
https://konkur.info

https://konkur.info


 (: 1-10عيّن األصحّ و األدقّ عن الترجمة أو التّعريب أو المفهوم للعبارات )

 :﴾إنَّ اهلل يحبّ الَّذينَ يقاتلون في سبيله صّفاً كأنَّهم بنيان مرصوص﴿ -1

  !يقيناً خدا دوستدار كساني است كه ايشان به صف ايستاده و در راهش مانند بنياني پوالدين نبرد كنند (1

بي شک خداوند دوست دارد كه افرادی در راهش صف در صف بجنگند، چنان كه گويي آنها ساختماني  (2

 !استوارند

، پنداری ايشان ساختماني بي ترديد اهلل كساني را دوست دارد كه در راهش در يک صف پيکار مي كنند (3

 !استوارند

  !بي شک خدا كساني را كه در صف او مي جنگند دوست مي دارد، زيرا كه آنها همچون بنياد آهنيني هستند (4

 «:!كنت أُحسّ أنّ الحياة سوف تمرّ بي بصعوبة كثيرة مع فقدانه» -2

  !حس كرده بودم زندگي با عدم وجود او بر من خيلي سخت مي گذرد (1

 !كردم با فقدان او زندگي جدّاً با من به دشواری روبه رو خواهد شدحس مي  (2

 !احساسم اين بود كه زندگي بر من بسيار دشوار سپری خواهد شد با نبود او (3

 !احساس مي كردم كه با از دست دادن او زندگي بسيار سخت بر من خواهد گذشت (4

 «!الوقت الحرج نحن سنذهب مع قائدنا إلى القتال و لن نتركه وحيدًا في» -3 

  !با رهبر خويش به محل نبرد رهسپار مي شويم و او را در زمان سختي ترک نمي كنيم (1

 !به همراه فرمانده برای مبارزه خواهيم رفت و هرگز او را در وقت دشواری رها نمي كنيم (2

 !ما همراه فرمانده خود به نبرد خواهيم رفت و هنگام سختي او را تنها ترک نخواهيم كرد (3

  !با رهبر خود به ميدان جنگ مي رويم و او را در زمان دشواری تنها رها نخواهيم كردما  (4

على اإلنسان أن يستمع إلى كالم المتکلّم استماعاً كاماًل ثمّ يجيبه، و أن يدرک األُمور المختلفة حوله إدراكاً تاّماً ثّم » -4

 «:!يُعارضها

واجب است تا بتواند جواب آن را بدهد، و مخالفت كردن بايد پس انسان  برخوب گوش كردن به كالم مخاطب  (1

 !از درک كامل موضوعات مختلف در اطراف انسان باشد

جواب دادن به سخنان متکلّم پس از خوب گوش كردن به اوست، و مخالفت كردن با امور مختلف بايد پس از  (2

  !درک كامل موضوعات پيرامون او باشد

نده را مي دهد بايد خوب گوش كند، و برای مخالفت كردن با موضوعات مختلف بايد انساني كه جواب كالم شنو (3

 !امور اطراف خود را كامال درک نمايد
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انسان بايد به سخن گوينده كامالً گوش دهد سپس جواب او را بدهد، و امور مختلف پيرامون خود را كامالً درک  (4

 !كند سپس با آن ها مخالفت نمايد

 «:!الغد المُضيء يتعلّق بَمن يعرف اليوم و ينتفع به بأحسن وجه» -5 

  !فردای روشني بخش از آنِ كسي است كه امروز را بشناسد و از آن به بهترين وجه سود ببرد (1

 !فردايي روشن است كه متعلّق به كسي باشد كه امروز را دريافته و نفع خوبي از آن گرفته باشد (2

 !بردبه كسي تعلّق دارد كه امروزش را مي شناسد و برترين نفع را از آن ميفردايي كه در خشان است  (3

 !فردايي فروزان است كه از آِن كسي باشد كه امروز را بشناسد و به بهترين صورت از آن سود برده باشد (4

 :الخطأعَيِّن  -6 

 تلويزيون نشستند،جَلَسَ أعضاء أسرتنا أمام التِّلفازِ أمسِ،: ديروز اعضای خانواده ی ما مقابل  (1

 و ينظرونَ إلى الحجّاج في المطار مُشتاقين،: و با اشتياق، به حج گزاران در فرودگاه نگاه مي كنند، (2

 و هم كانوا ركبوا الطّائرة لِيذهَبوا إلى مکّة،: در حالي كه آنها سوار بر هواپيما شده بودند تا به مکه بروند، (3

 !؛ و اماكن و عتبات مقدسه را نيز زيارت كنند!يضاًو يزوروا األَماكن و العتبات المقدَّسة أ (4

 عَيِّن الصَّحيح: -7 

نحن واثقون بأنّ الصّدق يُؤثّر في قلب النّاس إلّا الکاذبين، ما مطمئن هستيم كه راستي تنها در قلب دروغگويان  (1

 !اثر نمي گذارد

ي كه آنجا زندگي مي كنند هيچ أال توجد أطعمة لهذه األسماک التي تعيش هناک ؟: آيا برای اين ماهي هاي (2

 !غذايي نيست؟

ا بي نياز هكنتُ أعتقد أنّ تجاربي كثيرةً تغنيني عن الکتب: اعتقاد داشتم كه تجربه های فراوانم من را از كتاب  (3

 !كرده اند

ارم، ن دال أتذكَّر عمالً أمتع من قراءة الکتب الَّتي أُحبّها: كاری لذّت بخش تر از خواندن كتاب هايي كه دوستشا (4

 !به خاطر نمي آورم

 عَيِّن المناسب للمفهوم:«. !من طمع بالکثير لم يحصل على القليل» -8 

  !ز طمع است كوته زبان مرد آز                           چو شد طمع كوته، زبان شد دراز (1

  !دل مرد طامع بود پسر ز درد                            به گرد طمع ناتواني مگرد (2

  !وخرسند باشي تن آسان شوی                        چو از آوری زان هراسان شویچ (3

 !حرص توست اين كه همه چيز تو را ناياب است     آز كم كن تو كه نرخ همه ارزان گردد (4
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 «:!اين مقاله ی علمي را يکي از دانشمندان يازده ماه قبل در نُه صفحه نوشته است» -9

  !كتب أحد العلماء مقالة العلميّة في تسع صفحات من قبل أحد عشر شهراً  (1

  !قد كتبت إحدى العالمات هذه المقالة العلميّة في تسع صفحات قبل أحد عشر شهراً (2

 !إنَّ هذه المقالة العلميّة كُتبت بواسطة واحد من العلماء قبل أحد عشر شهرًا على تسع صفحات (3

 !العلميّة كُتب بواسطة واحدة العالمات من قبل أحد عشر شهرًا في تسع صفحاتإنَّ هذه المقالة  (4

 «:!مادر به فرزند كوچکش اجازه نداد كه از درخت باال برود، زيرا مي ترسيد كه به زمين بيفتد» -10 

 !األُمّ ال تسمح إلى ولدها الصّغير أن يصعد شجرة َو هي تخشى أن يسقط إلى األرض (1

  !إلى الولد الصّغير صعود الشَّجرة، ألنّها خشيت من وقوعه على األرضما سمحت الوالدة  (2

 !لم تسمح اأُلمّ لولدها الصّغير أن يصعد الشَّجرة، ألنَّها كانت تخاف أن يسقط على األرض (3

 !كانت الوالدة ال تسمح إلى الولد الصّغير صعود الشّجرة، ألنَّها قد خافت أن يقع إلى األرض (4

 في التَّرادف أو التّضاد: أالخَطَعَيِّن  -11 

 سوءَ الظَّنِّ عَلى اآلخرين = أًنْ يَقْتَرِبوا  أَنْ يَتَجَنَّبواعَلى المُؤمنين  (1

 على حفظ النّفس يصل إلى العُلي = َيقْدِر  َيسْتَطِعْمَن  (2

 غَال  ≠في السّوق األَسعار َنشتری هذه البضائع  رَخُصَإِذا  (3

 أطاعَ  ≠سجدته لإلنسان  تَمَرَّدَ الشَّيطان من أمْر اهلل في (4

 عَيِّن الصَّحيح عن قراءة الکلمات:  -12 

 !مَن ساَء خُلقُهُ عَذَّبَ نَفسُهُ (1

  !يَرَی حافظٌ الرّاحةَ في قُربِ الحَبيبِ (2

 !ما ُنقَدِّمُ مِْن خَيرٍ نَجِدُُه عند اآلخِرينَ (3

 !أسعارُ الفَساتيَن تَختَلُِف في مَتجَرَنا (4

 : بما يناسب النّص( 16-13التّالي بدقّة ثّم أجب عن األسئلة )** إقرأ النّصّ 

روی أنَّ ملکاً كان حريصاً على مظاهر األُبّهة و العظمة. فحين كان يخرج إلى الشّعب كانت الطّبول تُضرب و النّاس يجتمعون 

اس جماعة منهم لم يأتوا مع بقيّة النّفي يوم فهم الملک أنّ  !واقفين على جانبي الطّريق للتّحية و الساّلم بکراهية و إجبار

  !بذريعة عدم سماع صوت الطّبل
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كان بين  و !فجمع المستشارين و طلب منهم أن يصنعوا طبالً يسمع صوته جميع النّاس !اِعتبر الملک ذلک مصيبة عُظمي

ا ... فقبل الملک و أعطاه م المستشارين شيخ معمّر؛ فقال: أنا مستعّد للقيام بهذا األمر ولکنّي بحاجة إلى أموال كثيرة

 !طلب

ال تشکروني، بل ُاشکروا الملک الّذی أخذتُ  !أخذ الشّيخ هذه األَموال و قام بتوزيعها بينَ النّاس و كان يقول: أيُّها النّاس

رأى الملک أنَّ النّاس مجتمعون حول قصره قبل خروجه مشتاقين لزيارته. فتعجّب من معجزة بعد أيّام  !منه هذه األموال

 !فحين استفسر األمر تبّين الموضوع له !ذلک الطّبل

 ماذا تبيّن في األَخير؟: تبّين له أنَّ .............  -13

 !اإلحسان معجزة ُتسمِع كلّ األسماع و القلوب (1

  !خروج يؤذيهم فيجب تركهاِجتماع النّاس حوله عند ال (2

 !الشّيخ قد خرج في عمله حول تهيئة الطّبل صادقاً (3

 !الّذينَ لم يجتمعوا حوله كانوا مصابين بثقْل السَمع (4

 عن شخصيّة الملک و الشّيخ المعّمر:  الخَطأعَيِّن  -14 

 !ما كان الملک يعلم حقيقةً بأنَّ النّاس ال يحبّونه (1

  !حين طلبها من الملکكان الشّيخ يريد األموال لنفسه  (2

  !كان الشّيخ صادقاً في كالمه عند توزيع األموال بين النّاس (3

 !كانت للملک جماعة يسمع آراءهم عند حدوث بعض المشکالت (4

 : الخَطأعَيِّن  -15 

 !كان الشّيخ بقصد أن ينبّه الملک بعمله (1

  !اجتمع النّاس حول الملک في األخير عن رغبة و شوق (2

 !لبه نجاةَ جماعة لم يأتوا مع اآلخرين للتّحيةكان الشيخ بريد بط (3

 !لو كان الشيخ يطلب القيام باإلحسان صراحةً، لما كان الملک يقبل ذلک (4

 المفهوم المستنتج من النّص هو أنّ ..................  -16 

 !العدالة تضمن بقاءنا ال العدد و القوّة (1

  !الحکم ببقي مع الکفر وال يبقى مع الظّلم (2

 !اإلنسان عبد اإلحسان و الکرم (3

 !الظّلم مرتعه وخيم و اإلحسان فضله رفيع (4
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 (. 17 -19** عَيِّن الصَّحيح عن نوعيّة الکلمات و محلّها اإلعرابيّ في أسئله )

 «:!مثل المؤمن كمثل العطّار إن جالَسته نفعک» -17

 معرفة / صفة  –اسم فاعل من فعل مصدره على وزن تفعيل  -مفرد . مذكر  -المؤمن: اسم  (1

 مضاف إليه « / فَعّال»اسم مبالغة على وزن  -مذكر  -مفرد  -العطّار: اسم  (2

 متعدّ / فعل شرط وفاعله ضمير بارز  -« إجالس»مزيد ثالثي من مصدر  -للمخاطب  -جالَست: فعل ماٍض  (3

 معرّف باإلضافة / جواب شرط -مصدر من فعل مجّرد ثالثي  -نفع: اسم  (4

 :﴾النفس المطمئنّة * اِرجعي إلى ربِّکِ راضيةً مرضيّةًيا أيَّتها ﴿ -18

 «أيَّتُها»معرّف بأَل / صفة و موصوفها  -اسم فاعل  -مؤنث  -المطمئنّة: مفرد  (1

 البارز « الياء»معلوم/ الجملة فعليّة و الفاعل ضمير  -مجرد ثالثي  -للمخاطب  -ارجعي فعل أمر  (2

 ة / مضاف إليه للمخاطب –ک: ضمير متّصل و هو من المعارف  (3

 نکرة  / صفة  -« رضي»اسم فاعل من فعل  -مؤنث  -راضيةَ: مفرد  (4

 !«:سقوط الفِراخ مَشهد مُرعب جدّاً ولکنْ ال فِرار منه» -19

 معّرف بأل/ مضاف إليه  -مذكر  –مفرد  -الفراخ: اسم  (1

 اسم علم / خبر  -« َمفْعَل»اسم مکان على وزن  -مؤنث  -مشهد: مفرد  (2

 نکرة / صفة -« إرعاب»اسم فاعل من مصدر  -مذكر  -مُرعب: مفرد  (3

 لکنْ: حرف من الحروف المشبّهة بالفعل الَّتي تأتي في بداية جملة اسميّة  (4

 فيها فعلٌ مجهول:  لم يأتِعَيِّن ما  -20

 !أعجِبتُ بکالمِ أُستاذی كثيراً جدّاً (1

 !فطِسَتُستَخرَجُ هذه السَّنَةَ مقاديرُ كثيرةٌ من النِّ (2

 !يَجبُ أن نَعلَم أنَّ اهللَ لم يُخلِقْنا عبثاً (3

 !أُنزِلَ القرآنُ لهدايةِ البشِر في القرونِ الماضية (4

 :معاًعيِّن عبارة فيها اسم الفاعل واسم المکان و اسم التَّفضيل  -21

 !الرّطب من أغنى الفواكه الَّتي تزيد الدّم في الجسم (1

  !العدل في المُجتَمع بعث اهلل المرسلين إلَى النّاس إلقامة (2

 !دُعي المجرم بالَمحکمة و اتّهمه القاضي بالسّرقة (3

 !من أهمّ اعمال المتعّلم األدب في محضر األُستاذ (4
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 فيه نعت أو صفة: ليسعيِّن ما  -22 

 !أَخذ الصيّادون غزااًل كان يهرب إلى الجبل (1

  !الکلب أوفي الحيوانات لمساعدة اإلنسان (2

 !مطهّرًا اللتيام جرح جسمهاالقطّة تفرز سائاًل  (3

 !الدّالفين تستطيع أن ترسم صورة جميلةً (4

 فيها أسلوب الشّرطِ: ال تجدُعيِّن ما  -23 

  !من يفکّر قبل التَّکلّم فهو في الحقيقة يسلم من األَخطاء (1

  !ما كانَت عندی محفظتي فما استطعت أن أقرأ شيئاً (2

 !إذا طلبت العلم كُبرت نفسک؛ هذا قانون الحياة (3

 !إن تتعلّمي القرآن تقدری على فهم العربيّة أكثر (4

 عيِّن ما فيه أسلوب الحصر: -24 

 !لم يركب المسافرون في السيّارة إلّا اثنين منهم (1

  !لم أُشاهد في الضيّافة إلّا ضيفين كريمين من أقوامنا (2

 !نشعر بأنَّ النّاس يُزعجهم الکسل إلّا قليالً منهم (3

 !إلّا المجتهدين منهملن يفوز الطّلّاب في دروسهم  (4

 عيِّن المفعول المطلق: -25 

 !أُطيعک يا إلهي و أشهد بربوبيّتک مقرًّا بأَنَّکَ إلهي و رَبّي (1

  !ال تقلق أبدًا، إنَّ الَّذی خلقک من عدم يحفظک من المخاطر (2

 !حينما أعتمد على اآلخرين لن أُبادر مبادرةً تُنجيني من الخطرات (3

 !ابر إلى العالَم، تعطيه صبراً كثيراً هناک نظرة خاصة لإلنسان الص (4

 ( 26-35** عيِّن األصحّ و األدقّ عن الترجمة أو التّعريب أو المفهوم للعبارات )

 :﴾إنَّما وليّکم اهلل و رسوله و الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يقيمون الصاّلة و يؤتون الزَّكاَة وهم راكعون﴿ -26

ان آوردند سرپرست شما هستند، آنان كه نماز برپا مي دارند و زكات قطعاً پروردگار و رسولش و كساني كه ايم (1

 !مي دهند و ركوع مي كنند

ولي شما تنها خدا و پيامبر اوست و كساني كه ايمان آورده اند، كساني كه نماز را اقامه مي كنند و زكات مي  (2

 !پردازند در حالي كه در ركوع هستند
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و كساني كه ايمان دارند، كساني كه نماز خود را بر پا مي  بدون شک سرپرست شما خدا و رسولش هستند (3

 !دارند و در حال ركوع زكات مي پردازند

فقط اهلل و بيامبرش ولي شما هستند و كساني كه ايمان بياورند و نماز برپا دارند و در حالي كه ركوع مي كنند  (4

 !زكات بپردازند

 «:!ال تُحمِّل شريکک في الحياة ما ال يُطيق أبداً، ألنّه سيخجل منک» -27

  !هيچ گاه نبايد چيزی را كه شريک زندگي تو طاقتش را ندارد و از آن خجالت مي كشد، بر او تحميل كني (1

 !هيچ وقت بر شريک خود در زندگي آن چه را طاقت ندارد تحميل مکن، زيرا از تو خجالت خواهد كشيد (2

 !اگر در زندگي ات، چيزی كه شريک و همراهت تحمّل ندارد بر او تحميل كني، شرمنده مي شود (3

 !هرگز نبايد رفيقت را به كاری كه تحمل آن را ندارد و او را شرمنده مي سازد، وادار كني (4

 «:!إنَّه كان شاعرًا حاذقًا يتمتّع النّاس بأشعاره و يطلبون منه أن يُنشِد أكثر» -28 

 !ماهری بود كه مردم از اشعارش بهره مي بردند و از او مي خواستند كه بيشتر بسرايد او شاعر (1

 !او شاعر حاذقي است كه مردم از شعرهايش لذت مي برند و از او مي خواهند كه بيشتر شعر بگويد (2

 !بسرايد همانا او شاعری زبردست بود، لذّت مردم در شنيدن اشعار او بود و از او مي خواستند كه بيشتر شعر (3

همانا آن شاعر متبحّر از شنيدن اشعارش، توسط مردم، لذّت مي برد و خواسته ی آن ها اين بود كه بيشتر شعر  (4

 !بگويد

 

 

 

 «:!ليتني كنت قد تعلّمت منک أن ال أحزن على كلّ أمر مکروه أُواجهه، و لو كان كبيراً » -29 

  !مواجه مي شوم غمگين نگردم، اگرچه بزرگ باشد كاش از تو آموخته بودم كه بر هر امر ناپسندی كه با آن (1

 !شايد از تو آموخته باشم كه به خاطر هر آنچه از ناپسنديها به من برسد حتي اگر بزرگ باشد، ناراحت نباشم (2

 !كاش محزون نشدن را بر هر امر ناماليمي كه با من مواجه مي شود از تو ياد مي گرفتم، ولو بزرگ باشد (3

