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  ١

  :تَرجم العبارات التالیۀ إلی الفارسیۀ) السؤال األول  1
  .فنی ما یشغَلُنی اإلهتمام بِهاکْو) أ 
  .یسبِقْکُم بِالعملِ بِه غَیرُکُمی القرآنِ الف)  ب 
  عالك من بعدالوفاةِ ن أن      یضُمولما ضاقَ بطنُ األرضِ ع)  ج 
  .هذا الشیخَ حیاً حیاء فلنَدفنْإنَّ السجنَ مقبرَةُ األ) د  
  قُم للمعلّمِ وفِّه التَّبجیال) ه 
  .رَهم نبراساً یستَضاء بِهیوا غَم الیجِده)و  
  دام لَه صفواًمن دبرَ العیش باآلراء ) ز  
  .الرَّجلُ الّذي یلقاك مبتَسماً و یصغی إلیک إذا حدثتَه) ح  
  .یصاً بِهصیره و إن کانَ خعلی طاعۀِ غَ و الیثاب) ط  
  .هذه المسألۀِوا حلّاً لوخها لیجِداس إلی کُفَجاء النّ) ي      

     

5  

  :اُکتُبِ التَّرجمۀَ الصحیحۀَ ) أ ) السؤال الثانی  2
  :علی الحیاةِ ثَقیلٌ عبءهو ) 2:         نُصب أعینکماجعلوا هذه العبارةَ  )1

  :                  اُکتُبِ المطلوبۀ) ب 
  ):ضادالم(الخُمول  )2        ):                   رادفالم(یاء لضِّا) 1

1  

3  
  
  
  

  : انتَخبِ التَّرجمۀَ الصحیحۀَ) السؤال الثالث
  .القَدمینِ ارعِ حافیۀَ الشّ يفکانَت الطفلۀُ تَسیرُ  -   أ 

  .                      راه می رفتپابرهنه  کودك در خیابان) 1
       .کودکی در خیابان پابرهنه راه می رود  ) 2
  واللَّ جهنَ العارِ أن تَظَکُنهها طُیور الرّوابی      فَم تدرکأ -ب  

 .پرندگان تپه ها عمق آن را درك کردند پس ننگ است که تو جاهل باقی بمانی )1

 .کرده اند و براي تو ننگ است که جاهل باشی پرندگان عمق وجود آن را درك )2

  

1  

    ادامه سواالت صفحه دوم  
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  ٢

  :للتَّعریب -أ   )السؤال الرابع  4
75/0.براي بی نیازي از کاالهاي خارجی تالش می کنیم  - 1  

75/0.هیچ کس نمی تواند بدون زحمت به بزرگی برسد - 2  
  

  )پاسخ کامل دهید : ( للمحادثۀ ) ب 
1  (هبۀِأن تَتَ ل تُحرَبیباللُّغۀِ الع ؟ کَلَّم  
؟ أي فرعٍ تَدرس یف )2  

5/1  

    
1  

  

5  
  

  :فی التّرجمۀِ األخطاءححِ ص) السؤال الخامس
 1 (ح کأنَّ النّاسولَک حفُینَ قاموا        والتالص امأی نَداك ود  

)ینخطأ(.هستند  ش تو روزهاي نمازگزاريگویا مردم اطراف تو هنگامیکه جمع شدند دسته هاي بخش -   

      )ینخطأ(. ها من الثلج والبردیالحذاء لم یکن یقی قدم )2

.کردی ش را از برف وباران حفظ نمیکفشها  پاها       

1  

  :     نِ األسئلۀِ ع بجِالی ثُم أاقرأ النَص  التّ) السؤال السادس  6
. کانَت تَخاف أن تَعود إلی البیت بِعلَبِ الکبریت دونَ أن تَبیع منها شیئاً... الطفلَۀُ جلَست ... فی زاویۀٍ بینَ بیتَینِ « 

  ».ردکادت یداها تَیبسان من شدةِ الب. قیرٌریض و فَأبوها م. إنّ أباها سیضرِبها
  ؟ ممن کانَت تخاف الطِّفلۀُ - أ

  ؟ أینَ جلست الطّفلۀُ -ب
  ؟ حدثَت القصۀُ فی أي فصلٍ - ج
  :      »یبیع«متضاد                             :      »علَب«أُکتُب  مفرد  - د
  

2  

   ادامه سواالت صفحه سوم  
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  ٣

7  
  
  
  

 :انتَخبِ  التَّرجمۀ الصحیحۀَ) السؤال السابع 

  )سد کن –سیاست داشته باش  –سیادت کن .(هذه هی سیاسۀُ القُوي الکُبري تَسد قْفَرِّ -الف) أ  
  )اسراف کننده ها -مسافران -بی حجابان( وافراسأنا الأقولُ دعوا النِّساء  )ب 
  )اخبار –چشمه  - جوشش.( البیانِ محمداً ینبوعرت و فَج) ج 

