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 ابرم التؤاس ردیف

 .                                                                                                                         دیترمجه کن یرا به فارس ریز  یمجله ها 1
 .)رسول هللا ص(ده  ی.املسلُم َمن سلَم الّناُس من لسانه و الف
 ُمَنظمة األُمم  املتحدة .  یف ة  ی  من اللغات  الرمس ةُ ی. العربب
 (35﴾.)نورم  یعل ء  یهللاُ االمثاَل للناس  َو هللاُ بکلّ  ش ضربُ ی.﴿ج
 .اً ری و فرحوا کث داً یاجلبَل و وجدوا عاملاً جد عُ ی.صعَد اجلمد
 .ء  یُکلّ  ش  یعل قدرُ ینفسه ؛  یعل عتمدُ ی.و عندما ه
 (53﴾.)الزمرعاً یالذنوَب مج غفرُ ی.﴿إن  هللَا و
 عن النظر. بیغا ی  ح  فیالشر  یعشر عجل هللا تعال ی. االمام الثانز

6.5 

 .دیرا انتخاب کن حیترمجه صح ۲
 الصفّ نا. یذهبنا ال حنن
 رفتند. شانیبه کالسها شانی.االف
 .می.ما به کالمسان رفتب

0.5 

 0.5 .دیسیرا کنار آن بنو  ریانم هر تصو  ۳

  

 د.یسیخواسته شده را بنو  یمرتادف و متضاد کلمه  ۴
 ≠=                                                               قادم  مهنه

0.5 

 .کلمات مشخص شده را به فارسی بنویسید ۵
 مجیلًة. شاّلالت  غاابت  و أهنار  و أزهار  و بساتنُی و عیون  و  احملافظةفی هذه 

0.5 



 متفاوت است؟ هیکدام کلمه اب بق ۶
 بقرة           فرس         مهنة           غراب                        سیالس بت         الثالاثء        اخلم          الفض ة

0.5 

 .دیو مضارع خط بکش یفعل ماض ریز  ر؛یز  یدر مجله ها 7
 مسعتا کالَم املعلّ مة  و مها تعمالن  به .    األختان  

0.5 

 .دیمناسب را انتخاب کن نهیگز  8
؟   عملَت        تعمل یأنَت ........................ف أ         نیَ املصنع  األمس 
  نیَ تعرُف         تعرف   ؟یأخ ایهل........... ذلک املدرَس  

                                    نظُرُ یالشارَع؟  ننظُر             عبُ یمث   سار  یو ال نی  میال ی............... إل العاقلُ 

1.5 

 .دیمناسب را اب توجه به مفهوم مشخص کن نهیگز  9
................... یهذه السنة   ف یف حنن  السادس      الثامن                   الص فّ 

................................الفطور                  العشاء یأنکله ف طعامُ   الصباح 

1 

 .دیمشخص کن تیمجالت را اب براساس واقع یاندرست ای یدرست ۱۰
 ریالکالُم الکث یف شیسالمة الع-ب                          نیالصالة عموُد الد-الف

.          د ء  یاملنشفة ش-ج  احملافظة جمموعة  من املدن  -حلفظ صحة  األسنان 

2 

 .دیخود اپسخ کواته ده یاب توجه به دانسته ها ۱۱
      ن ؟یحاُل الوالد فَ یملاذا أنت  هنا؟                                   ک

 مدُرَسُتَک؟                                       نَ یمن املدرسة؟                        أ نیَ خترج یمت

1 
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