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ّياراِت ؟   .8 ُف الُسرَعة فی السَّ
ِّ

تی ُتَخف
َّ
 َما اسُم األداة ال

ة (ج الکاِبح (ب الَخریَطة (الف    الَبوَصَلة (د الِقمَّ
ذی َیِتمُّ  فيه َتحليُل َدِم الَمریِض ما إسُم   .0

َّ
 ؟ الَمَحلِّ ال

  الَمّساَحة (د الرِحَلة   (ج الُحفَرة (ب الُمخَتَبر (الف 
 ما هو الصحيح في تكميل الفراغ؟   .0

ِجَهًة ..........» واِحِل ُمتَّ ة ...... الشهِر الّثالِث ِمن ُکلِّ عاٍم ......ـُمغاَدَرِة السَّ
َ
الحُف الِعمالق الحِف َتقوُم َهِذه السَّ  «. َجزیَرِة السَّ

  فی ، لــ، إلی (د فی، بــ ، إلی (ج ِمن، بــ ، إلی (ب فی ، بــ ، ِمن  (الف 
 في المفرد و الجمع؟ الخطاءما هو   .0
رات  (الف  ر : ُمَعمِّ   َدّواَسة  : َدّواسات   (د ُمَحرِّک : ُمَحرِّکات (ج َورشة : َورشات    (ب ُمَعمَّ

ی َسالَمِتهِ »............... ما هو الصحيح في تكميل الفراغ؟   .5
َ
 َعل

ً
بيبُة َعلّيا  «الطَّ

  َطمأَن  (د إطَمأنَّ  (ج َطمأَنت (ب إطَمأنَّت (الف 
حيَحةِ  ما هی اإلجابة  .0  ؟ الصَّ
  یا َله ِمن ُغرَفٍة َجمیَلة (د یا َله ِمن ِکتاٍب  َجمیلة (ج یا َله ِمن أمٍر َغریب (ب یاَلها ِمن سؤاٍل َذّکی (الف 

َن الُمذیُع ُمغاَدَرة الّطائرِة » في ُجَمِلِة « َموِعد»ما هو الَمكان الُمناِسَب ِلكلمِة   .9
َ
 ؟«أعل

 الّطائرةِ  َموِعد أعَلَن الُمذیُع ُمغاَدَرة  (ب الّطائرةِ  أعَلَن َموِعد الُمذیُع ُمغاَدَرة  (الف 
  أعَلَن الُمذیُع َموِعد ُمغاَدَرة الّطائرةِ   (د َموِعد الّطائرةِ  ُمغاَدَرةأعَلَن الُمذیُع   (ج

حيَحةِ  ما هی اإلجابة  .1 يَر الصَّ
َ

راِب؟غ ّراِت التُّ
َ

ٌة ِلذ  ؟  ما هَی الَعواِرُض الجاِنبيَّ
ة    (الف  ِة اآلباِء _ الَحّساِسیَّ ة  َعَلی ِصحَّ راِب ضارَّ ِس َسَیالن   (ب َذّراُت التُّ َنفُّ ِة ِمن األنِف _ ِضیقًا ِللتَّ  الَموادِّ الُمخاِطــیَّ

ِس   (ج َنفُّ ة  _ ِضیقًا ِللتَّ ة  َعَلی ِجسِمنا  (د الَحّساِسیَّ راِب ضارَّ   َذّراُت التُّ
 ؟ «ِإبَتَعدوا  َعن َمدیَنِتنا َو َنحتاُج إلی الَوقوِد.»في إستبدال جمله  الخطاءما هو   .3
 : ِإبَتَعدا َعن َمدیَنِتهما َو ُهما َیحَتاجان إلی الَوقوِد. ()ُهما  (ب : ِإبَتعدَن َعن َمدیَنِتهنَّ َو ُهنَّ َیحَتجَن إلی الَوقوِد. ()ُهنَّ   (الف 

  یَن إلی الَوقوِد.: ِإبَتَعدِت َعن َمدیَنِتِک َو أنِت َتحتاج ()أنِت   (د : ِإبَتَعَدت َعن َمدیَنِتهما َو هی َتحتاجیَن إلی الَوقوِد. ()هی  (ج
 فی المضاِد؟  الخطاءما هو   .83

ُل   (ب َیظِهُر  #ُیخِفی   (الف  ُب  #َیَسهِّ   ِبُبطءٍ  #ِبَحَذٍر   (د الباِرَدةُ  #الّداِفَئُة   (ج ُیَصعِّ
تها الُمـدیَرُة »ما هو الصحيح فـي تكميـل الفـراغ؟   .88

َ
مَخـذ

َ
َ ف ـد أصـاَبتها الُكـَرُة فـی َعيِنهـا .......

