




3 فِّ الّساِبعِ َو الّثاِمِن(   ُل )ُمراجَعُة ُدروِس الصَّ رُس اأَلوَّ     الدَّ

الف(مهارتواژهشناسی:

در	هر	ردیف	کلمه	ناهماهنگ	)از	جهت	دستوری	یا	معنایی(	با	سایر	کلمات	را	مشخص	کنید:		1

الف( یَومان              أسنان             ألوان              إخوان                                                       )استان اصفهان ـ خرداد 96(

ب( هؤالء                هذا                ماذا                هذاِن                                 )استان قزوین ـ خرداد 96(

پ( یَکُتُب                َجَمَع        َخرَجُتام    َجلَسَن                                     )استان البرز ـ خرداد 96(
																											)استان گلستان ـ  خرداد 95( ت( ُمحاَفظَة             َقريَة              َمديَنة              عاِمل       		

ث( طُّلب             بُستان       أفرَقة    َشباب                                                 )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  صبح(

ج(	طَبيبة            طَباخة      َحقيَبة    ُموظََّفة                                                 )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  صبح(
چ(	أخذتم            أسَمُع      أَمروا     أکلنا                                                    )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  عصر(

فقط کلمه های مشخص شده را به فارسی ترجمه کنید. 2
راسیُّ الَْجدیُد.                                                            )استان قزوین ـ خرداد 96( الف( یَْبَتِدُی الْعاُم الدِّ
ب( َمرَحَمٌة، كَنٌز، كََدوايئ.                                                                                                                  )استان گلستان ـ  خرداد 95(

پ( الَشوارع َمملوَءًة بالَبننَي َو الَبناِت.                                                                                                   )استان یزدـ  خرداد 95(

کلمات متضاد را از یكدیگر جدا کرده و کنار هم بنویسید. )دو کلمه اضافه است(                           )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  صبح(3
)َورع ـ  َصداَقة ـ  َسهل ـ  َعداوة(

	                           ............................... //  ...............................

ب(مهارتترجمه:

جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. 4
الف( أذکُُر ربّی ِعنَد ُجلوسی.                                                                                              )شهر تهران، فارس ـ خرداد 96(
ب( أبَداً ِباْسِم اللِّه کَلَمي                                                                                                       )استان آذربایجان شرقي ـ  خرداد 95(

داَقـة بَيـَن التَّلميِذ.                                                                                              )استان خوزستان ـ  خرداد 95( ، َفصُل الصَّ رايسُّ پ( العاُم الدِّ

ترجمه آیات زیر را بنویسید. 5
الف( َخريُ الّناِس َمْن نََفَع الّناَس.                                                                                                                           )استان تهران ـ  خرداد 95(

ب( إنَّ اللَّه يغِفُر الّذنوَب جميعاً.                                                                        )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  صبح( 

ترجمه درست را انتخاب کنید.  6
الف( أذكُُر َرّب ِعنَد قيامي.                                                                                                 )شهرستان هاي استان تهران ـ  خرداد 95(

1( پروردگارم را هنگام برخاستنم یاد مي کنم.   
2( پروردگار را هنگام نشستن یاد کن.    

ب( إنَّ َحوائَج الّناِس إلَیکُم نِعَمٌة ِمَن اللِّه.                                                                                    )استان خراسان جنوبي ـ  خرداد 95(
1( قطعاً نیازهای مردم به شما نعمتی از خداوند است. 

2( حتمًا رفع نیاز مردم از نعمت های خداوند است. 
واِء َقليلُُه يَْنَفُع و کَثريُُه قاتٌِل                                                  )استان کرمان ، سیستان و بلوچستان ـ  خرداد 95( پ( اَلکَلُم کَالدَّ

1( سخن مانند دارو است اندکش سود مي رساند و بسیارش کشنده است.  
2( سخن مثل درمان است اندك آن سریع شفا مي دهد و بسیار آن مي کشد.   

																																																		)استان آذربایجان شرقي ـ  خرداد 95( ت( َعداَوُة الْعاِقِل َخرْيٌ ِمْن َصداَقِة الْجاِهِل.    	

1( دشمن خردمند بهتر از دوست بي خرد است.    
2( دشمني دانا بهتر از دوستي نادان است. 