 !برای آن ناخوشايندی كه به من خواهد رسيد با وجود بزرگ بودن، از تو بياموزمشايد غم نخوردن را  (4

 «:!من يکن له صديق يدعوه إلى صدق المقال بصدق مقاله، فلن يلجأ إلى الکذب عند مواجهة المشاكل» -30
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ا دن بهر كسي كه يک دوست داشته باشد كه با راستگويي او را به راستي گفتار فرا خواند، هنگام مواجه ش (1

  !مشکالت به دروغ پناه نمي برد

اگر كسي دوستي دارد كه با راستگويي خود، او را به صدق گفتار دعوت مي كند، هنگام روبه رويي با سختي ها  (2

  !به دروغ پناه نخواهد برد

 كسي كه دوستي باشد كه با راستگويي اش ديگران را به راستي گفتار دعوت كند، در هنگام برخورد با مشکالت (3

 !دروغ نخواهد گفت

هر كس دوستي داشته باشد كه او را با راستي گفتارش به راستگويي دعوت كند، هنگام روبه رو شدن با  (4

 !مشکالت به دروغ پناه نخواهد برد

 عيِّن الصَّحيح: -31 

 أعلم أنَّک مألت صدری انشراحاً: خدايا، ميدانم كه تو سينه ام را از شادماني پر مي كني،  !يا إلهي (1

و أُريد منک أن تُنير عقلي و قلبي بالعلوم النّافعة،: و از تو مي خواهم كه عقل و قلبم را با علوم سودمند نوراني  (2

 كني، 

 و تمأل فمي بالبسمات و تعينني في دروسي،: و دهانم را با لبخند پر كني و مرا در درس هايم ياری نمايي، (3

 !: و مرا و كشورم را از شرّ خرافه و تنبلي دور نگه داری!سلو تحميني و تحمي بالدی من شرّ الخرافة و التّکا (4

 عيِّن الصَّحيح: -32 

  !شعر الطِّفل بألم في رجله ألنّه كان متعباً جدّاً: كودكي كه در پايش احساس درد مي كرد بسيار خسته بود (1

انسان ها همان كم شدن  أَحَد أسباب جَفاف جِلدِ اإلنسان هو قلّة الماء في الجسم: يکي از داليل خشکي پوست (2

  !آب بدنشان است

سهرت كلّ اللَّيل ألنّي كنت أتصَّفح و أقرأ هذا الکتاب الرائع: تمام شب را بيدار ماندم زيرا اين كتاب جالب را  (3

  !ورق زده و مي خواندم

 شود! گردباد در دريا زياد شود، جريان آب زياد ميإذا يشتدّ اإلعصار في البحر يزيد تيّار الماء: هنگامي كه  (4

 عيِّن الصَّحيح في المفهوم:  -33

 ﴾أتأمرون النّاس بالبرّ وتنسون أنفسَکُم﴿

  !عيب های خود اگر مي شد عيان                           كي تواني گفت عيب ديگران (1

  !كه هرگز نيارد گز، انگور بار اگر پد كني چشم نيکي مدار                                  (2

  !نباشدهمي نيک و بد پايدار                                     همان به كه نيکي بُوَد يادگار (3

  !روند آن كار ديگر مي كنندواعظان كاين جلوه بر محراب و منبر مي كنند         چون به خلوت مي (4
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 «:!برای تجليل از پدران شهيدِ پنج دانش آموز، مراسمي بر پا كنند مدير مدرسه و سه معاون او تصميم گرفتند» -34

  !قصد مدير المدرسة و خمسة معاونيه أن يکرّمون اآلباء الشّهيد لثالثة طلبة (1

  !مدير المدرسة و ثالثة معاونينه عزموا أن يُکرّموا ذكری اآلباء الشّهيد لخمسة تالميذ (2

 !مدير المدرسة و خمسة معاونينه قصدوا ان يعقدوا المراسيم لتکريم أباء شهداء الثالثة طلبة (3

 !عزم مدير المدرسة و ثالثة معاونيه أن يعقدوا مراسيم لتکريم اآلباء الشّهداء لخمسة تالميذ (4

 الصَّحيح: عيِّن«. !هر لحظه از عمر ما گنجي است كه در طول زندگي فقط يک بار استخراج مي شود» -35 

 !إنَّ لحظات عمرنا كلّها كنز يفيدنا إذا استخرجناه جيّداً (1

  !قيمة كلّ لحظة لعمرنا نساوی كنزاً يستخرج مرّة طول الحياة (2

 كلّ لحظة من عمرنا كنز يستخرج طول الحياة مّرة واحدة فقط!  (3

 !إنَّما العمر و لحظاته لنا يشبه كنزاً يستخرج خالل تمام العمر مرّة (4

 ن الصَّحيح حسب التّوضيحات:عيِّ -36 

  !هو ضحک خفيف بال صوت يدلّ على الفرح ←االِنشراح  (1

  !ما نقدّمها للمعبود لکسب رضاه أو تجنّب سخطه ←القرابين (2

  !مجموعة من األخشاب و األوراق و الغصون النّضرة ُتجمع الشتعال النّار ←الحطب (3

 !يستقّر فيها الشّرطة الهداية المسافرين إلى مقاصدهمأماكن  ←الجمارک (4

 في قراءة الکلمات: الخطأعيِّن  -37 

 !أ تَعْلَُم أنَّ الضّوءَ يَنْکَسُِر عندَ اإلصابةِ بالزُّجاجةِ؟ (1

  !إنَّ المُکَذَّبينِ ال َيحصلونَ على ِاعتمادِ أصدقائِهِم (2

  !ديدَ و الصُّداعَالرّياضةُ في الجوِّ الحارِّ تُسَبِّبُ العطشَ الشَّ (3

 !أ ال تَعلمونَ أنَّ الزّرافة ال َتملُِک حَبالً صَوتيّاً؟ (4

 :بما يناسب النّص( 38-41** إقرأ النّصّ التّالي بدقّة، ثمّ أجب عن األسئلة )

ييت حأرأيت شجرة مرتفعة أو ثمرة طيّبة أو فاكهة لذيذة؟! ألم تکن هذه بذرة سترت في التّراب و اختفت عن األعين ثمَّ اُ

 !و خرجت من التّراب و أصبحت على ما نراه اآلن في الطّبيعة؟

الرّبيع بأزهاره و طيب هوائه قد جاء بعد برودة شديدة، و أوراقُ األشجار عادت إلى مکانها بعد سقوطها، و قد عاد تغريد 

 !الطّيور و الحيويّة والنَّشاط بعد زمن من السّکون
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ر، راحة و شقاء، طلوع و غروب، نزول و صعود و ... . فإذا كان األمر هکذا فعليه أن ال يُسٌر و عُس !تلک هي حياة اإلنسان

 !تبطره النِّعمة إذا ارتفع، و ال تذهلل الشّدّة إذا سقط؛ بل عليه أن يکون إنسانًا حاذقاً ثابتاً في حالتي السرّاء والضرّاء

 «على اإلنسان أن يکون ثابتًا في حالتي السرّاء و الضّراء بسبب..................»المناسب للفراغ: عيِّن  -38

 !أنّهما مفيدان لتقدّم اإلنسان، فال تقدُّم إلّا بهما (1

 !أنَّ الحياة ممزوجة بهما، فحين يأتي أحدهما نتوقّع ذهابه (2

 !ه و كُرهِهاأنَّ طيب الحياة و حسنها إلّا يأتي إلّا بعد شفاء الحيا (3

 !أنَّ األمور ليست بيد اإلنسان، فهو مجبور على قبول هذه الحاالت (4

 :الخطأعيِّن  -39 

  !نضوج األعمال و نُضج األفکار كالفواكه بحاجة إلى مرور الزّمن، فال نتعجلْ في أكلها قبل موعدها (1

 !المجتمع و بين النّاسنحن كالبذور تحتاج إلى السّتر و االختفاء قبل الظّهور و إظهار أنفسنا في  (2

 !طيب الهواء و طهارته يدلّ على أنّه حصل بعد تلوّثٍ حتماً، فمع كلّ شيء يجب أن نشاهد خالفه (3

 !السّکون و عدم الحركة في ظاهر األشياء يشير إلى حركة في باطنها عن قريب، ربَّما تشاهدها (4

 .... «النصّ يطلب منّا أن .............»عيِّن المناسب للفراغ:  -40 

 !ال ننظر إلى حال األشياء، بل إلى ماضيها و مستقبلها (1

  !ال نکون مغرورين في الحياة، فإنَّ الدّنيا ليست دار قرار (2

 !نهتمّ بتغريد الطّيور و أزهار الرّبيع و جمال الدّنيا (3

 !نهتمّ بحالة يُسرنا كما نهتمّ و نَعتَني بحالة عُسرنا (4

 النّّص هو أنَّ ....................مفهوم  -41

 !الحياة تُظهر بنفسها حقيقة اإلنسان (1

 !حياة اإلنسان بحاجة إلى السّرّاء و الضّرّاء (2

 !الشّدّة و الرّخاء كليهما مدرسة تربّي اإلنسان (3

 !النّعمة و النّقمة عالمتان تُظهران ارتفاع اإلنسان أو انخفاضه (4

 (.42 -44ت و محلّها اإلعرابيّ في أسئلة )** عيِّن الصَّحيح عن نوعيّة الکلما

 «:!ال تتحرّک عين البومة فإنّها ثابتة و هي ُتعوّض هذا النّقص بتحريک رأسها» -42
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ملة ، و الج«عين»مزيد ثالثي من باب تفعّل / فعل و فاعله  -تنفي معناه « ال»ال تتحّرک: فعل مضارع للنّهي و  (1

 فعليّة 

 للغائية( مبتدأ، و الجملة اسميّة  -جاء للتّأكيد  -هي: من الضمائر المنفصلة  (2

 «هذا»مجهول ، فعل و نائب فاعله  -مصدره على وزن تفعيل  -للغائية  -تُعوّض: فعل مضارع  (3

 ال تتغيّر عالمة آخره / مفعول أو مفعولٌ به  -تستخدم للمفرد المذكّر  -هذا: من أسماء اإلشارة للقريبة  (4

 «:!كُلّ طعام ال يُذكَر فيه اسم اهلل فإنَّما هو داء و ال بركة فيه» -43

 نکره / مبتدأ  –مذكر  -مفرد  -طعام: اسم  (1

 مجهول / الجملة وصفيّة –مجرّد ثالثي  -ال يُذكّر: فعل مضارع للنّفي  (2

 اف إليه معرفة بالعلميّة  / مض -اسم مبالغة  -يدلّ على المفرد المذكّر  -اهلل: لفظ الجاللة  (3

 جملة حاليّة « هو داء»نکرة / خبر، و  –اسم فاعل  -مونث  -مفرد  -داء: اسم  (4

 «:!عالٌم يُنتفع بعلمه خير من ألف عابد» -44

 نکرة / مبتدأ -«( تعليم»اسم فاعل )مصدره  -مذكر  -مفرد  -عالم  (1

 ة وصفيّةمجهول / الجمل -« انفعال»مزيد ثالثي من باب  ۔للغائب  -يُنتفع: فعل مضارع  (2

 معرفة / مجرور بحرف الجرّ  -« عابد»من األعداد الترتيبيّة و معدوده  -ألف: اسم  (3

 نکرة / خبر -اسم تفضيل  -مذكر  -خير: مفرد  (4

 عيِّن الصَّحيح في استخدام األعداد: -45 

 !قرأت أكثر من عاشر كتب في مجال الظواهر الطبيعيّة (1

 !ميالدی سيصل عشرون و خمسة ضيفًا ليشاركوا في حفلة (2

 !يجب عليّ أن أكون في مطعم في الساعة السابعة (3

 !أعطى المعلّم لکلّ واحد من الالعبين اثنتين جائزتين لنجاحهم في المسابقة (4

 عيِّن الخبر اسم التفضيل: -46

 !جبل دماوند من أعلى الجبال في العالم (1

 !معلّم نفسه و مؤدِّبها أحقّ باإلجالل من معلّم الناس و مؤدّبهم (2

 !أفضل األعمال الکسب من الحالل (3

 !ذنب واحد كثير و ألف طاعة قليل (4

 عن الباقي: يختلف« الم»عيِّن  -47
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 !لنعرف ظواهر الطبيعة حتّى نعرف قدرة اهلل و نخشع (1

  !عداوة العاقل خير من صداقة الجاهل فلنتجنّب مشاورة كلّ صديق جاهل (2

 !ألفهم آيات القرآن تعّلمتُ اللّغة العربيّة (3

 !اإلنسان أنّ التّأمّل في أموره يسبّب نجاحهليعلم  (4

 عن الباقي: يختلف« ال»عيِّن  -48 

 !يا مسلمون، عليکم ألّا تأكلوا طعاماً غير طَيّب (1

  !لبعض النّاس ذاكرة قوية فال ينسون شيئاً أبداً (2

 !ال تسبّوا آلهة الکفّار حتّى ال يسبّوا ربّکم الواحد (3

 !اولة نصب أعينهيا بنيَّ، ال يقدّم من ال يجعل المح (4

 عيِّن عبارة توجد فيها حاالن اثنتانِ: -49

  !شاركت تلميذات ناجحات في إقامة حفلة تخرجهنّ من الجامعة (1

  !العلماء يصلون إلى درجات عالية وهم ال يضيّعون أوقاتهم (2

  !رأيت أمّي مبتسمة و هي كانت تُقبّل خدّی أُختي الصغيرة (3

 !اثقون بنصر اهللكنّا نقاتل أعداءً معتدينَ و نحن و (4

 فيها مفعول مطلق: ما جاءعيِّن عبارة  -50

  !تَأَثَّرنا من رؤية أوضاع النّاس في زلزال كرمانشاه تأثّراً عميقاً  (1

  !علينا أن نعبد اهلل عبادة المخلصين (2

  !الکتاب معلّم ال يُضيّع عمر اإلنسان تضييعاً بل يبارک عمره (3

 !يُدرّس الدّهر اإلنسان دُروساً كثيرة (4

 ( 51-60** عيِّن األصحّ و األدقّ عن الترجمة أو التعريب أو المفهوم العبارات )

 «:َيضرب اهلل األمثال للنّاس لعلّهم يتذكّرون»  -51

 !اهلل مثل هايي برای مردم مي زند. شايد پند بگيرند (1

  !اهلل برای مردم مثل ها را مي زند، شايد يادآور شوند (2

 !مردم زده است، باشد كه متنبّه شوندخداوند مثلي برای  (3

 !خداوند برای مردم مثلي زده است، باشد كه عبرت بگيرند (4

 «:كان آباؤنا يؤكّدون دائمًا أنّ طريق الوصول إلى العُلى هو اإلحسان في حقّ النّاس!» -52 
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  !تأكيد پدران ما هميشه اين بوده است كه طريق دستيابي بر بزرگي، احسان كردن به مردم است (1

  !سفارش نياكان ما تأكيد بر اين بوده كه راه حصول به بزرگي ها، خوبي كردن در حقّ ناس است (2

 !پدران ما همواره تأكيد مي كردند كه راه رسيدن به بزرگي، نيکي كردن در حقّ مردم است (3

 !نياكان ما دائمًا سفارش مي كنند كه طريق رسيدن به بزرگي ها، احسان در حقّ النّاس است (4

 «:!الّذی صبر على صعوبات الدّهر فقد ذاق حُلو الحياة و مرّها ذوقاً » -53 

  !كسي كه بر سختي های روزگار صبر كرده است حتمًا شيريني و تلخي زندگي را چشيده است (1

  !دشواری های زندگي را اگر كسي تحمل كند ناگزير از چشيدن تلخي و شيريني آن هم هست (2

 !بايي ورزد به طور قطع تلخي و شيريني آن را چشيده استهر كس بر دشواری های زندگي شکي (3

 !شيرين و تلخ زندگي را كسي چشيد كه در برابر سختي های روزگار شکيبايي به خرج دهد (4

 «:!ليس هناک حدّ لحاجات اإلنسان ولکنّ المصادر محدودة، إذن يجب علينا أن نستفيد منها بطرق دقيقة» -54

ين در حالتي است كه منابع محدودی دارد، بنابراين بر ما واجب است كه با روش نيازهای انسان حدّ ندارند و ا (1

  !دقيقي از آن ها استفاده كنيم

های صحيح حد و مرزی برای نيازهای انسان نيست در حالي كه منابع او محدود است، بنابراين ما بايد با روش (2

  !آنها را مورد استفاده قرار دهيم

حاجات انساني بي حد و مرز است، و با وجود منابع محدود بر ما الزم است كه با روش مشخصي اين منابع را  (3

 !مورد استفاده قرار دهيم

برای نيازهای انسان حدّی وجود ندارد در حالي كه منابع محدود است، لذا بر ماست كه با روش های دقيقي از  (4

 !آنها استفاده كنيم

 عيِّن الصّحيح: -55 

  !: بايد بر بيگانگان تأثير بگذاريم به جای اين كه از آنها تاثير بپذيريم!لِنؤثّر على األجانب بدل أن نتأثَّرُ منهم (1

: صدای كالغ سبب مي شود كه بقيه حيوانات را از اينجا !صوتُ الغرابِ يُسبِّبُ أن تَبتَعدَ بقيّةُ الحيواناتِ عن هنا (2

  !دور كند

: اگر به داستان های كودكانه بنگريم، آن ها را پر از !طفال وجدنا أنّها مملوءةٌ بالحوادثإذا نظَرنا إلى قصصِ األ (3

 !حادثه مي يابيم

: پرتوهای خورشيد اگرچه كم باشد !ضوءُ الشّمِس مفيدٌ و إن كانَ قليالً هُنا لکنّه عاملٌ مساعٌد لنموّ النّباتات (4

 !سودمند است، اما عامل كمک كننده به رشد گياهان است

 عيِّن الصّحيح: -56
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 !: تنبلي مکن كه موفقيت با تنبلي تناسب ندارد!ال تتکاسلْ، فإّن النّجاح ال يُناسب الکسل (1

 !: ای پرستار ماهر، در انجام كارهايت تنبلي مکن!ال تتکاسل الممرّضة الحاذقة عن أعمالها (2

 !نگاه كن كه چگونه موفق هستند: نمره ی دانش آموزان كالس را !شاهد الطلّاب درجاتهم في الصفّ فائزين (3

 !: آن كه دلسوز تو است، با تو دوستي كرد در حالي كه غافل بودی!صادِق الّذی يُشفق عليک و أنت في غفلة (4

 عيِّن الصّحيح: -57 

 !: قدرت قبل از هر چيز بر عقل تکيه دارد !قبل كلّ شيء لِتعتمد القدرة على العقل (1

: با اين كه خيلي چيزها را مي دانيم وليکن آنها را به ياد نمي !ست في ذاكرتنانعلم كثيراً من األشياء ولکنّها لي (2

  !آوريم

: بدون ترديد خانواده ها تأثير فراواني در تربيت فرزندانشان !إنّ األُسرة مؤّثرة كثيرًا في تربية أبنائها بال شکّ (3

 !خواهند داشت

: در اين هوای گرم چگونه توانستي گل را تازه نگه !كيف قدرتَ أن تحفظ الوردة في غضاضة في هذا الجوّ الحارّ (4

 !داری؟

 عيِّن الصّحيح في مفهوم العبارة:« !ال كنَز أغنى من القناعة» -58

 تو دم فقر نداني زدن، از دست مده                        مسند خواجگي و مجلس توران شاهي  (1

 روز بس روشن و تو در شب تار         شمع چوبي و آفتاب بلند                               (2

 مرا گر توبگذاری ای نفس طامع                            بسي پادشاهي كنم در گدايي  (3

 پابه راه طلب نه از ره عشق                                  بهر اين راه توشه ای بردار (4

 «: بينم!ي؟ جواب داد او را در شرف شفايافتن ميوقتي از پزشک پرسيدم وضع اين بيمار را چگونه مي بين» -59

  !عندما سألت الطّبيب: كيف ترى حالة هذا المريض؟ أجاب أراه على وشک الشّفاء (1

  !حين كنت سألت طبيباً: كيف تنظر إلى وضع المريض؟ أجاب: ال أراه إلّا في حالة شفاء (2

 !ي الجواب رأيتُه في حال شفاءلمّا كنت سألت من الطبيب: كيف رأيت أوضاع هذا المريض؟ قال ف (3

 !حينما سألت من طبيب؛ كيف كنت تنظر إلى حال المريض؟ قال الجواب: ال أراه إلّا على وشک الشّفاء (4

هايم در دانشگاه پانزده دانشجوی پسر و بيست و پنج دانشجوی دختر مشاهده كردم، دو تا از آنها از همکالسي» -60

 «:!بودند

  !عشرَ طالباً و عشرين و خمس طالبةً، ثاني منهم كانوا من زُمالئي شاهدتُ في الجامعة خامسَ  (1

  !رأيتُ خمسةَ عشرَة طالباً و خامس و عشريَن طالبةً في الجامعةِ، كانت اثنتاِن منهّن زَميالتي (2
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 !رأيتُ خمسةَ عشرَ طالبًا و خمس و عشريَن طالبةً في الجامعة، كانَ اثنانِ منهم مِن زُمالئي (3

 !عشر طالباً و خمس و عشرين و خمسة طالبةً في الجامعة، ثانية منهّن ِمن زميالتيشاهدتُ خامسَ  (4

بعَض الکتبِ أمِس عن حياة األطبّاء المَشهورين الّذين عاشوا في .................. قاسيةٍ لکنّهم رغم ذلک » .................... -61 

 راغين:ما هو الصَّحيح لتحميل الف« تَغَلَّبُوا على مشاكلهم!

