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سؤالـــات

1

ترجمه کنید:
الف)سالمةُ العیشِ فی المُداراةِ)./1(.
ب)السّکوتُ ذَهبٌ والکالمُ فِضّةٌ)./1(.
ج)یدُ اهللِ معَ الجماعةِ)./1(.
د)نحنُ نَعیشُ معَ االنسانِ)./51(.
ه)العلمُ خزائنُ ومفاتیحُها السؤالُ)./51(.
و)مَن شَکرَ فَإنّما یَشکُرُ لِنفسِهِ)5(.
ز)أکتُبُ رِسالَةً لِصدیقی)5(.

2

./51

ترجمه درست را انتخاب کنید:
الف)مَن زَرعَ العُداوانَ حَصَ َد الخُسرانَ)5 .هرکس دشمنی کاشت،زیان دروکرد.

)2هرکس بدی بکارد،دشمنی درو می کند.

ب)یخافُ الفرسُ ویَسألُ بقرةَ جَنبِ النهرِ.
)2اسب می ترسد وازگاوکنار رودخانه می پرسد.

)5اسب ترسید وگاوکنار رودخانه از اوپرسید.
ج)أ انتَ تَجمعُ األخشابَ أم اُختُک تَجمَعُ؟
)5آیا توچوب ها را جمع می کنی یا خواهرت جمع می کند؟

3

ج)بَیتی فی ساحَةِ خُراسانَ( .

5

5

کلمات مشخص شده را ترجمه کنید
الف) هذه مُمَــرِّضَ ٌة(.

4

)2آیا توچوب ها را جمع کردی یا خواهرت جمع کرد؟
ب الزّراعَةَ(.
ب)أنَا اُحِ ُّ

)
)

)

د)«اَسرین»بالکُردیّةِ بِمعنی :الدَّمع(.

)
5

کلمات متضاد ومترادف(= )=/را کنار هم بنویسید(.یک کلمه اضافی است)
س -یَمین – فَرِحَ
یَسار -شاهَدَ -حَزِنَ – غَداً – رَأی – أم ِ

./51

کدام کلمه از نظر معنا با بقیه ناهماهنگ است؟(زیر آن خط بکشید)
الف)تُفّ اح/عِنَب/اِبتِسام/رُمّان

ب)اُسبُوع/خُبز/شهر/سَنة

6

مشخص کنید کدام ماضی وکدام مضارع است؟

7

فعل های مشخص شده را ترجمه کنید
الف) نحنُ نَذهَبُ الی البُستانِ( .

ج)باب/نافِذَة/رِسالَة/جِدار
./1

إنتِ حَفظتِ سورَةَ النّصرِ واآل«َ تَحفظینَ سورة القدرِ.

./51
) ب)أنتَ تَرفَعُ َیدَکَ(.

) ج)أنَا طَبّاخَةٌ سَأطبَخُ طَعاماً(.

)

8

9

11

11

در جای خالی فعل مناسب بنویسید.
الف)أ انتِ .............بِجمعِ الفَ واکِهِ بَعدَ یَومَینِ(.بَدَأَ/بَدَأتِ)

ب)أخی..........ذلک الولد(.عَ َرفَ/عَرَفتُ)

ج)نحنُ........الجبلُ للریّاضَةِ( .تَصعَدُ/نَصعَدُ)

د)أنَا........الی صَفّی بع َد دقیقَتَینِ(.تَرجِعُ/أر ِجعُ)

ه)یا اُختی هل..........الطعامَ(.تأکُلینَ /تأکُلُ )

و)هو..........کالمَ الوالِدَینِ(.یَسمعُ /تَسمعُ)
5

جای خالی را با یک از کلمات«الناس/فِعلِه/العُصفور/کثیرٌ/مصابیح»کامل کنید(.یک کلمه اضافی است)
الف)غَضَبَ الجاهِلُ فی قَولِهِ وغَضَبَ العاقلُ فی..............

ب)العُلماءُ...................االرضِ.

ج)هذا..............یَشربُ الماءَ.

د)الکالمُ کَالدواءِ قَلیلُهُ ینفَعُ و...........قاتِلٌ.
./1

هرجمله را به توضیح مرتبط به آن وصل کنید
الف) أینَ اُسرَتُکَ؟

کُلُّ مِهنَةٍ ُمهِمَّةً.

ب)أیُّ شُغلٍ مُهمٌّ؟

هم جالِسونَ هُناک.
./51

درستی ونادرستی هرجمله را معلوم کنید.
الف)التُّفاحُ من الفَواکِهِ اللذیذَةِ.

12

5/1

ب)یَومُ ثالِثُ االسبوعِ االِثنَینِ.

ج)فصلُ الشتاءِ حارٌّ.
./1

باتوجه به متن داده شده به سؤاالت پاسخ دهید:
اسرین طالبةٌ فی الصفّ الثانی.هی جاءت من سنندج الی طَهرانَ.هی بَقیت ُمدّةَ اُسبوعیَنِ وحیدَةَ.
الف)کم اُسبوعاٌ بَقِیَت أسرین؟

13

5

نام هر تصویر را زیر آن بنویسید:

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

جمع

ب)فی ایِّ صَفٍّ کانَت أسرین؟

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

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

مـــــوفـــــق بـــــاشیــــد

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

51

