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منره به حروف:
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امضا:

ســـؤاالت

ردیف

بارم

مهارت ترجمه (۷منره)

 1آیه و سخنان حکیامنه زیر را به فارسی ترجمه کنید۲( .منره)
الف) َو اللّ ُه یَعلَ ُم َو أَنتُم ال ت َعلَمونَ.
صابیح األ َ ِ
رض.
ب) ا َل ُعلَام ُء َم
ُ
حسا ٌم ِ
قاط ٌع.
ج) أَلْ َع ُ
قل ُ

0.5
0.5
0.5

ب َو الکَال ُم ِفض ٌة.
د) ا َلسکُوتُ ذَ َه ٌ

0.5

 2جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید3( .منره)
الف) أ َ ِ
نت ُم َوظ َفةٌ .ت َکتُبی َن َرسائِ َل إِداریةً.

ب) أ َل َع َربی ُة ِم َن الل ِ
اال َم ِم الْ ُمت ِح َد ِة.
غات الرسمی ِة يف ُمنَظ َم ِة ْ ُ

0.75
0.75

ِنت ت َع َم ُل ِيف الْ ُمختَ ََبِ.
ج) ه ِذ ِه الْب ُ

0.5

س الْ ِقص َة َو ت َس َم ُع االْ ُم کَال َم ُه.
رش ُ
ح الْ َف َر ُ
د) یَ َ

0.5

ه) َمرقَ ُد ْ ِ
رش يف سا َم ّرا َء.
مام ال ِ ِ
اْل ِ
ْعاِش َو الْحادي َع َ َ

0.5

 ۳ترجمه ناقص را کامل کنید.
الف) نَأْک ُُل الْ َعشا َء يف َمط َع ٍم ن ٍ
َظیف .شام را در  .............متیزی . .............
س؟
ِس َ
ب) زَمیلُ َ
خریفی ًة فَلِامذا أ َ َ
نت الت َلبَ ُ
ِس َمالب َ
ک لَب َ
همکالسی ات لباس های  .............پوشید؛ پس چرا تو ..................؟
 ۴ترجمه صحیح را انتخاب کنید.
ک األْ َ ِ
فاض ُل.
ک ْ
األَرا ِذ ُل؛ َهلَ َ
الف) إِذا َملَ َ

1

0.5

 )۱هروقت فرد پَستی حاکم شود؛ فضلیت را نابود می کند□.

 )۲هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند؛ شایستگان هالک می شوند□.
ََصت ُ ْم أَص ِدقا َءکُ ْم.
ب) أَنتُ ْم ن َ
 )1شام دوستانتان را یاری کردید□.

 ۵فعل های مشخص شده را ترجمه کنید.

 )2شام دوستتان را یاری می کنید□.

الف) أالُختانِ َس ِم َعتا کَال َم الْ ُم َعلِّ َم ِة َو ُهام ت َع َمالنِ بِ ِه................... .
بت أ َ ِ
نت َس َ
ب غَدا ً.................. .
مس َو أ َ َ
ب) أَنَا ذَ َه ُ
وف ت َذ َه ُ

0.5

صفحــــــــه ی دوم
مهارت واژه شناسی( ۲منره)

0.5

 ۶فقط واژه های مشخص شده را ترجمه کنید.

ب ُممتا ٌز ِفی کُ َر ِة ال َق َد ِم............... .
الف) أنَا ال ِع ٌ
ب)أَل ِّر ُ
َب َو یَجلِبو َن الْام َء................ .
جال یَج َمعو َن الْ َ
حط َ

 ۷از میان کلامت داده شده ،متضاد و مرتادف را مشخص کنید( .یک کلمه اضافی است)

حدیقَة )
( یَمینُ /عدوان /بُستان /یَسارَ /

.............. = ...............

............... ≠ .................

 ۸با استفاده از کلامت داده شده ،نام هر تصویر را کنار آن بنویسید( .دو کلمه اضافی است)
طيِ /
رسوال  /طَ ّباخ  /قَمیص)
( ُ
ِش ّ

...................

ب) ِذئْب□

0.5

..............

 ۹کدام گزینه از لحاظ معنا با کلامت دیگر ناهامهنگ است؟
شارِع□
أُ ْسبوع□
شَ ْهر□
الف) یَوم□
حام َمة□
َ

0.5

ِمنْشَ فَة□

0.5

غُراب□

شناخت و کاربرد قواعد (۲منره)

 10در جای خالی فعل مناسب بنویسید.