 مجاالتٍ –( اِخترنا 4أحوال            -( نطالع 3ظروف            –( تصفّحنا 2أوضاع               -( نقرأ 1

 عّين الصّحيح في ضبط حركات الکلمات: -62 

 !ال تَظلِمْ كما ال تُحبُّ أنَّ تُظلَمَ (1

  !بُعِثَ النّبيُّ لِيَهتدی النّاسُ إلى الدّين الحقِّ (2

 !على اهللِ فَلِيتوكّلُ المؤمنونَ (3

 !لِنستَمِعَ إلى الکالمِ الحقِّ (4

 بما يناسب النّص:( 63-66** إقرأ النّصّ التّالي بدقّة ثّم أجب عن األسئلة )

يقولون إنّ الفيل إنَّ الفيل بخرطومه يتناول أغصان األشجار بسهولة، و الخرطوم عضو خاصّ يتألّف من األنف و الفَم. 

 !إنَّه أداة اللّمس و الشّرب و التّنظيف و الحمل و المعركة !يستطيع أن يأخذ بخرطومه حّبة السکّر من يد الطّفل

فرة فإذا وقع يومًا في ح !الفيل حيوان حَذِر ال يقع أبدًا في فّخ الصيّاد بنفسه وال يرتکب خطأ ارتکبه مرًّة و رأی نتائجه ...

ياباً وهب اهلل الفيلَ أن !بذلک الطّريق طول حياته. الفيل يحافظ على صغاره و يواظب عليها في جوّ عائلّي حارّ فإنّه ال يمرّ

يل ال يصيد الف !للدّفاع عن نفسه لکنّها أصبحت وباالً عليه حين يطمع الصيّادون بها ليبيعوها و يحصلوا على أموال و نقود

ساعة في البحث عن غذائه و ال ينام إلّا ثالث أو أربع ساعات،  16اتات. إنّه يقضي الحيوانات فهو حيوان يعيش على أكل النب

 !سنة 70و وزنه يصل إلى ستّة أطنان و يعمر حتّي 

 اِمأل الفراغ: من صفات الفيل العجيبة ................. -63

 !أنّه ال يأكل لحم الحيوانات (1

  !وجود أنياب له يدافع بها عن نفسه (2

 خطأ واحداً مرّتين! أنّه ال يرتکب (3

 !وجود خرطوم له يشرب ويتناول به (4

 ِامأل الفراغ: على خالف بقيّة الحيوانات ................... -64

 !الفيل ال يعمر مثل اإلنسان (1
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  !يستطيع الفيل أن يأكل النباتات (2

 !يواظب الفيل على صغاره و يهتمّ بها كثيراً (3

 !ل و الحربللفيل وسيلة واحدة للشَّرب و الشَمّ و الحم (4

 الفيل خطأه: ال يُکرّرمتى  -65 

 إذا عمل عمالً مرّتين!  (1

  !حين وقع في حفرة (2

  !إذا وقع في فّخ صيّاد (3

 !حين رأی نتيجة خطئه (4

 عيِّن الصَّحيح: -66 

 !إنَّ الفيل يشابه اإلنسان في مقدار نومه و عمله (1

  !وهب اهلل األنياب للفيل حتّى يصبح مطمع نظر الصيّادين (2

  !يرى الفيل األشياء بدقّة و يقدر أن يأخذها و لو كانت صغيرةً (3

 !ال يبحث الفيل عن غذائه كثيرًا فلهذا يأكل النباتات و أوراق األشجار (4

 (.67 -69** عيِّن الصَّحيح عن نوعيّة الکلمات و محلّها اإلعرابيّ في أسئلة )

 «: !و الفيل به يتناول أغصان األشجارخرطوم الفيل عضو خاصّ يتألّف من األنف و الفم » -67 

 نکرة / صفة  -« فاعِل»على وزن  -مذكّر  -مفرد  -خاصّ: اسم  (1

 خبر «/ تفعّل»مصدره على وزن  -غائب  -مذكّر  -مفرد  -يتألّف: فعل مضارع  (2

له ، الجم«أغصان»متعدّ/ فاعله  -« مفاعلة»مصدره على وزن  -غائب  -مذكّر  -مفرد  -يتناول: فعل مضارع  (3

 فعليّة و خبر 

 مفعولٌ به« / غصون »أغصان: جمع تکسير و مفرده  (4

 «:!سنة سبعينحتّى  يَعمرعلى صغاره و يواظب عليها في جوّ عائليّ حارّ و  حافظي حيوانهذا » -68

 نکرة/ خبر  -مذكّر  -حيوان: مفرد  (1

 الزم/ الجملة فعليّة و وصفيّة  -« حفظ»مصدره  -يحافظ: فعل مضارع  (2

 لم يظهر فاعله في الجملة«/ إفعال»مصدره على وزن  -مذكر غائب  -مفرد  -عل مضارع يَعمر: ف (3

 يستخدم للمعدود المذكّر والمؤنّث / مجرور بحرف الجرّ  -سبعين: من األعداد الترتيبيّة  (4

 «: !ساعات أربععن غذائه و ال ينام إلّا  البحثكثيرة في  ساعات يقضيالفيل » -69
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 متعدّ / فعل و مع فاعله جملة اسميّة  -« ق ض ی»د ثالثي من مادّة مجر -يقضي: فعل مضارع  (1

 نکرة / فاعل  –، وهي مؤنث( «ساعة»ساعات: جمع تکسير )مفرده  (2

 مجرور بحرف الجّر و حركة أخره كسرة«/ فَعْل»مصدرٌ على وزن  -مذكّر  -البحث: مفرد  (3

 نکرة / مستثني -اسم تفضيل  -أربع: من األعداد األصليّة  (4

 :غير ترتيبيّعيِّن العدد  -70 

 !حضرت في الموعد في السّاعة الخامسة مساء (1

  !طالعنا اليوم في المدرسة الفصل الثالث من درسنا العاشر (2

  !طلبت من صديقي أن يعطيني واحداً من كتبه الدراسية فقط (3

 !قال الفّلاح البنه: علينا أن نحصد القطعة الثانية من هذه األرض (4

 عيِّن الصَّحيح في الفعل المجهول: -71 

  !اُكتسِبَ ←اِكتَسَبَ أخي مکانًة عاليةً بين زُمالئه في المباراِة  (1

 !تُعُلِّمَ ←مَتى تُعَلِّمُ هؤالء الطلّابَ اللّغةَ العربيّةَ  (2

 !اُسْتُخْدَمَ ←الرئيُس موظّفاً جديداً أمسِ في مَصنَعِنا  اِستَخدَمَ (3

 !اُنْزِلَ  ←لهداية البشر اهللُ لنا القرآنَ  أنزَل (4

 عن األخرى: يختلف« حتّى»عيِّن  -72

 !أستمرُّ على مُحاولتي و أحفُظ اآلياتِ حتّى تَعلُّم كلِّها (1

 !اِجلِبوا الفأس إليَّ حتّى أُعلِّمکم كيفَ تُکسّروا األشجارَ بها (2

 !أجتَهدُ في دروسي حتّى آخذَ درجةً عالية فيها (3

 !ميّة حتّى يَبحَثنَ عمّا يردنَسافرتِ الطّالباتُ إلى سفرةٍ عل (4

 فيها الجملة بعد النّکرة: ما جاءتعيِّن العبارَة الّتي  -73 

 !تصادمتُ في الشّارع بسّيارة كانت كبيرة جدّاً (1

  !سافَرنا إلى أقصي نقاط األرض الكتساب علم يفيدنا (2

 !ال يأسَ في المباراة لالعب يجتهد كثيراً للنّجاح (3

 !يها عن مطالب جديدةكتبَ والدی مقالةً فکشف ف (4

 أسلوبها: يختلفعيِّن عبارة  -74 

 !لم تشترِ األُّم طعامًا ألوالدها إلّا الخبز (1
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  !لم يذهب إلى عمله يوم أمس إلّا هذا العامل (2

 !ورث األوالد أمواالً عن جدّهم المتوفّي إلّا الحديقة (3

 !ينتهي كلّ الشّوارِع إلى ساحة كبيرة إلّا هذا الّشارع (4

 عيِّن التأكيد للفعل: -75

  !ما شاهدتُ تنافساً كتنافس هؤالء التّلميذات في الدروس (1

  !تنافست التّلميذات في حفظ الدروس تنافساً عجيباً (2

 !قد أنعم اهلل على اإلنسان إنعامًا و لو كان كفوراً  (3

 !قد أنعم اهلل على البشر إنعاماً وافراً لعلّه يستقيم (4

 ( 26-35عيّن األصحّ و األدقّ عن الترجمة أو التّعريب أو المفهوم للعبارات )** 

 :﴾عباد الرّحمن الّذين يَمشون على األرض هوناً﴿ -76

  !بندگانِ رحمن كساني هستند كه روی زمين به آرامي راه مي روند (1

 !عبادت كنندگانِ رحمن آناني هستند كه بر زمينِ هموار راه مي روند (2

 !گان خداوند كساني هستند كه آرام بر كره ی زمين ره مي سپارندعبادت كنند (3

  !بندگان خداوندِ رحمان آناني هستند كه بر كره زمين به سادگي راه ميسپارند (4

كان صوت أولئک األطفال الّذيَن يلعبون في انتهاء السّاحة فرحين يصل إلى آذاننا، و نحن أيضا كنّا مسرورين » -77

 «:بفرحهم!

هستند كه در حياط انتهايي با شادی بازی مي كنند، و صدايشان به گوش ما مي رسد و ما را شاد  آن بچه ها (1

 !مي كند

صدای آن كودكان كه در آخر حياط با شادی بازی مي كنند به گوش ما مي رسد، و ما نيز به شادی آنها شاد  (2

 هستيم!

ش های ما مي رسيد، و ما نيز به شادی آنها صدای آن بچه ها كه با شادی در انتهای حياط بازی مي كنند به گو (3

 !شاد بوديم

آن كودكان كه در آخر حياط بازی مي كنند صدايشان به گوش های ما مي رسيد، و ما را با شادی خود شاد  (4

 !كرده بودند

 «:!نيةاتنعقد المسابقات العلميّة في مدرستنا كلّ عام و ينتخب أفضل التّالميذ لمسابقة أخرى في المرحلة الث» -78 

https://konkur.info



هر سال برگزاری مسابقه های علمي در مدارس ما مرسوم بود كه طي آن، دانش آموزان برگزيده برای مسابقه  (1

  !ديگری در مرحله دوم انتخاب مي شدند

ها از بين دانش آموزان در مسابقات ديگری در همه سال ها مسابقات علمي در مدارس ما برپا مي شود و برترين  (2

 !در مرحله دوم انتخاب مي شوند

مسابقه های علمي در مدرسه ما در هر سال برپا مي شد و دانش آموزان برتر برای دومين مرحله در مسابقه  (3

 !ديگری انتخاب مي شدند

رای مسابقه ديگری در مرحله در مدرسه ی ما هر ساله مسابقات علمي برگزار مي شود و برترين دانش آموزان ب (4

 !دوم انتخاب مي شوند

 « :!إنّ قلبي مطمئن اطمئناناً تامًا، ألّن محاوالتي كلّها كانت من البداية في سبيل اهلل» -79

  !قطعاً دل من از ابتدا اطمينان كامل داشت، چه جميع تالش های من در طريقِ اهلل مي باشد (1

  !تمام كوشش های من از آغاز برای خدا بوده است قطعاً قلب من اطمينان كامل دارد، زيرا (2

 !همانا دلم كاماًل مطمئن است، زيرا همه ی تالش هايم از ابتدا در راه خدا بوده است (3

 !همانا قلبم از آغاز كامالً با اطمينان بود، چه كل كوشش هايم برای اهلل مي باشد (4

 « :!ه فقط إلى أن يقتله الوقتُبعض األحيان ال يعقب اإلنسانُ هدفاً بل َيقتل وقتَ» -80 

  !اغلب انسان ها هدف را پشت گوش انداخته وقت خود را از دست مي دهند تا اين كه وقت آن ها را بکُشد (1

  !گاهي انسان هدفي را دنبال نمي كند، بلکه فقط وقت خود را مي كُشد تا زماني كه وقت او را بکُشد (2

 !بعضي وقت ها انسان نه تنها به دنبال هدفي نيست، بلکه وقت خود را مي كُشد تا وقتش تمام شود (3

 !انسان، گاهي هدفي را تعقيب نمي كند بلکه فقط زمان خود را از بين مي برد تا وقتي كه بميرد (4

 تنها كسي است كه .................للفراغين: إنّ اهلل هو الوحيد الّذی ........................ : خدا  الخطأعّين  -81

 تکذيب كنندگان و منکران را بر سر سفره ی خود مي نشاند،  -يَجلس مُکذّبوه و مُنکروه على مائدته  (1

 دل های شکسته را بهتر از قلوب سالم مي خرد،  –يشتری القلوب المنکسرة أحسن من السّالمة  (2

 ه سويت مي شتابد،اگر به سوی او بروی ب -إن تذهب إليه يُسرع إليک  (3

 !ماندهنگامي كه همه ی مردم از تو دور مي شوند نزد تو مي - !عندما يَبعد عنک كلّ النّاس يبقي عندک (4

 :الخطأعيِّن  -28 

 روند، أوالدنا نِعم عزيزة تمشي على األرض،: فرزندان ما نعمت های عزيزی هستند كه روی زمين راه مي (1

 و علينا أن نَهديهم إلى طريق الحياة الصَّحيحة: و بر ماست كه راه صحيحي را در زندگي به آنها نشان دهيم،  (2
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لکن ال تطلب منهم أن يکونوا كما تقول أو نريد،: ولي از آنها نخواهيم آن طور باشند كه ما مي گوييم و يا مي  (3

 خواهيم،

 !خداوند باشيم به خاطر نعمت هايش : تا شکر گزار!حتّى نکون شاكرين اهلل على نِعمه (4

 للمفهوم: غير المناسبعيِّن  -38 

 !من جرّب المجرّب حلّت به الندامة: آزموده را آزمودن خطاست (1

  ﴾يا أيّها الّذينَ آمَنوا لم تقولون ما ال تفعلون﴿:  ﴾أ تأمرون النّاس بالبرّ وتنسون أنفسکم ﴿ (2

  ﴾اهلل يرزق من يشاء بغير حساب و ﴿:﴾و ما تقدّموا ألنفسکم تجدوه عند اهلل ﴿ (3

 !الراضي عن نفسه ال يتقدّم: تواضع سر رفعت افرازدت / تکبّر به خاک اندر اندازدت (4

عيِّن «: كنيم!مانند گل باشيد، ما به او آب مي دهيم و او به ما بوی خوشي مي دهد كه از دور آن را احساس مي» -84

 الصَّحيح:

  !و هو يعطينا رائحة طيّبة نشعر به بعيداً كونوا مثل الورد، نحن نعطي الماء (1

  !كونوا كالورد، نحن نسقيه الماء و هو يهبُنا رائحة طيّبة نَشعر بها من بعيد (2

 !كُنّ مثل الورد، نعطيه الماء و تعطينا الرّائحة الطّيّبة يشعر بها بعيداً (3

 !كونا كالورد، نسقيه الماء و نعطيه الرّائحة الطّيّبة يشعر به من بعيد (4

 عيِّن الصَّحيح:«. !اگر ما فقط عيوب ديگران را بنگريم، از عيب های خود غافل مي شويم» -85

  !إن ننظر في عيوب اآلخرين فقط، نغفل عن عيوب أنفسنا (1

  !إذا نَرى عيوب اآلخرين فقط، سنغفل عن عيوبنا نفسنا (2

 !إذا نظرنا في عيب غيرنا، غفلنا عن عيوبنا نفسنا (3

 !قط، نَنسَ عيب أنفسناإن نشاهد عيوب غيرنا ف (4

 عيِّن الصَّحيح في المترادف أو المتضاد:  -86 

 صُداع ≠بظهور الحجّة  سِلماً تُمأل األرضُ قسطاً و  (1

 صوتاً مرتفعًا هَربتْ من هناک = الصيّاد  الَفريسةٌعندما سمعت  (2

 رَخُصَ  ≠الجوّالُ في السّوق  غالمَع ازدياد سعر الدوالر  (3

 فَأرَةٌ و للفأرِة أُذُنُ = السِّوار  لِلجدارِ (4

 عيِّن الصَّحيح في ضبط حركات الکلمات:  -87 

 !مَن جَمََع عِلَم النّاسِ إلَى عِلمِه فهوَ عالَمٌ (1
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  !إنْ قَرَأتَ الدّروسَ بِدِقّةٍ انتَفعت بِها (2

 !اهللُ في هاتيِن اآليتينِ حُرِّمَ االستِهزاءَ و الغيبةَ (3

 !ةً، لِأنّي كنتُ ال أعِرفْ شيئًا عَن الموضوعِكنتُ ساكتاً و ما قلتُ كلم (4

 :يناسب النّص( بما 19-88** اقرأ النصّ التّالي بدقّة ثمّ أجب عن األسئلة )

ـ  ال يَحتوی على مادّة الکلوروفيل و إنَّما يحصل على الموادّ الغذائّية من الهواء الرّطب و األرض « الفُطْر»هناک نبات يسمّي ب

يوانات الصّغيرة. توجد اآلالف من أنواع الفطر المختلفة األحجام و األشکال و األلوان. يختلف حجم الفطر الرّطبة و بعض الح

للفطر أثر كبير على حالة التّوازن الطبيعي حين تبدّل األوراق الميّتة إلى  !من ذرّة ال ترى بالعين إلى الکيلو غرام و أكثر

 !غاز ثاني أوكسيد الکاربون

ر من األنواع المفيدة من الفطريّات نستفيد منها في الصّنائع الغذائيّة و شفاء األمراض؛ كما أن هناک فطرّيات إنَّ هناک الکثي

