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 نمره سؤاات رديف
 

  .بنویسیددر محل مشخص شده  پیدا نموده و هااز متن را  ویرنام هر تص 1
 (جَلَسَ حامِدٌ خَلفَ الحاسوبِ و لَعِبَ ساعاتٍ کثیرَةٍ.    .2وجودٌ فِی النَباتاتِ والفَواکِهِ َکالمِشمِشِ و الَجزَرِو...(    هذا الفیتامینُ مَ( 1

   (1 )         (2)                                                                       
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    (    حاوَلَ، سَهل( جُلوس،، ، صَعبْجَدَ)  است.(  کلمات مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید.)یک کلمه اضافی 2
  ...........................        ................................                    ..................................# .................................... 
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 فقط معنای کلمات مشخص شده را بنویسید.         3
 .............(.....).............عَلَی الخُروجِ هُـعُتُشَجِ الحَمامَةُ ب( .........(   ...............)...... رِسالَةً مِن سارَة. المُدَرِسَةُ تَلَمَتِاِسْالف(
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 مشخص کنید. در هر ردیف کدام کلمه با بقیه ناهماهنگ است، 4
 ).........................(  عامِل، شُرطیّ، حَلوانیّ، مِصباح ب(            )......................( ، أیّام، لَیالی غَضبانشُهور،  الف(
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 جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید. 
 .................................................................................... ............... 1.أَحَبُ الطَعامِ إِلَی اهِ ما کَثُرَتْ عَلَیهِ اأَیدی الف(

 
 .............................................. .........................................................1.  ةٌفِی رَسول اهِ أُسوَةٌ حَسَنَ لَکُم لَقَد کانَ ب( 

 
 ................... .......................................................................1.فی أحَدِ اأیّامِ اِنکَسَرَتْ إحدَی زُجاجاتِ المَوادِ الکیمیاویَةِ ج(
 
 . ................................................................................................................1أنتِ أفضَلُ مُعَلِمَةٍ شاهَدتُها فِی حَیاتی. د(
 
 ......................................................... ...................................... 1.عَلَیهِما مَدَخَلَ صاحِبُ اأمانَةِ و سَلَ فِی هذا الوقتِ ه(
 
 . ...................................................................................../55أَمَرَهُم  بِالعُبورِ مِن مَمَرِ الْمُشاةِ.  و(
 
 . .............................................................................................................../55. قَبَلَ أَخاهُ وَ اعْتَذَرَ بَدأَ بِالبُکاءِ وَ ز(
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 )   ........................................) 

 ادامه ی سؤاات در صفحه ی دوم
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 نمره سؤاات رديف
 

 اُنظُر إلی ما قالَ و ا تَنظُر إلی مَن قالَ..1ترجمه ی درست را انتخاب کنید.                6
            به آنچه که می گوید نگاه کن و به کسی که می گوید نگاه نکن. ب(    گفت نگاه کن و به کسی که گفت نگاه نکن به آنچه الف(

 کانَ الطُابُ الجامِعَةِ یَدرُسونَ فِی المَکتَبَةِ.. 2                                                        
 دانشجویان دانشگاه در کتابخانه درس می خواندند. ب(     بخانه مشغول درس خواندن بودند.دانشجویان دانشگاه در کتا الف(
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 جاهای خالی را با فعل ماضی یا مضارع کامل نمایید. 5
 یَکَتُبونَ               یَکتُبُ            .......................التَامیذُ صَحیفَةً جِداریَةً.الف( 
 رَأیْنا                  رَأیتُمْ            الجُنودُ:.................. دُخاناً مِن بَعیدٍ. أجابَب( 
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 مناسب بنویسید. امر یا نهی در جاهای خالی فعل 8
                         اِرحَموا           ..................... مَن فِی اأرضِ یَرحَمکَ مَن فِی السَماءِ .       اِرحَمْ الف( 
  ا تَکتُبنَ          ییا صَدیقاتی، .................شَیئاً عَلَی الشَجَرِ.                 ا تَکتُبب( 
                        اِبتَسِما              یا بِنتانِ ...............................لِلحَیاةِ .                             اِبتَسِمی ج( 
    ا تَرقُدْ           وایا طاّبُ، ................ تَحتَ الشَجَرِ فِی اللَیلِ.                     ا تَرقُدد( 

1 

 
9 

 را بنویسید.   « زارِع» و حروف اصلی کلمه ی  «مَکشوف» وزن کلمه ی 

 اصلی) .......، .........، .......(حروف  /       ..............(.......وزن )..... 
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 شماره هر کلمه را در کنار توضیح مربوط به آن بنویسید.)یک کلمه اضافی است.( 10
     . راسِب                                                 أحسَنُ صِفَةٍ لِلحَلیبِ و الفاکِهَةِ.1
 اإمتِناعُ عَنِ الطَعامِ والشَرابِ لِفریضَةٍ دینیَةٍ .                 . الرَصیف                             2
                   الّطالِبُ اَلذی ا یَنجَحُ فِی اامتِحاناتِ.     مُزدَحَم                                                . 3
 صِفَةٌ لِلمَکانِ المَملوءِ بِاأشخاصِ واأشیاءِ.          . الطّازَج                                        4
 . الصُوم5

1 

 درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت بنویسید. 11
    نادرست          درست             البَطّاریَةُ مَخزَنُ الکَهرُباءِ فِی السَیّآرَةِ .      الف( 

                         نادرست            درست هراً و خَمسَةُ فُصولٍ.                       السَنَةُ إثنا عَشَرَ شَ ب(
      نادرست            درست المُستَشفی مَکانٌ لِأَبْحاثِ الصِناعیَةِ.                           ج(
  نادرست           درست      .           هُغَیرُمیقَةٌ فِی اأرضِ فیها ماءٌ أوالبِئرُ حُفرَةٌ عَ د(

1 

 ومات در صفحه ی سدامه ی سؤاا
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 .دیپاسخ ده ریز یبا توجه به متن به پرسش ها 12
أَبْحاثٍ  ئَةِیتَهلِ ةٍیَسَفْرَةٍ عِلم ی؛ ذَهَبَ اثْنا عَشَرَ طالِباً مِنْ طُلّابِ الْجامِعَةِ مَعَ أُسْتاذِهِمْ إِلَسَنَةً فِی بِادٍ نَیقَبْلَ أَرْبَع ةُیَهَذِهِ الْحِکا وَقَعَتْ

 .الْبَحْرِ هادِئَةً اهُیعَنِ الْأَسْماکِ.کانَتْ مِ
 الْبَحْرِ؟................................... اهُیکانَتْ مِ فَیْ( کَالف
 ؟.................................. ةُیَوَقَعَتْ هَذِهِ الْحِکا ی( مَتَب
 .........................................ةٍ؟یَسَفْرَةٍ عِلم یهَبوا إِل( کَمْ طالِباً مِن طُلّابِ الْجامِعَةِ ذَج
 لِمَاذا ذَهَبَ الطُلّابُ الْجامِعَةِ مَعَ أُسْتاذِهِم ؟........................................................... (د

1 

                                                                          تصویر به پرسش های زیر پاسخ دهیدبا توجه به  13

                                           
                                                                                             

 ................المُکَرّمةِ ؟ ....... ی مَکّةَجّاجُ إلَبِمَ یُسافِرُ الحُ .2   اآنَ؟ ............................. .                   کَم السّاعَةُ. 1  
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