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 ١

   
  ..........بخش الزامی..........   

  .نمره پاسخ دهید  16براي کسب )  14تا  1(عزیز به سؤاالت زیر دانش آموز 
  

  .  طٌّخَها حتَتی تَالَّ لماتالکَ مِتَرْجِ -الف   1
  .اسمها الشَّیماءالرِّضاعۀِ أخت منَ  ملسو هيلع هللا ىلص کانَت لرَسولِ اهللاِ-2        . تَهجم علَی الخَضراوات الحقلِمجموعۀٌ کَبیرةٌ من فئرانِ  -1   
  جمال -  عجوز – فَلّاح – یافع -  مزارِع         ). کلمۀٌ واحدةٌ زائدةٌ ( والمتَضادةَ ات المتُرادفَۀَمعینِ الکَل - ب
   نَفَق -مناجِم  - شراء  - مصنَع  -2           موسم      –بیض  -فَرخ  -طَیر  - 1     .  عینِ الکلمۀَ الغَریبۀَ فی المعنی - ج
  )نِالتَّواز –النُّفایۀِ . ( فی الطَّبیعۀِ............... عیش الحیوانات بعضها علَی بعضٍ یحقِّقُ إیجاد  -د 

75/1  

   .تَرجِم هذه الجملَ بالفارسیۀ  2
 1. اوات بِالمزرعۀِ تَتَعرَّض لألَکلِ و التَّلَفبعد شُهورٍ شاهد المزارِع أَنَّ الخَضر - ألف

  /.5. أَصبح من أَغنیاء العالَمِ وألفرِد نُوبِل کَسب من الدینامیت ثروةً کَبیرةً  - ب
  /.75. یستَلمه لکَثرَةِ االزدحامِ أَنْ لَما وصلَ هشام إلَی الحجرِ لَم یقدر - ج
  /. 5. بعد سنۀٍ واحدةٍ منِ انتصارِ الثَّورةِ اإلسالمیۀِ علَتاَلحرب اشتَ -د

  ./75. صاحبا هذا العش یظُنّانِ أَنَّه ابنُهما، فَیطعمانه حتّی یکبرَ -هـ 
  /. 75. دب الباندا عند الوِالدةِ أَصغَرُ حجماً منَ الفَأرِ - و
  /.5. لمشهد یشتاقُ إلَیهاکُلُّ مسلمٍ حینَ یرَي هذا ا -ز

75/4  

  . انتَخبِ الصحیح فی التَّرجمۀِ بِالفارسیۀِ  3
  . تُظلَم کَما ال تُحب أَنْ ال تَظلم - ألف

  . کردي همانطور که دوست نداري ستم کند ستم نمی -2          . ستم نکن همانطور که دوست نداري به تو ستم شود -1
  .ال یأکُلَ الطعام ساخناً یحفظَ أسنانَه سلیمۀً فعلیه أَنْ نْمن أراد أ - ب
   .گرم بخورددان ها سالم حفظ شود نباید غذاي خواهد که دن هر کس می -1
       . هایش را سالم حفظ کند نباید غذا را گرم بخورد هر کس بخواهد که دندان -2

5/0  

  »  .شاهدنا الَّذینَ ساعدوکُم أَمسِ«           .  الیۀِالصلۀَ فی العبارةِ التّ جملۀَ عین - ألف  4
  .المناسب للفَراغِ سم الموصولَالعینِ ا - ب

     )اَلَّذینَ  - اَلَّذي –الَّتی . (یزَینُ جِسمه و ال یزَینُ نَفسه........ أَتَعجب منَ الشَّخصِ 
  : عین الصحیح للفراغ  - ج
1- فتاح ُ . ( الفَرَجِ......... برُ اَلصم–  فتاحم–  فتاحالم (      فرَةِ غَیرَ  -2إلَی الس الءالزُّم بذَه ) ............. عیدعیداً  –سس–  عیدس(    

1  

    ومدادامۀ سؤاالت در صفحۀ   
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 ٢

  . فی العبارات التّالیۀِ المطلَقِ المفعولِ نَوع عینْ  5
   ﴾ شَدیداً عذاباًفَأَما الَّذینَ کَفَروا فَأُعذِّبهم  ﴿ - فأل

  ﴾ تَرتیالًو رتِّلِ القُرآنَ  ﴿ - ب
  .  ائَتَینِرقَرَأت النَّص العلمی ق - ج

75/0  

  . فی العبارةِ التّالیۀِ اُکتُب نَوع الخَبرِ - ألف  6
        » سودالحسودال ی «       .  

