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1 

 :جمله اهی عربی زری را هب افرسی رتجمه کنید
 

ر کالَنقُش فی الَحجَر غَّ  الف(الِعلُم فی الصَ
 

ها الُمسافُِر، أ َذهَبَت إلی الُفندق؟  ب(أیُّ
 

 ج(َمن زرع الُعدوان، َحصد الُخسران
 

 د(َوصلنا إلی مدینة مهران فی الُحدود
 

بکة و الصّیادوَن أخذواه مکة الَحجریة فی الشَّ  ز(َفَوَقعِت السَّ
 

 ر( َالیوم، یوُم اأَلربعاء و الَفصُل فصَل الربیع
 

4 

2 

 رتجمه اهی انقص زری را کامل کنید
 

 رنگ.......... سیاه است              الف( َلون الُغراب،أسَود=
 

 بهشت زری اپی............. است             تحت أقداِم اأُلمّهات= ب(الجنة

5/0 



3 

 باتوجه هب جمله زری، گزینه صحیح را انتخاب کنید
 

بت و غدًا َیوُم األحد[  ]َالیوُم، یوُم السَّ
 

 الف( امروز روز یکشنبه و فردا روز دوشنبه است
 ب( امروز روز شنبه و فردا روز یکشنبه است

5/0 

4 

 معنی کلمات مشخص شده را بنویسید
 الَذَهِب الف( الَوقُت مَن 

جاُر و صاحُب   صدیَقین َمصنعب(کاَن النَّ
5/0 

5 

 کلمه اهی متضاد و مترادف را کنار هم بنویسید) یک کلمه اضافه است(
 خلف_ وراء_ أفضل _ َخیر_ صداقة_ جماعة_ أافِضل_ أراِذل_  وحدة

 
1 

6 

 انهماهنگ است؟رد ردیف زری کدام کلمه 
 

 د( تحت                        ج(َهَلک                        ب( َدخل                       الف( َخرج
5/0 

7 

 فعل اهی ماضی مشخص شده را رتجمه کنید
 

رَن الف(ُهنَّ  ظَ  إلی اللَوّحة الجمیلة نَ
 

 علی األرض َوَقَع ب(هَو 
 

 جواَب سؤالی َعرفُتمج(أنُتم 

5/1 

8 

 رد جای خالی فعل ماضی مناسب را قرار دهید
 

 الف( هو.................. ِمن ِنجاح َصدیقه
 □ فََرحنا                          □ فََرحُت                   □ فَِرَحت               □  فَِرَح 

5/1 



 
 ب(َأ َأنَت.................. َمالبِسَک 

 □ َغَسلَت                        □ َغَسلُتم                      □ َغَسلِت                   □ َغَسلُت 
 

ف ِلمة................ لی بالخروِج مَن الصَّ  ج(الُمَعّ
ت                      □ َوَصلُت                  □ َوَصَل   □ َوَصلنا                           □ َوَصلَ

9 

 خالی کدام است؟ ضمیر مناسب ربای جای
 

بت  .............َذهبُت إلی المدرسة فی َیوُم السَّ
 

 أنت د(                         أان ج(                     ب( هَو                       نحن الف(

5/0 

10 

 ردجای خالی، اسم اشاره مناسب را انتخاب کنید
 

ُجل الشاِعر  الف(...............َالَرّ
 □ اهاتن                             □ تلک                          □ هذان                   □ ذلک

 
 ب(........... الطالَِبتاِن افزئاتِن فی الُمسابقة

 □ هذا                          □ اهاتن                         □ هذه                     □ هذان

1 

11 

 یک اسم مثنی، یک اسم جمع و یک جمع مکسر وجود دارد، آنها را مشخص کنید رد جمله زری
 

 ُاولِئَک الِرجاُل، جالسوَن عند العالمان فی المکتبة
 

5/0 

12 

 هب رپسش اهی زری اپسخ کواته دهید
 

 حاُلَک؟ الف(کیَف 
 

1 



 ب( ِمن أیَن َأنَت؟
 

13 

کالمه زری را کامل کنید  جااهی خالی م
 

 الَسنة؟ َالربیُع و................................ الف( ما ُفصوُل 
 

 ب(َکیف الَجّو.................؟
 الجَُّو فی الربیع معتدل َو هَو....................................................

 
مهوریة اإلسالمية االریانية؟ م الجُ  ج( ما َألواُن َعلَ

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

1 

14 

 متن زری را هب دقت بخوانید و سواالت آن را هب عربی اپسخ دهید
 

 کاَن َنّجاٌر َو صاِحُب َمصنٍَع َصدیَقیِن.
ّجاُر ِلصاِحِب اْلَمْصنَِع:  ام ،اقَل الَنّ  «أان ِبحاَجٍة إلَی الَتّقاُعِد.»فی َیوٍم ِمَن األیّ

َک »أجاَب صاِحُب اْلَمْصنَِع:   «ماِهٌر فی َعَمِلَک َو نحُن ِبحاجٍة إَلیَک یا َصدیقی.َوٰلکَِنّ
َل. ّجاُر ماَقبِ  الَنّ

َب ِمْنُه ُصْنَع َبيٍت َخَشبٍیّ َقْبَل َتقاُعِدِه َکآخِرِ  َل َتقاُعَدُه َو َطلَ  َعَمِلِه فی اْلَمْصنَِع. َلّما َرَأی صاِحُب اْلَمْصَنِع إْصراَرُه ؛ َقبِ
َجديِد.َذَهَب النّجاُر إلَی الّسوِق لِ  َخَشبِیّ الْ  ِشراِء اْلَوسائِِل ِلُصْنِع اْلَبيِت الْ

ِجّدا و ما کاَنْت أْخشاُب اْلَبْيِت  ُه ماکاَن مُ  َمْرغوَبًة. هَو اْشتََری َوسائَِل َرخیصًة َو َغیَر ُمناِسبٍة َو َبَدَأ ِباْلَعَمِل ٰلکَِنّ
 «هذا آخُِر َعَملی.»َلُه: َبْعَد َشهَْرْیِن َذَهَب ِعْنَد صاِحِب اْلمصنَِع َو اقَل 

 جاَء صاِحُب اْلَمْصنَِع َو أْعطاُه ِمْفتاحاً َذهَبّیاً َو اقَل َلُه:
َت ِعْندی َسنَواٍت َکثیَرًة.» َک َعِملْ ٌة َلَک ؛ أِلَنّ  «ٰهذا ِمْفتاُح َبيِتَک. ٰهَذا اْلَبْيُت َهدیَّ

ّجاُر ِمْن َعَمِلِه َو اقَل فی َنْفِسِه:  دًا!»َنِدَم الَنّ  یاَلْيَتنی َصنَْعُت ٰهَذا اْلَبْيَت َجِیّ

1 



 
 
جاُر من َعمله ۱ صحیح                _ما َنِدَم النَّ

 □غلط                 □
 
صحیح          _کاَن البيِت الخشبّی َهدیًة ِللَنّجار۲

 □غلط                □
 
؟۳ هبیُّ  _لَِمن کاَن الِمفتاُح الذَّ
 
ّجاُر ِعنَد صاِحِب الَمصنع؟_َبعَد َکم َشهر ۴  َذَهَب النَّ
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