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١

 :تی تحتها خطٌّالّ م الکًلماتتًرجِالف
أَلْفرِد عملَ   )2    :نُحاسٍ خُلقوا من) 1       :دؤوباًه واصلَ
3 ( ثُمراح هدوال وإِنَّ) 4  :نَحک ید  :عۀِعلی نظامِ الطّبی تتَع

1 

 » ۀاَلصح /اطَّلَع  / فَلّاحاَل / راقَب / اَلداء / مزارعال«:           ترادفو الم تضادعین الم ب
 5( )................=

...............
        (       6( )≠

............................
( 

5/0 

 :یۀ الغَریبۀ فی المعنعین الکَلم  ج
   نلْغُصاَ) د     لْجِذْعاَ) ج     فَظّلْاَ) بقشر     لْاَ) الف) 7
: » رةٌکثی نۀِفی المدی المطاعمهذه « : الکلمۀ مفرد اُکْتُب ) 8

5/0 

 :الفارسیۀ یعبارات إلالْ متَرجِ  د
9 (﴿ ین ذُرم الةِ والص قیملنی ماجع برنا وبلْ تی  رتَقَب عاءد ﴾ )75/0(  

10﴿   ) 5/0( ﴾ ع أجرَ من أحسنَ عمالًإنّا النُضی  )
11 ( رئٍ ما کانَ وکُلِّ ام قَدرینُهلَ حسلرِّجال عل یو األفعالِ أسماء).75/0(  
12(  رَ نوبِل بِالذَّنْبِ ولِ یبِخَشَعۀِ الْأَمنْ هذا الْبحزیم یقنوانِ و بناًع.)75/0(   
      )75/0(.و أَرسلَها إلَی قَومها بِإعزازٍماء الشَّی) ص(عتَق رسولُ اللّه َأََ) 13
  ) 75/0.(لَۀَ جوزٍیغرِس فَسیقِ إلّا عجوزاً ریالطّ أنوشروانُ فی شاهدما  )14
 )75/0.(حفرِ األنفاقِسهلَ أعمالَه الصعبۀَ فی  ت ود استَفاد اإلنسانُ منَ الدینامیقَ) 15
  ) 5/0.(هجمت البومات علَی األفراخِ هجوماً) 16
17 (ناعیالص النُّفایات نْ إیجادظامِ الطَّبیۀِ من داتدهۀِمع).5/0 (     
           )5/0(.کُلَّ الْجهاتا سالماً شامالً املَأ الدنی !یا الهی) 18
  )5/0(.دواؤُك فیک و ماتُبصرُ) 19
الخَبیرُ المزرعۀَ مراقَبۀً شدی   )20 5/0.(دةًراقَب(         
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 ادامه سؤاالت در صفحه دوم
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  ٢

  » ۀغاسم المبال)  24/  اسم التَّفضیل) 23/  ل اسم المفعو) 22/  اسم الفاعل) 21«  :الکلمات عین نوع  هـ

  »  یوم العدلِ علَی الظّالمِ أَشَد من یومِ الجورِ علَی الْمظلومِ ! /  یا غَفّار الذُّنوبِ« 
1  

  :                                                                                  حیحۀَالص رجمۀَب التّخنتَا  و
25 (ه قاسماً و دأُشاهرَتَینَ الشَّجیب جالس نِو:       

     .ان دو درخت نشسته بودقاسم را دیدم در حالی که می  :1
  .ان دو درخت نشسته استقاسم را می بینم در حالی که می : 2

  :    أوالدها اجتهاداً بالغاً ۀِیتَجتَهِد األُم لتَرب) 26
      .    کند ش تالش میت فرزندیبراي تربمادر : 1
  .کند ار تالش مییت فرزندانش بسیاي تربمادر بر: 2

5/0  

  :عین الصحیح  ز
  )     ال تَجتَمعجتَمع، ال تَجتَمعانِ، الی.(الْبخلُ و الکذْب: فی مؤمنٍ خَصلَتانِ ..............) 27
28( بونَ الْایرانیونَ اَللّاع.............نَ الممیمبتَسقَۀِ مساب

رجعوا، رجع، .(نَ
تُمعجر    (  

5/0  

  :الفَراغَ بالتَّرجمۀ الصحیحۀِل مکَ   ح
  .             نِیهجموا علَی الصیالمغول استَطاعوا أَن ) 29

  ...............    نیبه چ..............مغولها
30 (ل تَبراهقوا منۀٍ       ین طم خُلوي لَهل سحمٍ و عظمٍ و ع؟بص    

    ؟اند یپِ و..............و ا به جز گوشتیآ .............گلی  نی از یب بلکه آنان را می

1  

  :لما تَحتَه خطٌّ یعین المحلَّ اإلعراب  ط
             ﴾ واسعۀٌنَ آمنوا إنَّ أَرضی الَّذی يعبادا ی﴿) 31
                                                            .     باًعجیخْرُج من الغالف خروجاً ی کالسم هذا) 32
  .الْقُدرةِعنْد  من الْعفوِأَحسنُ  ءشَیال ) 33

