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ِ أُموري                 فَاسُم إِلهي زاَد ُسروري    أَبَدأُ بِاسِم ّللاه
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 "بکَلْ – سَجِّلمُ –بلَثَعْ –حاسوب"   کلمه اضافه است(2)را بنویسید. نام هرتصویر ،بین کلمات داده شده از

  

 

  

..........................                                                       ..................................        
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 ترجمه کنید. فقط کلمات مشخّص شده را

 )سعدی(  تمثال که هست صورت دیوار را همین                        به چشم و گوش و دهان آدمی نباشد شخص

 )موالنا(برود از تو چو در بحر رسیدی وینـتل                               ای سیل در این راه تو باال و نشیب است
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 در جای خالی بنویسید. ی متضاد بیابید ومترادف و دو کلمه یده شده دو کلمهدر جمله ی دا

 حَسَنٌ ولکِن فی الشَّبابِ أحسَنُ کالمِ :مَن کَثُرَ خَطَؤهُ قَلَّ حَیاؤُهُ. اَلتَّوبةُهذا اَفضلُ الْ

....................... ≠ .......        ........................... 

= .......................... .......................... 
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 به فارسی ترجمه کنید:  

 ......  ........................................................................................................... (57/0) ُن آَدَم في لِسانِهِ أَکثَُر َخطایَا اب   -الف

غیرةَ  -ب تي الصَّ ُت أُخ   ...................  .................................................................................. (57/0)في الدُّروِس   ،ساَعد 

ُکت   -ج  ...............  ......................................................................................................................... (7/0)إِذا َغِضب َت فَــاس 

 .........  ......................................................................................  (1)َکهَربائیَّة َحوَل الطهاقَهَ ال   ،اِسَمعوا َکالَم الدَّلیل -د

ئَةَ : َرأَی نا أَل  أَجاَب الُجنوُد  -ه  .....  ...........................................................................................  (1) ِمن بَعید   واَن الُمَهدِّ

 .  ............................................................................................................. (7/0) َو ال میراَث َکـاألََدبِ  لِ ال فَقَر َکالَجه   -و

 .  .......................................................................( 1)کاَن الطَّیاروَن یَتَناَولوَن فیتامین>إ< قَبَل ال غاراِت اللَّیلیَِّة  -ز 
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 ادامه سواالت در صفحه بعد



 

 

                                                                                                                                                                      
 

 نمره پایه نهممتحانات هماهنگ استانی ا ردیف

 

2 

5 

 را مشخّص کنید. در هر ردیف کلمه ناهماهنگ

  ُشرطيه                   َحل وانيه                    ِدراسيه                   ریاضيه 

       اَِشتَری                 أَمَکنَ                      أَکبَر                         تَلَمَ اِس  
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 هر تصویر را با ص یا غ مشخص کنید. صحیح یا غلط بودن جمله ی زیرِ

 

 (نََزَل الطُّالُب ِمن الحافلِة)   (    ٌب )تِل میٌذ راسِ  ُهوَ   (    ) ال خاِمس ِمن األُسبوعِ  یومُ      (     َغداَء)ال   یَأَُکلُ  ُهوَ 
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 فعل مناسب را انتخاب کنید. ،با توجه به مفهوم جمله

     التَکِشف                     ِدقائُِکم                            التَکِشفوا ُعیوَب أَص   ...............

 

     اُرُسمي                       ُسماصوَرةَ الشَّهید             اُر   أَیَّتَُها الطهالِبَتاِن  ................
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 را انتخاب کنید.یا نهی مناسب  فعل امر، با توجه به تصویر

 
  اِشَرب   ال تَشَرب    (ع)الماَء إاِله بِِذکِر الُحَسین  ......

