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  ١

  :تحتها خطٌّ تيالّ  ماتلالک مِرجتَ الف
ِ بنی مختَبراً صغیراً ) 1 ُ ل   :معزَّزةًالشَّیماء ) ص(النّبی أعتَقَ) 2                      :فیه تَجاربه َي جر ي
3(  زارعالم قَرَّر ماحالس لبوماتُدروسيي في نّ عأَ ! إلهيیا ) 4                               :ل :  

1  

  ب
  

ن المیعتضاد و المالرّجوع/ خَیبۀ األمل «:           ترادف /بودة / الرَّجاء/ العالع «  
5( )...................=...................        (6( )...................≠...................(  

5/0  

  :یالمعن فيۀ الغَریبۀ عین الکَلم  ج
  سوداَالُ )هـ  لذِّئاب    اَ) د     لکالباَ) ج     قَصیرلاَ) ب     ألفراساَ) الف) 7
  : »علَی المزارعِ البومات هجمت« : الکلمۀمفرد اُکْتُب ) 8

5/0  

  د
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لفارسیۀا یعبارات إلالْ متَرجِ
9 (﴿ بلنی راجع الةِ والص قیمنمتی میذُر نا وبلْ رتَقَب عاءد ﴾ )75/0(  

10( ۀٌ کَب یحکیعزرم لَه زارعاً کانَتهایف رةٌیأنَّ م  خَضراوات).75/0(  
  )75/0(؟»ثیراًکَ اداًیالحقلِ ازد فيالبومات لماذا ازداد عدد «: أخَذَ یفَکِّرُ) 11
12(  أکفاء هۀِ اآلباءن جم اَلنّاس     األم و مم آدأبوه وحاء).75/0       (  
13 (تعیالشَّ دها إل ماءیقوم ب اإلسالمِ ویالنَّبيِّ  أخالقَ نَت)ص (ملَه).75/0(  
  )75/0.(غَرساً إلّا کَتَب اهللاُ لَه منَ األجرِ غرِسیما منْ رجلٍ  )14
15(  لَملِیقَب  لَم و بنتَه األبهایسجل هندع ).5/0    (  
  ) 5/0.(تَطویرِ الدینامیت مجِداً لیمنَع انفجارهاعملَ ألفرِد علَی ) 16
  ) 5/0.(کانَ غَرَض نوبِل من اختراعه مساعدةَ اإلنسانِ) 17
  )5/0(.یفید البشَریۀَسنَۀٍ إلی من کُلِّ  فيتُمنَح جائزة نوبِل  )18
  )5/0( حدید؟ تَراهم خُلقوا من فضَّۀٍ أم هلْ) 19
  )5/0.(البرَکات رَیو کَث داًیسع ومیال اجعلِ إلهي ای )20
  

5/7  
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  ٢

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

 »میعِ التّالمیذج عثَ مدلّامۀُ تَحلُ العۀِ  في الرَّجسدرراً/ المقتدم هدوفا عن عي  النّاسِ مأقو«  
1  

  :                                                                                  حیحۀَالص رجمۀَالتّ بِخنتَا  و
  :﴾روحِ اهللاِ إلّا القَوم الکافرونَ الییأس منْ﴿) 25

  .شوند از رحمت خداوند فقط گروه کافر ناامید می :1
  .جز قوم کافران از رحمت خدا ناامید نشدند: 2

26( ﴿التَحزَنوا و التَهِنوا وو األعلَونَ أنتُم﴾    :  
  .    شوید حال آنکه شما برترید شوید و ناراحت نمی و سست نمی: 1
  .نشوید و اندوهگین مباشید در حالیکه شما برترانیدو سست : 2

5/0  

  :الصحیح عینِ  ز
27 (﴿  ها النّاسکُ ..............یا أیبرخَلَقَکُم الَّذي م﴾ :)َدنعبدوا، یدنَ، اعباعب     (  
  )    ، حضَروا حضَرَتحضَرَ، (. صالَۀِ االمتحانات إلّا جواداً فيجمیع الطُّالبِ  ..............)28

5/0  

  :الفَراغَ بالتَّرجمۀ الصحیحۀِ لِمکَ  ح
  :    ﴾نا ما ال طاقَۀَ لَنا بِهربنا والتُحملْ﴿) 29

  ...............    ر ما ب ..............پروردگارا، آنچه توانش را هیچ 
  :امأل الصدر انشراحاً! إلهيیا ) 30

 ..............را  از شادمانی  .............اي خداي من،

1  

  :لما تَحتَه خطٌّ يَّ اإلعراب المحلَّ عینِ  ط
شترَي  کأنَّ) 31   .ۀِالبِضاع شراء في دمتَرَد المُ
 .كغَیرمیزاناً فیما بینَک و بینَ ک نَفساجعل ! بنَییا ) 32
 .أناناسالفاکهۀِ إلّا  أنواع الوالداشتَرَي ) 33

75/1  
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  ٣

  : رِالحص زْ أُسلوبیم) 34  ي
1: ۀَ التيَزميالتَعلَمطیۀَ إلّا عقَّ أبداً التَقُلْ! بيَحبي یا:2                                  .اللُّغَۀَ الفَرنسیإلّا الح.  

