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 « یرانیّة فصُل الخریفالفصل ................ فی السنة اإل» -1

الثالث              (ب               الثانی          (الف

الرابع  (د         ثالَثة                (ج           

 العقود: هفی لیس ماعَیِّن  -2

ب:      الف: اشترکَ في حفلة المدرسة ثالثة عشر طالبًا.          

 لهذه الصفحة ِعشرون سطراً 

ج:رجع الی المزرعة ثالثون فالحًا                                 

 د: ِإنَّ عدد زمالئنا في الصّف أربعون طالباً 

َیلَعُب :» عَیِّن الَعَدَد الُمنَاِسَب ِللَفراغِ  -3

«.............................الِعبًا ِفی الُمسابقةِ.  

أرَبَعُه                            ب( ِتسعَة                        الف(

 ِاثنانِ ج( ِاثنا عَشَر                        د( 

  :کم دقیقًة فی ساعةٍ واحدةٍ -4

الف: تسعوَن              ب: سَبعوَن           ج: خمسوَن                     

 د:سّّتون

 :الخطاعَیِّن -4

االسبوع تسعُة َاّیاٍم            ب: الشَّهُر ثالثوَن یومًا         الف: فی

 ج: السنُة ِاثناعشر شهرًا      د: القرُن مئُة سنةٍ 

 « إال ُربعا الثانیَة عَشرة»ُاکُتب هذه الساعََة ِباالَرقام -5

            55:45ج:               52:55ب:               52:45الف: 

  55:55د:

 حفظُت دروسي فی عشرة .......... و أحد عشر .......» المعدود الّصحیح للفراغ : ( عّین -6

 الف( أّیاٍم / لیالً               ب( یوماً / لیالً                ج( أّیاماً / لیالً                   د( أّیاٍم / لَیالي

 :الخطأعَیِّن  - 7

الف: المرََّة االولی : بار اّول                                             

 ب: سبعَة ابوابٍ: هفت در 

ج: سّتیَن ِمسکینًا : نود فقیر                                             

 د: ِمئَة حَبَّةٍ: صد دانه

ِسّتُة إنَّ طوَل قامِة الّزرافة » ضَع فی الفراغ معدودًا مناسبًا: -8

»....... 
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الف ( أمتاٍر                     ب( أمتارًا                  ج( 

 مترًا                د( متر  

)) في َمكتبتي ِسّت طبقاتٍ و في كلِّ طبقة تسعُة ُكُتبٍ . في َمكَْتبَتي  -9

 .. كتابًا . (( .................

الف( خَمسة  و أربعون                  ب( ثمانیة  و أربعون         

 و ِسّتوَن            د( أربعة  و خمسون ج( ثالثة  

 « ِاهتمام –فائز  –ع َوجّ » ن المترادف لهذه الکلمات: عیّ  -51

 -َرحمة      ج: ألم -َمسرور –ب: َألم      ِعنایة  –ُمَوفَّق  –الف: حُزن 

 رحمة -ناجح -َتَوجّه   د: َوَرعَ  -ناجح

 55-- عَیِّن الخَطَأَ  ِفی ُمفَرِد الکَِلَماتِ الَتاِلیَهِ.

الف( َبهاِئم : َبِهیَمة            ب( ُبقاع : بقیع             ج( 

 حُجَره  :عَُمود       د( حُجَرات  :أعِمَده 

 52- - عَیِّن الخطأ حَسََب الحَِقیَقهِ َوالَواِقعِ.

مکیف الهواء وسیله  ب(      آلة نقل االصوات من مکان الی مکان آخر.الهاتُف  الف(

 للخالص من حرارة الصیف

         ِمن عالماتِ المؤمن الحِلمُ عند الَغضَبِ                  ج( 

 اماً ال خمسیَن عإد( َلبَِث ُنوح  ِفی َقوِمهِ ِمئََه سَنَهٍ 

ساَفرنا الی قریٍة ، النَّنا بحاجٍة إلی »عَیّن الصحیح للفراغ:    -53

»...................... 

