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 9318سال  خرداد
 صبح99ساعت شروع: 

 

 نمره سؤاالت ردیف
 

 1صفحه

 "تعالیباسمه "

 لطغ   صحیح                         . براساس واقعیت معلوم کنید  نادرستی هرجمله را درستی یا 9

                                                     .  امُلتَحُف َمکاٌن ِلِقراَءِة الَّدرِسالف( 

                                               قیُل الُّسمِع ُهَواّلذی الَیّسمُع َجَیّدًا . ( َثب

                                 اضافی است . یک ترکیب « اجِلّسُر اأَلبیُض  (  » ج
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 داخل پرانتز بنویسید . وحرف مربوط به آن را خاب نمودهبرای کلمات سمت راست ، توضیح مناسبی ازسمت چپ انت 5

 ()  یک کلمه اضافه است 

 ( کتاٌب ِلشرِح َمعانی الکلماِت .....)...                امُلّستشفیالف (              

 ( فی  ....   Aُیوَجُّد فیتامیُن ) (....)...                   الفالُحب (               

 کاٌن یرَقُّد فیِه الناُس ِللُمعاَلَجِة  .م (....)...                      اجَلزرج (              

 ِمهنُتُه الِزراعُة   .  (....)...                     امُلعَجمد (               

   الُشرطُی ه (             

 

9 

 بقیه ارتباطی ندارد؟ ردیف کدام کلمه با هر در 3

 ُمَجَفف           َازَرُق الّّسماوّی          َبنفّسجّی             َاصَفر(  الف

 الَأنّدُم            َتصاَدَم                    ُمّسِلموَن            ُاخُرجی( ب

 

2/6 

 مترادف ومتضاد رادو به دو کنار هم بنویسید . ) دوکلمه اضافه است ( کلمات 4

  ......     ......              متضاد :  ......      مترادف :  ......             ( َفجَأًة، َرخیصة  ، ِصّدق ، َبغتًة َذکّی ،)  ِکذب ، 
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 فقط کلمه مشص شده را ترجمه کنید . ،توجه به جمله با 2

 امُلقابِل نادیُتُه . الَرصیُفِعنّدما شاهّدُتُه علی ( الف

 فی الُصنّدوِق  . َدُهُنقو الَرُجُلَفَوَضَع ( ب
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    وزن : .........                 حروف اصلی :  .........           بنویسید .  را« منصور »  و حروف اصلی «  یَخرُجُ  »  وزن کلمه  0
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5 

 

 

 

 

 

 (  لَغزاَلةا ــ   َثْعَلبــ  غاَبة     ــ)ِمصباح            آن بنویسید .  ) دو کلمه اضافه است  (  کنارنام هرتصویر را به عربی 

 

 ب : ..............                                الف : ............           
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 ادامه سؤاالت در صفحه دوم
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 نمره سؤاالت ردیف
 

 2صفحه

 "تعالیباسمه "

 به فارسی ترجمه کنید .جمله های زیررا  8

 57/0................................. :  َحیايت َغَیْرِت الف ( َأنِت

 57/0..............................  :  َشیطاٌن الّّسوِء ب ( َجلیُس

 57/0................................  :   أشخاٍص َثالَثُة ج ( َنحُن

 57/1................................................. : النّساء َأحّسن  ِفی َوٰلِکْن َحَّسٌن د (  َاْلَحیاُء

 57/1.........................................................  :   ُرجوعی َبعَّد ِمْنَك َأسَتِلُمها ه ( َسوَف
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 ترجمه عبارات زیرراکامل کنید 1

 57/0.  ....     .......در .......  ای پّسرم ،     :َحیاِتَك يف َتْیَأْس ال َوَلّدی، ( یا الف

 7/0 را ............ می پوشانّد  ..................  ُحّسُن اأَلدِب َیّسُتُر ُقبح الَنصب :   (  ب
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 ترجمه درست را انتخاب کنید . 96

                                                                                                        « العاِملوَن کانوا َیعملوَن َوُهم اآلَن واقفوَن  (  »  1/10

  ایّستاده انّد.نون ب : کارگران کار می کردنّد وآن ها اک        کننّد وآن ها اکنون ایّستاده انّد.الف : کارگران کارمی 

