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امتحان نوبت اول       
 

  ردیف 1صفحه  بارم

 

 

 ترمجه لکامیت را که زیر آ ن ها خط کش یده شده بنویس ید.  1

 دید. الَ  راسی ال ِ العام   یَبتَِدئ   -الف

َو  -ب  .امل ستَشَفییف  َرقَدَ ه 

 

 1 

 عبارات را ترمجه کنید.  2

 بَل َصنََع ِجرسًا عَََل النَّهِر. -الف

َّ َعَصَفت رایٌح َشدیدَ  -ب . ُث    ة 

 

 2 

5/0  و مضارع را در آ ایت زیر معلوم کنید. فعل های مایض   

 .ل  ثَ مَ  ن ک   مِ  یف هذا القرآ نِ  اِس لن  بنا لِ َضَ  -الف

َ ه  کَث اَ  نَّ لکِ وَ  ق  حَ  ... اعدَ وَ  نَّ ال اِ اَ  -ب  .مونَ علَ  ال ی

 

 3 

 ((لحونَ فَ -ةرَ َشَ -حانِ ل  فَ -وراقاَ ))لکامت را در جای مناس یب از جدول بنویس ید.   1

  مفرد مؤنث

  مثین

  مجع مذکر سامل

  مجع مکرس

 

 

 4 

75/

0 

 حروف اصَل و ترمجه لکامت زیر را بنویس ید.  

 ........ .خدوم: ........، ........، م، مَ خادِ 

 

 5 

25/

0 

 کدام لکمه از نظر معنا اب سایر لکامت ))انهامهنگ(( است.  

 اب     شای     جار     ماء     َش  -الف

 

 6 

5/0  ناسب را انتخاب کنید. گزینه م   

َ  عیدٌ سَ  -الف   بَ ِس حَ       مَ سَّ هر. قَ النَّ  َک بذلِ  یِ صفَ یل نِ اِ  ةعزرَ .... امل

َ جار   -ب  ع صنَ ب     مَ لعَ . مَ راس  یف .... الکَ  ل  عمَ ان ی

 7 

5/0  هر لکمه را به توضیح مناسب آ ن وصل کنید.    

َ  علیِ لتَّ اکن لِ مَ          ب طَ لَ اَ   َ  عدَ العایل ب  ةسَ درَ امل

    حرتاقِ لِ لِ  ة  بَ ناس ِ م   خشاب  اَ            ةعَ لامِ اَ  

 8 



 ردیف  2صفحه   بارم

 

 

5/1  ترمجه کنید و فعل امر و هنیی را مشخص کنید.   

 . ةً داوَ ع عَ زرَ ال تَ  وَ  ةً داقَ ع صَ زرَ اِ  -الف

 

 9 

 متضاد و مرتادف را مشخص کنید.   1

 حزونزین     مَ ب       حَ لمیذ    طالِ تِ       ةعادَ سَ     ةقاوَ بح       شَ امل    ق  جَ 

 

 10 

75/

0 

 وزن لکامت جدول را بنویس ید )حراکت حامتً  گذاش ته شود(. 

 مصدر مضارع   مایض  ریشه

 خراج اِ   ج  ِر ی    جَ خرَ اَ  خ ر ج 

   

 

 

 11 

 پاخس دهید.   1

 ؟ِک حال   یَف کَ  -الف

 ؟نتِ اَ  ف   صَ  ی ِ یف اَ  -ب

 

 12 

5/0  زیر مضری مناسب انتخاب کنید. برای فعل های   

 .لت  صَ   ( وَ نت  اَ    نَّ )ه   -الف

 حنا.( نََ   ن     نَ )ه   -ب

 

 13 

 در جای خایل لکمه مناسب بنویس ید.    1

 ع. اسِ لت  ع .... اَ ابِ لس  س .... اَ خلامِ ث .... اَ الِ لث  ل .... اَ وَّ الَ اَ  

 

 14 

75/

2 

 ترمجه کنید.  

 . لِ العِ  صف  نِ  عَل  ال اَ  ول  قَ  -الف

َ  وَ  لِ بوا العِ طل  ا   -ب  . ةٌ ریضَ فَ  لِ العِ  بَ لَ طَ  نَّ اِ فَ  یِ لص  و اِب ل

 

 15 
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