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  :كالس    :نام و نام خانوادگي

 

  بارم  سوال  رديف
   شناسي مهارت واژه 

 . ترجم الكلمات الّتي تَحتَها خَطٌ 1
  (......................) رّاً م قُلِ الحقَّ و إن كانَ) الف
  (....................) يإحتياطلَيس لَنا إطار ) ب
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 )كلمتانِ زائدتانِ(ادينِ ضاُكتُبِ المترادفينِ و المتَ 2
  ) حضارة - جِلد - قشر -شَبع - حرَج -عجو(

  ........................ ) ....................ب       ................... ) ..................الف
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  . عين الكلمةَ الغريبةَ 3
  نبت ي  يزرع   يغرِس   يخنُقُ ) الف
  النّيام  االُسبوع   الشَّهر   السنَة ) ب

5/0 

  : اُكتُب المفرد أو الجمع 4
  ): ......................مفرد(أدوية ) ب       ):..........................جمع(تُهمة ) الف
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   مهارت ترجمه به فارسي 

 .ترجِم العبارات التالية إلي الفارسية 5
  سانَك لينَ الكالمِ عود ل) الف
  
  و عليه  هلَ أتقَي النّاسِ من قالَ الحقَّ في ما) ب
  
  رُّ إلي الكذب عدةَ مرّاتإن هربت من الواقعِ تَضطَ) ج
  
  تَرّوا بِصالتهم و ال بِصيامهم ال تَغ) د
  
  رانَ منذُ طُفولَتها معجِبةً بِإيكانَت ) هـ
  
  لغات المختلفةِكانت تُلقَي محاضرات بِالُّ) و
  
  في الحاسوبِ لي شَهادةٌ) ز
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  : عين الصحيح في الترجمة 6
  أولَم يعلَموا أنَّ اللّه يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاء ) الف

  گستراند؟  اند كه خداوند روزي را براي هركس بخواهد مي آيا ندانسته -1
  كند؟  كه خدا رزق و روزي را براي كسي بخواهد بساط ميدانند  آيا نمي -2
  . وجدت برنامجاً يساعدني) ب
  . كرد اي يافتم كه به من كمك مي برنامه -1
  . كند اي پيدا كردم كه به من كمك مي برنامه -2
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  : أكمل الترجمة 7
  قافِّي زمالئها أن يشكِّلوا فَريقاً للحوارِ الثَّ» لُشيم« أوصت) الف

  » .تشكيل دهند................... كه گروهي را براي گفتگوي .................. شميل به همكارانش «

  في حياتك  كذبك لآلخَرينَ تَفشَلْ إن تَبينَ) ب

  ...................در زندگي خود .................. اگر دروغ تو براي ديگران 

  مِ رب كَالمٍ كَالحسا) ج

  . است................. كالمي كه همچون .................. 
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    مهارت شناخت و كاربرد قواعد 
 عين المحل اإلعرابي لكلمات الّتي تَحتَها خطٌ 8

   النّاسليهدي  النَّبيبعثَ ) الف

   رِالبحفي شاطي  شديدةٌرياح  عصفَت) ب

   تُدرك ال غايةٌالنّاسِ  أرضاء) ج
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  : عين الصحيح في الترجمة 9
  ننشست     نخواهد نشست                            نشيند  نمي:          لَن يجلس) الف
  تا اينكه برگشتيم   حتي اگر برگرديم                          گرديم تا برمي:           حتّي نرجع: ب
  كه قرار بگذارند                               اگر قرار گذاشتند                 گذارند  قطعاً قرار مي     :       أن يقَرِّروا) ج
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10 ٌاُكتُب الترجمةَ الدقيقةَ لكلمات التي اُشيرَ إليها بِخط 
  (...........................) إلي كالمِ الحقِّ  لنَستَمع )ب           (.......................)               إلي البِالد الغَربيةِ  ال يسافرِوا) الف
  (...............................) رسالةً إلينا  لَم يرسلْ) ج
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  في العبارات التالية) المكان و نون الوقايةاسم-اسم التفصيل-اسم المبالغة-اسم المفعول -الفاعلاسم(عين 11
  د يفَرح فيه الفُقراء يعجبني عي) لفا

  
  ل من أشهرِ المستَشرقينَ ةُ آنة ماري شيمرتُعد الدكتو) ب
  
  رابِ ستشر الكَذّاب فَإنَّه كَالسال تَ) ج
  
  المرء مخبوء تحت لسانه  فَإنَّ) و
  
  . الكذب مظهرُ الفَساد) هـ
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 قيقةَ للكَلمات الّتي تَحتَها خطٌالد: اُكتُب الترجمةَ 12
  (.......................) المديرُ إلي المدرسةِ  قد ذَهب) الف

  (..................) إلي المدرسة  سنَذهب) ب

  (...................) إلي بيته  كانَ يذهبالمعلم ) ج

  ....) (................إلي المدرسةِ واجب علينا  الذَّهاب) د

  (.....................) إلي الصف؟  أماذهبتم) هـ

  . (......................) إلي الصف إذهبي) و
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    مهارت درك و فهم 
13  ل الفراغاتأكم  

  ية اإلنجلزِ  االُردية           الفارسية     ...................اكستاني يتكلِّم بِاللغةِ الشَّعب الب) الف
  يسوقُ       يؤجلُ            يهدي                    السيارةَ؟................... من كان منكم) ب
  ال يقنع      السديد           طوبي                  نه لمن ال يخاف الناس لساَ) ............... ج
  اإلحتيالُ    الخُلَّةُ             الخُطَّةُ                    انِإلمتحنَجحت لتأجيلِ ا) .................. د
  تَتَّصلوا      تَحلّوا             تُوزعوا              مشكلتَِكم.................. كيف استَطعتم أن ) هـ
  ينقذُ         يخشَع              بعيش         ك من مصيبةِ الجهلِ............... الكتاب صديقٌ ) و
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 .إقرأ النص التالي ثُم أجب عن األسئلة 14
. فَحصلَت علي دكتوراه فَخرَّيةٍ و هذا العملُ رفَع شأنَها في جامعات الدولِ اإلسالميةِ. لفَهمِ حقائقِ اإلسالم تَدعو العالَم الغَربي» لشيم«كانَت 

  . كانت تُحب العيش في الشَّرقِ. جاللِ الدين الرّومي لةٍ منها كتاب حولَ شَخصيةِاكثَر من مئةِ كتابٍ و مقا» لشيم«ألَّفَت 

  ........................؟ دكتوراه فَخرّيةٍ علي» لشيم«لماذا حصلت ) الف

  ............................؟ »لشيم«كَم كانَت مؤلِّفات ) ب

  .............................؟ »لُشيم«ماذا تحب  )ج
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    مهارت مكالمه 
 .............................كَم عمرُك؟ )الف 15

  . رتِّب الكلمات التالية حتي تكونَ حواراً مناسباً) ب

  ) تَشتري -في القافلةِ -لمن - لزُمالئي - هذه األدويةَ(

  .....................................................   ؟.....................................................
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