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  ١

  :تَحتَها خَطّ الّيتجِم الکلمات تر  1
  :لَنا محمداً أبقِیا ربنا ) ب                                          :العالَم األکبرُ انطَوي كيفو )الف

  :دبۀمأالرّجلُ إلی َ كدعا )د           :                               مهزع لَم تُضعفهذه الحادثۀُ  )ج

1  

2  
  

  :الفراغِ الکلمتینِ المترادفتَینِ و الکلمتَینِ المتضادتَینِ يفاُکتُب 
  »اتَّسع/ السنۀ /  أخَذَ / الرَّوح /  العام /  أعطَی « 

≠ )..........................ب..........................                           =)..........................الف
......................

 

5/0  

  : المعنی يف الغَریبۀَعین الکلمۀَ   3
  )ارعزّال  /المزرعۀ / مزارع ال /فلّاح ال(  

25/0  

  25/0  ....................... : أسماء األفعالِو للرِّجالِ علَی                    : اُکتُب مفرد الکلمۀِ  4

   :ترجِم هذه الجملَ   5
  )5/0(﴾إنَّا جعلناه قُرآناً عرَبیاً لَعلَّکم تَعقلونَ)﴿1
2(﴿﴾   )5/0( کانَ النّاس أمۀً واحدةً فَبعثَ اهللاُ النَّبیینَ مبشِّرینَ
  )5/0( خُسرٍ إلّا الَّذینَ آمنوا﴾ لَفي إنَّ اإلنسانَ )﴿3
  )5/0( القُرآنَ تَنزیالً﴾ كعليإنّا نَحنُ نَزَّلنا ﴿)4
  )5/0( قینَ﴾الکتاب الریب فیه هدي للمتّ كذل )﴿5
   )5/0(﴾خَلَقَکُم الّذيیا أیها النّاس اعبدوا ربکُم ﴿ )6
7( کسورم هناحفتَرِسِ بِأنَّ جوانِ المیالح رُ الطّائرُ أمامتَظاهی).5/0 (   
  )75/0.(زمناً طَویالً أنْ یعیش یأملُیغرِس فَسیلَۀَ جوزٍ و کانَ الرّجلُ ) 8
  )75/0.(هلْ تَعلَم أنَّ الزّرافۀَ بکماء لَیست لَها أحبالٌ صوتیۀٌ؟) 9

  )75/0.(حیاتکم يف خُذوا الحقَّ من أهلِ الباطلِ و کُونُوا نُقّاد الکالمِ) 10
11 (زارعاً کانَتحکی أنَّ معۀٌ کَبیرةٌ فیها خَض یزرم لَهراوات).75/0(  
شاطاته ظُلماً کثیراً ظَلَم اإلنسانُ الطَّبیعَۀََ يف) 12   )5/0.(ن
 )5/0(.ةِالحیا يف نصييب و یجعلُ اهللاُ التّوفیقَ حظّي) 13

5/7  

    » مدوادامۀ سواالت در صفحۀ «   
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  ٢

6  
  
  
  

  : انتَخب التَّرجمۀَ الصحیحۀَ 
  .المزرعۀِ يفازداد عدد البومات ) الف

  .ها در مزرعه زیاد شدندتعداد جغد) 1
  .جغدها را در مزرعه زیاد کرد تعداد )2

  .هذا الرّجلُ بنتَه لَم یقَبلْ )ب
  .چرا این مرد دخترش را نمی بوسد) 1
  .این مرد دخترش را نبوسید) 2

5/0  

7  
  
  
  
  

  :التَّرجمۀِ الفارسیۀِ  يففَراغات کَمل ال

  ﴾لَأمارةٌ بِالسوء إنَّ النَّفس ينفس و ما أُبرِّئُ ﴿)الف
     . به بدي است.........................   زیرا نفس  .........................نفسم را و 
  .)ص(اهللاِ رسولِالّذینَ یفَقِّهونَ الجاهلَ هؤالء أفضلُ عند ) ب

