
 

 
 

 ترمجه کدام لکمه صحیح یم باشد .-1

 □د(یوم : روزاگر              □ج( َوَرَدة : درخت       □ب (َمرسور : خوشحال     □مان    ر : زالف ( َدهْ 

 َمرْسوَرتاِن .بهرتین گزینه برای جای خایل را مشخص کنید .     هاتان ..............  -2

َبالِن                 □الف ( الَْورَدتاِن   
ْ
َمیلتاِن                □ج( اَلَْمرأتاِن                      □ب ( اَْل  □د(اَْلْ

 اسم اشاره مناسب را انتخاب کنید .    )............... بَیتاِن َکبریاِن .( -3

 □د(هذاِن                   □ج( ذلک                             □ِن   ب( هاتا                  □الف ( هذا    

 ترمجه صحیح را انتخاب کنید . -4

 □ صندیل چویب است .دو اِن .      این َخشبی الف ( هذاِن الُکرسّیانِ 

 □ .    ارزش هر انساین به علم و ایمان اوست . ب (قیَمِة اإلنساِن ، بِالِْعلِم َو اإلیمان

 □ اََدُب الَمْرءِ ، َخرٌی ِمْن َذَهبِه .   ادب زن بهرت از طالیش است . ج(

 □ د ( هاتاِن ابلِنْتاِن ، قَویتاِن .    این دخرت قوی است .

 صحیح است .« أدُب الَمْرءِ َخرٌی مِْن َذَهبِِه . » کدام گزینه درباره مفهوم  -5

 □ َهُب َخرٌی ِمن األَدِب .ب ( اَلَّ                    □.   الف (اَهَّمیُة الَْمْرءِ 

َهْب .       □ د(اأَْلَدُب َخرٌی ِمن اَلََّهب .                  □ج( اََهّمیُة اَلَّ

 

 هو المستعان

رُس اثّلاین : الِقسُم اثّلاین  ادلَّ
 



 ُة َو ....... (الّصحَ  نِ کدام گزینه مفهوم مجله را اکمل یم کند . ) نِْعَمتاِن ََمْهوََلا -6

 □د (رأیانِ             □ج( اأَْلماُن                □ب( اأَلَدُب                □الف ( اَْْلوُم   

ُف ، نافذتاِن مَجیلتاِن ( کدام است .لِ ترمجه مجله )  -7  ذا الصَّ

 □ ب( برای این الکس پنجره زیبا است .        □الف ( این پنجره الکس زیبا است .        

 □ د(این الکس دو پنجره زیبا دارد.               □.    ج( این الکس پنجره زیبا دارد 

 ة .............. با توجه به مجله داده شده کدام گزینه با آن مرتبط یم باشد . قِْیَمُة اغِْل  -8

 □د( لَوَحة             □ج( َثَمر                   □ب( َذَهْب                 □الف ( ُکريّس  

 با دیگر گزینه ها متفاوت است .کدام گزینه  -9

 □د(نَظیَفتانِ          □ج(َودَلاِن                   □ب( َوْرَدتاِن             □الف ( بّنْتاِن    

 یم باشد . اسم مثین کدام گزینه -11

مان               □الف ( إیمان   
َ
   □نِ َرأیاد(          □ج( نِسیان                   □ب( أ

 (ترمجه واژه های ) َذَهْب ، ََمْهول ، َعلَیکَ ( به ترتیب کدام گزینه است ؟11

 □ناشناخته ، بر تو ، طال ب(                 □الف(  رفت ، ناشناخته ، بر تو 

 □د( رفت ، بر تو ، ناشناخته                       □ج( طال ، ناشناخته ، برتو   
 

     

 

 

 


