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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  ١

  :ها خطٌّحتَتَ يتالَّ ماتلالکَ مِجِرتَ 1
      .هالزیارترَّف شَأتَ أنْ یمنَّأتَأنا  )ب                 .رینَه اآلخَشبِتُ أنك قٌواث هو )الف

  .األصنامِ راهیم قَومه من عبادةِذَ إبأنقَ) د             . هـأتَوطْحاء طْف البتَعرِ يذالَّا هذَ) ج

1  

2  
  

     )النِّزاع ـ غارصالـ  راعصالـ  العصورـ  ديالس ـ کبارال (   :فترادو الم ضادتَالم عینِ
  )               ≠            (   )ب               )                  =        (      )الف  

5/0  

  :نیعالم يف الغَریبۀَ ۀَمالکَل عینِ  3
  مظْالع) د               لرِّجال) ج              ینالطّ) م             بالفَ) الف

25/0  

  25/0  .مصرَ يف الْکُتّابِهو منْ أهم                    :تَحتَها خَطٌّ  الّيتمفرَد الکَلمۀِ  بکتُاُ  4

5  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ۀِالفارسی یإل عباراتال مِتَرجِ
               ﴾ تَناـم لَنا إلّا ما علَّمـ علْال ﴿ )الف

   ﴾کانَ النّاس أمۀً واحدةً فَبعثَ اهللاُ النَّبیینَ مبشِّرینَ  ﴿) ب
       . عبدلما كتَرَ تفه وی کَلَأس علَّقَ الفَثُم ع) ج
  . وتیۀٌبالٌ صت لَها أحیسلَ ماءکْۀُ برافَالزَّ) د
  .ینِالدبِ مام اإلنسانِهتادیمۀُ تُؤکِّد ضارات القَالح )ـه
  .     ۀٍنَن سوماً عمیقاً أکثرَ مک ینام نَمهذا الس) و
   .ء یرخُص إذا کَثُرَ إلّا األدب شي کُلُّ )ز
  .  یۀً طحِ الماء تَبلَعها حی سلَرات عحشَالندما تَسقُطُ ع )ح
  .ۀِالقاسیالظُروف رغمِ  یه إلّا النَّشاطَ علَحیات يفد ال نُشاه )ط
  .غَبوا فیه و یر) ع(اإلمام  ف أهلُ الشّامِأن یعرِ خاف هشام منْ) ي
         .أمامي ذکريايتحینَ أري الحجاج تَمرُّ ) ك
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    در صفحه دوم سواالت هادام  
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  ٢

6  نتَاالتَّ بِخمۀَرج حیحۀَالص:  
  ﴾کلیماً کَلَّم اهللاُ موسی تَ ﴿) الف

  .سخن گفت  قطعاًخدا با موسی  :2  .                          خدا با موسی سخنی گفت: 1
  .راءح رِغا يف دـیتَعب النيب کانَ) ب
  . پیامبر در غار حراء عبادت کرده بود: 2             .  می کردپیامبر در غار حراء عبادت : 1
  .هاداً اجتالدها ربیۀِ أولت تَجتَهِد األُم )ج
  .مادر براي تربیت فرزندان تالش می کند: 1
  . تالش می کندبی گمان مادر براي تربیت فرزندانش : 2
  .قسم من حیاتها ه؛ لأنَّ نهال فرار م) د
  .استاش هیچ گریزي از آن نیست ؛ زیرا آن بخشی از زندگی : 1
  .زندگی است قسمتی ازآن او راه فراري ندارد ؛ زیرا : 2

1  

  :الفارسیۀِ مۀِالتَّرج يف اتراغالفَ لِمکَ  7
  . كالنّاسِ غایۀٌ ال تُدر أنَّ إرضاء جمیعِکَ) الف

  . ................خشنود ساختن همه مردم هدفی است که  ..........
  .هاتجِالً کُلَّ الْشام         الماً     نیا سالد أواملَ) ب

 . ................فراگیر در همه جهت ها .... .........دنیا را از 
  .جمیلِواد التَّۀِ مصناعل کَبِده الزَّیت منْالحوت یصاد لإستخراجِ ) ج

 .شکار می شود...... ........از جگرش براي ساخت مواد ... ..........نهنگ براي استخراج 

5/1  

8 نتَالفَراغِ  بِخل بناسعلَ المالف:  
  نَدمعتَی: 3     دونَ   معتَی: 2      دونَ  معتَتَ: 1            .مهِسی أنفُلَع ..........قاء صداألَ) الف
  صنَعوا: 3           عتصنَ: 2            عناصنَ: 1        .بِشَمیالً منَ الخَج بیتاً.. ......حنُ  نَ) ب

5/0  

    در صفحه سومسواالت ادامه   
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  ٣

