
 انم:

 

 اتریخ امتحان:
 ساعت برگزاری: انم خانوادگی:

 انم دبری طراح سواالت:
 عامریمعصومه عرب

 مدت زمان امتحان:

   
 هنم عربی

 دومنوبت 
 

 ابرم التؤاس ردیف

 .دیترمجه کن یبه فارس یداده شده را از عرب تایو روا تایآ 1
.  ْشُکرُ ی  هللا  م ْنال  ْشُکرُ ی   ال  ....................................................................................الّناس 

 . ....................................................................................ی  ال َت ْع لنا م ع  اْلقوِم اّلظاِلم ر بَّنا

۲ 

 .دیروان ترمجه کن یبه فارس یعبارات داده شده را از عرب ۲
ّرِس ةُ لِْلب ناِت  قال تِ   «ِاْضح ْکن  »اْلُمد 

.................................................................................... 
اً فِ  سونیِإد  اْلِقطاِر. یأّول  م ْن ص ن ع  ُُمْت َب 

.................................................................................... 
 غ داً ؛ ماذا ت طُْلُب ِمْنه؟ یإل   یاْلقاض یأتی  س  

.................................................................................... 

۳ 

 .دیترمجه انقص را کامل کن ۳
 .ریٍ ُُمْت َبٍ ص غ یطُّالُب اْْلاِمع ِة ف هوالءِ 

 هستند.............................. دانشگاه ، در  نایدانشجو  نیا

0.5 

 این مجله به کدام ترمجه مرتبط است؟ ۴
 إنَّ أ ح بَّ اْْل لوان  إِل ی اْلع ْیِ اْْل ْرز ُق السَّماویُّ 

  مهاان هبرتین رنگ ها برای چشم آبی آمسانی است.
      مهاان هبرتین درمان برای چشم رنگ آبی است.

0.5 

 .دیرا انتخاب کن حیترمجه صح ۵

 کان   ِمْنُهْم ی ْسم عون  ف ریٌق ک الم  هللِا.
 گروهی از مشا سخن خدا را شنیدید.

  گروهی از آهنا سخن خدا را می شنیدند.   

0.5 



 .سیآن بنو  ریرا ز  ریاضافه است(.مشاره مربوط به هر تصو  ریتصو  کیارتباط دارد.) ریکدام مجله اب کدام تصو  ۶
 الصَِّف. یج ل س  الطُّالُب فِ -1
ْنوٌع. یِ می  الْ  یا لدَّو راُن ع ل  -2  َم 

0.5 

 
................. 

 
.................  

................. 

 .دیشده است را ترمجه کن دهیآن ها خط کش ریکه ز   ییفقط کلمه ها 7
ُْست شف   یأ ُخو اْلم وِت .                                                     ن ْذه ُب إِل   ا لنَّومُ 

  تِ یاْلب   یو ن  ْرِجُع ال یامل
0.5 

 0.5 ا لدُّخان(-ةیَّ ا ْلب طّار -بیا ْلْ ل«) کلمه اضافه است  کی».دیسیداده شده را بنو  ریانم تصاو  8

 
................. 

 
................. 

 «کلمه اضافه است  کی».دیسیخود بنو  یکلمات مرتادف و متضاد را در جا 9
َجاَء(-ََنار-َسهل-یأَتََ-َصْعب)

 ................. ≠.................  متضاد:                    ................. =: ................. مرتادف

0.5 

 ردیف مشخص کنید.کلمه انمهاهنگ را در هر  ۱۰
 ل یالی       أ ّّیم        غاب ة             ُشهور         از نظر معنا  
 ِإمْس عْ        َت ْرُُج       ی  ْعل ماِن          ی ْذه بون            از نظر قواعد 

0.5 

 .دیجدول را کامل کن ۱۱
 حروف اصلی کلمات هم خانواده

 ................. ح کیم حمکوم
 

 وزن کلمه کلمه حروف اصلی

0.5 



 ............... ضاِرب ب-ر-ض

 
 

 .دیسیو بنو  دیکن  دایو مضارع را در مجله داده شده پ یفعل ماض ۱۲
 الطَّعام ُکلُ ی ْ اْلم ْدر س ِة و   یر ج ع  حُم مٌَّد إل  

 (                                                 .........................) فعل مضارع                    (                      .........................) یماض فعل

0.5 

 .دیداده شده انتخاب کرده و مجله ها را کامل کن یها نهیمناسب را از گز  یهن ایفعل امر  ۱۳
 أُْنظُروا(-نُزوِل اْلم ط ِر.)أُْنظُْرن   یإِل  .............................  طالِباُت، ای

 ال ت ْکِذْب(-یأ ب دًآ)ال ت ْصُدق.............................  و   اِتک  یح   یفِ  ُأْصُدقْ 

1 

 .دیمناسب آن وصل کن حیکلمات داد شده را به توض ۱۴
یِّداً  الرَّبیع  الَّذی ال ی ْسم ُع ج 

  ا ْلم ط ر     
ْتی ب  ْعْدالشَّتاء ف ْصلٌ  ث قیُل السَّمع   ی 

0.5 

 کلمه اضافه است(  کی.) دیمناسب کامل کن نهیرا اب گز  یخال یجاها 15
 (ریالع ص-.)املِْشِمشفِ یالصَّ  ةِ ی  ِبدا یف.............................  َث  رُ 

 الِبئر(-لِلّزِراع ِة)السَّماء............................. اْلف ّّلحون  ماًء ِمن  ِاْست ْخر ج  

0.5 

 .دیو اب دقت به سواالت داده شده اپسخ ده دیرا خبوان ریمنت ز  16
بوا إِل   ران  یأ شخاٍص ِمْن ا َخ ْس ةُ  بوا إل   ومٍ ی   یم کَّة . ف یذ ه   ار ةِ ی.ساِئُق السَّ  الً ایر  ی  اْْلُْجر ِة. ُهْم د ف عوا أ ْرب ع ار ةِ یاْلُمْتح ِف ِبسَّ  یُهْم ذ ه 

 اْلم ْصن ِع. یفِ  شت ِغلُ ی  و ط ِنِه کان   ی.ُهو  فی  کان  ابِکستان
 

بوا إِل    .......................................................... اْلُمْتح ِف؟ ی_ِِب  ذ ه 
 .......................................................... م کَّة ؟ ی_ک ْم ش ْخص اً ذ ه بوا إِل  

 .......................................................... _ه ل الزّائِرون  ِمْن ابِکستان؟
 .......................................................... و ط ِنِه؟ یالّسائُق ف ْفع لُ ی   _ماذا 

2 

 1 .دیبه سواالت اپسخ ده ریاب توجه به تصو  17



 
  ............... رُّماٌن؟ه لْ هذا 

 ............... ک م الّساع ةُ اْْلن ؟

 

 موفق ابشید


