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 :تَحتَها خَطّ الّيتجِم الكلمات تر  1
 :نَ البوماتالمزارع التَّخلُّص م قَرَّر )ب                                           : ةٍطينخُلقَ اإلنسانُ من ) الف

  :األيام  مرَّت )د                           :             يحظّالتَّوفيقَ  اجعلِ ،يإهليا  )ج

1 

 :الفراغِ الكلمتينِ المترادفتَينِ و الكلمتَينِ المتضادتَينِ يفاُكتُب   2
»  المرَض ، راح العودة ، سهلَ،  الصحة، الرّجوع،« 

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

5/0 

: المعني يفعين الكلمةَ الغَريبةَ   3
)  درأي، شاه ،ستَمعرَ، نَظَرَ، اأبص( 

25/0 

25/0  ....................... : جياًيالطُّيور ينقُص تَدر أفراخالحظَ الفلّاح أنَّ عدد                    : اُكتُب مفرد الكلمةِ  4

 :هذه الجملَترجِم    5
   )1( ﴾ رصوصم انٌيهم بنأنَّكَ صفّاً لهيسب يف تلونَاقي نَيالّذ حبينَّ اهللاَ إ ﴿ )1
  ) 75/0( ﴾م الغُيوبِ الوا ال علم لَنا إنَّك أنت علَّقا ﴿ )2
  ) 75/0(﴾يا أيها الكافرونَ ال أعبد ما تَعبدونَ  قُلْ ﴿ )3
4( صادي استخراجِ إنَّ الحوتالتَّجميلِ ل وادصناعةِ مل هن كَبِدم الزَّيت.)75/0(  
5( يهبِقرص هن طُعمم و مرَيهبِط نياهن داكتَفي م كُم قَدإنَّ إمام. )75/0(   
6( ختَرَعةَ  انوبِل ماد»يناميتال تَنفَجِرُ إلّا بِإرادةِ اإلنسانِ الّيت »الد).5/0(  
 )75/0.(يوم القيامةِ يالتبکسبيلِ اهللاِ  يفْ و سهِرت من خَشيةِ اهللاِْ فاضَت لّيتا العينُ) 7
  )5/0.(و أداء الواجِبات أعني يف دروسييا إهلي) 8
   )5/0 (.الظّالمينَ تعديع علي نظامِ الطَّبيعةِ تَعدي المزار )9

   ) 75/0( .وي العالَم األكبرُأ تَزعم أنَّك جِرم صغيرٌ وفيك انطَ )10
)5/0( .تَشجيعاً يشَجع المتَفَرِّجونَ فَريقَهم الفائزَ فَرحينَ )11

5/7 
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6  
  
  
  

  : انتَخب التَّرجمةَ الصحيحةَ 
  .المسجد جماعةٌ يتَفَقَّهونَ يف كانَ) لفا

  .    گرفتند را ميگروهي در مسجد بودند كه دانش ف )1
  .كنند در مسجد هستند جماعتي كه علم اندوزي مي )2

  .الجِهات كُلِّ يفيمألُ اهللاُ الدنيا سالماً شامالً  )ب
  . خدايا دنيا را از آشتي گسترده و همه جانبه پركن) 1
  .كند ها پرمي خداوند دنيا را از صلحي فراگير در همه جهت) 2

5/0  

7  
  
  
  
  

  :التَّرجمةِ الفارسيةِ  يفات فَراغكَمل ال

  ﴾كُنت تُراباً تينليو يقولُ الكافرُ يا  ﴿ )الف
     . بودم  ......................... من  ......................... :گويد و كافر مي

  .اهللاِ من سبات العقلِنَعوذُ ب) ب
  . ..........................خرد .........................  به خدا از

1  
  
  
  
  

  :تَحتها خطّ  الَّيتتَرجِم األفعال   8
   ......................... ،.......................... إليك يحسنَ أنْْ كَما تُحب أحسنْ) الف
   .........................، .......................... علي أفعالِ اإلنسانِ عنَطَّل لکَيهذه القصةَ   لنقرأْ )ب
  .........................، .......................... إلّا بعد عشرِ سنوات رُالتُثم شَجرَةً كانَ قَد شاهد إنَّ أنوشروانَ) ج
  

5/1  

9 
  

  : عين الفعلَ المناسب للفراغِ 
   )يهجم ،  يهجم،   تَهجم( .علي الخضراوات ........................مجموعةٌ كَبيرةٌ منَ الفئرانِْ كانَت )الف
  )يذكُرون، يذكُرنَ ،  نَتَذكُر(  .اهللاَ كثيراً. .......................إنَّ المؤمنات ) ب

