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 تسللت علی روؤس أصابع قدميها حتی التزعج احدا  .8
 پاهایش می لرزید رفت تا کسی متوجه نشوددرحاليكه  (ب الف( آهسته بر روی سرانگشتانش راه می رفت تا کسی متوجه او نشود 

  ر نوک انگشتانش ایستاد تا موجب آزار کسی نشودد( ب رفت تا کسی را اذیت نكند ج( پاورچين پاورچين
 لماذا لم تنامی بعد؟  .2
 را نخوابيده ای؟ب( چ را هنوز به خواب نرفته است ؟الف( چ 

  د( چرا هنوز نخوابيده ای؟ ج( برای چه بيداری؟
 کانت امها تبتسم لها وتدعوها لتتناول الفطور  .0
 مادرش به او لبخند زد و او را به خوردن صبحانه فرا خواندالف(   

 ب( به مادر ش لبخند می زند و مادرش او را به خوردن صبحانه فرا خواند
 ج( مادر به او لبخند می زد و او را به خوردن صبحانه فرا می خواند

  فرا خواندد( در حاليكه مادر به لبخند می زد او مادر را به خوردن صبحانه 
 ة االنقاذ لن تهتدي اليهمانتفض سامر فجأة  حين اتضح له أن فرق  .4
 گهان سامر به خود آمد هنگامی که متوجه شد که گروه نجات به سوی آنها هدایت نخواهد شدنا  (الف 

 ب( یكباره سامر به خودش آمد وقتی متوجه شد گروه نجات اصال به سوی آنها هدایت نشده است
 امر یكباره لرزید هنگاميكه برایش واضح شد که  گروه نجات هرگز به سمت آنها هدایت نخواهد شد ج( س

  نگاميكه متوجه شد گروه نجات به آنها هدایت نخواهد شدهد( ناگهان سامر به تكان ولرزشی گرفت 
 اخذ الخوف یتسرب الی القلوب راح سامر یدور مفتاح السيارة بعض الوقت  .7
 رس قلب ها را به تپش انداخت وگاهی سامر سوئيچ می چرخاندالف( ت 

 ب( ترس در حال نفوذ به قلب ها بود و سامر هرزگاهی سوئيچ ماشين را می چرخاند
 رس در دلها نفوذ می کرد هرگاه که سامر سوئيچ ماشين را می چرخاندج( ت
  را می چرخاند وئيچسرس بر قلب ها چيره می شد وقتی سامر تاهی د( گ

 الضباب الکثيف حجب عنه کل المعالم وینهمر عليها المطر  .6
 الف( مه کثيف وآلوده همه آثار را از او پوشانده بود وباران نيز بر آن می بارید 

 ب( هوای مه آلود  همه چيز را از دیدگان او پوشانده بود در حاليكه باران بر روی آن می بارید
 ج( مه  انبوه همه آثار را از دید او پوشانده بود و درحاليكه باران بر آن می بارید

  وای آلوده همه جا را پوشانده بود درحاليكه باران درحال ریزش بودد( ه
 لّما کانت الحروب بين الدول والکوارث تهدد الطفل سواه المرض فقد قامت هذه المنظمة  .9
 الف( از آنجاکه جنگهای بين المللی وحوادث قبل هرکسی کودک را به بيماری تهدیدميكند این سازمان ایجادشد 

 چون جنگهای بين المللی وحوادث هميشه کودک را به بيماری تهدیدميكند این سازمان  شروع به اقدام کرد ب(
 فقط کودک را به بيماری تهدیدميكند این سازمان ایجادشد از آنجاکه جنگهای بين المللی ونزاعات ج(
  چون جنگهای بين المللی وحوادث بيشترکودک را  بيمارمی کند این سازمان ایجادشد د(
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 تطوّر االنسان وتحّضر، وقامت موسسات تتفادی اسباب الحرب  .1
 را ایجاد کند که از عوامل جنگ پيشگيری می کنند  انسان تغيير کرد وحاضر شد تا سازمان هایی الف( 

 انسان پيشرفت کرد و همت کرد و سازمان هایی که مانع ایجاد جنگ ميشوند ایجاد شد ب(
 انسان پيشرفت کرد و متمدن شد در نتيجه سازمان هایی که  باعث  جنگ می شوند کرد ج(

  که از عوامل جنگ پيشگيری می کنند ایجاد شد د( انسان پيشرفت کرد و متمدن شد و سازمان هایی
 عينت مدیرة للمدرسة التی کانت تدّرس فيها  .3
 دیر او را برای تدریس در مدرسه تعيين کردالف( م 

 ب(  به عنوان مدیر در مدرسه ای که در آن تدریس می کرد انتخاب شد
 ج( مدیر مدرسه ای را در باید تدریس می کرد را تعيين کرد

  ه عنوان مدیر در مدرسه ای که در آن درس می خواند انتخاب شدد( ب
 الیرّدها عن السعی نار الشمس المحرقة  .83

 فتاب سوزان مانع سعی وتالش او نمی شدب( آ مواره در زیر افتاب سوزان کار و تالش می کردالف( ه 
  يچ سختی حتی گرمای سوزان خورشيد مانع ادامه کار او نمی شدد( ه ج( هيچ سختی مانع کار او نمی شد

 ال یقّدرون ان النمو الصناعی الهائل سوف یقود البشر الی کارثة ال تحمد عقباها  .88
 الف( در نظر نمی گيرند که رشد فراوان صنعت باالخره بشر را به فاجعه بدفرجام می رساند 

 دانند وسعی دارند باالخره بشر دچار فاجعه بدفرجام شود رزش رشد فراوان صنعت را نمیب( ا
 رشد وحشتناک صنعت را کنترل نمی کنند که سرانجام بشر را به فاجعه ای هولناک می رساندج(  