 !سالمة صالحة لألكل، و هذا مصدر كبير و عظيم للبروتينات

ار و هي قة الغبيتکاثر الفطر بطري !و من العجيب أنّ األنواع الملوّنة الجميلة من الفطر فيها سموم قاتلة أكثر من غيرها

طريقة ال يشاركه غيره من النباتات. الرّياح تحمل أجزاء هذا النبات إلى النّقاط البعيدة فمع حصول شروط طبيعيّة تنبت 

 !الفطور و تأتي بأنواع جديدة تشبه نظائرها

 : الخطأما هي فائدة الفطر؟ عيِّن  -88

 هو مصدر للبروتينات!  (1

 هو يکمل ما تحتاج إليه الطبيعة!  (2

 !نستفيد منه إلنتاج األدوية (3

 !يُنتج األوكسجين فيلطّف الهواء (4

 !اِمأل الفراغ: إنَّ ...................... من مصادر الفطر لتهيئة غذائه -89

 ( بعض الطّيور العظيمة4( التّراب المرطوب            3( ضوء الشّمس             2( الهواء الجاّف              1 

 ِامأل الفراغ: يختلف الفطر عن بقيّة النباتات في .................... -90 

          !( الحاجة إلى الموادّ الغذائيّة2( كيفيّة التّکاثرا                                             1 

 !على خالف بقيّة النباتات ( إمکان تناوله4                                              !( أسباب النمو3ّ

 عيِّن الصَّحيح: -91 

 !أقلّ الفطر وزناً ما يصل إلى كيلو غرام (1
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  !إنّ القليل من الفطريّات الملوّنة يقتل اآلكلين (2

 !إنّ الرّياح هي الوسيلة األساسّية لتکاثر الفطر (3

  !بعض أنواع الفطر عند الوالدة تختلف صفاتها عن أُمّها (4

 (94 -29عن نوعيّة الکلمات و محلّها اإلعرابيّ في أسئلة ) الخَطأ**عيِّن 

 «:!ليس األبيض جميالً دائماً، فإنَّ الکفن أبيض ولکنّه مخوف» -92 

 ال يوجد فيه حرف زائد / فعل من األَفعال الناقصة ينفي معنى العبارة  -ليس: فعل ماض  (1

 بر خ« / أفعَل»اسم تفضيل على وزن  -مذكّر  -مفرد  -أبيض: اسم  (2

 ُيستخدم لرفع اإلبهام عن عبارة قبله -لکنّ: من الحروف المشبّهة بالفعل تأتي مع الجملة االسميّة  (3

 نکرة/ خبر -« خاف»اسم مفعول من  -مذكّر  -مخوف: مفرد  (4

 «:!طالبو العلم في بالدنا تقدّموا في جميع المجاالت تقّدماً » -93 

 مبتدأ « / طلب»اسم فاعل من مصدر  -طالبو: جمع سالم للمذكّر  (1

 اسم مکان / مجرور بحرف الجرّ  -« بَلَد»بالد: جمع تکسير و مفرده  (2

 فيه حرفان زائدان اثنان / خبر  -جمع مذكّر غائب  -تقدّموا: فعل ماض  (3

 نکرة/ يؤّكد على وقوع الفعل -« تَقَدَّم، يتقدَّم»مصدر ِلـ  -مذكّر  -تقدّماً: مفرد  (4

 « :عدّدة بعضها ال تنفع أحداً بل تُضيّع عمرنااألّيام تُشغلنا بأعمال مت» -94

 متعدّ / ليس له فاعل ألنّه مجهول  -« إفعال»مصدره على وزن  -تُشغل: فعل مضارع  (1

 نکرة / صفة  -« تعدّد»اسم فاعل من مصدر  -مؤنث  -مفرد  -متعدّدة: اسم  (2

 متعدّ / خبر –للمفرد المؤنّث الغائب  -ال تنفع: فعل مضارع للنّفي  (3

 متعدّ / الجملة فعليّة و لم يظهر الفاعل فيها -« تضييع»من مصدر  -ع: فعل مضارع تضيّ (4

 فيه حرف أو حروف زائدة: ليسعيّن اسم الفاعل من فعل  -95

 !النّاس في مسير حياتهم يبحثون عن أصدقاء مخلصين (1

  !هؤالء المعلّمون يحاولون في سبيل تعليم التالميذ كثيراً  (2

 !إلى أهدافهم بالجهد و السّعيسيصل الطّلّاب  (3

 !كانت تلک الشّجرة الجميلة مشرفة على دارنا (4

 فاعالً: ليسعّين ضمير الياء  -69 
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 !إن تُنادی ربّک الرّؤوف فهو يُجيبک (1

  !أ لم تذوقي حالوة عاقبة الصَّبر حتّى اآلن (2

 !اِسمَحي لي بأن أُبيّن لک نتائج جُهدک (3

 !يا إلهي، حتّى أبتعدَ عن الضّاللةنَبِّهني لذكرک  (4

 من العبارات األخرى؟  أقلّفي أّی عبارة األسماء للتفضيل  -79

 !إن تظنّ أنّک أفضل من اآلخرين فأنت مخطئ جدّاً (1

  !يا بنيّ اِعلم إذا ملک األراذل هلک األفاضل (2

 !أعظم العبادة أجرًا أخفاها (3

 !من أهدی إلىّ عيوبي فهو خير إخواني (4

 عن الباقي في الترجمة:  يختلفالً مضارعاً عيّن فع -98

  !ليعلم التّالميذ أنّ الوقت من الذّهب فال يُضيّعوُه منه لحظة (1

  !ذهبت إلى بيت صديقي ألتکلّم حول مشاكلي الدراسية (2

 !اشتريت برنامجاً يساعدني على تعلّم دروسي (3

 !ليت المسلمين يعتمدون على قدراتهم الذاتيّة (4

 للفراغين: الخطأعّين « ليت ...................... ، .......................... من جميع النّعم الّتي يودعها اهلل في الطبيعة» -99

 ينتفعون –( المسلمين 4ينتفعن           -( المسلماتِ 3تنتفعن              –( هنّ 2تنتفعين           -( کِ 1

 كّر يعيّن كيفيّة مرجعه المعرفة:عّين جمعاً سالماً للمذ -100

 !رأينا مانعاً بالطريق و نحن خائفون (1

  !شاهدت العبين نشيطين يجتهدون كثيراً ليسجّلوا هدفاً (2

 !توكّل والدای باهلل و باليوم اآلخر معتقدين بعفو اهلل (3

 !كان الطلّاب يقومون بواجباتهم الدراسيّة فرحين (4

 ( 110-101األصّح و األدقّ عن الترجمة أو التّعريب أو المفهوم للعبارات )**عيّن 

 : مردم .........................﴾كانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فََبعَثَ اهلل النَّبيّينَ مُبشِّرينَ﴿ -101

  !امّت واحدی بودند، سپس خداوند پيامبرانِ بشارت دهنده را مبعوث كرد (1

  !د، پس اهلل پيامبراني نويد آور را مبعوث نموديک ملت بوده ان (2
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 !امّتي يگانه بودند، پس خداوند پيامبران را بشارت دهنده فرستاد (3

 !يک امّت يگانه بودند، سپس خداوند انبيا را در حالي فرستاد كه بشارت دهند (4

 «:!مفتاح الهدوء هو أن نعلم أنَّه ال أثر لرأی اآلخرين في حياتنا» -102 

 !م بودن اين است كه نظر ديگران در زندگي ما هيچ تأثيری نداردكليد آرا (1

  !كليد آرامش يعني بدانيم برای رأی ديگران در زندگي ما اثری وجود ندارد (2

 !كليد آرامش آن است كه بدانيم نظر ديگران هيچ تأثيری در زندگي ما ندارد (3

 !ما اثری وجود نداردكليد آرام بودن آن است كه مي دانيم برای رأی ديگران در زندگي  (4

 «:!قد عاهدت نفسي أن أعمل بما أعِدُ، و ال أنطق إلّا بما فعلته» -103 

  !با خويشتن عهد كردم كه هرگز خلف وعده نکنم، و آن چه را نمي توانم انجام دهم هرگز نگويم (1

  !چه را عمل نمي كنم هرگز بر زبان نرانمبا خويشتن عهد مي كنم كه آنچه وعده مي دهم انجام دهم، و آن  (2

 !با خودم پيمان بسته ام كه اگر وعدهای دادم حتمًا عمل كنم، و از گفتن چيزی كه انجام نمي دهم، بپرهيزم (3

 !با خود عهد كرده ام كه به آن چه وعده مي دهم عمل كنم، و فقط درباره آنچه آن را انجام داده ام سخن بگويم (4

 « :!ذينَ يعيشون في وفور النعمة يقفون في وجه المصاعب أقلّ من السّائرينالشّباب الّ» -104 

  !از جوانان آنان كه در برابر دشواری كمتر از سايرين ايستادگي مي كنند، در فراواني نعمت زندگي كرده اند (1

  !ت كرده اندجوانان همان كساني اند كه در وفور نعمت به سر برده و كمتر از سايرين در برابر سختي، مقاوم (2

  !از جوانان كساني كه در فراواني نعمت زندگي مي كنند، مقابل دشواری ها كمتر از ديگران مي ايستند (3

 !جواناني كه در وفور نعمت زندگي مي كنند در برابر سختي ها كمتر از ديگران ايستادگي مي كنند (4

 «:!عبرهما في يوم من األّياملن يبقى اإلنسان في حلو الحياة أو ُمرّها حتّى األبد، و سي» -105

 !انسان در تلخ يا شيرين زندگي تا ابد باقي نخواهد ماند، و روزی از روزها از آن دو عبور خواهد كرد (1

  !انسان هرگز در شيريني زندگي يا تلخي آن برای هميشه باقي نمي ماند، و روزی از آنها عبور مي كند (2

 !واهد ماند، و در روزی از روزها حتما از آنها خواهد گذشتانسان در زندگي تلخ و شيرين تا ابد باقي نخ (3

 !انسان شيريني زندگي و تلخي آن را تا هميشه باقي نمي گذارد، و در يکي از روزها از آن دو خواهد گذشت (4

 عيّن الصَّحيح: -106 

  !مي كنند تا چيزهای پنهان را بيابندالکالب تشمّ األرض لتجد األشياء مخفيّةً: سگ ها زمين را بو  (1

 !آورندللدّالفين أُنوف حادّة تهجم بها على أعدائها: دلفين ها بينيشان نيز است و با آن به دشمنان هجوم مي (2
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الحرباء تغّير لون جسمها فجأًة عندما تشعر بخطر: آفتاب پرست وقتي احساس خطر مي كند ناگهان رنگ  (3

 !جسمش را عوض مي كند

 اند و تاريکيالبحار أسماک مضيئة تُضيء ظالمها: در اقيانوس ها ماهي هايي يافت مي شود كه نوراني توجد في (4

 !آنها را روشن مي كنند

 :الخطأعيِّن  -107 

  !ذيريمپنحنُ نؤثّرُ على األجانبِ وال نَتَأَثَّرُ مِنهم أبداً: ما بر بيگانگان تأثير مي گذاريم و هرگز از آنها تأثير نمي (1

هوَ يَستطيعُ أن يُديرَ عَينيه دونَ أَنْ يَتََحرَّکَ رأسُه: او مي تواند چشمانش را بچرخاند، بي آن كه سرش را حركت  (2

  !دهد

 !أنا أعوِّضُ عن نَقِص فيتامين آ بتناول الَجزَرِ: من با خوردن هويج، كمبود ويتامين آ را جبران مي كنم (3

 ني: همانا من راه را گم كرده ام، آيا امکان دارد كه مرا راهنمايي كني؟إنَّني قد فقدتُ الطّريقَ أ يمکُِن أن تدلَّ (4

 للمفهوم: غير المناسب، عيِّن ﴾و عباد الرّحمن الّذيَن يمشون على األرض هوناً﴿ -108 

 تواضع سررفعت افرازدت                                          تکبّر به خاک اندر اندازدت  (1

 گه تند و گهي خسته رود             رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود رهرو آن نيست كه  (2

 افتادگي آموز اگر طالب فيضي                                   هرگز نخورد آب، زميني كه بلند (3

 اخدابيني از خويشتن بين مخواه !بزرگان نکردند در خود نگاه                                      است (4

 «:پديده ی عجيب قوس قزح عبارت است از شکسته شدن نور خورشيد در قطره باران، كه بسيار زيباست!» -109 

  !ظاهرة قوس قزح العجيبة هي إنکسار ضوء الشّمس في قطرة المطر، و هي جميلة جدّاً  (1

  !ميلةالعجيبة لقوس قزح اِنکسار الضّوء للشَّمس في قطرات المطر، و هي دائماً ج إنَّ الظاهرةَ (2

 !الظّاهرة لقوس قزح عجيبة و هي أن ينکسر الضّوء للشّمس عند قطرات للمطر، و جميل جدّاً (3

 !إنَّ ظاهرة عجيبة قوس قزح و هي عندما اِنکسر ضوء الشّمس تحدث في قطرة المطر، و دائماً جميلة (4

 ليتني ...................«. !كاش بتوانم دو رنگِ درونم را با همنشيني مؤمن به يک رنگِ خدايي تبديل كنم» -110

  !اِستطعت أن أغيّر لونين ِاثنين في داخلي بلون إلهيّة مع مصاحبة المؤمن (1

  !أستطيع أن أبدّل اللَّونين االثنين لِباطني لوناً واحداً إلهيّاً، بمصاحبة المؤمن (2

 !إلهيٍّ بمعاشرة المؤمنأقدر أن أنقلب هذان اللَّونان االثنان في داخلي إلى لونٍ  (3

 !قدرت أن أبدّل هذين اللَّوتين في باطني إلى لون واحد إلهيّة مع معاشرة المؤمن (4

 :أكثرعيِّن عبارة جاء جمع التکسير فيها  -111 
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 ،]نقرأ في آثار الکتّاب القدماء قصصاً عن األنبياء  (1

 و فيها نشاهد مشاهد من حياتهم وسلوكهم مع النّاس،  (2

 و جاءت فيها أقوال قيّقة و مَواعظ حسنة لمن يريد السَّعادة في الدّنيا و اآلخرة، (3

 !على طلبة العلوم النّافعة أن يأخذوا هذه العبر و يستخدموها في أيّام حياتهم (4

 في ضبِط حركاتِ الکلمات:  الخطأعيِّن  -112 

 ]هؤالء السّائِحون جاؤوا لزيارةِ َمقبَرةِ اإلماِم الرّضا (1

  !وَرانُ عَلَى اليميِن واليسارِ مَمنوعٌ في هذا الشّارعِالدَّ (2

 !نَذهَبُ إلى المِلعَبِ لِمُشاهدَةِ مباراةِ كرِة القدمِ  (3

 !في هذهِ المِنطقةِ غابتان مِن أشجارِ البلّوطِ (4

 بما يناسب النّص:( 113-116** اِقرأ النّصّ التّالي بدقّة ثمّ أجب عن األسئلة )

ن عصارة األَزهار بواسطة خرطوم طويل و دقيق. للفراش قابليّة عالية على الطيّران للمسافات تتناول الفراشة غذاءها م

القريبة و البعيدة. كثيراً ما نرى الفراشات أثناء حلول الظاّلم و هي تتحرّک نحو النّور، و السّبب هو أنَّ جسم الفراشة يحتاج 

 دائماً إلى المحافظة على درجة معيّنة من الحرارة!

د وهب اهلل هذا الحيوان وسيلة للدّفاع عن النّفس، فإنَّ األلوان المختلفة على جناحها من أحسن الوسائل الدفاعيّة لدى لق

  !الفراشة، كما أنَّ لجناح الفراش فائدة أُخرى، فهو يستعمل الجناح كوسيلة للتعرّف بين الفراشات أثناء عمليّة التَّکاثر

 !ى شکل تجمّعات كبيرة حيث تقوم بحوائج بقائها بصورة جماعيّةإنَّ بعض أنواع الفراش يعيش عل

 .....................«من ميزات الفراشة »عيِّن الصَّحيح:  -113

 !ترجيح النّور على الظاّلم (1

  !وجود األلوان المختلفة في خرطومها (2

 !الهروب من الحرّ (3

 !سرعة الطّيران و كثرته للفواصل القريبة فقط (4

 لفراشة ما تتناوله؟أين تجد ا -114 

 !في أماكن فيها الورد (1

 !في مناطق ذات حرارة قليلة (2

 !في حدائق كثيرة األوراق (3

 !في اراضي كثيرة المياه و األنهار (4
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 في النّص: لم يأتِأّی موضوع  -115 

 توالد الفراشة! (1

  !ما يهدّد الفراشة في الحياة (2

  !ما تحتاج للحياة (3

  !طريق الدّفاع عن النّفس (4

 ماذا نستنتج من النّص؟  -116

 !للصّغير والکبير خلقة واحدة (1

  !يد اهلل مع الجماعة (2

 !الطّيور تحبّ الطيران نحو النّور (3

  !الضعيف ال يُغلب لزوماً  (4

 (119-117عيِّن الصَّحيح عن نوعيّة الکلمات و محلّها اإلعرابيّ في أسئلة )

 «:!الصّعود عليه إلّا المجتهدونقد يختفي النّجاح في قمّة جبل مُرتفِع و ال يستطيع » -117

ي يدلُّ على الماض« قد يختفي» -« النّجاح»متعّد / فاعله  –مؤيد ثالثي من باب افتعال  -يختفي: فعل مضارع  (1

 النقليّ 

 متعدّ / الجملة فعليّة و فاعله مستتر –معلوم  -مزيد ثالثي  -ال يستطيع: فعل مضارع للنّفي  (2

 نکرة / مفعول به  -لفعل مجرّد ثالثي مصدر  -مذكّر  -الصّعود: مفرد  (3

 «ال يستطيع»معرفة/ فاعل لِفعل  -« اجتهاد»اسم فاعل من مصدر  -المجتهدون جمع سالم للمذكّر  (4

 «:!رُبّ كتاب يتصفّحه قارئه فيُؤثّر في نفسه تأثيرًا عميقاً » -118

 البارز « الهاء»اعله ضمير معلوم/ فعل و ف -مزيد ثالثي من باب تفعيل  -للغائب  -يتصفّح: فعل مضارع  (1

 فاعل و مرفوع « / قرأ»اسم فاعل من فعل  -مذكّر  -قارئ: مفرد  (2

 «قارئ»مجهول / الجملة حاليّة و مرجعها  –مزيد ثالثي من باب تفعيل  -يُؤثّر: فعل مضارع  (3

 نکرة / مفعول مطلق للتأكيد على وقوع الفعل  -« تفعيل»تأثيراً: مصدر على وزن  (4

 «:!جلسنا أمام التِّلفاز مشتاقين و نحن نشاهد الحجّاج في المطاركُنّا »-119

 مجرّد ثالثيّ / ليس له فاعل و مفعول  -للمتکلّم مع الغير  -كنّا: فعل من األفعال الناقصة  (1

 نکرة / حال  –اسم مفعول  -مشتاقين: جمع سالم للمذكّر  (2

 الجملة حاليّة« / شهود»صدر مزيد ثالثي من م -للمتکلّم مع الغير  -نُشاهد: فعل مضارع  (3
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 اسم مبالغة / فاعل -« حاجّ»الحجّاج: جمع تکسير و مفرده  (4

