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 عنی الکلمات اآلتیة بالترتیب :ما م -الف

 یقیم؛ اتحاد؛ تداع؛ جّراء  .8
 شود؛ یکپارچگی؛ یادآور؛ مفتضحانه ب( ساکن می کند؛ فدراسیون؛ پیامد؛ در اثر الف( برگزار می 

  کند؛ اتحادیه؛ بازتاب؛ کیفری د( ایجاد می دعوت کردن؛ در برابردارد؛ صنف؛  ج( بر پا می
 رزم ناو؛ شرط بندی؛ محکوم کردن؛ ناکام کردن  .5
 ب( طّرادة؛ مقامرة؛ إستنکار؛ إجهاض الف( اسطول؛ مغامرة؛ تمتین؛ إجالء 

  ّواصه؛ تحّری؛ إحالل؛ إخفاقد( غ ج( حفنة؛ توّرط؛ قدح؛ إضراب
 مکافحه؛ عاهل؛ صارمتضّخم؛   .0
 ب( تورم؛ تالش؛ پادشاه؛ شدید الف( بزرگ نمایی؛ تالش؛ مسکونی؛ قاطع 

  د( تورم؛ مبارزه؛ پادشاه؛ قاطع ج( افزایش؛ مبارزه؛ مسکونی؛ محکم
 زیردریایی؛ همجوار؛ شنود؛ ناکام کردن  .4
 إجهاضب( غّواصه؛ محاذیة؛ تنّصت؛  الف( طراّدة؛ طائلة؛ استنکار؛ إجالء 

  د( اسطول؛ تضامن؛ هتافات؛ رأب ج( حفنة؛ تالزم؛ تجسس؛ نکسة
 و المرادف الصحیح للکلمات التالیة بالترتیب :ما ه -ب

 غمر؛ جّمة؛ مرسوم؛ یشجب  .2
 ب( استنکر؛ غفیر؛ بطاقة؛ یترّقب الف( احتواء؛ کتلة؛ برقیة؛ یدین بـ. 

  طائلة؛ قرار؛ ینّدد بـ.د( اکتنف؛  ج( ضّم؛ غزیرة؛ حفنة؛ یجتاح
 ّضاد الکلمات اآلتیة بالترتیب :ما م-ج

 معارضة؛ إقالع؛ دولي؛ إنتاج؛ إصدار  .6
 ب( موافقة؛ انحدار؛ وطني؛ مصرف؛ إعالن الف( إنصیاع؛ هبوط؛ محلي؛ استهالك؛ استیراد 

  استورادد( مؤازرة؛ ارتفاع؛ محلي؛ تولید؛  ج( مواجهة؛ نزول؛ داخلي؛ استهالک؛ ورود
 الخطاء في مرادف الکلمات التالیة :عّین  -د

 ....؟ .9
  د( الذع = صارم ج( رقابة = رعایة ب( إثارة = تحّرش الف( ردع = عرقلة 

 ....؟    .1
  د( رقابة = نزال ج( تحسین = إنتعاش ب( إدانة = شجب الف( أ( ترّقب =  توّقع 
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 صحیحة :الکلمات اآلتیة في جملة  رّتب -ه

 مطلع /الدولي(/ 2في )/ بغداد/ / سیعقد(2الثاني ) /االرهاب/ المؤتمر/ تشرین/ لمکافحة/ العاصمة/ العراقیة  .3
 المؤتمر الثاني في تشرین الثاني سیعقد لمکافحة االرهاب الدولي في مطلع بغداد العاصمة العراقیة (الف 

 سیعقد المؤتمر الدولي الثاني لمکافحة االرهاب في مطلع تشرین الثاني في العاصمة العراقیة بغداد (ب
 بغداد العاصمة العراقیة في مطلع المؤتمر الثاني الدولي سیعقد لمکافحة االرهاب في تشرین الثاني (ج
  حة االرهاب العاصمة العراقیةسیعقد في بغداد الدولي المؤتمر الثاني في مطلع تشرین الثاني لمکاف (د
 أکد/ الصواریخ/ العام/ تقنیة/ الثوري/ نقلت/ ایران/ و/ ترسل/ بشکل/ اسلحة /الی/ غزة/ أیة/ لم/ مباشر /انما/ اّن / للحرس/ الیها/ القائد/ تصنیع  .83

