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١

  :ها خطٌّحتَتي تَالَّ ماتلالكَ مِجِتَر 1
 .فیهیرغَبوا خاف هشام أنْ )ب.                                         الحجاجِ خیامرُ کّأتَذَ) الف

. کانت خُرافیۀً هشَعائر) د                                      .فی سبیلِ اهللا سهرَتعینٌ ) ج

1 

2  
  

 ) رخَص ـ الغذاء ـ ظَهرَ ـ الطعام ـ الفأس ـ غَال(    :فَترادو الم ضادتَالم عينِ
 )               ≠            (      )ب                     )                  =        (      )الف 

5/0 

  :عنیفي الم الغَريبةَ ةَمالكَل عينِ  3
 حجرال) د                  التُّراب) ج      الملَف          ) ب      ل          بالج) الف

25/0 

 : ةالفارسي إلی عباراتال مِتَرجِ  4
  ﴾األعلونَو ال تَهِنوا وال تَحزَنوا و أنتُم  ﴿) الف
   ﴾ ویقولُ الکافرُیا لیتنی کُنت تُراباً ﴿) ب
  .بالٍ بعیداً عنِ المفتَرِسینَیبنی عشَّه فوقَ جِ) ج
  . نُ نَفسه تَحت الطّینِیدف نَوع منَ السمک) د

   .لـــمن ال عــــهد لَـــــهال دیـــنَ ) هـ
   .بادةِ األصنامِقَومه من عأنْ ینقذَ  )ع(حاولَ إبراهیم ) و
   .هذا العملُ أمتَع و أنفَع من قراءةِ الموضوعات المتعددةِ) ز
  ﴾إنَّ اإلنسانَ لَفی خُسرٍ إلّا الَّذینَ آمنوا وعملوا الصالحات ﴿ )ح
  .أیها الخلیفَۀُ منْ هذا الَّذي قَد سمح النَّاس لَه بِاستالمِ الحجرِ) ط
 .نِ علی رغمِ بِناء سورٍ عظیمٍ حولَهاوا علی الصیطاعوا أنْ یهجمالمغولُ استَ) ي
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٢

5  نتَاالتَّ بِخمةَرج حيحةَالص: 
  ﴾ صبراً جمیالً فاصبِرْ ﴿ )الف

  .قطعاً شکیبایی کن: 2                                      .          به زیبایی صبرکن:  1
     .لَد مسروراًرأیت الو) ب
  .پسر را خوشحال دیدم: 2                                            .پسرِخوشحال را دیدم: 1
  ﴾اُذکُروا اهللاَ ذکراً کَثیراً ﴿)ج
    .خدا را بسیار یاد کردند: 2                                            .خدا را بسیاریاد کنید: 1
  .باً مکَرَّرةًالأظُنُّ أنَّ هناك کُت) د
 .تکراري وجود داشته باشدکتابهاي گمان نمی کنم : 2                .تکراري باشد گمان نمی کنم آنجا کتاب :1
   .المحصولَیجمع الفلّاح وهورأیت ) ـه
   .کرده بودجمع  محصول را، اوکشاورزرا دیدم:2.    کشاورزرا دیدم درحالیکه محصول را جمع می کرد: 1

25/1 

 :الفارسية مةفي التَّرج اتراغالفَ ِلمكَ  6
  ﴾حزُنْک قَولَُهم إنَّ العزَّةَ لله جمیعاً وال ی ﴿) الف

  .، زیرا ارجمندي  همه ازآن خداست...... ............تورا  نباید گفتارشان 
  . ستَغفَرت اهللاَ استغفار الصالحینَا) ب

 ..................... .درستکاران .................. از خدا 
   یا أبی لم تَبکی و قَد کُنت فی الحج فی العامِ الماضی؟) ج

  حج بودي؟.. ............ سال  در حالیکه ،....... ...........پدر چرا اي 
  . نَ جدیراً بالعنایۀِ و التَقدیرإذا وجدت ذلک فی کَتابٍ ، کا) د

.توجه و قدردانی است................... ، .................. اگر آن را در کتابی 

75/1 

: انتَخب الصحيح 7
  نَغفرُ : 3                غفرُ ی: 2                غفرُ تَ: 1                      .اهللاُ الذُنوب إلّا الشرك باهللاِ... .....) .....الف
 یشتَغلن: 3           تَشتَغلونَ : 2        یشتَغلونَ   : 1               .فی المصنَعِ.................. مالُ المجتَهِدونَ الع) ب
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٣

