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 ابرم التؤاس ردیف

.                                                                                                 دیکلمات مشخص شده را ترمجه کن 1
تَحف یَنذَهُب إل                           ُزجاجات یاِنَکَسَرت إحد

ُ
 ساریال یعل یِاجِلس                          امل

0.75 

 . دیترمجه کن یرا به فارس ریز  ثیاحاد ۲
 5/1 ..............َمن قاَل ............................................... یما قاَل َو التَنظُر إل یالف ( اُنظُر إل

 75/1............. .ب ( أَعَجُز الناِس َمن َعَجَز َعن إکِتساِب اإلخوان ...............................................
وِت  ...............................................ج ( اَلنَّوُم َأخو 

َ
 ./75............. .امل

4 

 .                                                                                                      دیرا کامل کن ریز  یترمجه ها ۳
َدر َِسة رسالة                                    ب ( ِامِحال هذه املِنَضَدة  

ُ
 الف ( إستَ َلَمت امل

 را .............................                        زیم نی.............................                   ا یمعلم انمه ا

0.5 

 . دیرا ترمجه کن ریعبارات ز  ۴
 1الف ( َرجاءاً ، اِنزِلوا ِمَن احلاِفَلة   .................................................................     

 2.................................................................      کَ رَی ب ( أنَت الَتقِدُر ، ِلَ ُُتاِوُل ؟ ِاقِبل َمص
 5/1  .................................................................      ِ نیِنصفَ  یإل ةری زَرَعتنا الکبج ( َقسَّمَت مَ 

4.5 

 .دیرمجه درست را انتخاب کن ۵
 یِطفلة و ال َتصُرخ ای یالف ( الِبنتاِن کانَتا َتکتُباِن واِجباِِتما .                                        ب ( اُسُکت

 نزن دایکودک ساکت ابش و فر   یا                                             سندینو  یرا م فشانیدخرتان تکال
 بزن دای، فر  یکودک چرا ساکت  ینوشتند                                             ا یرا م فشانیدخرتان تکال

1 

 د.یرا پرکن یخال یشده جاهااب توجه به کلمات داده  ۶
  یبنات ای         یبتیحب ایالف ( ................... ال َتضَحکَن بصوت مرتفع .  

 النیزم ای           یلیزم ایهنا .         بتکیب ( ................... ال ََتَعل حق

1 



 1 قولونَ یَ ما  ی.                               ِاصِب عل دیسینوع افعال عبارت روبرو را بنو  7

 .دیو آن را ترمجه کن دیرا بدست آور  ریو وزن کلمه ز  یحروف اصل 8
 ترمجه.........................     وزن .........................     ......................... یحروف اصل: َمصنوع

0.75 

 .دیفعل مناسب قرار ده یخال یدر جا 9
 ِاجِلنَب           ِاجِلب    .           اءیطالبات  ....................... بَعض األش ایالف ( 

 اُخُرجنَ       ُرجنَ یَ ............................ ِمَن املکتبة .              ال یقاتیب ( َصد
 إلبسوا         إلبس      .  لیالل یف ضیاب صای ..................... قم ِ النیالزم هایج ( ا

1.5 

 د.یرا مشخص کن یو اضاف یوصف بیترک ۱۰
 ).....................( جار تُ یب  ).....................(   حفُظ اللِ سان  ).....................(    ةیَّ لسَّنة املاضا

1.5 

 (    ≠.  ) =  ،   دیمتضاد و مرتادف را مشخص کن ۱۱
 ( انم ............... خاف                 ب ( َوَضَع   ............... َجَعَل                        الف

 یج ( جاء ............... أَتَ                           

0.75 

 .    دیسپس به سواالت آن اپسخ ده دیرا خبوان ریمنت ز  ۱۲
ابئع  سونیاملدرسة . صار اد رُ یالساِبَعة ِمن ُعمره ، ِعنَدما َعَجَزت ُأسرَُتُه َعن َدفِع نَ َفَقات ِدراَستِه َفطََرَدُه ُمد یف سونیإد کانَ 

راَسة ، َبل َدَرَس ِبُساعدة أُمِ ه ، ُهَو أو ُل َمن َصَنَع ُُمَتَِبا ِلألحباِث الصَّناع  .   هیَّ الفواکه ولِکنَّه ما تَ رََک الدِ 
 ؟ سونیاملدرسة اد ریملاذا طََرَد ُمد الف (

 ب ( هل تَ رََک الدراسة ؟       

0.5 

 . دیرا به کلمه مناسب وصل کن حیهرتوض ۱۳
 مزدحم                      اری َکث  اِولُ یُ الَعَمل و  ب  یُِ  یالف ( الشَّخُص الذ   

  طیاالمتحاانت                       نش یف نجحُ یَ ال  یب ( الطالب الذ     
 راسب                   اءیج ( ِصَفة للمکان اململوء ابالشخاص و االش     

0.75 

 .                                                                                      دیمشخص کن فیکلمه انمهاهنگ را در هر رد ۱۴
 الف (  ُاصُدق      ِازرَع       َامَسُع         ِافَتح       
 الوان       َحقائب       أمان  ب (  أسنان       

0.5 

 .                                                                                                                             دیاپسخ ده ریبه سواالت ز  15
 غرفتِک ؟ .................................... یالف ( ماذا ف

 ب ( ما اسمُ  َمدَرَستکِ  ؟ ....................................

۱ 

 

 موفق ابشید


