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  دقیقه60مدت امتحان:
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 ترمجه لکامیت که زیر آ هنا خط کش یده شده را بنویس ید. 1

ْعبا  ن  ِلا الف(  عب   یران  اْل  الش  ةا  ب  آُحِ  َآنا  ب(               ........................ :ِمضیاف   شا   ....................... :الّرایضا
 

5.0 

    را مشخص کنید. (ای دس توری از نظر معنا و مفهوم)لکمه متفاوت در هر مورد  2

ة       □ابب الف(    □ِجدار           □ِرسالا          □نِفذا

ْرنا ( ب عا ّرِسات        □فاِعليا       □لِعبونا      □شا    □ُمدا
                      

5.05 

 مشخص کنید. )#(و لکامت متضاد را اب عالمت  )=(لکامت مرتادف را اب عالمت 3

دا  ب(                                               غاد ................َآْمِس الف(  آ ی   .................شاها  را

5.0 

 ترمجه درست را مشخص کنید. 4

ناةِ  امِت لکاِ  ُک   َآذکُرُ  الف(  □  را گذش ته سال لکامت ی مهه آ ورممی اید به -2 □به ایدآ وردم مهه ی لکامت سال گذش ته را -1 .الاْمضیاةِ  الس  

عُ  ب( اْسما نجاب   ی هُام س ِ ما  □او را خسن س نجاب ش نود می -2         □می ش نود س نجاب خسن آ ن دو را -1        . لَکا

 

5.0 

 .عبارت های زیر را ترمجه کنید 0

تُكا  الف( ِلُس  واِِلا  (1).........................روی.................................................................................. .اْلُکرسِّ  عالا  َتا

اعام؛ ب( ت   اِبلت أ کیِد؛ ن  (0..5)؟.............................................................................................................؛بهل .ِجْئُُت؟ ما

وِقُف  ج( كا  احلْافاِلِت  ما اما  (1)...........................................................................................................................آ ما

بيا  آ   د( عا  تاذها  (1.20).............................................................................................................................. .ُآْخِتكِ  ما

اِعبوا هُْ ذ(  ةا  ل مِ  کُرا  (0..5)................................................................................................................................ .الْقادا

4..0 

 آ ایت و احادیث زیر را ترمجه کنید. 6

نْ  الف(  (0..5).................................................................................. ( )امام عل.لا عاِلا أَ سا  ما

نْ وا » ب( اْشُكرْ  ما ا ی ن ما
ِ
اْشُكرُ  فاا  (1)برای خودش......................................................................................و هرکس «هِ ِلناْفِس  ی

1..0 

 جدول را تمکیل کنید. .

 فاریس عریب فاریس عریب

احا  حيا  اجازه داد َسا اْسما   ت

ِبْنا اشا  نوش یدمی َشا   ُب ن

اْسأَلُ  ياس پرسدمی  ی   لُ أَ سا

 داینمی  تاعلاُ   عاِلْمتا 
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 «منت سوالات»

 .دهید پاخس عریب به سوالات به منت، به توجه اب 8

س   اکنا  غي   فارا عا  صا اة   يف هِ ُآمِّ  ما اْت  .قاری ِس  آُم   قال ها الْفارا ِ ِلا لا  ِمنْكا  َآطلُُب  :ِلوا ْ ِذهِ  َحا قيباةِ  ه  لا  الْحا اةِ  ا  ةِ  الْقاری ِملُ  هوا . الُْمجاِورا ْ  َيا

قيباةا  ُب  وا  الْحا اْذها اةِ  ا لا  ی ةِ  الْقاری ریِقهِ  يف .الُْمجاِورا ْرا   یُشاِهدُ  طا اُف ، هنا ُس  َيا اْسأَلُ  وا  الْفارا ة   ی اقارا نْبا  واِقفاة   ب لْ » :الن هر جا  َآقِدرُ  ها

ةُ ؟«بورِ الْعُ  عالا  اعام؛ :»تاقولُ  االْباقارا نجاب  «یقعا  الن هْرُ  لايسا  ن اقولُ  س ِ اا ل؛: »ی ُس  آَُّي  غُي، الْفارا ُق  َآنتا  الص  تاْغرا ا الاْمِء، يِف  س ا ذا  ه 

یق   الن هرُ   «.ِجّدا   عا

ُس احلا ما َحاِ ( الف  □غ         □ص        . قيباةا لا الفارا

ُس ( ب هابا الفارا ِس ( ج        .............................؟َآینا ذا نجاُب ِللفارا  ................................؟ما قال الس ِ

5..0 

 .کنید انتخاب را مناسب گزینۀ 9

فاِن،..........   (الف ظ  ذانِ  -2                  □هااتنِ  -1                       .صاِدقانِ  الُْموا  □ه 

ْوفا  آَنا   (ب ل  .......  سا
ِ
جِ  -1     .الْقاِدمِ  اْْلُس بوعِ  يِف  ِبالدي ا جا  -2                  □ عُ آ را  □ْعُت را

اا  (ج ّبازُ  َآُّي  ُم، الْخا ا ل الُْمحرتا اعدا ...... ها قائِق؟ ب لُ  -1           دا ْملايا  -2                 □ تاْعما  □تعا