َ
َ َو ق ِة ..... َزميالِتهـا

َّ
ـل َمـة َتلَعـُب ُکـَرَة السَّ ِِ ی کاَنـ  فا

َ
إلـی الُمسَتشـف

 «....ـَسّيارِة الَمدَرَسِة.
  مع، األیمن، مع  (د اآلیمن، بـمع ،   (ج بـ، الیمنی، مع  (ب مع، الیمنی، بـ  (الف 

 معناه .... « ِهَی َتقوُد َسّياَرَتها ِبُسرَعٍة فائقةٍ »   .80
 ِهَی َتقوُد َسّیاَرَتها ِبُسرَعٍة َکثیَرٍة ِجّداً   (ب ِهَی َتقوُد َسّیاَرَتها ِبُسرَعٍة هاِدئة  (الف 

  َتقوُد َسّیاَرَتها ِبُسرَعٍة ُمناِسَبةِهَی   (د ِهَی َتقوُد َسّیاَرَتها ِبُسرَعٍة َقلیَلة  (ج
 فی المضاِد؟ الخطاءما هو   .80

َق  #إنَقَسَم   (د َقریَبة #ناِئَیة   (ج أنَکَر  #أثَبَت   (ب ُمزِعَجة #ُمؤِذي   (الف    َتَفرَّ
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بَل .  .80
َ
ِر/ ق

َ
ف  ما هو الصحيح و المفيد في ترتيب الكلمات التالية: أرجو/ الكاِبح/ َتفَحَص/ أن/ السَّ

َفِر أن َتفَحَص الکاِبح .  (الف  َفِر .  (ب أرجو َقبَل السَّ  أرجو أن َتفَحَص الکاِبح  َقبَل السَّ
َفِر أرجو أن َتفَحَص الکاِبح .  (ج َفِر أن َتفَحَص الکاِبح أرجو .َقبَل   (د َقبَل السَّ   السَّ

جاج»ما هو   .85  ؟ «َمّساَحُة الزُّ
اراِت   (الف  یَّ ُف ُزجاَج السَّ قِل   (ب ِجهاز  ُیَنظِّ ُك َوسیَلَة النَّ ًة ُتَحرِّ ُد ُقوَّ  ِجهاز  ُیَولِّ

یرِ   (ج َم ِبالسَّ ة  َیدوُسها الّسائُق ِلَیَتَحکَّ ّیارِة أو ُیوِقُفها  (د آَلة  َحدیدیَّ ُف ُسرَعَة السَّ   ِجهاز  ُیَخفِّ
وِق.»ما هو الصحيح فی تكميل الفراغ؟   .80 عاٍم ِمن السُّ َِ  «إشَتَریُ  ............ َمالِعق 

ةَ   (الف  ون                (ب ِستَّ   ِستَّ   (د السادَسةُ   (ج ِستُّ
 ِلَغيِرِه و ُهَو عاِجٌز َعن إتياِنِه ِلَنفِسهِ »ما هو المثُل الذی ُیضَرُب ِلَمن   .89

ً
  ؟«ُیحاِوُل أمرا

 َطبیب  ُیداوی الّناَس و ُهَو َمریض    (ب أْنَفَک ِمنَک ولو کاَن أجَدَع     (الف 
وَک ال َیجِني ِبِه الِعَنَب    (د جزاُء ِسنمار  (ج   َمْن َیزَرْع الشَّ

ّيُد حسين رضازاده کاَن ُیماِرُس »ما هو الصحيح في تكميل الفراغ؟   .81  ..............«السَّ
باحة  (ج المالکمة  (ب کرة القدم  (الف    َحمِل األثقال  (د السِّ

