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 نام گذاری کنید: 

شده، نام هر یک را از داخل پرانتز انتخاب کنید و بنویسید.)دو به کلمات داده  با توجه .1

 زُمالء( –مصابیح  –دَمع  –أنفُس  –أقمار  –)شمس  کلمه اضافی است(          

 دَمعاشک:  (1

 أقمارها: ماه (2

 مَصابیحها: چراغ (3

 زُمالءها: شاگردیهم (4

 .ی کلمات را از داخل پرانتز عالمت بزنیدترجمه 

 (عاقل                     داناتر                )سودمندترین               :   أعلَم .2

 (کهپس از این                کههنگامی                که:                 )قبل از اینبَعدَما .3

 (اگردیهم ش                   دوست                       :                  )همسایهجار .4

 (هادوره              هاگنجشک                       ها:             )چراغعَصافیر .5

 (سُتون                     زمینه                          :               )میدانساحَة .6

 .کلمات مترادف یا متضاد خواسته شده را از داخل پرانتز انتخاب کنید 

 (قادِم                       شُغل                      ؟             )بَیعمِهنَة =  .7

 (ذَهَبَ                    بَساتین                     أتی = ؟              )جاءَ .8

 (فِضَّة                          بَیع                  )حَدائِق           ؟ ≠شِراء  .9

 (ذاهِب                         أتی                   ؟           )ماضی ≠قادِم  .10

 (کاذب                       یَرجِعُ                   ؟        )یَکذِبُ ≠یَصدُقُ  .11

 (أزهار                      أشجار                  حَدائِق = ؟        ) بَساتین .12

 

 

 

 



 

3 

 

 

 ترجمه کنید: 

 من دیروز رفتم و تو فردا خواهی رفت.. أنا ذَهَبتُ أمسِ و أنتَ سَوفَ تَذهَبُ غَداً.13

و یک ساعت قبل برگشتی و ما یک . تأنتِ رَجَعتِ قَبلَ ساعَةٍ و نَحنُ سَنَرجِعُ بَعدَ ساعَةٍ.14

 ساعت بعد باز خواهیم گشت.

 گوید.راست میگوید و عاقل نادان دروغ میالجاهِلُ یَکذِبُ و العاقِلُ یَصدُقُ. .15

مادرم غذایی خوشمزه خواهد پخت و ما . سَوفَ نَأکُلُهُوالِدَتی سَتَطبُخُ طَعاماً لَذیذاً وَ نَحنُ .16

 آن را خواهیم خورد.

حالت چطور است؟ شکر خدا؛ خوب است و  ؟کَیفَ حالُکِ؟ الحَمدُ لِله؛ جَیِّدةٌ وَ کَیفَ أنتِ.17

 تو چطوری؟

أسرین نام زیبایی است. معنی آن چیست؟ به  .بِمَعنَی الدّمع أسرین« اسمٌ جَمیلٌ. ما مَعناهُ؟».18

 معنی اشک است.

 تو از چه شهری هستی؟ من از سنندج هستم. .مِن أیِ مَدینَةٍ أنتِ؟ أنا مِن سَنَندَج.19

شاگردی ما دو هسایه و دو هم ؟نَحنُ جارتانِ وَ زَمیلَتانِ، فکیفَ ما رَأیتُکِ حتّی اآلنَ.20

 آلن تو را ندیدم.هستیم. پس چگونه تا ا

 آن چیز در کیفت چیست؟ این قلم است. .ما ذلکَ الشیءُ فی حَقیبَتکَ؟ هذا قَلَمٌ.21

 رویم.ما برای حفظ نظافت طبیعت از کوه باال می .ََحنُ نَصعَدُ الجَبَلَ لِحِفظِ نَظافَةِ الطبیعَةِن.22

یش بازگشتم و او دو من دو ساعت پ .أنا رَجَعتُ قبلَ ساعَتَینِ و هی سَتَرجِعُ بعدَ ساعتینِ.23

 ساعت بعد بازخواهد گشت.

