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 الف( مهارت واژه شناسی
 نمره 5/0با توجه به کلمات داخل پرانتز نام عربی هر تصویر را زیر آن بنویسید. )یک کلمه اضافی است(  -1 

 « سفینَه -جسر  –مَمَرُّ المُشاه » 

 

 

 

 

 نمره 5/0کنار هم بنویسید. )دو کلمه اضافی است(  دو به دو کلمات متضاد و مترادف را -2 

 ......................... = .............................................          ≠ ........................«      حزین -سعادت  –طالب  –کمّا  –تلمیذ  –شقاوه »  

 

 نمره 5/0معنای کلمه های مشخص شده را بنویسید.  -3 

 یٌّ هادو  یٌّهُوَ ولٌَد ذکب(                                         بِاْلمُحاوَلَةِ  کُمیشَبابُ، عَلَ ایالف( 

 

 نمره 5/0. کدام گزینه از نظر معنا با بقیه ناهماهنگ است -4 

 □ أَخضَر □ ِافَتح □ أحمر □ اُزرقب(            □ نجاع □ دُخان □ نار  □ حَطَبالف( 

 

 ب( مهارت ترجمه

 نمره 5/0. کنیدترجمه درست را انتخاب  -5 

 □ ای دانشجویان غذا بپزید -2      □ ای دانشجویان آیا غذا پختید -1    طالِباتُ، اُْطبُخْنَ طَعاماً ای الف(

 □ او خواهرم و دوست من است -2         □ او برادرم و دشمن من است -1    هو أخی و َعدوّی           ب(

 

 نمره 1ترجمه ی ناقص را کامل کنید.  -6 

 ................................نیست .......................................................امیدی به                             یال رَجاءَ لِنَجاِتِک ال تَصْعَدالف( 

 دو ماشین در مقابل در ............................................................................                     أمامَ بابِ المَصْنَعِ َصدَنتالسَّّیارتاِن اب( 

 

 نمره 2سخنان حکیمانه زیر را به فارسی ترجمه کنید.  -7 

 أَنّ النَصرَ مََع الصَبر ،اِعَلمالف( 

 ُحسنُ األدبِ یَستُر قُْبحَ النََّسبِب( 

 

 جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. -8 

 فَصْلُ الدِّراسَِة وَ اْلِقراءَةِ وَ اْلکِتابَةِ  ْبتَدِئُ یَالف( 

 شاحَِن الْجَوّالِ؟ ینیَأَنْ تُعط مکِنُ یُأَ  ب(

 «رَأَیْـنا دُخانًا مِنْ بَعیدٍ»  أَجابَ الُْجنودُ: ج(

 .لِلنَّجاةِحاوَلَ الثَّعلَبُ َو الْغَزالَةُ  د(

 

  



  نمره 1را بنویسید. « َتذهبون »  و حروف اصلی« مکتوب  »وزن کلمه  -9 

 نمره 1در جای خالی فعل امر یا نهی مناسب قرار دهید.  -10 

 □ اُنْظُروا       □نَ اُنْظُرو                    نُزولِ الْمَطَرِ  یإلَ............. ..............، طالباتُ ایالف( 

 □نَاِحْمِل       □اِحْمِال                          الِْمنضَدَةَ هِهذِ...........................  قانِ،یصَد ایب( 

 □ یال تَشْرَب       □ال تَشْرَب                          حارّاً  اً یشایا علیٌ ...................................... ج( 

 □جلبااِ       □اِبحثوا               حسیٌن ............................ عَن صَیدٍ یا حمیٌد و علیٌ و د( 

 

 نمره 5/0گزینه مناسب را انتخاب کنید.  -11 

 □َتکتُبنَ       □بان کتُ؟                تَ ماکُواجبا تَ......................... هل  و احمدٌ  دٌیسع ایالف( 

 □ُتمصَنَع       □ َصنَعوا                   اراتِ یّجِسْراً لِعُبوِر السَّ ...................... َالْمُهَندِسونَ ب( 

 

 نمره 1هر کلمه را به توضیح مقابل آن وصل کنید.  -12 

 مَِن النّارِ  صْعَدُیَ یاَلّذ ءُیاَلشَّ                               ○ هعَلجامِالف( اَ

 فی النّار حتراقِالِة لِبَأخشاب مناسِ                           ○ مِ حِقاطع الرَّ ب(

 بَعْدَ اْلمَدرَسَةِ  یالْعال مِ یَمکاٌن لِلتَّعل                                 ○ خانالدُّ ج(

 حَلُّ الصِّعاِب وَ المُشکِالتِ                                    ○ جرَلفَد( اَ 

 ○ بطَلحَ ه( اَ

 

 نمره 5/0درستی یا نادرستی هر جمله را بر اساس حقیقت مشخص کنید.  -13 

 □غ       □ص                                       حارٌّ  الشِّتاءِ  فَصْلُالف(  

 □غ       □ص                    الْحَجَرِ یالصِّغَرِ کَالَنّقْشَ ف یَالْعِلُم فب( 

 

 نمره 1به سواالت آن به عربی پاسخ دهید.  متن زیر را بخوانید و  -14 

أَبْحاثٍ  ئَةِیِ لِتَه ةٍیََّسفْرَةٍ عِْلم یبِالدٍ؛ ذَهَبَ اثْناَعشَرَ طاِلباً مِْن طُلّبِ اْلجامِعَةِ َمعَ أُستاذِهِم إلَ یسَنَةً ف نَیقَبَْل أَربَع ةُالْحِکایَ هِذِوَقَعَتْ ه

 ماءِ السَّ  یاْلبَحرِ هادِئَةً؛ فَجأَةً َظهَرَ سَحابٌ فِ اهُیماكِ؛ کانَتْ مأسعَنِ الْ

 ةٍ؟یََّسفْرَةٍ عِْلم یَکمْ طاِلباً مِْن طُلّابِ الجامَِعةِ ذَهَبوا اِلَ الف( 

 ؟لْبَحرِاَ  اهُیکانَتْ مب( کَیفَ 

 ؟َمعَ أُستاذِِهم ُطلّاِب الجامِعَةِ ذَهَبَج( ِلماذا 

 ؟ةُیَوَقَعَتْ هذِهِ الِْحکاد( ِمتی 

 

 به پرسش های زیر با توجه به تصاویر پاسخ کوتاه دهید. -15 

   الْمَوقِفِ؟ یَکمْ حافِلًه فِ الف( 

 ؟الشَّجَرة یماذا عَلَب( 

 

  موفق باشید 

 

 


