
 
 
 
 

 

 .جمله های عربی داده شده درزیر را به فارسی بنویسید ( الف

 

 (نمره 2.)للبطّه غدهطبیعه بالقرب من ذنبها تحتوی زیتاً خاصّاً تنشره علی جسمها فال یتاثر جسمها بالماء  -1
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 (نمره2. )النّظر فی المصحف ، والنّظر فی وجه الوالدین و النّظرفی البحر: النّظر فی ثالثه اشیاء عباده  -5

 (نمره1. )العالم بالعمل کالشّجر بال ثمر -6

 

 .جمالت فارسی زیر را به عربی برگردانید ( ب 

 

 (نمره1. )نماز کلید هرکار خیری است   -7

  (نمره1. ) ای کاش من خاک بودم : کافر می گوید  -8

 سواالت مربوط به قواعد و تمرین ها ( ج

 (نمره  5/1( . )یک کلمه اضافی .) دربین کلمات داده شده درزیر مترادف ها و متضاد ها را مشخص کنید  -9

 "بغته  _سحاب  _ظالم _غرفه  _غیم  –ضیاء  –حجره  " 

 

 (نمره 5/1( )کلمه اضافی  1. )درجای خالی کلمه مناسب را از کلمات داده شده انتخاب کنید -11

 "اسری –اساور  –الذاکره "

 .من ذهب ........................... اشتری ابی  ألختی الضغیره ( الف

 .ألنک کثیرالنسیان ...................... طرق تقویه  انصحک بقراده کتاب حول( ب

 .نقش کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده را معین کنید -11

 (نمره 5/1. )العلماء عباده  مجالسه( الف

 (نمره 5/1. )العلم  صفالسئوا ن حسن( ب

 .جمله معلوم زیر را به جمله مجهول تبدیل کنید  -12

 (نمره 1)  "خلق اهلل االنسان ضعیفاً  "

 .کلمه نا آشنا درهر مجموعه را مشخص کنید  -13

 ( نمره 5/1. )الغزاله  –البحر  –سمک القرش  –دالفین ( الف

 (نمره  5/1. )معلّم  –بقّال  –جامعه  –مدرسه ( ب



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درک مطلب ( د

 .متن عربی داده شده درزیر را خوانده ، سپس به سواالت طرح شده از آن پاسخ کامل دهید  -14

 

 األعمی الحقیقی

ینقل انه جاء فقیر الی بیت رجل بخیل و عندما طرق الباب قال الرجل  الفقیر فسمعت بأنک قد نذرت قسماً من  "

أنا اعماً حقیقیاً ، لءنی اذا کنت اری لما جات اورجعت من باب و: اموالک للفقراء وانا ناذر لمکفوفی البصر فقال الفقیر

  "اهلل الواسع الی باب رجل مثلک 

 (نمره 1)من الذی جاء الی بیت الرجل البخیل ؟ ( الف

 (نمره1)هل کان الرّجل البخیل ناذراً ان یعطی قسماً من امواله للفقراء ؟ ( ب

 (نمره 1)هل اعطی البخیل الفقیر شیئاً من ماله ؟ ( ج

 (نمره1)ماهی الحکمه التی نستفیدها من القصّه ؟ ( د

 سوال زیر را به زبان عربی پاسخ دهید ؟( ذ

 (نمره1)فی ایّ صفٍ تجلسون فی العام الدّراسیّ الجدید؟  -11



 
 
 
 

 

 

 

 

 


