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 انتخاب نمایید( 11توانید از سوال می ستاره دار )*( جملات از )بجای هرکدامجملات زیر را ترجمه کنید 1

 * یأ(عَبَرتُ الجِسرَ وَ بَدَأتُ بِالبُکاءِ وَ قَب َلتُ اَب

 * فُ خَیرَالش َر َینِ .اَلعاقِلُ مَن یَعرِب(  

 اَنتَ غَی َرتَ حَیاتی فَعَرَفتُ کَیفَ أُدَر ِسُ .ج( 

لَةِ ، لاتَصعَد .د(   لا فائِدَةَ  لِلمُحاوَ

 * شَج َعَتِ المُدَر ِسَةُ سارَة ، فَصارَت تِلمیذَةً مِثالِی َةً . ه(

لت َقَد ُ  * مِ .و( اَلط اقَةُ الکَهرَبائِی َةُ ، هِیَ الس َبَبُ الر َئیسِی ُ لِ

 * ز(  کانَ الط ُل ابُ الجامِعَةِ یَدرُسونَ فِی المَکتَبَةِ .
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 ترجمه درست را انتخاب کنید : 2

 أ(قَس َمتَ مَزرَعَتَنا الکَبیرَةَ اِلی قِسمَینِ .                                             

 مزرعه بزرگمان را به دو نیم تقسیم کردی .   – 2تقسیم کردی .                  مزرعه مان بزرگ است آن را به دو نیم -1

 أَحَب ُ الط َعامِ إلی الله ما کَثُرَت عَلَیهِ الأَیدی .ب( 

 . باشد آن در زیادی های دست که است محبوب خدا نزد غذایی -2       خوشمزه تر باشد  که است آن نزد مردم  غذا ترین محبوب-1

7/. 

 (قُبح / بَغتَة / رَکِبَ / جَمیل / فَجأة / نَزَلَ  کلمات مترادف و متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید . ) دو کلمه اضافه است (      ) 3

   .................≠        .......................                                           .......................... ........................     = 

7./ 

 .  اِرکَبُوا . تَفَض َلوا . یا شَبابُ  ، لا بَأسَ کلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید :           - 1

 

7./ 



 در هر ردیف کدام کلمه با بقیه ارتباطی ندارد ؟ 7

لن َوم         اَلمَطَر       الر یح          اَلس َحابب(                                        صابرَةٌ         راسِبَةٌ        رائحَةٌ           راقِدَةٌ أ(  اَ

 

7./ 

 /.7 )وزن (   ...................... مَلاعِب)حروف اصلی ( ..........................                مِفتاح موارد خواسته شده را بنویسید :            -6 6

 برای جای خالی فعل مناسب بنویسید 5

لَی المدرسَةِ.        لابُکانَ الطُ -1  یَذهَبُ                    یَذهَبونَ                       .....................................اِ

لَدی ..................................کَلامی.                        -2  لاتَسمَع                  اِسمَع                         یا وَ

 خَرَجُوا                   یَخرُجونَ                     اولئکَ الاَولادُ ..................................مِنَ الص َف ِ اَمس.     -3

 لاتَزرَعنَ               لاتَزرَعُوا                            اَیُها الفَل احون .......................القَمحَ فی هذا الفَصلِ.    -1

 

1 

 موارد خواسته شده را بنویسید : 8

 (       .........................  بلطن(         ......................                       ب(  مستقبل     )   نتذهبومضارع منفی  ) أ(

 

7./ 

 لاتَجلِسُ ، بَضائع ، نَفَقات ، جِسرًا ، تَعالَ ، اِجلِسی (کلمه اضافه است (      )  دو لی را با کلمه مناسب پر کنید : )جای خا 9

 ..................هُنا ، لاتَذهَب مِن هُناکَ .أ(

 ....................المَدرَسَةُ غَالِیَةٌ جِد ًا .ب( 

 مَتِکِ ....................اَمامَ مُعَل ج( 

 اَلمُهَندِسونَ صَنَعُوا  ................ لِعُبُورِ السَی اراتِ . د(

 

1 

 کنید.درستی  یا  نادرستی هر جمله را بر اساس واقعیت تعیین  11

 نادرست      درست                                                             اَلر َصیفُ مَکانٌ مُجَه َزٌ لِفَحصِ المَرضَی . أ(

لیَوم ال  درست                نادرست                                                 خامسُ فِی الاُسبوعِ ، اَلخَمیسُ .ب( اَ

لُهُ فِی   نادرست    درست                                                               الُظهرِ .            ج( اَلغَداءُ طَعامٌ نأکُ

 درست                نادرست                                      عَداوَةُ الجاهِلِ خَیرٌ مِن صَداقَةِ العاقِلِ .           د( 

 

1 



 با توجه به متن زیر به سوالات پاسخ دهید : 11

ا کانَ یَعمَلُ فی عَرَبَةِ القِطارِ .وَلکن طَرَدَهُ رَئیسُ القِطارِ بِسَبَبِ حَریقٍ عَظیمٍ حَدَثَ فیی طَبَعَ إدیسون فی الخامسة عشرة مِن عُمرِهِ صَحیفَةً أُسبوعِی َةً . عِندم

لِذا تَرَکَ هذِهِ المُهنَةِ .  ذلکَ المُختبَرِ . وَ

 

 ما فَعَلَ إدیسون فی الخامسةِ عَشَرَة مِن عُمرِهِ ؟-1

 

 أینَ کانَ یَشتَغِلُ إدیسون ؟  -2

 

 یسون ؟ مَن طَرَدَ إد -3

 لِماذا إدیسون تَرَکَ هذه المِهنَةَ ؟ -1

 

1 

 موارد خواسته شده را بنویسید .متن تمرین قبل  از 12

 ................یک ترکیب وصفی     ..........................            دو    ترکیب اضافی      .....................              ...........

 ................................  راریماضی استم یک

1 

13 

 

 /.7 ...........................................     هذا / الس َیر / ممنوع / فی / الطریق با کلمات در هم ریخته یک جمله بسازید :                

 کتاب  آخر %21ی مربوط به وال انتخابس******  11

 ترجمه نکرده و بجای هر یک از انها یکی از جملات زیر را ترجمه نمایید.جملاتی که ستاره دارند )*(  (یک)در سوال شما میتوانید 

 ازجیوجد فیتامین )سی( فی الحلیب الطالف(

 الثانیه عشره والنصف فی الساعهظهر الب(موعد اذان 

 ج(ما تزرع فی الدنیا تحصد فی الاخره

 

1 

1 

1 

 

 


