
 

 

 .ترمجه کدام مجله صحیح یم باشد -1

 □د( َحَجر : چوب          □ج(واقِف : نشسته               □ب( مِْفتاح : لکید             □الف ( فائِز : مؤمن  

َهُل َموُت ....-2  کدام گزینه مجله زیر را اکمل یم کند .         اَْلْ

 ب(              □وَسط      األالف ( 
َ
 □َصداقَةالد(                     □َفّکُر  اَلَ ج(                        □حیاء     األ

 گزینه مناسب را انتخاب کنید .        اوئلکَ اأْلوالُد ، ........... ُُمتازوَن .-3

 □د(الِعبانِ                   □ج( الِعبتاِن                           □ب(الِعبات                □الف ( الِعبوَن    

 .یَ اوئلک الرّجاُل ، جالِسوَن ِعْنَد اعملِ ترمجه مجله روبرو کدام است ؟       -4

 □ ب(این مردان نزد دانشمندان ایستاده اند .               □الف (این مردان نزد دانشمندان نشسته اند .       

 □ د( آن مردان نزد دانشمندان ایستاده اند .                      □ج( آن مردان نزد دانشمندان نشسته اند .      

 

 در کدام گزینه لکمه مرتادف درست بکار رفته است .-5

 □وة: قد( فائز            □َحدیقة : بُستان  ج(        □ب(واقِف: جالس           □الف (َصداقَة : َعداوة    

 کدام گزینه با بقیه متفاوت است .-6

 □د( فائزونَ              □ِی   ج(اکتِبَ                 □ب( ناِظریَن                     □الف ( جاِهلَی    

 کدام گزینه مجع ُمکرّس است ؟-7

ْخشاب              □ج( ِمفتاٌح                □ب( صابِروَن                     □الف( الِعباٌت    
َ
 □د( أ

 هو الرقیب

رُس اثّلالِث   الِْقْسم اثّلالِث –ادلَّ
 



 

اّلُب يف -8  الَمْکَتَبة . ترمجه لکمه مشخص شده کدام است ؟   الطُّ

 □د(الکس                 □ج( اتاق                 □ب(کتاخبانه                       □الف ( مدرسه    

مورِ ،  -9
ُ
 ترمجه ناقص را اکمل کنید .     َخرُی اأْل

َ
 بهرتین اکرها ، .............. آن است .  ْوَسُطها . أ

 □د( ضعیف ترین            □ج( نزدیکرتین                  □ب( میانه ترین              □الف ( دورترین   

 مفرد کدام گزینه نادرست است ؟ -11

 □ب( ُمَعلِّمَی : ُمَعلّم                       □الف ( َُماِهدات : َُماِهد    

 □د( جالسوَن : جالِس                                   □ج( ُکنوز : َکزن      

وَْسُطها " از نظر معنا مطابقت دارد ؟(  کدام گزی11
َ
 نه با عبارت " َخرُی االُمور أ

 الف( آدیم خمیف ست در زیر زبان                      ب( انداره نگهدار که اندازه نکوست 

 برآید به سخنداین نیست            د( کم گوی و گُزیده گوی چون دُّر ج(  به عمل اکر

 

 
 

 با احرتام : زعفراین


