
 

 

 باسمه تعالي                        نام:                                                                   

 ه کل آموزش و پرورش استان البرزادار                             نام خانوادگي:                        

 کرج 3پرورش ناحیه مدیریت آموزش و                                نام پدر:                                
                                                                                                 

 3تعداد صفحه     : 

  تم      طراح: عرفان محمدیشه پایه تحصیلي: -   خرداد -نوبت :  دوم -      1400/ 3  /13  تاریخ امتحان : - دقیقه        60وقت :        

 
 

 ردیف
  الف: مهارت ترجمه هفت نمره                                                              

 
 سواالت                                                                        نمره

 ی زیر را ترجمه کنید.های حکیمانهجملهآیات و  1

 .................................﴾أَ أَنُتم ََتُلقونَُه أَم ََنُن اخلالِقونَ ﴿-1
 «..................................إنّا َجَعلناُه ُقرآناً َعرَبیاً  »-2
 «...................................... َاأَلمانَُة ََتِلُب الرِّزَق و اخلیانَُة ََتِلُب الَفقرَ  »-3
 «.........................................زیَنُة الباطِن َخرٌی ِمن زیَنِةالظاهرِ »-4

 

5/. 

5/. 

5/. 

5/. 

 

 به فارسی ترجمه کنید. های زیر راجمله

 .................................................................ُکلُّ ِمهَنٍة ُمِهمٌَّة و الِبالُد ِِباَجٍة إلی ُکلُّ املَِهِن:.  -1
 :.........................................................................أَنِت َرَجعِت قَبَل ساَعٍة و َنُن َسَنرِجُع بَعَد ساَعةٍ -2
 :............................................................أنَا َأشُعُر بِالصُّداِع؛ َسَأذهُب إلی املسَتوَصفِ -3
 :................................................................ِِبَ نَذَهُب إلی هناک؟ باحلافلةِ -4
 ............................................................ََتِیَئُة ِمنَشَفٍة َصغریٍَة و َکبریٍَة و فُرشاٍة و َمعجوُن أسناٍن:-5

 

5/. 

5/. 

5/. 

5/. 

5/. 

 

 .ترجمه صحیح را انتخاب کنید

يـکُ اسِ ن  ال حـوائِـج   إن  » -1  «للاِ  من   ِم ِنعـمـة  إلـ 
 □.   الف( همانا احتياجات مردم به همديگر نعمت خداوند است

 □ .قطعاً نيازهای مردم به شما نعمتی از جانب خداوند است (ب

رِت بالُحزِن أ مِس وت شُعرين  بالف رِح اليوم .-2 ع   أ نِت ش 

 □تو ديروز احساس نگرانی کردی و امروز احساس خوشحالی می کنی  (الف

 □تو ديروز با نگرانی شعر می گفتی و امروز با خوشحالی شعر می گويی  (ب
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   :  شماره کارت       

 عربي:   نام درس         

 علوی نام آموزشگاه :        

 



 

 مهارت واژه شناسی                                                  

  
ّداد )اسم هر تصوير را زير آن بنويسيد. يک کلمه اضافی است  (صفورعُ  / فرساةً  / شالل    / ح 

 

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

75/. 

 .بنویسید هم کنار دودوبه و تشخیص زیر جمالت در  را ≠ متضادکلمات مترادف= و 
 فی الماضی  منطقِتنا فی الماء  مُ المعل قال اً دبار« آذربايجان  »  محافظة   فی    الجو   شاهد  لکن واً حار« شيراز»  ةِ مدين فیالجو   أحمد رأی
 قليل ستقبلالم و لکن فی کثيرا  
 

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

 ...................≠ متضاد............................                     ≠ ...........ضادمت

 

 

 . کنيد ترجمه را شده مشخص کلمات 

م  أ   غُط الد  کِر.أُکتب لی  ض  ُض السُّ ر  ک  أم م  صف ةً عند   و 

1 

 کلمات مشخص شده را ترجمه کنید.
 الُمخَتَبر  نحن ن عمُل فی 

 الم رضی. َتفَحصُ  الطبيبُ 
 

5/. 

