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  ١

  :تَحتَها خَطّ الّيتجِم الکلمات رتَ  1
  :اإلعمارمجال  يفینامیت اإلنسانَ یساعد الد) ب:                               نّک جِرم صغیرٌأ تَزعمأ  )الف

  :عۀِالزِّرا خَبیرإلی  ذَهب  المزارع )د          :                        .معهم) ص( الرَّسولُ قَعد )ج

1  

2  
  

  :الفراغِ الکلمتینِ المترادفتَینِ و الکلمتَینِ المتضادتَینِ يفاُکتُب 
  » . الحیاء/ المرض / راح / رخُص /  اءدال/ َغال «

≠ )..........................ب..........................                           =)..........................الف
..........................

 

5/0  

  : المعنی يف الغَریبۀَعین الکلمۀَ   3
  )األُسود/ الذِّئاب/  الکالب/ رالقصی/ األفراس( 

25/0  

  25/0  ....................... : شَیخُ أحسنت یا                   : الکلمۀِجمع  اُکتُب   4

  :ترجِم هذه اآلیات   5
  ) 5/0(﴾صالتهِم خاشعونَ يفونَ الّذینَ هم قَد أفلَح المؤمن  ﴿1
  )0/ 5(﴾إلی ربک راضیۀً مرضیۀً  يارجِعیا أیتُها النَّفس المطمئنَّۀُ  ﴿)2
3﴿ (   ﴾ من روحِ اللّه إلّا القَوم الکافرونَ یأس5/0( ال ی  (  
  /.)5( و نُزِّلُ المالئکۀُ  تَنزیالً﴾ ﴿ )4

﴿  /.)5( لبعث ولکنَّکُم کُنتُم ال تَعلَمونَ ﴾فَهذا یوم ا  5

5/2  

  :ترجِم هذه الجملَ  6
1( الموجودات جمیع حکمظاماً یلطبیعۀ نخَلَقَ اهللاُ ل .)5/0(  
  /.)75.(قالَ الفَلّاح ُ العجوز فَرِحاً ما أسرع إثمار هذه الشَّجرة) 2
3( رَفع النيب )ص (أکرَ الشّیماء ومها و هط لَها رداء   /.)75. ( بس
   /.)75.( یصحح خَطأه لکي الذّهبیۀِِ هو منَح ثَروته لشراء الجوائزِ) 4
  )75/0(. ذات یومٍ الحظَ  المزارع ُ أنَّ عدد أفراخِ الطّیورِ ینقُص تَدریجیاً) 5
 )/.75.( هل تَراهم خُلقوا من فضَّۀٍ أم حدید أم نُحاسٍ) 6

  /.)75.(املَأ الدنیا سالماً شامالً کُلَّ الجِهات ي إهلیا ) 7

5  

    » مدوادامۀ سواالت در صفحۀ «   
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  ٢

7  
  
  
  

  : انتَخب التَّرجمۀَ الصحیحۀَ 
  .ا جماعتینِ الرّسولُ هناك إلّ یشاهد لم )الف

     .پیامبر در آنجا فقط دو گروه را دید )2                                  .پیامبر آنجا جز دو گروه نمی دید) 1
   .الصالحینَاستغفار استَغفَرت اللّه )ب
  .از خداوند آمرزش درست کاران را خواستم )2                   .مانند درستکاران از خداوند آمرزش خواستم )1

5/0  

8  
  
  
  
  

  :التَّرجمۀِ الفارسیۀِ  يففَراغات کَمل ال

  أنَّ الحوت یصاد لاستخراجِ الزَّیت من کَبِده لصناعۀِ مواد التَّجمیلِ؟هل تَعلم ) الف
    بیرون آورند............... اخت شکار می شود براي اینکه روغن را از کبدش براي س.......... آیا می دانی که

  ..............و سنگدل بودي بی گمان از اطرافت ..............اگر ﴾نفَضّوا من حولکو کُنت فَظّاً غلیظَ القلبِ لَالَ ﴿ )ب

1  
  
  

  

  :تَحتها خطّ  الَّيتتَرجِم األفعال   9
  .................،) ........................ص(اهللا رسولُ زَعجنْفَا هبنتَ لم یقَبلْ الوالد )الف
  .................... ،.........................التأکلونَالمساکین مما  عمواالتُطْ) ب
  ......................،..............فیه تجاربه يجرليمختبراً صغیراً   کان قد بنیألفرد نوبِل ) ج

5/1  

10 
  

  : عین الفعلَ المناسب للفراغِ 
﴾الناس ال ضلٍ علَی الناس و لکنّ أکثرَلَذو فَ إنّ اللّه ) ﴿الف

...... 
  ) کرواشْ، یرونَکُشْ،ی نَروکُشْتَ( 

ب 
(يف الطالبات أداء واجِباتهنِّ ............. 