: التاليةَ األفعاَل تَرجِمِ  8
)              (            ال نَقطَع: 2            )             (     کانوا یقطَعونَ : 1برید  : قَطَع ) الف
  )               (    ینجح سوف: 2           )              (     لینجح           : 1موفق شد  : نَجح ) ب
 )             (            اُشاهد:  2           (                 )        لَنْ یشاهد: 1 مشاهده کرد : شاهد ) ج

5/1 

9  مزي المفعولَ: 1  :باراتفي الع و طلقَالم ستَثنَی و  :2    هنوعستَثنالمنهالمالحال :  3    ی م

 سهندالم قَفماً ـ  وبتَسصنَعِ مفی الم الشّابماحتیاجاً ـ  هذا الس إلی الماء حتاجی إلّا الصادقَ ک أحد ما فاز.

25/1 

: طٌّخَ هحتَاإلعرابي ِلما تَ ّلحالم اُکتُبِ  10
 .األصنامِالفأس علی کَتف أصغرِ  )ع(إبراهیم علَّقَ ) الف
 .یقدر علی الطّیرانِ ذياللَّبونُ الَّهو الحیوانُ الخُفّاش ) ب

1 

 :المفعوِل اسم : ٢   الفاعِل اسم: ١ عينِ) الف  11
صريفَکِّرٌ مو م أدیب قّادالکثیرةِ الع وضوعاتقَرأ فی الم ،.  

  :المکانِ اسم : ٢  ضيلالتف اسم : ١   عينِ ) ب
     . و أضاف إلی المکتبۀِ العربیۀِ أکثرَ من مئۀِ کتابٍه
  :ها خطٌّحتَتي تَالّ ماتالكل ترجِمِ) َج
 .ِالسیاراتموقف  ذَهب إلی: 2                      .ِاألسماك فی الصید أعجبسمکۀُ السهمِ من : 1
 .بارالجال تَعمرُ الحکمۀُ فی قلبِ اإلنسانِ : 4                               ﴾ المحسنینَإنَّ اهللاَ ال یضیع أجرَ  ﴿: 3 

2 

  :سلوب الحصرِ فيها أ الجملَةَ الَّتي عينِ  12
 .الکتاب إلّا مصادرهقَرأت  )ب                       .ما شاهدت فی المکتَبۀِ إلّا کاظماً )الف
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٤

 )متتالیۀً ـ الصحفی ـ  السیرة ـ   بینماـ   عند ـ  الدارِجۀ(        :ضع في الفراغ الكلمات المناسبة  13
 .کَثیراً......... .....موجود فی اللهجات » پ«و » گ«تَلَفظُ ) الف
 .رأیت حادثاً فی ساحۀِ المدینۀِ کُنت أمشی ،......... ) ......ب
. من فَمها إلی الهواء................. قَطَرات الماء  إنّها تُطلقُ) ج
 .ذي یکتُب مقاالت فی الصحفهو الّ. ) ................د

1 

14  حيحنِ الصير في التَّحليِل عالصابيو المحلِّ اإلعر في : 
مسلالم  ۀِ إستَلَمبالکَعب جرَ األسودالشَّریفۀالح. 

خبر /  معلوم، ماضٍ فعلٌ :  1:       استلم ) الف
           2  :معلوم ، ضارعفعل/  فعلٌ م  

 مضاف إلیه/ ، معرّف بِأل  مؤنث، جمع اسم فاعلٍ ،  :1   : الشّریفۀ ) ب 
صفۀ /  معرّف بِأل، مؤنث ،  مفرداسم ، : 2 

5/0 

15  التّالية نِ األسِئلةع أجِب ثُم أ النَّصإقر: 
فَطاف بالبیت ، فَلما وصلَ إلی الحجرِ ذَهب النّاس جانباً ،  )ع(اجِ ، إذ جاء زینُ العابِدینَ حجإلی الهشام ینظُرُ « 

» یقالُ إنَّه قَرأ آالف الکُتُبِ وتَعلَّم اإلنجلیزیۀَ منَ السیاح . إنَّ العقّاد من أهم الکُتّابِ فی مصرَ « » فَاستَلَمه بِسهولۀٍ 
  ؟       کَم کتاباً قَرأ العقّاد )الف
  ؟منْ ینظُرُ إلی الحجاجِ) ب
؟           اإلنجلیزیۀَ  العقّادتعلَّم  ممن )ج
   ؟البیت )ع(کَیف استَلَم زینُ العابِدین ) د
   .»البیت« جمع اُکتُب ) ـه
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 20 .موفق و سربلند باشید
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  ١

