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ُل،       (ي عال  ت   ه  اسم  ب   )                      ر          ا لف صُل)الت  رم(األوَّ بیَّة  ل لصَّف   العاش   99/ 10/ 10الت اریخ:     ا متحاُن اللُّغ ة  الع ر 

           

ُل و االسمُ  دینة  إیالم      الث انویة: فرزانگان ل                       العائلیُّ:    ا السُم األوَّ          الط بیعیَّةُ  الف رع: العلومُ              م 

:           3عدُد الص فحات:       قُت:              25عدُد األسئل ة  : سمیرة داراخانی                     دقیقة   60الو  ع ةُ األسئل ة   واض 

هد  إلی الل حد  «                      ردیف ن الم    1صفحه : ال                               األسئلة» اُطلُب العلم  م 

 کلمه به ترتیب کدام است؟ (   4تَرجمةِّ الکلماتِّ الت الیةِّ َعلَی الت رتیب: ) ترجمه این   يَعی ِّن الصحیَح ف (1

َرة، ضیاء»  َرة، َخضِّ  ، ُغصن « ُمنَهمِّ
 شاخه   /فروزانسبز /  /تباهیب:                 شاخه ها                 /فروزانسرسبز/  /روشنایی الف: 
 شاخه ها                    /ریزانسبزی /  /تباهید:             / شاخه                           ریزانسرسبز/  /روشنایی ج: 

 َعی ن الُمترادفین: ) دو کلمه مترادف یا هم معنی را معین کن (  (2

را –الف: بَیع      مَ نا -َرقََد د:              قریب  – بعیدج:        َممنوع        -ب: َمسموح       ء      شِّ
 

 با بقیه همآهنگی ندارد؟ (  از جهت معنی َعی ِّن الکلمةَ الغَریبةَ: ) کدام کلمه  (3

 نِّساء د:                         َجمالج:                           أوالدب:                       بَنات الف:  
 

 بَِّمناَسبٍَة َجمیلٍَة.« ) کدام واژه با این جمله تناسب دارد؟( َعی ِّن الکلمةَ الُمناسبَةَ : » إحتفاٌل عاٌم   (4

هرجان                 ب: َمَطُر السَّمک                  ج: َغیم                        د: بُ    قعَة الف: مِّ
 

ط أ َعی ِّن (5 : ) کدام گزینه در مورد مفرد کلمه  الخ   است؟ (  غلطفي ُمفرد الکلماتِّ

 عامل=   ُعَمالء د:               یَنبوع =   یَنابیعج:                   ثَلج=   ثُلوجب:                نَجم=  أنُجمالف: 
 

 است؟  نیامده ضادُّ: ) در کدام گزینه مت ضاد فیها المُ  ما جاءَعی ِّن الجملةَ ال تی  (6
بَن الس ی   .ئالف: الحسناُت یُذهِّ .                                    ب: یَحتاُج اإلنساُن إلی الفََرحِّ و السُّرورِّ  اتِّ

ن ذََکٍر و اُنثی«                 د: َمَدَح  . ج: » یا أیُّها الن اُس إن ا َخلَقناُکم مِّ لِّ ِّ و َسبَّ  َجیوَش الباطِّ ُر َجیوَش الحق   الش اعِّ
 

 عی ن الُمرادف لِّهذهِّ الکلمة: » َشَرَرة « ) مترادف یا هم معنی کلمه » شررة « کدام است؟ (  (7

َرة                    د: َجذَوة      َرة                      ج: َمستَعِّ رة               ب: ُمنتَشِّ  الف: ُمنَهمِّ
  

َق.« َعی ِّن الصحیَح فی تَرجمةِّ العبارةِّ »  (8 َورَحت ی تَُصد ِّ  اُنُظر إلی هذهِّ الصُّ

 به این عکس نگاه کرد  تا باور کند.ب:  به این عکس نگاه می کنم تا باور کنم.                           الف:  
 ن عکس ها نگاه کن تا باور کنی. به ای د: به این عکس ها نگاه کن تا راست بگویی.                          ج: 
 

