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 -1جمالت زیر را ترجمه کنید:
الف .مَن یعلَمُ مِنکُم حِکمَةَ حَولِ الفُرصَةِ.
ب .اِنَّ ا ...جمیلٌ یُحِبُّ الجمالَ.
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ج .سَنَذهَبُ اِلی سفرةٍ عِلمیَّةٍ یومَ الخمیس فی االُسبوعِ القادِمِ.
د" .عِندَما یَعتَمِدُ علی نفسِهِ ،یَقدِرُ عَلی کُلِّ شیءٍ".
ه .لِلهِ العزَّةُ و لِرسولِهِ و للمومنینَ وَ لکنَّ المنافقینَ ال یعلمونَ.
 -2ترجمه درست را انتخاب کنید.
الف .سالمةُ العَیشِ فی المُداراةِ.
 .1سالمت جامعه در مدارا کردن است.
 .2سالمت زندگی در مدارا کردن است.
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ب .حُسنُ الخُلُقِ نِصف الدّینِ.
 .3خوش پیمانی نیمی از دین است.
 .4خوش اخالقی نیمی از دین است.
 -3نام هر تصویر را به عربی بنویسید.
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....................

.........................

 -4کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید.
(بارد

حارّ) ( اَب

نمره کتبی
با عدد و حروف
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والد )

نمره شفاهی -عملی
با عدد و حروف

جمع نمره پایانی
با عدد و حروف

نمره تجدید نظر
با عدد و حروف

نام و نام خانوادگی دبیر «امضاء»
مسعوده اشراقی

نمره مستمر:

نمره پایانی:

نام و نام خانوادگی معلم مربوطه،امضا:

جمع:

بارم

 -5کدام کلمه با بقیه کلمات «ناهماهنگ» است؟
الف .بَقَرة

فَرَس

مِهنَة

غُراب

ب .طالبانِ

طالبَینِ

مؤمنانِ

مؤمنات
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در جمله زیر فعل ماضی و مضارع را مشخص کنید.

اَنتِ شَعَرتِ بالحُزنِ اَمسِ و تشعُرینَ بالفَرَحِ الیَومَ.
-7

ـــــــــ
0/5

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

الف .هاتانِ البنتانِ العاقلتا ِن  .............واجبَهُما.

تکتُبونَ

تکتُبانِ

ب .الطّلّابُ سَـ ............اِلیَ الصّفوفِ غداً.

یَرجِعونَ

رَجَعتا

ج .هل  ............ذلک المدَّرسَ یا اَخی.

تعرفُ

تعرِفینَ

بَحَثنا

اَبحَثُ

د .اَنَا  ...............عَن طریقِ الجنَّةِ فی حیاتی.
ه .المسافران  ............اِلی الفُندُقِ اَمسِ.
و .نحن  ...........اِلی صفّنا.

تذهَبون

ذَهَبا

ذَهَبنا

ذَهَبتُ
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 -8جمله های هماهنگ عربی و فارسی را به هم وصل کنید.
" خیر االُمور اَوسَطِها".

تن آدمی شریف است به جان آدمیت/نه همین لباس زیباست نشان
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آدمیت
" سکوت الّلسانِ سالمةُ االنسانِ"

زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

"العالِمُ بِال عَمَلٍ کَالشَّجَرِ بِال ثمرٍ"

عالم بی عمل به چه ماند؟ به زنبور بی عسل

" زینةُ الباطنِ خیرٌ مِن زینةِ الظّاهر".

اندازه نگه دار که اندازه نکوست هم الیق دشمن است هم الیق دوست

 -9با توجه به تصویر به سواالت پاسخ کوتاه دهید.
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الف .هَل هذا زَمیلُکَ؟

د .کَم کُرسیّاً حَولَ المِنضَدَةِ؟

.............................

........................................

 -11با توجه به متن به پرسش ها پاسخ کوتاه دهید.
صالحٌ یَعیشُ فی مَشهَدَ .اُسرةُ صالحٍ یَفرحونَ .لِاَنَّهُم یَذهبونَ غَداً إلی شَمالِ ایرانَ .اَبوهُ موظَّفٌ .هُوَ فی مُهمَّةٍ
إداریةٍ فی مَدینةِ جویبارَ .هُناکَ مَدینةٌ جمیلةٌ و فیها رِجالٌ ریاضیّونَ ناجِحونَ .صالحٌ یُحبُّ الرّیاضةَ .هُم
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یُسافرونَ بِالحافِلةِ و یَنظُرونَ إلی مَناظِرَ جمیلةٍ.
الف .لِماذا یَفرَحُ صالحٌ و اُسرتُهُ؟
ب .ما مِهنَةُ اَبیهِ؟
ج .متی یَذهَبونَ إلی السَّفَر؟
د .مِن اَینَ صالحٌ؟

 -11معنی کلماتی که در جمله مشخص شده بنویسید.
المومنونَ یَصدُقونَ و الیکذِبونَ فی الحیاةِ.
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موفق باشید