خواهرم امروز غذایی خوشمزه  .تَظبُخُ اُختی الیَومَ طعاماً لذیذاً و نحنُ نَأکُلُه بکلِّ سرورٍ.24

 خوریم.پزد و ما با کمال میل آن را میمی
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 ی کلماتی که زیرشان خط کشیده شده، بنویسید.ترجمه 

 ماند. تنهااو به مدّت دو هفته  .وَحیدَةًهی بقیت مُدَّةَ أسبوعَینِ .25

آموز »آیالر« و میان دو دانش وگوگفت «.بَینَ الطالِبَتَینِ »آیالر« و »أسرین الحِوارُ.26

 »أسرین« است.

 در تهران است. مأمورت إداریپدرم در  .فی طِهران مُهِمَةٍ إداریَّةٍ والِدی فی.27

 پرسش است. کلید آنو  هاستگنجینهعلم . السّؤال مِفتاحُهاو  خَزائنُالعِلمُ .28

 .با کمال میل؟ آییمیی ما آیا به خانه. بِکُلِّ سُرورٍاِلی بَیتِنا؟  تأتینَهَل .29

 .دو سالسال است؟  چندمامورت پدرت . سَنَتَینِسَنَةً مُهِمَّةُ والِدِکِ؟  کَم.30

 ی کلمات ناهماهنگ است؟کدام کلمه از نظر معنایی با بقیه 

 أقمار                    عُیون                     دُموع                أبصار .31

 هاها                     ماهها                       چشمدیدگان                  اشک

 نجمة                    فَرَس                     زرّافَة              عُصفور .32

 اسب                       ستاره                   گنجشک                زرافه       

 الثُّالثاء                    األحَد                  الخَمسة               السّبت .33

 شنبه                     پنج                            یک شنبه                   سه شنبه

 کَم                       مِن                    ما هی                 کیفَ .34

 چگونه؟                  آن چیست؟                 از                           چقدر؟

 أنتَ                      مَتی                        هو                 نحن .35

 کی؟                          تو                   ما                        او          

 فِضَّة                   مُمرِّضَة                   خَیّاطَة                طبّاخ .36

 آشپز                      خیاط                       پرستار                       نقره
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 ی درست را انتخاب کنید.ترجمه 

 .األسبوع الثالث فی یومِ السَّبتِ جاءَت إلیها إحدَی زَمیالتِها فی.37

  هایش به طرف او آمد.شاگردیی دوم روز یکشنبه یکی از همالف( در هفته

  هایش به سمت او آمد.شاگردیب( در هفته سوم روز شنبه یکی از هم

 .بَدَأت الحِوارُ بینهما فی ساحَةِ المدرسَةِ.38

  آن دو در حیاط مدرسه شروع شد. وگو میانالف( گفت

   وگو کردند.ب( آنان در مدرسه شروع به گفت

 .آیالر« اسمٌ جمیلٌ جِداً و مَعناهُ جمیلٌ أیضاً».39

  الف( »آیالر« چه اسم زیبایی است و معنی آن زیباتر است.

   ب( »آیالر« اسم بسیار زیبایی است و معنی آن نیز زیباست..

 .فس المَکانِعَجباً. بَیتُنا فی ن.40

  جاست.الف( چه جالب. خانه من نیز آن

   ب( عجب. خانه ما در همان جاست.

 ؟«»ما تِلکَ بِیَمینِکَ یا موسی.41

 الف( ای موسی، آن چیست در دست راستت؟

  ای چیست؟ب( ای موسی، این که با دست راستت گرفته
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 جدول را کامل کنید. 

42. 

 فارسی عربی فارسی عربی

 نخواند قَرَأت ما خواند قرأت

 نگاه خواهی کرد سوفَ تَنظُرینَ کنینگاه می تنظُرینَ

 دهیاجازه می تَسمَحینَ دهیاجازه می تَسمَحُ

 خواهم پرسید سَأسألُ پرسممی أسألُ

 

 ن وصل کنید.آهر کلمه را به توضیح مرتبط با  

43.   

