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 ابرم التؤاس ردیف

 .دیترمجه کن یرا به فارس ریز  مانهیو سخنان حک هیآ ۱
ُ الف  َو أَنُتم ال َتعَلموَن. عَلمُ یَ ( َو اّلله
 اأَلرِض. حُ ی( اَلُعَلماءُ َمصابب
 ( أَْلَعقُل ُحساٌم قاِطٌع.ج
 ( اَلسُُّکوُت َذَهٌب َو الَکالُم ِفضٌَّة.د

۲ 

 .دیروان ترمجه کن یرا به فارس ریمجالت ز  ۲
 .ة  یَّ َرساِئَل ِإدار  یَ ( أَنِت ُمَوظََّفٌة. َتکتُبالف
 يف ُمَنظََّمِة ااْلَُمِم اْلُمتَِّحَدِة. ةِ یَّ ِمَن اللُّغاِت الرَّمس ةُ یَّ ( أَلَعرَبب
 ( ٰهِذِه اْلِبنُت َتعَمُل يف اْلُمخَتََبِ.ج
 اْلَفَرُس اْلِقصََّة َو َتسَمُع ااْلُمُّ َکالَمُه. شرَحُ یَ ( د
 ( َمرَقُد اْْلِماِم اْلعاِشِر َو اْْلادي َعَشَر يف ساَمرهاَء.ه

۳ 

 .دیترمجه انقص را کامل کن ۳
 . .................. یز ی.   شام را در .................. متفٍ یاْلَعشاَء يف َمطَعٍم َنظ( ََنُْکُل الف
 فَِلماذا أَنَت التَلَبُس؟  ة  یَّ فیلَِبَس َمالِبَس َخر  ُلکَ ی( َزمب

 پس چرا تو.................. ؟ د؛ی.................. پوش یات لباس ها یمهکالس

۱ 

 .دیرا انتخاب کن حیترمجه صح ۴
َفاِضُل.( الف َراِذُل؛ َهَلَک اْلأ  ِإذا َمَلَک اْلأ

  □کند.  یرا انبود م تیحاکم شود؛ فضل یهروقت فرد َپست( ۱
 □شوند. یهالک م ستگانیبرسند؛ شا ییبه فرمانروا گانیهرگاه فروما( ۲

 أَنُتمأ َنَصرُُتأ َأصِدقاءَُکمأ.( ب
 □.دیکن  یم یر ای را دوستتان مشا( 2                      □.دیکرد  یر ای( مشا دوستانتان را 1

0.5 



 .دیمشخص شده را ترمجه کن یفعل ها ۵
َعتا َکالَم اْلُمَعلِهَمِة َو مُها الف  ِبِه.  ...................                َتعَمالنِ ( أاُلختاِن مسَِ
 َغدا . .................. َسوَف َتذَهبُ ( َأاَن َذَهبُت أَمِس َو أَنَت ب

0.5 

 .دیمشخص شده را ترمجه کن یفقط واژه ها 6
 ...................               . ُکَرِة الَقَدمِ   ی( أاَن الِعٌب ُُمتاٌز فِ الف
 ...................               اْلماَء.  ِلبونَ یَ َو  اْلََْطبَ  َمعونَ یَ (أَلرهِجاُل ب

0.5 

 است( یکلمه اضاف  کی. )دیکلمات داده شده، متضاد و مرتادف را مشخص کن  انیاز م 7
 ( َقةیَحد /ساریَ ُعدوان/ ُبستان/  /نییَ ) 

............... = ...............                          ...............≠ ............... 

0.5 

 است( ی. )دو کلمه اضافدیسیرا کنار آن بنو  ریاب استفاده از کلمات داده شده، انم هر تصو  8
 (صی)ُشرطّي/ ِسروال / طَّباخ / َقم

0.5 

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

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

 انمهاهنگ است؟ گریاز ْلاظ معنا اب کلمات د نهیکدام گز  9
 □شارِع             □ُأْسبوع                  □َشْهر                □ومیَ ( الف
   □ُغراب             □ِمْنَشَفة                 □ََحاَمة              □ِذْئب(  ب

