُن ( و

 کاَن أدیسون مشغوال  فی ُمختَََبِِه لیال  و نَهارا .( ح

 

1 

1 

1 

1 
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 ترجمه درست را انتخاب کنید. 2

معِ.الف(   أَنَا أَعرُِف َهذا الثَّعلََب، ُهَو ثَقیُل السَّ

 است. شنواکم، او شناسممیمن این روباه را (  2 کندنمی، او حرف گوش امدیدهمن این روباه را ( 1

 .أَلَعدُل َحَسٌن َولِکن ِفی األَُمراِء أَحَسنُ ب( 

 است. ترخوب( عدل خوب است، اما در فرماندهان  2 .نیکو است، اما امر به آن نیکوتر استعدل ( 1
 

7/0 

 شناسیواژهب: مهارت 

 (ِجرس، َمطَبَعة، بطّاریَة، َعمود  ). نام هر تصویر را به عربی کنار آن بنویسید 3

 
 ........................هذا  الف(

 
 ......................... هِذهِ  ب(

 

7/0 

 )دو کلمه اضافی است(کلمات مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید.  4

 (اَفَضل -کَُثَ  -تَعاَل  -تقوی-َقل   -َوَرع)

  ........................ =.........................   ........................ ......................... 
 

7/0 

 های مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید.کلمه 7

ُل و  الَکهَربائیَّ اخََتََع إدیسون املِصباُح  الف(  املوسیَقی. ُمَسجِّ
 

7/0 
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 سواالت 2صفحه 

 

 کدام کلمه با سایر کلمات از نظر معنا ناهماهنگ است؟ 6

حابالف(    الّریح  امَلَطَر  الَفریق  السَّ

   لِسان  قَول  یَد  رَأسب( 

7/0 

 ج: مهارت شناخت و کاربرد قواعد

 ( را بنویسید.َمظلومو حروف اصلی کلمه ) (کائِبوزن کلمه ) 5

 

7/0 

 در جاهای خالی فعل مناسب بنویسید. 8

َفرَِة قَبَل یَوَمینِ الف(    نَرِجعُ   رََجعنا .نَحٌن ................ ِمَن السَّ

  یَلَعبونَ   لَِعبتاُم .الطُّالُب، .............. کُرََة الَقَدِم الیَومَ هؤالِء ب( 

  اِحِفظنَ   اِحِفظا .أَیَّتُها النِّساُء، رَجاَء ................... ِحجابَُکنَّ ج( 

  ياُترُک  التََتُک یا َصدیقی، .................. اِقاَمَة الّصشالِة.د( 

  َسوَف أَرِجعُ   رََجعُت  ...................... إلی بالدی فی األُسبوِع القاِدمأَنَا ( ه

  التَلَعبا  إلَعبا أَیُّها االعباِن، .................... فی الّشارِع.و( 
 

7

/

1 

 د: مهارت درک و فهم

 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. 9

 املَملوِء ِباألشخاِص َو الَشیاِء.ِصَفٌة لِلَمکاِن  َصوم الف(

 َهُو الَّذی یَقطَُع إرتباطَُه َمَع أرُسَتِِه َو أَقِربائِِه. ُمزَدَحمب( 

یفا ج( اِب لَِفریَضٍة دینیَِّة.عَ االِمِتناُع  لصَّ  ِن الطَّعاِم َو الَّشَّ

 َهَو الَّذی یَدُخُل البَیَت ِبَدعَوٍة أو ِبَغیِر َدعَوٍة. مصیر د(

  قاِطُع الرَِّحمِ  هـ(
 

1 

 درستی و نادرستی هرجمله را براساس واقعیت معلوم کنید. 10

بََکُة َوسیلٌَة لِصیِد األسامِک فی البَحِر.الف(    غ  ص الشَّ

بیعِ ب(  یُف فَصٌل یأتی بَعَد الرَّ   غ  ص اَلصَّ

  غ  ص الطّالُِب الرّاِسُب، ُهَو الَّذی نََجَح فی اإلمتحاناِت.( ج

  غ  ص عندما نَنظُر إلی اللّوِن األزرُق نَشُعُر ِبالََّعِب.ب( 
 

1 
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 سواالت 0صفحه 

 

 متن زیر را به دقت بخوانید و به سؤاالت پاسخ دهید. 11

. یَنَهُض َصباحا  فی طالٌِب فی الّصِف التاِسعِ.  َحمیدٌ  . یَکتُُب واِجباِتِه املَدرَسیََّة َمساء  َهَو َولٌَد نَشیٌط َو ذَکیِّ