الف) أ ِ
جمعِ الْفَواکِ ِه بَع َد یَو َمینِ .
أنت  .............بِ َ

ب) أَیتُها الْبِنتانِ َهل  .............الطعا َم؟

ج) أ َ أَنتُم َ .............مالب َِسکُم أَ ِ
مس؟

ح ِّج و ال ّزیا َر ِة.
د) أَی َن ت َذ َهبونَ؟ ...........إلی ُمنَظ َم ِة الْ َ

 ۱۱فعل های ماضی و مضارع را مشخص کنید.
ب ال ُسا َع َد َة.
ب َمنّا َمسا َع َد ًة َو َ
الف) َ
جدتِی ت َطلُ ُ
ج ِّدی ما طَلَ َ
اْل َن ت َع َملْ َن بِ ِه.
نُت قَ ِبل ُُْت کَال َم والِ ِدکُن َو ْ
ب) أ َ ُ

1
بَدَأتَ □

ت َب َدئی َن□

خت□
طَبَ َ

ت َط ُبخانِ □

غ ََسلتُم□

ب□
أَذ َه ُ

ت ِ
َغسلی َن□
ب□
نَذ َه ُ

1

درک وفهم (۳منره)

 ۱۲گزینه مناسب را انتخاب کنید.
ِغ ْزالن□
ک الْجاراتُ یَ ْرجِع َن ِم َن الـ . ............ضیافَ ِة □
الف) أُول ِئ َ
جنود□
هل□
ج ُ
أل ُ
ب) َ .............موتُ األْ َحیا ِء .أل َ
سموح□
َم
َمح□
ٌ
ج ّو ُال ِ ..............يف الْمد َر َس ِة؟ ق ٌ
ج) َه ِل الْ َ
الطّال ِبَتَینِ □
ح ّمد» و «أح َمد» .الطّالِبَینِ □
د) ا َل ِحوا ُر بَی َن ُ « ...........م َ

1

صفحــــــــه ی ســـــوم

 13درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.

ج ٍة إلَی ک ُِّل الْ ِم َهنِ  .درست□
الف)کُل ِمهنَ ٍة ُمهِم ٌة َو الْبِال ُد بِحا َ

َصل الشِّ تا ِء.
َصل الثّاين ِيف السنَ ِة ف ُ
ب) أَلْف ُ

درست□

ح َمعاينَ الْکَل ِ
َامت.
رش ُ
ج) أَل ُع َ
ج ُم کِ ٌ
تاب یَ َ
د) أَلغَدا ُء طَعا ٌم نَأْکُلُ ُه ِيف الصباحِ.

درست□

درست□

1
نادرست□

نادرست□
نادرست□

نادرست□

 ۱۴مُت زیر را بخوانید و به سؤاالت آن ،به عربی پاسخ دهید.
احي ِم ْن کِرمان إلَی الْ ِعراقِ يف قا ِفلَ ِة الز ّوا ِر لِزیا َر ِة الْ ُم ُدنِ الْ ُمقَد َس ِةُ .ه ْم
سافَ َرتْ أُ َ
رس ُة السیِّ ِد فَتّ ّ

1

رس ِة ِست ُة أَوال ٍد.
جتُ ُه ُم َم ِّرضَ ةٌ .لِه ِذ ِه ْ
سافَروا بِالطّائِ َر ِة .الس ِّی ُد فَتّاحي م َوظ ٌف َو زَو َ
األُ ْ َ

احي؟
الف) إلی أَی َن سافَ َرتْ أُ َ
رس ُة السیِّ ِد فَتّ ّ

احي؟
ب) ما ِه َي ِمهنَ ُة السیِّ ِد فَتّ ّ

احي؟
ج) بِ َم سافَ َرتْ أُ َ
رس ُة الس ِّی ِد فَتّ ّ

احي؟
د) کَم َع َد ُد أَفرا ِد أُ َ
رس ُة الس ِّی ِد فَتّ ّ
مکاله (۱منره)

1

 ۱۵سؤاالت مکاله زیر را پاسخ دهید( .پاسخ کوتاه)
ص ٍّف أَنت؟
الف) يف أَ ِّی َ
ج ِم َن الْ َمد َر َس ِة؟
ب) َمتی ت َخ ُر ُ

نت؟
ج) ِم ْن أَین أَ َ

َحُض ِيف الْمد َر َس ِة؟
د) لِامذا ت ُ ُ
جمع منره
امتحان شفاهی:

روان خوانی۳:منره

مکاله2 :منره

موفق باشیــــــد – ناظمـــی

۱۵
5

