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بارم ».مردم کسی است که گناه نمی کند کوشاترین«ردیف
.لغات زیر را معنی کنید 1

:عش   :ظهمحافَ    :هجر
مهحختَبرَ    :خاتَم    :امم:
:مراجِعه    :خَباز

2 

.متن زیر را ترجمه کنید 2
)1.(تَهیِتَه منشَفَه صغیره و کثیرَه و  فُرشاده) الف

)1.(سأبدأُ بِجمع اَلقَمحِ بِنَفَسی غذاً)ج

هل خَلف الجِبالِ عالَم غیرُ عالَمنا؟)د

ممرَّضَه؟السید فتاحی موظّف و زوجتُه )ه

.الکُتُبِ اَنا اُحب بیع)چ

75/4 

.کلمات مترادف و متضاد را معلوم ککنید 3
فَرِح............... حزِن   حدیقه.............. بستان 
 75/0ماضی.............. قادم 

کدام کلمه از نظر معنی با بقیه ناهماهنگ است؟ 4
رجالن فواکه   أشجار  حدائق )الف
هذه ذلک   هذا   صوره )ب

5/0 

.گزینه مناسب را انتخاب کنید 5
أبحثُ بحثَنا  .عن طریق الجنّه فی حیاتی.......... أنا )الف

تَطرَقُ طَرَقت   اَلباب قبلَ دقیقتینِ؟........... أنت )ب

تَغسلینَ غَسلتُم   مالبِسکُم أمسِ؟ ......... أ اَنتُم )ج

الفطور اَلغداء  .طَعام الصباح)د

1 



بارمصفحه دومردیف
.مضارع خط بکشیدفعل زیر جمله زیر را ترجمه کنید و  6

 .اداریه تکتبینَ رسائل. اَنت موظَفَه)الف
 5/1 .یشکُر لنَفسهو من یشکُرُ فَانَّما )ب

)ز سمت چپ اضافه استامورد  2. (لغات سمت راست را به سمت چپ وصل کنید 7
چپراست

حلوانّی
حداد
شُرطی
مملوء

آهنگر
پر

گنج ها
پلیس

شیرینی فروش
برگشتن

1 

.آیه سخنان بزرگان را ترجمه کنید 8
 .السکوت ذهب و الکالم فضَّه)الف
.واهللاُ یعلَم و اَنتم التَعلَمون) ب

1 

.ترجمه کنید 9
زِنتالتَحزَنُ غمگین نشدي ما ح..................... 
مفهمی فهمد ی مفهوف یس.................... 
راست گفتندصدقنَ ...............یصدقنَ

75/0 

.چه وقت کلماتی می آیند که بر زمان داللت دارند: تیم) یسؤال(در پاسخ به کلمه پرسشی  10
 5/0.دو مورد را بنویسید

)عدد. (گزینه مناسب را انتخاب کنید 11

خَریف ربیع   . الثالثُ فی السنَه الفصل) الف

الثانی عشَرَ اَلحادي عشَرَ  .فیِ السنَه شهر بهمن............ اَلشَّهرُ )ب

5/0 

.جمله زیر را ترجمه کنید و فعل مضارع را مشخص کنید 12

یاهبونَ فیِ الحکذال ی قونَ وصدنونَ ی75/0 .الموم 

.موفق باشید