 معی ن کن(  ،خط کشیده شده را شزیر آنچهما تحتهُ خطٌّ:) ترجمه َعی ِّن الصحیَح فی تَرجمةِّ   (9

ن  ف  ع لی» یَئَِّس العُلماُء مِّ .«  التَّع رُّ ر ِّ َمَطَر السََّمکِّ  سِّ
 

 د: همراهی                 : افتادن                  ب: شناختن                    ج: پدیده      الف

ب الصَّحیَح لِّلفِّراغِّ: ) گزینه صحیح را برای جای خالی انتخاب کن (  (10  اِّنتَخِّ

 . هاَب إلی ................ اإلمتحانِّ ن ا الذ ِّ  َطلَبَت الُمعَل َِّمةُ مِّ
 فَریقِّ الف: قاَعةِّ                  ب: َمطارِّ                    ج: حاسوبِّ                د: 



ر                 الف رع: العلوُم  بیَّة  ل لصَّف   العاش   2الصفحه :                                      الط بیعیَّةُ ا متحاُن اللُّغ ة  الع ر 

؟ لِّلفِّراغِّ: »  َعی ِّن الصحیحَ  (11 نَدُکم .............. الدُّخولِّ  « َهل عِّ
 قائَمة د:                  جاهِّزوَن  ج:                    الُمرافقینَ ب:                 بطاقاتِّ الف:  
  

ن عبادةِّ َسبعیَن َسنَةً.«  تَرجمةِّ  يَعی ِّن الصحیَح ف (12  العبارةِّ: » تَفَکُُّر ساَعٍة خیٌر مِّ

 زمان اندیشیدن از عبادت، در هفتاد سالگی بهتر است.الف:   
 است.  تربر  هسال هفتب: یک ساعت فکر کردن از بندگی کردنِّ    
 ج: یک ساعت اندیشه ی خوب از هفت سال عبادت بهتر است.    
 د: ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال  است.    
 

13)   :  َعی ِّن الصحیَح فی التَرجمةِّ

ثنینِّ یَکفي : إنَّ َطعاَم الواحدِّ الف  . غذای یک نفر، برای نفر دوم هم کافی است.االِّ
ثنینِّ یَکفي الثالثَةَ َو األربَعَةَ. و غذای    کافی است. برای سه و چهار نفر هم   دو نفرب: َو َطعاَم االِّ
قُوا. همه آن را بخورید و پراکنده نشوید.    ج: ُکلُوا َجمیعاً  ال تَفَرَّ
. زیرا برکت در زیاد بودن است.    د: فَإنَّ البََرَکةَ َمَع الَجماَعةِّ
 

14) :  .......   ،» الهی قَد اِّنقََطَع َرجائي َعن الخلقِّ َو أنَت َرجائي! « خدای منَعی ِّن الصحیَح فی التَرجمةِّ

 الف: امیدم را از مردم قطع کرده ام و تو امید من هستی! 
 ب: امیدم را از مردم قطع می کنم و تو امید من هستی! 

 ج: از مردم نا امید شدم و تو امید من شده ای! 
 د: از مردم امیدم بریده شده است و تو امید من هستی! 

 

ب الترجمةَ  (15  است؟ (  غلط: ) کدام ترجمه غیر  الصَّحیحة  إنتَخِّ

بوَن فَعَلینا تَصدیقُُهم. آنها دروغ نمی گویند پس ما باید باورشان کنیم. الف:   ُهم ال یَکذِّ
. آن پدیده همه مردم را متحی ر کرد.    ب: تِّلَک الظ اهِّرةُ َحیََّرت ُکلَّ الن اسِّ

. آن ن تِّلَک الَمدَرَسةِّ في السَّنةِّ الماضیةِّ جا مِّ  ها سال گذشته از آن مدرسه فارغ التحصیل شدند.ج: ُهما تََخرَّ
 أنا َو َزمیلي اِّستَلَمنا َرسائَل َعبَر اإلنترنِّت. من و دوستم نامه ای را از راه اینترنت ارسال کردیم. د: 
 

 أيُّ کلَمٍة یَناسُب التَّوضیَح الت الي: ) کدام کلمه متناسب با این عبارت است؟ (  (16