  . ..........................)ص(خدا اینان نزد فرستاده .........................  که نادان را  کسانی

1  
  
  
  
  

  :تَحتها خطّ  الَّيتتَرجِم األفعال   8
﴿الف   .........................، .........................﴾الَّذینَ من دونه خَلَقَماذا  ينأروفَ هذا خَلقُ اهللاِ )
  .........................، ......................... .هاعرَفَ) ص(يبالن قولَ الشَّیماء ولکنَّ لَم یصدقوا) ب
.......................... هاتأکُلُعلَی األفراخِ و  کانَت تَهجمالبومات  )ج

،.........................
  

5/1  

9 
  

  : عین الفعلَ المناسب للفراغِ 
  )یقاتلونَ ، تُقاتلونَ ، یقاتلُ(  ﴾صفّاً سبیله يف .........................إنَّ اهللاَ یحب الّذینَ  ) ﴿الف
منَ الوجه النّافعِ ......................... أنْعلَی اإلنسانِ العاقلِ ) ب

).ستفیدی ،تَستفید ،ستفیدی
(  

5/0  

  :  العبارات التالیۀِ   يفمیز   10
  »الخبر ) 5الصفۀ ،  ) 4الحال ،  )3المفعول المطلق و نوعه ، ) 2، المستثنی و المستثنی منه ) 1«
  
   .حفظَ التّالمیذُ القَصیدةَ إلّا کاظماً/ نَوممماااً  المدفونُ كالسم ینام /﴾التَحزَنوا و أنتم األعلونَ﴿
 

75/1  

    »ادامۀ سواالت در صفحۀ سوم «   
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  ٣

  :فیها أسلوب الحصرِ الّيتعین الجملۀَ   11
1 ( التَعلَمۀَ تيالميزطیۀَ إلّا عاللُّغَۀَ الفَرَنسی.  
  .المباریات إلّا کُرَّةَ المنضدةِ يف اللّاعب كشارما ) 2
  .حدیقته إلّا شَجرةً الیغرِس العجوز يف) 3

25/0  

  )، الدؤوب، الکسالن اللَّحم، األسمدةأعتَقَ، (  :لکلمۀَ الصحیحۀَ للعباراتعین ا  12
  :...................................لحیوانِ تُصنَع منه أطعمۀٌاء من جِسمِ امادةُ حمر) 1
جعلَه حرَّاً) 2

:...................................و أخرَجه منَ العبودیۀِ 
  

يف الَّذي )3
..........:........................مله و الیشعرُ بِالتَّعبِإنجازِ ع یسعی

  
4 (

:...................................مواد کیمیاویۀٌ و طَبیعیۀٌ لتقویۀِ التُّرابِ الضَّعیف
  

1  
  
  

13    ايلإقرأ النَّصنِ األسئلۀِ التّالیۀ  التأجِب ع ثُم:  
قَد بنی مؤسسۀً لمنَحِ الجوائزِ الشَّهیرةِ بِاسـمِ جـائزةِ    كلذل. یخاف أنْ یذکُرَه النّاس  بالسوء بعد موتهنوبل  کانَ آلفرد «

  ».مجاالت حددها کُلِّ سنَۀٍ إلی من یفید البشَریَِۀَ يف يف و منَح ثَروتَه لشراء الجوائزِ الذَّهبیۀِ، تُمنَح جائزةُ نوبِل. نوبِل
  لماذا بنَی آلفرد المؤسسۀَ؟) 1
  روتَه لشراء الجوائزِ الذَّهبیۀِ؟من منَح ثَ) 2
  ؟أنْ یذکُرَه النّاس  بالسوءکانَ آلفرد یخاف متی ) 3
  إلی من تُمنَح جائزةُ نوبِل؟) 4

