
  موزش وپرورش شهر تهرانصندلي                                                                                                              اداره كل آشماره     

  ٧مديريت آموزش وپرورش منطقه 
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  نمره باعدد:                                  نام مصحح:

  تاريخ و امضاء :                                                              نمره باحروف:

  

  نام مصحح:                                                  نمره تجديدنظر باعدد:

  نمره تجديد نظر باحروف:                         تاريخ و امضاء:                 

  بارم  سواالت  رديف

    هاي زير را به فارسي ترجمه كنيد.جمله  ١

  ٥/٠  »يَدُاهللاِ مَعَ الْجَماعَةِ.«  -١  

  ١    »نْ يَشكُر فَإنَّما يَشُْكرُ لِنَفسِهِوَ مَ«  -٢  

  ٥/٠  »زكاةُ الْعِْلمِ نَشرُهُ.«  -٣  

  ١  »ذَهَبُ وَ الْكَالمُ فّضَّة.السُّكوتُ «  -٤  

  ٥/٠  »ْلعِلمُ خَزائِنُ وَ مَفاتيحُها السُّؤالُ.اَ«  -٥  

  ٥/٠  في أمانِ اهللا؛ مَعَ السَّالمَة. -٦  

  ٥/٠  للُّغَةُ اْلعَربيَّةُ مِنَ اللُّغاتِ اْلعالَميَّةِ.ا -٧  

  ١  نا اُحِبُّ بَيْعَ الْكُتُبِ لِأنَّ الْكُتُبَ كُنوزٌ.أ -٨  

  ه درست را انتخاب كنيد.ترجم  ٢

٥/٠  

  فَكُّرُ ساعَةٍ خَيرٌ مِن عِبادَة سَبعينَ سَنَةً.تَ -١  

  الف) يك ساعت تفكّر به همراه عبادت ثواب بسيار دارد.  

  ب) ساعتي انديشيدن بهتر از عبادت هفتاد سال است. 

  

  خافُ الْفَرَسُ وَ يَسْألُ بَقَرَةُ جَنْبَ النَّهَرِ.يَ -٢

  رسيد و گاوي كنار رودخانه از او سؤال كرد.الف) اسب ت

  پرسد؟!ترسد و از گاوي كنار رودخانه ميب) اسب مي

  

  

  

  



٣  

  يّاطُ / مَُمرِّضَةٌ / شُرطيُّ / خَبازٌ)نام هر تصوير را به عربي كنار آن بنويسيد. (خَ

            
  ...............................ب) هوَ         الف) هِيَ ................................

٥/٠  

٤  

  كلمات مترادف و متضاد را دو به دو كنار هم بنويسيد. (دو كلمه اضافي است)

  يَسار / شاهَدَ / بارِد / غَداً / َرأي / أمسِ 

  ...................... ب) .....................     الف) ....................... = .....................

٥/٠  

٥  

  كلمات مشخص شده را به فارسي ترجمه كنيد.

  ».األبصار« القُلوبِ و نورُ » حياةُ«  ٌإنَّ الْعِلْم

  

  

٥/٠  

٦  

  است؟ ناهماهنگكدام كلمه با ساير كلمات از نظر معنا 

    سَنَة      شَْهر      خُبز  اُسبوعالف) 

   رُمّان     عِنَب   حَقيبَةَ     ب) تُفّاح 

٥/٠  

٧  

  فعل ماضي و فعل مضارع را در اين جمله تشخيص دهيد.

  نَجَحْنا فِي اْلمُسابِقَةِ وَ نَذهَبُ لِأخَذِ الْجَوائِزِ.

  

  

  

٥/٠  

٨  

  در جاهاي خالي فعل ماضي و مضارع مناسب بنويسيد.

    بَدَأتِ       بَدَأ              الْفَواكِهِ بَعْدَ يَومَينِ؟الف) أ أنتِ ...................... بِجَمْعِ 
     عَرَفْنا               عَرَفَ                أخي ...................... ذلِكَ الْوَلَدَ.ب) 

     تَذهَبينَ              يذهَبُ              ؟وَحْدَكِ يا اُختيج) أ أنتِ ...................... 
     أرجِعُ       تَرجِعُ               إلي صَفّي بَعدَ دَقيقَتَينِ.......................  أنا) د
    نَسْمَعُ               يَسْمَعُ                  هو ...................... َكالمَ الْوالِدَينِ.) ه

    َنصْعَدُ               َتصْعَدُ                  و) نَحنُ ...................... الْجَبَلَ.
  