ث( الَغريُب َمْن لَيَس لَُه َحبيٌب.																																																																																											)استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  صبح(																																												
1( غریب کسي است که دوستي ندارد. 

2( غریب آن کسي است که با دوستش رابطه خوبي ندارد. 

فعل زیر را ترجمه کنید. 7
ماَذَهَب: ).......................(                                                                                                                    )استان ایالم ـ  خرداد 95( 



فِّ الّساِبعِ َو الّثاِمِن(  4 ُل )ُمراجَعُة ُدروِس الصَّ رُس اأَلوَّ الدَّ

ج(مهارتشناختوکاربردقواعد:

در جاهای خالی فعل مناسب قرار دهید.  8
ُد                                )شهر تهران ـ خرداد 96( َجِر ِفی اللَّیِل.                التَرُقُد                   الیَرَقُ الف( هَو ............................ تَحَت الشَّ

ب( التَّلمیُذ ...........................  حاِفلََة املَدَرَسِة.                      َرکَبوا                     َرکَبا                               )استان قزوین ـ خرداد 96(

پ( أیَن تَذَهبوَن؟ ........................... إلَی ُمتَحِف َمکََّة املُکَرََّمِة.   أذَهُب                  نَذَهُب                            )استان قزوین ـ خرداد 96(

، ...........................  لِلِّه.                                                َسَجَدتد                    َسَجْدَن                               )استان تهران ـ  خرداد 95( ت( ُهنَّ

ث( نَحُن ........................... ِمن َسفرٍَة ِعلميٍَّة َغَداً.                    َسَنِجُع                 َرَجعُتَّ                            )استان تهران ـ  خرداد 95(

							)شهرستان هاي استان تهران ـ  خرداد 95( ج( أنا ...........................  زَمييل يف املَلَعِب.                            شاَهدتُم                شاَهدُت  

چ( أنَا ...........................  دیَن اللِه دامئاً .                             َسوَف أحَفُظ           سوَف نَحَفُظ	               )استان اصفهان ـ  خرداد 95(
ح( الطّالِبان ...........................  ِبدَقٍة ِفی یَوم املاِضی.              یَدُرساِن                  َدَرسا                   )استان خراسان جنوبي ـ  خرداد 95(

خ( ِهَي  ...........................  املاَء َقبَل َدقيقَتنِي                     َشبَْت                    ترَشبنَي                           )استان کرمان ـ  خرداد 95(

د( ملاذا نحن ........................... من الَبحر؟                           َعَبنا                      َعَبُت            )استان سیستان و بلوچستان ـ  خرداد 95(

ذ( نَحُن ........................... واِجبنا أَمِس.                              کََتبنا                       تَکُتُب                              )استان زنجان ـ  خرداد 95(

ر( اَلَفلحتاِن ........................... فی املزرعِة کُلَّ یَوٍم.              َعِملوا                      تَعَملِن                            )استان زنجان ـ  خرداد 95(

ز( ماذا ...........................؟ أنا كََتبُت َدريس                         كََتبَت                    كََتَبت                       )استان خوزستان ـ  خرداد 95(

يارة َغَداً                       َسَيصَنعوَن               َسَيْصَنْعَن                  )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  صبح( ژ( املُهنِدسوَن ........................... السَّ

َز.                          ماَحَصدتُم              ماَحَصدُتا                 )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  صبح( س( أنتام ........................... املحصوَل الرُّ

ش( هام ........................... ِمن الّشارعِ بُسَعٍة.                    َعَبَتا                     َعَبْنا                       )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  صبح(

ص( أنتم ........................... املحصوَل القمح.                       ُحصدوا                 َحَصدتم                  )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  عصر(

زیر فعل مناسب برای جای خالی، خط بكشید.  																																																																														)استان اصفهان ـ خرداد 96(                          9
فرِة الِعلمیَِّة بَعَد یَوَمیَن.         )َسَیرِجعوَن ـ َرَجعُتم( الف( اُولِئک التَّلمیُذ ........................... ِمن السَّ

ب( ماذا تَفَعلِن؟ نحُن ........................... َدروَسنا.                                      )تَقَرأَِن ـ نَقَرأُء(  

 فعل ماضی و فعل مضارع را در جمله زیر مشخص کنید و در جای مناسب بنویسید.                                   )استان البرز ـ خرداد 96(10
قاَل النَّّجاُر: »أبَحُث َعن َعَمٍل ؛ َهل ِعنَدَک َعَمٌل؟«

فعل ماضی ...............................................                فعل مضارع ..............................................        

