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  ١

  :تی تحتها خطٌترجِم الکلمات الّ الف
  .     اجِالحج خیامرُکَّأتَذَ )2                           .  األنبیاء سیرَةِریم عن رآنُ الکَقَد حدثَنا القُ) 1
3( ک بتابٍ رفَّحتَصی قارِئُهن  )4                                                .هم إنَّهبارِک امِلِ الشَّأه.  

1  

  )م السلْ/ أطلقَ /  الطَّعام/  النِّزاع/ صعود /  الغذاء(  :و المتَضاد عینِ المترادف  ب
5  ............. (═................                                6................... (≠.....................  

5/0  

  :بۀَین الکلمۀَ الغرعی  ج
  ألقواما) د                    کتاباتال) ج                  رُّسومال) ب             نّقوشال) الف) 7
  ...............    الظّرف           :الکلمۀِ معج بکتُاُ )٨

25/0  

25/0  

  د
  

  :تَرجِمِ العبارات إلی الفارسیۀِ 
9(﴿ترَكاإلنسانُ أن ی بحسأ ی  ديس﴾  

10( هذَا الَّذي تَعطْأتَهو طْحاءالب رِف.  

  . غذاء فکْریاً فی کُلِّ موضوعٍ یجِد یستَطیع أنْ العاقلُ االنسانُ )11
  .بِأوصافبٍ قَد وصف نابلیون کات کُلُّ) 12 

13( قُ خُلَفاءالفَرَزد حدنی ممأُ بزَهوائۀَ و نالَ جیم.  
 .کِّد اهتمام اإلنسانِ  بِالدینِاآلثار القَدیمۀُ تُؤَ) 14
15 (إلّا األقویاء هعودص ستَطیععٍ، ال یرتَفلٍ مبفَوقَ ج قَعی الغار.  
  !؟ من هذا الَّذي قَد سمح النّاس لَه بِاستالمِ الحجرِ )16
  .براهیم وحیداًمدینَتهِم ، بقی إ ما خَرَج قَومه منْفی أحد األعیاد لَ )17
  .ینَالمحب ۀَرغب غَبوا فیهرْلُ الشّامِ ویرِفَه أهیع أنْ خاف هشام منْ )18

 19( نَّکلک یأدنَۀِ الماضیفی الس جفَریضَۀَ الح یتاُم عۀِ م.  
  .د فَقَیدوا العلم بِالکتابۀد والکتابۀُ قَیعلم صیلْاَ)  20
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  ٢

  : فی الترجمۀِ الصحیح بِخنتَا  هـ
21( ینما أرذْحی رُّ أَي النّاستَم ، جبونَ إلی الحکرَیات یمامهیذ                                                       .  

  .وقتی مردم را می بینم که به حج می روند خاطراتم از برابرم می گذرند :1
  .وقتی مردم را دیدم که به حج می روند خاطرات از برابرم می گذرند :2

  .ال أظُنُّ أنَّ هناك کُتُباً مکَرَّرةً)22
  .گمان نمی کردم آنجا  کتاب هاي تکراري است :1
  .شته باشدگمان نمی کنم کتاب هاي تکراري وجود دا:2

5/0  

  :الفارسیۀِ کَملِ الفَراغات فی التَّرجمۀِ  و
  . ة ً اُخريمرّ مکّۀَ لزیارةِ یمنّی أن أتَشَرَّف مع أقربائأنا أتَ)23
  . به زیارت مکه مشرف شوم............... که بار دیگر با ............من 
  .اُمیۀَ ینب ند خُلفاءع حبهتُرُو کان یس )ع( یتالب لِلأه حباًم قُدزرَالفَ کانَ )24

  .................هل بیت بود و دوستی اش را نزد خلفاي بنی امیه ا..............فرزدق 

1  

  : ِالَّتی تحتها خطٌّ الکلماتتَرجِمِ   ز
25( خَرَج :) خْ :1 )خارج شدلَم یرُج نَ البیترُجواال تَخْ:2      م      فنَ الصهو  :3         م درسۀِقَد خَرَجنَ المم  
  صدیقَکم ما ذَکَرْتُمأنتم  :3             دیقَهجدي ص یذکَرُ قَد :2             ربکم اُذْکُروا :1     )یاد کرد(: ذَکَرَ )26
  هم یرسلونَ الخبرَ         : 3        سلُ هذه الرِّسالۀِ    هو مرْ :2             جوابه لیرْسلْ :1 )  فرستاد (: اَرسلَ )27