75/0  

:     إمأل الفراغ  )السؤال الثّامن  8  

)توبیخاً -توبیخَ -التوبیخَ( .یفید اللَّجوج........ ال) أ   

)کتُبی-کتوباً م – بتَکَ. (وظائفَه ...... أخَذَ الطالب) ب  

) أهلََ –أهالً – أهلُ.(  النَطلُب منکُم ةِالثّرو......... یا) ج  

)أخو - أخی –أخا.(ك........... جاء الضُّیوف إلی الضِّیافۀِ إلّا  )د  

)تبلُغنَ -تبلُغی - تبلُغینَ. (هدفَک.... ......اجتَهِدي أیتُهاالطالبۀُ کی ) ه  

25/1  

9  
  
  
  

  : صححِ األخطاء  )السؤال التاسع 
   )نِیخطأ. (جعلَ الطِّفلُ سلَّم علی اآلخَرونَ) أ 

)أینِخط. (جاء المعلّمۀُ إلی الصف و التِّلمیذات قائمونَ) ب  

1  
  
  
  

10  
  
  
  
  
  
  
  

»المطلق،الحال، التمییز  ،المفعولله، المفعول فیه المفعول « عین )السؤال العاشر  

.من أصدقَ منَ اهللاِ حدیثاً) أ  

.براً علی األذي فی المجدص) ب  

.أجتَنب عنِ الدنایا خوفاً منَ السقوط فی المهلکۀِ) ج  

.تَعباً رجع الوالد من عمله) د  

.ریقِنِ الرفیقِ قَبلَ الطَّع لْس) ه  

25/1  

    ادامه سواالت صفحه چهارم                                          
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  ٤

  :ما طُلب منک  اُکتب) السؤال الحادي عشر  11
  5/0» .أمام النّاسِ مسؤولٌأنت ! العلمِ طالب یا« :المشتق نوع) أ

  5/0» .السحابِتَمرُّ مرَّ  الفرصۀَإنَّ « :نوع المعرفَۀِ ) ب
  25/0». نَفسه ت قَدر امرُو عرَفَلَن یهلک « : اب الفعلِ المضارعِعین نوع إعر)ج

  25/0:»قامأ«فعل أمر للمخاطبینَ من ) د      
  25/0:  »آلَف«مصدر من ) ه      

75/1  

12  
  
  
  

  :ب ما طُلب منک اُکتُ) السؤال الثانی عشر
         5/0. »اهللا مرضاة ابتغاءینفقونَ أموالهم «: شَکِّل ما اُشیر إلیه بخطّ ) أ 

                   5/0. »لصالةِل فیهم خطیباً و کُلُّهم قیامقائم  کأنّک« : لإلعراب )  ب 
  5/0. » مسامیرَآسیۀُ بِأربعۀِ  تُسمرَأن إنَّ فرعونَ أمرَ «:للتحلیل الصرفی ) ج 

  
5/1  

  
  
  

  20  من اهللا التّوفیق                                                              
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  ١

  .ضمن عرض خسته نباشید به همکاران محترم راهنماي تصحیح عربی خدمتتان تقدیم میگردد
 )نمره5/0( هرجمله صحیح) السؤال األول  1

  )76ص 10درس(. .و مرا چیزي که اهتمام به آن باعث دل مشغولی من است بازدار )أ
  )69ص 9درس(.گیرندبپیشی نباید در قرآن دیگران در عمل به آن از شما ) ب
  )60ص 8درس(.و هنگامیکه درون زمین براي دربرگرفتن بزرگی و عظمت تو بر مرگت تنگ آمد) ج
  )52ص 7درس(.قطعاً زندان گورستان زنده هاست پس باید این پیرمرد را زنده دفن کنیم) د
  )7تمرین 73ص 9درس(.براي معلم برخیز و به او احترام بگذار) ه
  )33ص 5درس(.که راهشان را روشن کندو آنها غیر خودشان چراغی نیافتند ) و
  )16ص 3درس(.هر که زندگی را با خردورزي تدبیر کند صفا و پاکی برایش دوام می یابد) ز
  )10ص 2درس(.پس انسانی که با لبخند با توروبرو می شود هرگاه با وي سخن بگویی به تو گوش فرا می دهد) ح
  )2ص 1درس(.از وابستگان وي باشد اگر چهود به خاطر عبادت و بندگی دیگري ثواب داده نمی ش )ط
  )24ص 4درس(.براي این مسأله بیابند ردم به سوي کلبه او آمدند تا راه حلیپس م) ي

5  

  )نمره25/0( هرکلمه) السؤال الثانی  2
  )64ص 5تمرین 8درس( بار) ب        )20ص 7تمرین 3درس(پیش چشمتان ) أ  
  )73ص 8تمرین 9درس(النشاط ) د              )31ص 7تمرین 4درس(النّور) ج  