م.« » َرئیُس البالدِّ  باتِّهِّ داءِّ واجِّ  الَّذي یَأُمُر الُمسلِّمیَن َو یَنَصُحُهم ألِّ
ر                    ج: الُحریَّة                     د: الوالِّي   الف: القائد                   ب: القادِّ

 

ي.  (17  َعی ِّن الص حیح لِّلفِّراغِّ: أنا ................ الواجباتِّ في بیتِّ َجد ِّ
 الف: َکتََب                    ب: َکتَبَن                        ج: َکتَبُت                       د: َکتَبنا     

    

 در کدام گزینه معادل ماضی استمراری وجود دارد؟ (18

.          الف: کاَن الطُّالُب یَأُکلوَن الُخبَز.                   ب: کاَن الط الُب في الَمدَرَسةِّ
واُر َسوَف یَذَهبوَن إلَی َمشَهَد.                       ج: ال أفَهُم َکالَمَک.ج:   الزُّ
 

 را نشان می دهد؟   9:45کدام گزینه ساعت  (19

َرةُ إال  ُربعاً             ج: الس ابِّعَةُ إال  ُربعاً   بُع             ب: العاشِّ عَةُ            الف: الت اسعَةُ و الرُّ          إال  ُربعاً د: الت اسِّ



ر                 الف رع: العلوُم  بیَّة  ل لصَّف   العاش   3الصفحه :                                      الط بیعیَّةُ ا متحاُن اللُّغ ة  الع ر 

ط أ َعی ِّن (20 یاضیاتِّ  الخ  لمِّ الر   است؟( غلط : ) کدام گزینه براساس علم ریاضی َحَسَب عِّ

   18ب: َسبعَةٌ زائد أَحَد َعَشَر =                               32الف: ثَمانیةٌ في أربَعَة =
َدةٌ و َخمسوَن تقسیٌم َعلی ثاَلثَة =                      56ج: ثاَلثَةٌ و ست وَن ناقِّص َسبعَة =   18د: واحِّ

 

 .« ساوي ست ِّین ثالثین ........... اثنینِّ یُ   لِّلفِّراغِّ: » َعی ِّن الصحیحَ  (21

 في د:                     تقسیٌم علیج:                   ناقصب:                        زائدالف: 
  

ن » اِّستَلََم «) مضارع این فعل کدام است؟(  (22  عی ِّن الجواَب الصَّحیَح: المضارع مِّ

 یَنَسلُِّم                         د: یَستَلِّمُ الف: یَسلُِّم                  ب: یَتََسلَُّم                  ج: 
 

23)  . َن الَمدَرَسةِّ بَعَد َسنَتینِّ ب الصَّحیَح لِّلفِّراغ: » إن شاَء هللاُ َسوَف .............. ُکلُّنا مِّ  اِّنتَخِّ

جنا              ب:  جُ الف : تََخرَّ جُت                       د: اَتََخرَّ ُج               ج: تََخرَّ  نَتََخرَّ
 

ب لِّهذا السُّؤال؟ ) کدام گزینه برای پاسخ این سوال مناسب است؟( (24  ما ُهَو الجواب الُمناسِّ

 َحت ی اآلن؟  مازندران  مَهل َرأیتُ 
 الف: ال، ما َرأینا            ب: ال، ما َرأیُت            ج:نَعَم، َسأذَهُب           د: نَعَم، َستَذَهُب           

 

: ) کدام گزینه برای کامل کردن این گفتگو مناسب است؟ (  (25 وارِّ َب لِّتکمیلِّ الحِّ  َعی ِّن الُمناسِّ

ائَرةُ: "........................ "     ؟ ران ایَکیَف َوَجدَت            الز 
اً. ب:                    .                    ما أجَمَل الغاباتِّ  الف:    د ِّ  إنَّ ایران بِّالٌد َجمیلَةٌ جِّ
ٌز.                       ج:   ن ا بَطد:                               أنا جاهِّ هِّ. قَتُهُ اُکلُّ واحٍد مِّ  بِّیَدِّ

                         

 أرجو الن جاَح لِّلَجمیعِّ، سمیرة داراخاني  
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