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1   تَحتَها خَطّ الّيتترجِم الكلمات:  
:حيلٍإلي  تَلجأبعض الطُّيورِ قَد ) ب:                                 ﴾لَهم لنت فَبِما رحمةٍ منَ اهللاِ ﴿)الف

: انشراحاًو املَأ الصدر ) د  : وجه نافع و وجه مضرٌّةِ لتِّقنيل) ج

1 

 :اغِ الكلمتينِ المترادفتَينِ و الكلمتَينِ المتضادتَينِالفر يفاُكتُب   2
»  دحة، عالص ،بعمت، صلَ، الشّفاء، الصهس« 

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

5/0 

3  ن الكلمةَ الغَريبةَ عالكلمات يفي :
 )، السروال، الرَّصيد، الرِّداءالفُستان، القَميص(

25/0 

 25/0 ....................... :حمضيةً  أمطاراًتَلَوثُ الهواء يسبب   : اُكتُب مفرد الكلمةِ  4

 :ترجِم هذه الجملَ   5
1  (﴿  هِم ما لَيسقولونَ بِأفواهكتُمونَ يفيبِما ي اهللاُ أعلَم قُلوبِهِم و﴾)1(
 )5/0( ﴾كانَ النّاس أمةً واحدةً فَبعثَ اهللاُ النَّبيينَ مبشِّرينَ ﴿)  2
 )5/0( ﴾هو أعلَم بِمن ضَلَّ عن سبيله كربإنَّ  ﴿)  3
 )5/0( ﴾اقَةَ لَنا بِهربنا والتُحملنا ما ال ط ﴿)  4
 )1.(لَهم) ص( النيب أخالقَ بينتهم إلي اإلسالمِ و دعتْقَومها و  رتأسلَمت الشَّيماء فَاختا)  5
6 ( ما ظَنَنتأنك دعوهم مغَنيو جفُوإلي طَعامِ قَومٍ عائلُهم م تُجيب).75/0(  
7 (بنا كَثيرَ البرامجعلُ أينا ي ن الشُّرور ميحيركات وبالدنا م).75/0(  
)5/0( .كغَريِ وبينَ كنبي ميزاناً فيما كنفس ، اجعلْا بنيي) 8
9(  لَي األفراخِ كانَتع متَهج تأكُلُهاهجوماً البومات و) .5/0(  

  ) 5/0. (النّاس بِالسوء بعد موته يذكُرَه أنْ خاف نوبِل) 10
  ) 5/0.(إلّا ابنَه يقَبلْ لَم رجالً) ص( النيب رأي) 11
12 ( واً الّذياهللاُ هالً تامالنّاسِ تَقَب عاءلُ دتَقَبي).5/0(

5/7 
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6  
  
  
  

  : انتَخب التَّرجمةَ الصحيحةَ 
  .عنِ الكَسلَ لَيت هذه التلميذةَ ابتعدت) الف

  .است كه از تنبلي دوري كرده بود شايد اين دانش آموز )1
  .كرد كاش اين دانش آموز از تنبلي دوري مي) 2

  .تَعلَمينَ أنَّ ورقَةَ الزَّيتونِ رمزُ السالمِ؟ هلْ) ب
  آيا مي داني كه برگ زيتون نماد آشتي است؟) 1
  .باشد؟ دانيد كه برگي از زيتون سمبل صلح مي آيا مي) 2

5/0  

7  
  
  
  
  

  :التَّرجمةِ الفارسيةِ  يففَراغات كَمل ال

  ﴾وال تَهِنوا والتَحزنوا و أنتم األعلَونَ  ﴿)الف
  ....................و اندوهگين مباشيد در حاليكه شما.................... و

  .صغيراً) ص( النيب كانَت الشَّيماء تُالعب) ب
  ) ....................ص(پيامبر با.................... شيما در 

1  
  
  
  
  

  :تَحتها خطّ  الَّيتتَرجِم األفعال   8
  ......................... ،.........................: هميذكُرُتالميذَه وقَد  كانَ قَد علّمإنَّه ) الف
  ......................... ،.........................:  كالمها حتّي يدركوالحضار بِدقةٍ  ليستمع) ب
  ......................... ،........................:  أرجِع تَرجِع إنْ )ج
  

5/1  

9 
  

  : عين الفعلَ المناسب للفراغِ 
  )يشاهد ، أشاهد ، تُشاهد.( بِالديجميع مدنِ ....................  تينلَي) الف
  ) وقَفوا، وقَفنَ، وقَفنا. (المصنعِ مبتَسمينَ يف....................المهندسونَ) ب