  ب : کشتی بعّدازدوروز غرق شّد.   لف : کشتی بعّدازدوروزغرق می شود.ا« َغِرَقِت الَّسفینُة بعَّد یومیِن ( »  5/10
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 گزینه مناسب راانتخاب کنید .  99

 «......... إلی امَلّدینِة امُلنَوَرِة  .   الّزائُر»  ........  ( کّدام گزینه به ترتیب مناسب جای خالی عبارت مقابل است ؟ 1/11

 د : کانا  ــ  َیذهباِن           ج :  کانوا ــ  یذهبوَن       ب :  کاَن  ــ  َیذهُب       الف : کانت ــ  َتذَهُب

 کّدام گزینه مناسب جای خالی است ؟ ، ( باتوجه به ترمجه  5/11

 ای کّسانی که ایمان آوردیّد چراچیزی را می گوییّد که به آن عمل منی کنیّد .«  َتقولوَن ما ........نوا ِلَم یااُیها اّلذیَن ءاَم» 

 د :  الَتفَعلوَن         ج :    التفَعلوا            ب :  ِافعلوا            الف : التعَلموَن
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 خالی جمالت زیر فعل مناسب راانتخاب کنید .برای جای  95

   ذهبُت  سَأذَهُب        الف: َانا  ......   الی املّدرسِة غّدًا .

  جِلّسیِا  جِلساِ      ب: قاَل َأبی ِلُاختی :  ........  هناَک .

  التعملوا  التعمال  ج: یااُیهاالفالحاِن .........  فی هذه امَلزرعة ، ِاعمال فی تلَک املزرعِة . 

 َاکلُتم   َاکلِت       د: ماذا  .........؟  َاکلُت ُتّفاحًة . 

  َیذهبوَن  َتذهبوَن      صّفِهم . ه: کاَن ُزمالئی ........  ِإلی 

  الَتخُرجاِن      ُاخُرجا          و: فاطمُة َو َزینُب ......  ِمن بیتِهما . 
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 ادامه سؤاالت در صفحه سوم
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 نمره سؤاالت ردیف
 

 3صفحه

 "تعالیباسمه "

 «خاِمس،َخمّسةالّنصف، و الواحّدُة، الّثالثُة َو الّنصف»(اضافه است دو کلمه).پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید به توجه به تصویر با 93

                                         

 ؟                                               ب : َکم قلمًا فی هذِه الصورة ؟ ِمَن املّدرسِة َمتی ترِجعوَن : الف    

 ................................  .                                     ................... حنُن نرِجُع فی الّّساعِة      
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 «، َصحیَفة  ، َأهنارالِعبوَن   ،سّیارات  »           دو کلمه اضافه است ( بنویسید .  )مقابل را درجای خالی مناسب کلمات  94

 .................    ب : مجع مَؤنث سامل :  .............         الف : مجع مکّسر :  
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 پاسخ دهید .به آن  االت مربوطؤبه س دقت بخوانید و با را متن زیر 92

 الَصِف ِفی َّدِرَسُةامُل َدَخَلِت .َجمیَلًة َو َصغیَرًة َقرَیُةال کاَنِت .ّدَرَسِةامَل ِإَلی َقرَیِةال َتالمیُذ َذَهَب َو ّدیُّداجَل الِّدراسُی عاُمال ِابَتَّدَأ

 شاَهَّدت َیّساِرهَیال َعَلی َنِاجِلّس: َبناِتِلل قاَلت َو. َیمنِيال َعَلی ِلّسواِاج :َبننَيِلل اْلُمَّدِرَسُة قاَلِت .ًُمزَدِحما الَصُف کاَن .الّراِبِع

 .ماضیها َعَلی ِطالِعِلإل هاِملفَّ ِلُمشاَهَّدِة َذَهَبت َو اَرة َفحزنتس ماسبِ راِسبَة ِتلمیَذًة

 ....................................  ؟   امُلَّدّرسة دخَلِت فی َأّی صٍف الف : 

 .  ..................................ب : أیَن َجَلّسِت البناُت ؟ 

 .......   َومجیَلة ؟   ًةالقریة کبیَر ل کانِتج : َه
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 3 روان خوانی 90

 5 مکالمه                                                                    95   

 56 جمع کل نمرات                                                                                                    

 شید **موفق با**   

 

 نمره تکوینی
 نمره کتبی

 نام و نام خانوادگی دبیر و امضاء
 نمره به حروف نمره به عدد
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