 القائد للحرس الثوري العام أکد اّن ایران نقلت الی غزة تصنیع تقنیة الصواریخ وانما لم ترسل الیها أیة اسلحة بشکل مباشر (الف 
 ب( أکد القائد العام للحرس الثوري اّن ایران لم ترسل أیة اسلحة الی غزة بشکل مباشر وانما نقلت الیها تقنیة تصنیع الصواریخ

 القائد العام للحرس أکد اّن غزة لم ترسل أیة اسلحة الی ایران بشکل مباشر وانما نقلت تقنیة تصنیع الصواریخ الثوری الیها (ج
  د( أکد القائد للحرس الثوری اّن غزة نقلت الی ایران تصنیع الصواریخ تقنیة وانما لم ترسل الیها أیة اسلحة بشکل مباشر العام

خلـ// علـی/  /ظریـف /الشـعب/ إسـتثنائیة /لقائـه/ االیرانیة/ لتواجد الساحة/ الحکومة/ البعثات/ صّرح// بقوة رؤساء/ فرصة/ االیرانی/ /الوزیرإن/  /خالل  .88
 الدولیة

 علی الساحة الدولیة خالل لقائه الوزیر خلق فرصة استثنائیة لتواجد البعثات االیرانیة بقوة ظریف إن: الف( صّرح رؤساء الحکومة الشعب االیراني 
 لیةصّرح الوزیر ظریف خالل لقائه رؤساء البعثات االیرانیة: إن الشعب االیراني خلق فرصة إستثنائیة لتواجد الحکومة بقوة علی الساحة الدو  (ب
 علی فرصة استثنائیة لتواجد الحکومة ة صّرح: إن الوزیر ظریف خلق الساحة الدولیة بقوةالشعب االیراني خالل لقائه رؤساء البعثات االیرانی (ج

  خلق علی الحکومة فرصة اسثنائیة لتواجد البعثات االیرانیة بقوة يد( صّرح رؤساء الساحة الدولیة خالل لقائه الوزیر ظریف: إن الشعب االیران
 المنتخب/ و/ الثاني /الثالث /إلی /في /األول /اإلیراني/ ان /الدورین /تصدر /للکرة /تأهل /مجموعته/ للبطولة /بعد /الطائرة /الدور  .85

 المنتخب للکرة الطائرة االیراني تأهل فی الدور الثاني للبطولة بعد ان تصدر مجموعته الی الدورین االول والثالث (الف 
 االول والثانية للکرة الطائرة الی ان تصدر مجموعته بعد الدورین ب( في الدور الثالث تأهل المنتخب االیراني للبطول

 تأهل المنتخب اإلیراني للکرة الطائرة إلی الدور الثالث للبطولة بعد ان تصدر مجموعته في الدورین األول والثاني (ج
  تصدر المنتخب االیراني مجموعته فی الدورین الثانی والثالث للکرة الطائرة بعد ان تأهل الی الدور االول للبطولة (د

 ترجمة للعبارات التالیة :ي أصّح ما ه -و

 وّجهت اإلذاعات والصحف تحذیرات مستمّرة للمصابین بالربو من االلتزام باستخدام الکّمامات الواقیة  .80
 های محافظ توجیه کرد ها هشدارهای پیاپی را به بیماران مبتال به آسم از پایبندی به استفاده ماسک الف( رادیوها و روزنامه 

 های محافظ هشدار داد ها پی در پی به بیماران مبتال به پیوره درباره استفاده مداوم از دستکش و روزنامه خبریهای  ب( کانال
 های محافظ استفاده کنند ها افراد مبتال به پیوره را به صورت مداوم توجیه کردند که باید از دستکش ها و روزنامه ج( خبرگزاری

  های محافظ هشدارهای مداوم داد ها به افراد مبتال به آسم، دربارۀ پایبندی به استفاده از ماسک روزنامههای رادیویی و  د( ایستگاه
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 جامعة الدول العربّیة تؤّکد أّنها ترّحب بجهود الوساطة التي تبذلها المنّظمات الدولّیة الحتواء األزمة  .84
 گوید  دهند خوش آمد می های ملی برای عبور از بحران انجام می گری که سازمان که به تالشهای واسطه کند الف( جامعۀ کشورهای عربی تاکید می 