فعل ماضی یا مضارع مناسب در جمله قرار دهید.       11
الف( ُهم ........................... املَرضی.                                                    یَفَحصوَن      تَنظُُر                     )استان فارس ـ خرداد 96(

مَح ِفی املَزَرَعِة.                                َزَرَعتا          َحَصَدت                 )استان فارس ـ خرداد 96( ب( الَفّلَحتاِن ...........................  القَّ

پ( أیّها املجاهدون، هل أنتم ...........................  ِمن ساحِة الَحرِب أمِس؟    َرَجعُتم         یَرِجعوَن                )استان بوشهر ـ  خرداد 95(

فِر َقبَل ساَعِة.                        َرَجْعُتم          َرَجَعتا          )استان آذربایجان غربي ـ  خرداد 95( ت( هاتاِن الِبنتاِن  ...........................  ِمَن السَّ

اُر ِجداًر َخَشبياً                                  َصَنعا           َصَنَع               )استان گلستان ـ  خرداد 95( ث( ...........................  النَّجَّ
ج( جاُرنا ........................... يف َمْصَنعِ الْکَرايسِّ                                       تَعَمُل              يَْعَمُل         )استان آذربایجان شرقي ـ  خرداد 95(

ندوِق                                               َوَضَع              َوَضَعت       )استان آذربایجان شرقي ـ  خرداد 95( چ( ........................... الرَُّجُل نُقوَدەُ يِف الصُّ
ح( أيّها الطّالِبوَن َهْل ........................... ايل ساَحِة املَدرَسِة.                     َذهبُتم            َذَهبوا                        )استان یزدـ  خرداد 95(

فعل های ماضی و مضارع را در جمالت زیر مشخص کنید.                                                            )استان اصفهان ـ  خرداد 95(12
ئًة.   الف( کََتَب الطَّبیُب لِلَمریِض ُحُبوباً ُمهدِّ

ب( نَحُن نَحزَُن  ِمَن الَحرِب  فی ِبلِد املُسلمیَن.  

فعل مضارعفعل ماضی



5 فِّ الّساِبعِ َو الّثاِمِن(   ُل )ُمراجَعُة ُدروِس الصَّ رُس اأَلوَّ     الدَّ

با توجه به کلمات داده شده فعل امر یا نهی مناسب را انتخاب کنید. 13

الف( َهل الطّالِباُت  ............................ الّشاِرَع؟           َعَبتُنَّ             َعَبَن                         )استان خراسان رضوي ـ  خرداد 95 ـ صبح(

ب( َهل املُساِفروَن  ............................ إلَی املَدینة؟      َوَصلَت             َوَصلوا                   )استان خراسان رضوي ـ  خرداد 95 ـ بعدازظهر(

پ( أنا ............................ کُرََة املِنَضَدة اآلَن.                الَعُب              لَِعبُت                     )استان خراسان رضوي ـ  خرداد 95 ـ بعدازظهر(

نوع فعل مشخص شده در جمله  زیر را بنویسید. )ماضی، مضارع(                                                    )استان هرمزگان ـ  خرداد 95(14
راسیُّ الَجدیُد. )............................(      یَبَتِدُی العاُم الدِّ

هر کلمه را در جاي مناسب خود بنویسید. )دو کلمه اضافه است( 15
الف( )تلميذتاِن ـ  ِصعاب ـ  راحموَن ـ  سيِّدات(                                                                                   )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  صبح(

جمع مكسرجمع مونث سالم
..............................................................

ب( )ُمَعلَِّمنِي ـ راِحموَن ـ ناِفَذتنَِي ـ أطِعمة(                                                                                                    )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  عصر(

جمع مذکر سالممثنّاي مونث
......................................................

