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 بائِع (–عِنَب -حَقیبَة  –رُمّان  –شَجَرَة  –) بَقَرَة به عربی زیر آن بنویسید.نام هر تصویر را 

                                       
      .............                        ..         ...............            ...............                         ................... 
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 . ترجمه کنید.شده را به فارسی  کلمات مشخص 2

 جمیلٌ. ) ............... ( بَحرال؟) ................(                  ج (المِنضَدَةالف ( ماذا عَلی 

 . ) ...............(. مَعَ السَّالمَة إلی اللِقاءلِلسَیِّد أخالقی . ) ................(                د (  جَوّالالب (ذلک 
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 ترجمه ی ناقص را کامل کنید .  3

 چهار .................... در ماه است .أربَعَة أُسبوع فی الشَهر .الف( 

 ب(  یَد اهلل مَعَ الجَماعَة................................... خدا همراه جماعت است.

 پایان این .................... است.ج( بَیتُنا فی نِهایَة هذا الشارِع. خانه مان در 

 د(بالءُ االِنسان فی لِسانه. بالی انسان در ..................... است.
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 ترجمه ی درست را انتخاب کنید .  4

 السُّکوت. هُالف ( رُبَّ  کَالمٍ جَوابُ

 جه بسا سخنی که جوابش سکوت است. -2چه بسا سکوتی که جوابش سخن است.-1

 یوفُ فی الغرفَة. ب  ( الضُّ

 بازیکنان در اتاق هستند. -2  میهمان ها در اتاق هستند. -1 

5/ 

 مهر

 آموزشگاه



 کدام کلمه با سایر کلمات از نظر معنا ناهما هنگ است. 5

          أنتَ  هوالءِ  أولئک تلکَ 

 وَجَع بِنت   أُم  أب  
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 جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید . 6

 داَوة العاِقل خَیرٌ مِن صَداقَة الجاِهل .               الف ( عَ

 ب (  نِعمَتان مَجهولَتانِ الصِحَة واالَمان.

 ج ( حُسن السوال نِصف العلم. 

 د  ( هم جالِسون هُناک .  

  ه  ( النَّظرُ فی المُصحَف و فی وَجه الوالِدین عِبا دَة . 

 و(  الجَنَّة تًحت أقدام االُمَّهات .

 ز ( سَالمَة العَیش فی المُداراة.
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 دو به دو کنار هم بنویسید.) دو کلمه اضافی است.(را  مترادفومتضاد کلمات  7

 تَحتَ ( –رَخیصَة  –قَریب  –وَراءَ  –غالیَة  –) خلفَ 

 ...............≠.............                                                      ......... ..............  =........... 
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 )یک کلمه اضافی است.(. است  واژگان ازتوضیحات زیر مربوط به کدام یک  8

 ( الخُلُق حُسنُ–مُداراةالناس–حِوار) 

 کالم بَینَ شَخصَین  : ............                      نصف الدِّین : .................
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 .کامل کنیدزیر جدول زیر را با کلمات

 ( طالِبانِ–مُجاهِدون–عالِمات–أطفال)

 

 

 

 جمع مکسر جمع مذکر سالم مثنی جمع مونث سالم 
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 11

 هو أَخو ثُرَیّا     الف( مَن تلک البِنت؟                                     هی أُختُ ثُرَیّا 

 العِبات        العِبون                       .......... ممتازون.ب( أولئِک االوالد ....
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 به توجه به پاسخ های داده شده در جاهای خالی کلمات پرسشی مناسب بنویسید. 11

 .(  .......... ؟أنا بِخَیرج                                      الف ( .............. أنتَ ؟  مِن قم.

 . ( ..............هو؟ هو مدیر المَدرَسَةد .....  هذه الوَردَة ؟ للمعلِّم                                   ( ......ب 
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 با توجه به تصویر به پرسش های زیر پاسخ دهید .  12

 
 

 أ هذا جُندیٌّ؟ ..........         کم عَدد المفاتیح؟ .......           أین الطِّفل؟  .....            ما هذه؟ ...........    
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 درستی یا نادرستی جمالت زیر را بر اساس حقیقت مشخص کنید. 13

 ر عَمود الدّین.....................بَلف( الصّا

 ( االعمال بالنیّات.  ...........ب

 ( مُجالَسَة العُلَماء عِبادَة .  ................ ج

 لفائز االوَّل.  ...........................د( جائِزَة الذَّهَبیَّه لِ
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 نمره شفاهی

 3 روان خوانی 

 2 مکالمه ساده 

 نمره به عدد :                                      نمره به حروف :

 . همواره در پناه خدا پیروز و موفق باشید


