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  ..........بخش الزامی.......... 

  .نمره پاسخ دهید  16براي کسب )  15تا  1(عزیز به سؤاالت زیر دانش آموز 
  .  طّها خَحتَتَ یتالَّ لماتالکَ مِتَرْجِ - ألف  1

1-  غرسجوزاً یوماً فَلّاحاً عروان یکسري أَنوش دوزِ فَسیلَۀَشاهنُ أَن تَ -2  .الجمکربِ الیا أَبی أَ ینِ الحع فروضَۀِتَکَلَّم؟م  
  ). کلمۀٌ واحدةٌ زائدةٌ ( والمتَضادةَ ات المتُرادفَۀَمعینِ الکَل - ب

               فائز – حسن – متاع – خاسر - جودة      
 .  عینِ الکلمۀَ الغَریبۀَ فی المعنی - ج

    الثّقافۀ –المقاتلونَ  –المعرِکَۀ  –الجیش  -2           اَلرّاجی               -وي اَلشَّتَ –اَلصیفی  –الخَریفی  -1      
  )       بیض  –ش ع –فَرخ ..... ( ولَد الطُّیورِ                         .عینِ الصحیح للفَراغِ -د 

75/1  

   .تَرجِم هذه الجملَ بالفارسیۀ  2
  /. 75. إیرانیۀٍ العرَبیۀِ و هم من أُصولٍ راء أَنشَدوا أَشعاراً جمیلَۀً بِاللُّغَۀِلشُّعبعض ا - ألف
  /.75. قَرَّر المزارِع الحفاظَ علَی األَفراخِ و السماح للبومات بِدخولِ مزرعته - ب
  /. 75. األقویاءاَلغار یقَع فَوقَ جبلٍ مرتَفعٍ ال یستَطیع صعوده إلَّا  - ج
  /. 75 ﴾لَکُم  ه لَکُم و یغفرْتُقرِضوا اهللاَ قَرضاً حسناً یضاعفْ إِنْ ﴿ -د 

  /. 75. ه األب و أجلَسه عندهاَلولد راح نَحو والده فَقَبلَ - هـ
  /. 5. بعد أَنِ اختَرع نوبِلُ الدینامیت ازدادت الحروب - و
  /. 5باد اهللاِ کُلِّهِم هذا ابنُ خَیرِ ع -ز

75/4  

  . انتَخبِ الصحیح فی التَّرجمۀِ بِالفارسیۀِ  3
  یا خادم الجِسمِ کَم تَسعی لخدمته                   أَ تَطلب الرِّبح مما فیه خُسرانُ  - ألف

ا از آنچه در آن زیان است آیا سود ر !کنی قدر براي خدمتگزاري به آن تالش میه اي خدمتگزارجسم،چ- 1
  طلبی؟  می

  طلبی؟  ها است می آیا سود را از آنچه در آن زیان! دوي قدر براي خدمتگزاري به آن میه اي خدمتگزارجسم، چ- 2
  . اَلعملُ الصالح هو أَفضَلُ ما یخَلِّفُه المرء تَخلیداً لذکرِه - ب
   . به جا نمی گذارد ان کردن نام انسان آن را براي جاود. کار شایسته برتر است - 1
  . به جا می گذاردبراي جاودان کردن نامش آن را کار شایسته برترین چیزي است که انسان  - 2

5/0  

  .  فی العبارةِ التّالیۀِ »الصلۀِ جملۀَ« و » االسم الموصولَ«  عینِ  4
نا الحاسوبلِّمعن یم جاء.  

5/0  

    ومدۀ ادامۀ سؤاالت در صفح  
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 ٢

5  اُکتُب فعولِ نَوعۀِ المالتّالی باراتی العطلَق فالم .           
   ﴾ سدیداً قَوالًیا أَیهاَ الَّذینَ آمنوا اتَّقوا اهللاَ و قولوا  ﴿ - ألف
  .فی یومٍ واحد جمتَینِهجم األَبطالُ علَی العدو ه - ب
  . ذف عاملُهالّذي ح عینِ المفعولَ المطلق - ج
    ﴾فَأَما الَّذینَ کَفَروا فَأُعذِّبهم عذاباً شَدیداً  ﴿ - 2            !قُبحاً لوجهِک یا رجلُ  -1

75/0  

  .       »لینُ الکَالمِ قَید القُلوبِ«                                . فی العبارةِ التّالیۀِ اُکتُب نَوع الخَبرِ - ألف  6
   ﴾ إنَّ القَوم استَضعفونی و کادوا یقتُلونی ﴿                                             :خَبرَه، و مقاربۀٍ ن فعلَعی - ب
              »  کَیف حالُک؟«          . أوِ المبتَدأ وجوباً سبب تَقدیمِ الخَبرِ رْاذکَ ، ثُمالخَبرَ عینِ - ج