 عيِّن الصّحيح عن الضمير )على حسب مرجعه(: -120

 !في مدرستنا مديرة ذكيّة، ُترجَع األمورُ كلّها إليه (1

  !كان هذا الطّفل يبکي ألنّ أُمّها لم تکن في جنبه (2

  !بعضه ألُمّي، فدفعتها له، ففرحت إشتريت أشياء كثيرة من السّوق، (3

 !قال أحد العلماء: ال نخاف من الموت ألنّه سفر لنا من مکان إلى مکان آخر (4

 :أكثرعيّن ما توجد فيه الجمل األسميّة  -121 

 !لسان القطِّ مملوء بالغدد و هو يلعق جرحّه عدّة مّرات (1

 الکالم كالدّواء؛ قليله ينفع و كثيره قاتل!  (2

 !للبطّ خزانات طبيعيّة وله ذنب ال يتأثَّر بالماء أبداً  (3

 !عين البومة ال تتحرَّک و ُتعوّض هذا النّقص بتحريک رأسها (4

 ما هو التّرتيب الصَّحيح للکلمات لتکون جملة تامّة:« منه –أكبر  -إورست  -لکنّ  -جبل  -كبير  -دماوند » -122

 !جبلَ إورست أكبر لکنّ دماوند كبير منه (1

  !إورست كبير منه لکنّ جبل دماوند أكبر (2

 !جبل دماوند كبير لکنّ إورست أكبر منه (3

 !إورست اكبر لکنّ كبير منه دماوند (4

 ماء ليسَتا شرطيّتين:»أو « مَن»عيِّن  -123 

 !ما تُنفقَن من خيٍر فإنّ اهلل أعلَُم به (1

  !مَن قاَم لِلّه ليلة القدرِ غُفَر له من ذنوبه (2

 !إلى األَعمال الحسنةمن كان الّذی دعاک  (3

 !ما تجتهدوا له اليوم تجدوا نتيجته غداً (4

 من أُسلوب االستثناء: ليسعيّن ما  -124

 !ال يقنص صيداً الّا المبادرون مع الفجر (1

  !ما نال مناه الّا من ترک الحرص (2

 !ال يغتنم قدر صفو الماء الّا الظَّمْآن (3

 ما أَرجوه الّا تتبع هذا المنهج! (4
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 ه المفعول المطلق: عيِّن ما في -125

  !بعض األحيان نُفَکِّرُ أنَّ لنا فکرةً رائعةً في موضوعٍ ولکن نخطأ (1

  !جاهد شباب وطننا في الحرب المفروضة كالمجاهدين الفائزين (2

 !من يطع هوى نفسه فإطاعته تجرّه إلى المهالک (3

  !من عبد معبوداً غير اهلل فقد خسر خسرانًا مبيناً  (4

 ( 126-135عن الترجمة أو التّعريب أو المفهوم للعبارات ) **عيِّن األصّح و األدقّ

 : ﴾إنَّ اهلل فالق الحبّ و النّوى يخرج الحيّ من الميّت و مخرج الميّت من الحيّ﴿ -126

 !بي گمان خداوند شکافنده ی دانه ها و هسته ها است و زنده را از مرده بيرون مي آورد و مرده را از زنده (1

همانا خداوند شکافنده ی دانه و هسته است و بيرون آورنده زنده از مرده است و مرده را از زنده بيرون مي  (2

  !آورد

به درستي كه خدا شکافنده ی دانه و هسته است و زنده را از مرده بيرون مي آورد و بيرون آورنده مرده از زنده  (3

 !است

 !از مرده بيرون مي آورد و بيرون آورنده مرده از زنده استهمانا خدا دانه و هسته را مي شکافد و زنده را  (4

«:قد جهّز الخالق تعالى اإلنسان بحاسّةٍ معنويّة ليُميّز بها الحسنة من السيّئة تمييزًا صحيحاً» -127 

 !خدای تعالي در انسان حس معنوی ای قرار داده تا به وسيله ی آن نيکي را از بدی به درستي جدا كند (1

  !انسان را به حسّي معنوی مجهّز ساخته تا به وسيلهي آن خوب را از بد تشخيص صحيحي بدهد خالق متعال (2

 !قطعاً خداوند، رشد انسان را به احساسي دروني تجهيز كرد تا كار نيک را از كار بد، به آساني مجزا كند (3

ن را از بد بودن، تمييز قطعاً خداوند تعالي انسان را به كمک احساسي دروني مجهز نموده تا با آن خوب بود (4

 !صحيح بدهد

 آيا ......................«: أ رأيت أصبر من قطرات الماء الَّتي تُحدث ثقبًا في أصلب األحجار بالسّعي و المقاومة » -128 

  !آورد؟ديده ای صبور ترين قطرات آب را كه با سعي و مداومت، سوراخ در سخت ترين صخره به وجود مي (1

  !كنند؟ره های آب ديده ای كه با سعي و مقاومت در سخت ترين سنگ ها سوراخي ايجاد ميصبورتر از قط (2

 !صبری بيشتر از صبر قطره های آب ديده ای كه در صخره های سخت با سعي و مقاومت سوراخ ايجاد مي كند؟ (3

وجود مي صبر اين قطرات آب را مي بيني، كه چنين سوراخي با سعي و مداومت خود در صخره ای سخت به  (4

 !آورد؟

 «:!اِحفظ شجرة وجودک ُمخضرّةً، كشجرة البرتقال الّتي هي خضراء دائماً حتّى في الشّتاء» -129
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  !درخت وجود خود را كه مانند درخت پرتقال برای هميشه سبز است، سرسبز حفظ كن حتّي در زمستان (1

  !مستان سرسبز استحافظ سرسبزی درخت درون خويش باش، به بسان درخت پرتقالي كه حتي در ز (2

 !درخت وجودت را سرسبز نگه دار، چون درخت پرتقال كه هميشه سبز است حتي در زمستان (3

 !سبزی درخت هستي خود را نگه دار، مثل درخت پرتقال كه هميشه در زمستان سبز است (4

کاء عندما رأيت شخصًا في العاشرة من عمری، يومًا كنت أبکي ألنَّني أمشي بدون حذاء، ولکنّني توقّفت عن الب» -130

 «:!ليست له رِجل

در ده سالگي از عمرم، روزی گريه مي كردم زيرا بدون كفش راه مي رفتم، اما از گريه كردن باز ايستادم هنگامي  (1

  !كه شخصي را ديدم كه پا نداشت

حركت مي كردم، اما از گريه دست برداشتم در ده سالگي، روزی مي گريستيم به خاطر اين كه بدون كفش هايم  (2

 زماني كه كسي را بدون پا ديدم! 

روزی در سن ده سالگي گريه كردم، چه من بدون كفش حركت مي كردم، وليکن از گريه باز ايستادم وقتي  (3

 شخصي بدون پا را ديدم! 

 را گرفتم وقتي كسيروزی در ده سالگي ام اشک مي ريختم به دليل نداشتن كفش، ولي جلوی گريستن خود  (4

 !را ديدم كه پا نداشت

 عيِّن الّصحيح: -131

أعجبني إنسان يستفيد من نعم اهلل و هو يعصاه: از انساني تعجّب مي كنم كه از نعمت های خداوند استفاده مي  (1

 كند در حالي كه از او نافرماني مي كند، 

توجهي به شکر نعمت هايش خود را در معرض لغزش و مع عدم االهتمام بشکر أنعمه يعرّض نفسه للزّلل، و با بي  (2

 ها قرار مي دهد، 

 ولکنّ نزول مطر الرّحمة من اهلل يشتمل على كلّ عباده: ولي بارش رحمت الهي همه بندگان را در بر مي گيرد، (3

 طوبي لمن أدخل هذه الرّحمة في قلبه و تاب إليه؛ خوشا به حال كسي كه اين رحمت وارد قلبش شود و به سوی (4

 !او توبه كند

 عيِّن الصّحيح: -132

  !كردند: آن ها به خداوند ظلم نکردند اما به خودشان ستم مي﴾ما ظلمهم اهلل ولکن كانوا أنفسهم يظلمون﴿ (1

 !: ای برادرم، مپندار كه بيهوده آفريده شده ای!يا أخي، ال تحسب أنَّک خُلقت سدی (2

 !د؟بينيچرا پچ پچ مي كنيد، آيا بت های شکسته مان را نمي: !أ ال تشاهدون أصنامنا مکسّرة؟ !لِمَ تتهامسون؟ (3
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: در كالس ما هيچ دانش آموز اخاللگری نيست كه از دستورات !ليس في صفّنا طالب مشاغب يعصي أوامر المعّلم (4

 !معلم سرپيچي كند

 «:!إنَّ المرء مخبوء تحت لسانه»عيّن الصّحيح عن مفهوم عبارة  -133

 فراق يار                          و آه درون به صدق مقالم داللت است من، مجرم محبت و دوزخ،  (1

 مي دهد ظاهر هر كس خبر از باطن او                      رتبه ی پيرهن آری ز قبا معلوم است  (2

 رنگين سخنان در سخن خويش نهان اند                    از نکهت خود نيست به هر حال جدا گل  (3

 برون از گفتن است                          اين چه مي گويم كه احوال من استحال من اكنون  (4

 عيَّن الصّحيح:«. وقتي دست ديگران را مي گيری تا ياريشان كني، بدان كه دست ديگرت در دست خداست!» -134 

 !إذا تَتَّخذ يد األخرى لعونِهم، فتنبّه أنَّ يدک األُخرى تکون بيد اهلل (1

 !إن أخذت يد األخرين لعونهم، فأنت تعلم أنَّ اليد األخرى في يد اهلل (2

 !عندما تأخذ يد اآلخرين لتساعدهم، فاعلم أنَّ يدک األخری في يد اهلل (3

 !( لما تّتخذ يد األخرى حتّى تساعدهم، فأنت تتنبّه أنَّ اليد األُخرى بيد اهلل4

 عيِّن الصّحيح:«. !رين مردم نسبت به خويشتن استكسي كه از پروردگارش اطاعت كند، خيرخواه ت» -135 

 !الَّتي أطاعت ربّه فهي خير النّاس بالنّسبة إلى نفسها (1

  !من أطاعت ربّها فإنه من أفضل النّاس لنفسه (2

 !الَّذی قام بطاعة ربّه فهو خير الّناس لنفسه (3

 !من أطاع ربّه، فهو أنصح النّاس لنفسه (4

 حسب التوضيحات: الخطأعيِّن  -361 

 ورقة ترسم عليها حدود البالد و المدن و المحافظات: البرنامج  (1

 جدار خشبيّ أو حديدیّ يستخدم للحفاظ على البيت أو الحديقة: السّياج  (2

 لوح كبير يکتب المعلّم عليه و يشاهد بألوان مختلفة: السبّورة  (3

 خطأ يُعلنه الحکم للمهاجم الّذی يقصد أن يسجّل هدفاً: التسّلل  (4

 الصّحيح في ضبط حركات الکلمات: عيِّن -137

 !الطُّلّاب سوفَ يَتَخَرِّجونَ ِمنَ الجامعِة بعد سَنَةٍ واحدةٍ (1

 !يا زميالتي؛ اسْتَمَعَن إلى القرآِن خاشِعات (2
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 !المُسلِمونَ خَمُس سُکّان العالَمِ (3

 !ال يَجوزُ اإلصرارُ عَلَى نِقاطِ الخِالف و عَلَى العُدوانِ (4

 :بما يناسب النّصّ( 381-411قّة، ثمّ أجب عن األسئلة )** إقرأ النّصّ التّالي بد

تشترک الکائنات الحيّة بخصائص ثالث؛ أوَّلها التنفّس و ثانيها حوائجها الغريزيّة كالعطش، و أخيراً استمرار نموّها إلى نهاية 

 !حياتها. و كلّ ما ال يتّصف بهذه الصفات الثّالث ال تعتبر كائنًا حيّاً

ا أَن تکون لکلّ كائن متطلّباته الخاصّة؛ فنرى أنَّ البعض يعيش في الماء و البعض اآلخر يعيش خارج الماء ولکن ال يمنع هذ

على اليابسة؛ بعض أنواع الحياة تحتاج إلى البرودة و بعضها اآلخر إلى الحرارة، قسم من المخلوقات يتغذّى بالنّبات و اآلخر 

 !بالحيوان و الثّالث يأكل من جميعها

بعض الحيوانات يعيش عدّة ساعات و اآلخر عدّة سنوات، فاألشجار تعيش اكثر من أیّ شيء آخر، فاإلنسان في هذا المجال 

 !و بفضل التقدّمات الطبيّة و العنايات الصحيّة يعيش اآلن أكثر بکثير بالنّسبة إلى الماضي

 «!............، فليس كائنًا حيّاًكلّ موجود ال يشعر في وجوده ..........»للفراغ:  الخطأعيّن  -138

 ( مقدار عمره4( استمرار النمّو                    3( الجوع                     2( الرّشد                    1

 «!ليس ................... جزءاً من خصائص الکائن الحيّ المشتركة»عيِّن الصَّحيح للفراغ:  -139

 ( اإلحتياج إلى الهواء4( اإلحتياج إلى الطّعام             3( الموت و الحياة         2   ( مکان العيش        1

 :الخطأعيِّن  -401

  !عمر الحيوانات ال يُساوی عمر النّباتات (1

  !أقلّ زمن يعيش الکائن الحيّ هو يوم واحد (2

 !العنايات الصحيّة و االلتزام بها تسبّب أن يعيش المخلوق أكثر (3

 !اية و النّهاية في الحياة من الصّفات المشتركة بين المخلوقاتوجود البد (4

 «المواضيع الَّتي جاءت في النّص على الترتيب هي ............. : »الخطأعيِّن  -411 

 الحوائج الغريزيّة، عمر النباتات، عمر اإلنسان (1

 الحياة في الماء، عمر األشجار، األُمور الصحيّة  (2

 دة و الحرارة عند الحيواناتالتکامل، التغذية، البرو (3

 الصفات المشتركة، الصفات الخاصّة، عمر الکائنات (4

 (421 -441عن نوعيّة الکلمات و محلّها اإلعرابيّ في أسئلة ) الخطأ** عيِّن 
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 :﴾قُل إنّي ُأمرتُ أن أعبد اهلل مُخلصاً له الدّين﴿ -142

 فعل و فاعله ضمير بارز  مجهول / -مجرّد ثالثيّ  -للمتکلّم وحده  -أُمرتُ: فعل ماض  (1

 أن: من الحروف الناصبة الّتي تستخدم مع فعل مضارع و تنصبها و ال محلّ إعرابّي له  (2

 نکرة  / حال -« إخالص»اسم فاعل من مصدر  -مذكّر  -مفرد  -مُخلصاً: اسم  (3

 الضمائر كلّها من المعارف / مجرور بحرف الجرّ  -للغائب  -ـه: ضمير متصل  (4

 :﴾ما تقدّموا ألنفسکم من خير تجدوه عند اهلل﴿ -143 

 البارز « الواو»معلوم / فعل شرط و فاعله ضمير  -« تقديم»من مصدر  -للمخاطبين  -تُقدّموا: فعل مضارع  (1

 نکرة / مجرور بحرف الجرّ  -ما جاء في معنى اسم التّفضيل  -مذكر  -مفرد  -خير: اسم  (2

 معرفة بالعلميّة / مضاف إليه -مفرد  -اهلل: لفظ الجاللة  (3

 تجزم المضارعين بعدها / ال محلّ إعرابّي لها -من الکلمات الشرطيّة  -ما: اسم  (4

 «: للکالم آداب يجب على المتکلّم أن يعمل بها و يدعو المخاطبين إلى عمل صالح» -144 

 نکرة / مبتدأ مؤخّر  -ر( و هو مذكّ« أدب» -جمع تکسير )مفرد  -آداب: اسم  (1

 معرفة / مجرور بحرف الجرّ  -« يُکَلِّمُ -كَلَّم »اسم فاعل من  -مذكّر  -مفرد  -المتکلّم: اسم  (2

 معرفة/ مفعول به -« خِطاب»اسم مفعول من مصدر  -المخاطبين: جمع سالم للمذكّر  (3

 نکرة / صفة -اسم فاعل من مجرد ثالثيّ  -مذكّر  -صالح: مفرد  (4

 من الحروف األصليّة للفعل: ليست« النون»ن حرف عيِّ -145

 !اِنکسر اإلناء الزّجاجيّ بيد الطّفل غفلة (1

  !رائحة األَزهار الطيّبة انتشرت في ساحة دارنا (2

 !اِنتخبتُ خمس مقاالت من بين عشرة كتب لمطالعتي (3

 قال اهلل تعالى أنعمتُک باكثر من مائتي نعمة، فلماذا ال تشکرني؟! (4

 «:مَن»حيح عن المحل اإلعرابيّ لکلمة عيِّن الصّ -146

 مجرور بحرف الجّر  ←أُقدّم أحرّ تحيّاتي ألُمّ من يدافع عن الوطن.  (1

 فاعل  ←لقد ضلّ عن الصّراط المستقيم من يتوكّل على غير اهلل  (2

 مفعول به  ←يُبعث مَن في القبور يوم القيامة ليُحاسب حسابًا دقيقًا  (3

 مبتدأ ←حسن اهلل إليهم كُلّ من يحسنون إلى المساكين ي (4

 عيِّن الصّحيح للفراغين: -147 
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 «!إذا ................ هواة هذا األثر الفنىّ كثيريَن ....................... سعره غالياً»

 سيکون –( أصبح 4تکون               –( يکون 3تصير               -( تکون 2( كانت . يصبح              1

 «:ال»في نوعيّة  الخطأعيِّن  -481 

 )نافية للجنس(  !هذه سنّة قد جعلها اهلل بأنّه ال تقدّم مع الجهل (1

 ال نتوقّع الخبر إلّا من كدِّ يميننا و فضل ربّنا )نافية(  (2

 ال تطلب األمَّة المتکاسلة التقّدم و النّجاح! )ناهية( (3

 ال ترج الخير ممّن حقّر نفسه و أهانهاا )نافية(  (4

 عيِّن أسلوب الحَصر:  -149

 !أعطى المحسن طعامه إلى الفقير إلّا قلياًل منه (1

  !ال يجد اإلنسان في خلقة هذا العالم إلّا الحکمة (2

  !نجح التَّالميذ في دروسهم إلّا اّلذينش لم يدرسوا جيّداً (3

 !أفراد هذه األسرة عملهم الصّباح الباكر إلّا اثنين منهم أيبد (4

 فقط:« تأكيد الفعل»و عناية على  عيِّن ما فيه اهتمام -150

 !تسير قافلة اللّيل و النّهار من دون توقّف مُسرعة (1

  !ساعدني أحد األصدقاء مساعدة أشکره عليها طول حياتي (2

  !وقف الحاضرون في وسط السّاحة مستعدّين إلكرام المدعوّين (3

  !كان الوالدان يشّجعان ولدهما على التحلّي باألَخالق الحسنة تشجيعاً  (4

 (151-160*عيّن األصّح و األدقّ عن الترجمة أو التّعريب أو المفهوم للعبارات )*

 ﴾ال يَْحزُنْکَ قولُهُم إنَّ العزَّةَ هللِ جميعاً﴿ -151

  !گفتار آنها تو را اندوهگين نمي كند، چون همه ی عزت برای خداوند است (1

  !گفتارشان تو را ناراحت نکند، زيرا ارجمندی همه از آن اهلل است (2

 !سخن آنان، تو را ناراحت نمي كند، بي شک عزت همگي برای خدا است (3

 !سخنشان تو را اندوهگين نسازد، زيرا عزت فقط برای پروردگار است (4

 «:!قد يلقي الشّابّ نفسَه بسبب أَخطائه في بئر، الخروج منها صعب كثيراً » -152

  !كه خروج از آن سخت استآن جوان به خاطر خطاهايش گاهي خويشتن را در چاهي مي بيند  (1
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 !آن جوان كه برای اشتباهاتش خود را در چاه مي اندازد، بيرون آمدنش از آن خيلي دشوار است (2

 !باشدگاهي جوان به خاطر اشتباهاتش خود را در چاهي مي اندازد كه خارج شدن از آن بسيار دشوار مي (3

 !بيرون آمدن از آن خيلي سخت مي باشد گاهي يک جوان به علت اشتباهانش خود را در چاهي مي بيند كه (4