75/1  

    سوم ادامه سؤاالت در صفحه  
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  ٣

  : رِالحص زْ أُسلوبیم) 34  ي
المالئکَۀُ کُلُّهم أَجمعونَ إلّا إبل :   ﴿1 دجیفَس س﴾                        
2﴿ : ا الحمنیویاةُ الدلَهو و با إلّا لَع﴾           

25/0  

  :تَرْجِم األَفعالَ  ك
 :               األعداء قاتل ْ :3           :األصدقاء لَنْ تُقاتلوا :2                 :صدیقَه قاتلْیال :1  د   یجنگ: قاتَلَ) 35
  :مبشِّرینَهم إلّا لَم نُرْسلْ :3        :هذه الرّسالۀَ ال تُرْسلْ :2      :الطّعام إلی قَد أَرسلَ انَک :1  فرستاد  : أَرسلَ) 36

5/1  

  » المنادي )40الحال    ) 39 طلق و نوعه  المفعول الم) 38المستثنی و المستثنی منه   ) 37«:ۀیزْ فی العبارات التالیم  ل

﴿ لْنا ما ال طاقَۀَ لَنا بِهمنا وال تُحبر﴾  /راناً سریرُ الطائرُ یطیشتَغَلَ الفَلّاحونَ ف/  .عاًطَیۀِ نَشیطی یاعزرلّا منصوراًنَ الما .  

5/1  

 »اَلْمؤلم   / فَأرة اَلْ /اَلعودة /  البسمۀ /اَلدؤوب  /اَلْعجوز «  :حۀ للعباراتیحنْ الکلمۀ الصیع  م
41( ضَحخفی کف وتبِال ص.    
42 (غیحرٌ یوانٌ صالْأرضِ یعی تَحت شالطّاعونِی نقُلُ داء.    
  .  السنِّ رَةُ فیلرَّجلُ أَوِ المرْأَةُ الکَبیاَ) 43
  .        عرُ بِالتَّعبِشی فی إنجازِ عمله وال یسعی ياَلَّذ) 44

1  

تُطْعمو    :یلِ الصرفیالتَّحل یح فین الصحیع  ن   .تأکلونَمما ال  نَالمساکیا ال
تُطْعموا)   45   :ال

  ۀٌالجملۀُ فعلیفعلٌ و / معلوم، معرب، دمخاطب، ثالثی مزیمذکرٌ جمع، فعل نهی :1
  فعلٌ و فاعلُ/ یبن، معلوم، ممذکرٌمخاطب، ثالثی مجرد مفرد، فعل نهی: 2

  :نالمساکی) 46
  فاعلٌ و مرفوع/  ، مبنینَکرةٌ فاعٍل، اسمرٌ ،اسم، جمع تکسی: 1
2 :اسمتکسی ، جمع نمسکی«رٌ و مفرده«، بِألم عرف  /مفعولٌ و منصوب  

5/0  

    ادامه سؤاالت در صفحه چهارم  
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  ٤

     :ۀِیثُم أَجِب عن األسئلۀِ التال وصصاقرأ النُّ  س
 »نُ فییالتَّواز ماللِالطَّبی تنْ خۀِ مع یالح نَ الکائناتیلَۀٍ بتداخوابِطَ مر هایۀِ و بوجودئَت ۀَ الْإنسانُ الطَّبی، ولکنْ ظَلَمع
 خُّلُه فی اُومورِتَد نِالطَّبیعۀِ یاللِ هذا التَّوازي إلی اخْتؤَد.«  
»سمؤس نی ألفردزِ الشَّهیبوائنْحِ الْجمۀً لتَرَةِ و مثَرو نَحبیزِ الذَّهوائالج شراءل ۀِه.«  

47 (ی مممنُمالتَّواز  ۀِالطَّبی فی ت؟ع  
  ؟عۀِفی أمورِ الطَّبی ؤَدي تَدخُّلُ اإلنسانِما ی إلی) 48
  لماذا بنی ألفرد مؤسسۀً؟) 49
اء الجوائزِ الذَّهبیما منَح ألفررر) 50   ۀِ؟د لش
  

1  

  20  جمع نمرات                                             »نرجولکم التوفیق والنّجاح «   
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  )25/0هرمورد (                                             )20 ص 2درس (با پشتکار) 2                   ) 3ص  1درس ( مس )1  الف
        ) 56ص 4درس ( دست درازي کردي) 4                )38 ص  3درس ( رفت) 3

