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زمان برگزاري: 500 دقیقه

آموزشگاه پرسا

کدام گزینه عبارت «َیستمع الُطالب الی القرآن ..................» کامل می کند؟  1

 خاشعًا خاشٌع خاشعوَن خاشعیَن

عیِّن صاحب الحال مفعوًال:  2

وقف الّناس فی المسجِد للصالة خاشعین! دخل األعداُء الیمَن غاصبین!

خرجَت الّطالبات من قاعۀ اإلمتحانات مسرورات! اإلیرانّیون َیشربون الّشاي بعد العشاء ساخنًا!

«ُیقابل الوالدان أخطاء أوالدهما .................. » عیِّن الّصحیح للفراغ:  3

مشفقاِن مشفقًا     مشفقیَن     مشفقیِن    

4  َعّین الُمناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ. 
َعّین الحال:

لعب األطفاُل بعد إتمام الدرس فرحین کلَّ یوم!  ُل فی ثمرتها علی ربَّی!  سأجتهد فی أعمالی حقًا و أتوکَّ

الب َیوَم اإلمتحان حسابًا بدقَّۀ!  ُیحاَسب الطُّ إبتسم المعلُّم فی وجهی إبتساًما سّرنی کثیًرا! 

حیَح لتکمیل العبارة:  5  َعیِّن الصَّ
فُل .................. بَِسبِب اَألصواِت .................. الّتی َسِمَعها.»   «إسَتیَقَظ الطِّ

یَّئۀ   َفِرحًا - الُمخیفِۀ  خاِئفًا - الُمخیفِۀ  خاِئَفًۀ - الَجمیلِۀ  مسروراً - السَّ

حیح فی الّتحلیل الّصرفی و اإلعراب: 6  َعیِّن غیَر الصَّ
ریَن.»  بّیین ُمَبشِّ ًۀ واِحَدًة َفَبَعَث اُهللا النَّ   «کاَن النُّاس ُأمَّ

 واحدة: اسم مفرد مؤنث / صفۀ  الّنبّیین: اسم جمع مذکر / مفعول 

ریَن: اسم مفعول للجمع المذکر / صفۀ   بََعَث: فعل ماضی، مجرد ثالثی للغائب  ُمَبشِّ

7  «ُکلُّ نَفٍس ذائقۀ الَموِت»؛ عیِّن األقَرب لَمفهوِم اآلیِۀ الّشریفۀ.:

 وان سو که تیر رفت حقیقت کمان نرفت  جان سوي جسم آمد و تن سوي جان نرفت 

 هم در زمین فرو شد و بر آسمان نرفت جان ُچست شد که تا بپرد زین تن گران  

 اندر جهان که دید کسی کز جهان نرفت پایان فراق بین که جهان آمد این جهان  

 گویی رسول نامد وین را بیان نرفت مرگت گلو بگیرد تو خیره سر شوي  

8  «زاَرنی أحُد أصدقائی بعَد َسنواٍت َطویلٍۀ و ُهو...!»؛ إمأل الفراَغ حّتی َتُدْل العبارُة علی ِاستمرار الفعل:

أبکی قد بَکی یبکی باکیًا

9   عّین األَصّح و األَدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
عون کثیرًا فریقهم الفائز فرحین!»: جون ُیشجَّ   «فی المباراة األخیرة کان الُمتَفرَّ

تماشاگران در مسابقۀ اخیر، تیم برنده شان را با خوشحالی، بسیار تشویق می کردند!

در مسابقۀ اخیر، تماشاگران بودند که تیم برندة خود را بسیار با شادي تشویق کردند!

 تماشاگران در مسابقۀ اخیر، تیم برنده را بسیار با شادي تشویق می  کردند.

در مسابقۀ اخیر تماشاچیان تیم برندة خودشان را با خوشحالی بسیاري، تشویق می کردند!
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10  عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:
 «بدأ المطر َینزل مّرة أخري فَلَجأُت إلی غاِر فی الجبل ُمسِرعًا!»:

بارش باران دوباره آغاز شد و با سرعت به غار کوه پناه آوردم!

باران دوباره شروع به بارش کرد، پس با سرعت به غاري در کوه شتافتم!

باران دوباره شروع به باریدن کرد، پس به سرعت به غاري در کوه پناه بردم!
باران شروع به باریدن کرد، پس بار دیگر شتابان به پناهگاهی در کوه پناه بردم!
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