د(مهارتدرکوفهم:
صحیح یا غلط بودن جمله زیر را با عالمت )×( مشخص کنید.                                                          )استان کرمان ـ  خرداد 95(16

اِنَّ الَحَسَد یَأَکُُل الََّحَسناِت کَام تَاکُُل الّناُر الَحطََب.                                   صحیح        غلط  

سخن حكیمانه زیر با کدام جمله فارسي مطابقت بیشتري دارد؟                                                    )استان خوزستان ـ  خرداد 95(17

بَلُء اإلنساِن يف لِسانِِه      
1( جواب ابلهان خاموشي است.         

2( زبان سرخ، سر سبز مي دهد بر باد.    
جای خالي را با کلمه مناسب کامل کنید. )دو کلمه اضافی است(                                                     )استان یزدـ  خرداد 95(18

»رياَضــٌة ـ امَلتَحف ـ َحفلَة ـ املَلَعب ـ اَلكهرباء«
كُرَُة الَقَدِم  ........................... يَلَعُب فيها أََحَد َعرَشَ الِعباً.       

ه(مهارتمکالمه:

 با توجه به تصاویر به پرسش ها پاسخ کوتاه دهید.   19

                              
الف( ماذا تَلَعباِن؟                                                                                                                                     )شهر تهران ـ خرداد 96(

ب( أین الطائِرَة؟                                    																																																																				)استان قزوین ـ خرداد 96(

َجِر؟                                                                                                      )شهرستان هاي استان تهران ـ  خرداد 95(        پ( َمن تَكُتُب َعيَل الشَّ



فِّ الّساِبعِ َو الّثاِمِن(  6 ُل )ُمراجَعُة ُدروِس الصَّ رُس اأَلوَّ الدَّ

ت( أیَن الطّائراِن؟                                                                                                                    )استان خراسان رضوي ـ  خرداد 95 ـ صبح(

ث( ماذا فی الّصوَرِة؟                                                                                                            )استان خراسان رضوي ـ  خرداد 95 ـ صبح(

ج( َماَذا ِفی الصوَرِة؟                                                                                )استان خراسان رضوي ـ  خرداد 95 ـ بعدازظهر(

چ( أیَن َجلََس الطّفُل؟                                                                                                )استان خراسان رضوي ـ  خرداد 95 ـ بعدازظهر(

ح( ِبَم یُساِفُر الُحّجاُج إلَی َمکََّة املُکَرََّمِة؟                                                                    استان های خراسان جنوبي ، یزد ، خوزستان ـ  خرداد 95(

خ( َمن هو؟                                                                                                                                       )استان قزوین ـ  خرداد 95(

د( کَْم کُرْسّياً َحْوَل الِْمْنَضَدِة؟                                                                                                        )استان آذربایجان غربي ـ  خرداد 95(

وَرِة؟                                                                                                                                 )استان گلستان ـ  خرداد 95(      ذ( كَم طالَِبًة يِف الصَّ



7 فِّ الّساِبعِ َو الّثاِمِن(   ُل )ُمراجَعُة ُدروِس الصَّ رُس اأَلوَّ     الدَّ

َجرَِة؟                                                                                                                                    )استان گلستان ـ  خرداد 95(      ر( ماذا َعيَل الشَّ

ز( َهل هذا َعلَُم بَلَِدنا؟                                                                                                                    )استان زنجان ـ  خرداد 95(

ژ( أَيَن الطلبُّ ؟                                                                                                                                      )استان یزدـ  خرداد 95(

س( كم َعَدُد الطالباُت؟                                                                                                                     )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  صبح(       

ش( بَم يُساِفَر املُساِفروَن؟                                                                                                                    )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  عصر(

 به سوالهای زیر پاسخ دهید.      20
راسی فی إیراَن؟                                                                                                      )استان البرز ـ خرداد 96( الف( َمتی نِهایَُة العاِم الدَّ

ب( إلی أیَن َسَتذَهُب )َسَتذَهَبیَن( بَعَد املدَرَسِة؟                                                                                         )استان اصفهان ـ  خرداد 95(

یف؟                                                                                                           )استان اصفهان ـ  خرداد 95( پ( کَیَف الجوُّ فی َفصِل الصَّ

