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 اولنوبت 
 

 ابرم التؤاس ردیف

 است( ی.)دو کلمه اضافدیسیآن بنو  ریو ز  فتهایکلمات داده شده   نیرا از ب ریانم هر تصو  1
 (ََسََکة –ثَ ْعَلب   -غزاَلة  –)ذئٌب 

0.5 

  

 .دیسیرا بنو  ریمرتادف و متضاد کلمات ز  2
 = ....................ِعنَدما                                 # ....................َعداَوة   

0.5 

 .دیسیمشخص و داخل پرانتز بنو  ییمعناکلمه انمهاهنگ را از نظر   فیدر هر رد 3
 ََحاَمة)........( -َکلْب   –َجنَّة  –َسحاب ).........(         ب( فَ َرس –َمطَر  – حیر  –الف(أَخَذ 

0.5 

 .دیشده است را ترمجه کن دهیآهنا خط کش ریکه ز   یکلمات 4
 اْلُمقاِبِل؛                              )...............( الرَّصیفِ  ی( شاَهْدتُُه َعلَ الف

الِة ب  َأَحُدُهم بَ ْغَتًة:                        )...............( َصرَخَ ( َو بَ ْعَد أَداِء الصَّ

0.5 

 .دیترمجه کن یرا به فارس ریز  یعبارت عرب 5
 ( /5(َأْسَأُل َرّبي َحلَّ ِصعاّب )الف

 (/5(اُْصُدْق ِف َحیاِتَك َو ال َتْکِذْب أَبَداً )ب
َب إلِ ( بََدأَ اِبْلُبکاِء ج ََ ِه) یَ َفْجَأًة َو ذَه َِ  ( /75غرُفَت

 (  1( أَنَت ال تَ ْقِدُر، ِلَ ُُتاِوُل؟! ِاقْ َبْل َمصریََک ) د
هاُب ِلُصْنِعها)ر  (  /75(ُجسوٌر َکثریٌَة ابقَیٌة؛َعَليَّ الذَّ
 (1( ای َشباُب، َعَلیُکم اِبْلُمحاَوَلِة. ِاْْسَعوا َکالمي)ز

4.5 



 .دییترمجه منا یرا به فارس ریز  ثیاحاد 6
 بٌ یَقر  یفَإن یَعني  یالف(إذا َسأََلَک ِعباد

 ( أْعَجُز النياِس َمْن َعَجَز َعن اْکِتساِب اإلخوانِ ب

2 

 .دیترمجه درست را انتخاب کن 7
 ِإنَّ َحواِئَج الّناِس ِإلَْيُکم نِعَمٌة ِمَن الّلة( الف

 □خدا است. یمردم از نعمت ها ازنی رفع حتماً (2        □از خداوند است یمردم به مشا نعمت ی(قطعاً نیازها1 
  ِاْصرِبوا ِإنَّ هللَا َمَع الّصاِبريَن.( ب

 □.قطعا خدا اب صبوران است دی( صرب کن2              □( صرب کن.قطعا خداوند اب صرب کنندگان است 1 

0.5 

 . دیسیبنو  یاست ؟ آن کلمه را به عرب یمربوط به چه کلمه ا ریز  حاتیهر کدام از توض 8
 .....................                             هِ یْ (إداَمةُ اْلَعَمِل و اإلْسِتْمراُر َعلَ الف

اً ِف َشرِق آسیا.                                     .....................ب  ( ِبالٌد َکبریٌَة ِجدي

0.5 

 .دیمشخص کن تیرا بر اساس واقع ریعبارات ز  یاندرست ای یدرست 9
يءٌ الَّذي َیْصَعُد ِمَن النياِر.                                     صالف  □غ                 □(اْلََْشُب شَّ

ُب .              صب  □غ                 □(اْلَمْلَعُب َمکاٌن یَُدرِيُس فیَها اْْلْستاُذ َو یَ َتَخرَُّج ِمنَها الطُّالي

