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 0.5 .دیرا مشخص کن ریکلمه مناسب هر تصو  1

 
  بَ َقرَة
  فَ َرس
  ثَ ْعَلب

 
  َغزاَلة
  ِذئب
  ِِحار

 .دیسیکلمه مشخص شده در هر عبارت را بنو   یمعنا 2
 َسفیَنة  َحربیَّةٌّ َتقََتُِب ِمّنا. تِْلکَ              َکثریَة  ِف اْلَمْخَزِن      َأْخشاب  ِعندي 

 

0.5 

 .دیسیبنو  یخال یانمهاهنگ هرگروه از کلمات را در جا نهیگز  3
 » .......... «، الَتکتُبوَن  یَ ب( ال َتکُتُب ،ال َتکُتيب ، الَتکتُب         » .......... «( شاِهد ، عاِل ، ََمروم ، قاِدر الف

0.5 

 .    دیب را از کلمات متضادپرکن یخال یالف را از کلمات مَتادف و جا یخال یاب استفاده از کلمات داده شده ، جا 4
 است. یکلمه اضاف  کی، َفجأًة (  نی، َحز  بی، بَغَتًة ،َقر  دی) بَع  

 .................... ≠ب( ....................                  (  .................... = .................... الف

0.5 

 .دیترمجه کن یرا به فارس ریو حکمت ز  هیآ 5
 .......................................   یَ رَبَّنا الََتَعلنا َمَع َقوِم الظّاِلم -1
 قُ ْبُح النََّسِب  ....................................... سَتُُ یَ ُحسُن اْْلََدِب  -2

2 

 4.5 .دیترمجه کن یرا به فارس ریعبارات ز  6



 .............................................. أَذُکُر َرّّب ِعْنَد ُجلوسي -1
 .............................................. َفجَأًة ظََهَر َسحاب  ِف السَّماءِ  -2
 ِمنهُ َو َصَدَمتهُ .............................................. ارَة  یّ إقََتََبت سَ  -3
 َرجاًء، اِْلَعْب َمَعنا ُکرََة اْلَقَدِم .............................................. -4
 ..........................................ِبُحاَوَلِة .... ُکمیَعلَ  -5

 . دیترمجه درست را مشخص کن 7
 . یهر سازنده ا یساخته شده  یا           . یهر ساخته شده ا یسازنده  یصانَِع ُکلِّ َمصنوٍع.     ا ای(  الف

  یتوان ی. تو من ایابال ن                یتوان یابال تو م ای.     ب نَ یب( ال َتصَعدي . أنِت الَتقدر 

0.5 

 عبارات مناسب است؟ یخال یجا یبرا یفعل هن ایکدام فعل امر  8
 ب( اُکُتيب                  الف ( اُکُتْب     َأخي ......... واِجَبَک .                 ای -1
  ب( الَتکِذّب              ُأْخيت .........                           الف ( ال َتکِذبْ  ای -2
  ب( إمَجعوا               الف ( إمَجعَن      ُطالُب ، ......... احَلَطَب .             ای -3
  ب( اُطُبخْ                 الف ( اُطُبخَن       طالِباُت ، ......... الطَّعاَم             ای -4

1 

 .دیسیکلمات خواسته شده را بنو   یوزن و حروف اصل 9
 َصدوق "                   ...............             » وزن کلمه  -1
 کلمه " خاِلق "         ...............               یحروف اصل -2

0.5 

 مضارع درست است. ای یکدام فعل ماض  یخال یدر جا 10
  ب( َخرَجَ             الف( َخَرَجْت          ٰلِکنَّ الثَّعَلَب....... ِمَن احْلُفرَِة.    -1
 ب( ُنُِبُّ             أاَن  ........ اْلطفاَل .                     الف(  اُِحبُّ  -2

0.5 

 .دیمجالت را مشخص کن یو اندرست یو درست دیرا خبوان ریمنت ز  11
السَّمِع ُهَو َظنَّ أنَّ  لُ یأاَن أعِرُف هذا الثَّعَلَب ُهَو  ثَق»الثَّعَلُب َخرََج ِمَن احلُفرَِة . ِف ذِلَک الَوقِت َوَصَل ُهدُهد  َو قاَل :  لِکنَّ 

ُعُه َعلَ   .هِبُساِعَدتِ  نای. َعلَ َُنُن ظََلمَنا الَغزاَلةَ :»  واانتیَ قاَلت احلَ «اخلُروِج. یاحَلماَمَة ُتَشجِّ
  ال                      السَّمِع؟                                            نَ َعم لُ یَهل کاَن الّثعَلُب ثَق -1
ُعُه َعلَ  -2   اندرست               درست        اخلُروِج.                   یاهلُدُهُد َظنَّ أنَّ احَلماَمَة ُتَشجِّ
  اندرست               درست                                            ماَعَرَفْت اهْلُدُهُد الث َّْعَلَب .  -3
  واانتیَ احلَْ              اهَْلُدُهد                 «                         َُنُن ظََلمَنا اْلَغزاَلَة » َمن قاَل  -4

۲ 

 ۱ .دیسیمرتبط ستون ب بنو  یستون الف را در داخل مربع ها یها فیمشاره رد 12



 
 
 
 
 
 
 

 مشاره ب الف ردیف
  َاْلَحد عاقَ َبةُ اإلنساِن ِف َحیاِتهِ  1
ُدن 2

ُ
  اَلُبکاءُ  ََمموَعة  ِمَن امل

حاَفظَة یَوم  َمن أاّیِم ااُلسبوعِ  3
ُ
  امل

  َمصری َجَرایِن الّدموِع ِمَن احلُزنِ  4

 ۱ .دیاپسخ کواته ده ری، به سواالت ز  ریبه تصاو اب توجه  13

 
 ..........                                    َما امسُهُ ؟ 

 
 ..........                                    ؟ َهل هااتِن َِحاَمتانِ 

 ۳ روخوانی ۱۵

 ۲ مکامله ۱۶
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