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نمره)پاسخ نامه دارد(سؤاالت رديف

 :تي تحتها خطٌّالّ م الكًلماتتًرجِالف
      :دؤوباًه واصلَ أَلْفرِد عملَ )2    :نُحاسٍ خُلقوا من) 1
3 ( ثُمراح هدوال وإِنَّ) 4  :نَحك يدتَعظامِ الطّبي تلي نةِعع: 

1 

 » ةاَلصح /اطَّلَع  / فَلّاحاَل / راقَب / اَلداء / مزارعال«:           ترادفو الم تضادعين الم ب
 5( )................=................        (       6( )................≠................( 

5/0 

 :ية الغَريبة في المعنعين الكَلم  ج
   نلْغُصاَ) د     لْجِذْعاَ) ج     فَظّلْاَ) بقشر     لْاَ) الف) 7
: » رةٌكثي نةِفي المدي المطاعمهذه « : الكلمة مفرد اُكْتُب ) 8

5/0 

 :الفارسية يعبارات إلالْ متَرجِ  د
9 (﴿ ين ذُرم الةِ والص قيملني ماجع برنا وبلْ تي  رتَقَب عاءد ﴾ )75/0(  

  ) 5/0( ﴾ ع أجرَ من أحسنَ عمالًإنّا النُضي ﴿ )10
11 ( رئٍ ما كانَ وكُلِّ ام قَدرينُهلَ حسلرِّجال عل يو األفعالِ أسماء).75/0(  
12(  رَ نوبِل بِالذَّنْبِ ولِ يبِخَشَعةِ الْأَمنْ هذا الْبحزيم يقنوانِ و بناًع.)75/0(   
      )75/0(.و أَرسلَها إلَي قَومها بِإعزازٍماء الشَّي) ص(عتَقَ رسولُ اللّه أَ) 13
  ) 75/0.(لَةَ جوزٍيغرِس فَسيقِ إلّا عجوزاً ريالطّ أنوشروانُ في شاهدما  )14
 )75/0.(حفرِ األنفاقِسهلَ أعمالَه الصعبةَ في  ت ود استَفاد اإلنسانُ منَ الديناميقَ) 15
  ) 5/0.(هجمت البومات علَي األفراخِ هجوماً) 16
17 (ناعيالص النُّفايات نْ إيجادظامِ الطَّبيةِ من داتدهةِمع).5/0 (     
           )5/0(.كُلَّ الْجهاتا سالماً شامالً املَأ الدني !يا الهي) 18
  )5/0(.دواؤُك فيك و ماتُبصرُ) 19
         )5/0.(دةًراقَب الخَبيرُ المزرعةَ مراقَبةً شدي )20

5/7 

 ادامه سؤاالت در صفحه دوم

راقَب / اَلداء / رع ر / اَلداء / رع
      6( )............    6( ).....

:سية
ين ذُرين ذُرنا وبتَقَ تي  ر نا وبيييتي  ر

 )5/0 (  )5/0 (  
5.(األفعالِ أسماء يعلَ األفعالِ أسم 

/75(.ناً حزيبقي حزي 5(.ناً ييي
      )75/0(.      )75/0(.از

 5(
ة فيلمة فة الغَريبة الغَريبم

)ج     فَظّلْاَ) ب      فَظّلْاَ) ب
المطاعمهذه « : ة   طاهذهيالم

7/0 (     
 )75/0( )75/0.(قِ

9(﴿
إنا ﴿﴿)10 )10
11 ( و ( روكُلِّ ام كُلقَدر قَدر

رَ نوبِل بِالذَّنْبِ ورَ نوبِل بِالذَّشَع
 سولُ اللّهالش) ص(ر  ص(ولُ اللّه(

قِ إلّريالطّ شروانُ في الطّ شروانُ في
 سهيت و ت وَ الديناميمنَ الدينامي

)5/0.( هجوماًراخِ هجوماً ).
يييعةِ.(عةِدات نظامِ الطَّبيددات نظامِ الطَّبي

هات5/0(.ج(      .)5/0(

د
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  » ةغاسم المبال)  24/  اسم التَّفضيل) 23/  ل اسم المفعو) 22/  اسم الفاعل) 21«  :الكلمات عين نوع  هـ

  »  يوم العدلِ علَي الظّالمِ أَشَد من يومِ الجورِ علَي الْمظلومِ ! /  يا غَفّار الذُّنوبِ« 
1  