 الف( السؤالالعِلمُ                                                       (1

 مِفتاحُ العِلمِ                                              ب( حیاةُ القُلوبِ (2

 العلماءُ                                                    ج( مَن جَمَعَ عِلمَ الناسِ اِلی عِلمه (3

 خَزائِنُ إنَّ العِلمَ                                                  د( (4

 أعلَمُ النّاسِ                                              هـ( مَصابیحُ األرضِ (5

 و( مَن یَنظُرُ اِلی الیسار و الیَمین                                                          

 

 های درس:تست ❖

 است؟ نادرستی کدام عبارت ترجمه.44

 جا ساکنم.: من از شیراز هستم و اینهُنا أنا مِن شیراز وَ ساکِنَةٌ  (1

 کنیم.هایمان فوتبال بازی میشاگردی: ما با همنحنُ نَلعَبُ کرةُ القَدَم مع زُمالئنا (2

 آییم.آیید؟ ماه بعد می: کی می مَتی جِئتُم؟ جِئنا قبلَ شَهرٍ (3

 م.: سخن مادرمان را از غذاخوری نشنید ما سمعنا کالمَ والدتنا مِنَ المَطعَمِ (4
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 .نوشتندبرادران تکالیفشان را دو روز پیش .« اإلخوةُ ................ واجباتِهم قبلَ یَومَینِ».45

 کَتَبتُم (1

 کَتَبنَ (2

 تکتُبُ (3

 کَتَبوا (4

گوید و جاهل دروغ میشود؟ » الجاهِلُ یکذِبُ و العاقِلُ .............«عبارت زیر با کدام فعل کامل می .46

 گوید.میراست  لعاق

 یَکذِبُ (1

 صدُقُیَ (2

 تکذِبُ (3

 تَصدُقُ  (4

 کند؟ی زیر را کامل میبا توجه به معنای عبارت، کدام کلمه جای خالی جمله.47

 علم از مال بهتر است. «العِلمُ ................ مِنَ المالِ »

 أعلَمُ  (1

 خزائنُ (2

 خیرٌ (3

 نورٌ (4

 ؟نیستکدام گزینه جمع مکسر  .48

 جیران  (1

 مَصابیح (2

 دُموع (3

 عُصفور (4
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 ؟کدام گزینه آمده است « درسَمِعتُمنفی فعل » .49

 ال، سَمِعتُ (1

 لکن سَمِعتُ (2

 ما سَمِعتُ (3

 سوفَ سَمِعتُ  (4

چرا به شهر تهران «؟لِماذا ذَهَبتُم إلی مدینَةِ طهران؟ »نیسترو مناسب بهکدام پاسخ برای سوال رو .50

 رفتید؟

 لِمُعالَجَةِ والِدَتِنا (1

 لِمَهِمَّةٍ إداریَّةٍ (2

 دهد.را پاسخ میزمان کند اما این پاسخ مدت را مطرح می )برای دو هفته( پرسش چرایی لِاُسبوعین (3

  للسّفر (4

 ؟ندارنددر کدام گزینه کلمات از نظر معنا و مفهوم با هم تناسب  .51

 روز - سال – ماه – هفته یوم –سَنَة  –شهر  –اُسبوع   (1

 خیاط -نانوا  –پلیس  -آشپز خیّاط –خبّاز  –شُرطیّ  –طبّاخ  (2

 سر -چشم  –پا  -ستد رأس –عَین  –قَدَم  –یَد  (3

 چگونه -ما  -همانا -کدامکَیف -نحن  –إنّ  –أیّ  (4

 ؟ی کدام کلمه صحیح استترجمه .52

 أنفُسَهُم : خودتان (1

 اِبتِسام: خوشحال (2

 شنبهثالِث : سه (3

  ساحَة: میدان (4

 



 

9 

 

 

 رو در کدام گزینه آمده است؟ » أ أنتِ سَمِعتِ صَوتَ بِنتکِ قبلَ دقیقَةٍ؟«بهپاسخ پرسش رو.53

 پیش شنیدی؟ دای دخترت را دو دقیقهآیا تو ص

 بله، صدای دخترم را شنیدم نَعَم ، ما سَمِعتُ صوتَ بِنتی (1

 خیر صدای دخترم را نشنیدم ال، ما سَمِعتُ صوتَ بِنتی (2

 بله، صدای دخترت را شنیدی نَعَم، سَمِعتِ صَوتَ بِنتِکِ (3

 خیر، صدای دخترت را نشنیدی  ال، ما سَمِعتِ صَوتَ بِنتکِ (4