5/0  

  :  العبارات التاليةِ   يفميز   10
  » الخبر)  5المنادي ، ) 4الحال ، ) 3المفعول المطلق و نوعه ، ) 2المستثني و المستثني منه ، ) 1«
﴿  ... م راكعونَوهؤتونَ الزّكاةَ وجتهِدي! يا طالبةُ / ﴾ الَّذينَ يستغفاراً/  ِكدروسيف  استَغفَرَ المؤمنُ اهللاَ اا  /   
  .قالَ أنوشروانُ للفلّاحِ شيئاً إلّا كالماً ما 

75/1 

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

  . كَبيراً ازدياداً الحقلِفئرانِ  عددازداد ) ب.             عيبٍ فيه  أو زلَّةٍ بِسببِ الصديقُ كراليت) الف
 

5/1  
  

  :فيها أسلوب االستثناء الّيتعين الجملةَ   12
1( ﴿  لَهو و نيا إلّا لَعبوما الحياةُ الد﴾   
                                   ﴾إلّا وجهه كهال شيٍءكُلُّ  ﴿ )2
  . ما اشتَري الوالد للبيت إلّا الفاكهةَ ) 3
  

25/0 

 :و اإلعراب لما أُشيرَ إليه بِخطٍّ الصريف التَّحليل يفعين الصحيح  13
 - عشَجتَفَرِّجونَ فَريقَهم  يالفائزَالم فَرحينَ اليوم.  
 

  »المتَفَرِّجونَ«ائب فاعله فعل و ن/  مبينفعل مضارع، ثالثي مجرد، مجهول،  -1: يشَجع )الف
  فعل و الجملة فعلية/ مزيد من باب تفعيل، معلوم، معرب يثالثفعل مضارع، مفرد مذكر غائب،  -2                

  صفة و منصوب / اسم فاعل ، مذكر ، معرّف بِأل ، معرب - 1:   الفائز) ب 
  مفعول ومنصوب/ معرب اسم ، مفرد، مذكر ، معرّف بِالعلمية ،  - 2                 

 

5/0  
  

  :عين اسم المكان واسم المفعولِ و اسم الفاعل و اسم المبالغة  14
  .المدرسة يف الرَّجلُ العلّامةُ محبوب عند النّاسِ، هو تَحدثَ مع الطّالب

  :....................اسم المبالغة................../ :..اسم الفاعل: .................. / اسم المفعول: ................. / اسم المكان
 

1  

  )المؤمن الطّين، الخبير، أعتَقَ، حمي، المجيب، (: لكلمةَ الصحيحةَ للعباراتعين ا  15
  .............................:  يتَقَبلُ الدعاء و هو من أسماء اهللاِ الحسني الّذي) 1
  ............................. : لطٌ بِالماءتُراب مختَ) 2
  .............................  :عالم متَخَصص بِأمورمختلفة )3
  .............................:جعلَه حرّاً و أخرَجه منَ العبوديةِ )4
  

1  

  » چهارمادامة سواالت در صفحة «   
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16    ايلإقرأ النَّصنِ األسئلةِ التّالية  التأجِب ع ثُم:  
ال تَنفَجِـرُ   الّـيت رِه بِمادةِ الديناميت نوبِل اهتَم منذُ صغَ كلذل كانَ والد ألفرِد قَد أقام مصنَعاً للسائلِ السريعِ االنفجارِ، «

ه، و   جـري ليبنَي مختَبراً صغيراً . فجارهاإلّا بِإرادةِ اإلنسانِ و عملَ علَي تَطويرِها مجِداً، ليمنَع ان تَجارِبـ ـنْ فيـهلك   ـعم
 قَتَلَهاألصغَرِ و لَي رأسِ أخيهع مدانه رُ وختَبرَ المانفَج فاألس« .   

  
1( يناميتةِ الدلَي تَطويرِمادرِد علَ ألفمع ؟كَيف  
  يرَ ؟لماذا بنَي ألفرِد المختَبرَ الصغ) 2
  ؟انهدم المختَبرُ منْ علَي رأسِ) 3
  كانَ قَد أقام المصنَع؟  مْن )4
  

1  
  

                                       
  »ع نمرهمج«                                  »ق والنّجاح ينرجولكم التوف «                                         

  20  
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     )60ص  4درس ( برند پناه مي) ب                       )35ص  3درس ( نرم شدي) الف  1
)      25/0هرمورد (           )63ص  5درس (شادماني، فراخي ) د               )20ص  2درس () تكنيك( فناوري) ج 

1  

  5/0  )25/0هرمورد (                         )20ص  2درس (صعب  ≠ سهلَ) ب        )2ص 1درس (الصحة  =الشّفاء ) الف  2