5/0  

  :  العبارات التاليةِ   يفميز   10
  »ة بالفعل خبر الحروف المشبه)  5، المنادي ) 4الحال ،  )3المفعول المطلق و نوعه ، ) 2، المستثني و المستثني منه ) 1«
  
   .المصنعِ نَشيطينَ إلّا عامالً يفشتَغلُ العمالُ ي/ؤلمةًالبيئةِ مشاهدةً م يف مشاكلَ دهو شاه/﴾األرضِ يفنّا جعلناك خَليفةً يا داود إ ﴿
 

75/1 

    »ادامة سواالت در صفحة سوم «   
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  : تحتها خطّ  الّيتمات للكل عرايباإلعين المحلّ  11

  . ةِالمدرس يف بِالطُّالتَحدثَ مع جميعِ  العلّامةَ الرّجلَ لَيت )ب        ﴾ تَنزيالً المالئكةُونُزِّلَ  ﴿) الف
 

5/1  
  

  :فيها أسلوب الحصرِ الّيتعين الجملةَ   12
   ﴾فرونَالييأس من روحِ اهللاِ إلّا القوم الكا ﴿ )1
                                   ﴾خُسرٍ إلّا الَّذينَ آمنوا لَفي إنَّ اإلنسانَ ﴿ )2
3 ( حضُرُ الزُّمالءمنهم صالةِ االمتحانِ إلّا واحداً يفالي .  
  

25/0 

 :اإلعراب لما أُشيرَ إليه بِخطّ و الصريف التَّحليل يفعين الصحيح  13
  .ألنَّه اليحب أن يظلَماآلخرينَ  يظلمال المؤمنُ - 
 

  فاعل و مرفوع / اسم، جمع تكسير ، معرّف بِالعلمية، معرب -1:المؤمنُ ) الف
  الجملة اسمية مرفوع ومبتدا و/ اسم فاعل،  مفردمذكر ، معرّف بِأل، معرب  - 2                 

  خبر / معلوم، معرب  مجرد،، مفرد مذكر غائب، ثالثي ضارعفعل م -1: يظلم  )ب
  فعل و الجملة فعلية/ ، معرب، الزمجهول، ثالثي مزيدفعل، مفرد مذكر غائب، م - 2                 

 

5/0  
  

14  ع ن اسمالالمكان وي المفعولِ و اسم التَّفضيلِ فاعلاسم و اسم:  
  . رعةِزالم يف لألكلِ و التَّلف المحصولُ تَعرَّض  / يا أحسنَ الخالقينَ

  :....................اسم التَّفضيل:..................../ فاعلاسم ال: .................. / اسم المفعول: ................. / اسم المكان
 

1  

  )الفيزياء، الفأرة، الجوز، الطِّب ، أنار، أعانَ( :لكلمةَ الصحيحةَ للعباراتعين ا  15
1 ( لَ فيهعنوراًج. .............................  
2 (ن أعدائهطُّ مغيرٌ و القحيوانٌ ص. .............................  
3 (لبشرُها صرةٌ قثَم ..............................  
 .............................. علم يبحثُ عن خَصائصِ المواد و الطّاقَةِ)4
  

1  

    » چهارمدر صفحة ادامة سواالت «   
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16   ا ايلقرأ النَّصنِ األسئلةِ التّالية  التأجِب ع ثُم:  
ظـاهرُ أمـام   يتَيـورِ  أنَّ أحـد الطُّ بعض الطُّّيورِ إلي حيلٍ لطرد مفتَرِسها عن عشِّها، ومـن هـذه الحيـلِ     تَلجأعند الخطرِ  «

   . »د المفترس عن عشِّه بِأنَّ جناحه مكسور و يبتَع مفترسه
  
  ؟لَجأَ إلي الحيلِ تمن  )1
  ؟لَجأ بعض الطُّّيورِ إلي الحيلِتمتي  )2
  ؟بعض الطُّّيورِ إلي الحيلِ تلَجألماذا  )3
4 ( كسورم هناحتَظاهرُ الطائرُ بِأنَّ ج؟ أين ي  
  

1  
  

                                       
    »ع نمرهمج«                                  »جاح ق والنّينرجولكم التوف «                                         

20  
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      )63، ص5درس (بخت ) ج       ) 5، ص4درس ( تصميم گرفت) ب      )4، ص 1درس (گل، سرشت ) الف  1
)          25/0هرمورد (                                                                ) 37، ص3درس) گذشتند(ندگذر كرد) د 

1  

  5/0  )25/0هرمورد (                   ) 4، ص1درس( الصحة  ≠المرض ) ب    ) 37، ص 3درس(لعودة ا = الرّجوع) الف  2

