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 ابرم التؤاس ردیف

 .دیترمجه کن یرا به فارس ریوعبارات ز  تایآ 1
 ( َمن َکــَتَم ِعلـــــَماً َفَکأَنَّهُ جاِهـــــــٌل.الف
  101هود« ماظََلمناُهم ولِکْن ظََلموا أَنُفَسُهم»( ب
َة ُأْسبُــــــوعَ  تْ یَ ( بَقِ  ج  .  َدةً یَوح یِ ُمدَّ
 اْلََْجِر.          یالصَِّغرَِکالنَّقِش فِ  ی(اَْلِعْلُم فِ د
 .                    رانیا ی( أرفَـــــُع َعَلَم َوطَنــــــه
 ِِلِدَمـــِة النِّاِس.              َباً یـــُرطَبی( َأصو
ســــاِم.ز  ( اَْلَعقـــــُل َکاْلُْ

6.5 

 ترمجه درست را انتخاب کنید. ۲
  هرکس می داند ، می پرسد         هرکس پرسید،دانست.          َمْن َسَأَل َعِلمَ الف( 
ادٌ ب( هوَ   است  آهنگراو                   است  اواننوا         .                    َحــدِّ

0.5 

 کلمه اضافه است(2.   )دیسیمناسب آن بنو  ریتصو  ریهرکلمه را ز  ۳
َرّ َضة  – یّ َشرط  –) َخّباز    کات ب (  –ُمم

0.5 

 
 الف( .....................                                                                 

 
 ( .....................                                                                 ب

 .دیسیو بنو  داکردهیکلمات داده شده پ  انیازم ررایمتضاد ومرتادف کلمات  ز  ۴
 حمسن (–حاّر  – قةیَحد –) أمس  

0.5 



 ..................                                                        = ُبســتان( ب..................                                                        ≠ قُبــح (الف

 .دیفقط کلمات مشخص شده را ترمجه کن ۵
 )                  (       -.     )                (       ُکنوزٌ اْلُکُتِب ِِلَنَّهُ اَْلُکُتُب   عَ یبَ ( َأاَن ُأِحبُّ الف

0.5 

 شخص کنید.م  کلمات انمهاهنگ را ابعالمت ۶
   َوجه       َعی             جار         الف( یَد 

   رِساَلة       ِعَنٌب           رُمِّان       ب ( تـُفِّاح 

0.5 

 .دیسیوبنو  داکردهیومضارع را پ یماض یها رفعلیدرمجله ز  7
َُعلِِِّم وَأالَن تـَْعَمُل ِبِه  أَنتَ »

 «قَِبلَت َکالَم امل
 = ................................                       فعل مضارع = ................................                        یماض فعل

0.5 

 مضارع ( و ی. )ماضدیفعل مناسب را انتخاب کن 8
 ب (َتطُرقُ            الف( طََرقَت                                    ؟یِ َقتَ ی(أَ أَنَت ............ اْلباَب قَبَل َدق الف
 ب( َأََبُث                  الف( ََبَثنا                                .    یاتیحَ  یاْْلَنَِّة فِ  قِ ی( َأاَن ............ َعن طَر ب
 ْنظُرُ یَـ الف( نَنظُُر                             ب(           الشِّارَِع.         ْعبُُ یَـ  سارِثَّ یَ الْ  ی(اْلعاِقُل ............ إلَ ج
 ب( َتکُتبُ                           یَ الف( َتکتُب      (أَنِت ............ واِجَبِک ِبِدَقٍة.                           د
 ب( تـَْعَمُل                            ْعَملُ یَـ الف(        .                         داً یِِّ ََنِّاُر، أَنَت ............ جَ  ای(ه
 الف( ََنَحنا                           ب( ََنَحتُ         .                         ةِ یَ ( حنُن ............ َسَنِة اْلماضِ و

1.5 

 گزینه درست را انتخاب کنید. 9
مَ اُِلسبوع ......................                               َسبعة     ِتسَعة                           الف( َعدُد اَِلایِّ

     أَبَیٌض                            أزَرق         ب( َلونُ  الَبحـــر ......................                                

0.5 

 است( یکلمه اضاف  کی.)درستون ب دیوصل کن« ب» را به کلمات ستون » الف» کلمات مرتبط در ستون  ۱۰
 الف                                                ب                  
 اَْلَوقُت ِمثُلِه                                         اَْلصَّالة                              

 اَلذََّهب                                    هِ یَبالُء اإِلنساِن فِ                              
 اَللِِّسان                                                                                  

0.5 

 درست وغلط بودن مجله های زیر را اب توجه به منت داده شده مشخص کنید. ۱۱
یرانیِّوَن َخَدُموا اللَُّغَة اْلَعرَبیََّة َکثریاً. َکَتَب «سیَبَوْیهِ »وَ «اْلُمحیطاَلقاموس »َکَتَب ُمعَجماً ِفی اللَُّغِة اْلَعرَبیَِّة اْْسُهُ « اَْلفریوزآابدیُّ » َاإْلِ

 اَکَثُر َأْساِء اِْلَوالِد َواْلَبناِت فی اْلعاَلَِ اإْلِسالمیِّ َعَريب«. اَْلِکتابُ »أَوََّل ِکتاٍب کاِمٍل فی َقواِعِد اللَُّغِة اْلَعرَبیَِّة اْْسُهُ 
یرانیِّوَن َخَدُموا اللَُّغَة اْلَعرَبیََّة قَلیاَلً.             غلط                  درست                        الف( َاإْلِ

 غلط                   درست         ُمعَجماً ِفی اللَُّغِة اإْلَْنلیزیَِّة .           « اَْلفریوزآابدیُّ »ب( َکَتَب 
 غلط                   درست           «.     اَْلِکتابُ »ج( أَوََّل ِکتاٍب کاِمٍل فی َقواِعِد اللَُّغةاْلَعرَبیَِّة اْْسُهُ 

 غلط                   د( اَکَثُر َأْساِء اِْلَوالِد َواْلَبناِت فی اْلعاَلَِ اإْلِسالمیِّ َعرَبیٌّ.                  درست 

2 



 .دیاپسخ  کواته ده یبه عرب ریبه سواالت ز  ۱۲
 َصفِّ أَنَت؟ .........................                                                         یِِّ أَ  یب( ف              ( َمااُْسَک؟ .........................               الف
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 موفق ابشید


