


 دقیقه  06زمان :     

 2تعداد صفحه     طراح سوال               ............................. شماره دفتر..........نام و نام خانوادگی :  ....

 بارم باخط خوش وبادقت آزمون راشروع نمایید.اعراب گذاری كلمات رافراموش نكنید ردیف

 نام هرتصویرراازبین كلمات داخل كمانك یافته ودرجاى خود بنویسید.)دوكلمه اضافه است( 0

 (  -سیاره –مِفتاح  –مَكتبة ––)مِنضَدة 

 

 

 

                                                                                  …………………................................... 

9/ 

 

 در جمالت زیر  كلمات مشخص شده را ترجمه كنید . 2

        ناجِحَةٌب( هُم أُسرَةٌ                                                              جَیِّداً .كَتَبْتُ واجِباتی یْتَنی یا لَالف( 

                                                                               )                (                      )                       ( 
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 «كلمه اضافی است دو» از میان كلمات داده شده ، متضاد هر كلمه را مشخص كنید و در محل مربوطه بنویسید .   3

 «وحده -العبة –فرح    –جَماعَة   -مَسْرورَة   -رَخیصَة  »

    .......................... =                                     .......................................... ≠     ..................... 
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 كلمه ناهماهنگ را در هر سطر مشخص كنید . 4

 لِسان –وَجْه   –ماء  –جِدار                               ب( یَد  –نَهار  –غُرفَة  –الف( نافِذَة   
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 حكمت های زیر را ترجمه كنید. 9

 الف( خَیرُ النّاسِ ، أنْفَعَهُم لِلنّاسِ . 

 ب( ساَلمَةُ العَیْشِ، فِی المُداراةِ .

2 

 عبارت های زیر را به فارسی ترجمه نمایید . 0

 الف( هُوَ بِحاجَةٍ إلی التَّقاعُد . 

 

 ب( وَالْأسماکُ خائِفاتٌ مِنها .

 

 ا عَرَفْتُ صَوتَ جَدَّتی .أنا مَج( 

 

 عِ نَهایَةِ هذا الشّارِد( بَیتُنا فی 

 

4 

  بیانگر كدام مفهوم است؟« مَنْ زَرَعَ العُدْوانَ حَصَدَ الْخُسرانَ» جمله 7

  ب ( نهال دشمنی بركن كه رنج بی شمار آرد.                الف ( اندازه نگه دار كه اندازه نكوست.

  د( تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد.                   ج( دشمن عاقل به از دوست نادان.
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 ترجمه صحیح را مشخص نمایید .                                                            8

 الف(  یا أُستاذُ، هَل سَمَحْتَ لِی بِالكاَلمِ ؟        الف( ای استاد، آیا به من اجازه سخن گفتن دادی؟   

                    ب( ای استاد، آیا به سخن من گوش می دهی؟                                                                       
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 2صفحه 

 ترجمه ناقص جمله های زیر را كامل كنید . 5

 الف(  أنتِ إشتَرَیْتِ فُسْتاناً وَ عَباءَةً .     تو   .................  و  ................   خریدی .  

 جَوّالَ أُختِها .     كودک   ..................... خواهرش را ...................  . اَخَذَتْاب( الطِّفلَةُ  مَ  
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 دهید .  در جای خالی فعل ماضی مناسب قرار 06

 فَرِحَتا                   الف( شیماءُ وَ نَرجِسُ .........................  كَثیراً .                    فَرِحا 

 قَرَأتَنَّ                    ب( ایّها الطُّالبَ! كَیفَ ................  دُروسَكُم؟                    قَرَأتُم  
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00 

 

 

 

 

 

 

 با توجه به تصویر جمله درست را مشخص كنید . 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           O هُنَّ نَظَرْنَ                 Oهُم نَظَروا                                        O   أولئِكَ مُجاهِداتُ       Oأولئِكَ مُجاهِدونَ     
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  خط بكشیدگزینه درست زیر 02

 الحَدیقَة (     –ب( فِیهِ أَشجارُ :          ) الحَقیبَة                        التَّجربَةُ  (              -الف( مِفْتاحُ الْعِلمِ :        )  السُّؤالُ 

 أزرَق (        -د( لَونُ الرُّمّانِ :             ) أحمَر                     الجَهل (              –ج( مَوتُ الْأحْیاء :      ) جَلیسُ السّوء 
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 زیررا بخوانید و به پرسشهای آن پاسخ كوتاه دهید.  متن 03

مِن  تَعلَمُ النّظافَةُ هجِداً.لِأَنّ نَظیف ٌ ومُؤدب و.هگوگانمِن  شهید برادرانالمُتَوسط فی المَدرسة  االول فی الصَفِ علیٌ طالبٌ

 االیمان .

 أینَ مَدرِسة علیٌ ؟ .................................................

 فی أیِّ صَفٍ علیٌ؟ .........................................................

 لِماذا علیٌ طالِب  نَظیفَ ؟ ...................................................... 

 ......................................     مِن أیِّ مدینَةٍ علیٌ ؟
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  سواالت زیر پاسخ دهید .با توجه به تصویر به  04

                                              
    

                            ......                        ......................   الصورةِكَم العِباً فی  ............................                                           أیُّ یومٍ فی الصَورَة ؟  
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 به سواالت زیر پاسخ دهید . 09

  الف(  كَیفَ الجَوُّ فی الفَصلِ الشِّتاءِ ؟

 ب( مِن أَینِ أَنتَ ؟
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