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 -1عبارتهای عربی زیر را به فارسی ترجمه کنید .
....................................................

الف  :لِماذا ما أَکَلتَ الطَّعامَ؟

ب :هُوَ وَلَدٌ ذَ ّکیٌ وَ هادیٌ....................................................... .
.........................................................

ج :أَسالُ رَبّی حَلَّ صَعابی .

ی الجَدیدُ.
د :یَبتدیُ العَا َم الدَّراس ُّ

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

ه :کَتَبَ التَّالمیذُ صَحیفَةً جِداریَّةً ....................................................... .
 -2ترجمه آیات وحکمت های داده شده را بنویسید .
الف :اِنَّ اهللَ یَغفِرُالذُّنوبَ جَمیعاً .

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

ب :مَن کَتَمَ عِلماً ،فَکانَّهُ جا ِهلٌ .

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

 -3ترجمه درست را انتخاب کنید.
الف :فَاسمُ الهی زادَ سُروری.
 -1پس نام خدایم شادیم را زیاد کرده است.

 -2پس یاد خدایم خوشحالیم را افزون ساخته است.

ب :شَرَحَ الشُّرطیُّ أِشاراتِ المُرورِ
 -1پلیس روش عبور ازخیابان را توضیح داد .
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 -2پلیس عالمتهای راهنمایی ورانندگی را توضیح داد.

نام هر تصویر را به عربی بنویسید ( .یک کلمه اضافه می باشد )
((الدَّورانُ علی الیَمینِ مَمنوعُ – اِشارَةُ المُرورِ المَشاة – َممَرَّ المُشاةِ ))

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

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

 -5متضاد کلمات زیر را کنارآنها بنویسید (.دو کلمه اضافی می باشد) ((فَرَحَ – قلیل – صَداقَة – یَمین ))
الف) کَثیر ............. :

ب) کِذب ............... :
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 -6فقط کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است را ترجمه کنید .
لف :یَتَخَرَّجُ مِنهُ ال ُعلَماءُ)................( .

ب :أِقتَرَبَتِ السَّیارَةُ مِنهُ) .................... ( .

 -7در هر ردیف کدام کلمه با بقیه ناهماهنگ است ؟
الف :اُسبوع
ب :جَعَلَتا

ذَ َهبَ

شَهر

یَسمَعانِ

تَقطَعانِ

سَنَة
نَهرَبُ

 -8به سواالت زیر به عربی پاسخ دهید .
الف:مِن أَینَ أَنتَ؟

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

ی فی االیرانِ ؟ . ....................................
ب:مَتی یبدأُ العامُ الدَّراس ُّ

 -9گزینه درست را انتخاب کنید .
الف .............. :نَجَحنا.

هُم

نَحنُ

ب ................:نَدِمتِ .

هوَ

أَنتِ

ج :هی َ . .................

تَک ُتبُ

تَکتُبنَ

 -10برای ستون الف پاسخ مناسبی از ستون ب انتخاب نموده وداخل () بنویسید (.درستون ب یک کلمه اضافی می باشد)
الف  )........... ( :طائرٌ اَسوَدُالَّلونِ

 :1اَلمَساء

ب  ) .......... ( :اَرضٌ واسِعَةٌ فیها أَشجارٌ کَثیرَةٌ.

 :2الغابَة

خلُ البَیتَ بِدَعوَةٍ أَو بِغَیرِ دَعوَ ٍة .
ج  )............ ( :هُوَ الذی یَد ُ

 :3الغُراب

ل.
د  ) ............ ( :وَقتَ نَهایَةَ نَهارِ وَ بِدایَةِ اللَّی ِ

 :4الضَّیف
 :5المطعم
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 -11وزن وحروف اصلی کلمات داده شده را بنویسید .
وزن کلمه مُحاکِمَة ............................ .. :

حروف اصلی کلمه مَظلوم ......................... :

 -12درستی ویا نادرستی هر عبارت را براساس واقعیت مشخص کنید .
صحَةُ واالَمانُ.
الف :نِعمَتانِ مَجهولَتانِ  ،ال ِّ

درست

نادرست

ب :أَدَبَ المَرءِ خَیرٌ مِنَ االیمانِ.

درست

نادرست

ج :عَداوَ ُة الجاهِلِ خَیرٌ مِن صَداقَةِ العاقلِ.

درست

نادرست

د :الدَّهرُ یَومانِ ،یَومٌ َلکَ وَیَومٌ عَلَیکَ .

درست

نادرست
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الف :برای چه غذا را نخوردی .
ب :اوپسری باهوش وآرام است .
ج :از پروردگارم حل مشکالتم را می خواهم.
د :سال تحصیلی جدید شروع می شود .
ه :دانش آموزان روزنامه دیواری نوشتند .
 -2الف  :همانا خداوند همه گناهان را می بخشد .
 -3الف1 :

ب2 :

 -4به ترتیب :مَمَرَّ المُشاة -
 -5الف :قلیل

الدَّورانُ علی الیمینِ ممنوعُ

ب :صداقَة

 -6الف:فارغ التحصیل می شوند
 -7الف :ذَهَبَ

ب:نزدیک شد

ب :جَعَلَتا

 -8الف :أَنا مِن ایران  (.انا ایرانیٌّ )
 -9الف :نَحنُ
 -10الف3 :
 -11وزن  :مُفاعِلَة
 -12الف :درست

ب :هر کس علمی را پنهان کرد  ،پس گویا او نادان است .

بَ :انتِ
ب2 :

ج4 :

ب :الخَریف
ج :تکتُبُ
د1 :

حروف اصلی  :ظ ل م
ب :نادرست

ج :نادرست

د :درست
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