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 1 

 وزارت آهوزش و پرورش          
 اداره کل آهوزش و پرورش استاى يسد        

آموزش و پرورش ناحیه دو یسد ریتیمد  

. آراهص خاطر پاسخ دهیذل به خذا وتوکّ با سؤاالت زيررابه دقت بخواًیذ و  ضوي خیرهقذم به داًص آهوزاى وداوطلباى عسيس،

فخرالسادات هلک  :ًام و ًام خاًوادگي
  

:  ًوره با عذد 

                                      :                                                       ًوره با حروف

بارم  سؤاالتردیف 

 مهارت ترجمه 1

.دهای زیر رابه فارسی ترجمه کنیجمله    

تَم َم  لماًا ففکنَّنه جاههٌل  (الف .مَم  کَم  

ِة النُّصوِص البَمسیطة( ب .أنا أقِدُر  لی ِقراءَم  

.اللَّن ُب اایرانیَم لَم بٌل ممیافٌل ( ج . 

بٌل والفکُ  فّمةٌل (د الُسفوُت  هَم  

مفتاُحها الّسؤاهال ل  خزائ ٌل و ( هـ  

داع( و ف  تَملُ ُر بالصُّ أمُّ  

دأُت بالِحوار م ها فی ساحة المدرسة(ز بَم  

ُ ؟( ح فهَم لَمیکَم بالّرجوع، أتَم   َم

6.5 

. ترجمه درست را انتخاب کنید - 2  

.فی طرییه ُیلاِهُد نَمهراًا ( الف  

در راهش رودخانه ای را دید  -1  

       

  .کند در راهش رودخانه ای را ملاهده می -2

 

.ِِل َّن والدی فی مهّمٍة إداریة( ب  

 .زیرا پدر  در اداره کار می کند -2.              برای اینفه پدر  در مکموریت اداری است -1

0.5 
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 مهارت واژه لناسی 3

نا  تصاویر رابه  ربی بنویسید -  

                                     

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

0.5 

4  

( دو کلمه امافه است.)کلمات مترادف ومتماد را کنار ه  بنویسید  

دَم   یمی ، رأی، حاّر ، أمم ، یسار، لاهَم

          ..........꞊ ...........                              .........≠ ........... 

0.5 

.ترجمه کلمات ملخص لده را بنویسید 5  

ّرافی  جولةٌل     الدمعأسری  بم نی                            صغیرةٌل فی سوق الصَّن  

0.5 

 کدا  کلمه بابییه ناهماهنگ است؟  6

حداد           مرمی          الطبیباهالحلوانی       ( الف  

مالخمیم            الساد     السابع              الثالث  ( ب  

0.5 

 مهارت لناخت وکاربرد قوا د 7

 

.ف لهای مامی ممارع را در جمکت زیر ملخص کنید  

نفَمُع أسرتها                المرأةُ تَم

ُم النَّنهرَم ِبُسهولة رَم الفَمرَم بَم   َم
 
 

 

0.5 
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 5/1. جای خالی را با ف ه مناسب پر کنید 8

(ملی،  َم  ملیأ.............  )أنا   

قتَم ، تطُرقُ . )البابَم قَمبهَم سا ةٍ ............ أ أنتَم  رَم (طَم  

سة أممِ ............. نَمحُ   نَمرِجعُ . )إلی المدرَم جَم نا ، سَم (رَم  

1.5 

 مهارت درک وفه  9

. در جای خالی یفی از کلمات داده لده را بنویسید   

(اِلقمار ، اِلبواب ، لسا ، الدمع ، الف ه)  

عَم   -1 .........الخیر فی قوٍه إاّل مَم  

ُع  -2 ّداُد یَمصنَم .والّنواف ............ الحَم  

..............آیکر بالترکیة بمَم نی   -3  

 ..... .....بکُء اانسا  فی  -4

1 

:درک مطلب 10  

. با توجه به مت  زیر به پرسلهای زیر پاسخ دهید  

بَم إلی ال َم  هَم جَم سامر م  البیت و  َم رَم سة خَم درسة . درَم یُته  قَمریبٌل م  المَم دییه . بَم رییه رأی صَم فی طَم

قائق . فادی سة ب دَم دَم درَم هَم إلی المَم صَم سة وَم وَم درَم میله فی المَم فَملَّن  سامر . هو زَم تَم أ الّدرم ال یَم دَم  ندما بَم

.فی الصف ِلّنه یَم ِرُف آداب الّصف  

بَم سامر ؟ -1 هَم إلی أی َم  َم  

لما ا ال یتفل  سامر فی الصف؟ -2  

هه بیته  ب یدٌل م  المدرسة ؟ -3  

مَم  هوَم فادی؟ -4  

 

1 
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. درستی یا نادرستی هر جمله را بر اسام واق یت ملخص کنید 11  

ُد أّیاِ  اِلسبوع سب ةٌل  -1 دَم   َم

لوُ  الّسحاب أزرق  -2  

الحداد یَمطُبُخ الُخبزَم  -3  

ُب الجاهه فی قوله -4 مَم غَم  

1 

 مهارت مکامله 12

.ه دهیدبه پرسلهای زیر پاسخ کوتا  

ما ا ستصیُر فی المستیبه؟ -1  

کَم  ُ مُرِک؟ -2  

یُتکَم؟ -3 أی َم بَم  

ه تَم ِرفی َم اللغةَم ال ربیة؟ -4 هَم  

 

1 

 «موفق و سربلند باشید» 


