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 : دیترمجه کن یرا به فارس ریز  یمجله ها 1
 
 وهادئ. یٌ .هو ولٌد ذک قکَ یاَعرُف صد-1
 
 َو َجدَّ ،   َوَجَد . ئا  یَمن طَلَب ش-2
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 اجلامعة . یااَن َسافعَل َاحباث فِ  -7
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 .دیترمجه درست را انتخاب کن ۲
 .  بٌ یلهُ حب سَ یَمن ل بُ یالغر  -1

 .ستیاست که اب دوستش مهراه ن یکس  بیغر -الف                                 
 0ندارد  یاست که دوست یکس  بیغر  -ب                                   

 ِاعَلم َانَّ النَّصَر َمَع الصَّرب . -2
 0است.. یمهراه بردابر  یوز ری بدان که پ-الف                                 

 0اب صرب است. یوز ری دامن که پ یم -ب                                  
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 0.5 ِجسر(   -ََنر    -َکلب    -) فَ َرس  .     دیسیکنار ان بنو   یرا به عرب ریانم هر تصو  ۳

 
  .یٌ َخشب............ هذا 

 .       ریٌ صغ............ هذا 

 است( ی)دو کلمه اضاف دیسیمرتادف ومتضاد را دوبه دو کنار هم بنو کلمات  ۴
 

 ( حیقَب – قةیَحد  -فجاًَة   - لیجَ   -)بَغتًة 
                                                

...............            ...............            ...............            ............... 
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 .دیترمجه کن یکلمات مشخص شده را به فارس ۵
 . َننـایب ا  یَخشبِجدارا   ِاصَنع
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 انمهاهنگ است؟ یکلمات از نظر معن  ریکدام کلمه اب سا ۶
 

 0َسحاب   0 مایا   0َمطر    0 حیر   - الف
 0َحَطب   0ُدخان   0ََناح   0انر -ب
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 0.5 }ََممود { .................. است. یحروف اصل وزن کلمه } انِصر { .................. 7

 .دیفعل مناسب را انتخاب کن یخال یجا یبرا 8
 

 □الَتکُتب        □الَشجر .                  اُکتب   یَعل ئا  ی.............شَ   -الف
  □ِاعملوا          □ِاعمل        املومنوَن ، ............. صاحلا  .        هایّ ا ای -ب
 □اُصُدقن         □ یالَتکذب      .          اةیاحلَ  ی، ............ف  یلتیزم ای -ج
  □َرَجع َ            □ ُقدُ ری سَ       .               یاملستشف یهو ..........غدا ف  -د
 □قّبلت           □قّبال        .                               ی....... امّ  یاُخت -ه
 □ َتشرَبن         □اشرب           اننت   ......   املاء.                         -ی
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 کلمه اضافه است.  کی.دیسیبنو  یخال یکلمات مقابل کلمه مناسب هر مجله را انتخاب کرده ودر جا  انیاز م 9
ساء  –الّسمع  لُ یثق –) قاطُع الّرحم                                

َ
ستشف  -َشباب   -امل

ُ
 (  یامل

رض-2      ..................  لیالّل هیالنَـّهار وِبدا هیوقُت هَنا -1
َ
 .................  یَمکان ُُمهز لـَِفحِص امل

 ..................  اـّدیجَ  سمعُ یَ ال  یالَّذ -4      .................     اطفاال  .    سوایُهم ل َ نیاّلذ -3
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 .دیدرست را انتخاب کن نهیدرک مطلب : اب توجه به منت گز  ۱۰
 

َدرس ف یال ذی.و َذَهب الَتالم دیاجَلد یعام الّدراس اِبَتداَ 
ُ
درسه . َدخَل امل

َ
 یف وَسهال. اَهال  ُکمیالَصف و قاَل : الَسالُم عل یامل

ا لُغه الُقران . دایابلَتعُلم هذه الُلغه جَ  نای. َعل هیالَصف التاسع . اان ُمَدرس الُلغه الَعرب  . الهنَّ
 

َدرس؟                 ال نَ یاَ  یاِل -الف
ُ
درَسه   یَدخَل امل

َ
 □الَصف   یال             □امل

ا لغه جَ         ه؟یابلَتعلم اللغه الَعرب نایِلماذا َعل -ب ا لغه القران           □ دیالهنَّ  □الهنَّ
درس         ؟               کمیَمن قال الَسالم علَ  -ج

ُ
 □ ذیالتاَلم                 □امل

درس  ؟                  دُرسُ یماذا  -د
ُ
 □الُقران                    □ هیُلغه الَعرب      امل
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 .دیمعلوم کن تی)غ(هر مجله را بر اساس واقع ی)ص( واندرست یدرست ۱۱
 

 □غ               □َمشهد .                                        ص نهیَمد یاالمام الثـّامن فَمرقُد  -الف
َخزن َمکان َتعرُبُ السَ  -ب

َ
 □غ               □ص          منه  .                                   اراتیّ امل

 □غ               □ص                                      علمه.             یاَدم ف ابنایَ اَکثـُُر خطا -ج
 □غ               □ص         الَصف للَعمل.                          یف ذیَُمموعه من الَتالم قیالَفر  -د
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 1 .دیاپسخ کواته ده ریز  یبه پرسش ها ۱۲

 
 ؟                                          بیهذا الطَّب فعلُ یَ ماذا  -الف

 
 َکم عـَدُد احلَقائب؟  -ب

 

 موفق ابشید