  . هاعراب المقاربۀِ، و اکتُب فعل برَخَ عین - ب
   ﴾ یرحمکُم ربکُم أَنْ عسی ﴿        

  : ............        إعراب خَبرِ فعلِ المقاربۀِ: ...............                               الخبر
  »  .فی الحقیبۀِ کُتُب«          :برِسبب تَقدیمِ الخَ رْاذکَ ، ثُمو إعرابه الخَبرَ عینِ - ج

          .    ......................: ............سبب التَّقدیم                 ..........: ......الخبر

25/1  

  . عینِ الصحیح فی المنادي  7
  ) مضافشبه  –ه مقصوده رنک ( ﴾ یا أَیها النّاس اعبدوا ربکُم الَّذي خَلَقَکُم ﴿ - ألف
  )مضاف  -مفرد (. اهللاِ منَ فَرض حبکُم ملسو هيلع هللا ىلصبیت رسولِ اهللاِ آلَ یا  - ب
  )صادقُ –صادقَ (. کُن معینَ الضُّعفاء ............ا ی:    عیِّنِ الصحیح فی المنادي - ج

75/0  

  . إلَیه بِخَطٍّ میزْ تَمییزَ الذّات من تَمییزِ النِّسبۀِ فیما أَشیرَ  8
                       .یوماًتَختَلف السنَۀُ الشَّمسیۀُ عنِ القَمریۀِ بِأَحد عشرَ  - ألف
  .حناناًامتَألَ قَلب أُمی  - ب

5/0  

  . المستَثنَی و المستَثنَی منهعینِ  -الف   9
﴿ ع نوا وإنَّ االنسانَ لَفی خُسرٍ إلّآ الَّذینَ آمحاتاللوا الصم ﴾  

  ﴾ کُلُّ شَیء هالک إلّا وجهه ﴿ - 2                               ﴾ ال تَعبدونَ إلّا اهللاَ ﴿ - 1:            المستَثنَی المفَرَّغَعینِ  -ب 

75/0  

  . عینِ الحالَ و صاحبها  10
  .العمالُ إلَی المصنَعِ نَشیطینَ ذَهب -الف 

   .رجع العاملُ منَ المصنَعِ تَعباً - 2    .    ذَهب اللّاعبونَ إلَی الملعبِ و هم مسرورنَ -1:               الحالَ المفرَدةَعینِ  - ب

75/0  

    ومسادامۀ سؤاالت در صفحۀ   
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 ٣

  . أَعرِب ما أَشیرَ إلَیه بِخَطٍّ  11
                  .لَه احتراماًلَّم دونَ إذنِ المعلِّمِ اَلطّالب الفهیم ال یتَکَ  - ألف

   .فی اآلخرینَ الصدقِلی لسانَ  علْو اج - ب
  !و السیارةَ المسرِعۀَ إیاك - ج
  .أکملت لَکم دینَکم و أتممت علیکم نعمتی الیوم -د 

1  

  . عینِ الصحیح فی اإلعرابِ و التَّحلیلِ الصرفی لما أَشیرَ إلَیه بِخَطٍّ  12
بۀُ إلَی  تَذهلِّمعۀِالمکتَبالم.  

  

  

   - ألف
بتَذه  

  فعلٌ و الجملَۀُ فعلیۀٌ  الزِم، معربمعلوم،  جرَّد، غائب، ثُالثی م مفرد مؤنَّثٌ، مضارِع فعلٌ -1
  اسمیۀٌ جملَۀُال  مبنی، صحیح و سالم، مزیدمذَکّرٌ مخاطَب، ، ثُالثی  مفرد ،فعلٌ مجهولٌ -2

   - ب
  المکتَبۀِ

1- سمکانٍ ام ،فردؤَنَّثٌ، ، مبِألم رَّفعرٍّ    مج رفبِح جرورم  
   )جار و مجرور: إلَی المکتَبۀِ (

2-  سمتَفضیلٍا ،عرَبعرِفَۀٌ، مم ،فردم  جرورإلَیه و م ضافتَقدیراً م  

5/0  

  . اُذکُرْ مصدر الفعلِ، و تَرجِمِ األَفعالَ  13
  .......... :رساالتکُم أَرسلوا -3  .......... :سوف یرسلُ -2  ........: أَرسلَالمصدر من  -1  فرستاد: أَرسلَ

  

  