).تَج ،نَ تجتَهِدتَهِدجنَ ، یتَهِد

  (  

5/0  

  
  
  

11  
12  
13  
14  
15  

  : العبارات التالیۀِ   يفمیز 
إنّنا سمعنا منادیاً   ﴿./ا مسألۀًحلّ الطُّلّاب مسائلَ الرّیاضیات إلّ/ .المصنع وهو مبتَسم يفوقَف المهندس القصۀ َ قراءةً دقیقَۀً/ نَقرَأُ  ربنا
  ﴾لإلیمان ييناد

  :المستثنی و المستثنی منه
  :المفعول المطلق و نوعه

  :الحال
  :الصفۀ

 :مناديال

75/1  

    »ادامۀ سواالت در صفحۀ سوم «   
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  ٣

  :فیها أسلوب الحصرِ الّيتعین الجملۀَ   16
1   ( تَعلَم   .إلّا فاطمۀَ اللُّغۀَ العربیۀَ اليتزميال
   .هرا مصادالمکتبۀ إلّ قرأت الکتاب يف  )2
  ﴾ ا لَعب و لَهوما الحیاةُ الدنیا إلّ ﴿  )3

25/0  

   : تحتها خطّ  الّيتللکلمات  اإلعرايبعین المحلّ    17
  .من العافیۀِ أجملُ  لباسال  )ب            .             اًمتَأخِّرإلی المطارِ  المسافرُوصلَ ) الف

1  
  
  

18    
  :عین الصحیح فی التَّحلیل الصرفی و اإلعراب لما أُشیرَ إلیه بِخطٍّ

ۀُ  لُالرَّجلَّامثَالعدمیعِ  تَحج عۀِ يف الطُّالبِمسدرالم.  
) الف:  لُجلرَّا - 1

فاعل و مرفوع /  مبين، مفرد، مذکر،اسم              ب) 
  مبتدا و مرفوع/ ف ِبألعرّم اسم، مفرد، مذکر،

  
  مفعول و منصوب/ ، معرب مزید من باب تفعیل  ثالثي غائب،مونث فعل مضارع، مفرد ) الف:  تَحدثَ -2

  خبر/  مبين، مزید من باب تَفَعل   ثالثي مفرد مذکر غائب،،ي فعل ماض)                 ب
  

5./  

 : يليما يفعین اسم الفاعلِ و اسم المفعول واسم المکان و اسم التَّفضیلِ   19
قینَیا أحنَ الخالللس

بنات المؤدبات یذْهبنَ إلی المکتَبۀِ/ .   .ا
. اسم الفاعلِ )1 :.......اسم المکان) 3 /: ....................فعولاسم الم )2/:...................

............./ 4 (التَّفضیلِ اسم/. ..................:  

1  

   )رادة، الج اللَحم ، الجوز، التَّلالعصب ، (  :لکلمۀَ الصحیحۀَ للعباراتعین ا  20
لِ سطحِ األرضِ، أصغَرُ منَ الج منطَقَۀٌ مرتَفعۀٌ فوقَ) 1   : .........................ب
. فیه الحس  يجري الجسم خَیطٌ أبیض يف) 2 ......................... :  
. حشَرةٌ تَأکُلُ المحاصیلَ الزِّراعیۀ تَستَطیع أن تَقفزَ متراً واحداً) 3 ............. :  
4 (لبرَةٌ قشرُها صرُ ثَمکسألکلِ یغَیرُ صالحٍ لها  ولتَناول.................... :  

  

1  

    » چهارمواالت در صفحۀ ادامۀ س«   
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  ٤

  
21  
  
  
  
  
  

    :عین الصحیح و الخَطَأَ حسب الواقع
    .   کُلِّ امرِئٍ بِأعماله الحسنَۀِ  مۀُیق )1
  .نَیخمسۀً وثَالث ساوييخَمسۀٍ  يفتسعۀ  )2

5./  

22   ايلإقرأ النَّصنِ األسئلۀِ التّالیۀ  التأجِب ع ثُم:  
»دیوج م منَوعيفنَ الس  إفریقیا ک فافالج نده عستُرُ نَفسۀِ الّيت يف یخاطیالم وادنَ المالف مغ ،هن فَمم تَخرُج    نـامی ثُـم

عیش داخلَ حفرَةٍ صغیرةٍ   يفٍۀ اً عمیقاً أکثرَ من سنَنَوم نُزول المطرِ، أما الصـیادونَ اإلفریقیـون فَیـذهب    و ی ونَ إلـی   انتظار
  ».اختفائه قَبلَ نُزولِ المطرِمکانِ 

   ؟نَفسه  السمکیستُرُ  متی  )1
   ؟کم مدةً ینام السمک المدفونُ )2
  ؟ من یذهب إلی مکانِ اختفاء السمک المدفونِ )3
  ؟ المواد المخاطیۀُتَخرج   السمک من أین )4
  

  
1  

  20    جمع نمرات                         »النّجاح ق وینرجولکم التوف «  
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  ١

