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 درهرردیف کدام کلمه اب بقیه انمهاهنگ است؟ ۲
لوانّی                        Oسائق                      Oالف(  َنجّار   Oرایضجیة                       Oحج
ة                       Oجدار                      Oب(  ابب                         O    رِسالجة                      Oانِفذج

0.5 

 .کنید  مشخص ≠کلمات مرتادف رااب عالمت = ومتضاد رااب عالمت  ۳
نی  فجرِحج                 د( Oحجزِنج  ج(عجلی                 Oفجوقج  عجداوجة                 ب( Oُعدوان  الف(  یجسار  Oَیج

1 

 گزینه ی مناسب را انتخاب کنید. ۴
 

 تجذهجبنیج  Oیجذهجُب                    Oالف(هجل انِت ..................... وجحدجِک ایاُختی ؟                        
 رجججعتُ  O                    اجرِجعُ  Oب(اانج ..................... اِلی ِبالدی فِی ااُلسبوِع اجلقاِدِم  .                 
 تجطُرُق  Oطجرجقتج                    Oج( هجل أجنتج ..................... البابج قجبلج دجقیقجتنِی .                       

ُن ...  اجصعجُد                                                           Oنجصعجُد                     O.................. اجلجبل للّرایضجِة.                                   د(َنج

1 

 ترمجه ی صحیح را انتخاب کنید؟  ۵
َالسُّکوُتََذَهٌبََوَالَکالُمَِفّضٌة.ََََََََََََََََََََََََََََنُنَنَعَمُلَِفِیَاملَخَتِِب.ََََََََََََََََََََََ

           O  سکوت طالست وسخن گفنت نقره. الف(                            Oالف( من در کارگاه کار می کنم.     
 Oن گفنت طالست. سخ ب( سکوت مثل نقره است و                          Oیم.  ب( ما در آزمایشگاه کار می کن

0.5 



 د؟یانقص را کامل کن یترمجه  ۶
ا العصفوُر الف  . ..............آب را  .............. نیاملاءج.                    ا شِربُ یج ( هذج
مجُع؟        آب مجُع األخشابج اجم اُخُتکج َتج  .     ..............خواهرت  ای یکن  یرا مجع م ..............تو ای(أ أنتج َتج

1 

 .)دو مجله اضافه است(دیسیمقابل آن بنو  دودریرا انتخاب کن ریمناسب اب هر تصو  یمجله  7
ِم.الف ُن نجلعجُب ُکرجُة القجدج  (  َنج

 الّرسالجِة. نیج ب(  اجنِت تجکتجب
ِم.   ج(  اجان اجلعجُب ُکرجُة القجدج
.  د(   اجنتج تجکُتُب واِجُبکج

1 

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

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

 د؟یمشخص شده را ترمجه کن یفقط واژه ها 8
 .ِنناید لُغجةُ  ةُ یّ االجرِض.                                             ب(العجرجب حُ یمجصاب( الُعلجماءُ الف

 .قاِطعٌ .                                                       د(اجلعجقُل ُحساٌم الّزراعجةِ (  اجان اُِحبُّ ج

1 

 د؟یفعل مضارع خط بکش ریفقط ز  9
فظالف  سورجةج القجدِر. نیج (أنـِت حجِفظِت سورجةج النجصِر وج اآلنج َتج
 ِسنجاُب کجالمجُهما. سمجعُ یج (ب

0.5 

 د؟یرا ترمجه کن ریز  یداده شده مجله ها یاب توجه به ترمجه ها ۱۰
 ............................. (اجان ذجهجبُت :من رفتم                            اجان سجاجذهجُب:الف
ُن عجرجفنا :ما شناختب ُن نجعِرُف:                          می( َنج  ............................. َنج
 ............................. اجنتج أتُکُل:                            یورد(اجنتج اجکجلتج :توخج
 : .............................نیج اجنتج تجسأل                         یدی(اجنِت سجألِت :تو پرسد

1 

۱۱ 

 « اءیاجح  -واِقفونج  – نیِ حجرجم –انِجحات »      د؟یمناسب در جدول قرار ده یاز کلمات داده شده رادر جا کیهر 
 

 مجع مذکر سامل مثّنی مجع مؤنث سامل مجع مکسر
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 )دو کلمه اضافه است(د؟یرااب کلمات مناسب از داخل کادر پر کن یخال یجاها ۱۲
 اجصفجُر ( –اجخضجُر  –اجزرجُق  –) اجمحجر 

 . الـ ................ .                            رُمان الـ ................ الُُبتقالُ 
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 د؟یبه هم وصل کن یعبارات مرتبط دو ستون رااب خط ۱۳
 الف                                                                                    ب           

 حاُلکج ؟                                                                    ُهم جاِلسونج ُهناکج . فج یکج         
؟                                                             نج یاج          ُکُل ِمهنجٍة ُمِهّمٌة.             اُسرجُتکج
 نیِ اُسبوعج                                                                ؟   کِ یِ ُشغٍل ُمِهمُّ ِبرج  یُّ اج        
ًة؟یوجح نُ یاجسر  تیج کجم اُسبوعاً بجق           .ریٍ اجان ِب                                                        دج

1 

 د؟یترمجه کن یرا به فارس ریمجالت ز  ۱۴
ُن نجذهجُب اِلالف جکتـجبجِة بجعدج الصجالِة. ی( َنج

 امل
ججاِورجِة. ةِ یج القجر  یاِل ذهجبُ یج وج  بجةج یاحلجق ِملُ یج (هو ب

 امل
 .ةِ یَّ رجساِئلج ِادار  نیج (اجنتج ُمؤظَّفجةٌ .تجکتُبج
 العجقِل اإلعرتاُف اِبجلجهِل. ةُ یج (غاد
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 موفق ابشید