1  

  5/0  )25/0هرمورد (                                    )4ص 1درس ( اَلصحۀ ≠ اَلداء) 6        )57ص  4درس ( اَلفَلّاح = المزارع) 5  ب
  5/0  )25/0هرمورد (                                                                          )80ص 4درس ( عماَلْمطْ) 8           )49ص 3درس ( اَلْفَظّ) 7  ج
  )71 ص 5 درس() 75/0(.ربپذی را مدعای پروردگارا، بده؛ قرار نماز برپادارنده را فرزندانم و مرا پروردگارا، )9  د

  )20 ص 2 درس() 5/0.(مکنی نمی تباه داد، انجام کنی را کاري کسی که پاداش ما کهبدرستی )10
 )ها انسان(و مردان )داد انجام می( دهد زي است که آن را به خوبی انجام میو ارزش هر انسانی به آن چی) 11

  )2ص  1درس () 75/0.(دارند) نام آوري(بواسطه کارها شهرتی 
        )22ص 2درس ( )75/0(. و ناراحت باقی ماند نوبل از این عنوان احساس گناه و ناامیدي کرد) 12
    )39ص  3درس ( )75/0(.به نزد قومش فرستاد )احترام(ما را آزاد کرد و او را با عزت شی) ص(خدا )پیامبر(دهفرستا) 13

  )39 ص 3 درس() 75/0.(کاشت می گردویی نهال که)دید.... فقط(ندید را پیرمردي بجز راه در انوشیروان )14
 )75/0.(است کرده آسان ها تونل کَندن در را خود سخت کارهاي و است کرده استفاده دینامیت از انسان )15

  )21 ص2درس(
  )55 ص 4 درس( )5/0.( کردند حمله شک بدون ها جوجه به جغدها) 16
  )54ص  4درس () 5/0.(م طبیعت هستندانظصنعتی ازجمله تهدید کنندگان )پس ماندها(زباله هاي  ایجاد ) 17

       )72ص  5درس ( )5/0(.پرکنها  نیا را از صلحی فراگیر در همه جهتد! اي خداي من ) 18
  )    2ص  1درس ( )5/0(.داروي تو  در توست و نمی بینی )19
  )56 ص 4 درس() 5/0.(کرد مراقبت شدت به را مزرعه کارشناس،) 20

5/7  

  1                   )25/0هرمورد (        )76ص  5درس ( غَفّار )24    )52ص  3درس (  اَشَد) 23   المظلوم  ) 22    الظالم   ) 21  هـ
    در صفحه دومراهنما ادامه   
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  5/0   )25/0هرمورد (                                          )60ص  4درس ( 2) 26                           )27ص  2درس ( 2) 25  و

  5/0                                                            )25/0هرمورد (                                                   )26ص  2درس ( رجعوا) 28       )13ص  1درس ( ال تَجتَمع) 27  ز
  1  )25/0هرمورد (            )3ص  1درس ( استخوان، آفریده شدند) 30             )30ص  2درس ( ، حمله کنندتوانستند) 29  ح
  )25/0هرمورد (                                         )69ص  4درس ( صفت، مبتدا) 32   )81ص  5درس ( خبر إنَّ،منادي) 31  ط

     )9ص  1درس ( لیهإ مضاف، جارو مجرور، الي نفی جنساسم ) 33
75/1  

  25/0  )46ص  3درس ( 2)34  ي
  )25/0هرمورد (                      )50ص  3درس (بجنگ : 3هید جنگید      نخوا: 2      )نجنگد(بجنگدنباید : 1)  35  ك

  )66ص  4درس ()ایم نفرستاده(نفرستادیم  :3     نفرست           : 2                فرستاده بود: 1  )36
5/1  

     )25ص  2درس ( نَشیطینَ) 39   )68ص  4درس ( نوعی، طَیراناً ) 38   )25ص  2درس ( الفلّاحونَ،  منصوراً) 37  ل
40( بنا ر) 25/0هرمورد (                                                                                             )12ص  1درس(     

5/1  

    )28ص  2درس ( لدؤوبا )44  ) 47ص 3درس (اَلْعجوز ) 43  )64ص  4درس ( اَلْفَأرة) 42  )77ص  5درس (البسمۀ ) 41  م

                     )25/0هرمورد (                                                                                                                         
1  

  5/0     )25/0هرمورد (                                                                                  )10ص  1درس ( 2) 46       1) 45  ن
              )25/0هرمورد (                       .منْ خاللِ وجود روابِطَ متداخلَۀٍ بینَ الکائنات الحیۀِ و بیئَتهاالطَّبیعۀِ  ییتم التَّوازنُ ف) 47  س

48 (ي یاللِ تؤَدنِ إلی اخْتالطَّبیعۀِ أمورِ فیواز .  
  .لمنْحِ الْجوائزِ الشَّهیرَةِبنی ألفرد مؤسسۀً ) 49
50 (نَحم تَهۀِ ثَروبیزِ الذَّهوائالج شراءل.  ) 4و درس  2درس (  

1  

  20  جمع نمرات»                                               خسته نباشید«                                                           
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