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 بارم سواالت

1 

 عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید.
 کاَن محیٌد و سعیٌد أخوین فی مزرعِة َقمٍح.الف(  

 ب( فی صباح أحِد األیاِم طرَق رجٌل باَب بیِت محیٍد.
 ج( یَذَهُب الّطالب و الطالبات الی املدرسة ِبفرٍح.

 فی یوٍم من االیام نَ َزَل مطٌر شدیٌد و أصابت صاعقٌة فَاحََتََقت.د( 
 ه ( اُطلبوا العلَم و لو بِالّصنی، فَإنَّ طََلَب العلِم َفریضٌة.
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2 
 آیه و حدیث زیر را به فارسی ترجمه کنید. 

 الف( قاَل الّله ملوسی و هارون )إذهبا إلی فرعوَن(.
 ب( ال ََتَزن إنَّ الّله َمَعنا.

1 
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 ترجمه ی درست را انتخاب کنید. 
 غریب کسی است که دوستی ندارد  -1الف( الغریُب َمن لیَس َلُه َحبیٌب      
 رابطه خوبی ندارد اصالً غریب آن کسی است که با دوستش  -2                                       

 از رمحت خدا ناامید منی شوی  -1    ب( التَیأس ِمن َرمحة اهلل          
 از رمحت خدا ناامید مشو  -2                                       

1 
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 سفینة( -کلب –َمَطر  -های داده شده بیابید. )أسدنام هر تصویر را از واژه 
 

  
 
   

                          ............        ..........                          ......................... 
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 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید. 

 .جانٌب ِمَن الشارع ِلمرور الّناس الرصیفب(                 .بغتةَوَقَع ثَ ْعَلُب َو الغزاله فی اْْلُْفَرِة الف( 
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 واژه ناهماهنگ در هر ردیف را )از نظر معنی( مشخص کنید. 

 الشتاء               الّصیف                 اجلمعة           الف( الرّبیع 
 أخضر                إفتح                   َامحَر                ب( أزرق 
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 حاّر( –ِِنایة  -بَیع  –ِبدایة  –)بارد . از میان کلمات داده شده کلمات متضاد را مشخص کنید 7
 .................≠  .................              ..................≠ .................. 
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 بنویسید.کلمات خواسته شده را    ترجمهو  وزن 8
  ..............   «حامد»کلمه  وزن          ...............    « محمود»  وزن کلمه

1 

9 

 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. )یک کلمه اضافی است( 
 الَفرَج
 َمصری
 ُُماولَة

 ثقیُل السمع
 اْلطب

 أخشاٌب مناسبة ِلالحَتاِق فی الّنار
 الّذی ال َیسَمُع َجیِّداً 

شکالت
ُ

عاِب َو امل  َحلُّ الصِّ
 عاِقَبة ِلاِلنسان فی حیاتِهِ 
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10 

 مناسب قرار دهید.کلمه در جای خالی  
   ََمزناً                 الف( املهندسون صنعوا............... لعبور السیارات.          ِجسراً 

   َحَفَر                     رََقدَ       ب( عجز املریض َف................ فی املستشفی.      
 اِلَعبی                 وا( أیتها الطالَِبُة ، ......................... َمَع َزمیالِتِک.     اِلَعبج

 ال تکُتبا      ( أیها الطفُل .............................. شیئاً َعلَی الَشَجِر.  ال تکُتب د
 َاخرِج            ُاخرُج       ر(فعل امر از خترُُج...................
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 در جمله ی زیر فعل امر و نهی را مشخص کنید.  11
 اِلبس قمیصاً أبیُض و ال تَلَبس أسَود 
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12 
 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.)به عربی(

 کیَف حالِک؟.................                 .............ِمن أیَن أنِت؟-2              ما اسمِک:..................-1
75/0 

13 
 صعاب      صالحات       زوجة      تلمیذانِ     هر کلمه را در جای مناسب قرار دهید.

 مونث:................................ مجع      ......         ............مجع مکسر:.............
 مذکر:................................مثنی       .........         .............مفرد مونث:.........

1 

14 

 )به عربی(با توجه به تصاویر ، به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
                       

 
 
 
 

 ؟  ذاِن کرسیانِ َهل ه               ؟                                              هذهَما                              
                         ............................                                  ................................ 
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