       :  طٌّخَ هحتَما تَ مرجِتَ  9
  هم نشینی کرد : جالَس ) الف

   .األعداءس یجال نْلَ وه: 2                          .األشرار ال تُجالسوا جالُ ،رِ یا: 1
  سخن گفت :  لَّمکَتَ) ب
        .ضهرَم نْبیبِ عالطَّ عم نالَّمکَد تَقَ إنَّنا: 2                           . رْسحانِ یخْاإلمت يفم لَّیتَکَمنْ : 1
  آمرزش خواست : رَ فَغْستَإ) ج
   .مهِلذنوبِ نَوفرغْیستَ مهیتَلَ: 2                        .ملذنوبِکُ رواـفغْاستَ ، اسأیها النّ: 1

  

5/1  

10  ميف زْی العالمفعولَ: 1:  بارات و طلقَالم 3الحال  :2 هنوع :ستَثنَی یثنَستَالمو الم نهم 

 .هآرائ يفرُ هظْمیقاً یأثیراً عفسه تَنَ يفؤثِّرُ ی ـۀِ إلّا أناناس هیت أنواع الفاکرَاشتَ عیفاً ـخُلقَ اإلنسانُ ضَ

25/1  

  : طٌّخَ هحتَلما تَ إلعرايبا لَّّحالم اُکتُبِ  11
  . فسهباً لنَمناس ذاءغب ذـیج يوالقَم سالجِ) ب                       . اإلمتحانِصالَۀِ  يف الزُّمالءحضَرَ )  الف

1  

  )کان اسم الم: 5  غۀِبالَاسم الم : 4اسم التَّفضیل  : 3اسم المفعول  : 2اسم الفاعل : 1(  :ماتلالکَ نوع نْعی )لف ا   12

   محتَرَم و صبارـ إنَّه رجلٌ أرِالفَ حجماً منَ رُأصغَالدةِ لوِند اباندا عدب الْـ  مرعب  مشهدسقوطُ الفراخِ 

  :     ها خطٌّتحتَ يتالّ ماتالکل مِترجِ) َب
  . نینَرات السشَمن ع رَثَأکْد لواحرد االفَ بۀُجرِال یمکنُ أنْ تَبلُغَ تَ: 1
  .دةِنضَالم یعلَ بوخَطْالمم حت اللَّلْجع: 3            ﴾وت الم قَۀُذائفسٍ نَ کُلُّ ﴿: 2

2  

  :سلوب الحصرِ فیها أ الَّيت الجملَۀَ عینِ  13
  .لَیلَۀَ اإلمتحانِ کتاباً إلّا کتاب الْعربیۀِت ماطالَع) ب                  .حیاته إلّا النَّشاطَ يفنُشاهد  ال) الف

25/0  

    ادامه سواالت در صفحه چهارم  
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  نمره  )پاسخ نامه دارد(سؤاالت   ردیف
  

  ٤

  :عینِ الصحیح و الخَطَأَ حسب الحقیقۀِ و الواقعِ   14
  . ال یقدر علَی الطَّیرانِ يالخُفَّاش هو الحیوان ُاللَّبونُ الَّذ) الف 
  .نُشاهدها حولَنا الَّيتاألوضاع واألحوالُ  هيالظُّروف ) ب 

5/0  

15   حیحبِ الصنتَخا:  
   .الرياضيأمام الملعبِ ................. شْتَد لَا الشرطيلَوال ) الف

1 :ت2                      الزَّی :حامجالُ: 3                       اإلزدالم  

  .فَوقَ جِبالٍ مرتَـفعۀٍ.. ........ يبينالبِرناکلُ ) ب
1 :                         ش2الع :                          3الخَشَب : دیدالح  

5/0  

16  عح نِییالصر لِیالتَّحل يف حاإلعرو المحلِّ  يفِّالصايب :  
          لُ  زُالفائاألورفَعإیرانَ  ی لَمباراةِ يفعالم.   

   لٌفاع/    جمع تَکسیرٍ ،  معرِفَۀٌ بِالعلَمیۀِاسم ،  : 1:    الفائزُ) الف
  أمبتد/  رٌ ، معرَّف بِأل اسم فاعلٍ ،  مفرد ، مذکَّ: 2                  

  خبرٌ/ فعلٌ مضارع ، معلوم    :  1:      یرفَع ) ب
                   2 :ضارعفاعلٌ/   ، مجهولٌ   فعلٌ م  

  

5/0  

  :ۀِلیاالتّ لۀِاألسئ نِب عم أجِثُ صالنَّأ إقرَ  17
 » تنبی ال يفإنَّ الزَّرع هلِ والس تنبفا فَکذ يفیالصلرُ  کمۀُ تَعکْمرُ  يفالحمال تَع عِ وتَواضتَکَ يفقَلبِ المرِ قَلبِ المب