 کند دهند تا بحران را کنترل کنند استقبال می ای که محافل بین المللی از خود نشان می ب( اتحادیه عرب تاکید کرد که از تالشهای میانه
 کند ج( سازمان کشورهای عربی تاکید کرد که از تالشهای محافل ملی برای وساطت در حل بحران استقبال می

  کند  های بین المللی برای مهار کردن بحران استقبال می گری سازمان کند که از تالشهای میانجی د( اتحادیه کشورهای عربی تاکید می
 عـن طریـ/ األنترنـت وقالـت إّن خمسـین بالم ـة مـن هـذه المواقـع إّنمـا تخـّل نّددت المفّوضیة العلیا لشؤون   .82

 
االستهالك بالمواقع التي تبیـع تـذاکر السـفر جـّوا

 بالتزاماتها تجاه المستهلکین
درصـد ایـن  05نقـد کـرد و گفـت  رسـانند های سفرهای هوایی را به فروش می هایی که از طریق اینترنت بلیط کنندگان پایگاه الف( کمیسیون عالی امور مصرف 

 زند کنندگان را بر هم می ها تعهدات خود در مقابل مصرف شبکه
ها تعهدات خود  درصد این پایگاه 05فروشند محکوم کرد و گفت  های سفر هوایی را از طریق اینترنت می هایی که بلیط ب( کمیساریای عالی امور مصرف، پایگاه

 گیرند ه میکنندگان را نادید نسبت به مصرف
ها به  صدم این شبکه 05رسانند نقد کرد و گفت  هایی که از طریق اینترنت بلیط سفرهای هوایی را به فروش می کنندگان شبکه ج( کمیساریای عالی امور مصرف

 تعهدات خود در مقابل مشتریان پایبند نیستند
ها تعهدات خـود نسـبت  ه صدم این پایگا 05فروشند محکوم کرد و گفت  که بلیط سفر هوایی را از طریق اینترنت می هایی د( کمیسیون عالی امور مصرف شبکه

  کنند به مشتریان را نقض می
 وصل العبان إیرانّیان إلی الّدور الّربع الّنهائّي في فردّي الّرجال لمباریات کرة الّریشة  .86

 الف( بازیکنان ایرانی در مسابقات انفرادی پینگ پنگ مردان به مرحلۀ نیمه نهایی راه یافتند 
 ب( بازیکنان ایرانی در مسابقات بدمینتون در تک نفرۀ مردان به دور یک چهارم نهایی رسیدند

 انفرادی مردان راه یافتند ج( دو بازیکن ایرانی به مرحلۀ یک چهارم نهایی مسابقات بدمینون  
  د( دو بازیکن ایرانی به مرحلۀ نیمه نهایی مسابقات پینگ پنگ تک نفرۀ مردان رسیدند

 محکمة الجزاء الدولیة تحکم بالسجن علی الجنرال الصربی لتورطه فی جرائم حرب مرّوعة فی البوسنة و الهرسک  .89
مجازات علیه یک جنرال صربستانی حکم به زندان داد به دلیل اینکه او در جنایات یک جنگ ترسـناک در بوسـنی و هرسـک دسـت  الف( دادگاه بین المللی 

 داشته است
 ب( دیوان دادگستری جهانی حکم به زندان جنرال صربستانی داد به سبب درگیر بودنش در جنایت جنگ وحشتناک بوسنی و هرزگوین

 کیفری، یک جنرال صربستانی را به علت درگیر بودن در جنایت یک جنگ فجیع در بوسنی و هرزگوین محکوم به زندان کرد ج( دیوان بین المللی
  د( دادگاه کیفری بین المللی، جنرال صربستانی را به خاطر دست داشتن در جنایات جنگ هولناکی در بوسنی و هرزگوین به زندان محکوم کرد
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 ر واالزدهاریقّدم میزانیة البالد للعام المقبل و یقول: إّن الهدف من المیزانیة، هو تحقی/ الخّطة العشرینیة للتنمیة، لنشر العدالة وبلوغ التطّو رئیس الجمهوریة   .81
توسعه، برای نشر عدالت و رسیدن به بلوغ و  الف( رئیس جمهور بودجۀ کشور برای سال جاری را تقدیم کرد و گفت: هدف بودجه، رسیدن به طرح بیست سالۀ 