1  
  

  )       نمره5/0(هر مورد ) السؤال الثالث  3
         )64ص5تمرین8درس( 1 - ب         )42ص  6درس (    1 - أ  

1  

4  
  
  
  
  

  :للتعریب-أ   ) السؤال الرابع
1 _ نُحاولُ(نجتهد( نع ستغناءالۀِلنمره75/0.   البضائعِ األجنَبی)36ص5تمرین5درس(         
2 _  الیستطیع)الیقدر( َدون لَ إلی المجدأن یص همرن75/0. ۀِالمشقّأحد)14ص6تمرین2درس(         

  )نمره 5/0هر پاسخ صحیح . (جواب آزاد است: للمحادثۀ -ب
        )65ص 8درس( .نَعم أُحب أن أتکَلَّم باللُّغۀِ العربیۀِ )1

         )9ص1درس(. ۀِنسانیو العلوم اإلبِ اأدرس فی فرعِ األد )2

5/1  
  
  
  
  
  
1  
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  ٢

  ) نمره 25/0تصحیح هرخطا .( فی الترجمۀ األخطاءصحح ) السؤال الخامس  5
         )60ص 8درس(بخشش ها            نمازگزاري       / ایستادند           جمع شدند    ) أ 
            ) 42ص 6درس ( سرما                          باران  /      کفش              کفش ها  )ب 

1  

         )42ص6درس() پاسخ صحیح نمره داده شود)(نمره  5/0( پاسخ صحیح هرگزینه) السؤال السادس  6
   .کانت تخاف من أبیها أن یضربها- أ

  .فی زاویۀٍ بین بیتینِجلَست -ب
  .حدثَت القصۀُ فی فصلِ الخریف - ج
  یشتري :»یبیع  «متضاد/ علبۀ : »علَب«مفرد  - د

2  

  )نمره25/0(هر مورد ) السؤال السابع  7
          )57ص7تمرین7درس(بی حجابان  :سوافر) ب        )37ص1تمرین5درس(سیادت کن  : د تَس)أ

         )73ص7تمرین9درس( چشمه: ینبوع ) ج 

75/0  

  ) نمره25/0(هر مورد ) السؤال الثّامن  8
           )71ص3تمرین9درس( أهلَ) ج        )45ص6قواعددرس(کتُبی) ب       )47ص35تمرین6درس(توبیخَ  )أ 
          )35ص5قواعد درس(تبلُغی) ه               )70ص9قواعد درس(ا أخ)د

25/1  

  )نمره/25(هر مورد ) السؤال التاسع  9
         )47تمرین6درس(اآلخَرین            رون   اآلخَ   / یسلّم            سلَّم    )  أ

                )65ص6تمرین8درس(قائمات              قائمونَ       / جاءت          جاء    )  ب

1  

  )   نمره  25/0هر مورد ) ( السؤال العاشر  10
           )55ص1تمرین7درس(  قبلَ:المفعول فیه                )56ص5تمرین7درس(  خوفاً: مفعول لهال
                       )61ص8قواعددرس(   تَعباً: الحال)           53ص7قواعددرس(صبراً : مطلقالمفعول ال  
           )63ص3تمرین8درس(حدیثاً  :تمییزال

25/1  

  )   السوال الحادي عشر  11
  )2درس(نمره 5/0اسم مفعول : مسؤول/    فاعلاسم : طالب - أ            

    )20ص7تمرین3درس( نمره 5/0 )ذوالالم(السحاب) ذوالالم(الفرصۀ:نوع معرفه -ب            

75/1  
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  ٣

  نمره 25/0 )3تمرین 38ص 5درس( مضارع منصوب:لن یهلک  - ج
    نمره 25/0وا   قیمأ:فعل امر - د

  )82ص6تمرین10درس(نمره 25/0     ایالف:مصدر - ه          
12  

  
  ) انی عشرالسؤال الثّ 

  )55ص1تمرین7درس() نمره  25/0حرکت گذاري هر کلمه : ( شَکِّل ) أ 
      غاءبترضاةِ - ام  
  )60ص8درس( )نمره  25/0هر کلمه :  (لإلعراب ) ب 
    جارو مجرور : و مرفوع      للصالةِخبر کأنَّ :  قائم  
  
  )نمره  براي تحلیل هر کلمه 25/0است و   مورد براي هر کلمه الزامی 4ذکر : (للتّحلیل الصرفی ) ج 

  )2ص1درس(
ملغائبۀ  –فعل مضارع :  رَتُسل - للمجهول -صحیح و سالم –ثالثی مزیدباب تفعیل  -متعد معرب - مبنی  

صحیح اآلخر -غیرمنصرف  - معرب  –)اسم آلۀ(مشتق  –جامد غیرمصدري  –جمع مکسر  –اسم : سامیرم  

  
  

  اشیدهمکاران محترم خسته نب

5/1  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  جمع نمره

20  
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