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  ١

  بخش الزامی) الف 
  .)نمره پاسخ دهید 16جهت کسب (14ا تا  دانش آموز عزیز به سؤاالت

  

 :رجِم الكلمات الّتي تحتها خطٌتَ 1
  کُتّابِال أُرید أَنْ أَقْرَأَ آراء )ج                 المشهدکُلُّ مسلمٍ یري هذا ) ب        ابراهیم جمیع الْأَصنامِ کَسرَ) الف

75/0  

2  
  

السلْم   داَلموحـ الْمنَور  اَلصراع ـ  ـ  لحنیفا ـ ظُهورلا (  :فَترادو الم ضادتَالم عينِ   ) ـ
  )                             ≠(                 ب                  )                        =(                  الف  

5/0  

3  يبةَين الکلمةَ الغرع:  
  ربِعاءاألَ) د                      قرِباءاأل) ج                       حباءاأل) ب                   صدقاءاألَ) الف 

25/0  

4  
  
  
  

  

  : ات إلی الفارسيةيتَرجِمِ اآل
  ﴾ قالوا حرِّقوه و انْصروا آلهتَکُم ﴿) الف
   ﴾ینَربعثَ اهللاُ النَّبیینَ مبشِّکانَ النّاس أمۀً واحدةً فَ﴿) ب
    ﴾ فَسجد المالئکۀُ کُلُّهم أجمعونَ إلّا إبلیس ﴿)ج
  ﴾ أیحسب اإلنسانُ أن یترَك سدي  ) ﴿د

2  
  

5  
  

  

  :الفارسية تَرجِمِ العبارات إلی 
خَیرَ   )الف   .فی قَولٍ إلّا مع الْفعلِ ال
  .؟ أَتَذَکَّرُ خیام الْحجاج ما هی ذکْرَیاتُکُما عنِ الْحج) ب
  . فی غارِ حراء )ص(لَت علَی النَّبی أولی آیات القُرآنِ نَز )ج
  . هذه السمکَۀُ تُحب أنْ تأکُلَ الفَرائس الحیۀَ) د

  . الْإنسانُ العاقلُ یجِد غذاء فکْریاً فی کُلِّ موضوعٍ )هـ 
  .خُذوا الحقَّ منْ أهلِ الْباطلِ والتأْخُذوا الْباطلَ من أهلِ الحقِّ )و
  .ذا کَثُرَ إلّاالْأدبکُلُّ شَیء یرْخُص إ) ز

5/3  

6  
  

  

التاليةَ تَرجِمِ األفعاَل و الکلمات :  
یستَغْفرونَهم :   2            ستَغْفَرْتُمقَد اأنتُم : 1)    آمرزش خواست(  ستَغْفَرَا) الف   ستَغفَرَتما ا هی: 3             ال
تُعاملْإلهی،   :2       جیداً کانوا یعاملونَ:  1                )رفتار کرد(عاملَ  )ب   المعاملَۀ :3 بِعدلک      ال

5/1  

    در صفحه دوم سواالت هادام  
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  ٢

7  ةالفارسيمةفي التَّرج ِل الفَراغاتكَم:  
  .حضَرَ السیاح فی قاعۀِ الْمطارِلکنَّ الدلیلَ لَم یحضُرْ) الف

  .حاضر نشد...........حاضر شدند ولی ............ گردشگران در سالن 
  .وأداء الواجِباتوأَعنّی فی دروسی          ) ب
  ...............تکالیف ................درسهایم و من را در و 
  .عشَّه فَوقَ جِبالٍ مرتَفعۀٍ یبنی » برناکل«هناك طائرٌ یسمی ) ج

  می سازد .............. او النه اش را بر فراز کوههایی ............» برناکل«پرنده اي وجود دارد که 

5/1  

  :انتخب الصحيح في الترجمة  8
  .اح و هو یجمع الْمحصولَرأَیت الْـفَلّ) لفا

  .محصول را جمع می کند  که کشاورزي را دیدم:1
  .محصول را جمع می کرد  که در حالی را دیدم  کشاورز: 2

