الف مهارت ترجمه
 1جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.

1ـ1ـ ذلکَ أبی و تلکَ جَدَّتی 0/5( .نمره) .....................................................................................................................................................
 2ـ1ـ حُسنُ السُّوالِ نصفُ العلمِ 0/5( .نمره)5/5 ....................................................................................................................................................
3ـ1ـ مَن رَبُّ السماواتِ و األرضِ ( 0/5نمره).................................................................................................................................................
4ـ1ـ إنَّ عِدَّة الشُّهور عِند اهلل إثنا عشر شَهراً ( 0/5نمره) ..................................................................................... ............................................
5ـ1ـ لهذا الصَّفِ نافذتانِ جمیلتانِ 0/5( .نمره)................................................................................................................................................
6ـ1ـ فی کُتب القصصِ عبرٌ لألطفال 0/5( .نمره).................................................................................................. ...........................................
7ـ1ـ نِعمتانِ مجهولتانِ الصِّحَّة و األمانُ 0/5( .نمره)...................................................................................................... ....................................
8ـ 1ـ المؤمنُ قلیلُ الکالمِ کثیرُ العملِ 0/5( .نمره)..................................................................................................... ......................................

.ir

9ـ1ـ حُسنُ الخُلُقِ نِصف الدّینِ 0/5( .نمره)................................................................................................................ ......................................

10ـ1ـ خمسةُ أشیاءَ حسنةٌ فی النّاس «:العلمُ و العدلُ و السخاوة و الصبر و الحیاء» 1 ( .نمره).............................................................................
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 2ترجمه ناقص را کامل کنید.

1

1ـ2ـ الوحدةُ خیرٌ مِن جلیس السوء .

 ..................بهتر از ....................بد است.

2ـ2ـ رُبَّ کالمٍ جوابُهُ السُکوت.

 ..................سخنی که پاسخش  ..................است.

 3ترجمه صحیح را انتخاب کنید.

1ـ3ـ هذه المفاتیحُ لذلکَ الرِّجال.

الف .این کلید برای این مرد است 

ب .این کلیدها برای آن مردان است .

2ـ3ـ الضُّیوفُ جالسونَ فی الغرفة.

الف .مهمان در اتاق نشسته است .



ب .مهمانها در اتاق نشسته اند.

1

ب :مهارت واژه شناسی

 4نام هر تصویر را به عربی بنویسید{ .دو کلمه اضافه است} (( حدیقة  /الکرسی /السفینة /الحقیبة  /المنضدة  /السَّیّارة ))

1

هذا ....................

هذه ....................

هذه ....................

 5کلمات مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید( .یک کلمه اضافه است)

هذه ....................

(یسار  /أمامَ  /خَلف)

2ـ5ـ یمین ................... #

1ـ5ـ وراء = ...................

نمره کتبی

نمره شفاهی

نمره پایانی

نمره مستمر

با عدد و حروف

با عدد و حروف

با عدد و حروف

با عدد و حروف

روخوانی:
مکالمه:
جمع:

نام و نام خانوادگی دبیر ـ
امضاء

نمره تجدید نظر

با عدد و حروف

نام و نام خانوادگی دبیر ـ

امضاء

0/5

 6معانی کلمات مشخص شده را بنویسید.
1ـ6ـ سالمة العیش فی المدراة............ .

0/5

2ـ6ـ .الوقتُ مِن الذَّهَب................. .

 7کدام کلمه با سایر کلمات از نظر معنا ناهماهنگ است؟
2ـ7ـ سائق مدرِّس کثیر العِب

1ـ7ـ األخ األرض البنت األخت

0/5

ج مهارت شناخت و کاربرد قواعد
 7در هر جمله یک اسم مثنی و جمع مذکر سالم و جمع مونث سالم و جمع مکسر پیدا کنید.
ب .الرجالنِ فی الشارع.

الف .الجهلُ موت األحیاء.

ج .الطالباتُ فی الصَّفّ.

1

د .المعلمونَ فی المدرسة.

د .مهارت درک و فهم
با توجه به معنا و مفهوم جمله در جاهای خالی کلمه مناسب قرار دهید.

.ir

8

خمسة سَبعة

1ـ8ـ عددُ أیّام األسبوع............ ،

0/5

2ـ8ـ الصَّفُّ مکانُ جلوس ........

المفاتیح

الطُّالب
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 9هر جمله را به کلمه مربوطه به آن وصل کنید{ .یک کلمه اضافه است}.

ب

الف

0/5

آفة العلمِ

السنة

زمانٌ طویل

النسیان
الیوم

 10درستی یا نادرستی جمله های زیر را بر اساس حقیقت مشخص کنید.
9ـ91ـ إنَّ الفُندُقَ مکانٌ للمسافرینَ( .
3ـ91ـ الوردةُ ثمرةٌ لذیذةٌ.

(

)

)

3ـ91ـ عَدَدُ فصول السَّنةِ ،أحد عشر (.

)

4ـ91ـ فی البُستانِ أشجارٌ کثیرةٌ( .

)

1

 11با توجه به تصویر به سواالت داده شده پاسخ کوتاه دهید.

1ـ11ـ أینَ الجوّال؟ 2 .................ـ11ـ مَن هیَ؟ .................

2

3ـ11ـ کم کتاباً هنا؟ ...........

4ـ11ـ أین الرجلُ؟.............
موفق باشید

نمره کتبی

نمره شفاهی

نمره پایانی

نمره مستمر

با عدد و حروف

با عدد و حروف

با عدد و حروف

با عدد و حروف

روخوانی:
مکالمه:
جمع:

نام و نام خانوادگی دبیر ـ
امضاء

نمره تجدید نظر

با عدد و حروف

نام و نام خانوادگی دبیر ـ

امضاء