75/0  

و رحلَ المشَرَّدونَ إلَی المناطق . اإلیرانیونَ بعد اشتعال الحربِ المفروضَۀِ انطَلَقَوا إلَی ساحات القتالِ انطالقاً سریعاً المقاتلونَ  14
اباً أَعزّاء فی الحربِ لنهزم نَحنُ قَدمنا شَب. ن کانَ قادراً علَی القتالِ لیدافع عنِ الوطَنِولکن بقی من النّاس فی المعرکَۀِ م. اآلمنۀِ
ودالع .  
       متی انطَلَقَ المقاتلونَ اإلیرانیونَ إلَی ساحات القتال؟       - ألف
  من رحلَ إلَی المناطقِ اآلمنۀ؟        - ب
                     ؟               المعرکۀِلماذا بقی النّاس فی  - ج
  منا العدو؟کَیف نَحنُ هزَ -د

1  

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

 ٤

  ..........بخش انتخابی..........   
  .به دلخواه پاسخ دهید سوال  4فقط به    22تا  15 نمره از سؤال 4براي کسب  : آموزعزیز  دانش

  

  /.75. و هی أَصبحت لغۀ الدینِ و العلمِ. الشُّعراء اإلیرانییونَ أَنشَدوا أَشعاراً جمیلَۀً بِاللغۀّ العربیۀِ -الف  مِتَرْجِ  15
                                     )لرِج -ی رم –قمۀ  –سعی  (............ . أَعلَی الجبلِ و رأسه         .عینِ الصحیح للفَراغِ - ب

1  

        .......... : یلح) 2              : .......... ثَمر )1                 . امأَو جمعه تینالتّالی تیند الکلماُکتُب مفرَ-الف   16
  .کَملِ الفَراغات فی التَّرجمۀِ

  . بِـالحمۀِ  تَکونُ علی بابِ الرَّجلِ) ص(شَبها رسولُ اهللاِ  الصالةُ - ب
  . مرد تشبیه کرده است کنار در خانۀ.. ...............نماز را به ) ص(رسول خدا      

  .ساحات القتالِ ال تَنسی بطوالت هذه األبطالِ الشُّجعانِ - ج
  .کند این پهلوانان شجاع را فراموش نمی........... ...............هاي جنگ  میدان     

1  

      .االبتسام الفعلُنعم  -2                        ! الرَّبیعأجملَ ما  -1:           عرِب ما أَشیرَ إلَیه بِخَطٍّأَ - ألف  17
  أَسبقیۀ -جِلسۀ  –مطلَع      :عین فی الکلمات التّالیۀِ - ب
1- المیمی صدر2               الم- ناعیالص صدرالم  

1  

18   ؤَنَّثتَرجِمِ الکلمتینِ، ثُملمذَکّر أَو للمو لیِن ما هیضاء            -1            :ع1  اَألَفضَل    -2            الب  
    :اُذکُرْ نَوع التَّوابِعِ الَّتی أُشیرَ إلَیها بِخَطٍّ  19

  .  المجتَهِدرأَیت التِّلمیذَ  -2                    ﴾الَّذینَ أَنعمت علَیهِم صراطَ  المستَقیم الصراطَ اهدنَا ﴿ -1
3- الس دینَتیکُلَّـنَۀَ قَضَیتهذا  ﴿ -4                                                 . ها فی م إلَی یالقُرآنُأُوح ﴾                                                       

1  

  فی    -ثل م –علَی  –کُلّ      :     ألمالزِمۀِ لإلضافَۀِمنَ األسماء ما هو عین  - ألف  20
          .إلَی حدیقَۀِ المدینَۀِ مریم و زهراء و َفاطمۀ قَد ذَهبت:                اکتُب إعرابهعین اسماً مؤَنَّثاً معنَویاً، و  - ب

1  

  :عینِ  21
   )ظُروف –تلفاز  –شَلّالٌ  –جدیرٌ  (. بِها........ لَی زمیلی و هو أَعطَی المدیرُ مسؤلیۀَ المکتَبۀِ إ:                 الصحیح للفَراغِ - ألف
  مجالَسۀ  –مجاهدة  –مکاتَبۀ  –محاکَمۀ :                         اسم فاعلٍ - ب
  .النِّساء أَحسنُفی إنَّ اَلحیاء :       اسماً مشتَقّاً و اکتُب نَوعه - ج

1  

  . نَوع منَ السمک ینام نَوماً عمیقاً أکثَرَ من سنَۀٍ -1        .ارسیۀتَرجِم بالف  22

  . من مزایا الجِسمِ القَوي أَنَّه یجذب غذاء مناسباً لنَفسه -2                            
1  

  24  جمع نمره                                                           پیروزباشید      
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 نمره راهنماي تصحیح ردیف
 

 ١

 شیرخوارگی  -2کشتزار                             -1 - ألف  1

                                                                عجوز  ≠یافع    -2فَلّاح                     = مزارِع  -1 - ب
  شراء   -2موسم                                  -1 - ج
  التوازن -د 