  ﴾ هم إنَّ الْعزَّةَ للّه جمیعاًیحزُنْک قَولُوال ) ﴿ب
  .نباید تورا ناراحت کند زیرا ارجمندي همه از آن خداستوگفتارشان : 1
  .زیرا ارجمندي همه از آن خداست ه استوگفتارشان تورا ناراحت نکرد: 2

5/0  

یضیقُ    أسالرَّ( :عينِ الصحيح ِللفراغ   9   )کلمتانِ زائدتان) ( ـ اَلْمفَکِّراَلْموقف ـ ُ اَلْجرّارةـ ــ
  .عضْو من أعضاء الجسمِ یقَع أَعلی الجِذْعِ ..........)....الف 

  .لوقوف السیارات و الحافالتمکانٌ ِ... ..............) ب
  .یقَۀٌ وحدیثَۀٌعمرهوالعالم الَّذي لَه أفکا  ..............) ج

75/0  

  : الجملنِ األسماء التالية فی ابحث ع) الف  10
  )اسم المکان: 4اسم المبالغۀ : 3اسم الفاعل : 2 تفضیلاسم : 1( 

  .الفأس علی کَتف أصغَرِ األصنامِ )ع(علَّقَ إبراهیم  ـ رأیت المهندس فی المصنَعِ وهو یرکَب السیارةَ

  :تَرجِمِ الکَلمات الّتی تَحتها خطٌّ) ب
 ﴾ مرْصوصکَأَنَّهم بنیانٌ ﴿: 2                        .الْموتمنَ أَشَد طَلَب الْحاجۀِ منْ غَیرِ أَهلها : 1

5/1  

    ادامه در صفحه سوم  
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  ٣

  :ةَ الَّتي فيها أسلوب الحصرِعينِ الجملَ  11
الطُّالب مسائلَ )   ب           ﴾ ال ییأَس منْ روحِ اللّه إلّا القَوم الْکافرونَ ﴿) الف   .الرّیاضیات إلّامسأَلَۀًحلَّ

25/0   

  : تی تَحتَها خَطٌّلَّالمحّل اإلعرابي ِللکلمات ا عينِ  12
  . أَبداً لْحقَّإلّاا کَالماًتَقُلْ ال )  ب                                                                            ﴾الْموتذائقۀُنَفسٍ کُلُّ ) ﴿لفا

                  .سهالً غَضَبِهمنِ انْتَصرَ علی  النّاسِ أَقوي) ج

5/1  

13  التّالية نِ األسِئلةع أجِب ثُم أ النَّصإقر:  
هلْ رأَیت :  هلاُم قالَونَظَرَ عارف إلی والدیه .طارِحجاج فی الملجلَس أَعضاء األُسرةِ أَمام التِّلْفاز و هم یشاهدونَ ا«

اه؟  الْغاریاأُم،قالَت  الْأُم:نَیرْتَفَعٍ. ال،یا بلٍ مبقَ جفَو قَعی الغار.  
  أینَ یقَع الغار؟) ب                                                               ؟ قالَ عارفماذا ) الف

 ؟ هاُممنْ نَظَرَ إلی ) د                                                               »جبل« اُکتُب جمع ) ج

1  

  :عينِ الصحيح في التَّحليِل الصرفي و المحلِّ اإلعرابي  14
 بةُ تَذْهداوۀً الْعبِسریعصائقوعِ المو ندع.   

  خبر/  علوم، مفعلٌ مضارع: 1             :                            تَذْهب) الف
                                                        2 :فاعل/  جهولٌ، مفعلٌ مضارع  

  مفعولٌ /، معرَّف بِألاسم ، مفرد ، مؤنث : 1               :                       المصائبِ) ب
  مضاف إلیه/ مفرده المصیبۀ ، معرَّف بِألاسم ، جمع تکسیرٍ، : 2                                                      

5/0  

  بخش انتخابی )ب  
  .سوال را به دلخواه انتخاب و پاسخ دهید 4 فقط 22تا    15ت  از  سواال نمره 4جهت  کسب دانش آموز عزیز 

  

  :إلی الفارسية ينِالعبارترجِمِ تَ  15
 .إنَّ منَ السنَّۀِ أَنْ یخْرُج الرَّجلُ مع ضَیفه إلی بابِ الدارِ)) الف
  . و قَد حدثَنا القرآنُ الکریم عنْ سیرةِ األنبیاء) ب

