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  ١

    :رجمۀللتَّ   1
  .أَلهِمنی التَّقوي و وفِّقنی للَّتی هی أزکَی! اَللّهم  )الف  

  .هم مراکبِ عندما نَزَلَ الرَّاکبونَ منْ)ع(إنزَعج اإلمام ) ب    
  .یغوص اإلنسانُ فی أعماقِ البِحار بِواسطۀِ المعدات الحدیثۀِ) ج     
        .المعرکۀِ ساحۀِ اندفَع األبناء مکبرینَ إلی حینَ اشتدت الحروب) د     

  .ی قاعۀِ المدرسۀِ مکانٌ للجلوسِـلَم یکُن ف) ه     
   .خیالٌ عارض و أخبار تُقَصالدنیا إنَّما  )و     
  .کانت أوروبا تُدخلُ علماء ها فی زمرةِِ المارقینَ) ز     
  .ستراحۀِوقَّف قُرب شَجرةٍ لالفَتَ شَعرَ اإلبنُ بالتَّعبِ )ح    
   .  عبِشَّالکرامۀِ  نُکَرِّم إنساناً ضَحی بِنفسه و دافع عنْ) ط    
  . نبغَ المسلمونَ فی الصیدلۀِ والکیمیاء! أیها األعزّاء ) ي    
  

5  

    : شیرَ إلیه بخطٍّما أُأو تعریب ترجمۀَ   بکتُأُ) الف   2
  )بالفارسیۀ(  . الدهشَۀُتأخُذُنا  ) 2                )ۀبالفارسی( . ۀٍٍِیأمـی فی بیئۀٍٍ عاش النَّب) 1 

3(  شركذعوراًفرَّ المم . ) بالعربیۀ .(شد درکالس زیاد سروصدا )4                      .)بالفارسیۀ(  
          .........:)المتضاد (  کونسال)  2                     .......:) مترادفال(  طأع) 1 : اُُکتُب) ب 
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   :عن األسئلَۀِ   بجِأَ ثم التالی صالنَّقرأ إ  3
 ها عند، فهی التستفید من عیونفَال تُساعدها عند الطَّیرانِ إلّا آذانُها.الخَفافیش من أعجبِ مخلوقات اهللاِ تعالی  - 

صطدامِ باألشیاء أثناء جتنابِ االیستعملُها لا.الی هذا المخلوقَ العجیب بِحاسۀِ سمعٍ حادةٍ جداًزود اهللاُ تَع قَد .الحرکۀِ
  .الطَّیرانِ

                               ؟ش عند الطَّیرانِ فیساعد الخفاتُماذا ) الف  
   ؟من عیونها عند الحرکۀِ الخَفافیشهل تستفید  )ب   
                                ؟  زود اهللاُ الخفاش بماذا )ج   
  ؟» اآلذان « ما هو مفرد )  د  
  ؟»  جتناباال« ما هو معنی) ه   

2  

    »دوم  صفحۀاالت در سؤ مۀادا «    
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  ٢

4  
  
  
  
  

   :مما بینَ القوسینِ  حیحن الصیع) الف 
  ) یشیرین  -  درطول  - تلخی(  .اةِیلحا مرَّتَذَوقَ  قَد يالبارود )1   
   2( سمعت الرُّمیصاء همصیاح ) .گریه  -  ناله  -  فریاد (  

      : أکمل الفراغَ فی التّرجمۀ ) ب 
 -   استُشهِدكوالد زمیالتُک فی راحۀٍ حتی تَعیش.  
  .در آسایش زندگی کنند...............به شهادت رسید تا .............. - 
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5  
  
  
  
  

نعال  ییحصرجمۀفی التّ ح :   
     ﴾ تَجد لسنَّۀِ اهللاِ تبدیالً لَنْ ﴿) الف   

  .براي سنت خداوندتغییري نیافت) 1        
  .براي سنت خداوندتغییري نخواهی یافت) 2        

  . ةٍرَیثکَ راحاتجبِ تبیصوأُ ۀٍجاعشَبِ تلَقاتَ) ب   
   . اري برداشتید و زخم هاي بسشجاعانه کشته ش) 1     

   . باشجاعت مبارزه کرد و دچار زخم هاي بسیاري شد) 2     
  .إنّما العزّةُ للّه ولرسوله وللمؤمنینَ) ج   

  .فقط عزت ازآنِ خدا و پیامبر ومؤمنان است) 1        
    .نِ خداوند و پیامبرش ومؤمنان استعزت فقط ازآ) 2        