اعدا  الْفاواکِهِ  ِِباْمعِ .... ...... َآنِت  آَ  د( يِ  ب اوما ْآُت  -1             ؟ی ادا ئيا  -2                  □ب  □تاْبدا

ِلا .....  االْعاِقلُ ذ(  ارِ  ا  يِ  وا  اليْسا اع الْیما اْنُظرُ  -2                □تاْنُظرُ  -1     .الّشارِعا  ُبُ ُُث  ی  □ی

1.205 

 ر جای خال بنویس ید.را درا خط بکش ید و نوع فعل زیر فعل در هر مورد،   15

لْناا»الف(  عا جا اءِ  ِمنا  وا ء   ُک   الْما ْ                                          ................................................... :انبياء35«حا ّ  َشا

ْوفا  َآنِت  ب( صيا  سا ری تاْفحا ةا الْما  ................................................................ :ضا

ة   آَنا  ج( ّرِضا  ................................................................ :الْمارض   ُک   َآخِدمُ . ُمما

1.05 

 ) در ردیف )ب( یک لکمه اضافه است(و در مقابل آ ن بنویس ید.   لکمه ی هامهنگ اب ترکیب های ردیف )الف( را از ردیف )ب( انتخاب کنید 11

  

 (ب)                                                                                              (الف)

اعاة -1 ت ة .......آ رب هاب -1                                                                  .   س ِ  ااذل 

ن ةُ  -2 تا  االْجا دیقاة -2                                                 ...................  :َآقداِمهِن   َتا  االْحا

اکنُ  -3 ارِ  ما  اللِّسان -3                                                ......................... :اْْل َشا

قُت  -4 ة -4                                                         ....................... :هُلُ ِمثْ  االْوا سا  َخا

  هاتُلم  اا  -0                                                                                     

1 

  .بنویس ید کواته پاخس عریب به سوال، هر برای. شامست ی درابره زیر سوالات 12

 ..............؟.....................(ِاَُسکا )ما ِاَُسِک  الف(

(حاُلِ  کایفا  (ب  ...................................؟)حاُلا

ّف   آ ي   يف (ج ( صا اتا اِت)آ ن  ...............................؟آ ن

( يف ماذا( د اِدكا اِدِك)ی  .....................................؟ی

1 

 ...............................:.....شفاهی آ زمون منره 

 شاداکم و رسبلند ابش ید. :......................................کتیب آ زمون منره

 2صفحه .............................:..................ک منره
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  ورزش ب(               همامن دوستالف(  1
 

5.0 

2 
      □َشَعْرنَ ( ب       □ِرساَل  الف(

                      

5.05 

 5.0 َرأ ی   =شاَهدَ  ب(                              غَد #َأْمِس الف(  3

 ترمجه درست را مشخص کنید. 4

 □  را گذش ته سال لکامت ی مهه أ ورممی اید به -2 الف(

          □می ش نود س نجاب خسن أ ن دو را -1 ب(
 

5.0 

 .ایس تگاه اتوبوس ها روبروی توست ج(    بهل، البته؛ یک أ مدید؟ چه وقت أ مدید؟ ب(           .می نشیند روی صندیل تمادر  الف( 0

 أ ن ها ابزی کردند فوتبال.ذ(             .أ ای می روی اب / مهراه خواهرت د(

4..0 

 0..1 بکند، پس فقط شکر می کند برای خودش.شکر کند/و هرکس شکر  ب(      کند، می داند.سوال هرکس سوال بپرسد/ الف( 6

.  

 فاریس عریب فاریس عریب

 اجازه می دهی تَْسَمحيَ  اجازه داد ََسَحَ 

 می نوش می ب  نَشَ  نوش یدمی ََشِبْنا

 خواهد پرس ید ل  أَ َسیَس پرسدمی  یَْسأَل  

 داینمی  تَعَل   دانس یت عَِلْمَت 
  

                                                                                                                                      

1 

تَْغَرق   َأنَت ( ج       ایل قَریَِة امل جاور( ب          □غ( الف 8 تَْغَرق   َأنَت  /الاْمءِ  ِف  س َ َذا الاْمِء، ِف  س َ  0..5 ِجّدا   ََعیق   النَّهر   ه 

9 
ذانِ  -2  (الف ر   -2ذ(               □تَبدئيَ  -2د(         □ تَْعَمل   -1 (ج       □ رِجع  أ   -1 (ب     □ه   □یَْنظ 
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 1.05 فعل مضارع َأخِدم   ج(         فعل مس تقبل تَْفَحصيَ  َسْوَف  (ب           فعل مایض َجَعلْنَاالف(  15

َهب -4   َالَْحدیقَة    -3         َاْْلَمهات -2              ََخَسة -1         11                                                                                    َاذلَّ
  

1 

 1 قل( د      اثمن/ اثمن َصِفّ  ف (ج        اان خبری (ب     فقط امس مه بنویسن درست است./ .............اَسی الف( 12

 ...............................:.....شفاهی أ زمون منره 

  :......................................کتیب أ زمون منره

  .............................:..................لک منره
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