  0/ 25هر مورد                                         44ص    عالقمند شوند   )ب                                            17ص     چادرها )الف  1
                                              2ص    مراسم) د                                            35ص بیدار ماند  )ج 

1  

  25/0ر مورد ه                                                 35ص       غال  ≠رخَص   )ب                          30ص  غذاءال= طعام ال ) الف  2
5/0  

3  لَف25/0        24ص    الم  
  22ص                                                                               .سست نشوید و غمگین نباشید در حالیکه شما برترید) الف  4

  6ص                                                                                                       .اي کاش من خاك بودم: وکافر می گوید) ب 

  41ص                                                                                      .دور از درندگان می سازدالنه اش را باالي کوههایی ) ج 

     55ص                                                                                                  .نوعی از ماهی خودش را زیر گل دفن می کند) د

  10ص                                                                                     .هیچ دینی براي کسی که هیچ عهدي ندارد،  نیست) هـ 

   3ص                                                                   . ومش را از پرستش بت ها نجات دهدتالش کرد که ق) ع( ابراهیم ) و

     31ص                                                        .  تر از خواندن موضوعات مختلف است این کار لذت بخش تر و سودمند) ز

  37ص                               .و عمل صالح انجام دادند به درستی که انسان در زیان است مگر کسانی که ایمان آوردند) ح

  44ص                                            اي خلیفه این کسی که مردم به او اجازه لمس کردن سنگ را دادند ، کیست؟    ) ط

                          53ص                                                .ل هاتوانستند  با وجود ساخت دیوار بزرگی اطراف چین  به آن حمله کندمغو) ي

5/0  

5/0  
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  25/0هر مورد                                        49ص)  1) (ج                  20ص) 2) (ب                                      49ص )1) (الف   5
                      22ص) 1) (ه                                        31ص  )2) (د  

25/1  

  25/0مورد  هر                           47ص طلب بخشش کردم  ،   مانند) ب                                     9ناراحت کند  ص ) الف  6
                                                                        31ص   شایسته  ، )بیابی(پیدا کنی ) د                   16گذشته  ص  ،   گریه می کنی )ج 

75/1  

  5/0                         25/0هر مورد                                                                          40ص  ) 1() ب                                       35ص   ) 2() الف  7

         25/0هر مورد                                     13ص                     می بریمن: 2                                             می بریدند: 1) الف  8
     40ص      موفق خواهد شد  : 2                                       باید موفق شود : 1) ب
  3ص مشاهده می کنم        : 2                              د مشاهده نخواهد کر : 1) ج

5/1  

  25/1                             25/0هر مورد                  21ص  مبتَسماً: 3                    36ص  الصادقَ ـ أحد  :2                55ص  تأکیدي،  حتیاجاًا: 1   9
  1    25/0هر مورد                                               53ص مبتدا ، صفت ) ب                          4ص مضاف إلیه    فاعل ، ) الف  10
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  ٢

  25/0هر مورد                                                  31الموضوعات  ص:   2                                                      مفَکِّرٌ  : 1)  الف  11

   31ص       المکتبۀِ:  2                                                        أکثرَ   :  1)  ب

                    23ص     ایستگاه: 2                                     28ص    عجیب ترین: 1) ج
          51ص     ستمکار : 4                                       5ص       نیکوکاران: 3     

2  

  25/0  36ص ) الف   12
    25/0هر مورد                                                                    52ص    بینما)  ب                                53ص   الدارجۀ) الف  13

                         38الصحفی  ص) د                                 28ص       متتالیۀً) ج 

1  

  5/0  25/0هر مورد                                                          52ص )  2)   (ب                                                               ) 1()  الف  14

  25/0هر مورد                                                 32و   44ص                           . إنَّه قَرأ آالف الکُتُبِ) الف  15
  .                        ینظُرُ هشام إلی الحجاجِ) ب
                                  .تَعلَّم اإلنجلیزیۀَ منَ السیاح) ج
  .استَلَمه بِسهولۀٍ) د

   »توالبی« ) هـ

25/1  

  20  "صا ئب ا ستدرنهایت، نظر همکاران محترم   "  
  
 




