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  بارم  سوال ردیف

  مهارت ترجمه( چهارونیم نمره)

1  

  . ا به فارسی ترجمه کنیدجمالت زیر ر
1-  رقدعلی الخُالی عهشَجنْ یم وتص عمسمعِ أنْ یروجِثقیلُ الس.  

2- الطُّلّابِ بغتۀًع درَخَ أَحشدیدةٌ و ص رِیاح فَتصفینَ: فَقَدتَنا.نا س  

   ذَهب إلیه و قبلَه و اعتذَر.فَضبانُ علیه ظنَّ حمید أنَّ أخاه غَ -3

4- الذّکی الولد دقَص شاةِ ف العبوررِّ الممنْ غَیرِ متْممدارةٌ هصسی.   

4  

2  

   .رجمه درست را مشخص کنیدت
  :»علی عدوي االعتذار منّی ألنَّه کَشَف عیوبی!« -1

    دشمنم باید از من عذر خواهی کند زیرا او عیب هاي من را بر مال کرد!الف) 
   عیب هاي او را بر مال کردم!من باید از دشمنم عذر خواهی کنم زیرا من ب) 

  :»أبدأ باسمِ اهللا اُموري  فاسم إلهی، زاد سروري«  -2
   آغاز کارهایم با نام خداست زیرا نام خدایم موجب افزایش شادمانی من شده است!الف) 
   کارهایم را با نام خداوند آغاز می کنم که نام خدایم شادمانی من را فزونی بخشید!ب) 

5/  

  واژه شناسی (یک و نیم نمره )مهارت 

3  
  .کلمه اضافه است دو ) تکلَّم - جأةف -شَقاوة  – ستَرَ – سکَت – (بغتۀ    .مترادف و متضاد کلمات داده شده را بنویسید

         ................≠ ................                            ................ =................  
5/.  

4  
      فقط کلمات مشخص شده را در جمله زیر معنا کنید.

  .......................: إلخوانِا                         ....: ...................أعجزُ              اإلخوانِ.النّاسِ منْ عجزَ عنِ اکتسابِ  أعجزُ
5/  

5  
   .عالمت بزنیددر شماره را  ناهماهنگکلمه الف)

              یف) رص    4) ساحۀ         3 م) خات           2َعشارِ )1
    : شَباب رد کلمهمفب) 

5/  

  مهارت شناخت و کاربرد قواعد(هفت نمره)

6  
  به موارد زیر پاسخ دهید.

         ................  :)مستَوصفحروف اصلی کلمه ( ب)   ................                            :)(شَوارِع ن کلمهوز الف)
      ................ :)دوممعناي کلمه (مخ د)               ................  :بنویسید فاعل)م(را بروزن  )(نَطَقَ ج)

1  

٣/١٠/١٤٠١تاریخ آزمون:                                                                                                                                      

لبت :اوبسمه تعالی                                                     نو                                                                1400-1401سال تحصیلی :          

                معربی نهسواالت درس :                                            نام ونام خانوادگی :                                                       اداره کل آموزش و پرورش استان یزد                   
  2تعدادصفحات :             مدیریت آموزش و پرورش شهرستان  میبد                                                             نام پدر :                        

   14االت : تعدادسؤ                   پژوهان جوان            اداره استعدادهاي درخشان و دانش                                          منهپایه تحصیلی : 
  دقیقه 60مدت پاسخگویی :               دبیرستان دوره اول شهید ذوالفقاري میبد                           کالس:                                                                 

نمره به عدد :                              نمره به حروف :                                                 امضاء دبیر :                                        نام و نام خانوادگی دبیر :                     
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  مناسب بنویسید. در جاي خالی فعل ماضی یا مضارع
1-  ............الثّانی بنَ طالب فرَّخَ.( تَجاحٍالصرَّخَتَ –  جواج   (      زرعتَکم لماذا ..............أوالدي  یا -2؟م  ) َقموا –م متُسقَس(  
3-  ............. الطّالباتتَقْتَرِبنَالحافلۀ نَم) . – قْتَرِبنَی (                4- ...... صدأنت .........کیقات )  .عینَ – تُشَجعتُشَج(   

1  

8  

  مناسب را انتخاب کنید.فعل امر 
  ) خیطباُ –، ................ طَعاما.  ( اُطبخنَ زمیلتی یا -2               )        عنَرجِا – رجِعوا( ا .راضینَ . إلی ربکُم........... -1
  ) اغفروا –اغفرْ  (     ....... لَنا......رب  -4                  )      ابحثا – یا طالبانِ................ عنْ حلٍّ. ( ابحثوا -3
4- ............. لطّالباتعلّمۀُ لقدائماً.. قالَت المقنَاُ  -ی ( اُصدصد (      نَ الحافلۀِ یا أخوان ................. -6نزِلواما ) نزِ – یال )ا   

5/1  

9  

   .در جاي خالی فعل نهی مناسب بنویسید
  ) التیأس – ( التیأسی .یا ولدي..............الَت أمی ق -2)               التُحاولْ – ( التُحاولی. للنّجاةِ.............   حمامۀُیا -1
3-  ................ بالتَکذ) .أهلَک- ( بیالتَصرُخی......... عل........... -4                          التَکذ) .تَصرُخْ )ال -ی والدك  

1  

10  

  عناي فعل هاي زیر را بنویسید.م
  ............. :شَغِّلْ  ............. رقَدتم:  ............. یدرس:ال  .............یبتَدئُ: 

:بالتَحس .............  :صنَعینا:  ............. سمی:  ............. ما فَقَدساُر .............  
  

2  

11  

  به تصویر پاسخ دهید. وجها تب

                                                                                 
            ........  ؟للذّهابِ إلی المدرسۀِ لّابالطّ أینَ یمشی                                       ........؟  کم فرساً تشاهد فی الصورة

5/.  

  مهارت درك و فهم (دونمره)

12  

  ا بخوانید و به پرسشها پاسخ دهید.تن زیر رم
نوح اهللا، دعا قومه إلی الحقّ و لکن ما آم بِ اهللاُ ، فأمرهبه الّا قلیلٌ نَ(ع) نبیسفینۀ نعِصم .ضت و اکتملت سنوات السفینۀ، فرکب 

  وفان.فی الطّ قرِوغَ و ماسافر مع والده ولکنّه کان کافراً معهم یرکب ن ولده أنْم طلب نوح ،المؤمنون السفینۀَ
  
  هللاُ نوحاً؟ بِم أمرَ ا -2                                      منْ دعا النّاس إلی الحقِّ؟ -1
   عاقبۀُ الولد؟) ما کان3َبنه؟                                         طَلَب نوح منْ اما  -3

1  
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  )اءسالم  - المواصلۀ – رّائدال – تَقَدم -لمحاولۀ ا  -الجامعۀ((دوکلمه اضافه است) اهاي خالی را با کلمات داده شده کامل کنید:ج

1-  .علیه ستمرارلِ و االمهدایتهِم.ه........... . -2                                 ............. إدامۀُ العالقَومِ ل مشی أمامو الّذي ی  
  هار و بدایۀُ اللَّیل... نهایۀ النّ........... -4               لیمِ العالی بعد المدرسۀ.               .مکانٌ للتّع............. -2

1  

14  
  4  وان خوانیر

  1  مکالمه
  20  جمع

  »ومنَ ا... التَّوفیق« 
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