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1 

 .(یدترجمه کنبه فارسی را مشخص شده  .) کلماتالی الفارسیه التی تحتها خط الکلماتترجم 

   . ................: یِّافِقَثَّالاَن یُشَکِّلُوا فَریقَاً لِلحِوارِ ( ب   ..................:یباجُدّالماکانَت عِندَ العَرَبِ الف( 

 ..............:البَلوطِ جَوازاتِیَدفُنُ السِّنجابُ بَعض د(    ............:کَثیرَهًصُعُوباتٍ فَتُواجِهُ مَشاکِلَ وَ ج( 

2 

2   

 کلمه اضافه(2)بنویسید.(ها را و متضادها .)در جای خالی مترادف  ینو المتضاد ینِاکتب فی الفراغ المترادف

 (مَخبوء/  سَدید/  خَفیّ/  زَلَل) لَیّن / خَشِن / 

 )المتضاد(: .............. ............. ب(                             )المُرادف( : ................................الف(

1 

3 
 .(مشخص کنیدرا  از نظر معنا عین الکلمه الغریبه فی المعنا.)کلمه ی ناهماهنگ

 -غاز ال           -نَّوَی ال       -لُبّ ال       -القِشر( الف
0.25 

4 
 .(یدکلمات را بنویساکتب مفرد او جمع الکلمتین. )مفرد یا جمع 

 )جمع(: .............. لَحم)مفرد(: .............              ب(کَبائِرالف(
0.5 

5 

 .(یدترجم الجمل التالیه الی الفارسیه.)جمالت زیر را به فارسی ترجمه کن

 کانَ الطّالِبُ یَساَلُ مُعَلِّمَ عِلمَ االَحیاءِ تَعَنُّتَاً.الف(

  االُستاذُ اَن یُوِجِّلَ لَهُم االِمتحانَ .وافَقَ ب(

 االنسانُ بِکُلِّ لِسانٍ اِنسانٌ.ج( 

5 



 شَجَرَهُ الخُبزِ تَنمُو فی جُزُرِ المُحیطِ الهادِیءِ.د( 

 عَلَینَا اَن نَعلَمَ اَنَّ تَبادُلَ المُفرَداتِ فی العَالَمِ اَمرٌ طَبیعیٌّ. و(
 

6 

 انتخب الترجمه الصحیحه.)ترجمه درست را انتخاب کن.(

 اِرضاءُ النّاسِ غایَهٌ التُدرَک.( الف

 راضی ساختن مردم، هدفی است که به دست آورده نمی شود.. 1

 هدفی غیرقابل درک است.رضایت گرفتن از مردم  .2 

 لِکَیال تَحزَنوا عَلَی ما فاتَکُم.( ب

                                                                              . آنها بر آنچه که از دست دادند، اندوهگین شدند. 1

 تا بر آنچه از دست دادید،اندوهگین نشوید.. 2

 لِیَهتَدی الناسَ.بُعِثَ النَبیُّ  ج(

 خدا پیامبر را فرستاد که مردم را هدایت کند.. 2    پیامبر فرستاده شد تا مردم را هدایت کند.. 1

 التَحزَن، اِنَّ اهللَ مَعَنَا. د(

 ناراحت نیستم چون خدا را دارم.. 2               .اندوهگین نباش. خدا با ما است. 1

 

1  

7 

 .(یدالترجمه الفارسیه.)جاهای خالی را در ترجمه فارسی کامل کناکمل الفراغ فی 

 ........ . می گویند، آنچه را که در قلبهایشان.. ................ با :یَقُولُونَ بِاَلسِنَتِهِم مَا لَیسَ فِی قُلُوبِهِمالف(

 ......... خدا آن را می داند.و هر آنچه که از کار نیک :  وَ مَا تَفعَلُوا مِن خَیرٍ یَعلَمهُ اهللُ ب(

 اَنتَ خَیرُ الرّاحِمینَ: تو ............. رحم کنندگان هستی.ج(

2 

8 
 ) افعال زیر را ترجمه کنید.(الفعل.  ترجم االفعال

 :...........التُرفَعُ ج(اَعوذُ بِاهللِ مِن صاَلهٍ:.......  عَلَی الکُرسیّ اِجلِسب(:......   لَکَ االجابَه سَاَکتُبُالف(
1.5 