 «إن نؤمن بأنّ الباطل سيکون زهوقاً، فلن نيأس من سيطرة الظّالمين!» -153

  !اگر ايمان بياوريم كه باطل از بين رفتني خواهد بود. از مسلّط شدن ظالمان نااميد نخواهيم شد (1

 !مسلّط شوند نااميد نمي شويم چنانچه ايمان بياوريم كه باطل نابودشدني است، از اين كه ظالمان (2

 !چنانچه ايمان داشته باشيم كه باطل از بين خواهد رفت، از مسلّط شدن ظالمان نوميد نخواهيم شد (3

 !ويمشاگر به اين كه باطل از بين رفتني است، ايمان داشته باشيم، از اين كه ظالمان مسلّط شوند نوميد نمي (4

 «: !هناک خيرٌ في كلّ شدّة فإنّنا نستطيع أن نعرف بها صديقنا من عدوّنا» -154

  !در هر سختي ای خيری وجود دارد، چه ما مي توانيم به وسيله آن دوست خود را از دشمنمان بشناسيم (1

  !آنجا در هر سختي ای خيری است كه توانسته ايم به وسيله آن دوستان و دشمنان خود را بشناسيم (2

 !همه سختي ها سود و منفعتي برای ما است، زيرا شناخت دوست از دشمن را در پي دارد آنجا در (3

 !در هر سختي ای منافعي هست كه شناختن دوست و دشمنمان را به واسطه ی آن به دنبال دارد (4

 «:!همكانَ مُنشِدو المُلَمَّعاتِ اإليرانيّونَ يَسَتخدِمُونَ لُغتَي العربيّة و الفارسيّة في أشعارِ» -155

 !سرايندگان ملعّمات ايراني بودند و از زبان عربي و فارسي در شعرهای خود استفاده مي كردند (1

  !ملمّعه سرايان ايراني در اشعار خود در زبان عربي و فارسي را به كار مي گرفتند (2

  !سرايندگان ايراني ملّمعات، در شعر خود زبان عربي و زبان فارسي را به كار مي گيرند (3

 !ايرانيان ملمّعه سرای در شعرهای خود از زبان عربي و فارسي استفاده كرده اند (4

 :الخطأعيِّن  -156

  !هذه اليد يحبّها اهلل: اين دست است و خداوند آن را دوست مي دارد (1

  !هذه يدٌ يحبّها اهلل: اين دستي است كه خداوند آن را دوست مي دارد (2

 !ئک: اين گراميان بر آنها تکبّر نمي ورزندهؤالء المکرّمون ال يتکبّرون على أول (3

 !هؤالء مکرّمون ألنّهم ال بتکبّرون على األخرين: اينان گرامي هستند، چون بر ديگران تکبّر نمي كنند (4

 عيِّن الصّحيح: -157

  !تبر را بر دوشش آويخت و از بتخانه خارج شد ]الفأس علي كتفيه و خرج من المعبد: ابراهيم  ]علّق إبراهيم  (1
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إنّ اهلل أرسل األنبياء ليهتدی النّاس إلى الدّين الحقّ: خداوند پيامبران را فرستاد برای اين كه مردم را به دين  (2

  !حق هدايت كنند

النّقوش المکتشفة تؤكّد على اهتمام اإلنسان بالدّين: نگاره های كشف شده بر اهتمام انسان به دين تأكيد مي  (3

 !كند

 !يُترَک سُدیً أبداً على حاله، آدميزاد بايد بداند كه او هرگز به حال خويش رها نمي گرددلِيعلم ابنُ أدم أنّه لَن  (4

 للمفهوم: األنسبعيّن « لکلّ مقام مقال» -158

 سخن كم گوی و نيکو گوی در كار                            كه از بسيار گفتن مرد شد خوار  (1

 كه حقيری تو يا بزرگ و خطير                    جز به راه سخن چه دانم من                   (2

 به خنده گفت كه سعدی سخن دراز مکن                   ميان تهي و فراوان سخن چو طنبوری  (3

 تا نيک نداني كه سخن عين صواب است                     بايد كه به گفتن دهن از هم نگشايي (4

 «:از عمرش به تحصيل پرداخته است، از جای خود برمي خيزيم! سالگي 40با احترام برای كسي كه در » -159

  !نقف من أماكننا باالحترام لمن يقوم أربعين سنة من عمره بالدراسة (1

 !نقف لمکائنا مع االحترام لمن يعمل أربعين سنة من عمره بالدراسة (2

 !نقوم من مکاننا محترِمين للّذی قد قام بالدّراسة في األربعين من عمره (3

 !نقوم ألماكن لنا لنحترم الّذی عمل بالدراسة في سنّ األربعين من عمره (4

 عيِّن الصَّحيح:« !هر لحظه ملتمسانه از خدا مي خواهيم كه طالبان علم را از سالمتي كامل برخوردار كند» -160

  !كلّ لحظات نريد من اهلل بالتماس أن يتمتّع طلّاب العلم بسالمة التامّة (1

  !اهلل ملتمسين أن يمتّع طالبي العلم بالصّحة الکاملة كلّ لحظة نطلب من (2

 !في كلّ لحظة نسأل اهلل و نحن ملتمسين أن يَهب سائلي العلم بصحة تامّة (3

 !في كلّ لحظات رجونا من اهلل بالتماس أن يَهب باحثون العلم السّالمة كاملة (4

 عّين المناسب فيما يلي: -161

 !لُبّ ←ساق النّخلة و نحوها  (1

  !الحاكم ←ُر المباراةَ بين فريقيِن مَن يدي (2

 الهدفُ ←إدخال الکرةِ في المَرمَي  (3

  !الُجُزر ←ما ُيفيدُ لتقويةِ العيونِ  (4

 في ضبط حركات الکلمات:  الخطأعّين  -162
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  !اثنانُ و ثمانونَ تقسيٌم على اثنينِ يُساوی واحدًا و أربعينَ  (1

  !َد مَوتِهِمايَجْری أجْرٌ اسْتغفارِ الوَلَدِ لِلوالِدَينِ بَع (2

 !العبادةُ عََشرَةُ أجزاٍء تِسعةُ أجزاءٍ في طلبِ الحاللِ  (3

 !كُلوا جميعاً وال تََفرَّقوا، فإِنَّ البََركَةَ مَعَ الجَماعَةِ  (4

 :بما يناسب النّص( 163-166**اقرأ النّصّ التّالي بدقّة، ثمّ أجب عن األسئلة )

بين اإليرانيّين و العرب تعود إلى أقدم العصور. فوجود المفردات الفارسيّة في أشعار شعراء العرب قبل اإلسالم العالقة 

ى إضافة إل !أفضل حجّة إلثبات هذا األمر. أحد أسباب استحکام هذه العالقة هو موضوع ترجمة اآلثار إلى هاتين اللّغتين

النهضة العلمية الّتي نُفخت في أركان المجتمع اإلسالمي. فهُم قد سعوا أن  ذلک كان اإليرانيّون من رُوّاد )ج رائد( تلک

 !يوسّعوها، و في هذا المجال اعتنوا بلغة هذه النّهضة أكثر من أصحابها

أليفات تولم يشعر اإليرانيون بالغرابة حين رأوا أنّها هي اللغة العربيّة، بل أنِسوا بها و حاولوا أن يدوّنوها و ينظّموها، فألّفوا 

 !متنوّعة كثيرة لفهمها و تبيينها و استخراج ظرائفها

 عّين المناسب للفراغات:«. !اإليرانيّون ....................... اللّغة العربيّة؛ ألنّهم أحسّوا أنّها ........................»....................... -163

 منهم  -شأن  -رفع  (1

 لغة العلم  -كتب  -ألّف  (2

 لغة الدين  -غرابة  -شعر  (3

 لغتهم األصيلة -أركان  -اِرتفع  (4

 عّين الصّحيح: -164

  !العرب لم يشعروا بالغرابة حين رأوا لغة تلک النّهضة العلميّة (1

 !إنّما ظهرت العالقة بين اإليرانيّين و العرب بعد أن ظهر اإلسالم (2

 !ة في الفارسيةالتّرجمة تسبّب اِستحکام االستفادة من مفردات اللّغة العربيّ (3

 !جهود اإليرانيّين لتدوين الکتب حول اللّغة العربيّة أكثر من العرب أنفسهم (4

 عيّن الصّحيح: من عالئم العالقة بين االيرانيّين و العرب هي ........................  -165

 !وجود الکتب و األثار المترجمة إلى هاتين اللّغتين (1

  !يرانيّين قبل اإلسالموجود مؤلّفات بالعربيّة عند اإل (2

  !تأليف الکتب الکثيرة بالعربية لفهمها و استخراج ظرائفها (3

  !أُنس االيرانيّين باللّغة العربيّة و عدم الشّعور بالغرابة بها (4
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 : الخطأماذا عمل اإليرانيّون؟ عّين  -166

 !ألّفوا كتباً حول اللّغة العربيّة (1

  !استخرجوا دقائق و ظرائف هذه اللّغة (2

 !ا رائحة النّهضة العلميّة من قبل اإلسالمنفخو (3

 !أنسوا باللّغة العربيّة و أحبّوها و لم يشعروا بالغرابة منها (4

 (167 -169**عَيِّن الصَّحيح عن نوعيّة الکلمات و محلّها اإلعرابيّ في أسئلة )

 «:!کرهونهاتَنصحنا اآليات القرآنيّة و تقول: ال تعيبوا اآلخَرين وال ُتلقّبوهم بألقاب ي» -167

 معرفة بالعلميّة / صفة  -مؤنث  -مفرد  -القرآنيّة: اسم  (1

 معرف بأل / مفعول به  -اسم فاعل  -األخَرين: جمع سالم للمذكّر  (2

 لبارزا« هم»مجهول / فعل و نائب فاعله  -مصدر على وزن تفعيل  -للمخاطبين  -ال تُلقّبوا: فعل مضارع للنّهي  (3

 «ألقاب»معلوم / الجملة تصف اسم نکرة  -متعدّ  -مجرد ثالثيّ  -للغائبينَ  -يکرهون: فعل مضارع  (4

 «.!من المستشرقين الّذين وُلدوا في ألمانيا ولکن هي مُعجبة بإيران« شيمل»ُتعَدُّ » -168

 الجملة فعليّة ، و «شيمل»مجهول / فعل و نائب فاعله  -مجرّد ثالثيّ  -للغائبة  -تُعَدُّ: فعل مضارع  (1

اسم مفعول من باب استفعال / مجرور بحرف جرّ و عالمة  -المستشرقين: جمع سالم للمذّكر و نونه مفتوحة دائمأ  (2

 « الکسرة»جرّه 

 اسم مکان / مجرور بحرف الجرّ  -معرفة بالعلميّة  -مؤنث  -ألمانيا: مفرد  (3

 خبر« / تعجّب»اسم فاعل من مصدر  -مؤنث  -مُعجبة: مفرد  (4

 :﴾فسجد المالئکة كلّهم أجمعون إلّا إبليس استکبر و كان من الکافرين  ﴿-169

 معرّف بأل / فاعل و )مستثني منه(  -و هو مذكّر( « المَلَک»المالئکة: جمع تکسير )مفرده  (1

 نکرة / مستثني  -مذكّر  -إبليس: مفرد  (2

 خبرالزم /  -مزيد ثالثيّ من باب استفعال  ۔للغائب  -استکبر: فعل ماض  (3

 معرفة / مجرور بحرف الجرّ  -« تکفير»اسم فاعل من مصدر  -الکافرين: جمع سالم للمذكّر  (4

 عيِّن ما يوجد فيه العدد األصلىّ: -170

 !شاهدت واحدة من الطّالبات أمس في ساحة مدرستنا (1

 هل تتذكَّر حادثة يوم الحادی عشر من سبتمبر؟!  (2

 من هي التّلميذة األولى في هذا الصّفِّ؟! (3
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 اح اليومِ األوّل حدث أمامي تصادمٌ في الشّارع!صب (4

 عيّن الفاعل مضافًا و المفعول موصوفاً: -171

  !قرأَت أختي في مجلّة علميّة أنّ خواصّ العسل أكثر مّما نعلم (1

  !البالدُ اإلسالميّة مجموعةٌ من الشّعوب الکثيرة تختلف في لغاتها و ألوانها (2

 !اشتری والد صديقي من السّوق ساعة ذهبيّة البنه و قميصًا ألخيه (3

 !الزّرافة ال تناَم في اليوم الواحد إلّا أقلّ من ثالثين دقيقة و على ثالث مراحل (4

لمّا شاهدت المدرّس قلت لمحمّد: جاء المدرّس، فلنحضر في الصفّ لنتعّلم الدرسَ منه : عيِّن الصّحيح في تأثير » -172

 ت الثّالث:اللّاما

 لِنَحضُرْ  –لِنتَعَلَّمْ  -لِمحمّدٍ  (1

 لِنَحضُرَ  - لِنتَعَلَّمْ  –لِمحمّدَ  (2

 لْنَحضُرْ  –لِنتَعَلّمَ  -لِمحمّدٍ  (3

 لِنَحضُرْ  –لِنتَعَلَّمَ  -لِمُحمّدٍ  (4

 ترجمة الفعل المضارع عن األخرى: تختلففي أّی عبارة  -173

 !كأنَّ أوالدی يرجعون إلى البيت اليوم (1

  !قرَّر أخي أن يفعل ما قصده مع التأخير (2

 ليت أمّي تأتي معنا في هذا السّفر! (3

 !أختي لتُحاوِل أكثرَ للنّجاح في االمتحان (4

 عيِّن الصّحيح )حول صاحب الحال(: -174

 األسرة  ←إنّنا ذهبنا مع األسرة إلى حفلة عظيمة مسرورين  (1

 لدروس ا ←التّلميذات ليقرأن الدروس قبل االمتحانات ساعيات  (2

 مدير  ←مدح مدير الشّركة هذه الموظّفة الئقة و عارفة بأمور الشركة  (3

 المصلّون ←اشترک المصلّون في صالة يوم الجمعة مکبّرين  (4

 على المفعول المطلق: ال تشتملأیّ إجابة  -175 

 !كانَ ذلک الشّيخ يعمل دائماً أعماالً صالحة (1

  !اجتهدتُ في دروسي اجتهاداً آلخذ درجة النّجاح (2

 !قرأت نصّ الدّرس أمس في المکتبة قراءة كاملة (3
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  !قد فسَّر لنا األستاُذ آية من القرآن تفسيراً علميّاً  (4

 (176-185**عيّن األصّح و األدقّ عن الترجمة أو التّعريب أو المفهوم للعبارات )

 :﴾ومما تُجزَون إلّا ما كنتم تعملون إلّا عباد اهلل المخلصين أولئکَ لهم رزق معل﴿ -176

 !جز آنچه انجام ميداديد مجازات نمي شويد مگر بندگان مخلص خدا، آنان روزی مشخصي دارند (1

  !جزا نخواهيد يافت مگر آنچه عمل مي كرديد، جز بندگان خدا كه مخلص هستند، آنان روزی مشخصي دارند (2

 !مشخصي دارندجز آنچه انجام داديد، مجازانتان نمي كنند، مگر بندگان باخالص، همان ها كه روزی  (3

فقط به آنچه انجام مي داديد كيفر مي شويد، جز بندگان خدا كه با اخالص هستند، آنان كه رزقي مشخص  (4

 !دارند

 «:!أخرجتُ األفکار الّتي كانت قد اِختفت في سجن ذهني، و تنفّست براحة مرّة أُخری» -177 

  !و برای مرتبه ی ديگری نفس راحت كشيدم همه افکاری را كه در گوشه ی ذهنم زنداني شده بود بيرون آوردم، (1

 !افکاری را كه در گوشه ی زندان ذهنم پنهان بود خارج كرده، برای يک مرتبه ی ديگر به راحتي نفس كشيدم (2

 !همه ی آن افکار را كه در زندان ذهني من زنداني بود بيرون كردم، و دوباره تفسي راحت كشيدم (3

 !افکاری را كه در زندان ذهنم پنهان شده بود خارج كردم، و بار ديگر به راحتي نفس كشيدم (4

 «:!هناک نوع من النّمل ال يستطيع أن يقاوم أمام أربعين درجة من الحرارة إلّا عشر دقائق» -178 

  !دقيقه مي تواند مقاومت كند 10درجه حرارت، فقط  40نوعي مورچه وجود دارد كه در برابر  (1

 !دقيقه مقاومت مي كند 10درجه حرارت، تنها  40يک نوع مورچه وجود دارد كه در برابر بيش از  (2

 كندا دقيقه مقاومت نمي 10درجه ای، به جز 40نوعي از مورچه ها آنجا موجود است كه در مقابل حرارت  (3

دقيقه مقاومت  10از درجه، بيشتر  40يک نوع از مورچه ها هستند كه نمي توانند در مقابل حرارت بيش از  (4

 !كنند

يجب أن نقول لبعض النّاس أنتم الّذين ال تستطيعون أن تقفوا على رجلکم، فکيف تستطيعون أن تقفوا على » -179

 «:!قولکم

بايد به بعضي مردم بگوييم شما كه نمي توانيد روی پای خود بايستيد، چگونه مي توانيد روی سخن خود  (1

  !بايستيد؟

بايد به برخي انسانه ا اين گونه گفت شما توان ايستادن بر روی پای خود را نداريد چه طور بر روی حرف خود  (2

  !توان ايستادن داريد
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د بر توانيواجب است به برخي از مردم گفته شود شما نتوانستيد بر پای خود بايستيد پس به چه صورت مي (3

 !حرف خود بايستيد؟

ان ها چنين بگوييم شما كه قادر بر ايستادن روی پا نيستيد، چگونه بر سخن خود ضروری است به بعضي از انس (4

 !قدرت ايستادن داريد؟

 :«!ال يتغلّْب عليکَ اليأسُ عندما تفقد شيئًا جميالً، فبعض األحيان يجب أن يرحل الجميل لياتي األجمل» -180 

  !رود تا زيباترين بيايدنااميد مباش وقتي چيزی زيبا را از دست دادی؛ چون بايد زيبا ب (1

 !چيره نشود هنگام از دست دادن چيز زيبا، چه گاهي زيبا مي رود تا زيباتر بيايد توناراحتي بر  (2

 !هنگامي كه چيزی زيبا را از دست مي دهي، دچار نااميدی مشو؛ چون زيبا مي رود تا زيباتری بيايد (3

 !کند؛ زيرا گاهي بايد زيبا برود تا زيباتر بيايدوقتي چيز زيبايي را از دست مي دهي، نوميدی بر تو غلبه ن (4

 عيِّن الصّحيح: -181 

 !أولئک العقالء يُبعدون أنفسهم عن كلّ امر باطل، آن عاقالن خود را از هر امر باطلي دور مي كنند (1

  !هؤالء الطلّاب سيشاهدون ثمرة جدّهم: اين ها دانش آموزاني هستند كه نتيجه سعي خود را خواهند ديد (2

لئک األنبياء تحمّلوا مشقّة كثيرة لهداية الناس: آنها پيامبراني هستند كه برای هدايت مردم، مشقّت بسياری أو (3

  !تحمل كردند

هؤالء البنات كتبن رسائل ألبيهنّ الحنون حين كان في الجبهة: اين دختران كساني هستند كه برای پدرشان  (4

 !وقتي در جبهه بود نامه ی محبت آميز نوشتند

 :الخطأعيِّن  -182

ان در منزلت أُولي آيات القرآن على نبيّنا الکريم في كهف اِسمه حراء؛ نخستين آيات قرآن بر پيامبر گرامي (1

  !غاری نازل شده است كه نامش حراء است

شاهدت زميلتي في المکتبة و هي تبحث عن كتاب تاريخيّ: همکالسي ام را در كتابخانه ديدم وقتي كه به  (2