  :                                                                                  حيحةَالص رجمةَب التّخنتَا  و
25 (ه قاسماً و دأُشاهرَتَينَ الشَّجيب جالس نِو:       

     .ان دو درخت نشسته بودقاسم را ديدم در حالي كه مي  :1
  .ان دو درخت نشسته استقاسم را مي بينم در حالي كه مي : 2

  :    أوالدها اجتهاداً بالغاً ةِيتَجتَهِد األُم لتَرب) 26
      .    كند ش تالش ميت فرزنديبراي تربمادر : 1
  .كند ار تالش مييت فرزندانش بسياي تربمادر بر: 2

5/0  

  :عين الصحيح  ز
  )     ال تَجتَمعجتَمع، ال تَجتَمعانِ، الي.(الْبخلُ و الكذْب: في مؤمنٍ خَصلَتانِ ..............) 27
28( بونَ الْايرانيونَ اَللّاع.............نَ المميمبتَسقَةِ منَساب). ،عجعوا، رجرتُمعجر    (  

5/0  

  :الفَراغَ بالتَّرجمة الصحيحةِل مكَ   ح
  .             نِيهجموا علَي الصيالمغول استَطاعوا أَن ) 29

  ...............    نيبه چ..............مغولها
30 (ل تَبراهقوا منةٍ     ين طم خُل وي لَهل سحمٍ و عظمٍ و ع؟بص    

    ؟اند يپِ و..............و ا به جز گوشتيآ .............گلي  ني از يب بلكه آنان را مي

1  

  :لما تَحتَه خطٌّ يعين المحلَّ اإلعراب  ط
             ﴾ واسعةٌنَ آمنوا إنَّ أَرضي الَّذي يعبادا ي﴿) 31
                                                            .     باًعجيخْرُج من الغالف خروجاً ي كالسم هذا) 32
  .الْقُدرةِعنْد  من الْعفوِأَحسنُ  ءشَيال ) 33

75/1 

    سوم ادامه سؤاالت در صفحه  

ي الظّالمِ أَشَدعلَي الظّالمِ أَشَد م
                     

       
   .     . بودته بود

.  .ستاست

1

يدم در
 مي بينم در را مي بينم در ح

 أوالأوالدها اجةِيألُم لتَرب ةِيألُم لتَرب
ش تالشش تالش مند فرزند

اريار تالشيش بسانش بس سسس

ذْبلُ و الك).الي ذْبو الك ).عاليججتَمييي
رجعوا، رج.(نَمبتَسمي رجعوا،.(نَسمي

عي    ز
27 (........ 27 (...
اَللّاعبونَ الْ )28 اَللّاعبو )28

الفَراغَ بالفَراغَ بالتَّرجمةل 
يهجمي استَطاعوا أَن ل استَطاعوا أَن 

...............  ني چ ............ني چ
ويهل س نةٍ     ين ط هل س نةٍ     ي

ا به جزيآ .............  ايآ ........
  :طٌّخطٌّ

                 ﴾ةٌ
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  : رِالحص زْ أُسلوبيم) 34  ي
                        ﴾س يفَسجد المالئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ إلّا إبل ﴿: 1
2 :﴿ ا الحمنيوياةُ الدلَهو و با إلّا لَع﴾           

25/0 

  :تَرْجِم األَفعالَ  ك
 :               األعداء قاتل ْ :3           :األصدقاء لَنْ تُقاتلوا :2                 :صديقَه قاتلْيال :1  د   يجنگ: قاتَلَ) 35
 :مبشِّرينَهم إلّا لَم نُرْسلْ :3        :هذه الرّسالةَ ال تُرْسلْ :2      :الطّعام إلي قَد أَرسلَ انَك :1  فرستاد  : أَرسلَ) 36

5/1  

  » المنادي )40الحال    ) 39 طلق و نوعه  المفعول الم) 38المستثني و المستثني منه   ) 37«:ةيزْ في العبارات التاليم  ل

﴿ لْنا ما ال طاقَةَ لَنا بِهمنا وال تُحبر﴾  /راناً سريرُ الطائرُ يطيشتَغَلَ الفَلّاحونَ ف/  .عاًطَيةِ نَشيطي ياعزرلّا منصوراًنَ الما .  