 برتری است
به پیشرفت ب( رئیس جمهور بودجۀ سال آیندۀ کشور را اعالم کرد و گفت: هدف از این بودجه، تحقق چشم انداز بیست ساله برای گسترش عدالت و دستیابی 

 و شکوفایی است
ی مصرفی سال آینده کشور توسط نخست وزیر ابالغ شد در حالی که هدف از آن، دستیابی به طرح توسعۀ بیست ساله برای دستیابی به عدالت، برتر  ج( هزینۀ

 و شکوفایی است
عدالت و رسیدن به کمال د( رئیس مجلس بودجۀ سال گذشتۀ کشور را بیان کرد و گفت: هدف از بودجه، همان تحقق نقشۀ بیست ساله برای پیشرفت، انتشار 

  توسعه و برتری است
 أوضحت دراسة حدیثة في أسترالیا بأّن بکاء األطفال الرّضع هو الوسیلة الوحیدة للتعبیر عن مشاعرهم  .83

 برای اظهار احساساتشان است الف( توضیح داد مطالعه اخیر در استرالیا به اینکه گریه کودکان شیرخوار تنها ابزار 
 تحقیقی نوین در استرالیا بیان کرده است که گریه کودکان شیرخوار فقط وسیله برای بیان احساساتشان استب( 

 ج( یک پژوهش جدید در استرالیا آشکار کرد که گریه کودکان شیرخوار تنها راه  ابراز احساساتشان است
  فقط راهی است برای گفتن احساساتشاند( یک پژوهش آخر در استرالیا نشان داد که گریه نوزادان شیرخواره 

 التعامل المزدوج مع اإلرهاب العالمي جعل اإلرهاب یتدّنی في بعض المناط/ وأذکی فتیله في أماکن أخری من العالم  .53
 شعله آن را در مکانهای دیگری از جهان الف( تعامل دوسویه با تروریست جهانی سبب شده است تروریسم کاسته شود در بعضی مناطق و برافروخت 

 ور ساخت های دیگری از دنیا فتیله آن را شعله ها شده است و در مکان ب( برخورد دوگانه با تروریسم جهانی سبب کاهش تروریسم در برخی منطقه
 آن را برافروخته است شده است و در برخی دیگر شعله  ها های جهان منجر به کم شدن تروریسم در تعدادی از منطقه ج( برخورد دوجانبه با تروریست

  های دیگر جهان شده است د( تعامل دوگانه با تروریسم جهانی باعث نزدیک شدن تروریسم در برخی مناطق و برافروختن فتیله آن در برخی منطقه
 سازند دهند، عملی می های عربی از خود نشان می دولتهای امپریالیسمی خود را در سایۀ سستی که  کشورهای استکبار همۀ طرح  .58

 الف( تمّرر الدول االستکباریة جمیع مشاریعها اإلمبریالیة في ظّل الخنوع الذي تبدیه الحکومات العربیة 
 ب( دول االستکبار تنجز کل مشاریع اإلمبریالیسم لها فی ضوء التجاهل الذی تظهره الدول العربیة

 االستکباریة تمّرر کل مشاریعها اإلمبریالیسیة فی ضوء الخنوع الذی تظهره الدول العربیةج( الحکومات 
  د( تنجز حکومات االستکبار جمیع المشاریع اإلمبریالیة فی ظّل الرخوة التی تبدیها الحکومات العربیة

ها آن را سـازماندهی  نامـه نویسـی را کـه مرکـز بـا هـدف مشـارکت در افـزای  نمای نامـه  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نام برندگان مسـابقه نمای   .55
 کرده است، اعالم کرد

 لمسرحیاتالف( مرکز التنمیة الفکریة لألطفال والشباب أعلن أسامی فائزی مسابقة کتابة المسرحیة التی أجراها المرکز بهدف المشارکة فی إزدیاد ا 
 للیافعون واالطفال أسماء فائزون المسابقة فی الکتابة المسرحیة التی أعدها المرکز بهدف المساهمة فی زیادة المسرحیاتب( أذاع مرکز تطویر الفکر 

