
با توجه به این که «طالبًا» مفرد و منصوب و نیز مذّکر است، گزینۀ صحیح «َاَحَد َعَشَر» است. گزینه 2  1

زیرا در اعداد سه رقمی، ابتدا صدگان، سپس یکان و بعد از آن دهگان می آید. گزینه 2  2

با توجه به سؤال، که می خواهد جاي خالی را پر کنیم، ترتیب اعداد ترتیبی به شرح زیر است: گزینه 4  3
 الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع و ...

سؤال می پرسد؛ شش ضربدر پانزده چند می شود، که جواب آن «نود» است. گزینه 1  4

) / «الَمراِفِق العامَِّۀ»: تأسیسات عمومی ) / «َیشکروَن»: تشکر می کنند (رد گزینه هاي  و  «مسؤولو مدینِتنا»: مسؤوالن شهرمان (رد گزینه هاي  و  گزینه 4  5
نکتۀ اول: فعل بدون «کان» آمده است پس مضارع ترجمه می شود.

نکتۀ دوم: مسؤولون بعد از اضافه شدن به کلمۀ «مدینِتنا» نون خود را از دست می دهد.

نادرستی سایر گزینه ها: گزینه 2  6

    : گزینۀ 

: با موسی آمد  موسی آن را آورد گزینۀ 

: هرگز نیامده است. گزینۀ 

ترجمۀ عبارت: «خالد صبح بیدار می شود و پس از صبحانه به مدرسه می رود.» گزینه 4  7

»: خالد هفت صبح به مدرسه می رود. ترجمۀ  گزینۀ «
ترجمۀ سایر گزینه ها:

»: خالد ساعت پنج بعد از ظهر به مدرسه می رود. گزینۀ «

»: خالد ساعت یازده ظهر از خواب بیدار می شود. گزینۀ «

»: خالد تا ساعت سه بعد از ظهر از خواب بیدار می شود. گزینۀ «

ترجمۀ عبارت: «چگونه کشور ما را یافتی؟ کشور شما بسیار زیباست.» گزینه 4  8
ترجمۀ سایر گزینه ها:

»: کشور ما بزرگ و زیباست. گزینۀ «

»: مردم ما مهمان نواز هستند. گزینۀ «

»: کشورت از کشورم دور است. گزینۀ «

گزینه 4 بیست به اضافۀ چهارده می شود سی و چهار (أربعۀ و ثالثین) که به اشتباه چهل و سه آمده است.  9

/ واحدًا و خمسین:  / «سبعۀ َعَشَر»:  «ما هو الّصحیح»: کدام درست است؟/ «ثمانیّۀ و ستّون»:  گزینه 2  10
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