0.5 

 .دیسیفعل مناسب بنو  یخال یدر جا ۱۰
 □تَبَدئیَ                 □بََدأتَ          .           یِ ومَ یَ ( أ أنِت ............. ِِبَمِع اْلَفواِکِه بَعَد الف
 □َتطُبخانِ               □اْلِبنتاِن َهل ............. الطَّعاَم؟                            طََبختَ  ُتهای َّ ( أَ ب
 □یَ َتغِسل               □( أَ أَنُتم ............. َمالِبَسُکم َأمِس؟                               َغَسلُتمج
 □َنذَهبُ                 □أَذَهبُ           .     رَةِ ایَمِة اْلَْجِه و الزه ُمَنظَّ  یَتذَهبوَن؟ ............. إل نَ ی( أَ د

۱ 

 .دیو مضارع را مشخص کن یماض یفعل ها ۱۱
تِ  ی( َجدهِ الف ساَعَدَة. یما طََلَب َمنها َمساَعَدة  َو َجدَّ

ُ
 َتطُلُب امل

 ِبِه.( أَنُُتَّ قَِبْلُُتَّ َکالَم والِدُِکنَّ َو اْْلَن َتعَمْلَن ب

۱ 

 . دیمناسب را انتخاب کن نهیگز  ۱۲
 □ِغْزالن            □ اَفةِ ی.      ض ِمَن ال .............. ْرِجعنَ ی َ ( أُوٰلِئَک اْْلاراُت الف
 □أْلُنود            □أَْلهلُ                     .     اءِ ی( .............. َموُت اأْلَحب
 □َمسموحٌ           □َقمحٌ              ( َهِل اْلَْوهاُل .............. يف اْلمدَرَسِة؟    ج

۱ 



 □یِ تَ الطهالِب َ             □یِ الطهالِبَ «.     أََحد»و « ُُمَمهد»..............  یَ ( اْلِواُر بَ د

 . دیرا مشخص کن ریمجالت ز  یاندرست ای یدرست ۱۳
ةٌ َو اْلِبالُد ِِباَجٍة إلَ  (ُکلُّ ِمهَنةٍ الف  □اندرست         □ُکلِه اْلِمَهِن.     درست  یُمِهمَّ
تاِء.      ب َنِة َفصُل الشِه  □اندرست         □درست           ( أَْلَفصُل الثهاين يف السَّ
عَجُم ِکتاٌب ج

ُ
 □تاندرس         □درست              َمعايَن اْلَکَلماِت.    شرَحُ یَ ( أمل

 □اندرست        □درست                   ( أَلَغداءُ طَعاٌم ََنُْکُلهُ يف الصَّباِح.      د

۱ 

 .دیاپسخ ده یو به سؤاالت آن، به عرب دیرا خبوان ریمُت ز  ۱۴
َسِة. رَةِ ایاْلِعراِق يف قاِفَلِة الزُّوهاِر لِز  یفَ تهاحيه ِمْن ِکرمان إلَ  دِ یهِ ُأسرَُة السَّ  سافَ َرتْ  فَ تهاحي  دُ یهِ ُهْم ساَفروا اِبلطهائِرَِة. السَّ  اْلُمُدِن اْلُمَقدَّ

 مَوظٌَّف َو َزوَجُتهُ ُمَُرِهَضٌة. ِِلِٰذِه اأْلُْسرَِة ِستَّةُ أَوالٍد.
 فَ تهاحيه؟   دِ یهِ سافَ َرْت ُأسرَُة السَّ  نَ یأَ  یٰ ( إلالف
؟ دِ یهِ ( ما ِهَي ِمهَنُة السَّ ب  فَ تهاحيه
؟ دِ یهِ ْت ُأسَرُة السَّ ( ِِبَ سافَ رَ ج  فَ تهاحيه
؟ دِ یهِ ( َکم َعَدُد أَفراِد ُأسرَُة السَّ د  فَ تهاحيه

۱ 

 . )اپسخ کواته(دیرا اپسخ ده ریسؤاالت مکامله ز  ۱۵
 َصفٍه أَنت؟                    یهِ ( يف أَ الف
 ََترُُج ِمَن اْلَمدَرَسِة؟ یٰ ( َمتب
 أَنَت؟ نی( ِمْن أَ ج
 يف اْلمدَرَسِة؟( ِلماذا ََتُضُر د

۱ 

 

 موفق ابشید