  !كتاب تاريخ مي گشتدنبال 

بعد السقوط من السّلّم شعرت أنّ راسي يُؤلمني جدّاً: پس از افتادن از نردبان احساس كردم كه سرم بسيار  (3

  !درد مي كند

نند در كجميع المتفرّجين يشجّعونَ فريقنا الفائز و هم واقفون: همه تماشاگران تيم برنده مان را تشويق مي (4

 !حالي كه ايستاده اند

 عن مفهوم العبارات: الخطأعيّن  -183
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 حبّکَ ال يزول حتّى بعد موتي!  ←وجدت رائحة الحبّ إن شممت رفاتي  (1

  !حزني على فراقکَ ال يُوصف ←و إن شکوتُ إلى الطَّير نحنَ في الوكنات  (2

 !قلبي ال يخلو من حبّک ←مضى الزّمان و قلبي يقول إنّک آتي  (3

 !فاعتبروا بالعبر ←من جرّب المجرّب حلّت به النّدامة  (4

 «:!ايران سال ها پيش به سازمان يونسکو پيوست و به قوانين آن در چارچوب آموزشي پايبند شد» -184

  !في سنواتٍ ماضيٍة اِنَْضمَّتْ إيران بِمُنَظَّمَةِ اليونسکو و قَبِلَتْ قَوانينَها التعليميّة و اَلتَزمَت بها (1

  !مةِ اليونسکو و عاهَدَت في المَجاالتِ التّعليميّةأَلْحَقَت إيران سنواتٍ ماضيةٍ بِمَُنظَّ (2

  !دخلت إيران في مُنَّظَمَِة اليونسکو سنوات مِن قَبل و عَزَمَْت أن تلتَزِم باإلطار التعليميّ (3

  !اِنضَمَّتْ إيران بِمُنَظَّمِة اليونسکو قبل سنواتٍ وَ الْتَزَمَتْ بِقَوانينِها في اإلطار التعليميّ (4

 «!هداشت اعالم كرد كه زيادشدن زباله های پزشکي باعث تهديد محيط زيست مي شودوزارت ب» -185

  !كانت قد اخبرت إدارَة الصِّحّةِ إنْ يَکثُرْ النُّفايات الطِّبيَّةِ يُهَدِّدْ البَيئةِ (1

  !أعْلَنَتْ وزارة الصِّحة أنَّ ازدياد النُّفايات الطّبيّةِ يُسَبِّبُ تهديد البئيةِ (2

 !رة السَّالم أنّ كثرَةَ النّفاية الطِّبيَّةِ يُسبّب تَخريب البيئةِبَيَّنَتْ وزا (3

 كانت تحذّر إدارة النَّظافَةِ أن يَکثُرَ المرُض بِسببِ كَثرَِة النُّفايات الطِّيَّبةِ (4

 مترادف و متضاد؟  ما جاءفي أّی عبارة  -618 

 !ما َتزْرَعْ في الدّنيا تَحصُدْ في األخِرَةِ (1

  !يساعد اهلل من ينصر عباده المظلومين (2

 !يَبْلُغُ الصّادِقُ بِصِدْقِهِ ما ال يَبُْلغُه الکاذِبُ بِاحتيالِهِ (3

 ﴾الّذی أطْعَمَهُم مِن جوعٍ و آمَنهُم مِن خَوفٍ ﴿ (4

 في قراءة الکلمات: الخطأعيّن  -187 

 !عَلَينا أن ال نَتّخِذَ إلهينَ اثنينَ إّنما هوَ إلهٌ واحدٌ (1

  !يَتَجَلَّى اتّحادُ األُمَِّة اإلسالميّةِ في صوَرٍ كثيرَةٍ (2

 ﴾إنّ اهللَ ال يَهدِی َمن هو كاذبٌ كفّارٌ ﴿ (3

 !رأيتُ مُزارِعاً و سَأَلتُهُ أن يَأْخُذَني إلى مَوقِفِ تَصليِح السَّيّاراتِ (4

 : بما يناسب النّص( 818-119** إقرأ النّصّ التّالي بدقّة ثّم أجب عن األسئلة )
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دأت و قد ب !ان الطّيران أمل الکثيرين من الناس. فحين شاهدوا الطّيور و هي تطير بعيدًا في الفضاء َكبُر ذلک الحلمك

 !المحاوالت االُولى بتقليد الطّيور من جانب المشتاقين إلى ذلک

ها و صعودها عمودّی، كما أنّها تمتاز بمزايا، منها أنّ هبوط« الطائرة العموديّة»فبعد قرون قام اإلنسان بإنتاج طائرة باسم 

 تطير أُفقيّاً في كلّ الجهات. 

 و اإلنسان يستفيد منها في الحروب، كما يستفيد منها لنجاة المرضى و المُصابين في السّيل أو الحريق و... 

شاهد في هذه هذه الطّائرة تستطيع الهبوط على قمّة الجبل أو على سفينة في البحر أو على أرض الغابة و ... و ممّا ن

  !الطّائرات وجود مِظَلّهُ يستفيد منها الرّكّاب )جِ راكب( أو قائد الطّائرة في وقت الحاجة

 )المظلّة: وسيلة للهبوط من داخل الطائرة، يقال لها: مظلّة النجاة(

 متى اشتدّت رؤيا الطّيران في اإلنسان؟ -188

 !حينما سافر بالطّائرة العموديّة في الفضاء (1

 !الدته حين تولّد و شاهد الطّيورمن زمن و (2

 !حين رأى طيران الطّيور في أعماق الفضاء (3

  !في وقت كان الطّيران أمل الکثيرين من النّاس (4

 عيِّن الصّحيح: -189

  !وسائل النّقل الجوّی جميعها بحاجة إلى أراضٍ مسطّحة موسّعة للهبوط (1

  !لطّيرانقدرة محاكاة اإلنسان تُسبّب أن يصل إلى مُناه في موضوع ا (2

  !ال يستفيد اإلنسان من الطّائرات إلّا لينتقل من نقطة إلى أُخرى (3

 !جميع الناس قد قصدوا ان يقلّدوا الطّيور، لکنّهم انهزموا كلّهم (4

 من صفات الطّائرة العمودية:  ليسعيّن ما  -019

 !نقل الجرحى لمعالجتهم (1

  !الطّيران نحو الجهات الستّ (2

 !الهبوط على السفينة الحربيّة (3

 !حمل السّفن الحربية و نقلها (4

 للفراغ: تستخدم المظلّة في الطّائرة الحربية ...........  الخطأعيّن  -119

 !قرب سقوط الطائرة (1
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 ( هؤالء أُّمهات فاضالت4                       !( أولئکَ المجتهدون موفّقون جدّا3ً

 : شرطيّةيمکن أن تکون « ما»عّين كلمة  -197

 !ما أنفقوا حتّى اآلن من أموالهم ألنّهم يُحبّونها (1

  !ما تعمله بصدق ينفعکَ في النّهاية (2

 !جهد من فَشل في امتحانات نهاية السّنة ما (3

 !ما كان عنده شيء حتّى يهبه للفقراء (4

 في اإلعراب: تختلف« من»عّين كلمة  -819 

 !في كلّ ظلمٍ نجد من لم يطلب حقَّه (1

  !كيف يَفهم تعب النّاس من يعيش في الراحة؟ (2

 !يجتنب المعاصي من يطلب العلى و يحّب نفسه (3

 !من الکائنات من يفتح أُذن قلبهيَسمع صوت الحقّ  (4

ال أظنّ .................... هناک كتباً مکررّة و لهذا أُريد ...................... أقرأ آراء عدّة كتّاب »عيِّن الصّحيح للفراغات:  -199 

 «!................. هذا العمل نافع

 ألنّ –أن  -( إنّ 4ألنّ                –أّن  -( أنّ 3      ألنّ        –ان  -( أنّ 2إلّن             –ان  -( أنّ 1

 عيّن المفعول المطلق: -200

 لماذا تنظر إليّ نظرًا مملوءً بالتعجّب هکذا؟!  (1

  !سأعود عند أبي معتذراً، و أنا لم أعتذر منه حتّى اآلن (2

  !كنت خائفاً من حرارة الشّمس الشديدة في هذا اليوم الحارّ (3

 !جديد لمّا تعّلمت منکَ درساً جديداً لن أنساه أبداً اليوم وُلدت من (4

 (201-210** عيِّن األصحّ و األدقّ عن الترجمة أو التّعريب أو المفهوم للعبارات )

به پدر خود  ]: يوسف  ﴾قال يوسف ألبيه: .... إّني رأيت أحد عشر كوكباً و الّشمسَ و القمَر، رأيتهم لي ساجدين ﴿-201

 .......گفت ............

  !قطعاً من يازده ستاره را ديدم كه همراه خورشيد و ماه، برايم سجده كنان بودند (1

 همانا من يازده ستاره و خورشيد و ماه را ديدم، آنها را برای خودم سجده كنان ديدم!  (2

 !دمن محققًا يازده تا از ستارگان را و نيز خورشيد و ماه را رويت كردم كه برای من در حال سجده هستن (3
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  !من قطعاً از بين ستارگان يازده تا را ديدم كه همگي به همراه خورشيد و ماه برايم در حال سجده كردن بودند (4

 «:!أبونا من في كالمه و أعماله جميعها بصيرة بحيث تُؤّثر علينا خير تأثير» -202

 !آنگاه تأثير بهتری بر ما مي گذاردپدر ما همان كسي است كه در سخن و اعمالش كاماًل بصيرت باشد  (1

  !پدر ما كسي است كه در همه گفتار و كردارهايش بصيرتي مي باشد به طوری كه بر ما بهترين تأثير را مي گذارد (2

 !كسي پدر ما است كه در كالم و عملش همگي آگاهي مي باشد به گونه ای كه نيکوترين اثر را بر ما داشته باشد (3

 !دارهای او آگاهي باشد، پدر ما مي باشد به نحوی كه بر ما اثری بسيار نيک داشته باشدكسي كه در گفتار و كر (4

 «:!إنّ السّعادة ليست الحصول على ما ال نملک، بل هي أن ندرک قيمة ما نملک» -203

  !سعادت در آن چه كه داريم نيست، بلکه آن است كه ارزش آن چه را داريم بدانيم (1

 !نيست، بلکه درک آن چيزی است كه مالک آن هستيمخوشبختي در آن چه نداريم  (2

 !سعادت، دستيابي به آن چه نداريم نيست، بلکه آن است كه ارزش آن چه را داريم درک كنيم (3

 !خوشبختي به دست نياوردن نداشته ها نيست، بلکه فهميدن آن چيزی است كه مالکش هستيم (4

 «!إنّما يعيش في راحة من يترک حرص الدنيا» -204

  !كسي كه حرص دنيا را ترک كند، در راحتي زندگي مي كندفقط  (1

  !فقط كسي كه حرص دنيا را رها كند، در آسودگي به سر برده است (2

 !كسي كه حرص دنيا را ترک كند، فقط در آسايش زندگي كرده است (3

 !تنها كسي كه حرص دنيا را رها كرده است، هم او در راحتي به سر مي برد (4

 «:!يحتاج شبابنا إلى نماذج مثاليّة في العلم و العمل حتّى يُهدوا إلى الصّراط المستقيم و يبتعدوا عن الضّاللة» -205

  !جوانان به نمونه های علمي و عملي برتری نياز دارند تا به راه صحيح هدايت شده از گمراهي دور شوند (1

  !راه درست را پيدا كنند و از ضاللت دور بمانند احتياج جوانان ما در علم و عمل به نمونه های برتر است تا (2

 !نياز جوانان ما به نمونه هايي برتر در علم و عمل است تا به صراط مستقيم هدايت كرده از ضاللت دوری كنند (3

جوانان ما در علم و عمل به نمونه هايي برتر احتياج دارند تا به راه مستقيم هدايت شوند و از گمراهي دور  (4

  !گردند

 :الخطأعيّن  -620

 إنّ اللّحظات ال تأتي متأخّرة أو متقدّمة،: لحظه ها نه دير مي آيند به زود،  (1

 بل إنّها تأتي في وقتها،: بلکه آنها در زمان خودشان مي آيند،  (2

 ولکنّنا نحن الّذين تصل متأخّرين أو متقدّمين،: ولي ما هستيم كه دير يا زود مي رسيم، (3
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 !: پس ما خودمان را اصالح مي كنيم زيرا زمان مقصّر نيست!ا و ال ذنب للوقتفيجب علينا أن ُنصلح أنفسن (4

 :الخطأعيّن  -207

 بعض األحيان أنت في حالة االبتعاد من اهلل،: بعضي وقتها تو در حال دور شدن از خدا هستي،  (1

 و ال ترى عيناک من اهلل أثراً،: و چشمانت نشانه ای از خدا نمي بيند،  (2

 فجأة تحدث واقعة صغيرة و ترجع إليه،: ناگهان اتّفاق كوچکي مي افتد و به سوی او برمي گردی، (3

  !: اين دست خداست كه مي خواهد تو برگردی!هذه بد اهلل الّتي تريد أن تُرجعک (4

 للمفهوم: غير المناسبعيّن « !خير األشياء جديدها» -208

 كهن را كم شود بازار در دل     چوعشق نو كند ديدار در دل                    (1

 نوكه آمد به بازار،                                     كهنه مي شود دل آزار  (2

 كهنه دوزان گر بديشان صبر و حلم               جمله نودوزان شدندی هم به علم  (3

 درم هرگه كه نو آمد به بازار                     كهن را كم شود در شهر مقدار (4

 «:!از خطاهای ديگران درس بگير. زيرا عمر برای تو كافي نيست تا همه چيزها را آزمايش كني» -209

  !اِعتبر من أخطاء اآلخرين ألنّ العمر ال يکفيک لتختبر كلّ األشياء (1

  !اِعلم خطأ اآلخرين ألّن العمر ليس كافيًا لک حتى تُجرّب األخطاء كلّها (2

 !لک عمرک الختبار نفسک األخطاء كلّها عظ خطأ السّائرين ألنّه ما يکفي (3

 !تعلّم من أخطاء غيرک ألنّک ما كفى بک عمراً حتّى تمتحن كلّ شيء بنفسک (4

 عيِّن الصحيح:« !گمان نمي كردم كه تو با وجود مشکالت بسيار، در كسب علم كوشا باشي» -210 

  ر!ال أظنّ أنّک تکون مجتهداً في االكتساب العلم رغم المشکل الکثي (1

  !ا كّنا نظنّ أنّک تکون ساعيًا رغم المشکل الکثير في اكتساب العلمم (2

 !ما كنتُ أظنّ أنّک رغم المشاكل الکثيرة، تکون ساعياً في اكتساب العلم (3

 !ال أظنّ أنّک رغم المشاكل العديدة أن تکون نشيطاً في اكتساب العلم الکثير (4

 عيِّن الصّحيح عن المفردات: -211

  !نستخدمها إّلا لجرّ السيّارات إلى موقف تصليح السيّاراتالجرّارة: وسيلة ال  (1

  !الهاوی: هو الّذی يعمل على هوى نفسه و يعبد إلهاً غير اهلل (2

  !التّلفاز: وسيلة لنشر األخبار اليوميّة و األناشيد الرّائعة فقط (3

 !مرصوص: صفة تدلّ على وجود االستحکام في شخص أو شيءٍ (4
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 ة الکلمات أو ضبط الحركات: عيِّن الصّحيح عن قراء -212

 !ليتنا اِمْتَنَعْنا َعن أكَلَ هذه المَوادِّ السُّکّريّةِ (1

 !كأنَّ إرضاءَ جَميعَ النّاس غايةٌ ال تُدْرَکْ (2

 !العَمّاُل مَشغولونَ بالعمل في الِمعْمَلِ (3

 !ال تَغْضَْب فإنَّ الَغضَبَ َمفْسَدَةٌ (4

 : بما يناسب النّص( 213-216** اقرأ النّص ثمّ أجب عن األسئلة )

سمع بهلول صوت الرّجل الباكي يقول: أتيتُ إلى بغداد حامالً كلّ المال الّذی جمعته في حياتي للتّجارة، ثمّ أعطيته عطّارًا »

معروفاً باألمانة ... فطن بهلول بالموضوع، فقرّرا أن يذهبا إلى العطّار غدًا، و قال بهلول للرّجل: ما عليک إلّا أن تطالب 

  !نتک غداً أما

في اليوم التّالي ليس بهلول مالبس أنيقة و ذهب إلى العطّار فسلّم عليه و قال: سمعت عن فضائلک و أمانتک كثيراً، و 

 أُريد أن أُسافر إلى مکان بعيد..... ففتح الکيس الَّذی كان معه و ألقى بعض ما فيه من المجوهرات البدليّة ... 

وفًا فردّ العطّار أمانته فوراً خ !سکين إلى دكّان العطّار و هو يقول له: أطلب استرداد أمانتيفي نفس اللّحظة وصل التّاجر الم

س و بعد قليل حين فتح العطّار الکي !حينئذٍ قدّم بهلول كيسه إلى العطّار و خرج !من أنّ بهلول يفطن بخيانته في األمانة

 «  !وجده مملوء بالزّجاج و الرّمل و بعض المجوهرات البدليّة

 : الخطأما كان قصد بهلول؟ عيِّن  -213

 !الدّفاع عن المظلوم (1

  !اراءة أنّ للحقّ دولة وللباطل جولة (2

 !أن يُوصل الحقّ إلى صاحبه (3

  !تعيين معيار للتمييز بين الصّادق و الکاذب (4

 : الخطألماذا ردّ العطّار أمانة الرّجل المسکين؟ عيّن  -214

 !للحصول على مال أكثر (1

  !نفسه أميناً مؤمناً حتّى يُری  (2

 !ألنّه أمين يردّ األشياء إلى أصحابها (3

 حتّى ال يندم بهلول من قصده!  (4

 :الخطأعيّن  -215
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 !من عادة بهلول أن يليس دائمًا ألبسة أنيقة (1

 لم يتکلّم الرجل المسکين مع بهلول في حانوت العطّار!  (2

  !حين ذهب بهلول إلى حانوت العطّار كان يحمل كيسًا واحداً  (3

  !كان العطّار يحفظ أمانة الرجل المسکين في حانوته ال في مکان آخر (4

 مفهوم القصّة:  ال يناسبعّين ما  -216

 !لم تکن أرض اهلل خالية من األخبار (1

  !ال تعجل في عملک فإّن العجلة تضرّک (2

 !ال تيأس؛ فإنّ اليأس من أشدّ أعداء اإلنسان (3

 !ليس كلّ من تکّلم عن أمر بمعنى أنّه يؤمن به (4

 (.217 -219** عيِّن الصَّحيح عن نوعيّة الکلمات و محلّها اإلعرابيّ في أسئلة )

 «:!قد تختفي الّشمس منّا في وقت النّهار و السّماء صافية خالية من السُّحب» -217

 « الّشمس»مزيد ثالثيّ من باب افتعال / فعل و فاعله  -للغائبة  -تَختفي: فعل مضارع  (1

 معرفة بالعلميّة / فاعل و مرفوع  -مؤنث  -الشّمس: مفرد  (2

 نکرة / صفة  -اسم فاعل من فعل مجرّد ثالثّي  -مؤنث  -صافية: مفرد  (3

 معرّف بأل / مجرور بحرف الجرّ  -« الغيم»مترادفه كلمة  -مذكّر  -السُّحب: مفرد  (4

 «:!ال يستشير العاقل الکذّاب فإنّه كالسّراب يُقرّب عليک البعيد و يُبعّد عليک القريب» -218

 « العاقل»متعدّ / فعل و فاعله  –مزيد ثالثيّ بزيادة حرفينِ  -ال يستشير: فعل مضارع للنّهي  (1