الِة یَتَناَوُل فُطورَُه فی الّساَعِة الّساِدَسةِ  الّساَعةِ   َو النّصِف. الّسادَسِة إاّل ُربعا . بَعَد أداِء الصَّ

خوِل ِفی اإلنَِتنِت فی أَوقاِت  بَعَد نَجاحِ فی اإلمتحاِن، اِشََتی والُِدُه حاسوبا  لَُه َو َسَمَح لَُه ِبالدُّ
 الَفراِغ.

ٌد َخلَف الحاسوِب َو لَِعَب ساعاِت کَثیرة  و فی الیَوِم التالی نََهَض فی یَوِم ِمن األیاِم َجلََس َحمی

. فِّ  ِفی الّساَعِة الّساِبَعِة إاّل ُربعا . کاَن حمیٌد یَشُعُر ِبالنَّوِم فی الصَّ
 

.الف(    غ  ص َحمیٌد یَکتُُب واِجباتِِه املَدرَسیََّة مساء 

.کاَن َحمیٌد الیَشُعُر ِبالنَّوِم فی ب(  فِّ   غ  ص الصَّ

  غ  ص اِشََتَی والُِد حمیِد حاسوبا  لَه.( ج

  غ  ص َحمیٌد یَتَناَوُل فَطورَُه فی الّساَعِة الّسادّسِة إاّل ُربعا .ب( 
 

1 

 هـ: مهارت مکالمه

 های زیر  پاسخ دهید. )به عربی(با توجه به تصویر به پرسش 12

  
 ................................. ؟اذا یَرکَُب الطفُل مب(  ................................... ؟املِنَضَدةِ م کُرسیاَ َحوَل کَالف( 

 

1 

 شفاهیپرسش و: 

  خوانیروان 13

  مکالمه 14
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 سواالت 4صفحه 

 

 الف( دانش را طلب کنید، اگرچه در چین باشد، پس قطعاً جستن دانش )خواستن دانش( واجب است. 1

 ای است که در آن یتیمی گرامی داشته شده است.هایتان نزد خدا، خانهترین خانهمحبوبب( 

 هایت را بگیر.ج( این کلید صندوق است، پول

 توانی خارج شوی ناامید نشو.د( تو به آسانی می

 کنم.ه( کارم را با نام خدا شروع می

 شود.در شیر تازه یافت می cو( ویتامین 

 ز در آزمایشگاهش مشغول بود.ح( ادیسون شب و رو

1 

1 

1 

1 
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 2ب(  2الف(  2
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 بَطاریَة   هِذهِ  ب( هذا ِجرٌس. الف( 3
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 کَُثَ   قَلَّ  تقوی=  َوَرع 4
 

7/0 

ُل : برقی ،   الَکهَربائیَّ  7  7/0 : دستگاه ضبطُمَسجِّ

 قَولب(  السَفریقالف(  6
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 ب( مظلوم: حروف اصلی )ظ ل م( کاتب: وزن )فاعِل( 5
 

7/0 

 التَلَعبا و( َسوَف أَرِجعُ  ه( التََتُک د( اِحِفظنَ ج(  یَلَعبونَ ب(  رََجعناالف(  8
 

7/1  

 ِصَفٌة لِلَمکاِن املَملوِء ِباألشخاِص َو الَشیاِء. َصوم الف( 9

 َمَع أرُسَتِِه َو أَقِربائِِه.َهُو الَّذی یَقطَُع إرتباطَُه  ُمزَدَحمب( 

یفا ج( اِب لَِفریَضٍة دینیَِّة. لصَّ  االِمِتناُع َعِن الطَّعاِم َو الَّشَّ

 َهَو الَّذی یَدُخُل البَیَت ِبَدعَوٍة أو ِبَغیِر َدعَوٍة. مصیر د(

  قاِطُع الرَِّحمِ  هـ(
 

1 

 د( غ ج( غ ب( ص الف( ص 10
 

1 

 د( غ ج( ص ب( غ الف( ص 11
 

1 

 الطِّفُل یَرکَُب الحافَة ؟اذا یَرکَُب الطفُل مب(  ؟ اَربَعُة الُکرسیم کُرسیاَ َحوَل املِنَضَدةِ کَالف(  12
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