5/1  

7  ف حیحنِ الصیناديع؟ی الم   
  ) مفرد – مضاف ( ﴾ نا إنَّنا سمعنا منادیاً ینادي لإلیمانِربـ ﴿ - ألف
   ) نکره مقصوده –علم  (. قُم نائمیا  - ب
  )صادقُ –صادقَ (. کُن معینَ الضُّعفاء .........یا  - ج

75/0  

  . النِّسبۀِ فیما أَشیرَ إلَیه بِخَطٍّ میزْ تَمییزَ الذّات من تَمییزِ  8
                . رماناًاشتَرَیت کیلوینِ  - ألف
  .نَشاطاًأنا أَکثَرُ الطُّلّابِ  - ب

5/0  

  . المستَثنَی و المستَثنَی منهعینِ  - ألف  9
   ﴾ الکافرینَ فَسجد المالئکَۀُ کُلُّهم أَجمعونَ إلّا إبلیس استَکبرَ و کانَ منَ ﴿

  . عینِ المستَثنَی المفَرَّغَ - ب
  ﴾ و ما یکفُرُ بِها إلَّا الفاسقونَ ﴿ -2.                             یعیش النّاس بِراحۀٍ إلَّا الکَسالنَ -1

75/0  

   .رأَیت المدیرَ یمشی بوقارٍ          :عینِ الحالَ و صاحبها - ألف  10
                :الحالَ جملَۀً نِعی - ب

       .ذَهب العمالُ إلَی المصنَعِ نَشیطینَ -2.                   رجع العاملُ من عمله و هو تَعبانُ -1      

75/0  

  : عینِ الصحیح للفَراغِ  11
  )صاحبانی -صاحباي . (العزیزانِ........ أَنتُما  

25/0  

  . عرِب ما أَشیرَ إلَیه بِخَطٍّأَ  12
  .الذَّهبیۀِ الجوائزِمنَح نوبِل ثَروتَه لشراء  -ب       ﴾و رِئاء للنّاسِ بطَراً و ال تَکونوا کَالَّذینَ خَرَجوا من دیارِهم  ﴿ - ألف

     !فی أَوقاتها اَلصلَوات -د                                 ﴾و نَهاراً  یالًقالَ رب إنّی دعوت قَومی لَ ﴿ - ج

1  

    ومسادامۀ سؤاالت در صفحۀ   
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  . عینِ الصحیح فی اإلعرابِ و التَّحلیلِ الصرفی لما أَشیرَ إلَیه بِخَطٍّ  13
  .  المدرسۀِالعلّامۀُ تَحدثَ مع جمیعِ الطُّلّابِ فی  اَلرَّجلُ

  

  

 - ألف
  اَلرَّجلُ

1-  دجام سما–  فردبِأل  –م رَّفعم–  عرَبم- رِفنصم  ريبِإعرابٍ ظاه رفوعم بتدأٌ وم  
2-  سما-  رصدذَکّرٌ  - معرِفَۀٌ  –مم– لَی الضَّمع بنیال  م تَقدیراً و رفوعم بتدأٌ وملَۀُمۀٌ جاسمی  

 - ب
  المدرسۀِ

1- سمکانٍ امفردعرِفَۀٌ ، ، مؤَنَّثٌ، مم- عرَبرٍّ    مج رفبِح جرورم  
   )جار و مجرور: فی المدرسۀِ (

2-  سمشتَقٍّ ام– فردبِأل  – م رَّفعم–  بنیم- رِفنصفَۀٌ   مجرور صها و موصوفمۀِ لعیةٌ بِالتَّب  

5/0  

  . فعلَینِ مِ الاُذکُرْ مصدر الفعلِ، و تَرجِ  14
لَّمن  -1  یاد داد: عالمصدر ملَّم2  ........: ع- لِّمع3  .......... :لَن ی- لِّمأُع: ..........    

75/0  

  . اقرَأ النَّص التّالی، ثُم أَجِب عنِ األسئلَۀ  15
ستلَم ا) ع(ولکنَّ زینُ العابِدینَ  . و کانَ االزدحام کَثیراً الحجعند هشاماً  ذات یومٍ شاهد. الفَرَزدقُ ولد بِالکَویت و عاش فی البصرَةِ

  . أهلُ الشّامِ و یرغَبوا فیه، فَلذلک أَنکَرَه) ع(و خاف أَن یعرِف اإلمام . ا ینظُرُ هشام إلیه فَوقَ منبرٍالحجرَ بِسهولَۀٍ بینم
  ؟       بِسهولَۀٍ  من استَلَم الحجرَ - ب                      زدقُ؟        أَینَ عاش الفَر - ألف

  ؟)ع(العابدینَ  ماذا أَنکَرَ هشام اإلمام زینَل -د     أَینَ جلس هشام؟                                - ج

1  

    ..........بخش انتخابی.......... 
  .پاسخ دهید انتخاب و به دلخواه  را سوال 4فقط    23تا  16نمره از سؤال  4براي کسب :  آموزعزیز  دانش

  »  .ب إلَی عش طائرٍ آخَرَتَبیض تَذه عندما تُرید أُنثاه أَنْ«                   . تَرجِمِ العبارةَ التّالیۀَ - ألف  16
  )اَلرِّضاعۀ  –اَلوطأَة ... ( لَی األرضِ منَ القَدم بقی عیما .               انتَخب الجواب الصحیح َ  - ب

