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 مهارت واژه شناسیبخش : 

 نام هر تصویر را از ميان كلمات داده شده بيابيد و در كنار آن بنویسيد. -1

  (السَّمَکَة -سَیّارة األُجرَة –المِشمِش )   

                                    

 ..................ب(                                                      ..................         الف(    

 5/0 

 كلمه اضافی است( ف را دو به دو كنار هم بنویسيد.)یکكلمات متضاد ومتراد -2

 (  نَجَحَ  – عَالمات  – طالِب  – رَسَبَ  –تِلمیذ )

 .................. ≠مترادف: ................ = ..................                                 متضاد: .................          

 5/0 

 .نایی با سایر كلمات ناهماهنگ است آنها را بنویسيددر هر گروه یک كلمه از نظر مع -3

     ..( ……………)شُرطیّ   -مِصباح– حَلوانیّ-حدّاد  .1

 ..(…………) لیالی-اَیام-غابّة-شُهور .2

 5/0 

 معنای واژه های مشخص شده در هر جمله را بنویسيد. -4

 ..……… صِفَةٌ حَسَنَةٌ لِلْفَواکهِلطّازَجُ ا -ب                     ..………    . زَمزَم بِئرِ آثارُ -الف
 5/0 

 بخش : مهارت ترجمه

 نيد.جمله های زیر را به فارسی ترجمه ك -5

 ..……………………………………………   75/0رَجَعَ سَجّادٌ مِنَ المَدرسةِ حَزیناً .الف( 

 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000   75/0.    بَداَ بِالبُکاء فَجاَةً ب(

  ………………………………………………  1.  کانت هَدیة زُجاجة عِطرَاُمُها ج(

 .……………………………………………………………1.    واِجمعواالحَطباِبحَثوا عَن صیدٍ هـ( 

 5/3 

 ادامه سواالت در پشت برگه
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 بارم

 تصحيح

 بارم 

 سوالا

 احادیث و حکمت های زیر را معنی كنيد. -6

 ..………………………………=اِصبروا اِنَّ اهلل مَع الصابرینالف( 

 ..………وگان پیوند.برند…………اِثنانِ الینظُراهلل اِلیهُما:قاطع الِرحَم وُجارُالسوء=خداوند  (ب

  

 

 

5/1 

 مشخص كنيد. )×( ترجمه درست هر جمله را با عالمت  -7
 

 ای حفرکردزیرا ازمن خشمگین بود    رودخانه :حَفَرَ النَهرُ لِانَّهِ غَضبان علیَّ:    الف(1-7

 حفرکرد زیرا ازمن ناراحت بود چشمه ایب(                                             

 مِنهُم وَ نَزَّلَ مِنها الجُنود.:السفینة الحَربیة اِقتَرَبـت 2-7

 الف(کشتی جنگی به آنها نزدیک شد وسربازان از آن پایین آمدند

 نزدیک می شود وسربازان از آن پیاده می شوند اب(کشتی جنگی به آنه
 

 

 

 

 

5/0 

 

 

 

 بخش مهارت شناخت وكاربرد قواعد
 وزن وحروف اصلی کلمات خواسته شده را بنویسید؟-8

 

 

 

  

 وزن حروف اصلی کلمه

 ................... ع ب د عابد

 مفعول .... .... .... محکوم

 5/0 

 ؟مناسب را در جای خالی بنویسیدفعل ماضی ومضارع -9

 راءة الصَحیفة دائماً .           یَبداُ                 نبداُ..یَومِهُ بِق……والِدی -الف

 .تلمیذة راسِبة بِاسمِ ))سارة((           شاهَدَ              شاهَدَت………هِیَ -ب
 

 

 

  5/0 

 درجای خالی هرجمله فعل امر یانهی مناسب آن را بنویسید؟-10

 اُسکُت                    اُسکُتی ..والتصرِخی      ………الطِفلة: اَنتِ اَیتها-الف

 فی حَیاتِکُم.                اُصدُقوا                   اُصدُق……………اَنتُم-ب

 اِصعَدنَ.                          التنزِلنَ                  التنَزِال………یابَناتُ-ج

 التکشَفا               .عُیوبُ اَصدقائکُما .          التَکشف ………یاطالِبانِ-د

 1 

 برگه دومادامه سواالت در 
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 بارم

