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 بارم التؤاس ردیف

                 جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید.                                                                                          ۱
هُر یَوماِن، یَوٌم َلَک َو یَوٌم َعَلیَک.)  (1الف(الدَّ

سِلُم َمن َسِلَم الّناُس ِمن ِلسانِِه َو یَِدِه.)
ُ

 (1ب(امل
َبَکِة َفَحزَِنْت َو َذَهَبْت لَِنجاِة األمساک.)ج(  (1فَ َنَظَرْت إلی الشَّ

 (1د(َذَهَب الَنّجاُر إلی الّسوِق ِلِشراِء الَوسائِل ِلُصنِع الَبیِت اخَلَشيبِّ اجَلدیِد.)
 (1ه(اجَلوُّ فی الرَّبیِع ُمعَتِدٌل. الرَّبیُع َفصُل اجَلماِل َو احلَیاِة اجَلدیَدِة.)

 (5/0ُل َحِفظوا سوَرَتنِی ِمَن الُقرآِن.)و( األطفا

5.5 

 ترجمه صحیح را انتخاب کنید.  ۲
                                                               ب( او چوب ها را مجع نکرد.    الف(او هیزم ها را مجع کرد . هو ما َجَمَع َاالخشاَب .    -1
  ب( ما تکالیف را نوشتیم .         الف( ما تکلیفمان را نوشتیم .  َنحُن َکَتبنا واِجَبنا  .          -2

1 

 جاهای خالی در ترجمه را کامل کنید. ۳
 در............ بزرگی ماهی زشتی.................الف( کانت يف حبٍر کبری مَسَکة قَبیحة.        

 به ................ جنف ....................                ب( َذهْبُت إلی سوِق الَنجِف.

1 

 نام هر تصویر را زیر آن بنویسید.) سیارٰة،َحقیَبة ، وردة، حدیقة، رّمان( 4

                                           
 

1 

    کلمات مترادف و متضاد را در کنار هم بنویسید.)ِبدایَة ، َخیر ، نِهایَة ، غالیة ، َأفَضل ( ۵
        ..................                .................. =  ..................≠   .................. 

0.5 



   کلمات مشخص شده را به فارسی بنویسید. ۶
 َکثریًَة.    .......................   /   ..............................  َسَنواتٍ ِعندي  َعِملتَ أِلَنََّک  

0.5 

  کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟   7
 والد   َأخ     ُأخت     َعَلم  ب(      ِسروال   َجّوال    ُفستان    َقمیص  الف( 

0.5 

  فعل ماضی را مشخص کنید .در جمله زیر،  8
مَس َو الَقَمَر.     ُهَو اّلذي َخَلَق اللَّیَل َو النَّهاَر َو الشَّ

0.25 

  گزینه مناسب را انتخاب کنید. 9
َجَرَة.                َصِعَد     َصِعدتَ         الف( أَنَت ..........الشَّ
کَتَبِة.            مَجَعُتما 

َ
   مَجَعُتم         ب(  أنتما ........ ُکُتَب امل

َعِلُم .............. َصَفُه .            َدَخَلْت 
ُ

    َدَخلَ           ج( امل

0.75 

 گزینه مناسب را با توجه به مفهوم مشخص کنید. 10
    َسبَعة        الف( کم َعَدَد أَیّاُم اأُلسبوِع؟.............                خمسة  
  األبیض        ب( ُلوُن الُغراب.........................                األسَود 
     بارِدُ          ج(الشتاُء َفصٌل ...............                           حاٌر    
 االثنیِن          د( اْلَیوُم یَوَم السَّْبت َو َغداً یَ ْوُم  ...............         اأَلَحِد  

1 

                                                                            درستی یا نادرستی جمالت را با براساس واقعیت مشخص کنید    ۱۱
ؤاُل  ِمفتاُح العلِم .  ......                    ب(حنُن يف َفصِل اخلَریِف. ......                         الف( السُّ

 . ...... ج( آَفُة الِعلِم الِنسیاُن . ......                              د(احِلوار َکالُم بنَی َشخَصنیِ 

۱ 

 پاسخ کوتاه دهید.با توجه به دانسته های خود   ۱۲
 (َمن خاِلُق الَسماواَت َو االرِض؟  ........................                                                       2َکیَف حاُلک؟    ........................    (1

هِر؟ 3   ........................(ما هو اول الُفصوِل؟ 4        ........................(َکم أُْسبوعاً يف الشَّ

2 

 

 موفق باشید