25/2  

   : الجملابحث عنِ األسماء التالیۀِ فی ) الف  ح
  )بالغۀاسم الم: 31تفضیلاسم : 30فعولاسم الم :29اسم الفاعل 28(

سکُلُّ متَذَکَّرُ  مامٍ حینَلۀِیکَرَّمکَّۀَ المشتاقُ أن یزورها مـ  یإنّه رجهلمفی ع ارببِ لٌ صنْ أعجـ إنَّها م  األسماك.  
  :تَرْجِمِ الکَلمات الّتی تَحتها خطٌّ) ب
32: قّادالع ۀِإلی  قَد أضافکتَبۀِ  المربیئَ أکثَرَالعن ممهم : 33        . تابٍۀِ کدوا أصنامرَشاهکَسًةم. 

75/1  

  :عینِ الجملَۀَ الَّتی فیها أسلوب الحصرِ -34  ط
.             حلَّ الطُّالب مسائلَ الرّیاضیات إلّا مسألَۀً) ب                      ﴾أس منْ روحِ اللّه إلّا القَوم الکافرونَال یی ﴿)الف
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  ٣

   میزْ فی العبارات  ي
  )المستثنی منه : 39ـالمستثنی :  38 ـ الحال:37المفعول المطلق ـ  نوع: 36ـالمفعول المطلَق :35(

  .ما مجِدتَینِالبتانِ تَقرَآنِ دروسهالطّـ شام علَیه جلوس األُمراء ه جلَسـ الفَرَنسیۀَ إلّا عطیۀُ  اللُّغَۀَ یال تَعلَم زمیالت

25/1  

  :خَطٌّتی تَحتَها لّالمحلّ اإلعرابی للکلمات ا عینِ  ك
40 (فنْ أضعالنّاسِ م  فتماضَعن کرِّ  نِعرَي  )41                 . هسرُیالطّائ  الذَّکییفْواناً حرِساًتَم.  

1  

  )کلمتانِ زائدتان( ) نیفالح ـعلَم   ـ عرَبۀَ ـ یطرُدونَ ـطارالم ـیطوفون َ (: راغعینِ الصحیح للفَ  ل
  .إیرانَ...... ..... رفَعت الفائزَةُ األُولی فی المباراةِ )42
43(......... الم رکبلذّهابمکانٌ یفرِ سافرونَ الطائرةَ لإلی الس      .  
44 ( ...............لْ تاركمتمایلٌباللِ وقِّ طینِ الحإلی الد.  
45( اججالح ............ کناسم أداءل اللّه یتولَ بح رّاتم جالح.  

1  

  : قۀ والواقعیالحق بسوالخطأ حعینِ الصحیح   م
46( مۀُالق التالحافو اراتیالس قوفکانُ وم         .  
  .          نامِصاألَ رِغَالفَأس علی کَتف أص )ع(  براهیمعلَّق إ )47
48 (لَّمتَع ۀَقّالعاإلنجِلیزی احِ ادینَ السم.  
49 (دالشّدائ ندع عاإلخْی وانُرَف.  

1  

  :عینِ الصحیح فی التَّحلیلِ الصرفی و المحلِّ اإلعرابی  ن
 »ۀُ ال تَعکمرُ فی قَالحمرِ الجتَکَبارِلبِ المب.«  
 50 (رُ التَع1    :                          م :علٌف مضارع،  ،فردمؤنثٌم ، غائب ، خبرٌ/معلوم  

  و فاعلٌ فعلٌ/ مخاطب ،رٌذکّم ، فردم ، مضارع فعلٌ: 2                                              
  یهضاف إلَم/معرَّف بِأل ،ذکرٌم، فردم ،سما: 1:                               الجبارِ) 51

                                             2 :اسمبِأل ،مذکرٌ، ، مفرد عرَّفم ا،مبالغۀٍ سم /فۀٌص  

5/0  

  20  موفق و سربلند باشید  
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  ١