3  عستَم25/0  )5درس (ا  

  25/0  )49، ص4درس(فَرخ  4

  ) 1(.استوارند يهمانا خداوند كساني را كه در راهش صف به صف  مبارزه مي كنند، دوست دارد گويي آنها ساختمان )1  5
  )8، ص1درس( 
  )15، ص 1درس()75/0.(ها هستي نداريم قطعاً تو بسيار داناي نهان علميگفتند هيچ ) 2
  )66، ص5درس ()75/0.(نمي پرستم ،بگو اي كافران آنچه را عبادت مي كنيد) 3
  )28، ص2درس )(75/0.(مواد آرايشي شكار مي شود ساختنهمانا نهنگ براي بيرون آوردن روغن از كبدش براي ) 4

، 4درس)(75/0.(بسنده كرده است شو از خوراكش به دو قرص نان اش امامتان از دنيايش به دو جامه كهنههمانا ) 5
  )56ص
  )18، ص2درس()5/0().منفجر مي شود... فقط( اختراع كرد  ، نمي شودكه جز به اراده انسان منفجر ،را  نوبل ماده ديناميت) 6
  )40، ص3درس()75/0.(و در راه خدا بيدار ماند در روز قيامت نمي گريد هچشمي كه از پرواي الهي لبريز شد) 7
  )62، ص5درس() 5/0.(اي خداي من، مرا در درسهايم و انجام تكاليف ياري كن) 8
  )50، ص4درس() 5/0.(كشاورز مانند ستمگران به نظام طبيعت دست درازي كرد) 9

 )75/0.(جهان بزرگتر در تو، به هم پيچيده شد)  درحاليكه(وآيا گمان مي كني كه تو جسم كوچكي هستي ) 10
  )2، ص1درس(

  )24، ص2درس() 5/0.(تشويق مي كنند)قطعاً( بدون شك تيم برنده شان را باشاديتماشاچيان ) 11

5/7  

  5/0  )25/0هرمورد (                                                                             )24، ص5درس( 2) ب   )43، ص3درس( 1) الف  6

  1  )25/0هرمورد (   )26، ص2درس( پناه مي بريم، به خواب رفتن ) ب                )،6، ص1درس( خاك، اي كاش) الف  7

    » دوم ةراهنما در صفحة ادام «  
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            )49، ص4درس(بايد بخوانيم، تا آگاهي يابيم) ب                         )68، ص5درس(نيكي كن، نيكي شود) الف  8
  )25/0هرمورد (                                                   )35، ص3درس() ميوه نمي دهد(  داد ديده بود، ميوه نمي) ج

5/1  

  5/0  )25/0هرمورد (              )                                                   4درس(يذكُرنَ) ب)         3درس(تَهجم ) الف  9

   )4درس( نوعي ، مشاهدةً :المفعول المطلق و نوعه) 2  )2درس(  العمالُ،  عامالً: و المستثني منه يالمستثن) 1  10
  )25/0هرمورد (   جعلناك: ة بالفعلخبر الحروف المشبه) 5 ، )5درس(داود : يالمناد) 4،  )2درس(،  نَشيطينَ :الحال) 3

75/1  

  )55، ص4درس(و منصوب  مفعول مطلق تأكيديو مرفوع،  نائب الفاعل) الف  11
        )1و5درس ( جارومجرورو مجرور،  مضاف اليهو منصوب بالتبعية لموصوفه ،  صفتومنصوب، اسم ليت  )ب

  )25/0هرمورد (                                                                                                                            

5/1  

  25/0  )3درس( 1  12

  5/0  )25/0هرمورد (                                                                          )67، ص5درس( 1) ب              2) الف  13

            / ) 66، ص5درس (الخالقينَ: اسم الفاعل/  ) 50، ص4درس(المحصول: اسم المفعول/  المزرعة: اسم المكان  14
)     25/0هرمورد (                                                                           )66، ص5درس(أحسن : اسم التفضيل

1  

15  1 (أنار)3    )56، ص4درس(الفأرة) 2   )67، ص5درس (وزالج)27، ص2درس(الفيزياء) 4    )43، ص3درس(           
  )25/0هرمورد (                                                                                                                      

1  

  )25/0.(الحيلِإلي  بعض الطُّّيورِ تلَجأ) 1   16
  )25/0.(الحيلِبعض الطُّّيورِ إلي  تَلجأ عند الخطرِ) 2
  )25/0.(لطرد مفتَرِسها عن عشِّها الحيلِ بعض الطُّّيورِ إلي تَلجأ) 3
  )60، ص4درس() 25/0.(بِأنَّ جناحه مكسور أمام مفترسه يتَظاهرُ الطائرُ) 4

1  

  20»              جمع نمره«                                                   »       موفق باشيد«                                                                    
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