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تعداد صفحه3 :

الف – مهارت ترجمه ( )7نمره
1

جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید .

4

 . 1أنا سوف أصیرُ طبیباً و أخدمُ النّاس ........................................................................................... )1( .
 . 2هذه البنتُ  ,تَعملُ فی المُختبر .............................................................................................. )0/75( .
 . 3أَذهبُ إلی بیتِ صدیقی بعدَما یسمَحُ لی والِدی .......................................................................... )1( .
 . 4نحنُ نَرفَعُ العَلَمَ .................................................................................................. )0/5( .
 . 5البالدُ بِحاجه إلی کُلّ المِهَن ...................................................................................... )0/75( .
2

سخنان حکیمانه زیر را ترجمه کنید .

2

الف  .ماظَلمناهم ولکن ظَلَموا أنفُسَهم ......................................................................
ب  .مَن کَتَمَ علماً  ,فَکَأَنَّه جاهِلٌ .................................................................................
3

0/5

ترجمه درست را انتخاب کنید .
*أنتَ تجمعُ األخشابَ أم أُختُکَ تَجمَعُ ؟
الف  .آیا تو چوبها را جمع می کنی یا خواهرت جمع می کند ؟
ب  .آیا تو چوبها را جمع کردی یا برادرت جمع کرده است ؟
*ال خیرَ فی قولٍ إلّا مَعَ الفِعل .
الف  .بهترین سخن آنست که همراه عمل باشد .
ب  .در سخنی که همراه عمل نباشد خیری نیست .

4

0/5

ترجمه ناقص را کامل کنید .
لِماذا ال تکتُبینَ واجِباتکَ ؟

چرا  ...................را  ........................؟
ب  -مهارت واژه شناسی ( )2نمره

5

نام هر تصویر را زیر آن بنویسید ( .حَلوانیّ – مِصباح –عُصفور ) ( .یک کلمه اضافی است )

.......................................
6

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

کلمات مشخص شده را ترجمه کنید .
الف .القرانُ و األحادیثُ بِلِسانٍ عربیٍّ مُبینٍ.

0/5

0/5
...........

ب  .الالعِبه تصعدُ الجَبَلَ لِلرّیاضه ................ .

7

کلمات متضاد را با  #و مترادف را با = مشخص کنید .
قادم

8

حَبیب

ماضی

0/5
صَدیق

کلمه ناهماهنگ در هر ردیف را در کادر روبرو ی آن بنویسید .

0/5

الف –یَصدُقُ–نَخرُجُ–تَشکُرینَ–غَسَلَتا
ب  .سَمَک–طَعام–رُزّ–حَدّاد
ج  -مهارت شناخت و کاربرد قواعد ( )2نمره
9

در جمله زیر فعل ماضی و مضارع را مشخص کنید .

فعل مضارع

فعل ماضی

0/5

نحنُ نخرُجُ اآلنَ و هی خَرَجَت قَبلَ ساعَهٍ .
 10برای جاهای خالی فعل مناسب انتخاب کنید .

1/5

الف  .نحنُ ........................إلی البُستان قَبل ثَالثَه أیّام .سَنَذهَبُ
ب  .أ أنتِ .....................إلی المدرسه وَحدکِ یا أختی  .یَذهَبُ
تَشربُ

ج  .هذه الزرّافه  ..................الماء .

ذَهَبنا
تذهبینَ
یَشربُ

د – مهارت درک و فهم ( )3نمره
 11برای عبارتهای قسمت الف جوابهایی از قسمت ب پیدا کنید .
الف

ب

. 1هُو یفحَص المرضی

العَقل

. 2بِدایَتُها اوّلَ خَریف

الطّبیب

. 3قطرَه جاریه مِن العین

1

السنّه الدّراسیه

. 4ثَمَرته مُداراه النّاس

الدّمع

 12پس از خواندن متن زیر به پرسشهای آن پاسخ کوتاه دهید .

2

أسرین طالِبه فی الصّفِ الثّانی  .هی جائَت من سنندج إلی طهران  .هی طالبه جَدیده فی المدرسه و بَقیَت
مُدّه أسبوعَین وَحیده  .فی األُسبوعِ الثّالِث فی یَومِ السّبت جائَت إحدی زَمیالتها بِاسمِ آیالر و بَدَأت بِالحِوار
مَعَها فی ساحه المدرسه ِ .
الف ) کَم أُسبوعاً بَقیَت أسرین وَحیده ؟.....................................
ب ) هل أَسرین مِن طِهران ؟

ال

نعم

ج ) أینَ بَدَأت أَسرین بِالحوارِ مَعَ زَمیالتها ؟...............................
د ) جائَت آیالر إلی أسرین فی یوم السّبت.

ص

غ

ه – مهارت مکالمه ( )1نمره
 13با توجه به تصاویر به پرسشها به عربی پاسخ دهید .

ب ) مَن هیَ ؟ ........................

0/5

الف ) کَم فَرَساً فِی الصّوره ؟................

 14به سواالت پاسخ دهید .

0/5

الف ) مِن أینَ أنتِ ؟.....................................
ب ) فی أیِّ صَفٍ ؟...................................
 15روانخوانی

3

 16مکالمه

2

نمره کتبی :

نمره شفاهی :

نمره نهایی :

تو همانی خواهی شد که به آن می اندیشی

20

