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5

جمالت زیر را تٍ فارسی ترجمٍ کىیذ.
الف) اِىَّ اهللَ قَذٕ خَلَقَ االًساىَ ٍٓ جٓؼٓلَ لَِٔ الجوالَ ٍ الضّیٌَِٓ فی الغَثیؼِِ
ب) اِىَّ الغثیةٓ الوسلن صکشیا الشّاصی قَذٕ تٓذٓأ تذساساتِِ الغثیثِ فی االستؼیي هِيْ ػٔوٕشُِِ
ج) قَذٕ اُسٕتُطِْذٓ ػٓذدٌ هِيْ خیشُِ صٓحاتِِِ سسَلِ اهللِ ٍٓ ػٓلی سأسِِْن حوضٌُ
د) اَیا قذس یا قلؼِٓ الصاهِذیيَ

ػلی الظّلن ثَسی  ،ػلی الظّالویيَ

ُ) تیتٔ الوالِ فی یٓذِکٓ ٍٓ اًتٓ تَتَحٓذَّثُ ػٓيْ ساتِثِکٓ  ،کَنٕ َّٔٓ ساتثکٓ ؟
2

للتعریة ( یکی را تٍ دلخًاٌ اوتخاب کردٌ ي تٍ عرتی ترجمٍ کىیذ) .

1

الف) آیا صثش هی کٌیذ تا حقَقواى سا اص تیت الوال تگیشین؟
ب) آگاُ تاش ( تذاى ) کِ دست خذاًٍذ تا جواػت است.
3

4

1

اَجِةٕ ( .جًاب دَیذ)
الف) الغُیَم( تِ فاسسی ) :

ب) ّٓلَکٓ ( هتشادف) :

ج) ًقطِ (تِ ػشتی) :

د) الطَّجش (جوغ ) :

ترجمٍ زیر را کامل کىیذ.
الف) تٌی هٓسجذٌ فی هذیٌِ فَسٓألَ تْلَلٌ ػٓيْ سثة تٌاء الوسجذ
هسجذی دس ضْشی  ٍ ........................................تْلَل اص ػلت ساختي هسجذ . .......................................
ب) کاًَت ضشکٌِ تُؼٕلِيُ هٌْٔزُ هٔذٍُّ ػٓيْ حاجٓتْا إلی هَٔظف الئق.
ضشکتی اص هذتی پیص ً ،یاص خَد سا تِ  .......................................ضایستِ . .......................................

1

5

ترجمٍ جمالت را اصالح کىیذ.
الف) هٓيْ عَلَةٓ الؼلیٔ

سِْٓشَ اللیالی

ب) لَیٕتٓ السشٍسٓ دائنٌ فی الحیاُ الذًیا
6

1
ّشکس ثشٍت علة کٌذ ضثْا تیذاسی هی کطیذ.
گَیا ضادهاًی دس صًذگی دًیا دٍام داسد

عیّه التّرجمٍ الصحیحٍ ( ترجمٍ صحیح را مشخص کىیذ) .

1

الف) فاصثشٍا حتّی یٓحکُنٓ اهللُ تیٌٌَا ٍٓ َّٔٓ خیشٌ الحاکویيَ

 -1صثش کٌیذ تا خذاًٍذ کِ تْتشیي داٍساى است تیي ها ٍ اٍ داٍسی کٌذ .
 -2صثش کٌیذ تا خذاًٍذ تیي ها داٍسی کٌذ ٍ اٍ تْتشیي داٍساى است.
ب) لَيْ یْٔلِکٓ اِهشَؤ ػٓشَفٓ قَذٕسٓ ًَفْسِِِ

 -1اًساًی کِ اسصش خَدش سا تطٌاسذ ً ،اتَد خَاّذ ضذ .
 -2اًساًی کِ اسصش خَد سا ضٌاخت ً ،اتَد ًوی ضَد.
7

تاتًجٍ تٍ تًضیحات داخل پراوتس پاسخ دَیذ.
الف) ال لثاسٓ اَجٕوٓلُ هِيَ الؼاقثِِ ( تؼییي اسن ٍ خثش ال ًفی جٌس )

0/5

ب) لَیتٓ الوَٓٓدَُّٓ تَستَقِشُّ تیيَ الٌّاسِ ( تؼییي اسن ٍ خثش حشٍف هطثِ تالفؼل )

0/5

ج) الوسلوَىَ هٌتصشٍىَ ها داهَٔا هتّحذیيَ ( تؼییي اسن ٍ خثش افؼال ًاقصِ )

0/5

د) کَتَةٓ ػلیٌ الشّسالِٓ ( تثذیل جولِ هؼلَم تِ هجَْل )

0/75

ُ) هٓيْ یٓتَأهَّلُ قَثلَ الکالمِ یٓسٕلَنٕ هِي الخغا ( تؼییي فؼل ضشط ٍ جَاب ضشط)

0/5

ٍ) لَقَذٕ کاىَ فی یَسفٓ ٍٓ اِخَتِِِ آیاتٌ للسائلیيَ ( تؼییي ػالهات فشػی)

0/5

ص) رلکٓ ّٔذی اهللِ ( تؼییي ًَع اػشاب  ،ظاّشی  ،هحلی  ،تقذیشی )

0/75

ح) السّالم ػلی فاعوِ الضّشا ( تؼییي ٍ حشکت آخش کلوات )

0/5
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ط) ایّامٔ الذساسِِ هِيَ االیّام الجویلِ ( تؼییي هضاف  ،هضاف الیِ  ،صفت ٍ هَصف )

1

ی) اًَا هذیٌِ الؼلنِ ٍ ػلیٌ تاتْٔا ( تؼییي اًَاع هؼاسف)

1

2

خطاَای مًجًد در تحلیل صرفی ي اعراب را اصالح کىیذ.
اِنْ تَىصريا اهللَ یٓىْصٔرکُم
اِىْ  :ادات ضشط  ،ػاهل جش  ،هثٌی ػلی الفتح
تٌَصشٍا  :فؼل هاضی  ،للوخاعثیي  ،هثٌی  /فؼل ضشط
اهللَ  :اسن  ،هفشد  ،هزکش ً ،کشُ  /فاػل ٍ هٌصَب
کُنٕ  :اسن  ،ضویش هتصل هشفَع  ،هؼشفِ  /هفؼَل ٍ هٌصَب

9

1/5

اِقرأ الىَّص ثم اَجِة عه السًّاالت :
« سأی رِئةٔ حواساً سٓویٌاً یأکُلُ الؼٔطْةٓ .فَأقثٓلُ ًَحَُٕٓ .لَوّا ضاّذُٓٔ الحواسٔ تظآّشَ تالؼٓشَج فَسألَِٔ الزِّئةٔ ػٓي السّبثةِ
فأجاتِ الحواسٔ  :دٓخَلَتٕ فی سِجٕلی ضَکٌِ .أخَزَ الزِئةٔ سِجٕلَ الحواسِ للتَفتیصِ ػٓي الطَّکِِ .فَضَشَتِٓ الحوباسٔ تِشِجٕلِبِِ ٍ
ٍقَغٓ الزّئةٔ ػی االسضِ »
الف) هارا فَؼٓلَ الحواسٔ ػٌذها ضاّذٓ الزّئةٓ ؟
ب) لِوارا ٍٓقَغٓ الحواسٔ ػلی االسض؟
ج) أػشِب ها اُضیش الیِ تخظٍّ .

وفَّقَکُمُ ا...

