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 اولنوبت 
 

 ابرم التؤاس ردیف

 . کنید  ترمجه فارسی به را زیر مجالت 1
 (1.)ََثَر   ِبال َکاشََّجرِ   َعِمل   ِبال العاِلم ( الف

 
رءِ  أََدبم ( ب

َ
 (1.) َذَهبهِ  ِمن َخریر  امل

 
َکتَ َبةم ( ج

دَرسةر  بَعیَدةر  أمل
َ
 (75/0.) َقریبةر  وامل

 
 (1.) واألرضِ  السَّماواتِ  َرب   َمن( د
 
 (75/0. )ابصَّرب َعَلیکَ ( ن
 
 (1) لِلّناس أَنَفعمهمم الّناسِ  أَفَضلم ( و
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 .کنید  کامل  را زیر مجالت ترمجه ۲
 . است زندگان...................  اندانی.  اأَلحیاءِ  َموتم  أجلَهلم ( الف
 . است امیان و دانش به انسان...................  االمیانِ  وَ  ابلِعلم ، ِ اإلنسان ِقیمةم ( ب
 .ها درمسابقه...................  ابزیکنان...................  ممسابَ َقَتیِ  فی فائزونَ  ، الالِعبونَ  هوالءِ ( ج

1 

 . بزنید عالمت را درست ترمجه ۳
 .  الَبحر َجنبَ  جاِلسَ  والِدی( الف

 است نشسته درای کنار  پدرم( 2                 است ایستاده درای نزدیک پدرم( 1
ماواتِ  خاِلقم  َمن( ب   ؟ واألرض السِّ
 زمی و آمسان آفریننده از( 2         است هاوزمی آمسان آفریننده کسی  چه( 1

1 



 (است اضافی کلمه  یک.)بنویسید شده داده کلمات  میان از را تصویر هر انم ۴
 ( الِعب مفتاح، َجّوال، َرجل، َحقیبة،)

1 

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

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

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

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

 . بنویسید و کنید  پیدا شده داده کلمات  میان از زیررا کلمات  متضاد ۵
 (رَخیَصة،بَعید،ُحسن َکثری،)

 #................. غالیة# ..................                       َقریب
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 .بنویسید را شده مشخص کلمات  معنای ۶
 . )...................(االحسان َعبدم  االنسانم ( الف
 )...................( .الغمرَفة فی َمن( ب

5/0 

 . کنید  مشخص را مفهوم و معنا نظر از انمهاهنگ ی کلمه 7
 ممَدّرس                   حمبّ                   کاتب                     سائق( الف
 َسفینة                    َوراء                    أمام                      ََتت( ب

5/0 

 (مکسراست ومجع مذکرسال، سال، مونث منظورمجع). بنویسید را شده مشخص کلمات  مجع نوع 8
 ).................(. األمَّهاتِ  َجنبَ  الطالبونَ ( الف
،جالسونَ  اولئکَ ( ب  ).................(. عاِلَمیِ  ِعندَ  الّرِجالم

5/0 

 .کنید  پر مناسب کلمه  اب را خالی جای 9
 ( الطالبة الطالب،. )  الّناجَحةم ............  هذه( الف
رأاتِن،. )  َمسروَراتنِ ............  هااتنِ (ب

َ
 ( الَرجمل امل

5/0 

 دهید اپسخ زیر سواالت به و خبوانید را زیر منت ۱۰
 «االحیاء َموتر  اجَلهلم :» ِکتابةِ   فی حدیثنا   َقرأ .العملِ  کثریم   و الکالمِ  قلیلر  هموَ . للوالَدینِ  فخرر  و انجحر  طالبر  هموَ .  صالر  ولدر  ُممَمدر 
الّصالم ( الف  غلط                 صحیح.                  للوالدینِ  َفخرم  الَوَلدم
 الَعَملِ  کثری              الکالم کثری        .................          ُممدر  کان(  ب
 النسیانم                   اجلهلم                           ااَلحیاء؟ َموتم  ماهو( ج
؟ ُممدر  کانَ   هل( د  ال                     نعم                         طبیبر

1 

 5/0 (است اضافی کلمه  یک) کنید  وصل ب ستون در کلمه  به را الف ستون در کلمه  هر ۱۱



 
 الف ب

 زمانر طویل البمستان
 مبعنی احلَدیقةِ  الّسنة
  الّصالةم 

 . کنید  انتخاب را درست گزینه ۱۲
 الِفضًّة (2           الذََّهب (1.............. .                   ِمنَ  الَوقتم ( الف
 َمن( 2                ِمن( 1         .  اإلمیانِ ..............  الَوَطنِ  َحب  ( ب

5/0 

 .دهید کواته  اپسخ زیر های پرسش به ۱۳
    ؟ أنتِ  أینَ  ِمن( الف
 ایران؟ فی الرَّمسیَّةم  الل َغةم  هیَ  ما( ب
 األسبموع؟ أاّیمم  یَوما   َکم(  ج
دَرَسةِ  ممدیرم  هیَ  َمن( د

َ
 ؟ امل

2 

 

 موفق ابشید


