
 

 

 بارم متن سئوال ردیف

 «حُسام  –قَمَر  –عَباءَة  –سَیارة »                       نام هر تصویر را زیر آن بنویسید.  1

  

 

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

2 

 ترجمه کلمه هایی که زیر آن ها خط کشیده شده است را بنویسید.  2

 . الشارِعالسفرِ و ذهبتُ إلی نهایةِ  حَقائبالف(أنا جَمَعتُ   

 کبیرٌ . عمودٌالبیتِ؟  ولَب(ما هو حَ  

2 

 ترجمه ناقص را کامل کنید.  3

 الف(هُوَ وَقَعَ علی األرضِ : او ................ روی ................... .  

 : آقای احمدی .................... و همسرش .................... است.ب(السیِّدُ احمدی فلّاحٌ و زَوجَتُهُ مُدرِّسُ الکیمیاءِ   

1 

 جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.  4

 الف(العالِمُ بِالعَمل کالشَّجَرِ بالثَمر .  

 ب(الجَنَّةُ تَحتَ أقدامِ اُمّهات .  

 ج(مَن زَرَعَ العُدوان، حَصَدَ الخُسران.   

 د(أذا مَلَک األراذِلِ هَلَکَ األفاضِل .  

 هـ(الحمدُاهللِ الّذی خَلَقَ السَّماواتِ و األرضِ .  

 و(النظرُ فی ثالثة أشیاءِ عبادةٌ : النظرُ فی المُصحَفِ و النظرُ فی وَجه الوالدینِ و النظرُ فی البَحرِ .  

 ز(األطفالُ حَفَظوا سورتینِ مِن القرآنِ .  

5 

 کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید.  5

 ذهبت                          إشتریتُ                                    قرأتُ                                 سَوق         

 السادس                         الکاتب                                    الخامس                               الرابع
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 ترجمه درست را انتخاب کنید.  6

 الف(أنا ما قربتُ من البحرِ .  

 من به دریا نزدیک شدم.                            من به دریا نزدیک نشدم.         

 ب(الفندقُ مکانُ المسافرین  

 هتل مکانی برای مهمانان است. رای مسافران است.               هتل مکانی ب       
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 (≠ =) مترادف و متضاد را معلوم کنید.  7

 .. نَظَرالف( جاهل ....... عالم                ب( بدایة ....... نهایة                ج( عدوان ....... صداقة               د( رأی .....  

1 

 درستی یا نادرستی جمله های زیر را بر اساس حقیقت مشخص کنید.  8

 الف(رأیان خیرٌ من رأیٍ واحدٍ                             درست                       نادرست  

 ب(لَونُ الغُرابِ، أحمرٌ                                         درست                       نادرست  
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 جدول زیر را با کلمات داده شده کامل کنید.  9

 «رأی  –کُتُب  –سَیّدتانِ  –معلمونَ  –طالباتُ »                                             

 جمع مکسر مفرد مثنی ونث سالمجمع م جمع مذکر سالم

     
 

1 

 گزینه مناسب را برای جای خالی انتخاب کنید.  10

 الف(هنَّ ................... مِن البیتِ .                      قربنَ            قربنا  

 ب(أنتما .................. کُتُبِ المکتبة .                 جمعا            جَمَعتُما  

 والءج(.................. األطفال العِبون فائزون.            هذا              ه  

 د(.................. جلسوا علی الکرسی.                هم                هی  

1 

 به پرسش ها پاسخ کوتاه دهید.  11

 هَل أنتِ طالبٌ ؟  الف(

 کم قلمٌ فی الحقیبةِ ؟ ب(  
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دیموفق باش  

 