 ادة المسرحّیاتج( أعلن مرکز التطویر الفکرّي لألطفال والناشئة أسماء الفائزین في مسابقة کتابة المسرحّیة التي نّظمها المرکز بهدف المساهمة في زی
  إزدیاد المسرحیاتد( مرکز التنمیة الفکری لالطفال والناشئون أذاع أسامی الفائزون فی المسابقة الکتابة المسرحیة التی نّظمها المرکز بهدف المشاکة فی 
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 گزارش های هواشناسی امروز به وجود آسمان ابری همراه با مه غلیظ در مناط/ مرتفع اشاره می کند که به سرعت برطرف خواهد شد  .50
 الف( تشیر تقاریر الطقس الیوم الی وجود جو غائم مصحوب بضباب کثیف فی المناطق المرتفعة سرعان ما سینقشع 

 مصحوب بالضباب الغلیظ فی المناطق الرفیعة الیوم الذی سرعان ما یزولب( تقاریر المناخ تشیر الی جو ممطر و 
 ج( تقاریر الطقس الیوم اشارت الی وجود سماء غائمه مع ضباب متراکم فی المناطق المرتفعة و سیزول بسرعة

  د( اشارت تقاریر المناخ الیوم الی سماء ممطرة مع ضباب کثیر فی المناطق الرفیعة ال یدوم کثیرا  
 گسترش روشهای تربیتی وارداتی منجر می شود که آموزه های دین راستین به حاشیه کشیده شود و تاثیر آن در اندیشه های نوجوان ضعیف شود  .54

 الف( تفّشي مناهج التربویة الواردة یؤدی الی تهمیش تعالیم دین الصدق و إضعاف اثره فی فکر الیافع 
 التربویة المستوردة تؤدی الی تهمیش تعالیم دین الحنیف و تضعیف اثره فی عقول الشبابب( إن تفّشی المناهج 

 ج( إن انتشار المناهج التربویة المستوردة یؤدي الی تهمیش تعالیم الدین الحنیف و إضعاف فاعلیته فی عقول الناشئة
  الصدق و تضعیف فاعلیته فی فکر الناشئوند( انتشار مناهج التربویة الواردة تؤدی الی تهمیش تعالیم الدین 

 الفراغ :اکمل  -ز

 یعرضه الباعة ........... في الشارع ........ ال یصابوا باألمراض ي................. األّم أوالدها من تناول الطعام .............. الذ  .52
 الدائرون، لـب( حّثت، المشکوك،  الف( حّذرت، المشبوه، المتجّولون، کي 

  د( أنذرت، المرغوب، المشاة، حتی ج( أوصت، الملّوثة، الماشون، أن
 ........ حماس ........ الی وقف اللقاءات المستمرة ...... سلطة الحکم ........ و الکیان الصهیونی و ....... بالعبثیة  .56

 الداخلی؛ تشیدهاب( قوات؛ ترحب؛ مع؛  الف( حرکة؛ تدعو؛ بین؛ الذاتی؛ تصفها 
  د( کتلة؛ تدعو؛ مع؛ الوطنی؛ تسّمیها ج( حرکة؛ تشیر؛ بین؛ المحلی؛ تعربها

ي ............ تطّورنا العلمي فلجأوا ............. التخّرصات ونش  .59
ّ
 ر األکاذیبإّن أعداءنا فشلوا .............. إرغامنا ............. التخل

  د( فی، لـ، بـ، حتی ج( من، عن، فی، بـ. ب( عن، فی، من، لـ الف( فی، علی، عن، الی 
 من یوم غد  .51

 
 أعلنت الحکومة ....... تنفیذ القانون الجدید اعتبارا

  د( علی ج( في ب( عن الف( ب   
 الصحیح في معادل األشهر التالیة : عّین -ح

 مارس -ژوئن  -سپتامبر  -ژانویه   .53
 آب -کانون االول  -نیسان  -ب( شباط  آذار -حزیران  -أیلول  - الف( کانون الثانی 

  کانون الثانی -تموز  -تشرین االول  -د( نیسان  کانون االول -تشرین الثانی  -آذار  -ج( تموز 
 تشرین الثانی -تموز  -آب  -نیسان   .03

گوست    مارس -مه  -اکتبر  -ب( سپتامبر  ژوئن -مارس -فوریه  -الف( آ
گوست  -ج( آوریل    فوریه -ژانویه  -نوامبر  -د( اکتبر  نوامبر -ژوئیه  -آ
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