0.5 

 است( یکلمه اضاف  کی.)دییآن متصل منا حاتیرا به توض ریهر کدام از کلمات ز  10
 (اْلَمساء                            الف(هَو الَّذي ال َیذَهُب لِزایرَِة َأقرابئِِه.1
ْطَعم                              ب( َیْدُخُل اْلَبیَت ِبَدعَوٍة َأو 2

َ
 ِبَغرِی َدعَوٍة.(امل

 ج( َوْقُت هِناَیِة النَّهاِر َو ِبدایَِة اللَّیِل.                            وفی(الض3
 (أْفرَِقه                                د( ََمموَعةٌ ِمَن الريایضیينَی َأْو مَجاَعةٌ ِمَن الزَُّمالِء ِف اْلَعَمِل.4
 (قاِطُع الريَِحم          5

1 

 .دیده ی.سپس به سواالت اپسخ کواته عربدیرا خبوان ریمنت ز  11
ٌد. يل ُأختان:فاِطَمة َو زِ  ذٌ یتِْلم َأان فِي الثاِمِن. ِاْسي حُمَمَّ  یٌ اْلَمدَرَسِة وِعْندي َأَخواِن: َعل یمُها َصغریاتِن َفال َتذَهباِن إل َنٌب،ی ْ ِف الصَّ

 یف ْذَهبُ یَ جامَعِة ِطهران.ُهَو  ی؛إنَّهُ ََتَرََّج ِمَن اْْلاِمَعة َو اْْلَن هَو ُمَوَظٌف.َجواٌد طاِلٌب فَو حاِمٌد. حاِمٌد َأکرَبُ أَوالِد اْْلُسرَة
ِف َو  یالَصباِح إل  .تِ یْ اْلب َ  یَمساًء إل ْرِجعُ ی َ الصَّ

 َصٍف حُمَمد؟ یَّ أ ی( ف1
 ( َمْن ََتَرََّج ِمَن اْلاِمَعة؟2
 جامَعة طهران؟ ی( َمْن طاِلٌب ف3
 اْلَمدَرَسِة؟ یإلَ  َنبی ْ (ِلماذا ال َتذَهُب فاِطَمة و زِ 4

۱ 

 .دیسیرا بنو  ریز  یو وزن کلمه  شهیر  12
 
 

۱ 



 
 وزن ريشه کلمه 

   إْشِتغال

 .دیو مضارع مناسب را انتخاب کن یماض یفعل ها یخال یجاها یبرا 13
ُب ...............فالف ُتما         □اْلَمْدَرَسة        .                    َلَعبوا ی( هوالء الُطالي  □َلَعب ْ

کَتبة؟                  َیْذَهُب  ی.................... إل َذة،َهلیالتِيلم تهایي ( أب
َ

 □َتْذَهبُ          □امل

0.5 

 .دیو امر مناسب انتخاب کن یهن یفعل ها یخال یجاها یبرا 14
 □َتشرَبی ال          □حارياً                   . ال َتشرْب  ایً ، .................... شا یُأخت ای(الف

 □أْخُرجوا             □....................  ِمَن اْلَمْکتَ َبِة.           أْخُرْجَن  َرجاءً  ،یالتی( ای  َزمب
 □إْعَملوا              □ال تَ ْعَملوا                مً یِبا َتعَملوَن َعل ی( .................... صاحلاً إني ج

 □ْلنَ إْجعَ               □إْجَعال               ِکتاَبکما هنا        ....................، َقتانِ ی( ای َصدد

1 

 (ی.)اپسخ عربدیخوداتن به سواالت اپسخ ده تیاب توجه به موقع 15
 اْلن؟ ومیَ  یَّ أ ی( ََنُْن فالف

راسيُّ ِف إیران؟ ی(َمتَ ب  یَبَدأُ اْلعاُم الدِي

0.5 

 ۱ (ی.)اپسخ عربدیبه سواالت اپسخ ده ریاب توجه به تصاو  16

 
 هِذِه الَعالَمِة؟                                         یما َمْعن

 
 َضِة؟ایي ما إْسُم ٰهِذِه الر 

 ۳ مکامله 

 ۲ روخوانی 

 

 موفق ابشید