 تصحيح

 بارم 

 سوال

 بخش : مهارت درک و فهم
  

در كلمه یی دارند.آنها را بهم وصل كنيد. ) دو جمله های ستون الف با كداميک از ستون ب ارتباط معنا -11

  ستون ب اضافی است(

 ب الف

 بِالدٌ کَبیرةٌ جِداً فی شَرقِ آسیا  .1             

 

 جانِبٌ مِنَ الشّارِعِ لِمُرورِ النّاسِ.2            

 البُکاء      

 الرصیف

 الحفلة

 الصین
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 ))مَن طَلَب شیئاًوَ جَّدَ. وَجَدَ((.نه مناسب را عالمت بزنيدبا توجه به مفهوم جمله گزی -12

 الف(نوکه اومد به بازار     کهنه شود دل آزار

 ب(عاقبت جوینده یابنده است

 5/0 

 درستی و نادرستی مفاهيم جمله های زیر را بر اساس واقعيت مشخص كنيد. -13

 غلط        صحیح                       .           القطارُمکانٌ بیعِ البَضائعالف( 

 غلط        صحیح              بیت اهلل فی مکة المَُکرمة                      ب(

 غلط        صحیح          .المخزنُ مکانُ نجعلُ ونَحفَظُ فیها اشیاء مختلفةج(

 غلط        صحیح                .          الدُّخانُ أخشابٌ مُناسِبَةٌ لِإلحتراقِد( 

 1 

 درک مطلب : متن زیر را با دقت بخوانيد و سپس پاسخ سواالت زیر را عالمت بزنيد. -14

. هُوَ یَکتُبُ واجباتِهِ المَدرَسیَّةَ مَساءً . یَنهَضُ صَباحاً فی هِهُوَ فی الخامِسَةَ عَشَرَةَ مِن العُمر حامِدٌ وَلَدٌ زَکیٌّ و» 

 السّاعَةِ السّادسَةِ إِلّا رُبعاً وبعد الصَّالةِ یَتَناوَلُ فَطورَهُ فی السّاعَةِ السّادِسَةِ وَ النِّصفِ .

 .«حاسوباً لَهُ. بعدَ مُدَّةٍ سافَرَ والِدُهُ لِمُهِمَّةٍ إّداریَّةٍ لِمُدَّةِ یَومَینِ فی یومٍ مِنَ األَیّامِ اشتَرَی والِدَهُ 

 پاسخ  پرسش های زیررا با توجه به متن باال  انتخاب کنید.

 ⃝والدَتُهُ           ⃝.مَن یَشتَری لِحامدٍ حاسوباً ؟                   والدُهُ  1

 ⃝   ال             ⃝إِداریَّةٍ لِمُدَّةِ شَهرَینِ ؟    نَعَم   .هَل سافَرَ والدُهُ لِمُهُمَة2ٍ

 ..…………ماذا یفعَلُ حامِدٌ بعدالصالة؟ -3

 ………………مَتی یَکتُبُ واجباته؟-4

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادامه سواالت در صفحه بعد
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 بارم

 تصحيح

 بارم 

 والس

 بخش : مهارت مکالمه

 ) انمره(.پاسخ صحيح را عالمت بزنيدبا توجه به تصاویر،  -15

 مَوعِدُ أَذانِ الظُّهرِ؟                                         مَتی الف(

 فی السّاعَةِ السّادسَةِ مَساءً -1

 فِی السّاعَة الثّانیَّةَ عَشَرَةَ -2

 

                                             لسّاعَةُ اآلنَ  کَم السّاعَةُ اآلنَ؟ أَب(

 الواحِدَةُ و الرُّبعُ.1 

 الرّابِعَةُ و النِّصفُ .2

 
 

                           

دانش آموزان عزیز:ازجمالت زیر فقط دو مورد را ترجمه -16

 (75/0کنید.)هر مورد

 …………………………………کانت میاهُ البَحرهادئةً.  الف.

 ……………………………اِصنع جِداراً خشبیاً بیننا. )دیواریب.

 ………………………………نذهَبُ الی مُتحَفِ مَکَّة المُکرمةج. 

 ………………………………العاقلُ مَن یَعرِف خَیرَالشَرین: د. 

  نمره روخوانی

  نمره مکالمه
 

 

 

 

 
 تصحیح سوم  -3 تصحیح دوم -2 تصحیح اول -1
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 سواالت اختياری


