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 ابرم التؤاس ردیف

 د؟یترمجه کن یرا به فارس ریز  مانهیسخنان حک 1
 ............................................... انمی(حب الوطن من االالف
 مع اجلماعة ............................................... دهللای(ب

۲ 

 د؟یسیرا بنو  ریز  یترمجه مجله ها ۲
 (هو ما مجع االخشاب ........................................الف
 ........................................(انتم رجعتم من اجلبل ب
 (االنسان عبد االحسان ........................................ج
 ........................................ لةی(انت لبست عباءة مجد

3.5 

 د؟یسیکلمات مشخص شده را بنو   یمعنا ۳
 در ااتق هستند. الغرفة                   ................ یف وفی( الضالف
 در مداراکردن است. ................ یاملداراة               سالمت یف شی(سالمة العب
 است. ................ دور و مدرسه ................            بةیو املدرسة قر  دةی(املکتبة بعج

1 

 د؟یمجله را عالمت بزنترمجه درست هر  ۴
 ( اولئک االوالد ، ال عبون الف
 □ ها پسر هستند کنیان ابز              □هستند  کنیپسر ها ابز  ان
  تیالب ی(انت وصلت الب
 □ یدیتو به خانه رس                        □ دیبه خانه رس او

1 

 1 ( صیقم –منضدة  – بةیحق –فاکهة  –) وردة د؟یسیبنو  یرا به عرب ریانم هر تصو  ۵

 د؟یکلمات مرتادف و متضاد را معلوم کن ۶
 ریخ □افضل                          ةیغال □ صةیرخ

0.5 



 د؟یکلمات مشخص شده را ترمجه کن 7
 .............. درآن مدرسه است؟ نیتلک املدرسة         ا ی(هذه البنت فالف
 اتبستان .............. است                حار           فی(الصب

0.5 

 ان مهاهنگ در هر جمموعه کدام است؟ یکلمه  8
                                   □اخت                       □ابب                       □غرفة                       □ (انفذةالف
                       □ وجه                       □لسان                      □ ریقص                        □ دی( ب

0.5 

 د؟یمناسب قرار ده یفعل ماض یخال یدر جاها 9
                       □ مسعن                      □ بدقة                                 مسعنت ی.............کالم اننت

                       □ رفعت                      □رفعت                               دهای الطالبة ............. تلک

0.5 

 اب توجه به مفهوم مجله جاهای خالی را اب کلمات مناسب پر کنید؟ ۱۰
                       □ الربیع                      □الف( اول الفصول فصل ...................               الصیف 
                       □ السنة                        □ب(زمان طویل.....................                         الیوم 

 

0.5 

۱۱ 

 (یکلمه اضاف  کی)د؟یمناسب آن در ستون ب وصل کن یهر کلمه از ستون الف را به کلمه 
 ب(                                      (الف

 مزرعة االخرة                              السبت
 مفتاح العلم                       السوال          

 ابو االم                                 الثالاثء 
 السبوع                          اجلدة مایا ةیبدا

 ایالدن                                           

1 

 د؟یاپسخ ده ریو به سواالت ز  دیرا به دقت خبوان ریمنت ز  ۱۲
. هم  نیاالخت من اکرب هیو مس نی. عارف اکربمن االخو  ةیقر  یفالح و زوجته فالحة . مها ساکنان مع اوالد مها ف یزارع دیالس

 و بستاهنم مملوء ابشجار الربتقال و العنب و الرمان و التفاح. فینظ تهمیاسرة انجحة . ب
 فالحة؟ یدزارعیزوجة الس -1
 ؟ نةیمد یف یزارع دیتسکن اسرة الس -2
 عدد االوالد و البنات ستة؟ -3
 عارف اصغر من االخوان ؟ -4

1 

 د؟یاپسخ ده ریز  یبه پرسش ها ریاب توجه به هرتصو  ۱۳
 ب:ما هذا                                                ؟ی:من هالف

 د:کم شجرة هنا؟                                              ارة؟یالس نی:اج

1 

 1 د؟یبه سواالت اپسخ کواته ده ۱۴



 لون الرمان؟ یماه -1
 الشتاء؟ یاجلو ف فیک  -2
 انت؟ نیمن ا -3
 االسبوع؟ یف ومایکم   -4

 

 ابشیدموفق 


