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مهارت ترجمه 8نمره
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)1سخنان حکیمانه زیر را ترجمه کنید.
 )1العُلَماءُ مَصابیحُ االَرض .
 )2وَجَعَلنا مِنَ الماء کُلَ شیءٍ حَیً.
 )2جمله های عربی زیر را به فارسی ترجمه کنید.
 )1هُوَ یَحمِلُ الحقیبَه وَیذهَبُ اِلی اَلقَریَهِ المُجاوِرَه.
 )2اَنَا نَجارٌ اَصنَعُ کُرسیاً خَشَبیاً .
 )3اَنتَ تَحفَظُ القرآنَ جَیِداً .
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)3کلمه های مشخض شده را ترجمه کنید.
 )2فی یَومِ السَبتِ جاءَت اِلَیها زَمیلَتِها .
)1اَنتَ حَدادٌ تَصنَعُ االَبوابُ والنَوافِذ .
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)4ترجمه جمالت زیر راکامل کنید.
(  ............................همسایه و ...................................هستیم)
 )1نَحنُ جارتانِ وَزمیلَتانِ .
 )2اَنَا سوفَ اَصیرٌطَبیباً لِخِدمَهِ الناسِ  ( .من )...............................................
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 )5ترجمه صحیح را عالمت بزنید .
 )1اَنتم نَصرتُم اَصدِقائکُم  )1 .شما دوستان را یاری می کنید .
 )2والدَنا یَعمَلُ فی المصَنَعِ  )1 .پدر ما در کارخانه کار می کند .
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 )6با توجه به مثال ترجمه کنید .
ف ............................... :
سَوف اَع ِر ُ
عَرَفتُ :شناختم
ن ............................. :
تَفتَحی َ
فَتحتِ :باز کردی

 )2شما دوستانتان را یاری کردید .
 )2پدر من در کتابخانه کار می کند .
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مهارت واژه شناسی1/75
ب

)1کدام کلمه از نظر معنایی و دستوری با بقیه ناهماهنگ است .
 )4کیف
 )3مَن
 )2لِماذا
 )1صوره
 )4طریق
 )3نافذه
 )2شارع
 )1ساحه
 )2کلمات متضاد و مترادف را معلوم کنید (
شراء

بیع

شاهَدَ

= =
رَاَیَ

)
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 )3نام هر تصویر را به عربی کنار آن بنویسید .

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

.............................................
مهارت شناخت و کاربرد 1/75

الف) در جاهای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید.
تَصنَعُ
)1اَنتَ  .........................المنضَدَ والکُرسی .
تکتُبُ
)2اَنتِ مُوَظَفَهٌ  ...........................رَسائِلَ اِداریَهَ
ب) در جاهای خالی ضمیر مناسب قرار دهید .
)1اَنَا طالِبٌ وَهذِهِ حَقیبَت .....................
 )2یا اُختی ،هَل  ................تذهبینَ اِلَی المکتبه.
ج) مفرد جمع های مکسر زیر را بنویسید .
) اَبواب (
نوافِذ (
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سَاَصنَ ُ
ع
تکتُبینَ
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ی
اَنتَ

ِ
ک
اَنتِ
0/75
)

) قلوب (
مهارت درک و فهم 2

)1گزینه مناسب را انتخاب کنید .
اَحمَر
اَصغَر
)1لَونُ الرُمانِ .
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 )2الحدیقَهُ مکانُ

االشجار

السَفینَه

 )2عبارتهای مرتبط دو ستون را با خطی به هم وصل کنید .
ب
الف
الذَهَب
نََشرُهُ زکاهٌ
العِلمُ
موتُ االَحیاء
الجُهل
اَدَبُ المَرءِ خَیرٌ مِنهُ
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)3متن زیر را بخوانید و به سواالت آن پاسخ دهید .
جائَت اُسرَهِ اَسرین اِلی طهرانِ لِاَنَ والِدَها فی مُهمَهُ اِداریَهُ  .هُم جاء وامِن سَنندجِ  .هی طالِبَهُ فی الصَفَ الثانی
المتوسِطه ومِهنَهُ اَبیها هُوَ مُهندِسُ الکمبیوتر .
 )2لِلمعالجَهِ بِنتِهُم
 )1لِلمُهمَهُ اِداریَهَ
)1لِماذا جاءَت اُسرهُ اَسرین اِلی طهران ؟
 )2ال ،هی مِن سَنندج
 )1نَعم  ،هی مِن تبریز
 )2هَل اَسرین مِن تَبریز؟
 )2المهندسُ الکمبیوتر
 )1السائقُ
 )3ماهُوَ مِهنَهٌ اَبیها ؟
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مهارت مکالمه 1/5
)1به پرسشهای زیر پاسخ کوتاه دهید ؟ ( در یک یا دو کلمه)
 )1اَیُ مِهنَهٌ تُحِبٌ ؟
 )2اَینَ قَلَمُکِ؟
 )3کَم صَفاً فی مَدرِسَتُکِ؟
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