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اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران
پرورش شهرستان قدسمدیریت آموزش و

عرفاندبیرستان 
دولت و ملت ، همدلی و همزبانی

بارمسئواالت سؤال

واحد

.جمله هاي زیر را به فارسی ترجمه کنید

1. أُ بِاسمِ اللّهروسیأَبدد.

.کَتَب التالمیذُ صحیفۀً جِداریۀً و رسموا فیها عالمات المرورِ.2

.قاطع الرَّحمِ و جار السوء: اللّه إلَیهِمااثنانِ الینظُرُ .3

4.عیدن بخاناً منا دأید.رناکُمفَأَتَینا و شاه.

.الحمامۀَ تُشَجعه علَی الخُروجِهو ظَنَّ أَنَّ.الثَّعلَب ثَقیلُ السمع.5

.همنْ شَأَلَ فی صغَرِه ، أَجاب فی کبرِ.6

.اکتسابِ اإلخوانِأَعجزُ النّاسِ من عجزَ عنِ .7

7

اثنان

.ترجمه درست را انتخاب کنید
1.ۀِ اللّهالتَیأَسحمن راز رحمت خدا ناامید نشو: الف.ماز رحمت خدا ناامید نمی شوي

؟نزد فرعون رفتید: موسی و هارون گفتخداوند براي: الف)اذْهبا إِلَی فرعونَ ( قالَ اللّه لموسی و هارون .2

برویدبه سوي فرعون: خداوند به موسی و هارون گفت: ب

5/0

ثالثۀ

)الذِّئب/ الثَّعلب / الحمامۀُ/ األَسد)       ( دو کلمه اضافه است . (نام هر تصویر را به عربی زیر آن بنویسید
5/0طائرٌ صغیرٌ..................... حریصحیوانٌ ....................... 

5/0.عتَذَرأَخاه و اقَبلَسعید بدأَ بِالبکاء و .کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنیدأربعۀ

خمسۀ
)ظَنَّ/ حاولَ/ صرَخَ/ ستَرَ/ حسب/ کَشَف( ) دوکلمه اضافی است ( . کلمات مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید

 ..................≠       ..................        ، ..................=..................
1

ستۀ

با سایر کلمات از نظر معنا ناهماهنگ است؟در هر ردیف ، کدام کلمه 
ثَعلَب         کَلب            دخان           فَرَس: الف
ج         رصیفعصف         ریاح            موا: ب

5/0



بارم)صفحه دوم(سئواالت                                             سؤال

5/0.را بنویسید) مشهود( و حروف اصلی کلمه ) ناظم( وزن کلمه سبعۀ

ثمانیۀ
.در جاهاي خالی فعل ماضی و مضارع مناسب بنویسید

نَصرتنَصرت.               والدك....................اَنت : الف
یزرع               یزرعانِ.         القَمح..................... الفَالحانِ : ب

5/0

تسعۀ

.در جاهاي خالی فعل امر و نهی مناسب بنویسید
اغسلْ                  اغسلی.                    یدك................... یقتی یا صد.1
احفَظی                 احفَظْ.    آیات القُرآن.............. ........یا ولَدي . 2
3. یاةِ....................... یا طالبالت.               فی الحبکْذا               بکْذ

75/0

عشَرَة

.درستی یا نادرستی هر جمله را براساس واقعیت معلوم کنید
............................الصینُ بلَد کَبیرٌ فی شَرقِ آسیا.1
2 .   ماءن السرُ مجنَزَلَ الح..............................
................................ثَقیلُ السمع الَّذي الیسمع جیداً.3
...............................حلُّ الصعابِ و المشکالت  المواصلَۀُ .4

1

أحد 
عشَرَ

.با توجه به تصاویر به پرسش هاي زیر ، پاسخ کوتاه دهید
ي جانب ممنوع ؟الدورانُ أَ؟                              ما هذا فی الصورة 

                  .........................................................
5/0

اثنا 
عشَرَ

)یک گزینه اضافه است ( هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید 

مکانٌ لتعلیمِ العالی بعد المدرسۀِالرَّصیف
جانب من الشّارعِ لعبورِ المشاةِالجامعۀ   
مکانُ لمشاهدةِ الحیواناتمیاه   

النّارالشَّی ء الَّذي یصعد منَالدخان
	حدیقۀُ الحیوانات 	

1

ۀثالث
عشَرَ

.با توجه به متن، گزینه درست را انتخاب کنید) درك مطلب ( 
 یتلی البدرسۀِ ان المم عیدس عجزیناًرألَه.حلیه و سا اَبوه بذَه :سعید زینٌ؟اَجابح ماذا اَنتل : متَصاد دیقی هاشمص

ستَشفی.ةِیاربِالسالم قَدر والمدرسۀِ.ه اماَم مثَ التصاددمینِ.حسارِ و الیفَجأةً و مانَظَرَ إلَی الی رَ الشارعبع وقال .ه
وهاالنَ:اَب حالُه کَیفبِخَیرٍ: ؟ قالَ سعید ویارةِ قَلیلَۀً. هرعۀُ السس کانت.

کَیف رجع سعید إالی البیت؟                            مسروراً               حزیناً.1
2 .سعید                 یارةِ ؟                                    هاشمبِالس من تَصادم
هل کانت سرعۀُ السیارةِ کَثیرةً                          نَعم                    ال.3
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