
 

 

 

1  

75/0  

75/0  

75/0  

75/0  

مهارت ترمجه                                                                

   مجله های زیر را ترمجه کنید-1 
           ...................................................  .أکَثُر َخطاای ابِن آدم فی ِلسانِهِ  -1
.................................................  َتصریَف الُنقودی إلی الّدیناراُریُد  -2  
............. ....................................االیرانّیوَن َخدموا اللَُّغَة العربیََّة کثریا   -3  
َة أسبوعنِی َوحیَدة   -4 ....................................................... .بَِقَیت ُمدَّ  
؟أیَّ  -5 ................................................................. ِمهَنٍة ُتُِبُّ  
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ترمجه درست را انتخاب کنید.  -2  
 غایَُة الَعقِل ااِلعرتاُف ِِبجلهل

رتاف به اندانی استعهنایت عقل ا -ب کردن به اندان است             هنایت عقل در اعرتاف – الف  
إلی بیتنا؟ َهل أتتنیَ   

خواهی آمدآای به خانه ما  -ب    آای به خانه ما می آیی؟                               -الف  
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 مهارت واژه شناسی

(َصدیق -بالد -ِشراء -َکذبَ   -حبیب -بیعکلمات متضاد و مرتادف را کنار هم بنویسید. )   -3  
.............. = ..............                            .. ............≠ ...............  
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کلمات مشخص شده را ترمجه کنید.   -4  
 الشَّ عُب االیرانی َشعٌب ِمضیافٌ     .............                بِِلساٍن عربٍی ُمبنی  ...............
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انمهاهنگ است.کدام کلمه ِب سایر کلمات از نظر معنا   -5  
رایَضة                ُرز                  ُکَرُة الَقدم                      رایضی  
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را بنویسید.   مفرد کلمه  ُدموع -6  
........................ 
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مهارت کاربرد قواعد                                                           

در جاهای خالی فعل مضارع مناسب قرار دهید.  -7  
َیطُبخُ                    َتطُبخُ            اخلبَز فی الصباح                   خلباُر ا  -1  
َامَسعُ                    َتسَمعُ                   بیکالَم أ   ان                       أ -2  
ََتِلسُ                    ََیِلسُ                  علی الشََّجَرةِ                  ماَمةُ احل -3  
َتشُکرُ                 َتشُکرینَ                   ؟أمُّکِ  نمِ           لبنتی هل اایتها -4  
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  در جاهای خالی فعل ماضی مناسب قرار دهید . -8

فَحَصَ               فَحَصنَ              فَحَصتُم         الطبیبون................ المرضیأیها  -1  

صَنَعتن                 صَنَعا               صَنعوا             ..........جِسراً........ المُهَندسان -2  

شَکرنا  شَکرا                           شَکَرتُ        ........مِن ُمدرِسَتُنا     ..نا و أختیأ -3  

غَسَلتُنَّ              غسَلتِ               غسلتُما  ......... مالبِسَکنَّ       ی هل.یاصدیقات -4  
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زیر فعل مضارع هر مجله خط بکشید وفقط مهان فعل را ترمجه کنید. -9  
............. نظُُر إلی صوَرةٍ اَ        ..............                    أنَت َتدُخُل الصَّفَّ الثّامن  

   ......... صولَ هذا الفالُح ََیَمُع احمل                         .. ..............نَعیُش مَع االنسانِ  حننُ  
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فعل های مشخص شده را ترمجه کنید. -10  
 1- ماٌَذهبتٌَ  إلی احلدیَقة  ..................                2- َسأصَنُعٌَجّواال  جدیدا   ...............

 3-  مُها َطرقتا ِبَب البیت ....................
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سامل  بیابید. زیر  یک مجع مکسر  و یک  مجع مونثدر میان کلمات  -11  
جالسونَ  -حقیبتانِ  -َأحرار -ممرضات  -حداداِن   

....سامل : .......... مجع مونث                           ...............مجع مکسر:   
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ذلک ( -هااتن -تلک -اولئک -هذان -ر دهید. )  هذهدر جای خالی اسم اشاره مناسب قرا-12  
    جالسانِ زمیالِن ..........         .. الولُد العٌب ممتاٌز                    ........
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در جای خالی عدد مناسب قرار دهید -31  
   ِتسَعة-ََثانَیة -............ -ِسَتة -ََخَسة 
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ِب توجه به تصویر به پرسش های زیر اپسخ کواته دهید. -14  
.؟..........فاتیحَکم عدُد امل                          ؟ ........ ِِبَ َرَجعِت ِمن مدیَنة شریاز  
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أینَ هُنا؟ ......................                                       ما لونُ الرمان؟ .....................   
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درک مطلب ( ِب توجه به منت گزینه درست را انتخاب کنید.)ٌ-15  
اَورَة. فی طریِقِه َیشاِهُد هنرا . ََیاُف الفَرِس و َیسأُل بَ َقَرة  واقَفة  َبَة و َیذَهُب إلی القریََة اجملغرُی ََیِمُل احلقیالفرُس الصَّ 

.هُر عمیقا  النَّ  هِر: هل أقدُر علی العبور؟ البقَرُة تقوُل ؟ نعم لیسجنَب النَّ   
                                 َمن ََیِمُل احلقیَبة؟ -1
                          ما َیشاِهُد فی طریِقِه؟ -2
                                          ؟َیذَهُب الفرسأیَن -3
        ؟                          هُر عمیقا  : نعم لیَس النَّ  نجابهل یقول السِّ  -4
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( اثنا عشر-الفستان-الِعلمُ -َذَهب-راحد عش-نشرُهُ کلمات داده شده را بنویسید.)از  جاهای خالی یکیدر  -61  
....................... طریُق اجلنَِّة                                       الوقُت ِمثُلُه  ...........  

وُر السنِة...........عدُد شه  و البنات                  ..... ِمن َمالِبِس النِّساء ........  
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  درستی ای اندرستی مجالت زیر را براساس واقعیت معلوم کنید. -71
اندرست درست                      صابیح االرض                   الُعَلماُء م -1  
اندرست درست                                   مبَعنی االقمارأسرین ِِبلُکردیَِة  -2  
اندرستدرست                                         ختربوظُف یَعمُل فی املامل -3  
درست                 اندرست                        حنُن اآلن فی فصل الشتاء-4  
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نمره شفاهی                                                            

: نمره روان خوانی  -81  

  نمره مکالمه: -19

 
                      موفق و پیروز باشید                                                                                                                                       
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