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 ١

   
  :طٌه خَحتَتَما  متَرْجِ - ألف  1

1 - بین اللغتین الفارسیۀ والعربیۀ وثیقۀٌحصلت عالقات        .  
2 -  زَّلُهرب الناسمن إحدي القري قرب کیالنغرب إلی مناطق آمنۀ الع .              

5/0  

   :)کلمۀٌ واحدةٌ زائدةٌ ( والمتَضادةَ رادفَۀَات المتَمعینِ الکَل  2
  الولد  -الخاسر  –الخبیر  –الفائز  –الصبی 

5/0  

   :عینِ الکلمۀَ الغَریبۀَ فی المعنی  3

  الصداقۀ –المصعد  –النظارة  –الغسالۀ 
25/0  

  : اکتُب مفرد الکلمتینِ التّالیتینِ، أو جمعهما  4
1 -   ۀ« جمع ِ  - 2    : ........                                      »  الهواة« مفردالقم «........ :  

5/0  

   .عینِ الصحیح للفَراغِ  5
  )   ظروف –تلفاز  –شاللٌ  –جدیرٌ . ( بها........ أعطی المدیرمسؤولیۀ المکتبۀ لزمیلی و هو 

25/0  

   .تَرجِم هذه الجملَ بالفارسیۀ  6
  /. 5أمردا   یا ربنا أبقِ لَنا محمداً       حتّی أراه یافعاً و -ألف
َ حینما أري النّاس یذهبون إلی الحج تمرّ  - ب   /. 5. ذکریاتي ماميأ
  /.5. من مزایا الجسم القوي إنّه یجذب غذاء مناسباً لنفسه -ج
  /. 5. نحن قدمنا شباباً أعزّاء فی الحرب حتّی استطعنا أن نهزم العدو -د

  /.75. بین بیوضه فیرقد علیهاوجود بیضۀ کبیرة  یأتی صاحب العش فال یالحظُ -هـ
  /.75. هااهتم ألفرد منذ صغره بهذه المادة و عمل علی تطویرها مجداً لیمنع انفجار - و 
  /. 5. یتم التوازن فی الطّبیعۀ من خالل وجود روابط متداخلۀ بین الکائنات الحیۀ و بیئتها - ز
  /.75. معه جماعۀ من کبار أهل الشامنُصب لهشام منبرٌ و جلس علیه ینظر إلی النّاس و  -ح
 /.  75. السهم ه إطالقَشبِلی الهواء بقوة تُإق قطرات الماء من فمها نّها تُطلإ. سمکۀ السهم من أعجب األسماك صیداً - ط

5/5  
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 ٢

  . یۀِسانتَخبِ الصحیح فی التَّرجمۀِ بِالفار  7
  ملسو هيلع هللا ىلص﴾إذا تُتلَی علیه آیاتُنا قال أساطیر األولین  ﴿ - ألف

  .هاي پیشینیان است گوید افسانه هرگاه آیاتمان بر وي خوانده شود می -1
  .هاي پیشینیان است گوید افسانه هرگاه آیات ما را بر وي بخوانی می -2
  .  خیرُ العبادة هی الّتی نفعلها حباً للّه -ب   
  .ن را براي دوستی خدا انجام دهیمخوبی عبادت آن است که آ -1
 .دهیم بهترین عبادت آن است که آن را براي دوستی خدا انجام می -2

5/0  

  :کَملِ الفَراغات فی التَّرجمۀِ  8
   .جز ظرف دانش.. ...........هر ظرفی با آنچه در آن قرار داده شود  :کلّ وعاء یضیق بما جعل فیه إلّا وعاء العلم - ألف
  .شدند و سنگدل بودي از اطرافت پراکنده می. ............اگر :  ﴾و لو کنت فظّاً غلیظ القلب لَانفضّوا من حولک  ﴿ - ب

5/0  

  :اُکتُب نوع الضّمیر فی العبارة التّالیۀ - ألف  9
  ﴾من األرض واستعمرکم فیها  کمهو الّذي أنشأ ﴿

  : اُکتُب نوع االسم الموصول فی العبارة التّالیۀ - ب
  . أقرأ ما تکتبونهال

5/0  

10  اُکتُب فعولِ نَوعطلَقِ المبار المی العۀِ ةِفالتّالی .           
   ﴾حسناً فیضاعفه لکم  قرضاًإن تقرضوا اهللا  ﴿ -ألف 

   ﴾ تسلیماًیا أیها الّذین آمنوا صلّوا علیه وسلّموا  ﴿ - ب
 .منظّمۀً کتابۀًاُکتب واجباتک الدراسیۀ  -ج