1  

  .کَملِ الفَراغات فی التَّرجمۀِ - ألف  17
                 .  کُلُّ وِعاء یضیقُ بِما جعلَ فیه إلّا وِعاء العلمِ-1

  .جز ظرف دانش....... شود  هر ظرفی با آنچه در آن قرار داده می
  . کُم عندي لَأهونُ من ورقَۀٍ فی فَمِ جرادةٍ تَقضَمهاو إنَّ دنیا -2

  . تر است جود پست که آن را می..... بی گمان دنیایتان نزد من از برگی در دهان      
              .  ینِ تالتّالی تَینِلکلمل جمعالمفرد اَو الاُکتُب  - ب

  : .....أَفراس -2             : .......... قمۀ -1      

1  

    چهارمادامۀ سؤاالت در صفحۀ   
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 ٤

        . أَعرِب ما أَشیرَ إلَیه بِخَطٍّ - ألف  18
      .الصدقُ الخُلقُنعم  -2                    ! الرَّبیعأجملَ ما  -1

           : عین فی الکلمات التّالیۀِ - ب
1   - المیمی صدر2                   الم- ناعیالص صدرالم  

  ) معذوریۀ  -تَعلیم   –مسرَّة (  

1  

19  اکتُب ؤَنَّثَ والم ذَکَّرَ ونِ المیهما عالحقیقی  ، المجازي (  . نَوع (            
  اَألب                                    - ألف
  اَلمطرَقَۀ    - ب

1  

   .تَرجِم بالفارسیۀِ  20
  . أَلف فکرَةٍ ی أَعتَقد أَنَّ الفکرَةَ الواحدةَ إذا طَرَحها ألف کاتبٍ أَصبحتأَنّ -1
  .  لَسعۀُ البحرِ مؤلمۀٌ لإلنسانِ -2

1  

  .  عینِ الصحیح للفَراغِ  21
  )یسهرُ -ذف یق –یمرِّر  –یخَفِّض  (   . کُلَّ اللَّیلِ مع زمیله... حارِس الفُندقِ  - ألف
  )اَلهواة  –اَلمشاة  –اَلقُضاة (   . ................ هم  اَلمحبونَ و المشَجعونَ فی المباریات - ب
  ) عمیاء  –أعمی (    ................. کان الفتی  –ج 
  ) من  –أمام  –تحت  –لَدي (    ....................  ؟من الظّروف  لَیساي کلمۀٍ  –د 

1  

     . نَوع التَّوابِعِ الَّتی أُشیرَ إلَیها بِخَطٍّ کتُباُ  22
                 ﴾ مریم البینات ابنَو آتَینا عیسی  ﴿ -1
2-  کلالمشۀِ کورۀِ اإلخمینیاإلمبراطوری سؤَسم  .  
           .       هم فی  الحدیقَۀِجمیعرأَیت زمالئی  -3
  .حقّاً صادقونَأولئَک رِجالٌ  -4

1  

  أَنت الرَّحیم  –إیاك نَعبد  –) دعاك ( ك  –) دافَعت ( ت .     عین ضَمیراً منفَصالً منصوباً - ألف  23
  عین  –غَضبان  –أسود  –أَعظَم .              عینِ اسماً مؤَنَّثاً معنَویاً - ب
  ﴾إنَّ النَّفس لَأَمارةٌ بِالسوء  ﴿.     مشتَقّاً و اکتُب نَوعهعین اسماً  - ج

1  

  24  جمع نمره                                                             پیروزباشید     
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 ١

  تحمیلی                  -2نهال                                    - 1 -ألف  1
   فائز ≠ خاسر                              حسن=  جودة - ب
  اَلثَّقافَۀ - 2                    اَلرّاجی               - 1 -ج
 /.25هر مورد                              فَرخ                                                  –د 

75/1  

  /.75. برخی شاعران شعرهاي زیبایی به زبان عربی سرودند در حالیکه آنها از نژادهاي ایرانی بودند -ألف  2
  /.75. اش را بدهد کشاورز تصمیم گرفت از جوجه ها محفاظت کند و به جغدها اجازة ورود به مزرعه - ب
  /.75).از آن باال بروند: یا( توانند به آن صعود کنند  نیرومند می) افراد ( ندي قرار دارد و فقط غار باالي کوه بل -ج
  /. 75. آمرزد را می ) گناهانتان( کند و  اگر به خداوند به نیکی قرض دهید آن را برایتان چند برابر می - د

  /. 75. پسر سوي پدرش رفت، پدر او را بوسید و  نزد خودش نشانید - هـ
  /.5. ها افزایش یافت پس از آنکه نوبل دینامیت را اختراع کرد جنگ - و
 /.5. این پسر بهترین همۀ بندگان خدا است -ز

75/4  

  5/0 /.25هر مورد                            2 - ب                      1 -ألف  3
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