  »یه منبرٌ وجلَس علَ ةِ اإلزدحامِ فَنُصب لَهیقدر أنْ یستَلمه لکَثرَطاف هشام و لَما وصلَ إلی الْحجرِ لَم «  »الجبارِ
   ؟ شامٍماذا نُصب لهِ) ب                          قَلبِ المتَکبرِ؟        يف هلِ الحکمۀُ تَعمرُ) الف

  ؟   أینَ ینبت الزَّرع) د                     ؟         لَم یقدر هشام أنْ یستَلم الحجرَ  ماذال) ج
  

1  

  20  .موفق و سربلند باشید  
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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف

 

  ١

        19ص  آرزو دارم )ب                                             32ص مطمئن) الف  1
  25/0هر مورد                                                3ص   بت ها ) د                                        45ص گام ، جاي پا )ج 

1  

  5/0  25/0ر مورد ه                            44ص  بار     کال ≠صغارال  )ب                           4ص  النِّزاع=  راعالص ) الف  2
  25/0        11ص    الطِّین  3
  25/0                   32ص الکاتب  4
                                         8ص    .)براي ما نیست(  ، هیچ دانشی نداریم جز آنچه به ما آموخته اي) الف  5

                                         22ص.  مردم امتی  واحد بودند پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستاد )ب 

                                 3ص   . را ترك کرد) عبادتگاه (سپس تبر را بر روي شانه اش آویخت و معبد ) ج 

                             54ص .  ندارد  تارهاي صوتیو زرافه الل است ) د

                              2ص .  تأکید می کند  را تمدن هاي قدیم توجه انسان به دین ) ـه

                                55ص .  عمیق فرو می رود بیشتر از یک سال به خوابی  این ماهی) و

  35ص .   هر چیزي ارزان می شود هنگامی که زیاد شود جز ادب ) ز

                                             28ص .  هنگامی که حشرات روي آب می افتند آنها را زنده می بلعد  )ح

      )ستبه صورت مثبت و مؤکد نیز صحیح ا( 31ص. در زندگی اش جز فعالیت نمی بینیم،  با وجود شرایط دشوار )ط

  44ص .  را بشناسند و به او عالقه مند شوند ) ع(امام ، هشام ترسید که مردم شام) ي

                                           16ص .  خاطراتم از مقابلم می گذرد  هنگامی که حاجیان را می بینم ،) ك

5/0  

75/0  

5/0 

5/0  

5/0  

5/0  

5/0  

75/0  

75/0  

75/0  

5/0  

  1  25/0هر مورد                                            41ص  )1) (د          48ص)  2) (ج          18ص) 1) (ب           49ص )2) (الف   6

  25/0هر مورد                                                                        6ص   )حاصل نمی شود(گوئی که ، به دست نمی آید ) الف  7
                                                                            53ص   روغن ، آرایشی )ج                            14صلحی ، پر کن ص) ب 

5/1  

  5/0                         25/0هر مورد                                                                                      38ص) 1() ب                               32ص) 2() الف  8

   25/0هر مورد                                       52ص هم نشینی نخواهد کرد     : 2              52ص هم نشینی نکنید      : 1) الف  9
     42ص                سخن گفته ایم    : 2               42ص        سخن بگوید        : 1) ب
  13ص       د          نآمرزش بخواه: 2                13ص      آمرزش بخواهید    : 1) ج

5/1  
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  ٢

    25/0هر مورد                                                             22ضَعیفاً   ص :2           31ص   تَأثیراً  ، نوعی: 1   10
               37ص           هۀأنواع الفاک ،  أناناس  :3 

25/1  

  1  25/0هر مورد                                               30صفت ، مفعول  ص) ب                           34ص مضاف إلیه    فاعل ، ) الف  11
  25/0هر مورد                          23ص ) اسم مفعول ( محتَرَم : 2                41ص)   اسم فاعل( مرعب : 1) الف  12

   23ص    )اسم مبالغۀ ( صبار : 4                       54ص) اسم تفضیل ( أصغَر : 3
                    41ص  )اسم مکان ( مشهد :  5

          42ص  پخته شده:  3                  25چشنده  ص: 2                    30بیشتر  ص: 1) ب

2  

  25/0  31ص ) الف   13
  5/0    25/0هر مورد                                                                          38صحیح ص)  ب                              53طأ    صخَ) الف  14

  5/0  25/0هر مورد                                                                              41ص )  1)   (ب                             52ص      ) 2()  الف  15

  5/0    25/0هر مورد                                                                                   52ص  1) ب                                                 2) الف  16

                                                                                              25/0هر مورد                                                            )براي پاسخ کوتاه نیز نمره لحاظ گردد (        44و 51ص  17

  لَه منبرٌنُصب   )ب                             قلبِ المتکبرِ يفال تَعمرُ ال ،  )الف
  السهلِ يف تإنَّ الزَرع ینب) د                      لَم یقدر أنْ یستَلمه لکثرةِ اإلزدحامِ )ج 

1  

      20  
  
 

درس 