1  

  ) المستثنی منه:4ـالمستَثنی    :3ـ  الفاعل :2ـ   الصفۀ :1 (:ميز في العبارات  16
  . المزرعۀِ الْمجتَهِدونَ فی  الُاَلْعم یشْتَغلُ) ب.                    کُلُّ شَیء ینْقُص بِالْإنفاقِ إلّا العلْم) الف

1  

    در صفحه چهارم ادامه  
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  ٤

  :حانْتَخب الجواب الصحي  17
الْمزرعۀِ سیارةٌ نَستَخْدمها للْعملِ فی ................ )الف

جرارةُ لْاَ( .
معطَّلُ ـ الْ 

موقفـ الْ 
 (  

  ) یغْلو ـ یرخُص ـ یکْثُرُ .(فی نهایۀِ الصیف بِسببِ وفورِه فی السوقِ.......سعرُ الْعنَبِ) ب
  )مطمئن ـ شایسته ـ  دشوار.( دیرِبِالْعنایۀِ والتَّق جدیراًکانَ ) ج
  )العصیر ـ عصرَةلـ ا صرالع( » عصورال« مفرد) د

1  

  : تَرجِمِ األفعاَل و الکلمات التاليةَ  18
دم : 1)      کرد  کمک(  ساعدوالَن هساعی: ديأنْتال تُساع  

  لیساعد هو :4                                      ساعدتأنا :  3                               

1  

  :إلی الفارسية  نِيرجِمِ العبارتتَ  19
  . حجم دب الْباندا عنْد الْوالدةِ أصغَرُ منَ الْفَأرِ) الف
  .ه أَهلُ الشّامِ و یرْغَبوا فیهخاف هشام منْ أنْ یعرِفَ) ب

1  

  :حالجواب الصحيانْتَخب   20
  ) عنْد ـ جانباً ـ بینَما.(کُنْت أَمشی، رأَیت حادثاً فی ساحۀِ الْمدینَۀِ)  ............. الف
ب 

(............
  )الخُفّاش ـ الزَّرافۀُ ـلْحوت   اَ(.یصاد لاستخراجِ الزَّیت منْ کَبِده لصناعۀ مواد التَّجمیلِ

  ) ستَخْرَج ـ تَخَرَّجأَخْرَج ـ ا( »  یستَخْرِج « ماضی )  ج
  )غَال ـ نام ـ قَدر.( »ستطاعا«  ترادفعین الم) د

1  

  ) اَلْمفعول:4ـاَلصفۀ   :3 ـ  نوعه: 2 ـالمفعول المطلَق :1(اتميز في العبار  21
نَحنُ نَزَّلْنا علَیک الْقُرآنَإنّ)  ﴿ب                              ﴾ فَاصبِرْ صبراً جمیالً ﴿) الف   ﴾ ا

1  

  : تَرجِمِ األفعاَل و الکلمات التاليةَ  22
د1         )   بازنشسته شد(  تَقاع :وه کانَ قَدد2                              تَقاع  :ال تَ أنْتدتَقاع  

  قاعدونَ ستَتم أنتُ :4                                    تَقاعدنَ نَحنُ:3                                         

1  

  24  موفق و سربلند باشید  
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  ١

  75/0  25/0هر مورد                 35ص نویسندگان) ج              19ص صحنه) ب                    3ص  شکست) الف  1

  5/0  25/0هر مورد                                             4ص السلْم ≠ اَلصراع) ب                     وحدالم= الحنیف ) الف  2
  25/0  26ص ربِعاءاألَ  3
  5/0هر مورد                                                     3ص .گفتند او را بسوزانید و خدایانتان را یاري کنید) الف   4

  24ص . مردم امت واحدي بودند پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستاد) ب
  39ص . سجده کردند جز ابلیس با همفرشتگان  همه پس)ج
  2ص .  می پندارد که بیهوده رها می شود آیا انسان) د

2  

  5/0هر مورد                               8ص .باشد )عمل(هیچ خیري در گفتاري نیست مگر این که همراه کردار) الف  5
  19ص .خاطراتتان از حج چیست؟ چادرهاي حاجیان را به یاد می آورم) ب
  20ص .نازل شد )ص(اولین آیات قرآن در غار حراء برپیامبر) ج
  30ص .این ماهی دوست دارد که شکارهاي زنده را بخورد) د