 فی المضاِد؟ الخطاءما هو   .83
َخفُّ   #أثقل    (الف 

َ
 َقریَبة   #ناِئَیة     (ب أ

َذ  #إسَتمَتَع    (د َرطب                     #یاِبس     (ج   َتَلذَّ
 ؟ِبالَتحدیدِ فی هذه العبارة؟  َهل َتعِرُف تاریَخ ِوالَدِتَک «ِبالَتحدیدِ » ما معنی  .03

  علی األقّل   (د بالضبط  (ج تقریبا                (ب بالتقریب  (الف 
 «ُهَو َرُجٌل َیمِلُک ....... َنخالٍت »ما هو الصحيح فی تكميل الفراغ؟   .08

  ِبْضَعةَ   (د ِبضعات  (ج ِبْضَع   (ب ِبْضَعُة   (الف 
ين ........ َهـبَّ إلـ»ما هو الصحيح فی تكميل الفراغ؟   .00 ـحاِبيَّ بـیَّ و الصَّ َ   ....... إن شاَهَد أبـو أّیـوب النَّ سول َو صاِحباُه إلی َبيِ  ...... أیوب َ فنـاَل أقَبَل الرَّ ی َنخالِتـِه

ب َِ َة ِمن الرُّ
َّ
 «ِمنها َسل

ی  (الف  یأبا،   (ج أبو، ما، ِمن  (ب أبی ، ما، َحتَّ ی  (د ما، َحتَّ   أبو ، ما، َحتَّ
   ِبَمعَنی ......؟ « أبَصرُت النور»   .00

  ُکُل اإلجابات َصحیَحة    (د ِکناَیُة َعن الِوالَدة      (ج رأیُت النور     (ب ُوِلدُت     (الف 
 في المفرد و الجمع؟ الخطاءما هو   .00

ة    (د ُجنود   ُجندی    (ج ُمحیطاتُمحیط  (ب َشواِطیءشاِطیء  (الف  ات    ُخطَّ   ُخطَّ
 ؟«َجزاُء ِسنّمار»َمتی ُیسَتعَمُل َهذا الَمَثُل:   .05

ُم َخیرًا َکثیراً   (الف  ُم َخیرًا ِللناِس َفَیجزونُه َشّراً   (ب ُیسَتعَمُل ِلَمن ُیَقدِّ  ُیسَتعَمُل ِلَمن ُیَقدِّ
ُم َشّرًا   (ج ُم َشّرًا ِللناِس َفَیجزونُه َخیراً   (د َکثیراً ُیسَتعَمُل ِلَمن ُیَقدِّ   ُیسَتعَمُل ِلَمن ُیَقدِّ

البةً »ما هو الصحيح فی تكميل الفراغ؟   .00  ِ  «جاَءت .........
  أحد َعشَرةَ   (د إثنا َعَشَرَة               (ج إثنتا َعشَر َة              (ب ِأحدی َعَشَر   (الف 
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ُب »   .09 ُة فی الَمِعَدِة  َتَتَرسَّ  مرادفه .......« الَموادُّ الكيمياِویَّ
یها   (ب َتدُخُل ُخفَیًة   (الف    َتبقي ُرسوباً   (د َتْسُتُرها  (ج ُتَغطِّ

 ..........«إجَتَهَد الُمحامی فی َکشِف  »ما هو الصحيح فی تكميل الفراغ؟   .01
  َحقیق    (د اإلسِتحقاق           (ج الَحقیَقِة                (ب الَحقُّ   (الف 

 ما هی الكلمة التی الُتالِئم الكلمات االخری؟  .03
ُط   (الف    َیحَتوی َعَلی  (د َیشُمُل   (ج َیُضمُّ   (ب ُیَنشِّ

ٌة َو ِقْشَرُتها »ما هو الصحيح في مرادف الكلمات التي تحتها خط بالترتيب؟   .03
َ

 .«ّناِعَمةٌ  لّماَعةٌ ألواُن التفاِح ُمَتَناِسق
نة الَملَمِس    (الف  نة الَملَمِس   (ج َتْبُرُق ـ ُمشَتملة  (ب َتْبُرُق ـ َلیِّ   َتْبُرُق ـ ُمْنَتظَمة   (د ُمْنَتظَمة ـ َلیِّ

