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 بارم  سواالت  ردیف

  مهارت ترجمه  

 جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید . 1

 .................................................ة  اَلَشبَکَ  َوقَعَت فی ة  اَلَحَجریَّ  اَلسََّمَکة   الف(

فان  ، کبیران  ...................................................... ذان  الصَّ  .........ب( ه 

بیع   ج(اَلَجو   ل  فی الرَّ عتَد   ................................................................. م 

 ....................................................................اء  ااَلحیَموت   اَلَجهل  ( د

 ...............هـ ( نَحن  قََطعنا اَلَخَشب  ...................................................

4 

 ترجمه ی ناقص را کامل کنید . 2

 ،.................................. است .الف( لَون  السَّحاب  ، أبیَض  . رنگ ابر 

حَ  ا سَره   ب( ه م  . آنها .................................... موفق هستند . ة  ناج 
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 ترجمه درست را انتخاب کنید . 3

عَت  (1  .َصوَت اَلباب   ه  م  أ  َسم 

 در صدای در را می شنود .الف( ما

  ب( مادرش صدای در را شنید .

 .َوَغَداً یَوم  اَلَخمیس   اَلیَوم  یَوم  ااَلَرب عاء   (2

  الف( امروز روز چهارشنبه و فردا روز پنج شنبه است .

  ب( دیروز روز سه شنبه و امروز روز چهارشنبه است .
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  مهارت های واژه شناسی  

شود ()دو کلمه اضافه نوشته نام هر تصویر را به عربی بنویسید )با توجه به کلمات داده شده  4
 است (

 (ة، َعلَم، َوردَ  ة،َسفینَ ةِمنَضدَ )                     

                                                                                                              
                                                  .....................           .................... 
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 ( فَضل  ، أَ  ة، غالی ة، َخیر، َصداقَ  ة) َرخیصَ        .کنار هم بنویسید کلمات مترادف و متضاد را  5

 .................=......................                ...       ............. = .......................... 
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 معنای کلمه های مشخص شده را بنویسید . 6

 .َممنوع   اَلیَمین  اَلدََّوران  الَی  الف(

س   ب( اَلسَّی  د   َدرَّ ی  م   .الکیمیاء زارع 
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 )عالمت بزنید .(کلمه های نا هماهنگ را در هر ردیف مشخص کنید .  7

 َک                   َدَخَل              َکتَبَ َهلَ      تَحَت           الف (   

َی                   ه َو                  ث مَّ                    اَنتَ      ب( ه 
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  مهارت کاربرد و قواعد  

 .فعل ماضی مناسب هر جمله را مشخص کنید  8

 قََرأتَ            قََرأت ما               ... َدرَسک ما .    الف( یا ب نتان  ........................

بَه  ب(نَحن  ........................... َمالب َس  ناس   لَب سنا           لَب سَن             .        م 

 َسَمَحت       َسَمحوا              ب الکالم  .            ج(الط الب  .........................لی  

َن اَلب ستان   .......................اَنت نَّ  د(  َرَجعت نَّ      َرَجعا                          .        م 

ل  .......................... ج  َن الَخَطر  .    ن( هذا الرَّ  َسل َمتا       َسل َم                  ..م 

ن أ مت                        ال ی.           عمو( أنَا ............................ م  مت    نَد   نَد 
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 فعل ماضی هر جمله را دقیق ترجمه کنید . 9

بواالف( ه م   ف ی المدرَسه  . لَع 

 بواَب الص فوف  ؟أَ  فَتَحت مب( لماذا 

 رَض.السَّماوات  َو الَ  َخلَقَ ج(اَلَحمد  ل ل ه  ال ذی  

؟  َذَهبتَ  أَ د(   إلی البیت 

هران إلی َوَصلنَان(   .َمدینه م 

 .اَلص وَره   إ لی انََظر ه ماو( 
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 با توجه به )ریشه فعل ( فعل های ماضی را ترجمه کنید . 10

 :.............................. َکتَبَتااَلط ال بَتان                          َکتََب : نوشت الف( 

 ما ......................................ب( قََدَف : انداخت                          أنَتما قََذفت  

 .......................................... أَنا َدَخلت                            َدَخَل : وارد شد ج(

 .....................................ت نَّ أاَنت نَّ بَدَ : شروع کرد                           د( بََدأَ 

1 

 در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید . 11

. َوقَفنَ  الف( ................................. عل  م   اَنت نَّ                 ه نَّ       .     َجنَب اَلم 

 أنتَ                  ه یَ      لَت  َهَدیَّتََک .        ب( یا َولَد  ............................ قَب  
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 اسم اشاره هر جمله را بنویسید . 12

 هذه        هذا                 .              ی  َذَهب ....................... َکنَز  الف( ........

حات  ف ی...............ب(   أ ولئ کَ      هذان          الَمسابَقَه  .   ............. الطالبات  ناج 
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 کلمه اضافی است ( 2کلمات داده شده را در جای مناسب خود در جدول بنویسید .) 13

بات ، َمسروروَن ( ، ال ة  جال سَ  )َمفاتیح   ،  جمع مذکر سالم        جمع مکسر              ع 
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 با توجه به تصویر به سواالت داده شده به عربی پاسخ دهید ؟ 14

         یَن البَقََره  ؟ ب(اَ                                        ؟الف(َکم َعَدد  الحقائ ب

 

                                         .......................................... 
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 به سواالت زیر به عربی پاسخ دهید ؟ 15

؟..............................................  الف( َمن خال ق  السَّماوات  و االرض 

ن أَ   نت  ؟..........................................................................أَ یَن ب(م 
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  مهارت درک و فهم  

 با توجه به معنا و مفهوم جمله در جاهای خالی کلمه مناسب قرار دهید . 16

مان  الف( لَون    حَمرأَ       سَود         أَ     .........................    ..........اَلر 

 حار                  بارد        ..........................    ب(الَش تاء  فََصل  .........
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 هر عبارت از ستون الف را به کلمه مناسب آن در ستون ب وصل کنید .)یک کلمه اضافی است ( 17

 ب                                              الف               

ن َمالب س  -1   القَمیص            النَّساء                                   م 

ل  الف صول  السَّنَأَ   -2   الف ستان                                             ةوَّ

بیع                                                                          الرَّ
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 درستی یا نادرستی جمله ها را بر اساس واقعیت بنویسید . 18

ً أ  الف( ثاَلثَه    درست                  نادرست       .      ر  ف ی الشَّه سبوعا
سافریَن .       ب(اَلف ند ق  ، َمکان     درست                  نادرست       ل لم 

5/0  

19  
 

 روخوانی 
4 
 

 مکالمه   20
1 
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