1  
  

  »ۀ بالفعلخبر الحروف المشبه)  4المنادي ، ) 3  ،مجرور بِحرف جرّ) 2 لمبتدأا) 1«: العبارات التالیۀِ   يف میز  14
﴾ رضيأالّذینَ آمنوا إنَّ  ديعبایا ﴿   .الطّبیعۀِ علی نظافۀِ التلمیذات حافَظنَ /واسعۀٌ
  

1  

  :واسم المفعولِ و اسم الفاعل و اسم التَّفضیلِ بالغۀعین اسم الم  15
  .األوالد المؤَدبونَ أفضَلُ نعمِ اهللاِ/  الذنوب  غَفّار اهللاُ هو / ﴾قُل یا أیها الکافرونَ﴿
  

. / بالغۀسم الما . / اسم المفعول: ............... ./ اسم الفاعل: ................ :...................اسم التَّفضیل:..................  
  

1  
  

    » چهارمادامۀ سواالت در صفحۀ «   
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  ٤

 :و اإلعراب لما أُشیرَ إلیه بِخطٍّ الصريفالتَّحلیل  يفعین الصحیح   16

  .البرکاتاهللاُ الیوم کَثیرَ  یجعلُ)  الف
  فعل و الجملۀ فعلیۀ / مجرد، معلوم، معرب  ثالثي فعل مضارع، مفرد مذکر غائب، - 1: یجعلُ
  فعل/ مزید، معرب، الزم ثالثي فعل، مفرد مذکر غائب، مجهول، -2       

 رکاتۀ، معرب -1:البصفۀ/ اسم، جمع تکسیر ، معرّف بِالعلمی  
  مضاف إلیه و مجرور/ اسم، جمع مؤنث سالم، معرّف بِأل، معرب  - 2           

  
  .المکتبۀِ إلی تَذهب ۀُالمعلِّم) ب

فعل /  مبين مجرد، معلوم، ثالثي فعل مفرد مؤنث مخاطب، - 1 تَذهب  
  فعل و الجملۀ فعلیۀ/  معرب مجرد، معلوم، ثالثي ، مفرد مؤنث غائب،مضارعفعل  - 2         
  بحرف جرّمجرور/ ، معرّف بِأل، معرب ؤنثمفرد م،  مکان اسم - 1 ۀِالمکتب

  و مجرور مضاف إلیه / مبيناسم ، جمع تکسیر، معرّف بِأل،  -2            

1  

  20    جمع نمرات                         »ق والنّجاح ینرجولکم التوف «                                                        
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  ١

  )20ص  2درس (ضعیف نکرد) ج)     38ص 3درس (نگهدار ) ب  ) 2ص  1درس (به هم پیچیده شد  )الف  1
)                25/0هرمورد (                                                                    )     64ص  4درس (مهمانیة سفر) د

1  

  )25/0هرمورد ( )                     49ص  3درس (أعطَی ≠أخَذَ ) ب)    69ص  4درس (السنۀ  =العام) الف  2
  

5/0  

  25/0  )55ص  4درس(المزرعۀ  3
  25/0  )2ص  1درس ( الفعل   4
  )6ص  1درس ) (5/0.(عربی قرار دادیم امید است شما خردورزي کنید»زبان«گمان ما قرآن را به  بی) 1  5

  )27ص  2درس ( )5/0(.امت بودند پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستادمردم یک ) 2
  )46ص  3درس )( 5/0.(انسان در زیان است به جز کسانی که ایمان آوردند اهمان) 3
  )69ص  4درس) (5/0.(همانا ما قرآن را بر تو، بدون شک نازل کردیم) 4
  ) 10ص  1درس ) (5/0.(آن کتاب هیچ شکی درآن نیست هدایتی براي پرهیزگاران است) 5
  )81ص  5درس ) ( 5/0.(اي مردم پروردگارتان را که شما را آفرید عبادت کنید )6
  )68ص  4درس )(5/0.(کند که بالش شکسته است وانمود می) شکارچی(پرنده در برابر حیوان درنده ) 7
  )39ص  3درس )(75/0.(که زمانی طوالنی زندگی کند)داشت می(کاشت و آرزو داشت می مرد نهال گردویی )8
  )30ص 2درس ) 75/0(رافه الل است، تارهاي صوتی ندارد؟ دانی ز آیا می) 9

