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 انم هر تصویر را از میان كلمات داده شده، انتخاب كنید. ) دو كلمه اضافه است( 1
 خّباز ( –انفذة  -مفتاح  -عنب   )

0.5 

 
........................... 

 
........................... 

 از میان كلمات زیر، كلمات مرتادف و متضاد را پیدا کنید و در کنار هم بنویسید. )دو کلمه اضافه است( ۲
 ـ رَاي( یـ شاَهَد ـ قاِدم ـ ِشراء ـ ماض ی)أت

................. ................. =                    .................  ................. 

0.5 

 که زیرشان خط کشیده شده را بنویسید.  یترمجه کلمات ۳
 ( غایة العقِل االعرتاف اِبجلهل.                .................................الف
 الطهران ؟                     ................................. ی( ِلماذا جئتم اِلب

0.5 

 کلمه انمهاهنگ را در کادر مقابل بنویسید. ۴
 كلمه انمهاهنگ                  َشَعرنَ  –مدرسات  -فاعلنَی  -العبون الف( 
 كلمه انمهاهنگ                         حّداد –حلواّنّی  -سائق  -رایضة ب( 

0.5 

 .دیترمجه کن یرا به فارس ریز  یعبارت ها ۵
ّتِحَدِة . ) یف ةیّ ِمَن اللغاِت الّرمس ةیّ ( العربالف

ُ
 منره(1ُمنّظمِة االَُمِم امل

 منره(1َو حنُن سوف انُکُلهُ . ) ذاً یَسَتطُْبُخ طَعاماً لذ ی( والدتب
 منره(1لَِتَقد م الِبالد . ) ( الّّنا َعَمٌل ، ُمهم  ج
رِء خَ د

َ
 منره( 75/0ِمْن َذَهِبِه ) ریٌ ( اَدُب امل

4.5 

 

 



 منره( 75/0اِبلر جوع . أتَ ْفَهُم ؟ ) کَ ی( َعله

 .دیرا ترمجه کن ریز  مانهیو سخنان حک تایآ ۶
 . یّ حَ  ء  ی( َو َجَعلنا ِمَن املاِء کلَّ شَ الف
 الُقلوِب و نوُر االبصاِر . اةُ ی( ِاّن الِعلَم حب

۲ 

 ترمجه صحیح هر عبارت را عالمت بزنید. 7
 روم پس از اینکه پدرم حرفم را گوش کند .              الف: من میَأان اَذَهُب بَعد ما َیسَمُح لی والدی. 1

 روم پس از اینکه پدرم به من اجازه دهد ب: من می                                                         
 الف: سکوت طالست و سخن گفنت نقره است                          السکوُت ذهٌب والَکالُم ِفّضة.. 2

 ب: سکوت مثل نقره است و سخن گفنت طالست                                                          

0.5 

 .دیو مضارع را مشخص کن یفعل ماض ریز  یهادر عبارت  8
 .................فعل مضارع  ................. یو أنت تدُخُل الّصّف االول.       فعل ماض یَدخلُت الّصّف الثّان اان

0.5 

 گزینه مناسب را عالمت بزنید.  9
  تَبدئنَی             ِِبَمع الَفواِکه َبعَد یَومنِی؟                        بَدأُت .......... الف( أ أنِت 

  َشرِْبَت             اَکلِت                  ای اُختی، َهل .......... الت فاحة قَبَل دقیقه ؟       ب( 
  اَرِجُع               َرجعُت      الی ِبالدی فی االسبوع القاِدم.          .......... ج( أان سوف 

  َسَتذَهُب            َذهبنا            اِلی الُبستاِن قبَل ثالثِه ااّیم.                .......... د( حنُن 
  ینظُُر               ننظُُر         اِلی الَیمنِی والَیساِر ُثَّ یَ ْعُُبُ الشارِع.         .......... ه  ( العاِقُل 

 حَبثنا                أحبُث       َعْن طریِق اجلنَِّه فی َحیاتی.                       .......... و( اان 

1.5 

 هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. )یک کلمه اضافه است(. ۱۰
 فصل االزهار و بدایهُ فصول الّسنه                                     الّلسان 

 عدُد ااَّیم االسبوع                                     الرّبیع 
 بالءُ االنساِن فیه                                      الطبیة
 تفحُص املرضی ِبدَقه                                         سبعة
 العلم 

1 

۱۱ 

 خبوانید، سپس به سواالت اپسخ بدهید. منت زیر را
أسرین ابلکردیّه ِبعنی الّدمع. والدتی ُمّدرَسةُ الکیمیاء. هی َتشرُح الّدرس لِلطّالبات جّیداً. والدی کاتٌب. هو « أسرین » ِامسی 

َو لَنا فی القریة «. اری س» و فی الصیِف نذَهُب اِلی قریتنا فی مدینة « اهواز » یکتُب القصُص اجلمیلة. حنن نعیُش فی مدینة 
 بستاٌن فیه انواع َاشجار الفواکه.

 اندرست             . َاسرین ابلکردیه ِبعنی الّدمع.               درست 1
 اندرست             . َاسرین تعیُش فی مدینِه ساری.             درست 2
 ؟ما هی مهنُة والدة َاسرین . 3

1 



 ؟متی تذهُب االسرُة اِلی القریة . 4

 درستی و اندرستی مجالت زیر را بر اساس حقیقت مشخص کنید. ۱۲
  غلط           الف( الُفستاُن ِمن مالِبس الّنساء والبنات.                             صحیح 

 غلط           صحیح     ب( کتب سیبویه اول کتاب کامل فی القواعد اللغِه الفارسیه .     

0.5 

 در جای خالی یکی از کلمات داده را بنویسید. ) یک کلمه اضافه است( ۱۳
 ) َحّی   کثریُه   خری   َکَتم (

 تفّکر ساعهٌ ........................ ِمن عبادة سبعنَی َسنة .الف( 
 الکالُم َکالدَّواء قلیله ینفع و ........................ قاتٌل.ب( 

0.5 

 0.5 دو کلمه( ای کی. )دیبه پرسش ها، اپسخ بده ریاب توجه به تصاو  ۱۴

 
 ...........................ما هذا؟ 

 
 ........................... وان؟یما اسُم هذا احل

 .دیاپسخ کواته بده ریبه سواالت ز  ۱۵
 ؟        ......................................... یقتیصد ای( کم ُعُمرِک الف
 انِت ؟       ......................................... نَ ی( ِمن اَ ب

0.5 

 

 موفق ابشید