25/0  

  :تَرْجِم األَفعالَ  ك
     برید: طَعقَ) 35

 1:تعرةٌ قُطقطعان:2                              :شَجکانا ی 3               :األشجار: ها الفَلّاحأی! شَّجرةً التقطَع               :
36 (متَنَعخود داري کرد: ا   

1: انَک إنَّ الحارس قَد متَنَعن نَمتَنلَ :2             : انِ ع3              :الخُروجِ ع:  عوا لَممتَننِیاألکلِ ع: 

5/1  

  »المنادي )40الحال    ) 39طلق و نوعه  المفعول الم) 38المستثنی و المستثنی منه   ) 37«:ۀیالعبارات التال فيزْ یم  ل

  / ﴾خُسرٍ إلّا الّذینَ آمنوا َلفيإنَّ اإلنسانَ ﴿/ ﴾األرضِ فيیا داود إنّا جعلناك خَلیفۀً ﴿
  .یهتَم المواطنُ الفَهیم بِنَظافَۀِ البیئَۀِ اهتماماً بالغاً / .الطّالبتانِ تَقرَآنِ دروسهما مجِدتَینِ

5/1  

  »أعانَ /اَلخَبیر/ الجوز /أنار/اَلْعصب« :حۀ للعباراتیحالکلمۀ الص نِیع  م
  :....................صلب و غَیرُ صالحٍ لألکلِ، یکسرُ لتَناولهاثَمرَةٌ قشرُها  )41
  :....................جعلَ فیه نوراً) 42
43 (تَخَصم مجٍعالرناملٍ أو بمهنَۀٍ أو عبِأمورِ م ص....................:  
44 ( ضالجِسمِ فيخَیطٌ أبی  َ   :....................فیه الحس جريي

1  

  .المکتَبۀالمعلِّمۀُ إلی  تَذهب :یلِ الصرفیالتَّحل يف حین الصحیع  ن
45 (بتَذه:  

1: ضارعفعلٌ م ، ،ؤنَّثٌ غائبم فردثالثيٌّ م رَّدجم ،الزم ،عربم ،ۀٌالجملۀُ فعلیفعلٌ و / معلوم  
  فعلٌ و فاعلُ/ ، متَعديٌّ بنم ،دمزیثالثيٌّ مذکرٌمخاطب،  مفرد، فعلٌ مجهولٌ: 2

  : المکتَبۀِ) 46
1 :عرَبعرفۀٌ، مم ،فردتَفضیلٍ، م اسم /جرورم ضاف إلیه وم  
2 :اسم فردکانٍ، مؤنَّثٌ ،مم ،بِألم عرف  /بِم رٍّ جرورج ۀِ( حرفکتَبجا: إلی المجرورم و ر(  

5/0  

    ادامه سؤاالت در صفحه چهارم  
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  ٤

  :ثُم أَجِب عن األسئلۀِ یص التّالاقرأ النَّ  س
» عیشدفونُیالم کمفرَةٍ  السلَ حداخغیرَةٍ فطَرِ انتظارِ یصنُزولِ الم  ونَوادونَ اإلفریقییبونَ  الصذهکانِ یإلی م

  ».لصیده التُّراب الجاف حتّی یحفروا نُزولِ المطَرِ اختفائه قَبلَ
  أینَ یعیش السمک المدفونُ؟) 47
  من یذهب إلی مکانِ اختفاء السمک المدفونِ؟) 48
  لماذا یحفرُ الصیادونَ اإلفریقیونَ التُّراب الجاف؟) 49
  :عین الصحیح) 50
  .انتظارِ نُزولِ المطَرِ یصغیرَةٍ فداخلَ حفرَةٍ  السمک المدفونُیعیش ) الف
  .انتظارِ الماء و الطَّعامِ یصغیرَةٍ فداخلَ حفرَةٍ  السمک المدفونُیعیش ) ب

1  

  20  جمع نمرات                                             »نرجولکم التوفیق والنّجاح «   
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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
 

 

  )25/0هرمورد (               )39ص 3درس ( گرامی) 2                             )20ص  2درس ( تا اجرا کند) 1  الف
  )72ص  5درس (یاري کن) 4                               )56ص  4درس (اجازه دادن) 3