الف: الُغرفة                  ب: الُهدوِء                   ج: 

 الِمضیاف                د: الهاتف

قال المعّلمُ ِلتالمیِذِه ................. » عَیّن الصحیح للفراغ:   -54

 « َنقِصُد أن َنرجِعَ ِمن السََّفرِة العمیَّةِ.

ج: ال             َفرَّقنَ ب: ال َتت               َتَتفرَّقیالف: ال 

 َتتَفّرقاَتَتَفرَّقوا             د: ال 

 جمةعیِّن االصحّ و االدّق في التر

.ظَنَّ  -55  ت َأنَّ طالباتِ صَفٍّ آخََر في حِصَّةِ َتقویٍَّة َأو ُیمارسَن َنشاطًا حُّرا ً

الف: گمان می کرد که دانش آموزان کالس دیگری در زنگ تفریح هستند و 

 فّعالیت ورزشی انجام می دهند.

ب: فکر کرد که دانش آموزان کالس دیگری در زنگ تقویتی هستند و 

 فعالیتهای جنبی انجام می دهند. 
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ج: گمان کرد که دانش آموزان کالس دیگری در زنگ درسی تقویتی هستند 

 یا فعالیتی آزاد انجام می دهند.

که دانش آموزان در کالسهای دیگر، درس تقویتی دارند د: می پندارد 

 آزاد تمرین می کنند.یا فعالیت 

 مساَفِة أربعیَن َقَدمًا.ن إنَّ الکَلَب َیقِدُر علی سَماعِ صوتِ السّاعةِ مِ -56

 الف: سگ می تواند صدای ساعت را از مسافت چهل قدم بشنود. 

 ب: سگ توانست صدای ساعت را از مسافت چهارده قدم بشنود.

 بشنود.ج: گرگ می تواند صدای ساعت ها را از مسافت چهل قدم 

 د: سگ می تواند صدای ساعت را از مسافت چهار قدم بشنود.

57- .  في مدینَِتنا خَمسُ مدارسَ و ِلکُلِّ مدرسةٍ أربعَة عَشََر صَّفا ً

 الف: در شهر ما پانزده مدرسه است و هر مدرسه چهار کالس دارد. 

 ب: در این شهر پنج مدرسه است و هر مدرسه چهل کالس دارد. 

ن پنج مدرسه وجود دارد و همه مدرسه ها چهارده کالس ج: در شهر م

 دارند. 

 د: در شهر ما پنج مدرسه است و هر مدرسه چهارده کالس دارد.

 

 

السادسة ِمن ذلک البِناء خَمسَ ُغَرفٍ جمیلٍة و فی کلِّ ُغرَفٍة في الطبقة -58

 مئُة کتابٍ مفیٍد.

و در هر اتاق  در طبقه هفتم از آن ساختمان اتاق پنجم زیباستالف: 

 صد کتاب ، مفید است .

ب: در طبقه ششم از آن ساختمان پنج اتاق زیباست و در هر اتاق یکصد 

 کتاب مفید است.

ج: در شش طبقه از این ساختمان پنج اتاق زیبا و در هر اتاق یکصد 

 کتاب مفید است.

د: در طبقه ششم از آن ساختمان پانزده اتاق زیبا و در تمام اتاق 

 ر کتاب مفید است. ها هزا

 َکاَنت ُمِدیَرُه الَمدِرسَهِ َوَبعضُ الُمَدرِّسَاتِ َینَتِظرَن أن ُتفَرَغ الَمدِرسَُة  -59

 مدرسه و معلم ها منتظر شدند تا مدرسه خالی شود .الف:  مدیر 
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مدرسه و بعضی از معلم ها منتظرند تا مدرسه را تخلیه ب: مدیر 

 کنند.

مدیر مدرسه و بعضی از معلم ها منتظر می ماندند تا مدرسه خالی ج: 

 .شود 

و بعضی از معلم های مدرسه منتظر خالی شدن مدرسه می د: مدیر 

 .ماندند

 :الخطا عَیِّن  -21

فاطمه برای بستن شیر آب : کاَنت فاطمة َتذهُب إلغالِق حَنفیّةِ الماِء الف: 

 رفته بود.