9 
 و اسم مبالغه را مشخص کنید.( مکانفی العبارات.)اسم  المکاناسم و المبالغه اسم عین 

 . ..............کَالسَّراب التَستَشِر الکَذّابَ فَاِنَّهُ ب(  ........کانت مکتبهُ جُندی سابور فی خوزستان( الف
  0.5 

10 
 .( می دهد«  مالکیت» ، معنایِ « لِ » کدام گزینه، حرف  در .)«مالکیت» عَلی عبارهً تَدُلُّ عین 

                   -ب( لِی شَهادَهٌ فی الحاسوب                    -لف( اِشتَریتُ سَیّارَهً لِلسَفَرِ.ا
0.25 

11 

 عین المَحَل االعرابی للکَلمات التّی اُشیر الیها بخط.

 .( .....،مضاف الیه،جارومجرور، صفت، مبتداخبر)فاعل، 

 .المَسجِدِ فی اهللِیُریدونَ اَن یُبَدِّلوا کَالمَ  ب(               .   مَیِّتَاًوَ اِن کانَ  حَیٌّ الِمُ الع الف(
 

1 



12 

 

 

 
 

 *.البَعیدُ عَنِ العَینِ بَعیدٌ عَنِ القَلبِ*  انتخب الجواب الصحیح.)پاسخ صحیح را عالمت بزنید.(

 نشایدالف( سخن کان از سرِ اندیشه ناید               نوشتن را و گفتن را 

 از دل برود هر آنچه از دیده رودب( 

 

0.5 

13 

 .(گزینه ی صحیح را در مکالمه انتخاب کنید) الصحیح فی الحوار.عین 

 *ماذا تکتُبُ لی فی الوَصفَهِ؟

 المُسَکَّنَهَ.الف( اَنتَ مُصابٌ بِزُکامٍ.                           ب( اَکتُبُ لَکَ الشَّرابَ وَ الحُبُوبَ 

0.5 

14 

 أکمل الفراغ .)جای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.( )دو کلمه اضافی است.(

 (مُسَجاّلً –المُحاضَرَه  -ردیَّه االُ – خُطَّهال– عاهَدَ) 

 الف(........... اَعطاهُ عَهدَاً وَ قَوالً بِاَن یَفعَلَ شَیئاً.

 یَتَکَلَّمُ بِاللُّغَهِ ..................ب(الشَعبُ الباکِستانیّ 

 ج( اَلقَی اُستاذُ الجامعَهِ ............ حَولَ شیمِل.

0.75 

15 

     درست را عالمت بزنید.(.)فعل الصحیحعین الفعل 

 – یَتَعارَفُ .2         - یَتَعَرَّفُ .1                             «:تَعارَفَ»مضارع الف( 

 -لِیَرجِعَ .2          -لَن یَرجِعَ .1ب( هُوَ .......... اِلَی المَلعَبِ غَدَاً.                   

0.5 

16 
 کنید.(مشخص را  فعل شرط و جواب شرط . )فعل الشرط و جزاء الشرطعیّن 

 اِن یَنصُروا اهللَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم.الف( 
0.5 

17 
 الترجمه المعرفه او النکره) بر اساس قواعد معرفه و نکره، کدام یک صحیح است.(عَیّن الصَّحیحَ فی 

 -. دستبندی کهنه. 2        -. دستبندِ کُهنه. 1الف( السِّوارُ العَتیقُ:          
0.5 

18 
 اسم نکره.عین المطلوب منک.)موارد خواسته شده را بیابید.( *فعل مضارع. *فعل ناقصه. * 

 الف( یَومَ یَنظُرُ المَرءُ ما قَدَّمَت یَداهُ وَ یَقولُ الکافِرُ یا لَیتَنی کُنتُ تُرابَاً.
0.75 

19 

 عیّن الجمله الصحیحه و غیرالصحیحه.) مفهوم کدام جمله درست و کدام یک غلط است؟(

 عَلَیه..............السَّبُورَهُ لَوحٌ اَمامَ الطُلّابِ یُکتَبُ الف( 

 ب*مِئَه تقسیمٌ عَلَی اِثنَین یُساوی سَبعونَ..............

1 

 
 نام و نام خانوادگی دبیر:                  نمره تجدیدنظر به عدد:                   نمره به عدد:

 تاریخ و امضا:                           نمره تجدیدنظر به حروف:              نمره به حروف:
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