  34ص .انسان دانا در هر موضوعی خوراکی فکري می یابد) هـ
  12ص .باطل را از اهل حق نگیرید) ولی(حق را از اهل باطل بگیرید و ) و
  39ص . هرچیزي هنگامی که زیاد شود ارزان می شود به جز ادب )ز

5/3  

  25/0هر مورد              13 ص نخواستآمرزش :3       آمرزش نمی خواهند :2      آمرزش خواسته اید:1) الف   6
  29ص    رفتار کردن:3رفتار نکن                       :2            رفتار می کردند: 1) ب

5/1  

  25/0هر مورد                                             14 ص یاري کن، انجام ) ب       15 ص راهنما،  فرودگاه) الف  7
  45ص بلند،  نامیده می شود) ج

5/1  

  5/0  25/0هر مورد                                                                      9 ص  1)ب                    24ص   2) الف  8

  75/0  25/0هر مورد                          42ص اَلْمفَکِّر) ج               27ص لْموقفاَ)ب               10صأس  الرَّ) الف  9

  25/0هر مورد             25و  23المصنَعِ ص : 4     السیارةَ      : 3     المهندس     : 2          3صأصغَرِ: 1) الف  10
  7ص )محکم(استوار:2                     4ص  )  سخت تر(شدیدتر : 1) ب

5/1  

    ادامه در صفحه دوم  
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  ٢

  25/0  41ص ) الف  11
  25/0هر مورد                           47 مستثنی  ص  ــــــــــــمفعول ) ب                             27ـ خبر ص  مبتدا ) الف  12

      31ص حال مضاف الیه ـ ) ج 
5/1  

  25/0هر مورد            .الغار یقَع فَوقَ جبلٍ مرْتَفَعٍ) ب                                   یاأُماه هلْ رأَیت الْغار،: قالَ ) الف  13
           20و18ص        .أمه نَظَرَ عارف إلی) د.جبال                                                                 ) ج

1  

  5/0  25/0هر مورد                                                  31ص)   2) (ب)                                           1) (الف  14
 »بخش انتخابی«   

  .آموز به بیش از چهار سوال انتخابی پاسخ داده باشد، فقط چهار سوال اول را تصحیح نماییداگر دانش:  مصحح گرامی
  

  5/0هرمورد                         10ص. آن است که شخص با مهمانش تا درِ خانه برود) پیامبر(همانا از سنت ) الف  15
  3ص ).گفته است( پیامبران با ما سخن گفت) هسیر(قرآن کریم از روش ) ب

1  

  1  25/0هر مورد          39و  44ص  )کُلُّ شَیء (کُلُّ  : 4          لعلْم ا : 3    العمال      : 2            الْمجتَهِدونَ  : 1  16
  25/0هر مورد                                                  39 صیرخُص    )ب                        25صجرارةُ  لْاَ) الف  17

        32صصر   الع)د                       35صشایسته     )ج  
1  

  25/0هر مورد                                                        کن کمک ن: 2                کمک نخواهند کرد       : 1  18
           46ص بایدکمک کند :4                        کمک کردم       : 3 

1  

  5/0هرمورد                                             62ص.  کوچکتر از موش است تولداندازه خرس پاندا هنگام ) الف  19
  50ص .هشام ترسید از این که شامیان او را بشناسند و به او تمایل پیدا کنند) ب

1  

  1  25/0هر مورد           64ص  قَدر )د          60صستَخْرَج    ا) ج      61ص الْحوت) ب         60بینَما  ص )الف  20

  1  25/0هر مورد                 64الْقُرآنَ   ص: 4          57صجمیالً   :3         مفعول مطلق نوعی: 2    صبراً     : 1  21

  25/0هر مورد                                      يشو می بازنشسته ن:2                    بازنشسته شده بود            : 1  22
  60ص د شدخواهی بازنشسته:4                         بازنشسته می شویم     : 3

1  

  24  "درنهایت، نظر همکاران محترم صا ئب ا ست  "  
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