 1)  سیرَةِ : روش و کردار، سرگذشت  (ص 3  )                       2) خیام: چادرها (ص19)     الف
 3) َیتَصفَّح  : ورق می زند، سریع مطالعه می کند (ص 35)         4 ) کبار : بزرگان (ص50)       هر مورد 0/25

1  

  5/0  ./25هر مورد             )4ص(م السلْ  ≠ النِّزاع )6                                        ) 64ص (   الطَّعام ═ الغذاء)  5  ب
  5/0  )36ص(  روفظُّال )8                        )3ص( ألقواما   )7  ج
  )                                                 2ص.(که بیهوده رها می شود) می پندارد(آیا انسان گمان می کند )9  د

  ) 51ص(. این کسی است که سرزمین مکه قدمگاهش را می شناسد )10
  )34ص.(غذاي فکري هر موضوعی را بیابد عاقل می تواند انسان)11
  )                         35ص . (کرده است توصیفهرنویسنده اي ناپلئون را به صفت هایی  )12
  )50ص . (و به جایزه هایشان دست یافتکرد  )مدح( فرزدق خلفاي بنی امیه را ستایش ) 13
  )2ص(.آثار قدیمی توجه انسان را به دین تاکید می کند )14
که جز افراد قوي نمی .( غار باالي کوهی بلند واقع است که فقط افراد قوي می توانند از آن باال بروند )15

  )20ص (....) توانند
  )50ص(! کند؟)لمس( که حجر االسود را مسح  )داده اند( این کیست که مردم به او اجازه دادند  )16

  )3ص (. تنها ماند) ع(در یکی از عیدها، وقتی قومش از شهر خود بیرون رفتند ابراهیم ) 17 
  )50ص(. عالقمند شوند) عاشقان( هشام ترسید از اینکه اهل شام او را بشناسند و به او مانند محبان )18
  )18ص. (ولی تو فریضه حج را  همراه مادرم در سال گذشته بجا آوردي )19
  )33ص. (است و نوشتن بند؛ پس دانش را با نوشتن به بند آوریددانش شکار  )20

5/0  
5./  
5./  
5./  
5./  
5./  

75/.  
  

75./  
75./  
75./  
75./  
75./  

  5/0  25/0هر مورد                                                 )35ص ( 2  )22)                                 18ص( 1) 21  هـ
  25/0هر مورد                                                              )20ص ()خویشاوندانم(  نزدیکانم،  آرزو دارم)23  و

  )50ص   ( پنهان می کرد،    دوستدار)24

1  

  )10ص  () خارج شد( خارج شده است :3                    خارج نشوید :2      )نشده است(خارج نشد :1) 25  ز
  )29ص(یاد نکردید : 3         می کند       یاد گاهی :2                        کنیدیاد :1) 26
  25/0هر مورد         )46ص (  می فرستند : 3     . فرستنده                     : 2باید بفرستد                   :1 )27
  

25/2  
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  ٢

  25/0هر مورد          )               20ص ( المکَرَّمۀِ : 29                                      ) 19ص ( سلمم :28 )الف  ح
  )25ص(صبار :31                                          )30ص ( أعجب : 30  

  )3ص(شکسته شده  :33                    ) 36ص(بیشتر   -کتابخانه  :32 )ب

75/1  

  25/0  )  41ص( الف  ط
  25/0هر مورد               )23ص(مجِدتَینِ : 37            )50ص (عیمفعول مطلق نو: 36                جلوس: 35  ي

  )39ص(زمیالتی  : 39                ،عطیۀ : 38
25/1  

  25/0هر مورد                                                          )47ص(جارومجرور : عن کتمانِـ مبتدا : فأضع) 40   ك
   )15ص( مفعول: واناً حی - فاعل :  الطّائرُ )41 

1  

  25/0هر مورد                                            )18ص   (طار الم )43                            )60 ص  ( علَم )42  ل
  )60ص  (یطوفون َ  ) 45                       )10ص   (الحنیف )44

1  

  25/0هر مورد                                                       )4ص(خطأ  )47                           )27ص ( خطأ )46  م
  )58ص(صحیح   ) 49                         )36ص(صحیح  )48

1  

  5/0  25/0هر مورد                              )               59ص(2) 51                                                      1) 50  ن
  20  "ستدرنهایت، نظر همکاران محترم صائب ا  "  
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