75/1  

رده شدن و نابودي قرار مزرعه در معرض خودر کشاورز مشاهده کرد که سبزیجات ) ماه ها (بعد از چند ماه  -الف  2
   ) نمره  1(.گیرند می
  /. 5. آلفرد نوبل از دینامیت ثروت زیادي به دست آورد و از ثروتمندان جهان شد - ب
  /.75. ل زیادي جمعیت لمس کندهنگامی هشام به حجر االسود رسید نتوانست آن را به دلی - ج
 /.  5. جنگ یک سال پس از پیروزي انقالب اسالمی شعله ور شد - د

  / 75. دهند تا بزرگ شود کنند که او فرزندشان است پس به او غذا می صاحبان این النه گمان می -هـ 
  /. 75. خرس پاندا هنگام تولد کوچکتر از موش است - و
  /.5. گردد بیند مشتاق آن می را می هر مسلمانی وقتی این صحنه -ز

75/4  

  5/0  /.25     2 -ب       /.                     25     1 - ألف  3
  1 /.       25سعید  - 2     /.         25مفتاح  - 1  - ج                     /.25اَلَّذي  -ب/.                      25ساعدوکُم  - ألف  4
  75/0  /.25عددي  - ج    /.              25تاکیدي  -ب/.                          25نوعی   - ألف  5
   /.25منصوب  محالً/.           25أَن یرحمکم    - ب/.                     25جمله فعلیه  -الف  6

  /. 25. زیرامبتدا نکره و خبر جار و مجرور است                     /.  25فی الحقیبۀِ   - ج
25/1  

  75/0  /.                25صادقُ  - ج          /.       25مضاف   -ب       /.          25نکره مقصوده   - ألف  7
  5/0  /.  25تمییز نسبت  -ب/.                    25تمیییز ذات   - ألف  8
  75/0         /.  25    1 - ب/.        25اَلَّذینَ   : مستثنی/.           25االنسان       : مستثنی منه -الف   9

  75/0              /. 25     2 – ب/.              25العمال        : صاحب حال    /.              25نَشیطین : حال - ألف  10
  /.25و منصوب  ) مفعول ألجله (  مفعول له:  احتراماً - ألف  11

            /. 25مضاف الیه و مجرور : الصدقِ - ب
  /.25و منصوب ) مفعول به براي عامل محذوف : یا( تحذیر  - ج
        /.     25و منصوب ) یا ظرف ( مفعول فیه : الیوم -د 

1  
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           /.                      25     1)   الف  12
  5/0  /.25      1)  ب 

  75/0  /.25بفرستید -3         /.          25خواهد فرستاد  - 2/.        25إرسال  -1  13
  /.     25بعد اشتعالِ الحربِ  -الف  14

  /.      25   المشَرَّدونَرحلَ  - ب
  /.    25للِّدفاعِ عنِ الوطَنِ  - ج
  /.25بِتَقدیمِ شَبابٍ أَعزّاء  -د

1  

    :  بیانتخاپاسخ سؤال هاي   15
 /. 75. و آن زبان دین و علم شد. رهاي زیبایی به زبان عربی سرودندشاعران ایرانی شع -ألف  

  1        /.           25  قمۀ  - ب

  /.25  حیلَۀ – 2    /.      25) أَثمار: یا(ثمار  -1  16
   /. 25)  ها قهرمانی(ها  دالوري - ج/.                      25   چشمه - ب

1  

  /.  25فاعل فعل مدح و مرفوع   - 2      /.    25)  یا مفعول به(متعجب منه و منصوب  -1-الف  17
                      /.                25  أَسبقیۀ - 2/.                25   مطلَع -1: ب

1  

  1                                                                             /.      25 مذکّر        25/0) رین یا برت( برتر  -2                      /.25مؤنّث       25/0سفید -1  18
  /.              25بدل   -1  19

  /.                      25صفت  -2
  /. 25تاکید   -3
  /.                  25 طف بیانع -4

1  

                        /. 25ثل م/.       25کُلّ  -الف  20
  1  /.25فاعل و مرفوع /.                    25: مریم - ب

            25/0مجاهدة   - ب                /. 25جدیرٌ  - الف  21
  1  /.                    25اسم تفضیل /.           25أَحسن   - ج

  /. 5. خوابد یق مینوعی ماهی بیش از یک سال به طور عم -1   22
  /.              5. کند هاي بدن قوي این است که غذاي مناسبی براي خودش جذب می از ویژگی -2

1  

  24  جمع نمره   
  .لطفاً به مفهوم هاي صحیح و منطقی دیگر نمره تعلق گیرد : همکاران محترم 
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