1  

  5/0  )25/0هرمورد (                                )23ص  2درس (الرَّجاء ≠خَیبۀ األمل) 6   )41ص  3درس (العودة  = الرّجوع ) 5  ب
  5/0  )25/0هرمورد (                                                                               )55ص  4درس (البومۀ) 8         )49ص 3درس(اَلقَصیر) ب) 7  ج
  )71ص 5 درس() 75/0(.بپذیر را دعایم پروردگارا، بده؛ قرار نماز برپادارنده را فرزندانم و مرا پروردگارا، )9  د

  )55 ص 4 درس.()75/0(.بود سبزیجات درآن که داشت بزرگی مزرعه کشاورزي شودکه می حکایت )10
  )56ص  4درس () 75/0(؟کشتزار بسیار زیاد شدندجغدها در چرا تعداد : شروع به فکر کردن کرد )11
  )2 ص 1 درس( )75/0.(است ومادرحوا آدم پدرآنها هستند) همتایان(همتا پدران ازجهت مردم) 12
  )39 ص 3 درس() 75/0.(ها بیان کرد ي آنرا برا) ص(شیما قومش را به اسالم دعوت کرد و اخالق پیامبر )13
 3درس()75/0.()مقرر کند(جز اینکه خداوند براي او از پاداش بنویسدچیزي بکارد نیست که )کسی(مردي  )14
  )40ص

  )    38 ص 3 درس) (5/0).(ننشاند(ننشانید نزدخود ا رانبوسیدواور پدردخترش )15

  )20ص2درس( )5/0.( دینامیت با تالش کار کرد تا از انفجار آن جلوگیري کند سازي آلفرد بر بهینه) 16
  )21ص  2درس () 5/0.(به انسان بودهدف نوبل از اختراعش کمک ) 17

  )22ص 2درس ()5/0(.رساند شود که به بشریت فایده می جایزه نوبل هر ساله به کسی داده می) 18
  )    3ص  1درس ()5/0(اند؟ آهنی آفریده شدهبینی که از نقره یا  آیا آنها را می)19
  )72 ص 5 درس() 5/0.(قراربده) مملو از سعادت و برکات( ها وپرازبرکت ازخوشبختی امروزرا ، من خداي اي)20

5/7  

  1  )25/0هرمورد (      )79 ص 5 درس(العلّامۀُ)24)35 ص2 درس(أقوي)23)79ص  5درس (المدرسۀِ) 22)35 ص2درس (مقتدراً) 21  هـ
    در صفحه دومراهنما ادامه   
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  5/0  )25/0هرمورد (                                                                               )27ص 2درس (2) 26    )46ص  3درس (1) 25  و

  5/0  )25/0هرمورد (                                                                                         )46ص 3درس (حضَرَ) 28   )81ص 5درس (اعبدوا) 27  ز
  1  )25/0هرمورد (                                                    )72ص  5درس (سینه، پر کن) 30  )12ص  1درس (نداریم، تحمیل نکن) 29  ح
  )25/0هرمورد (             ) 77ص  5درس ( مضاف إلیه مفعول،، دامنا) 32)8ص  1درس( مجرور به حرف جر، نَّخبر کأ) 31  ط

  )46ص  3درس (مستثنی، فاعل) 33
75/1  

  25/0  )51ص  3درس (2)34  ي
  )25/0هرمورد (                                                                        )14ص  1درس (نبر: 3بریدند       می: 2   بریده شد: 1)  35  ك

  )33ص  2درس()خودداري نکرده اند(خودداري نکردند :3  خودداري نخواهیم کرد: 2خود داري کرده بود: 1)36
5/1  

  )26ص  2درس (مجِدتینِ) 39          )67ص  4درس (نوعی، اهتماماً) 38    )46ص 3درس (اإلنسانَ،  الَّذینَ) 37  ل
40( بر) 25/0هرمورد (                                                                                                                                      )76ص  5درس(  

5/1  

  1  )25/0هرمورد (        )11ص  1درس (عصبلا )44) 64 ص 4درس(خَبیراَلْ) 43)77ص  5درس (أنار) 42)47ص  3درس (جوزال) 41  م
  5/0  )25/0هرمورد (                                                                                                                    ) 79ص 5درس (2) 46       1) 45  ن
  )25/0.(داخلَ حفرَةٍ صغیرَةٍیعیش السمک المدفونُ ) 47  س

48 ( بذهونَیادونَ اإلفریقییدفونِ الصالم کمالس فاءکانِ اختإلی م).25/0(  
49 ( الجاف ونَ التُّرابادونَ اإلفریقییرُ الصحفدفونِیالم کمالس یدصل.)25/0(  
  )69ص  4درس ()25/0(الف) 50

1  

  20  جمع نمرات»                                               خسته نباشید«                                                           
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