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 بارم ســـــــــــواالت ردیف
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1 

 فارسی ترجمه کنید.جمالت داده شده را به  2

 سَالمهَ العیشِ فی المُداراه. -الف

 لَإنَ الجّوُ فی یاسوج باردٌ. -ب

 انّ الحَسدَ یا کُلُ الحسنات. -ح

 أنا أحبُ طِبّ العُیون -د

 روا فی المَره األولی بالطائره.هُم ساف -هـ
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 در هر ردیف کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید. 3
 کمُ   مُعجم  کَیفَ   لِمنَ ب(        مواخد تفهیمنَ تَعرفُ   أعرفُ الف(

5/0 

 کلمات مترادف و متضاد را مشخص کنید. 4
 .......غالیه............عَلَِم              رَخصیصهَ........................عَرفهَ ......        ......أبیض   ....أسود......

75/0 

 ترجمه ناقص را کامل کنید. 5
 الخوفُ عَلیهم و ال هم یَحزنون. -الف

 برایشان.................نیست و.....................نمی شوند.
 تهیئه منشفهِ صغیره و فرشاهٌ. -ب

 تهیه.......................کوچک و.........................

2 

 ه مشخص شده را ترجمه کنید.واژ 6
 (                           )   بالحافلهه فی المرهِ الثانی -الف
 (              )              وصَفهأکتبُ لکِ  -ب
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 هر عبارت از ستون )الف( را به عبارت مناسب از ستون )ب( وصل کنید.)یک مورد اضافه است( 7
 ب الف
 الُخریفُ
 الَتجربهُ

فوق العلم 
ًإلی المدرسه صباحا 
ٌالحارٌ وال بارد 
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 در جمله داده شده افعال ماضی و مضارع را مشخص کنید. 8
 تِ صباجاً.یاءً و انتَ خرجتَ من البمسیقه الحدأنا أخرجُ من  -الف

 ..........(.......ماضی)..............................(            مضارع).............
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 کدام ترجمه صحیح است. 9
 او با مداد قرمز می نویسید.   او با مداد زرد می نویسد          .هی تکتبُ بالقلم األحمر -الف
 آیا با خواهرت رفتی         می روی خواهرتآیا با                 تذهبین مَعَ أختکِ؟ أ -ب

5/0 

 (تبا توجه به معنا و مفهوم هر جمله از کلمات داده شده در جای خالی قرار دهید.)یه جمله اضافه اس 10
 «مُداراه -العبٌ -بَساتین -أنفعُهم»

 .........مُمتازٌ فی کُرهِ القَدم..........أنا...... -الف
 ثَمرهُ العقلِ...........................النّاس. -ب
 خیرُ الناسِ........................للناس. -ج
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 درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید. 11
 نادرست    درست                             مُن سَألَ، عَلمَ.  -الف
 نادرست    درست         اُلیوم یوم السبت و غداً یَومُ احدٌ.  -ب
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 فعل مناسب را در جای خالی قرار دهید. 12
 أکتبُ        نکتبُ          .نحنُ.........................واجبنا -الف
 لُیفع        تَفعلینَ     سَیدهُ، ماذا............................یا  -ب
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 متن زیر را با دقت بخوانید و به سواالت پاسخ دهید. 13
اِلسادسه صباحاً و یَرجعُ مساءً. فی  اسمی مُحسنُ و أخی مهندسٌ. هو یَعمل فی المصنع. یَخرجُ مِنَ ساعه 

 لصداع. ذَهبَ مع والدی عندالطبیب.أحد األیام، قالَ: أنا اَشعرُ با
 .........................مَن شََعرَ بالصُداع؟............... -الف
 أینَ یَعملُ أخُ محسنٌ؟................................... -ب

1 

 2 مکالمه 14
 3 روخوانی و روان خوانی 15

  موفق باشید 
 

 