75/0  

  .کاد الطفل یبکی من تأخّر الطّعامِ:          خَبرَه -2   المقاربۀِ،  اسم فعل - 1: نعی -ألف  11
         »الظّلم مرتعه وخیم«        . هکتُب نَوعاُ - 2                 الخبرَ  - 1 : عینِّ - ب
  ما اسمک؟:       الخبر وجوباًسبب تَقدیمِ  رْذکُاُ -ج

25/1  

12  ف حیحنِ الصیناديعی الم .  
  ) علم –مضاف  – شبه مضاف ( یا وجیهاً عند اهللاِ -ألف
  )علم –مضاف  – شبه مضاف. (یا ذا الجود و اإلحسانِ - ب
  )سائقٌ –سائقَ  –سائقُ . (الحافلَۀِ .........یا  -ج

75/0  

    ومسادامۀ سؤاالت در صفحۀ   
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 ٣

  .نَوع التّمییز فی ما تَحتَه خَطٌّ باُکتُ  13
                 .قهوةًشربت فنجاناً  -ب.                  أخالقاًصدیقی أحسنُ منّی  -ألف

5/0  

  المستَثنَی منه - 2المستَثنَی  - 1: عین -ألف  14
  .         یعیش الناس براحۀ إلّا الکسالن

  . عینِ الصحیح للفَراغِ - ب
  )محمود –محموداً  –محمود ........ ( التّالمذة من الصالۀ إلّا  خرج

75/0  

  صاحبها               - 2      الحالَ، -1  : عین -ألف  15
  .من أراد أن یحفظ أسنانه سلیمۀً فعلیه أن ال یأکل الطعام الساخن

   . عین ما فیه حال - ب
       .یجب أن تقلّم أظافیرك طویلۀ -2           .        التقیت بطالبٍ کریمٍ أمسِ - 1

75/0  

      :نَوع التَّوابِعِ الَّتی أُشیرَ إلَیها بِخَطٍّ کتُباُ  16
  .احذرِ السیارة الرّجلُیا أیها  -ب         .        علیه السالم عادالً علیکان أمیرُ المؤمنین  -لفأ
  .المجتهدسلّمت علی التلمیذ  -د                                 .          القراءة مفیدةٌ نعمنعم،  -ج 

1  

       . أَعرِب ما أَشیرَ إلَیه بِخَطٍّ  17
        .والسرعۀ المسرعۀ إیاك -ألف
  .الرئاء العملبئس  - ب
  . الصدقَ أحسنَما  -ج
  . الغروب عندفیه جلست  -د

  .إلی اهللا قربۀأصلّی صالة الظهر  –هـ 
   ﴾فی اآلخرین صدقٍو اجعل لی لسان  ﴿ - و 
  .فی هدفـنا اجتهاداً بالغاً لـلنّجاحاجتهدنا  - ز

75/1  
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 ٤

  . عینِ الصحیح فی اإلعرابِ و التَّحلیلِ الصرفی لما أَشیرَ إلَیه بِخَطٍّ  18
  ﴾اهللاِ  ألنفسکم تجدوه عند تُقَدمواو ما  ﴿ -ألف

    . الذي یمشی فی الشّارع فی خطر التّصادم يالماش - ب

  فعلٌ و مع فاعله جملۀ فعلیۀ  سالم  –فعلٌ مضارع مجزوم  - 1  تُقدموا
  »و « بارز  علٌ و فاعله ضمیرف  مضاعف  –فعلٌ مضارع للشّرط  - 2

  مبتدأ و مرفوع  جامد –مفرد  –اسم مقصور  - 1  يالماش
  مبتدأ و تقدیراً مرفوع  معرب - اسم فاعل –قوص اسم من - 2

5/0  

  . تَرجِمِ األَفعالَ   19
عجرجع - 1  بازگشت :ر2  ........: هو لم ی - رجِعا 3  .......... :رجاء - رجعهو لَن ی: ..........  

 

75/0  

  . أکملِ الجدولَ التّالی بِالمصادرِ المناسبۀِ  20
  مطلع  –أفضلیۀ  -. عانۀً واحدةًأعینونا إ

1 -ناعی- 2  المصدر المیمیمصدر المرّة- 3  المصدر الص  
        

75/0  

  :عینِ الصحیح للتّوضیحات التّالیۀ  21
  ) مظلّۀ  –کالبۀ  –شعیر . ( نسان عند نزول المطراألداة الّتی یحملها اإل -ألف
  )البطوالت  –الثورة  –الجیش . ( هوالء الذین یدافعون عن الوطن و یقاتلون األعداء - ب

5/0  

  . اقرَأ النَّص التّالی، ثُم أَجِب عنِ األسئلَۀ   22
. وفکّر فی سبب ذلک. أنّ عدد األفراخ ینقص نقصاً تدریجیاً ذات یوم الحظَ. فیها أنواع الطیور یرّبيإنّ مزارعاً کانت له مزرعۀ 