ت( َهل أنَت تُِحبُّ )أنِت تُِحّبنَي( اللَُّغَة الَعربيََّة؟                                                                                         )استان گلستان ـ  خرداد 95(

ث( كَيَف الَجوُّ يِف الشتِّاِء؟                                                                                                                              )استان گلستان ـ  خرداد 95(

ج( كَيَف حالُك؟                                                                                                                                   )استان کرمان ـ  خرداد 95(

رايٌس يف ايران؟                                                                                                         )استان کرمان ـ  خرداد 95( چ( َمتي يَبَدأُ الَْعاُم الدِّ
ح( ِبَم ساَفرَت )ساَفرِت( إيل َمشهد؟                                                                                                          )استان کرمان ـ  خرداد 95(

خ( ِمن أیَن أنِت؟                                                                                                                                           )استان هرمزگان ـ  خرداد 95(
د( فی أیِّ َصفِّ أنِت؟                                                                                                                                     )استان هرمزگان ـ  خرداد 95(
ذ( هل أنَت )أنِت( من اإلیلم؟                                                                                                                   )استان ایالم ـ  خرداد 95(
ر( کم عدُد أرسَتَِک )أرسَتِِک(.                                                                                                                     )استان ایالم ـ  خرداد 95(
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الف(مهارتواژهشناسی:

	مشخص	کنید.					1 × کدام	کلمه	از	نظر	معنا	و	مفهوم	با	سایر	کلمات	»ناهماهنگ«	است؟	با	عالمت	

جار                                                  )شهر تهران ـ خرداد 96( الف( ماَء            َشاب               شای   

ب( شارع           ساَحة               خاتَم                َرصیف                                           )استان قزوین ـ خرداد 96(

پ( شاِرع               ساَحة                     َرصيف                 لِسان         )شهرستان هاي استان تهران، خراسان جنوبی ـ  خرداد 95(

ت( ماء                  َشاب                     شاي                    جار                                             )استان قزوین ـ  خرداد 95(

ث( ماء                   شاي                         جار                      َعصريُ الْفاِکَهِة                                  )استان کرمان ـ  خرداد 95(

ج( َصداَقة              سيارة                      َسفينة                 طائرة                                     )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  عصر(

فقط واژه های مشخص شده را ترجمه کنید.  2

الف( ِهَی َرَجَعْت الی املُسَتشفی.                                                                                                 )استان اصفهان ـ  خرداد 95(

ب( طَلَب املُدّرُس ِمن تَلميِذِه كتابََة قواننِي املُروِر يف َصحيَفٍة ِجداريٍّة.                                                               )استان یزدـ  خرداد 95(

پ( ُحسُن األَدِب یَستُُر ُقبَح النََّسِب.                                                                                        )استان خراسان جنوبي ـ  خرداد 95(

کدام کلمه با سایر کلمات ارتباطي ندارد؟                                                                                        )استان خوزستان ـ  خرداد 95(3

الف( َمَمرُّ ُمشاة           َرصيف              َصحيفة               شارع    

ب( اِقَتََب                  َذِكّ                   َسَتَ                   َصَدَم    

نام تصویر را با استفاده از کلمات داده شده بنویسید. )دو کلمه اضافه است(                                  )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  صبح(4
)ُمتَحف ـ  َمَمرُّ املُشاة ـ َمْشِمْش(

ب(مهارتترجمه:

ترجمه درست را انتخاب کنید.	5

الف( »إذا َسألَک ِعبادی َعّنی َفإنّی َقریٌب«.                                                                                                     )شهر تهران ـ خرداد 96(

1( هرگاه بندگان از من چیزی درخواست کنند همانا برآورده می کنم.   
2( هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند قطعًا من نزدیک هستم.  

ب( مریُم تَصاَدمت أماَم ُشطیُّ املروِر َو َرَقَدت ِفی املسَتشفی.                                                                         )استان فارس ـ خرداد 96(

1( مریم رو به روی نگهبان تصادف کرد و در درمانگاه بستری شد.   

2( مریم رو به روی پلیس راهنمایی و رانندگی تصادف کرد و در بیمارستان بستری شد.  