  )13ص  1درس) (75/0.(باشیدخود سخن سنج در زندگی  باطل بگیرید و )مردم( حق را از اهل) 10
  )55ص  4درس ) (75/0.(سبزیجات بوددر آن اي بزرگ داشت که  شود که کشاورزي مزرعه حکایت می)11
  )54ص  4درس )(5/0.(هایش بسیار ستم کرد انسان به طبیعت در فعالیت) 12
  )72ص  5درس ( .دهد خداوند موفقیت را بخت و نصیب من در زندگی قرار می) 13

5/7  

  5/0  )25/0هرمورد (                                                      )38ص  3درس ( 2) ب)     56ص 4درس (  1)الف  6
   )47ص  3درس (برترند ،کنند دانا می) ب)     15ص  1درس ( بسیار دستور دهنده، شمارم گناه نمی بی) الف   7

  )25/0هرمورد (                                                                                                                      
1  

    » دوم ۀراهنما در صفحۀ ادام «  
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  ٢

کردند،  میحمله ) ج)     39ص  3درس (باور نکردند، شناخت) ب)     53ص  4درس (نشان دهید، آفریدند) الف  8
  )25/0هرمورد (                                                                                       )55ص 4درس(خوردند می
  

5/1  

  5/0  )25/0هرمورد (                                           )22ص  2درس(یستفید) ب)     8ص  1درس (یقاتلونَ  )الف  9

)/            27ص  2درس (أنتم األعلونَ  )3 /)69ص 4درس ( تأکیدي ؛ نَوماً )2)/  45ص  3درس ( التّالمیذُ،  کاظماً )١  10
  )25/0هرمورد (                                          )27ص  2درس ( األعلونَ) 5/      )69ص 4درس (المدفونُ) 4
  

75/1  

  25/0  )46و44و 39ص  3درس ( 3  11

  )   28ص  2درس (الدؤوب )3     )47ص  3درس (أعتَقَ) 2)     11ص  1درس (  اللَّحم) 1  12
                                                                                     )25/0هرمورد (                                                                                  )64ص  4درس (األسمدة)4

1  

13   1 (نَی آلفرد المؤسسۀَ لوائزِ الشَّهیرةِ بِاسمِ بجائزةِ نوبِلمنَحِ الج).25/0(  
2 ( نَحۀِ آلفردمشراء الجوائزِ الذَّهبیل تَهثَرو).25/0(  
3 ( وءبالس  النّاس ذکُرَهأنْ ی خافکانَ آلفرد یهوتم عدب) .25/0(  
  )2درس)(25/0.(إلی من یفید البشَریَِۀَ فی مجاالت حددهاتُمنَح جائزةُ نوبِل فی کُلِّ سنَۀٍ ) 4

1  

14  1 ( التلمیذات ) 81ص5درس ( عباد) 3      ) 74ص  5درس (  نظافۀ) 2   )74ص  5درس    /(  
  )25/0هرمورد (                                                                                      )81ص 5درس ( واسعۀٌ )4

1  

 5درس  (الکافرون: اسم الفاعل)  / 74ص  5درس(المؤَدبونَ: اسم المفعول)/ 76ص  5درس (  غفّار: بالغۀاسم الم  15
)                                                                          25/0هرمورد (                                         )                 74ص  5سدر( أفضلُ: اسم التفضیل)  / 76ص 

  

1  

  1   )25/0هرمورد (                                    )97ص  5درس (  1،  2 )ب)     / 72ص  5درس(   2 ، 1)الف  16
  20  »جمع نمره«                 »                 خسته نباشید  همکاران گرانقدر«  
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