سرباز در مقابل  شتجُنوٍد واقفوَن أمامَ باب المنظَّمِة: ه َثمانونَ ب: 

 سازمان ایستاده اند.

ج: َذَهبُت ِلزیارِة االمام الّرضا، ثامنِ َأئمَِّتنا )ع(.: به زیارت امام 

 رضا ، هشتمین اماممان )ع( رفتم.

برای او د: )َمن جاَء بالحَسَنةِ َفَله عشَر امثاِلها(: هرکس نیکی بیاورد، 

 .پاداشی ( ده برابر آن است) 

 : الخطاعَیِّن  -25

جریان برق در پنج اتاق : َتیّاُر الکَهرباِء فی خمسة حُجراتٍ َمقطوع  الف: 

 .قطع شده است

مازندران و طبیعت های ما َأجَمَل غاباتِ مازندراَن و طبیعتها: جنگل ب:

 آن بسیار زیباست.

َّ شَعب  
: به راستی ملت ایران ، ملتی  ِمضیاف . ج: إنَّ الشَّعَب االیرانی

 مهمان نواز است.

 ایراَن بالد  جمیلة  جّدًا.: ایران واقعا کشوری زیباست. د: ِإنَّ 

  : جِب عن االسئلة بما یناِسُب النَّصَإقرأ النصِّ التالي و ثمَّ اَ 

الریاضة ضروَرة َیحتاج إلیها کلُّ انسان في العالِم. و للوصول إلی 

علیه أن َیکتِسَب قدرًا ِمن الراحة و السالمة . للریاضة الحیاِة السعیدِة 

تقویة عضالت الجسم و المحافظة علی الوزن و ضغط  :فوائدکثیرة منها

الریاضُة تزیُد األنشطة الذهنیَّة و روح التعاون الدم و أمراض القلب. 

بین االفراد. االنسان بعد الریاضة َیِصُل إلی ِقّمِة نشاطِه الفکریّ بمّدة 

الث ساعات علی االقّل. و إّنها ال تخَتصٌّ بالشَّباب فقط بل هی مفیدة ث

 .  للشیوخ أیضا ً

 : النصّ  ال ُتناِسبُ عیِّن العبارة الَّتي  -22

 الف: لیست الریاضُة مناسبًة للشیوخ بسبب مرض ضغط الدم.  
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 ب: بالریاضةِ یزیُد روح التعاون و مساعدة اآلخرین  

 ج: االنشطة الذهنیَّة نتیجة تاثیر الریاضة علی الجسم و الروح  

 الی السالمة الفکریَّة و الجسمیَّة.د:الریاضة أمر ضروریّ للوصول 

 : الخطاعیّن  -23

 الف: ُتصبحُ الریاضة سبب تقویة عضالت القلب و ضربانه. 

 ب: الریاضة تحفظُ االنسان عن االضطراب و مفیدة للشَّباب فقط

 الریاضة نافعٌة لجسم الناس و روحهمج: 

 د: یکتسب االنسان بعد الریاضة نشاطاً فکریاً کثیراً.

 « ِمن فوائد الریاضة..............» َعیِّن الصحیح -42

 الف: ازدیاد الوزن و المحافظة علی أمراض القلب .

 ب: قلَّة النشاط الفکرّی و االجتناب من االمراض الکثیرة.

 االمراض القلبّیة و تقوّیة عضالت الجسم .ج: المحافظة علی 

 د: التاثیر علی ضغط الدم و ازدیاد اضطراب في االفراد.

 ............« ُتصبُح الریاضة سبب » ما هو المناسب لتکمیل هذه العبارة.  -42

 الف: الوصول الی قّمة النشاط الفکرّی عندالشیوخ فقط.

 ل و الشباب .اب:ازدیاد الوزن فی االطف

 روح التعاون بین االفراد و النشاط الّذهنیّ  ج:

 د:الحیاة السعیدة بمّدةثالث ساعاٍت فی الیوم. 

 

 

 

 

 

 

 با تشکر            

 گروه عربی شهرستان های استان تهران                          