 ( قمر، غراب، اشجار بَقَرة،   (کنید انتخاب پرانتز داخل از را گروه هر برای مناسب کلمه

ُة،  ، حمام   طاِئرة )...............(                  شمس، کوکب، نجوم)...................(ُعصفور 

75/. 

  مهارت شناخت و کاربرد قوائد                                                          

 د.کنی مشخص را مضارع و ماضی های فعل زیر هایجمله در

ّيداً و أخُتها ال تعِرفُها. أنت  ت عِرُف اللُغة   -1 بي ة  ج  ر  بوا-2الع  ر  زاُن ه  زالِن والغ  ُة ِذئاٍب إلی الغ  م ت خمس  ج        ه 

 

1 

 در جای خالی فعل ماضی و مضارع مناسب بنویسید.

بِ ............. أخی-1 لع  ب                          إلی الم  ه  بنا        □ذ  ه   □ذ 

ناتِ هو  -2 ِة      ..............الِء الب  ب  کت  عن             الم  ج  عنا       □ر  ج   □ر 

تانِ -3  □کُتبانِ ت         □ت کتبون    .       واِجباِتِهما..............هاتاِن الِتلميذ 

راعون  -4  □ن حُصدُ        □ي حصدون       ؟              الق مح  ............الز 

ي داتُ -5 ِة       ..........أوالئِک  الس  س  در   □ي خُرجن         □تخُرُجانِ  من الم 

حُ          □ت نجحين                 .........فی المسابقِة.         أنتِ -6 نج   □ت 
               

  

25/. 

25/. 

25/. 

25/. 

25/. 

25/. 

  مهارت درک و فهم                                                                    



 

 یک کلمه اضافی است. .کنید وصل آن مناسب کلمه به را هرجمله
 ُکَرُة الَقَدمِ        َطعاٌم َمعروٌف فی ایران       -1
 ز َمَع الَکبابِ الرُّ     ریاِضیٌَّة ََمبوبٌَة و َمعروَفٌة         -2
 ِکتاٌب ِلَشرِح املعانی الَکلمات     املِستوَصفِ  -3
رضی            -4

َ
 األمَّم املِتَّحِدةِ  ِمَنَظَمةُ   َمکاٌن لَِفحِص امل

 املِعَجم                                        

 
 

25/. 

25/. 

25/. 

25/. 

                                                                          درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت مشخص کنید.

 □نادرست       □.             درستاملِسابِقات العاَلِمیَّة جائِزٌَة َذَهبیَّةٌ للفائِزاألوَِّل فی  -1
     □نادرست       □درست َدمُع َقَطراٌت جاریٌَة من أالذهاِر                           ال -2
 □درستنا       □اخلّباُز یَعَمُل فی املزرعِة الرُِّز.                                 درست -3
  □نادرست       □درست                         ّشهُر الثالُث فی السََّنِة َشهُر خردادال -4
 

1 

 . دهید پاسخ سواالت به و خبوانید را زیر منت
َمریَضًة.  نَّی کنتُ ألِ  اإِلدارةِ ذهبُت إلی  ما األمس و  .األحدُ  یوم الیومُ « قروه » َ يف یتـيب مرمی مسـيا « نکردستا» ظة ِ فَ اَم فی موظفةٌ  أنا 

غداً. َفرَِح فاِطَمٌة و َشکَرت اهللَ علی َسالَمتی.أنا  الی. قُلُت هلا:َسأرِجُع إلی اإلدارةِ ت إلی َمنزلی و َساَلت عن حَصدیَقتی فاِطمة جاءَ 
  أِحبُّ فاِطَمَة کثریًة. هی جارتی و َصدیقتی.

 ما اسُم صدیَقِة َمرمی؟-1
 مرمی؟أیَن بیُت -2
دَرَسِة؟ -3

َ
 متی ترِجُع مرمی إلی امل

دَرَسُة؟-4
َ
 ملاذا ما َذهَبت مرمُی إلی امل

1 

 با توجه به تصویر پاسخ دهید.

                                               
 ؟............ البنتُ ماذا تفَعل هذه                ......                     ؟...... هل هذا الرَّجُل َنجَّار          
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