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نمره سواالت ردیف

4.0 جمله های زیر را ترجمه کنید:

الف)اَسرین بِالکُردیَّهِ بِمَعنی  الدَّمع

ب)نَحنُ نَعیشُ مَعَ الِانسانِ اَیضاً

ج)اَینَ بِطاقاتُ الهُویّاتِکُم؟

د)اَلکَالمُ کَالدَّواءِ کَثیرُهُ قاتِلُ

و)هَل المُهِمَّهُ االِداریَّهُ عَملُ مُهمُّ لِتَقَدُّمِ البِالد.

ی)هَل عِندَکَ غُرفهُ فارِغهُ؟

1

1.0 لغات زیر را ترجمه کنید:

مُبین.....    مِصعَد.....  مِضیاف.....     حُرّ......
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1.0 کلمات مترادف و متضاد را بنویسید(بَیع-سِعر-یَسار-شراء-مِهنه-قیمه)

.........=.........        ........#........ 
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0.5 کدام کلمه با بقیه ناهماهنگ است

ریاضی       مُختَبَر       العب       کُرهُ القدم
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0.25 مفرد کلمه(مَرضی) را از میان کلمات داخل پارانتز بنویسید(مَرَض-مَریض-اَمراض ) 5
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1.0 ترجمه درست را انتخاب کنید

الف)سَتَصیرُ مُمرضاً لِخدمهِ النّاسِ   ۱-بخاطر خدمت به مردم پرستار خواهی شد    ۲-برای خدمت به مردم
پرستار میشود

ب) یَخافُ الفرسُ وَ یَساَلُ البقرهَ جَنبَ النَّهر      ۱-اسب ترسیدواز گاو کنار رودخانه می پرسد     ۲-اسب می
ترسد واز گاو کنار رودخانه می پرسد
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1.0 در جای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید

الف)اَنتَ.....کُرهُ المنضده. (یَلعبُ-تَلعَبُ)

ب)اَنا......الی بیتَکُم. (اَرجَعُ-نَرجَعُ)

ج) ایَّتُها البِنتُ هَل.........التُّفاحَ. (تَطلُبینَ-تَطلُبُ)

د)هَوَ.......کَالمَ مَدَرِّسَهُ. (یَسمعُ-تَسمعُ)
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1.0 در جای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید:

الف)اُمّی......طَعاماً لذیذاً. (طَبَخنَ-طَبَخَت)

ب)االوالدُ .........فی مُسابقهِ کُرههِ القدَمِ (نَجَحوا-نَجَحَتا)

ج)نَحنُ.......القُرانَ بِدِقَهِ. (سَمِعنَ-سَمِعنا)

د)اَنتُما.....صَدیقَکُما. نَصَرتُما-نَصَرا)
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1.0 فعلهای زیررا ترجمه کنید:

تَعرفینَ......       اَسمعُ.......       سَیَذهَبُ........       ماظَلَمنا.......
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1.0 از میان کلمات داخل پارانتز. اسم جمع مذکر سالم و جمع مکسر را پیداکنید.(بِنتانِ-العِبینَ-جیران -والِدَینِ-
جامِعات )

جمع مذکر سالم.........      جمع مکسر........
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0.5 در جای خالی اسم اشاره مناسب بنویسید(هذهِ-ذلکَ-هوالءِ-هاتانِ)

الف-......الفالّحتانِ حَصَدتا الرُّزَّ.       ب-.......الحدّادُ یَصنَعُ الکُرسیّ.
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0.75 به سواالت زیر پاسخ دهید؟

-۱ماهوَ فَصلُ النّهایهِ السَّنهِ؟......        ۲-اینَ مرقدُ االِمام الرّضا؟......       ۳-کَم عَدَدُ الشُّهورِ فی السَّنهِ؟.......
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0.5 در عبارات روبرو فعل ماضی و مضارع را مشخص کنید

اُمُّ الفرسُ تَساَلُهُ لِماذا رَجَعتَ.
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1.5 با توجه به متن زیر به متن زیر به پرسشها پاسخ دهید.

نَحنُ فَالّحونَ نَعیشُ فی قَریَهِ جَمیلَهِ ننَجمَعُ الفواکِهَ فی فَصلِ الصَّیفِ وَنَحصُدُ القَمحَ والرُّزَّ فی الخَریفِ.نَحمِلُ
الفواکِهَ اِلی المدینهِ.اَنا اُحبُّ الزِّراعهَ لِاَنَّ عَملُ مُهمُّ لِتَقَدُّمِ بِالدی.

الف-فی اَیِّ فَصلُ یَحصُدونَ القَمحَ والرُّزَّ؟
ب-اینَ یَعیشُ الفَالّحونَ؟

ج-هَل الفالّحونَ یَحصُدونَ القَمحُ فی فَصلِ الصَّیف؟
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15.0 ارزش دانش در عمل به آن است.
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