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                                      (         ُُشطی، غُراب، ، ََسابَحقیَبة ،فاکِهَة )    « .یک لکمه اضافه است» بنویس ید.توجه به لکامت داده شده  اب معادل عریب هر تصویر را
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 ترمجه لکامیت که زیر آ هنا خط کش یده شده را بنویس ید. 8

 ............................. .َصديقَيِ  َمصنَع   صاِحُب  وَ  ََنّار   اکنَ  ب(                          ..................  .... .الَْمْْنِلِ  ابَب  َطَرَق  هوَ الف( 

 

5.0 

 هست، مرتادف بنویس ید. ،متضاد و برای لکامیت که مقابل آ هنا عالمت = ،≠ امیت که مقابل آ هنا عالمت اب اس تفاده از لکامت داده شده، برای لک 3

 (آَفاِضل -َجامعَة -آَفَضل -عَداَوة)
 ........=............عُْدواند(      ..................≠َآراِذلج(      ...............=َخْي  ب(     .....................≠ َوْحَدة  الف(
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 کنید. انتخابترمجه درست را  4

 □.شام نرس یديد-8                   □.شام رس یديد -1         .َوَصلُْت  ما َآنُتْ الف( 

 □.او ش ناخت -8                   □.آ هنا ش ناختند-1           .فْنَ َعرَ  ُهن   ب(

 

5.0 

 ترمجه های زیر را تمکیل کنید. 0

 (5.80)آ ن مردها، ..................... روی صندیل ها.  :. اْلَکراسِّ  عََل  جاِلسونَ  الّرِجاُل، ُآوٰلِئكَ  الف(

 (5.80)کجاست هتل شام؟ در ................. این خیاابن است.   .الّشارِعِ  ٰهَذا هِنايةِ  يف:فُنُدقُُُک؟ َآینَ ب( 
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 □فةَ غرُ -4        □ابب-3        □انِفَذة-8      □قَصي-1      را انتخاب کنید. انهامهنگلکمه 
 

5.80 

 لکمه ی خواس ته شده را در هر مورد، انتخاب کنید. 7

تان-1           :مکّس  مجع الف(  □الدآ وَ -4          □َحقیَبة-3        □َحديقَتانِ -8        □فس ُ

 □يَمي-4        □َمواِعظ-3            □لِسان-8          □آ ُختَيِ -1           :مؤنثّ  مثنّ  ب( 
 

5.05 

 مهر محل 

 آموزشگاه



  سوالات منت 

 ) در رديف )ب( یک لکمه اضافه است(  .لکمه ی هامهنگ اب ترکیب های رديف )الف( را از رديف )ب( انتخاب کنید و در مقابل آ ن بنویس ید 2

 (ب)                                                                               (الف)     

 َآْزَرُق  -1 .............................: الِْعلِْ  آ فَةُ  -1

ؤالُ -8 .......................: ااْلِخَرةِ  َمزَرعَةُ -8  َالسُّ

نیا-3 ..........................: ادّلینِ  ََعودُ -3  َادلُّ

لُ  -4 یانُ -4 :....................... الُْفصولِ  َآو  ِّس ْ  َالن

امِء:......................... لَْونُ  -0 بیع -0 الس   الر 

الةُ  -6     َالص 

1.80 

 مجالت و ترکیبات زیر را ترمجه کنید. 9

ّبِ  عَلَیُکام الف(  (5.70)............................................................................... :..صِدقاءِ ااْلَ  ِِبُ

 (5.70)........................................................................................ :تَأ شَية ؟ ِعنَدكَ  َهل ب(

انَ  ما ََننُ  ج(  (5.70)...................................................................................... .الُْحدودَ  عَََبْ

ْعُتام امَآنتُ  د(  (5.05)........................................................................................................:  ََسِ

َمَکةَ  َآَخُذوا هُْ ذ(   (5.70).........................................................................................:   الس 

ّب   بيَت   ُصْنعَ  ِمنهُ  َطلَبَ  وَ ( ر  (1.05)................................................................و........................... .َخش َ

ريُق  ٰذِلَ :   الِْعراقُّ  َالّزائِرُ ه(   (5.70).....................................زایرت کننده ی عرایق:................. .َآقَرُب  الط 

0.70 

           بنویس ید.پیدا کنید و ، موارد خواس ته شده را در مجالت زیر 15
یلٰ  َذَهَبْت  ما هَ  اِبْللََکِم؟ يل ََسَْحَت  َهلْ  . لِلْوضوءِ  يَدي وَ  َوْْجي  غََسلُت  ِِتا بَيتِ  ا   .َجد 

 .......................-1فعل مایض منفی:             ...........................-8.......................... -1فعل مایض : 

1.05 

 گزينه ی درست را انتخاب کنید. 11

َبتانِ .. ...... هااتِن، الف(  □ ِبنْتانِ  -8                □ ِبنْت   -1             .ُمَحج 

 □ ٰهذا -8                 □ ٰهِذهِ  -1  .             َخَشبی ة   النّاِفَذُة،.... .... ب(

 □ کَْرَت ذَ  -8                □ کَْرِت ذَ  -1                 .قَتَِك دي صَ ..  .... آَنِت  ج(

 □ ََنَْحنا -8                □ ََنَْحُت  -1     . الُْمسابَقَةِ  يِف .... .. َصديق  وَ  َآانَ  د(

 □ َوقََفتا -8                   □ َوقَفا -1     .داایهَل ا ْخذِ ِلَ ... .. الَْودَلانِ  ٰهذانِ  ذ(

َار(   □ َآنُت  -8                     □ هُ  -1                الّرِجالُ  َآُّيُّ

1.05 

 سوالات زیر درابره ی شامست. برای هر سوال، در حد یک ای دو لکمه، به عریب پاخس بنویس ید. 18

  ..........................؟)ِاَُسَک(ما ِاَُسِک الف( 

   .........................الَْمدَرَسِة؟ )ُمدیُر(ُمدیرةُ  َمنْ   (ب 

 ..................... ؟طالب( َآنَت )طالبة َآنتِ َهل ( ج

5.70 

 .ابش ید رسبلند و شاداکم     ......................:.....شفاهی آ زمون منره 

 .............................:.کتیب آ زمون منره

 .....................................:..لک منره

 8صفحه  
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