  .فقرّر للتّخلّص منها. علی األفراخ، وتأکلهافالحظ أنّ عددا من البومات تسکن قرب المزرعۀ، وتهجم 
  لماذا نقص عدد األفراخ؟  - ما کان المزارع یربی فی مزرعته؟                 ب -ألف

  کیف نقص عدد األفراخ؟ - أین تسکن البومات؟                                    د -ج

1  

  20  جمع نمره                                                           پیروزباشید      
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 ١

 /.5 /.25بی سالح                                                هر مورد  - 2استوار                             -1  1

 /.5  /.25الخاسر                                             هر مورد  ≠الولد                        الفائز = الصبی   2

  /.25  الصداقۀ  3
  /.5  /.25القمم                                                    هر مورد  -2اوي                            اله -1  4
  /.25       جدیرٌ                                                                                                                          5
 /. 5. را براي ما باقی بدار تا او را جوان و نورس ببینم ملسو هيلع هللا ىلصي پروردگار محمد ا -الف  6

  /. 5. گذرد روند خاطراتم از مقابلم می بینم که به حج می هنگامی مردم را می - ب
  /.5. کند از ویژگیهاي بدن قوي این است که غذاي مناسبی براي خودش جذب می - ج
  /. 5. تا توانستیم دشمن را شکست دهیم ما جوانان عزیزي در جنگ تقدیم کردیم -د

  /.75. خوابد بیند و روي آنها می آید و یک تخم بزرگ بین تخمهایش را نمی صاحب النه می - هـ
  /.75. آلفرد از کودکی اش به این ماده اهتمام ورزید و با جدیت بر بهینه سازي آن کار کرد تا مانع انفجار آن گردد –و 
  /. 5. گردد ودات زنده و محیطشان برقرار میل وجود روابط متداخل بین موجتعادل در طبیعت از خال -ز
  /.75.کرد و با او گروهی از بزرگان شام بودند براي هشام منبري نصب شد و روي آن نشست در حالیکه به مردم نگاه می- ح
اندازد که به  هوا با نیرویی میهاي آب را از دهانش به  او قطره. ماهی تیرانداز از عجیبترین ماهیها در شکار است -ط

  /.  75. انداختن تیر شباهت دارد

5/5  

 /.5 /.25هر مورد                                                    2 -ب                                1 -الف  7

 /.5  /.25هر مورد                                 تندخو              - گردد                 ب تنگ می -الف  8

 /.25هر مورد            موصول عام                             - متصل نصبی                  ب - ألف  9

  
5./  

 /.75 /.     25هر مورد         نوعی               - تاکیدي                ج -ب         نوعی                   -الف  10

)                            خبر مفرد : وخیم : یا ( جمله اسمیه    -2     مرتعه وخیم -1 - ب                      یبکی          - 2الطفل          - 1 - ألف  11
 /. 25هر مورد .            خبر اسم استفهام است -ج 

25/1 

 /.75  /.25هر مورد            سائقَ           -ج     مضاف            - شبه مضاف                    ب -الف  12

 /.5  /.25هر مورد                         ذات                -نسبت                           ب -الف  13

 /.75  /.25هر مورد          محموداً           -بالناس                 -  2الکسالن       - 1- ألف  14

 /.75  /.25هر مورد                           2 - ب أسنان                    - 2سلیمۀً     -1 - ألف  15

 1  /.25هر مورد            نعت              -د      تاکید     - ج         عطف بیان        -ب            بدل -الف  16
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 ٢

 فاعل فعل ذم و مرفوع  - مفعول به براي فعل محذوف بعده، تقدیره أحذّر                   ب -الف  17

  مفعول فیه و منصوب   -هو مستتر و جملۀ خبر                            د فعل تعجب، فاعلۀ - ج
  مضاف الیه و مجرور      –و                                               منصوب و ألجله مفعول –هـ 
  /.25جار و مجرو                                                                                                 هر مورد  -ز

75/1  

 /.5 /.25هر مورد                                                                             2 -ب                       1 - ألف  18

 /.75 /. 25هر مورد                   باز نخواهد گشت        -3بازگرد                  - 2        بازنگشت          -1  19

 /75  /.25ر مورد ه                                        إعانۀ -3أفضلیۀ                 -2مطلع                        -1  20

  /.5  /.25هر مورد        الجیش                                                              -المظلّۀ                  ب -الف  21
  .       تهجم علی األفراخ، وتأکلهاکانت  ألنّ  البومات  -ب      أنواع الطیور     -الف  22

  /.25هر مورد                                                             نقص تدریجیاً  -د       قرب المزرعۀ     - ج
1  

  20  جمع نمره   
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