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 احادیث زیررا بادقت به فارسی روان ترجمه کنید. 2

 .........................................5/0: اِنَّما المُؤ مِنونَ اِخوَة الف( 

 .....................................5/0:ب( اَلعُلَماءُ مَصا بیحُ االَرضِ 

 ........................................................................1المال .اَلعلمُ یَحرُسُکَ وَاَنتَ تَحرُسُ المال: ج (اَلعِلمُ خَیرٌ مِنَ
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 جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. 3

 .....................................................55/0: ج( ال نَحنُ فی اَمانٍ فی عَشِّنا 

 ...............................................................55/0د( اَ نا اُ حِبُّ بَیعَ الکُتبِ لِاَنَّ الکُتبَ کُنوزٌ.: 

 ......................................................... 55/0ه( نَحنُ نَعیشُ مَع االنسانِ و نَخدِمُهُ.:

 .......................................................... 55/0:و( فَصَعِدَت الغَزالة الجَبَل المُرتَفَع
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 .درست را انتخاب کنیدترجمه  4

 .داریةًاِ سائلَرَ بینَکتُتَ فةٌوظَّمُ نتِاَالف(    

 .نویسیتو کارمند هستی، نامه های اداری را می                                      .    یداری را نوشت، نامه های استیکارمند ه تو   

 .یتِهلی بَاِ عَجَما رَ هُوَب(    

 .نگشتباز اشاو به خانه                                                                       بازگشت او به خانه   
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 )دو کلمه اضافی است(.کلمات مترادف و متضاد را کنار هم بنویسید 7

 ریب(قَ –میل جَ –غة لُ –ستان بُ –بیح قَ –سان )لِ

       متضاد:                                مترادف:                                                                  
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 .به فارسی ترجمه کنیدکلمات مشخص شده را  6

 ی ایران.)                (طنِوَ مَلَعَ عُرفَ، اَندیٌّجُنا (                  ب( اَ     .)               ی الماءِفِ غرقُتَسَ نتَالف( اَ

 )                (. ختکِاُ عَمَ ذهبینَتَ (             د( أ           )       .دمالقَ رةِکُی فِ متازٌمُ بٌنا العِج( اَ
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 .فعل ماضی و مضارع را در این جمله مشخص کنید 5

                            اَنا ذَهَبتُ اِلی المَدرَسَه اَمسِ وَاَنتَ تَذهَبُ غَداً
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 .در جای خالی فعل ماضی یا مضارع مناسب بنویسید 8

 اتِدَبَ                    بدئینَتَ                          . االنَ هِواکِالفَ معِجَ................ بِ نتِاَ أالف( 

  ءُقراَ                     راتُقَ                               .الکتابَ .لد؟ ............یا وَ علتَماذا فَب(

 تُحَفِظ      اَحفَظُ                                        .                داًغَ نا ................. القرآنَج( اَ

 تفَرَعَ                    عرفُیَ                                    نت.     البِ لکَی ............. تِختِد( اُ
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 کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوری با سایر کلمات ناهماهنگ است؟ 9

                نَّکُ         فی                          هُما       و          الف( هُ

 حیاءاَ         ب     قائِحَ         بات       طالِ      ذ        وافِب( نَ
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 .ی مناسب را انتخاب کنیدگزینه 10

 رخضَد                  االَسوَاالَ          ..............                     االَشجار ونُلَالف( 

 بتُشجار                 الکُاالَ                        .     .............لِ کانٌمَ ب( المَکتَبَه
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 .درستی یا نادرستی جمله های زیر را بر اساس حقیقت بنویسید 11

   . )     (ملِالعَ لیلُقَ ، کَثیرُ الکَالمِنمِؤب( المُ                 .)     (                          عِارِفی الشّ فینةُالسَّالف( 

                    ( . )    بینٍمُ ربیٍّعَ لسانٍبِ د( القرآنُ                   . )     (                    عةٌربَاَ نةِالسَّ صولِفُ ددُج( عَ
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 .ترجمه ناقص را کامل کنید 12

                                .................... را یاری کردید. شما م.   کُقائَصدِم اَرتُصَم نَنتُاَالف( 

 .کشور.   زیرا آن کار مهمی است برای ................الدِالبِ مِقدُّتَلِ همٌّمُ ملٌها عَنَّاَلِب( 

 ، ................. بیماران را.رضی.  او چشم پزشک استالمَ فحصُ، تَیونِالعُ ةُبیبطَ ج( هیَ

 .   ما ................. به مسجد رفتیم.مسٍاَ سجدِلی المَبنا اِهَذَ حنُد( نَ
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 )در یک یا دو کلمه(.پرسشهای زیر پاسخ کوتاه دهیدبه  13

 ب(مَااسمُ مُعّلمکَ؟...............................                                                ..............................؟ کَحالُ یفَکَالف (

 ؟......................................................................                                        د ( هَل  اَنتَ  طالبٌ    یاصَدیقی؟ کَم عُمرکَج( 
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 هر کلمه را به توضیح مرتبط با آن وصل کنید. 14

 لماءالعُ                    نهٌمِ یرٌخَ رءِالمَ دبُاَ                                                        

 هبالذَّ                           عٌقاطِ سامٌحُ                                                            

 قلالعَ                           ةِنَّالجَ ریقُطَ                                                          

 سیاالنِّ                    ةٌبادَم عِهُتَجالسَمُ                                                               

 لمالعِ                                                                                                   
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 7/0. جدول زیررا کامل کنید

               

 فارسی           عربی         فارسی                        عربی                

 ......................... لُسأَیَسَ        می پرسد            لُسأَیَ              

 می خوانی         ................... خواندی          أتِ   رَقَ             
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 7/0قراردهیدضمیرمناسب رادرجای خالی  16

 

 (..........................تَحمِلُ الحَقایِب                             اَنا                  اَنتَ                نَحنُ-الف           

 (..............................تَقرَیینَ القُران                           انتَ                   انتِ                هِیَ  -ب           

 



 

           

  دانش آموزان گرامی :لطفا به سواالت یک گروه فقط پاسخ دهید. 

 گروه الف :

 درجای خالی فعل مضارع منا سب قرار دهید. 15

 ح )زَرَعَ (نَحنُ.............................اَالَخشاب )جَمَعَ (                      اَلفَالحُونَ ...............................اَلقُم

 قَران یا حَمیدٌ) سَمِعَ (یا طالِبانِ ماذا ........................)قَرَءَ (                           هَل ....................................ال
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 با دقت فعل های خواسته شده را ترجمه کنید. 18

 سَوفَ یَرجِعُ  :........................(   )  رَجَعَ : بازگشت                                              یَنظُرُونَ :  .................... (         )نَظَر :دید           

 )وَجَدَ :یافت            وَجَدُوا : ............................... (                                   سَاَ سمِعُ :.......................  (             )َسِمعَ :شنید           
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 گروه ب :

 لُغات زیر را ترجمه کنید.  19

 ب :ریا ضیّ :                          ج : حَداد :                      مُؤَ ظَف :   الف :عُصفُور :                   
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 جمع مکسر کلمات زیر را مشخص کنید. 20

 باب :                           خَشَب :                              ذَنب :          -الف :بَستان :                       ب
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