  د( متوجه نيستند که رشد روز افزون صنعت سرانجام بشر را به هالکتی حتمی خواهد رساند
 بنفسها التلبث  ان تعالج نفسها   .82

 ب( طولی نمی کشد خودش خود را درمان کند الف( محال است که خودش بتواند خود را درمان کرد 
  د( محال نيست به خودی خود بهبود یابد نتظاری نيست خود به خود درمان شود وبهبود یابدج( ا

 بهذه اآللية یواصل الکائن الحي احالل خالیا جدیدة محل الخالیا الميتة  .80
 این مكانيزم سلولهای زنده را جایگزین سلولهای مرده می کند (الف 

 با این مكانيزم سلولهای مرده موجوده زنده از بين می رود (ب
 با این مكانيزم موجوده زنده سلولهای مرده را جایگزین سلولهای زنده می کند  (ج
  با این مكانيزم همواره سلولهای مرده جای خود را به سلولهای زنده می دهند (د

 ناوله االب ورقة من خمسين درهما لکنه ابی أن یتناولها  .84
 الف( پدر پنجاه درهم به او داد اما او امتناع کرد وآن را نگرفت 

 ب( پدر پنج درهم به او داد  اما پدرم آن را از او گرفت
 پدر پنجاه درهم به او داد اما او امتناع کرد که آن را پس بدهدج( 
  در پنج درهم را داد اما او پشيمان شد که آن را داده استد( پ
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 فی یده تفاحة ذاویة ال یکاد یظفر من التفاحة بشئ  .87
 ر دستش سيب کوچكی داشت که تقریبا نمی توانست چيزی از آن را بخوردالف( د 

 گوشه ای از سيب را پالسيده را در دست داشت که گویا نمی توانست آن را بخوردب(  
 ج( قسمتی از سيب را در دست داشت که نزدیک بود آن را ببلعد

  د( سيب پالسيده ای در دستش بود که تقریبا هيچ کاری نمی توانست با آن کند
 ذاع استعمالها علی وجه البسيطة  .86

 روش استفاده آسان آن در زمين پخش شدب(   از آن بسيار ساده بوداستفاده الف(   
  ستفاده ساده از آن معروف شدد( ا ج( در زمين استفاده از آن گسترده شد

 حتی دنَونا من السلم المدلی من باب الطّيارة  .89
 تی از پلكان معلق از در هواپيما پایين آمدیم ب( ح الف( تا اینكه به نردبان معّلق از در هواپيما نزدیک شدیم 

  ذر کردیمگا اینكه به  نردبان معلق از در هواپيما د( ت ا اینكه از پلكان معلق از در هواپيما رد شدیمج( ت
 ینبغی علی الشباب االبتعاد  عن الذین یتعاطون المخدرات  .81

 توجه کنندالف( باید جوانان به اجتناب از پخش مواد مخدر  
 ایسته است جوانان از رد وبدل کردن مواد مخدر اجتناب کنندب( ش

 ج( باید جوانان از کسانيكه موارد مخدر را پخش می کنند دوری کنند
  ایسته است از جوانانی که مواد مخدر را پخش می کنند دوری شودد( ش

 لّم الشمل حول موقد تتأجج ناره  .83
 الف( همه در اطراف بخاری که آتش آن زبانه می کشد لحاف کشيده اند 

 ب( بخاری که آتش آن شعله می کشد همه را در اطراف خود جمع کرده است
 ج( گرد آوردن همه در اطراف بخاری که آتش آن شعله ور ميشود

  خاری که آتش آن شعله می کشد گرمای لذت بخشی داردد( ب
 زوجته حبا ملک عليه قلبه وعقله احب الشاه  .23

 الف( شاه همسرش را بخاطر مهر او که قلب وعقل او را ستانده بود دوست داشت 
 ب( همسر شاه او را بسيار دوست داشت وعشق او بر قلب وعقل اوچيره شده بود

 ج( شاه همسرش را دوست داشت با این حال مالک قلب وعقل خود بود
  د( شاه همسرش را بسيار دوست داشت عشقی که قلب و عقلش را از او ستاند

 ما هو المرداف "اليافعين":  .28
  لصغارد( ا ج( االحداث لعاجزین عن العملب( ا الف( النافعين 

 ما معنی" الملمات" :  .22
  لنصائحد( ا لكوارثج( ا ب( المصائب المطامعالف(   

 ":ما معنی "قضم  .20
  د( جوع ضمج( ه ب( اخذ الف( قطع 
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 ما هو المضاد "القلق":  .24
  د( االبتسام لحزنج( ا ب( االطمئنان الف( الفرح 

 عّين الصحيح فی االعراب:  .27

 کان ما یدفعها الی الجد ارادتها القویة واصرارها العجيب
  العجيب: منصوبد(  صرار: منصوبج( ا جرورملقویة:ب( ا الف( ارادة : مرفوع 

 عين الخطا فی االعراب:  .26

 صادفنی المتسول بيده تفاحة یحاول قضمها انی نقدته الليرة الذهبية
  الليرة: منصوبد(   ج( متسول : مرفوع ب( تفاحة: منصوب الف( قضم: منصوب 

 عين الصحيح فی االعراب:  .29

 اجمل هذه النهایة.اذا سقطت الطيارة فإن الجرائد ستنتشر الخبر فما 
  لنهایة: مرفوعد( ا ج( الخبر:منصوب لجرائد: مرفوعب( ا لطّيارة: منصوبالف( ا 
 

 .            يدباش يروزموفق و پ


