
 

 

 بارم متن سئوال ردیف

 درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید؟ 1

 نادرست      درست           برای اشاره به نزدیک هستند.                                             «هذه»و «هذا»الف(

 نادرست      درست                                  دو کلمه پرسشی هستند .                              «أ»و « لهَ»ب(

 نادرست       درست            برای پرسش از مونث است.              «یما هِ»برای پرسش از مذکر و  «وما هُ»ج( 
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 گزینه مناسب را عالمت بزنید؟  2
 ............... لِمالِعالف( آفُة

 حاِج(الّن4                  سیاُن(الن3ِّ               ُةریض(الَف2میل                         (الَج1

 ا ..................ُضفی ِر ا اهلِلَضب( ِر

 یِنَد(الواِل4(صدیق                   3                     (والدة2                         (والد 1

 ................َنِم قُتج(الَو

 ُةریَض(َف4(الحدیق                   3حسان                 (اإل2                       ِبَه( الذ1َّ
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 هر کلمه را به تصویر مناسب آن وصل کنید؟ یک کلمه اضافه است. 3

 

 

 

 

 

 نزکَ                تانِیت                حقیبَب             بَب                   طالِشَخَ

5 

 واژه را به عربی آن وصل کنید؟ دو کلمه اضافه است .معادل فارسی هر  4

 رضوت       َأَم     حدة       ِصحَّةَو

 

 زنده     مرگ     زمین   تندرستی     بیماری     تنهایی
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 واژه های مشخص شده را معنا کنید؟  5

 : جمیٌل اٌلجّوا :                                            ب(هَذ  یِنالّد موُدَع الُةالف( الصَّ

 ه:ِبَهَذن ِم خیٌر رِءالَم دُبد(َأ                             :                   بیرٌةَک ُةلحدیقج( هذه ا
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 متضاد کلمات را بنویسید؟  6

 عید :                            قلیل::                           َب  ةخیَص:                         َر  رِءَم
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 جاهای خالی را کامل کنید؟ 7

 ...............این درخت .......................                . ُةلذیَذ ِةجَرالشَّ ِههِذ ُرَمَثالف(

 فرزند صالح.....................................                          ین.َدلواِلِل خٌرَف ُحاِلالّص ُدَلالَوب(

 .................دانا..................ازدوست نادان است .           . ِلالجاِه ِةداَقن َصِم یٌرَخ  ِلالعاِق داوُةَعج(

 آیا در این........................................                          ؟ٌقنُدُف ِةدیَنالَم ِهل فی هِذَهد(

2 

 با توجه به ترجمه با کلمات به هم ریخته جمله مناسب بسازید؟ 8

 ؟ ) آیا اینجا درختان انگور و انار است؟ ( شجارُأَ –ل هَ – انِمّالرُّ – بِنَالعِ –نا هُ  - وَ

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

5 



 

 

 ترجمه کنید؟ 9

 . وِءالّس لیِسن َجِم یٌرَخ ُةحَدالَوالف( 

 . داراِةفی ُم یِشالَع ُةالَمَسب( 

 . ِلَمالَع ثیُرَک الِمالَک لیُلَق ُنوِمالُمج( 

 و االمان نعمتان مجهولتان الصحةد(

 فی کتب القصص عبر لالطفاله( 

1 

 جمع مکسر پیدا کنید؟ –جمع مونث سالم  -جمع مذکر سالم -در هر جمله یک اسم مثنی 11
 مدرس.ل(هوالء واقفون عند ا2هذا الرجل بائع الحقائب .                        (1

 . یِنَتَقفی مساِب فائٌز (هذا الولُد4                                 فی المکتبِة (الطالباُت3

 

 جمع مکسر...................         جمع مونث سالم.....................      جمع مذکر سالم.....................   مثنی....................

 

5 

 کلمه ناهماهنگ را معلوم کنید؟ 11

 ( سائق4  (واحد3  (شاعر2  کاتب(5الف (   

 هرِ(د4َ  (بنت3  (رجل2  ولد(5ب(     
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 باتوجه به معنا و مفهوم جمله در جاهای خالی کلمه مناسب قرار دهید؟ 12
 ( الشجرِة2  ( الحدیقِة1               به معنی ............. الف( البستاُن

 ندِق( الُف2   فِّ(الَص1                  لمسافرینِل مکاٌنإنَّ ...............ب( 
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 به دو سوال پاسخ کوتاه دهید؟ 13

 ؟ )مونث( نتِن أ( م5َ

 السماوات و االرض؟ بُّن رَ( م2َ
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 ترجمه درست را انتخاب کنید؟ 14

 واحد یٌن رأمِ یرٌان خَرأی – 1

 یی بهتر است .ب( رأی خوب از هر رأ    ظر بهتر از یک نظر است .الف( دو ن

 سکوت  هُجوابُ الکالمِ بُّرَ-2

 ب(جه بسا سخنی جوابش خاموشی است .    .الف(هر سخنی جوابش خاموشی است
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 موفق باشید

 


