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 شیرخوارگی  -2کشتزار                             -1 - ألف  1

                                                                عجوز  ≠یافع    -2فَلّاح                     = مزارِع  -1 - ب
  شراء   -2موسم                                  -1 - ج
  التوازن -د 

75/1  

رده شدن و نابودي قرار مزرعه در معرض خودر کشاورز مشاهده کرد که سبزیجات ) ماه ها (بعد از چند ماه  -الف  2
   ) نمره  1(.گیرند می
  /. 5. آلفرد نوبل از دینامیت ثروت زیادي به دست آورد و از ثروتمندان جهان شد - ب
  /.75. ل زیادي جمعیت لمس کندهنگامی هشام به حجر االسود رسید نتوانست آن را به دلی - ج
 /.  5. جنگ یک سال پس از پیروزي انقالب اسالمی شعله ور شد - د

  / 75. دهند تا بزرگ شود کنند که او فرزندشان است پس به او غذا می صاحبان این النه گمان می -هـ 
  /. 75. خرس پاندا هنگام تولد کوچکتر از موش است - و
  /.5. گردد بیند مشتاق آن می را می هر مسلمانی وقتی این صحنه -ز

75/4  

  5/0  /.25     2 -ب       /.                     25     1 - ألف  3
  1 /.       25سعید  - 2     /.         25مفتاح  - 1  - ج                     /.25اَلَّذي  -ب/.                      25ساعدوکُم  - ألف  4
  75/0  /.25عددي  - ج    /.              25تاکیدي  -ب/.                          25نوعی   - ألف  5
   /.25منصوب  محالً/.           25أَن یرحمکم    - ب/.                     25جمله فعلیه  -الف  6

  /. 25. زیرامبتدا نکره و خبر جار و مجرور است                     /.  25فی الحقیبۀِ   - ج
25/1  

  75/0  /.                25صادقُ  - ج          /.       25مضاف   -ب       /.          25نکره مقصوده   - ألف  7
  5/0  /.  25تمییز نسبت  -ب/.                    25تمیییز ذات   - ألف  8
  75/0         /.  25    1 - ب/.        25اَلَّذینَ   : مستثنی/.           25االنسان       : مستثنی منه -الف   9

  75/0              /. 25     2 – ب/.              25العمال        : صاحب حال    /.              25نَشیطین : حال - ألف  10
  /.25و منصوب  ) مفعول ألجله (  مفعول له:  احتراماً - ألف  11

            /. 25مضاف الیه و مجرور : الصدقِ - ب
  /.25و منصوب ) مفعول به براي عامل محذوف : یا( تحذیر  - ج
        /.     25و منصوب ) یا ظرف ( مفعول فیه : الیوم -د 
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           /.                      25     1)   الف  12
  5/0  /.25      1)  ب 

  75/0  /.25بفرستید -3         /.          25خواهد فرستاد  - 2/.        25إرسال  -1  13
  /.     25بعد اشتعالِ الحربِ  -الف  14

  /.      25   المشَرَّدونَرحلَ  - ب
  /.    25للِّدفاعِ عنِ الوطَنِ  - ج
  /.25بِتَقدیمِ شَبابٍ أَعزّاء  -د

1  

    :  بیانتخاپاسخ سؤال هاي   15
 /. 75. و آن زبان دین و علم شد. رهاي زیبایی به زبان عربی سرودندشاعران ایرانی شع -ألف  

  1        /.           25  قمۀ  - ب

  /.25  حیلَۀ – 2    /.      25) أَثمار: یا(ثمار  -1  16
   /. 25)  ها قهرمانی(ها  دالوري - ج/.                      25   چشمه - ب

1  

  /.  25فاعل فعل مدح و مرفوع   - 2      /.    25)  یا مفعول به(متعجب منه و منصوب  -1-الف  17
                      /.                25  أَسبقیۀ - 2/.                25   مطلَع -1: ب

1  

  1                                                                             /.      25 مذکّر        25/0) رین یا برت( برتر  -2                      /.25مؤنّث       25/0سفید -1  18
  /.              25بدل   -1  19

  /.                      25صفت  -2
  /. 25تاکید   -3
  /.                  25 طف بیانع -4

1  

                        /. 25ثل م/.       25کُلّ  -الف  20
  1  /.25فاعل و مرفوع /.                    25: مریم - ب

            25/0مجاهدة   - ب                /. 25جدیرٌ  - الف  21
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  /. 5. خوابد یق مینوعی ماهی بیش از یک سال به طور عم -1   22
  /.              5. کند هاي بدن قوي این است که غذاي مناسبی براي خودش جذب می از ویژگی -2

1  

  24  جمع نمره   
  .لطفاً به مفهوم هاي صحیح و منطقی دیگر نمره تعلق گیرد : همکاران محترم 

  




