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سینا دوره اول

الدَّرُس الثّانی

کلمه ي «نََعم» براي کدام جاي خالی مناسب است؟  1

 َأ هذه َحدیَقٌۀ؟ - ..................؛ هذه َحقیَبٌۀ.  َأ هذه َمدیَنٌۀ؟ - ..................؛ هذه َقْرَیٌۀ. 

ماِن؟ - ..................؛ هِذِه َشَجرُة الِعَنِب.   َهْل ُهَو باِئُع الحقائب؟ - ..................؛ هو بائُع الَحقائب.  َهْل هِذِه َشَجرٌة الرُّ

جال، َانَْت، اُألخ، هذان» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ مؤنث کلمات «الرِّ  2

الَمْرَأة - اَْنِت - اَالخ - هاَتْیِن النِّساء - اَْنِت - اَالخت – هاَتْیِن النِّساء - اَنَا - اَالخ - هذاِن الَمْرأة - اَْنِت - اَالخ – هذاِن

کدام گزینه، براي جاي خالی جمله ي « َعَدُد الُمسافریَن فی الُفْنُدِق .................. .» مناسب است.  3

ِصَغٌر سوٌء َقریٌب َقلیٌل

در ترجمه ي جمله ي زیر، کدام گزینه، براي جاهاي خالی مناسب است؟  4
«َاْفَضُل النِّاس َانَْفَعُهُم النِّاس: .................. مردم .................. آن ها براي مردم است.»

سودمندترین - برترین بهتر از – سود برترین - سودمندترین سودمندي – بهترین

الدَّرُس الْأوَُّل

ترجمه ي کدام عبارت نادرست است؟  5

ُجل مسروٌر ِمن مجالَسۀ الُعَلماء»: آن مرد از هم نشینی با دانشمند شاد شد.  «هذه األخشاُب لِتلَک الشجرة الجمیلۀ.»: این چوب ها براي آن درخِت زیبا است. «هذا الرَّ

 «هاتان الّطبیبتان ناجحتان فی الّطّب.»: این دو پزشک در پزشکی موفق هستند. «لهذا البیت المرتفع نافذٌة واحدٌة.»: این خانه ي بلند یک پنجره دارد.

ْحَمِۀ و النِّور» ترجمه ي صحیح کدام است؟ با توجه به جمله ي «العالُِم المؤِمُن َکالَجَبل الرَّ  6

مؤمن عالم مانند کوه رحمت و نور است. دانشمند مؤمن مانند کوه رحمت و نور است.

مؤمن عالم کوه مرحمت و نور است. دانشمند مؤمن مانند کوه رحمت و نورانی است.

7 جمله ي «َعبٌّاس و هاِشٌم و میَثٌم .................. » با کدام کلمه کامل می شود؟

َمْسروٌر َمْسروَرْیِن َمْسُروران  َمْسرورون

الدَّرُس الثّانی

کدام گزینه هم براي اسم مذکر و هم براي اسم مونث به کار می رود؟  8

اَنَا ُهَو اَْنِت اَْنَت

یارُة الَکبیِرُة» مناسب است؟ کدام پاسخ، براي سوال «ماذا فی ِتلَک السَّ  9

الَکْنُز َعَدُد الُمساِفریَن ب الُّ الطُّ َولٌَد نَظیٌف 

1



الدَّرُس الْأوَُّل

« هذه البنت الناجحۀ، فی الّصّف األّول و تلک الّلوحۀ، جمیلٌۀ. » ترجمه ي درست کدام است؟  10

این دختر موفق، در کالس اول است و آن تابلو زیباست. این، دختري موفق در کالس اول و آن تابلویی زیباست.

آن دختر در کالس اول موفق است و این تابلو قشنگ است. آن دختر موفقی در کالس اول است و این تابلو زیباست.

با توجه به تصویر، کدام کلمه مناسب جاي خالی است؟  11
«هتاِن . . . َمسروراِن.»

الَولَدان بنتان

الَولَُد الَبنات

12 جمع مکسر کدام گزینه، غلط است؟

َرُجل  ِرجال بنت  بَنات َمرَأة  اِمَرأة ←←←←َولَد  اوالد

کدام لغت درست معنی شده است؟  13

َعَلْیَک: بر تو لََک: به زیان تو َمْسرور: جشن َأمان: ایمان

هُر َیْوماِن َیْوٌم لََک و َیوٌم َعَلیَک» کدام است؟ ترجمه ي صحیح و کلمه به کلمه ي جمله ي «الدَّ  14

روزگار دو روز است، یک روز به سود تو و یک روز به زیان تو است. روزگار دو روز است، یک روز به زیان تو و یک روز به سود تو است.

روزگار دو روز است، یک روز برتو و یک روز به زیان تو است. روزگار دو روز است، یک روز برتو و یک روز براي تو است.

براي جاهاي خالی جمله ي زیر، کدام کلمه مناسب است؟  15
هاتاِن الَْمْرَأتان .................. .

َمْسرورٌة َمْسُروَرتاِن َمْسروٌر َمْسروراِن
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ی
محمدبیگ

سینا دوره اول


