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 ابرم التؤاس ردیف

 عبارات زیر را به فارسی ترمجه کنید. ۱
 (1_  ]رَبَّنا ال ََتَعلنا َمَع الُقوِم الظاِلمنَی [ )1
 (1نَ َفَع النَّاَس )_ َخرُی النَّاِس َمن  2

 (1_  أبَدأُ اِبسِم اّللهِ أُموري )33
روِر ) 4

ُ
َدَرَسِة إلی ِمنطََقِة َتعلیِم امل

َ
دیُر َتالمیَذ امل

ُ
 (1_ َأَخَذ امل

 ( 1_ ِعندي ُمشِکَلةٌ و َحلُّها بَِیِدَک )  5
ُب ِاحَبثوا َعن َصیٍد َو امَجعوا احَلَطَب )  6  ( 1_ ای ُطاله
7  

ُ
 (0.5حاَوَلِة ) _ َعَلیُکم اِبمل

6.5 

 ترمجه درست را انتخاب کنید. ۲
 الف( ََنُن ظََلمنا الَغزاَلَة ، َعَلینا ِبُساَعَدِِتا

 ما به آهو ستم کردمی ، ما ابید او را کمک کنیم. ما به آهو ستم نکردمی ، مشا ابید او را کمک کنید.
 

 ب ( ُکلُّ َشيٍء یَنُقُض َعلی اإلنفاِق ، إالَّ الِعلمَ 
 مهه چیز اب خبشش کم می شود ، مانند دانش هر چیزی اب خبشش کم می شود ، جبز دانش

0.5 

اب توجه به تصاویر داده شده انم هریک را از داخل پرانتز انتخاب کرده و بنویسید.) دو کلمه اضافی است. () الَصحیَفُة_  ۳
 اجِلسُر ( –الَفَرُس _ الُعصُفوُر 

 ...... َصنَ َعه النَّجارُ .... َحَیواٌن ََنیٌب           ...                       
 

0.5 

َیواانُت َهرَبَن. کلمات مرتادف و متضاد را کنار هم بنویسید. َوَقَع الَثعَلُب َو الَغزاَلةُ يف َحفَرٍة َفجَأًة ،َفطََلبا ُمساَعَدًة ؛ لِکنَّ احلَ  4
 الَثعَلُب طائرًَة ِمن بَعیٍد و َصرََخ َبغَتًة.یَِئَسِت الَغزاَلةُ َو َسَکَتت َولِکن شاَهَد 

0.5 



  متضاد مرتادف

 ترمجه کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را بنویسید. ۵
عابِ َحلُّ  الَفرَجُ   شِکالتِ  الصِه

ُ
 و امل

0.5 

 کدام کلمه از نظر معنایی اب کلمات دیگر متفاوت است. ۶
 َسیارَة َحزین َسفیَنة الف( طائِرَة

 ََناح ُدخان انر َحَطبب ( 

0.5 

 اب توجه به عبارت زیر ، موراد خواسته شده را بنویسید. ) رََأی حاِمٌد  والَِده يف الطَّریِق و صاَر َمسُروراً( 7
 ب( حروف اصلی کلمه طریق )       (  الف ( یک کلمه بر وزن فاعل)         (

0.5 

 در جاهای خالی فعل ماضی و مضارع بنویسید. 8
دَرَسِة َکَل الَیومِ 

َ
 َلَعبُتم  یَلَعبونَ  الَتالِمیُذ ..... يف ساَحِة امل

 َرَجعنَ  َرَجَعت َصدیَقيت...... إلی ِبالِدِک أمسِ  

0.5 

 در جای خالی فعل امر و هنی مناسب بنویسید. 9
 ِامَسعا  ِامَسع  ای أخي..... َکالَم والَدتِنا

 ِاعَملوا ِاعَملنَ  صاحِلاً ای أیُّها النَّاُس ..... َعَماًل 
ماِء   اُنظُرا اُنظُرَن  ایطالِباُت...إلی السَّ

  الَتشَريب ال َتشَراب ای بِنُت ...... املاَء قَ َبَل طَعامٍ 

1 

 هر کلمه را به توضیحات آن وصل کنید. 10
ارِِع لُِعبوِر اأَلفرادِ  الَصحیَفةُ   َمکاٌن يف الشَّ
ضینَی أو مَجاَعٍة من الزَُّمالءِ  ََمموَعٌة ِمنَ  ََمَرُّ ُمشاةٍ   الرایَّ

خَزنُ 
َ

 َمکاٌن ََنَعُل َو ََنَفُظ فیه أشیاًء ُُمتَ َلفةً  امل
 أُوراٌق فیها أخباٌر و َمعلوماٌت أخَری  األفرَِقةُ 

   اجلاِمَعةُ 

1 

 منت زیر را خبوانید و به سواالت آن اپسخ دهید. ۱۱
ُأستاِذهم إلی َسفَرٍة ِعلمیٍَّة لَتهِیَئِة َأحباٍث َعِن اأَلمساِک  ، يف الطَّریِق أصاَبت َسفینَ تُ ُهم َصخرًَة فانَکَسرت َذَهَب اثنا َعَشَر طالِباً َمَع 

ُب کثریاً  َفقاَل ُأستاُذهم : ال تَی وا إنَّ هللَا َأسوا ِاصِب َولِکن َوَصلوا إلی َجزیرٍَة . َمَضی ُأسبوٌع و ما جاَء أَحٌد لِِنجاِِتِم ، َحزَِن الُطالَّ
 م.َمَعنا فَامَجعوا احَلَطَب الشِتعاِل النَّاِر ، َبعَد ساَعٍة رََأت َسفیَنةٌ َحربیَّةٌ ُدخاهَنا ِمَن الَبعیِد َو جاَءت لِِنجاِتِ 

ِب يف هذا الَسَفِر؟  الف ( َکم َعَدُد الُطالَّ
ُب َمَع ُأستاِذِهم؟  ب( ملاذا َذَهَب الُطالَّ

ف َب؟د ( َکیَف َوَجدت السَّ  یَنةُ احَلربیَّةُ الُطالَّ
ِب.               ص                                        غ  ج ( ما جاَء َأَحٌد لِِنجاِة الُطالَّ

2 



 اب توجه به تصاویر به هر سوال اپسخ کواته بدهید. ) اپسخ به عربی ابشد(  ۱۲

 الف( َمن َهوَ 

َجرَُة؟                                                                      ب( أیَن الشَّ

1 

 

 موفق ابشید


