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 ابرم التؤاس ردیف

 . دیرا ترمجه کن ریالف ( عبارات ز  1
 (1) ............................................... یَفَهُم الَفَرُس الصَّغرُی َكالَم أُم ِّهِّ ( الف
 ( 1) ............................................... أاَن العٌب ُُمتاٌز يف ُكرَةِّ الَقَدم( ب
 (1) ............................................... ( انَت قَبِّلَت َكالَم والِّدِّكَ ج

 (1) ............................................... اءالزَّرافةُ َتشَرُب امل هذِّهِّ 
 (       5/0) ...................... وطنم ایران را ......................َعَلَم َوَطين ایران  ارَفعُ 
جلَهلِّ  غایَةُ  افِّ ابِّ  (1) ............................................... الَعقلِّ االِّعِتِّ
 (1............................................... ) َخزائُن و مِّفتاُحَها السُّوالُ  العِّلمُ 

 
 (  5/0. )دی( ترمجه درست را انتخاب کن ب

اَجٍة اِّيل تَ َعلُّمِّها . الَعرَبیَّةُ   لَُغةُ دینِّنا َو ََنُن ِبِّ
                                                                       O زابن دین ماست وما به ايد گرفنت آن نیاز دارمي عريب

 Oعريب زابن دین است و ما نیاز دارمي آن را به دیگرا ن آموزش بدهیم 
 ََنُن َذَهبنا إيل َصف ِّنا.

 O ما به كالمسان رفتیم                    O ایشان به كالسهایشان رفتند

7 

 0.5 َخّباز(–َحّداد –صیَقم–)ِفضَّة. دیسیآن بنو  ریرا ز  ریانم هر تصو  ۲

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

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



 .دیبگذار   یخال یعالمت مناسب مِتادف و متضاد )= و# ( در جا ۳
 ( بستان      حدیقة 2                           ( حار      ابرِّد 1

0.5 

 . دیواژه مشخص شده را ترمجه کن ۴
حلِّوارِّ يف 1 دَرَسةِّ. ساَحةِّ (بََداُت ابِّ

َ
َمعيَن 2)...............(            امل ِِّ لُكردیَّةبِّ مع( ))اسرین(( ابِّ  )...............(                     . الدَّ

0.5 

 .دیفرق دارد انتخاب کن هیاب بق یکی فیدر هر رد ۵
 صوَرة -لِّماذا  –َمن  –(َكیَف 2               ُغراب -فَ َرس   –مِّهَنة   –( بَ َقرَة 1

0.5 

 (5/0الف( در مجله داده شده یك فعل ماضي و یك فعل مضارع پیدا كنید . ) ۶
 ااَن َدَخلُت الصَّفَّ الث اين و اَنَت َتدُخُل الصَّفَّ االوََّل .

 . دیسیکلمه مناسب بنو   یخال یب ( در جاها
 (5/0َنطَبُخ ( ) –َلذیذاً ) َاطَبُخ ...............طَعاماً اانَ 

 (5/0َسَنذَهُب( ) –.) َذَهبنا مٍ ايالُبستان قَبَل َثالثَةِّ أ ی............... إل ََننُ 
 (5/0یَنظُُر ( ) –.............اِّيل الَیمنيِّ و الَیسارِّ ُثَّ یَعُُبُ الش ارَِّع .) نَنظُُر  العاقِّلُ 

2 

 كلمه در ردیف دوم اضايف است (  1.) دیدار بساز  یاول و دوم مجالت معن فیاب استفاده از کلمات رد 7
 طَریُق اجلَنَّة  –الَبحُر  -السُّكوتُ  –( َسالمُة الَعیشِّ يف  1
داراة  -َغَضب–( العِّلم 2

ُ
 َذَهبٌ  –االزَرق  –امل

۱ 

 درسيت اي اندرسيت مجالت زیر را مشخص كنید . 8
خَتَُب (اخلَب اُز یَعَمُل يفِّ 1

ُ
مِّ ااُلسبوعِّ تِّسَعة3                   )         (  امل                     )         (  ( َعدُد ااَلاي 

                    )         (  ( الُقرآُن َو ااَلحادیُث بِّلساٍن َعريٍب ُمبنيٍ ۴                   )         (  ( العِّلُم أفَضُل مِّن العِّباَدة2

۲ 

 ۱ اب توجه به هر تصویر به هر سوال اپسخ دهید .) در یك اي دو كلمه ( 9

 
نجاٌب؟  ..................... َهل هذا سِّ

 
 ..................... ؟ما هذا

 

 موفق ابشید


