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  .یسیدبنو یرا به عرب یرنام هر تصو 1

  
  

  

  

)...........................(  )...........................( )...........................( )...........................( 
          

1  

  . یدمشخص شده را ترجمه کن یها فقط واژه  2

  (              ) .قاِطعٌ ب) اَلَعقُل ِحساٌم                         )              (.  االَرض یحُ صاب) اَلُعلَ�ُء مَ الف
  

5/0  

  . یدناقص را کامل کن یها ترجمه  3

  است.  ....................و سخن  ....................) اَلسکوُت ذََهٌب َو الَکالُم ِفّضٌة.                  سکوت الف

  .و تو یروزد  ....................من  ) اَنا ذََهبُت اَمس ٍ َو اَنَت تَذَهُب َغداً.            ب
  

1  

  .یدرا انتخاب کن یحترجمه صح  4

  املُختـََرب  ی) نَحُن نَعَمُل فالف

  .کنم یکار م یشگاهدر آزما من

  .یمکن یکار م یشگاهدر آزما ما

  القلوِب ونوُر االَبصاِر. یاةُ ) اِنَّ العلَم حب

  .است یدگاند بخش دلها و نور یعلم زندگ ه�نا

  .بخش قلب و نور چشم است یه�نا علم زندگ
  

5/0  

  . دیشکب طخکلمه ناه�هنگ  ریز ،یفرد در هر  5

                           )یقطَر ، شارع  ، ساحة ،َسمکـَة (  ) ب                              )یاَضةر ،سائق  ، یّ حلوان ،نَّجار ( ) الف
  

5/0  

  .یدترجمه کن یرا به فارس یرعبارات ز  6

  .........................................................................      . یَةً رَسائَل اِدار ینَ ) اَنت ُِموظفٌة ، تَکتـُبالف

  .........................................................................               لِنَفِسه.  یَشُکرُ فَاِّ�ا  یَشُکر) َو َمن ب

  .........................................................................     .االُسبوُع القاِدم یف یِبالدِ  یاَناَ َساَرِجُع اِل - ج
  

4  

   یدرا ترجمه کن ی�نهسخنان حک  7

  .قَوٍل اِّال َمَع الِفعلِ  فی یرَ الخَ  ب)                                            .) اَلِعلُم اَفَضُل ِمَن الِعبادةِ الف

..................................................                                          ..................................................                                                         
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  . یدکن یین#  تع یاکل�ت مرتادف و متضاد را با �اد =   8

  اَب (   ) والِد                                                                              (   ) فَـَرِحَ  َحزِنَ 
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 . یدرا ترجمه کن یرز یها ، جمله داده شده یها با توجه به ترجمه  9

  ......................................     :  اَنَت تَاکُُل       .           ی: تو خورد لتَ ) اَنَت اَکَالف

  ......................................  : نَحِن َسنَساَُل      .           یمپرس ی: ما م ) نَحُن تـَساَلُ ب

  ..................................... : .                  اَنِت ما قََدرِت  ی: تو توانست قََدرِت نِت اَ  )ج

  

5/1  

 . یدمناسب، کامل کن ینهرا با گز یخال یجاها  10

 )ینَ تَعِر ف،  تَعرُِف (  ی؟أخ یاذلَِک املَُدرَّس  .................الف) َهل  

 )طَرَقَت ،  تَطرُُق (؟     ِیَقینالباب َ قَبَل دَق .................) اَاَنَت ب

  )یَنظُرُ ،  نَنظُرُ (.  الشارعَ  یَعَربُ  ثُّم َ یَسارِ  َو ال ِیَمینال یاِل .................) اَلعاقُِل ج
  

75/0  

  )یاء ، واقفوَن ، اَح ِینناِجحات ، َحرَمَ (       .یدمناسب قرار ده یاز کل�ت داده شده را در جا یکهر  11

 ع مکرسجم ا�ع مونث سجم یثنم ر سا�ذکـجمع م

        

          

1  

  .اَنِت رَجعِت قَـَبَل ساعٍة و نَحُن نَرَجُع بَعَد ساَعةٍ    .یدکن یینو مضارع را تع یفعل ماض روبرودر عبارت   12

  

1  

  . ید، به آنها پاسخ دهمربوط به ش�ست یردو سوال ز  13

  حالـُِک؟                                                    ب) کـَم عمُرَک؟ یَف ) کَالف

                .................................                                  .................................  
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  15  یقارجوا لکم التوف

   