 
  التَسَمح    اِسَمح   . أَکتُُب اآلنَ لي َرجاًء،  یا أُستاذ .....
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 (تون ب اضافه است.) یک مورد در س .بنویسید« ب»ستون  را کنار پاسخ مرتبطِ آن در« الف» ستون عبارت از شماره هر

 ب الف

  ٌفَرُج اَل ِصفَةٌ َحَسنَة  

 اَلُمواِصلَة َحیاةِ ال  عاقِبَةُ اإِلنساِن في  

  نَشیطٌ  اإَِلستمراُر َعلی َعَمل   

 ِعاب   َمصیرٌ  َحلُّ الصِّ

  بسیطٌ  
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36 
راَسةَ فَقََدت  ساَرةُ والِ مضارع را مشخص کنید. فعل ماضی و مقابل یر جملهد  َدتَها في َسنَة  ماِضیة  َولِکن التَتُرُک الدِّ

 فعل مضارع:................................              فعل ماضی:  ...............................               
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 با توجه به متن زیر به سواالت پاسخ کوتاه دهید.

أَحمد  َو قاَل لَهُ: ِعندي ُمشِکلَةٌ َو َحلُّها  هِ فَذَهَب إِلَی َصدیقِ  .أُموِرِه إِلَی شخص  أَمین سلیمَ أَراَد ُمَوظٌَّف ِمثاليه تَ 

ة  إداریَّة  كبِیَدِ   . كلیَم أُموري إِلَیَو أُریُد تَس   ع  واحد  أُسبو دَّةِ لِمُ . أَنَا َسوَف أُسافُِر لِمهُمَّ

د! البأَس، أنَا أَفعُل أُمورَ   كقاَل َصدیقُهُ: یا ُمحمَّ

ـا َرَجَع الُمَوظَّفُ  فَرِ  لمَّ قاَل  أَمیٌن و أَفضُل َصدیقي اِلَنَّ  َو قاَل لَه: أنَت َرُجٌل َذکيه وَ   و قَبَّلَهُ  َصدیقَه َشَکرَ  ِمن السَّ

 ِ   : َخیُر النهاِس َمن نَفََع النهاَس.(ص) َرسوُل ّللاه

*********************************** 
 أَحمد       محمد                           52/0الُمَوظَّف ؟  اِسمُ  ما -

   ِستهة       ةَسبعَ                     52/0سافََر الُمَوظَّف ؟ وماً یَ  م  کَ  -

 .......................  ................                      2/0ف ؟  َکیَف کاَن َصدیُق الُمَوظَّ  -

 .........................................    2/0؟ السَّفَرِ  ِمن ُرجوِعهِ  بَعدَ  فََعَل الُمَوظَّفُ  ماذا -

  ..........................................                   2/0؟السَّفرِ  إلى الُمَوظَّف َذَهبَ  اذالمِ  -
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 واژه های مشخص شده را ترجمه کنید ،ن کلماتبا توجه به وز

 )سعدی(  .......................... مشهود ،به توانگردلی و نیک نهادی                         جوانمردی و درویش نوازی، مشهوربه 

 ..............................   نا()موالسینه مشروح تویی بر در اسرار مرا                    و مفتوح تویی فاتحوح تویی روح تویی ر
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 ارتباط دارد؟ «يأََحبُّ الطَّعاِم إِلَی ّللاِ ما َکثَُرت َعلَیِه األَید» حدیثاز نظر مفهوم  با  حدیثکدام 

    اِء أَحَسُن    اَلسَّخاُء َحَسٌن َو لِکن  فِي األَغنی                    اِعَمل  لُِدن یاَک َکـأَنََّک تَعیُش أَبًَدا   
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 باتوجّه به تصاویر، به پرسش های زیرپاسخ مناسب ) کوتاه ( دهید.

 ؟.................... َعلَی الشََّجَرةِ  ماذا

یهارةِ َمن   ................... ؟ في السَّ

 ؟................... َمتی تَذَهبیَن إلَی الُمتَحفِ 

   ؟..................لَمدرَسِة ریُم إلَی اَهل َذَهبَت  مَ 
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 موفق و پیروز باشید.
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