 معرفة / صفة  -« فعّال»اسم مبالغة على وزن  -مذكّر  -الکذّاب: مفرد  (2

 فاعله ضمير مستتر فيه« / تقريب»مزيد ثالثيّ من مصدر  -للغائب  -يُقرّب: فعل مضارع  (3

 معرفة / مفعول به  -اسم مکان  -مذكّر  -البعيد: مفرد  (4

 «:!ليتني أُشاهد جميع مُدن بالدی و أتمتّع بجمالها» -219

 ميّة يأتي في بداية جملة اس -تدلُّ على أُمنيّة المتکلّم  -ليت: حرف من الحروف المشبّهة بالفعل  (1

 المستتر« أنا»متعدّ / فعل و فاعله ضمير  -« مشاهدة»مصدره  -للمتکلم وحده  -أُشاهد: فعل ماض  (2

 معّرف بسبب االتّصال بالّضمير / مضاف إليه -و هي مؤنثة( « بلد»بالد: جمع تکسير )مفرده  (3

 الزم/ الجملة حاليّة  –من باب تفعّل  -للمتکلّم وحده  -أتمتّع: فعل مضارع  (4

 عين العدد مفعوال به: -220
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 !إن تدرس كلّ يوم تسع ساعاتٍ بجدّ تنجح قريباً (1

  !كان يُطعم ثمانية مساكين كلَّ أسبوعٍ في ثالث مرّاتٍ (2

 !قرأتُ الصفحة الثانية من هذه المنظومة عشر دقائق (3

  !إنّ ثالثة أشهر و أُسبوعاً واحداً قضيتُ في تلک القرية (4

 في أسلوب الشّرط: الخطأعيّن  -221

 !ن تکن في نفسک ذرّة تکبّراً َترَ النارَإ (1

  !إن تأخذن من المکتبة كتباً ُترجِعْنَها في الوقت الُمحدّد (2

 !إن تذهب إلى ذلک الحانوت تجد فيه أشياء رخيصة كثيرة (3

  !إن تحاولين في تعلّم اللّغة العربية ترين ثمرتها في فهم القرآن (4

 فيه الصّفة: ليستعيّن ما  -222

 !سبوع القادم إلى المناطق المعتدلة من بالدناسوف تسافر األُ (1

  !آيات اهلل في العالم كثيرة و على المسلم أن يتدبّر فيها (2

 !اِنتخب الرئيس شابًّا كان مملوًء بالتّجارب القيّمة (3

  !أعطاني أمين المکتبة كتابًا علميّاً حتّى أُطالعه (4

 في الفارسيّة: البعيدعيِّن الفعل يدّل على  -223

  !لم يقدروا أن يساعدونا في تعّلم الدروس المدرسيّة (1

  !كانت قرب بيتنا حديقة كبيرة جميلة و نحن ننتفع بها (2

 !كان التّالميذ قد اقترحوا على المدير أن يشتركوا كلّهم في الّسباق (3

  !كانت هذه الطالبة تُتعب نفسها في أداء واجباتها في البيت ليالً ونهاراً (4

 فيه أسلوب الحصر:  ليسعيِّن ما  -224

 !ال يُکمل دينکم إلّا حُسن خلقکم (1

 !ال يُجرِّب المجرِّب إلّا المخطئ في أعماله (2

 !ال يستغفر اهلل إلّا من وجده رحيماً (3

 !ال يتقدّم أحد في الحياة إلّا من يتحمّل المشاكل (4

 : جمع التّکسيرعيّن صاحب الحال  -225

  !نةً من ألوان مختلفةشاهد النّاس أشعّة الشّمس من وراء الجيل متکوّ (1
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  !حصد الفلّاحون محاصيل كثيرة في األراضي الواسعة فرحين (2

  !تطلق هذه األسماک قطرات الماء من فمها متتالية إلى الهواء (3

  !يساعد طلّابُ المدرسة هذا التلميذ متکاساًل في دروسه (4

 ( 226-236**عيّن األصّح و األدقّ عن الترجمة أو التّعريب أو المفهوم للعبارات )

 :﴾... يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه، و يقول الکافر: يا ليتني كنتُ تراباً﴿-226

 !)در آن( روز انسان به آن چه دستانش پيش فرستاده است مي نگرد، و كافر مي گويد: كاش خاک بودم (1

  !باشم آن روز انسان مي بيند چيزی را كه با دستانش فرستاده است، و كافر مي گويد: ای كاش خاک (2

 روزی كه شخص نتيجه ی آن چه را به وسيله دستانش تقديم كرده است مي بيند، و كافر مي گويد: كاش خاک (3

 !بودم

)آن روز( است كه هر شخصي به نتيجه چيزی كه دستانش تقديم كرده مي نگرد، و كافر مي گويد: ای كاش  (4

  !خاک مي شدم

 «: !ال شکّ أنّ الّذين يتکاسلون في الحياة و ال يحبّون إلّا اللّذة و الراحة يتأخّرون عن قافلة التقدّم اإلنسانيّ» -227

ي ها جا مشک نيست آن هايي كه در دنيا تنبلي كرده فقط لذت و راحتي را طالبند از كاروان پيشرفت انسان (1

  !مانند

بي شک كساني كه در زندگي تنبلي مي كنند و فقط لذت و راحتي را دوست دارند از قافله پيشرفت انساني  (2

 !عقب مي مانند

شکّي نيست آنها كه در زندگي سهل انگارند و جز لذت و راحتي نمي خواهند از كاروان تقدّم و پيشرفت بشری  (3

 !جا مي مانند

نند و جز لذت و راحتي را دوست نمي دارند از قافله پيشرفت بدون شک كساني كه در اين دنيا تنبلي مي ك (4

 !بشريّت عقب مي مانند

 « :!ال لون في عمقِ أكثر من مائتي متر، ألنّ كلّ األلوان تختفي هناک» -228

 !هيچ رنگي در عمق حدود دويست متر نيست، چه همه رنگ ها همان جا مخفي مي شوند (1

 !جود ندارد، زيرا آنجا همه رنگ ها پنهان مي شوندهيچ رنگي در عمقي بيش از دويست متر و (2

 !در عمق بيش از دويست متر هيچ رنگي نيست، برای اين كه آن مکان همه رنگ ها را پنهان مي كند (3

  !انددر عمقي بيشتر از دويست متر رنگي نيست، از آنجا كه همه رنگ هايي كه وجود دارند، مخفي شده (4

 «:أن تَعدّه نهاية األمر، و تستطيع أن تصعده حتّى تصل إلى الفرج إنّ المشاكل كالجدار تقدر» -229
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  !مشکالت مانند ديوارند مي تواني آن را پايان كار به شمار آوری، و مي تواني از آن باال بروی تا به گشايش برسي (1

ه راه نجاني سختي ها چون ديوارند مي تواني آن را پايان كار خود بشماری، و مي تواني از آن صعود كني تا ب (2

  !برسي

مشکالت مثل ديواری است كه مي تواني آن را پايان كار بشماری، ولي مي تواني خود را باال ببری تا به فرجي  (3

 !برسي

سختي ها مثل ديواری است كه تو قادری آنها را پايان كار خويش به شمار آوری، يا از آن صعود كرده به راه  (4

  !نجات برسي

 «:!کم على ورقة تحصلون على ما تطلبون بسرعة عجيبةإذا تکتبون أهداف» -230

 !هرگاه اهدافتان را بر كاغذ مکتوب كنيد متعجّبانه به آنچه مي خواهيد به سرعت مي رسيد (1

 !آنگاه كه هدف هايتان را بر كاغذ بنويسيد به آنچه خواستيد با سرعتي تعجب آور خواهيد رسيد (2

  !آوريدآنچه را مي خواهيد با سرعتي عجيب به دست مي هر گاه هدف هايتان را روی ورقه ای بنويسيد (3

 !اگر هدف هايتان را بر اوراق كاغذ مکتوب كنيد آن چه را خواسته ايد با سرعت تعجب آور به دست مي آوريد (4

 :الخطأعيِّن  -312

 ری ندارد، تأمَّلْ، إن كانت السّفينةُ في الماء ليس لها خطر،: تأمّل كن، اگر كشتي در آب باشد برای آن خط (1

 ولکن إن كان الماء في السّفينة لها خطر جدّاً،: ولي اگر آب در كشتي باشد بسيار برای آن خطر دارد،  (2

 كذلک المؤمن، إن كان في الدّنيا ال خطر له،: مؤمن نيز اگر در دنيا باشد هيچ خطری برای او نيست، (3

 : ولي اگر دنيا در قلب مؤمن باشد تهديد مي شود! !ولکن ان كانت الدّنيا في قلب المؤمن، تُهدِّده (4

 :الخطأعيِّن  -322 

اقترحت لزمالئي أن تجهّز القاعة لالستقبال من الفائزين في المباراة: به همکالسي هايم پيشنهاد كردم كه سالن  (1

 !را برای استقبال از پرندگان در مسابقه آماده كنيم

إنّي ألشکو إلى اهلل من أحبّتي الّذين هجروني عند الشدائد: من از دوستاني كه مرا در سختي ها رهايم كردند به  (2

 خداوند گاليه كردم! 

 ﴾: پروردگارا به من دانشي عطا كن و مرا به شايستگان ملحق گردان ﴾ربّ هَب لي حکماً و ألحقني بالصّالحين﴿ (3

  !الضّيوف: بايد اتاقت را پيش از آن كه مهمان ها بيايند، تميز كني عليک أن تنظّفي غرفتک قبل أن يأتي (4

 عّين المناسب للمفهوم:« !رُبّ عالم قد قتله جهله، و علمه معه ال ينفعه» -233

 جهل خواب است و علم بيداری                                    زان نهاني و زين پديداری  (1
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 چون عمل در تو نيست ناداني                                 علم چندان كه بيشتر خواني        (2

 ز نادان نيابي به جز بدتری                                         نگر سوی بي دانشان ننگری  (3

 علم نور است و جهل تاريکي                                       علم راهت برد به باريکي (4

 عيّن الصحيح:« !ما اخالق و انسانيّت ماست و برای آن ها جايگزيني نيستبزرگترين ثروت » -234

 !ال بديل ألخالقنا و إنسانيّتنا ألّنه ثروتنا العظيمة (1

  !أعظم ثروتنا أخالقنا و إنسانيّتنا و ليس لهما بديلٌ (2

 !ليس ألخالقنا وإنسانيّتنا بدياًل ألنّهما أعظم ثروتنا (3

  !خالقنا و إنسانيّتناأعظم ثروتنا الّذی ليس لها بديل أ (4

 «:!را از اين كار نفهميدند ]مردم پس از بازگشت از جشن بت های خود را شکسته ديدند، اما قصد ابراهيم » -235

 !من هذا العمل ]حين الرّجوع من االحتفال النّاس شاهد أصنامهم المکسّرة ألّنهم ما فهموا قصد إبراهيم  (1

  !من هذا العمل ]بعد رجوع الناس من االحتفال شاهدوا أصنامهم مکسّرة ولکنّهم لم يفهموا قصد إبراهيم  (2

ما قصد من عمله  ]عند ما رجع النّاس من احتفالهم شاهد النّاس أصنامهم مکّسرة ولکن ما فهم أنّ إبراهيم  (3

  !هذا

 !من عمله ]لعلّهم ما فهموا قصد إبراهيم بعد الرّجوع من االحتفال شاهدوا النّاس أصنامًا مکّسرةً و  (4

 عيّن الصّحيح حسب الواقع أو الحقيقة: -236 

  !الصّحفيّون هم الّذين لهم أفکار رائعة حول تقدّم الحضارات القديمة (1

 !اليد عضو من أعضاء الجسم استخدامها غير مسموحة للّاعبين في مباراة كرة القدم إلّا لحارس مرم (2

 !الينابيع هي األنهار الّتي تجری نحو البحار و تستطيع السُّفن أن تَتحرّک عليها (3

  !المحرار وسيلة إليجاد الحرارة في أماكن مختلفة و يستخدم في المختبرات كثيراً  (4

 عن قراءة الکلمات أو ضبط الحركات:  الخطأعيّن  -372

 تَفَکَّرَ ساعٍة خَيرٌ من عبادِة سبعينِ سنةً! (1

  !ما قَبِلَ هدفًا سَجَّلَهُ مُهاجِمُ المُنْتَخَبِ اإليرانيِّ الحَکَمُ (2

 !الکِتابُ صَديقٌ يُنْقِذُکَ من ُمصيبةِ الجَهلِ (3

 ﴾عَلَى اهللِ فَلْيَتَوَكَّلِ المؤمنونَ﴿ (4

 : بما يناسب النّص( 382-412** إقرأ النّصّ التّالي بدقّة ثّم أجب عن األسئلة )
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و الذّهب ال يذوب إلّا بالنّار، و كان النّاس  !قاوم أمام العوامل و المؤثّرات الجويّة و ال يتغيّرالذّهَب من أجمل الجامدات و هو ي

 يستعملونه للزّينة و التّجميل قبل أن يدخل في السّوق و يصبح كوسيلة أساسيّة في التّجارة.

و إخراج الزّوائد منها ُيغسل الّرمل بالماء هذه المادّة موجودة في األراضي الرّمليّة القريبة من سطح األرض، و الستخالصها 

 فتذهب ذرّات الرّمل كلّها مع المياه، بينما تبقي ذرّات الذّهب راكدة، ألنّها أثقل من ذرّات الّرمل. 

)جيوه( فبهذه الصورة ينفصل « الزّئبِق»و هناک طريقة أُخرى الستخراج الذهب، و هو أن يُذوّب الذّهب في مادّة تسمى بـ 

 !عنه، بعد ذلک يُجعل تحت حرارة شديدة فيتبدّل الزئبق إلى البخار و يبقى الذّهب خالصاً الرّمل

 عيّن الصحيح: -238

 !الذّهب و النّار رفيقان ال نحصل على الخالص منه إلّا بها (1

  !منذ أن عرف اإلنسان الذّهب بدأ يستخدمه للزّينة و التّجارة معاً  (2

  !ة و لم يکن ممزوجا بمواّد أخرىإنّ الذّهب من أخلص العناصر المعدنيّ (3

 !من قديم الّزمان كان اإلنسان يحفر األرض ليحصل على الذّهب في أعماقها (4

 : الخطأعيّن  -392

 !ال يتغيّر لون الذّهب عندما واجه تغييرات مختلفة (1

  !هناک طريقة واحدة فقط الستحصال الذّهب الخالص (2

 !ليست ذرّات الذّهب أخفّ من ذرّات الرّمل و الحجر (3

 !ال يکون الحصول على الذّهب في معدنه صعبًا جدّا لإلنسان (4

 : من صفات الّذهب أنّه..............الخطأعيّن  -240

 !ال يتبدّل إلى البخار (1

  !ال يتأّثر بالنّار و يتحمّلها (2

 !موجود مع الزّئبق في الطبيعة (3

  !الخارجيّة عليهال تؤثر العوامل  (4

 عيِّن الصّحيح: للحصول على الذّهب الخالص ...................  -241

 !نمزجه بالّرمل ثّم نغسله (1

  !نغسل الذّهب غير الخالص بالماء (2

 !نغسله الزّئبق ثم نجعله تحت الحرارة  (3

  !نحفر األرض و نحصل على الذّهب الخالص (4
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 (. 242 -244إلعرابيّ في أسئلة )عيّن الصّحيح عن نوعيّة الکلمات و محلّها ا

 : ﴾إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالماً  ﴿ -242

  !و ال أثر له في حركات األفعال« الزّمان»إذا: من حروف الشّرط الّتي تدلّ على مفهوم  (1

 البارز « هم»متعدّ / فعل و فاعله ضمير  -« خطاب»من مصدر  -للغائب  -خاطب: فعل ماض  (2

 للغائبيَن / مفعول به -هم: من الضمائر المنفصلة أو المتّصلة  (3

 ُحذفت النّون فيه ألنّه جواب الشّرط / فعل و فاعله ضمير بارز  -للغائبين  -قالوا: فعل ماض  (4

 «:إنّي أعتقد أنّ الفکرة الواحدة إذا طرحها ألف كاتب أصبحت ألف فکرةٍ» -243

 الجملة فعليّة في محلّ الخبر«( / اعتقاد»يد ثالثي )مصدره مز -للمتکّلم وحده  -أعتقد، فعل ماضٍ  (1

 معّرف بأل / صفة  -الواحدة من األعداد التّرتيبيّة و هي مؤنّث  (2

 يستخدم مع المعدود المذكّر أو المؤنّث / فاعل -ألف )األوّل(: من األعداد األصلّية  (3

 «ألف»/ فعل و فاعله  مزيد ثالثي من باب إفعال -أصْبَحَتْ: فعل من األفعال الناقصة  (4

 «:!تعدُّد اآللهة و تقديم القرابين لکسب رضي المعبودات من خرافات كانت في أديان قديمة» -244

 معرفة بالعلميّة / مضاف إليه -و هي مؤنّثة( « إله»اآللهة: جمع تکسير )مفرده  (1

 معرّف بأل / مضاف إليه  -« قربان»القرابين: جمع سالم للمذكّر و مفرده  (2

 معّرف بأل / فاعل -«( عَبْد»اسم مفعول )مصدره  -بودات: جمع سالم للمؤنث المع (3

  !في محلّ الخبر«: من خرافات» -نکرة / مجرور بحرف الجرّ  -« خرافة»خرافات، جمع سالم للمؤنث و مفرده  (4

 عيّن الصّحيح عن األعداد: -245

 !الصفحة الثمانين و المئة (1

  !أحد و عشر يوماً  (2

 !عشرالساعة الستّة و  (3

 !خمسة و عشروَن العباً  (4

 عّين عبارةً حُذف فيها الفاعل: -246

  !سأُقدِّم هذه القرابين لرَبّي الّذی خَلقني و رزقني (1

  !«أُسبوع الدّفاع المقدّس»أُكرمت أُمّهات الشّهداء في بداية أُسبوع سُمِّيَ بـ  (2

 !المؤمن من تَجنَّبَ كُلَّ أمر يُبعده عن ذكر اهلل (3

  !ما اِستطاعت أُسرة هذا الطّفل أن ترسله إلى المدرسة الثّانويّة (4
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 : أكثرعّين عبارة أسماءُ العلم فيها  -472

 !اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد (1

  !الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل الجنّة (2

 !العقّاد مفکّر مصرّی وُلِد في محافظة أَسوان (3

 !الجنّةالشيطان حاول إلخراج آدم و زوجته من  (4

 زمانه في التّرجمة: لم يتغيّرعيّن الفعل  -482

 !من طلب العلي صبر على المصاعب في سبيل ذلک (1

  !إن لم تأتِ في الّساعة المعيّنة ذهبت مع أصدقائي (2

 !أنتما تجتهدان كثيراً لهدفکما فمبارک لکما النّجاح (3

 !يا ولدی؛ لماذا لم تدرس جيّداً فهذا غير مقبول (4

 عيّن الحال: -249

 !سأجتهد في أعمالي حقّاً و أتوّكل في ثمرتها على ربّي (1

  !يلعب األطفال بعد إتمام الدرس فرحين كلّ يوم (2

 !ابتسم المعّلم في وجهي ابتساماً سرّني كثيراً (3

  !يُحاسَب الطّالب يوم االمتحان حساباً بدقَّة (4

 «:فقط»استخدم لبيان معني « إال»عيّن  -250

 !ا األدبكُلّ شيءٍ يرخص إذا كَثُر إلّ (1

  ﴾إنّ اإلنسان لفي خُسر إلّا الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات ﴿ (2

 !لم نُشاهد في أعمالک إلّا ما يحبّ اهلل و يرضي (3

 !ما أُحبّ أشعار الشعراء القدماء إلّا حافظ الشيرازیّ  (4
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