  )   47ص3درس ( نشست  )ج)          21ص2درس ( آباد کردن )ب)      3ص 1درس ( گمان می کنی) الف  1
  )25/0هرمورد (                                                                                  )56ص  4درس ( کارشناس )د 

1  

  5/0  )25/0هرمورد (                ) 49ص 3درس ( رخُص    ≠غال )  ب )  4ص 1درس ( المرض  ═الداء   )الف  2
  25/0  ) 49ص 3درس ( القصیر   3
  25/0  )40ص 3درس ( شُیوخ   4
  15)ص1درس ()5/0(. نان که در نمازشان فروتن اندستی که مؤمنان رستگار شده اند؛ هم آبه را) 1  5

  )27ص 2درس (/.)5(.و خدا پسند به سوي پروردگارت بازگرداي نفس آرام، خشنود ) 2
  )46ص 3درس( )/.5( )ازرحمت خدا ناامید می شوند کافر قوم تنها(.شوندازرحمت خدا ناامید نمی کافر قوم جز) 3
  )63ص 4درس (/.) 5( .وفرشتگان قطعا فرود آورده شدند) 4
  )8ص 1رس د( )5/0() دانستید نمی.( دانسته اید لی شما نمیو این روز قیامت است و) 5

5/2  

  )54ص4درس (  )5/0(. خداوند براي طبیعت نظم و ترتیبی آفریده که بر همه موجودات حکم می راند )1  6
  )40ص  3درس /.) 75.(میوه دادن این درخت چه شتابان است: کشاورز پیر با خوشحالی گفت  )2
  )39ص 3درس /.)( 75. (ردایش را براي او پهن کردپیامبر شیما را شناخت و او را گرامی داشت و )3
  )22ص 2درس /.)( 75.(او ثروتش را براي خریدن جایزه هاي طالیی داد تا خطایش را تصحیح کند) 4
  )56ص  4درس /.)( 75.(روزي کشاورز مالحظه کرد که تعداد جوجه هاي پرندگان به تدریج کم می شود)5
  )3ص1درس /.)(75. (اند آهن یا مس آفریده شدهآیا آنان را می بینی از نقره یا  )6
  )72ص 5درس /. ) ( 75.(دنیا را از صلحی فراگیر در همه جهت ها پرکن اي خداي من )7

5  

  5/0  )25/0هرمورد ( )59ص 4درس ( 1) ب)                    47ص3درس ( 2) الف   7
    )30ص 2درس  مواد آرایشی،    نهنگ) الف   8

  /.)25هرمورد (                                                 )39ص 3درس. ( می شدند هپراکند،     يتندخواگر) ب 
  

1  

    »دوم ۀراهنما در صفحۀ ادام«  
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  ٢

  )10ص1درس ( نمی خورید   –غذا ندهید ) ب         38درس سوم ص (ناراحت شد   -نبوسید  )الف  9
  )25/0هرمورد (                                                        )     20ص2درس . (تا اجرا کند –ساخته بود ) ج

5/1  

  5/0  )25/0هرمورد (                           )26ص  2درس ( یجتَهِدنَ   ) ب           )6ص1درس (یشکرون )  الف  10
11  
12  
13  
14  
15  

  )  44ص 3درس  ( )مسائل الریاضیات(  ، مسائل مسألۀً
   )  55ص4درس ( نوعی قراءةً ،  

 مبتَس26ص  2درس(هو م  (  
  )     55ص4درس (  دقیقَۀً
ب25/0هرمورد (                                                                                            )76ص 5درس (    ر(  

75/1  

  25/0  ) 46ص 3درس (3  16
  1  )25/0هرمورد (  )  6ص1درس (    نفی جنسالخبر ،نفی جنسالاسم ) ب)      26ص 2درس ( حال،  فاعل) الف   17

  /.5  )25/0هرمورد (                                                               )67ص 4درس (  ب)2                    الف)1  18
  )  /  74ص5درس ( المؤدبات   : اسم المفعول  -2) /  76ص 5درس ( الخالقینَ :اسم الفاعل -1  19

  )25/0هرمورد (          )  76ص 5درس ( أحسن:اسم التَّفضیل -4)  /  79ص 5درس (المکتَبۀِ :اسم المکان -3
1  

                                                                                                                 )47ص 3درس( الجوز )4)   29ص2درس ( الجرادة) 3 )   11ص 1درس (   العصب) 2  )28ص 2درس ( التَّل) 1  20
  )25/0هرمورد (                                                                                                                      

1  

  /.5  )66ص4درس ( غلط) 2)       4ص  1درس ( صحیح) 1  21
  /.)25( .عند الجفافنَفسه  السمکیستُرُ   )1  22

  /.)25(.أکثرَ من سنَۀٍینام السمک المدفونَ  )2
  /.)25. (یذهبونَ إلی مکانِ اختفائه الصیادونَ اإلفریقیون )3
4 (  ۀتَخرجخاطیالم وادالم مهن فَم. )69ص4درس (   /.)25(  

1  

  20  »جمع نمره»                   «همکاران گرانقدرخسته نباشید «  
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