5/1  

  »اَلْمؤلم / فَأرة اَلْ /اَلعودة /  البسمة /اَلدؤوب  /اَلْعجوز «  :حة للعباراتيحنْ الكلمة الصيع  م
41( ضَحخفي كف وتبِال ص.    
42 (حغيرٌ يوانٌ صالْأرضِ يعي تَحت شالطّاعونِي نقُلُ داء.    
  .  السنِّ رَةُ فيلرَّجلُ أَوِ المرْأَةُ الكَبياَ) 43
  .        عرُ بِالتَّعبِشي في إنجازِ عمله وال يسعي ياَلَّذ) 44

1  

  .تأكلونَمما ال  نَالمساكيا ال تُطْعمو  :يلِ الصرفيالتَّحليح فين الصحيع  ن
  :ال تُطْعموا) 45

  ةٌالجملةُ فعليفعلٌ و / معلوم، معرب، دمخاطب، ثالثي مزيمذكرٌ جمع، فعل نهي :1
  فعلٌ و فاعلُ/ يبن، معلوم، ممذكرٌمخاطب، ثالثي مجرد مفرد، فعل نهي: 2

  :نالمساكي) 46
  فاعلٌ و مرفوع/  ، مبنينَكرةٌ فاعلٍ، اسمرٌ ،اسم، جمع تكسي: 1
2 :اسمتكسي ، جمع نمسكي«رٌ و مفرده«، بِألم عرف  /مفعولٌ و منصوب  

5/0  

    ادامه سؤاالت در صفحه چهارم  

س س يإلّا إبلنَ إلّا إبل ﴾﴾ل
﴾            

لَنْ تُقاتلوا :2    األ لَنْ تُقاتل :2
هذه الرس هذه الرّسا ال تُرْسلْال تُرْسلْ 

مممطلق وطلق و نوعهول المول الم

المزرعةِ نَ يحونَلّاحونَ ف المزرعة ي ف

»اَلْمؤلم / ة   »اَلْمؤلم / رة 

  .أكلونَ  .تأكلونَال 

ٌةٌ

د   ينگ
اك :1  فرستاد  : لَ 1  فرستاد  

:ةيالت التال :ةي الم)) 37«ل

اقَةَ لَنا بِهلَنا به﴾﴾  /رُيطي   /ي

اَلد /اَلْعجوز «  ::ت اَلْعجو«  

  .طّاعونِ    .الطّاعونِ

يييلِ الصلِ الصرلللييالتَّحلالتَّحلييف

مع، دالثي مزيطب، ثالثي مزي ييد
مجرد الثيمجرد ،معلوم،، معلوم ،

اعلٌ و مرفوع  و مرفوع 

ع    م
41( كضَح 41
42 (حغيوانٌ ص 42 (حواني
رَّجلُ أَوِلرَّجلُ أَوِ المرْأَةُ ااَاَ) 4

عي في إنجازِي في إنجازِ عسعيسعي ي

مفعولٌ و منصمفعولٌ و منصوب
صفحه چصفحه چه
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:ةِيثُم أَجِب عن األسئلةِ التال وصصاقرأ النُّ  س
 »نُ فييالتَّواز ماللِالطَّبي تنْ خةِ مع يالح نَ الكائناتيلَةٍ بتداخوابِطَ مر هايةِ و بوجودئَت ةَ الْإنسانُ الطَّبي، ولكنْ ظَلَمع
 خُّلُه في اُومورِتَد نِالطَّبيعةِ ياللِ هذا التَّوازي إلي اخْتؤَد.«  
»سمؤس ني ألفردزِ الشَّهيبوائنْحِ الْجمةً لتَرَةِ و مثَرو نَحبيزِ الذَّهوائالج شراءل ةِه.«  

47 (ي منُمالتَّواز مةِالطَّبي في ت؟ع  
  ؟عةِفي أمورِ الطَّبي ؤَدي تَدخُّلُ اإلنسانِما ي إلي) 48
  لماذا بني ألفرد مؤسسةً؟) 49
  ةِ؟د لشراء الجوائزِ الذَّهبيما منَح ألفر) 50
  

1  

  20جمع نمرات                                             »نرجولكم التوفيق والنّجاح «   
  

وجود روابِطوجود روابِطَ م لِ
خْتاللِ هذا التَّخْتاللِ هذا التَّوازنِ

تَ مثَرو نَحتَمثَرو النَح شراءل شرهتتتَه ل

                         

توازن
ما يخُّلُ اإليي تَدخُّلؤَدي تَدؤَديي

ي ألفرد مؤسي ألفرد مؤسسةً؟
بيزِ الذَّهوائالج زِ الذشراءوائالج شراء

نرجولكنرجولكم التو««    

  