گزینه مرتبط و مناسب را انتخاب کنید: 6

اَلبُكاء                ااَلدخال                                )استان اصفهان ـ خرداد 96( معِ ِمَن الُحزِن أِو الَوَجعِ.    َجریاُن َقطَراِت الدَّ

در کدام گزینه تمامی واژه ها با یكدیگر ارتباط مفهومی دارند؟ 7

ب( أسُبوع، َذَهب، َشهر                                     )استان اصفهان ـ خرداد 96( الف( ِسّن ، لِسان، یَد     
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جمالت زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.     8

الف( بََدأ ِبالُبکاِء َفجأًة َو َذَهَب إلَی ُغرَُفِتِه.                                                                                             )استان قزوین ـ خرداد 96(

ب( ِمن َسعاَدِة ابِن آَدَم ُحسُن الُخلُِق.                                                                             )استان قزوین ـ خرداد 96(

ّیاَرِة.                                                                                             )استان البرز ـ خرداد 96( پ( هَو َرَقَد ِفی املُسَتشَفی ، تَصاَدَم بالسَّ

ت( إقَتَبَت َسّیاَرُة ِمنُه َو َصَدَمتُه.                                                                                       )استان خراسان رضوي ـ  خرداد 95 ـ صبح(

																																																	)استان آذربایجان شرقي ـ  خرداد 95( ث( إِذا َسألََك ِعبادي َعّني َفإِّن َقريبٌ	

َح إشاراُت املُروِر يف املَدرسِة.                                                                 )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  صبح(  ج( َشْ

چ( طَلََب الُْمَدرُِّس ِمْن تَلميِذِه ِکتابََة َقواننِي الُْمروِر يف َصحيَفٍة ِجداريٍَّة.                                                                  )استان کرمان ـ  خرداد 95(

ترجمه آیه های زیر را به فارسي بنویسید.  9

الف( يَرَفُع اللُّه الَّذيَن ءاَمنوا ِمنكُم                                                                                           )استان گلستان و زنجان ـ  خرداد 95(

ب( يا أيَُّها الَّذيَن آَمنوا لَِم تَقولوَن ما ال تَْفَعلوَن                                                                                      )استان کرمان ـ  خرداد 95(

ج(مهارتشناختوکاربردقواعد:

الف( وزن کلمه ی )یَتَعاَمُل( را بنویسید.                                                                                                               )شهر تهران ـ خرداد 96(10
ب( حروف اصلی کلمه )َمخدوم( را بنویسید.   

در جای خالی فعل مناسب قرار دهید.                                                                                                              )شهر تهران ـ خرداد 96(11

ّیاَرتاِن .................................... أماَم باِب املَصَنعِ.          تَصاَدما               تَصاَدَمتا       اَلسَّ

موارد خواسته شده را بنویسید.                                                                                                                             12

الف( وزن کلمه ی »فاتِح«: ).....................(           ب( حروف اصلی کلمه ی »مشهود«: )....../ ...... / .......(         )استان اصفهان ـ خرداد 96(   

پ( وزن کلمه »َمخلوق« را بنویسید.                                                                                                               )استان قزوین ـ خرداد 96(

ت( با حروف اصلی »ص ن ع« کلمه ای بر وزن فاعل بنویسید.                                                    )استان قزوین ـ خرداد 96(      
ث( وزن کلمه )قَدیر(           ج( حروف اصلی )َمعروف(                                                                            )استان البرز ـ خرداد 96(

چ( حروف اصلي کلمه )فاتِح( را بنویسید.                                                                                  )استان تهران ـ  خرداد 95( 
ح( وزن کلمه »تَعاَمَل«                                                                                                          )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  صبح(

خ( وزن کلمه »َمشهود«                                                                                                                  )استان البرز ـ  خرداد 95 ـ  عصر(

در حدیث زیر کلمه ای بر وزن )أفَعُل ، ُفَعالء( بیابید و در مقابل آن بنویسید.                                                     )استان فارس ـ خرداد 96(13

الَعدُل َحَسٌن َولکن فی األَمراء أحَسُن.                      ُفَعلُء : ............................ أفَعُل: ..........................