  .راًیثکَ فاًلَم عکُوابدول عاماًطَ کیقرافمول کأنا لَیدهقَ) د  
  .ایم بسیارفراهم کرده یانتان علفیپانت غذایی وبراي چارهمراهابراي تو و)1        
  .یانتان علفهایی بسیارآورده ایمپاهیانت غذایی وبراي چارسپابراي تو و)2        
  .بعض التِّلمیذات بعضاً  سألت) ه   
  . دانش آموزان از یکدیگر پرسیدند) 1         

  .عضی ازدانش آموزان پرسیدندب ) 2         
  .کانَ المسلمونَ یرْحلونَ إلَی أقْصی األرضِ باحثینَ عن العلومِ  )و   

  .زمین براي طلب علوم مسافرت می کنند  نزدیکمسلمانان به مناطق ) 1         
           .جستجوي علوم به دورترین نقاط زمین مسافرت می کردند درمسلمانان ) 2         
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   »وم س صفحۀاالت در سؤ مۀادا«    
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  5/0  .می شمارمغنیمت ایام عمرم را  -       :للتعریب    6

  : فی الترجمۀ  األَخطاءصحح   7
 
  .إلی غایتهْ  من استفاد من هذه السننِ یصل) الف 

  .استفاده کند به هدفش رسید سنت هرکس از این - 
  .ما کُنت أستَطیع أن أصدقَ أنَّ هذا والدي) ب
    .که این پدر است  نمی توانم باور کنم  -       
  .طَلب األمیرُ من حکماء بالده أن یصفوا له دواء مفیداً  )ج

  .فرمانروا از دانشمند سرزمینش خواست که دارویی مفید برایش تهیه کند   - 
  

5/1  

8  
  

   .عرکۀِالم ساحۀإلَی  األبناءإندفَع   -      :شیرَ الیه بخطٍّ کِّلْ ما اُشَ) الف 

   ﴾ عشرٍ لیالٌو فَجرُالو ﴿ - :                    األخطاء صحح ) ب 

1  
  

  9  
  
    

التالیۀِ  م ز فی العباراتونوعهالمطلقَ  المفعولَ - 3     مفعول فیهال  -  2   التّمییز -1  :ی    
   :ونوعه المنادي  -6     المستثنی  و المستثنی منه -5     الحالَ وصاحبها  -4       

      .   کلُّ شیء یرخص إذا کثُرَ إلّا األدب      /     . أحسنْ إلی الفقراء إحساناً! یاصاحب القدرةِ 
      .هوأکثرُ منِّی أدباً/               .یلعب الطفلُ فی الغرفۀِ صامتاً یوم الجمعۀِ   

5/2  
  
  

  : مل الفراغَ بالصیغۀ المناسبۀأک) الف   10
1 (﴿ ـها عبادي الصالحونَ..........إنَّ األرض﴾ )رثُ   -  رِثَوتَرثُ  - ی (   
 2(  مینَ ................!اَللّهدینٍ دکلِّ م .  )ْقْا  - ضِ اق اقْ  -  ض ض(    
 .أبتاه عفواً: قال  )1:      ینْ نوع الفعلِ المعتلِّع)ب 

  .بهمر ونرجیهم  )2  

1  

   » چهارم صفحۀاالت در سؤ مۀادا«  
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    :أکمل الفراغَ بالکلمۀِ المناسبۀِ 
1 (﴿ اللّیلُ و هن آیاتم و..........﴾ ) النَّهار  -  النَّهارِ  - النَّهار(     
 2( فوزفی اإلمتحانِ إلّّا ی الطُّالب .............) َلتکاسالم  –  تکاسلُ  الم -  تکاسلِ الم(  
  ) اهللاِ  – اهللاَ  – اهللاُ. ( نا طاعتَکاُرزقْ!   .........یا   )3 

4(  أحسنُ الناسِالشهداء........... ) .ٍعملٌ  –  عمالً  –  عمل (  

1  
  
  
  
  
  

                   : عرابِ لإل) الف  12
  .اآلملینَیجتهد فی دروسه اجتهاد  طالبال )1                         

                       2(  عیشالمؤمنُی قانعاً نیا فی الد.  
                              

  .من القدرِ ینجوبالجبنِ ال نسانُإلا  -          :   للتَّّّّّحلیلِ الصرفی ) ب
  

  
  
  

1  
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