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 ردیف سواالت  نمره

نمره (   2مهارت واژه شناسی )    

 .بنویسید معنی کلمات مشخص شده را   1
                           .: .................َفریَضةالف(  

: .................. َقریَة  ب(  
                             :....................أمان ج(  
: ................. َضیفد(    

1 

 . مفرد و مجع مکسر کلمات زیر را بنویسید  0.5
................................. :  َأحیاءالف(    

  : .................................َکبری  ب(

2 

:   متضاد کلمه های زیر را بنویسید  0.5  
 ................................             ≠   غالَیةالف(  
 .....................................   ≠ سوء  ب(  

3 

 نمره (  7مهارت ترجمه به فارسی )  

 مجله های زیر را به فارسی ترمجه کنید 5
اَلَسةج العجَلماء ِعباَدة  . 1  . ُمج
 الدَّهرج یَوماِن؛ یَوم  َلَک َو یَوم  َعَلیَک..  2
 .اجلَنَّةالنِ ظاَفةج ِمَن اإلمیاِن، َو اإلمیانج و صاحبجهج ِفی  .  3
 . اخَلریج َکثری  َو فاِعلجهج قَلیل    .4
َاجلَهلج َموتج األحیاء. .  5  

4 



 

 .. ترمجه درست را انتخاب کنید  1
        :الف( اْلَوْحَدةج َخرْی  ِمْن َجِلیِس السُّوءِ 

                     □ تنهایی از مهنشینی بد هبرت است  -1
 □ مهنشینی بد از تنهایی هبرت است   -2

رِء َخری  ِمن َذَهِبهِ (  ب
َ
                :أَدبج امل

                      □  ادب انسان هبرت از هر چیزی است  -1
 □ ادب انسان هبرت از طالیش است  -2

5 

 

 . ترمجه انقص را کامل کنید  1
   :َسَنة    َسبعیَ الف( تَ َفكُّرج ساَعٍة َخرْی  ِمْن ِعباَدِة  

 ......... عبادت است.ساعتی ................ هبرت از .....  
 

  :أَفَضلج الن اِس أنَفعجهجم لِلن اسِ ب(  
     . برترین مردم، ..............ترینشان برای مردم است

 

 :َجوابجهج السُّکوت ج( رجبَّ کالٍم 
        . .................. سخنی که جوابش سکوت است  

 6 

 نمره (  4)    مهارت شناخت و کاربرد قواعد

 گزینه درست را انتخاب کنید.  1
حونَ           . أنتجم ...................................... انِجحون الف(   حات           َفال   َفال 
سابَ َقةِ ب(  

ج
 فائَِزاتنِ             فائِزانِ .                       هااتِن الِبنتاِن ................ ِفی امل

7 

1 
 

 در جای خالی اسم اشاره مناسب قرار دهید.   
، انِجح  الف( ...............  □   هؤالءِ           □   هذا                   ............... الط اِلبج
جاِهد ب( ...............

ج
 □  ذانِ ه          □ أجولِئکَ       . انِ ، صاِبر ان ................ امل
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2 

 

 

 جدول زیر را اب توجه به کلمات داده شده کامل کنید. )یک کلمه اضافی است( 
 «   ِعَب   –  َلوحات  – ِنسیان   –  َعبدانِ   –  » َمکتَ َبة

 مجع مؤنث سال  مکس رمجع  مثنی مذکر  اسم مفرد 
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 نمره (  1)    مهارت درک و فهم

 خالی کلمه پرسشی مناسب قرار دهید.  جایدر   1
 □ ماذا           □َکم             .الف( .............................. طالبا  فی الصَِّف؟ َعشرَهج 

درَِسهِ ب( ..................... تِلَک السَّیارََه  
َ
   □ اَیَن            □َلِمن            .اجلَمیَلهج؟ ِلمجدیر امل
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 نمره (   1)    مهارت مکالمه

 . اپسخ کواته بدهید  1
 ؟الف( َمن أَنتَ 

 ؟َمن مجَدرِ سج اللَُّغِة الَعَربیَّةِ ب(  
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