حروف اصلي و ترجمه کلمه )َمخدوم( را بنویسید.                                                                          )شهرستان هاي استان تهران ـ  خرداد 95(14
الف( حروف اصلي  

ب( ترجمه 

جدول زیر را کامل کنید:                                                                                                                        )استان اصفهان ـ  خرداد 95(15
حروف اصلیوزنکلمهحروف اصلیوزنکلمه

..........................فاَعَلساَعَدع ـ و ـ ض..........................تَعویض

وزن کلمه )رافِع( و حروف اصلی کلمه ی )َمصنُوع( را بنویسید.                                                      )استان خراسان رضوي ـ  خرداد 95 ـ صبح(16

الف( وزن کلمه ی )إسِتخدام( را بنویسید.                                                                                                    )استان خراسان جنوبي ـ  خرداد 95(17
ب( حروف اصلی کلمه )یََتعامُل( را بنویسید.  
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وزن کلمه ی »عابد« و حروف اصلی کلمه ی »مكتوب« را بنویسید.                                                             )استان بوشهر ـ  خرداد 95(18
عاِبد

وزن
َمکُتوب

حروف اصلی
      

وزن کلمه ي )صانِع( و حروف اصلی کلمه )َمْغُضوب( را مشخص کنید؟                                                 )استان آذربایجان غربي ـ  خرداد 95(19
وزن                     َمْفُعول             فاِعل   

حروف اصلی         ب غ ض           غ ض ب    

وزن کلمه »ضاِرب« و حروف اصلي کلمه »َمفتوح« را بنویسید.                                                          )استان گلستان ـ  خرداد 95(20
وزن:  

حروف اصلي:  

وزن و حروف اصلي کلمه ي )اِنَكَسَر( را بنویسید.                                                                       )استان کرمان ـ  خرداد 95(21
وزن:           حروف اصلي:  

الف( وزن کلمه ي )کاِشف( را بنویسید.                                                                                               )استان آذربایجان شرقي ـ  خرداد 95(22

ب( حروف اصلي کلمه )مجهول( را بنویسید.  

حروف اصلی و وزن کلمات زیر را پیدا کنید.                                                                                           )استان هرمزگان ـ  خرداد 95(23
الف( ُمجالَسة: حروف اصلی: .............................. وزن : ..............................

ب( َمظلوم: حروف اصلی: .............................. وزن : ..............................

در جدول زیر موارد خواسته شده را بنویسید.                                                                                                  )استان زنجان ـ  خرداد 95(24

حروف اصلیوزنکلمه

..........................فاِعلفاتِح

)ك، ت، ب(..........................َمکُتوب

 وزن کلمه ي )عاِرف( را بنویسید.                                                                                       )استان خوزستان ـ  خرداد 95(25
وزن: )........................................(

در جمله زیر وزن و حروف اصلي کلمه مشخص شده را بنویسید.                                                             )استان یزدـ  خرداد 95(26
اَعَجُز الّناَس ِمن َعَجَز َعِن اكتساب اإِلخواِن

وزن ...........................................                                         حروف اصلي ...........................................    

حروف اصلي کلمه »َشریف« را بنویسید.                                                                       )استان سیستان و بلوچستان ـ  خرداد 95( 27
حروف اصلي:

د(مهارتدرکوفهم:

28	  صحیح یا غلط بودن هر جمله را براساس واقعیت مشخص نمایید.  		

َحیَفُة أوراٌق ِفیها أخباٌر َو َمعلوماٌت أُخری.              صحیح          غلط                                    )استان فارس ـ خرداد 96( الف( اَلصَّ

ناعيَِّة                             صحیح          غلط                                  )استان تهران ـ  خرداد 95( ب( امَلُسَتشَفي َمكاٌن لِألَبحاِث الصِّ

ٌز لَِفْحِص الَْمرَضی.                          صحیح         غلط                                     )استان یزدـ  خرداد 95( پ( اَلرَّصيُف َمکاٌن ُمَجهَّ

ـ  خرداد 95(     ُج ِمنُه الطُّّلُب          صحیح          غلط           )استان گلستان و سیستان و بلوچستان  ت( امَلُسَتشفي َمركٌَز لِلتَّعليم العايل يََتَخرَّ


	2safhe aval
	Page 1
	Page 2

	Book arabi 9



