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 تارم سًاات ردیف
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 .فقط هعنی کلوه هشخص شذه راته فارسی تنویسیذ 2

................  الوُصحَف الٌَظَشُ فِی ( ب................           کَالحُسامسُبَ کَامٍ  ( الف
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 (دو کلوه اضافه است.)را کنار هن و در جای هناسة خود تنویسیذ (#)و هتضاد(=)کلوات هترادف  3
 
 

  .....................= ..................(ب ................                    #.......................(الف
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 کذام کلوه ازنظرهعنایی یادستوری تاتقیه کلوات ناهواهنگ است؟  4
 □ هَکتَثَِ□اُسثَع□ضاسِع □فٌُذُق (الف 

 □سائِك □کاتِة□جٌُذِیّ□ػٌِة(ب
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 .ترجوه صحیح را عاهت تسنیذ  5
 ّزا الََلَذُ فِی ّزُِ الوَذسسَِ(الف

 □.ایي پسش دس ایي هذسسِ است(2                         □. آى پسش دس ایي هذسسِ است  (1  
. ااػوالُ تِالٌّیاتِ (ب
 □.کاسّا ًثایذ تذٍى ًیت تاضذ  (2 □. کاسّا تِ ًیت تستگی داسد(1  
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 .ترجوة ناقص عثارات زیر راکاهل کنیذ  6
 ًِْایٌِ ّزا الطّاسِعُ، هَکتَثٌَِ کَثیشٌُ(الف 

 .تضسگی است .................  ،.................. اًتْای ایي 
 .الؼِلنُ فِی الصِغَشِ کالٌَمصِ فی الحَجَشِ( ب

 .است ................ هاًٌذ ًمص دس .................. ػلن دس  
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  اداهه سواات 
 .عثارات زیر را ته فارسی ترجوه کنیذ  7

. الٌَظشُ فی ٍَجِ الَالِذیيِ ػثادٌُ(الف 
. الوَهيُ للیلُ الکامِ کثیشُ الؼَوَلِ (ب
. ََّ أفضَلُ طالةَ فی ّزا الطَْشِ (ج
 .ػَلَیکَ تِحُسيِ الخُلكِ هَغَ ااُسشُُِ (د
. جََّال أتی غالی (ُ
 أیيَ الفٌُذُقُ؟ٍَ هِي أیيَ أًتَ؟(ٍ
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. درستی یانادرستی عثارات زیر راهشخص کنیذ 8
 □   ًادسست□  دسست .رََّةُ الوَشء خَیشٌ هِي أدَتِِ (الف 
 □  ًادسست□ دسست .سَْیذُ إسنُ ٍَلَذٍ ٍَ سَؼیذٌَُ إسنُ تٌِتٍ (ب 
 □  ًادسست□دسست.کَن اُسثَػاً فِی الطَْشِ؟خَوسٌَِ  (ج 
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. جای خالی را تا گسینه درست کاهل کنیذ 9
 □               لِساًِِِ□ػَملِِِ............. .           لیوَةُ اإًساىِ ب (الف 
 □صَغیشّ             □              أًفَغُ. الٌّاس ...........خیشُ الٌّاسِ(ب 
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 (یک کلوه اضافه است ).راته هن وصل کنیذ « ب »و « الف »کلوات هرتثط درستوى 10

 ب الف
 أًا ٍ أتی ٍَ اُهّی ٍ أخی
 ػذد الطَْسفی السٌِِّ

 ػذد ایام ااُسثَع
 صثاح الخیش

 

 صثاح الٌَس
 أسشُ

 اِثٌاءَ ػَطَش
 سثؼِ
 الجَذّ
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.  هرکلوه رادرجای هناسة آى درجذول قرار دهیذ
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 .ته عرتی پاسخ دهیذ  12
 
 
 
 
 

 .................أیيَ الّشجُلُ؟ (ب................                    کن طالِثٌَِ فی الصَّسُِِ؟   (                                              الف 
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 .ته پرسش هایسیر پاسخ کوتاه دهیذ 13
 ............هِي أیيَ أًَتَ ؟( ب...................                            کَیفَ حالُکَ؟  (الف
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 15 موفق باشید                                                    جمع نمرات
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