  25/0  )45ص  3درس ( الرَّصيد  3

  25/0  )48ص  4درس  (مطَر  4

  ) 15ص  1درس ) (1.(كنند داناتر است ميپنهان گويند كه در دلهايشان نيست وخدا به آنچه  هايشان چيزي را مي با دهان) 1  5
  )25ص  2درس )( 5/0. (بودند پس خداوند پيامبران را بشارت دهنده فرستادمردم امتي واحد ) 2
  )15ص  1درس ) (5/0.(قطعاً پروردگارت به كسي كه از راهش گم شده داناتر است)  3
  )12ص  1درس )( 5/0. (پروردگارا، آنچه توانش را هيچ نداريم بر ما تحميل نكن) 4
  ) 1(.را براي آنها بيان كرد) ص(واخالق پيامبررا به اسالم دعوت كرد  آنهاو  ومش را برگزيدقس شيما اسالم آورد پ) 5
  )35ص  3درس ( 
  )57ص  4درس ) ( 75/0.(گمان نكردم مهماني مردمي را بپذيري كه تهيدستشان رانده و ثروتمندشان دعوت شده است) 6
ص  5درس ) ( 75/0.(نگهداري مي كنددهد و كشورمان را از بديها  پروردگار ما روزهايمان را پر از بركتها قرار مي) 7

62(  
  )67ص  5درس ) (5/0.(اي پسرم، خودت را ميان خويشتن و ديگري ترازويي قرار بده) 8
  )49ص  4درس )( 5/0.(كردند و آنها را مي خوردند ها، بدون شك حمله مي جغدها به جوجه)  9

  )20ص 2درس ) (5/0.(به بدي از او ياد كنندنوبل ترسيد كه مردم بعد از مرگش ) 10
  )34ص  3درس )(5/0).(جز پسرش را نبوسيد( مردي را ديد كه فقط پسرش را بوسيد) ص(پيامبر )11
  )67ص  5درس )(5/0.(پذيرد خداوند همان كسي است كه دعاي مردم را كامالً مي )12
  

5/7  

  5/0  )25/0هرمورد (                                                                            )29ص  2درس(  1) ب   ) 7ص  1درس (  2) الف  6

  1  )25/0هرمورد (               )34ص  3درس (كرد كودكي ، بازي مي) ب    )25ص  2درس ( سست نشويد، برتريد) الف  7

    » دوم ةراهنما در صفحة ادام «  
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)  25/0هرمورد (                                             )32ص  2درس( ) آورد به ياد مي( كند  تعليم داده بود، ياد مي) الف  8
     )68ص  5درس ( برگردي، برمي گردم ) ج           ) 46ص 3درس .( ، تا درك كنند) گوش فرا دهد( بايد گوش فرا دهند) ب

5/1  

  5/0  )25/0هرمورد (                                                     )24ص  2درس (وقَفوا )  ب    )6ص 1درس (  أشاهد) الف  9

   )53ص  4درس( تأكيدي، استغفاراً :المفعول المطلق و نوعه) 2    )34ص  3درس( شيئاً ، كالماً :و المستثني منه يالمستثن) 1  10
   )25ص  2درس ( راكعونَ: الخبر) 5 ، )64ص  5درس( طالبةُ: يالمناد) 4، ) 25ص 2درس(،  هم راكعونَ:الحال) 3

  )25/0هرمورد (                                                                                                                           

75/1  

    )25/0هرمورد (                                                      )59ص  4درس(جارو مجرورو مرفوع،  نايب فاعل) الف  11
و بالتبعية لموصوفه منصوب  صفت  و منصوب،) بياني(مفعول مطلق نوعيومجرور،  مضاف إليهو مرفوع، فاعل ) ب

                                                                                                                                 )50ص  4درس(

5/1  

  25/0  )42و  40ص  3درس( 2  12

  5/0  )25/0هرمورد (                                                                                  )2درس( 1) ب              2) الف  13

  )5درس( العلّامة: المبالغةاسم /  ) 5درس (طّالبال: اسم الفاعل/  ) 4درس(محبوب: اسم المفعول/  درسةالم: اسم المكان  14
)   25/0هرمورد (                                                                                                                       

1  

                    )37ص 3درس(أعتَقَ) 4    )56ص 4درس(الخبير) 3    )11ص 1درس(الطين) 2    )67ص 5درس(المجيب) 1  15
  )25/0هرمورد (                                                                                                                          

1  

16  1 ( يناميتةِ الدلَي تَطويرِمادرِد علَ ألفماًعجِدم).25/0(  
  )25/0.(فيه تَجارِبه جريليبنَي ألفرِد المختَبرَ الصغيرَ ) 2
  )25/0.(علَي رأسِ أخيه األصغَرِانهدم المختَبرُ ) 3
  )18ص2درس () 25/0.(د أقام المصنَعقَ والد ألفرِدكانَ ) 4

1  

  20»              جمع نمره«                                                   »       موفق باشيد«                                                                    
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