َجَرِة »   .08 ِه ُعمَر الشَّ ذی َنفَهُم ِبَعدِّ
َّ
یِء ال  یسّمی .....« الشَّ

  الِمصَعد   (د الِخزاَنة  (ج الَحَلقات   (ب الُحفَرة   (الف 
 »ما هو المثُل الذی ُیضَرُب ِلَمن   .00

ً
َسَيِجد َشّرا

َ
 ف

ً
 َو َمن َیعَمل َشّرا

ً
 َیِجد َخيرا

ً
 ؟«َمن َیعَمل َخيرا

 َطبیب  ُیداوی الّناَس و ُهَو َمریض    (ب أْنَفَک ِمنَک ولو کاَن أجَدَع     (الف 
وَک ال َیجِني ِبِه الِعَنَب     (د جزاُء ِسنمار  (ج   َمْن َیزَرْع الشَّ

 فی المضاد؟ الخطاءما هو   .00
  تأُخُذ  # تدفُع   (د َتنزُل  # َترَکُب   (ج َقدیماً  # َحدیثاً   (ب غامق#قاتم  (الف 

 تعریبه .....« درهای آسمان به روی شهدا باز خواهد شد»   .00
 َستفَتُحون أبواب الَسماِء َعَلی الُشهداِء   (ب الُشهداءِ  َستفَتُح أبواب الَسماِء َعَلی  (الف 

  َسیفَتُح أبواب الَسماِء َعَلی الُشهداءِ   (د َستفَتحن أبواب الَسماِء إلی الُشهداءِ   (ج
حيَحةِ  ما هی اإلجابة  .05  ؟غيرالصَّ

َهُم َبدیٍل اآلن فی اإلضاَءة  (الف 
َ
 الّناُر أ

ة           (ب وِویَّ اَقُة النَّ ُة ِبَتولیِدالطَّ  باَدَرت الُجمهوریُة اإلسالمّیُة اإلیرانیَّ
 َسوَف َیأتی َیوم  َسَتنَتهی ُکلُّ الّطاقات  (ج
  الَیوم ُیسَتخَدُم الَکهرباُء فی اإلضاَءة  (د

 إناَرُة البيوِت ِبَمعَنی ......؟  .00
  ُکُل اإلجابات َصحیَحة    (د َجعل الُبیوِت ُمضیَئةً   (ج َتنویِر البیوِت   (ب إضاَءِة الُبیوِت   (الف 

حيَحةِ  ما هی اإلجابةَ   .09 يَر الصَّ
َ

 ؟ «َکيَف کاَن  األجواُء فی َموِسِم اإلمِتحاناِت فی الِقسِم الّداخلیِّ »؟ غ
 ِنظامًاصارماً کان َیعَتِمُد    (ب کان اللَّغو و الَعَبث و کثرة الَفَرح  (الف 

وُم.  (ج مُت َو َیِقلُّ النَّ وم.  (د َیسوُد الصَّ   َلم َیُکن الَعَبث و َیِقلُّ النَّ
ِة؟  .01 ی َیِتمُّ فيه اإلحِتفاُظ ِباألشياِء األَثِریَّ

ّ
 ما اسُم الَمكاِن الذ

  الُمتَحف   (د األَثرِّي  (ج الّساِئح   (ب الِمْجَهر   (الف 
َنِة ....... ِمن ُعمِرِه.»ما هو الصحيح فی تكميل الفراغ؟   .03  «هو فی السَّ

  َخمسة    (د الَخمیس                (ج الخامس                (ب الخاِمسة  (الف 
 تعریبه .....« کند تلفن ارتباط با دیگران را برای ما آسان می»   .03

ُل َلنا   (الف   الهاِتُف َیرِبُطنا ِباآلخریَن ِبسهولٍة   (ب االتِّصاَل ِباآلَخریَن الهاِتُف ُیَسهِّ
  الهاِتُف امکان محادثة اآلخریَن ِبسهولٍة   (د ُیساِعُدنا الهاتُف علی االتصاِل   (ج

             فی ظل الرحمندمتم 