٥/١  

٩  

  در جاهاي خالي يكي از كلمات داده شده را بنويسيد. (يك كلمه اضافي است.)

  بِسُهوَلٍة / الّناَس / ِفْعلِهِ / كَثيرُهُ / مَصابيحُ 

  ».الْجاهِلِ في قَولِهِ وَ غَضَبُ اْلعاقِلِ في ......................  غَضَبُ« الف) 

  ».اَلْكَالمُ كَالدَّواءِ. قَليلَهُ يَنفَعُ وَ .................... قاتِلُ« ب) 

  ....................» .اليَشْكُرُ اهللاَ مَنْ ال يَشُْكرُ « ج) 

  ».العُلَماءُ ................ الْأرضِ« د) 

١  



 

١٠  

  هاي آن، پاسخ كوتاه دهيد.درك مطلب) پس از خواندن متن زير به پرسش(

ْسمُهُ » صادقُ«  طِ. لَهُ أخٌ ا سِّ فِّ الّثاني الْمُتَوَ صَّ ْسمُها » كاظم« طالِبَ فِي ال صوم« وَ اُختُ ا فِّ ». ةمع صَّ كاظمُ أكبَرُ منْهُ. هوَ في ال

َسةِ مَعَ أخيهِ.الثّالِثِ. معصومةُ َصغيرَةٌ. هيَ التَذهبُ  َسةِ. صادقُ يَذهَبُ إلي اْلمَدرَ سَرةِ مُدَرِّسُ الْكيمياءِ وَ والِدُ هذِهِ إلي الْمَدرَ  االُ

  والِدَةُ هذِهِ االُسرةِ طَبيبَةُ. ُهم اُسرةٌ ناجِحَةٌ بَيتُهُم بَعيدُ عَنِ الْمَدرَسَةِ.

  الف) مَاسْمُ اُختِ صادق؟

  ا اْسمُهُ؟)ب) مَن فِي الصَّفِّ الّثالِثِ؟ (مَ

  ما مِهنَةُ والِدِ صادق؟ج) 

  د) هَل بَيْتُهُم َقريبُ ِمنَ الْمَدرَسَةِ؟

١  

١١  

  يا  درستي و نادرستي هر جمله را بر اساس واقعيت معلوم كنيد.  

  الف) التُّّفاحُ مِنَ الْفَواكِهِ اللَّذيذَةِ.

  في سَماءِ اللَّيلِ.الْقََمرُ كَِمصباحٍ ب) 

  كُرَةُ الْقَدَمِ رياضَةً مَحبوبةً عِندَ الْأوالدِ.ج) لَيسَتْ 

  د) اْلحَدّادُ يَطبُخُ الْخُْبزَ وَ الْخَبّازُ َيصنَعُ الْأبوابَ وَ النَّوافِذَ.

١  

١٢  

  جدول زير را كامل كنيد.

  مستقبل  مضارع  ماضي منفي  ماضي  فعل

  َحَرسَ 
  أنا َحرَْستُ 

  من نگهداري كردم.

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

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

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

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

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

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

  َشِربَ 
..........................  

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

  هي ما شَرَِبتْ 

  او ننوشيد (زن)

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

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

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

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

  عَمِلَ 
..........................  

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

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

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

  نحنُ َنعَْملُ 

  كنيم.ما كار مي

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

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

  كَتَبَ 
..........................  

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

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

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

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

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

  أنتَ سوف تَكْتُبُ 

  تو خواهي نوشت.

  َجَعلَ 
..........................  

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

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

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

  أنتِ َتْجَعلينَ 

  دهي. (زن)تو قرار مي

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

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

  َسِمعَ 
..........................  

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

  هو ما َسمِعَ 

  او نشنيد.

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

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

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

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

  لَِعبَ 
  اَنَا لَعِْبتُ 

  من بازي كردم.

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

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

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

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

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

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

          
  

٢  

  ١٥  جمع بارم   


