
 

 

 

 

 

 

 

 
 کلامت مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید؛ 1

فینَُة الف(  معِ هذا الثَّعلَُب ب(      )................(     .الَحربیَُّة تِلَک السَّ         . ).............(   ثَقیُل السَّ
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 25/0 ِفراخ [        –جمع کلمه داده شده را انتخاب کرده و بنویسید.        َفریق )............(                             ]أفرَِقة  2

 کلمه ناهامهنگ را به لحاظ معنا مشخص کنید. 3
 ُمَمرِّض            ُمستَشفی                  ُمستَوَصٌف             َمکتَبَة
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 ِعنَدما[ -جاِهٌل  –بَغتَة   –متضاد یا مرتادف کلامت داده شده را انتخاب کرده و در جای خود بنویسید.   ]َمرُسوٌر  4
    )...................().......................(       ب( َمحُزوٌن الف( لَاما 
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 مهارت ترجمه

 جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید؛ 5
، َعلَیَک ِبالَحَرکَِة یا سائُِق.  الف( اَلَجوُّ حارٌّ

 ب( أُصُدقی یا ِطفلَُة َو ال تَکِذبی فی الحیاِة.
 َفإِِّنِّ َقريٌب.  َعنِّي  ج( إِذا َسأَلََك ِعبادي

 د( کُلُّ َشیٍئ یَنُقُص َعلَی اإلِنفاِق ،ااِلَّ الِعلَم.
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 ترجمه درست را انتخاب کنید. 6
 دیواری چوبی میان ما بساز (            –الف( إِصَنع ِجدارا  َخَشبیَّا  بَینَنا : ) پلی چوبی بین ما ساختید 

 ای جوان تو باید ادامه دهی ( –) ای جوانان شام باید تالش کنید ب( یا َشباُب،َعلَیکُم باملُحاَولَِة: 
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 مهارت شناخت و کاربرد قواعد
 

 کلامت زیر بنوییسید.  وزنحروف اصلی و  7

 وزن سه حرف اصلی کلمه

   اِسِتغفار

   َمصنوع
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 در جمالت زیر، فعل مناسب را مشخص کنید. 8
نا .                           ] َذَهبتُم .... ..............الف( نَحُن   نَذَهُب [                      –إلی بَیِت َجدِّ

 ٌ  إشرَتَیُت [ –ِِسواال  لِلَمدَرَسِة.             ] إشرَتَینا .... ..............ب( أنَا و َعّلا

 تَنِزلَن [ –ِمَن الحاِفلَِة َقبَل ساَعتَیِن.           ] نََزلُتم .... ..............ج( أنُتم 
 یَُجرُِّحوَن [ –بََدنَهام .                              ] یَُجرِّحاِن .... .............. د( ُهام
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 فعل های امر را در جمالت زیر مشخص کرده و سپس معنای آنها را بنویسید.  9
 . )...............(رَبِّ العالَـمیَن.  )...........(          ب( إلبَسا َقمیَص األَبیََض.  )................(             ج( أُکُتبوا التَّامرینَ الف( أُشکُرَن 
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 فعل نهی را در جمالت زیر مشخص و آنگاه معنای جمالت را کامل کنید. 
 وَحة : ............. ، به تخته )تابلو( نگاه کن.الف( أنَت ال تَکُتْب ، اُنظُْر اِلَی اللَّ 

 ب( ال تَیأيَس، أنِت ال تَقِدریَن َعلَی الُخُروجِ: .............................. تو منی توانی خارج شوی.
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 جمالت زیر را ترجمه کنید. 11
 الف( کُُتبی اَنواُر َسامئی :
فیَنُة انکرََسَت :  ب( اَلسَّ

 الحاِفلَِة : ج(اِنِزلوا ِمنَ 
ِل املُکَیَِّف :  د( َرجاء  ، َشغِّ
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 مهارت درک و فهم

  یک کلمه اضافه است . بتناسب معنایی دارد؟ در ستون  ببا کدام یک از واژگان در ستون  ستون الفکلامت  13
 الف                                     ب                

 ( فی َرسوِل اللِه ......... َحَسَنٌة .                 الف( الِعلُم َو الـامُل                   1
 .            ب( اُسَوةٌ ( یَْسرُتاِن کُلَّ َعیٍب؛ ................... 2 

رِب                                                 3  ( َوقُت النِّهایَِة النَّهاِر و ِبدایَِة اللَّیِل .           ج( الصَّ

 د( امَلَساء                    ( أَنَّ النَّْْصَ َمَع ................... 4
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 با توجه به منت زیر به پرسش ها پاسخ دهید. 14

 الی  هَ واکِ فی الَخریِف نَحِمُل الفَ  زَّ لُرُّ ا وَ   الَقمحَ  ُصدُ نَح یِف وَ الصَّ  صلِ فی فَ ِکَه وانَجَمُع الفَ ، ی قریٍةَجمیلةٍ فِ  نَعیُش ، حونالا فَ  حنُ نَ 
  .بالدی  مِ تَقدُّ ٌل ُمهٌم لِ مَ عَ ُه نَّ أِلَ  ةَ راعَ الزِّ  بُّ نا اُحِ اَ  . ینةِ داملَ 

 ؟زَّ الرُّ  وَ  محَ القَ  دونَ حُص صٍل یَ فَ  یِّ فی اَ  -1
 3؟هَ واکِ الفَ  لونَ حمِ یَ  حونَ الا لفَ اَ  ینَ لی اَ اِ  -2

 ؟یِف الصَّ  صلِ فی فَ  محَ القَ  دونَ حُص یَ  حونَ الا الفَ  لِ هَ  -3

 ؟حونَ الا الفَ  عیُش یَ  ینَ اَ - -4
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 2 نمره روان خواني

 3 نمره مکالمه
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