
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  (كـنـكور تجربي و رياضي)بـرگــزيـده ربــي ـعــ فهرست    راهنماي مطالعه

  

  

  

  

  

  

  پيمانهتعداد    ستتعداد ت    صفحه     تست 80پيمانه /  7 :»هذا خَلقُ اهللاِ« 

    20    43  ................................................................................................................  و مفاهيمواژگان  -1

    30    45  .......................................................................................................................  قــــواعـــد  -2

      20    47  .....................................................................................................................  تــرجــمــه   -3

    10    49  ................................................................................  بندي پايان درس آزمون جمع  -4
      

  پيمانه 7  ستت 80    صفحه 8               آزمون 1  جمع         

  

  

  پيمانهتعداد    ستتعداد ت    صفحه     تست 70پيمانه /  6 :ذوالقَرنينِ 

    20    51  ................................................................................................................  و مفاهيمواژگان  -1

    20    53  .......................................................................................................................  قــــواعـــد  -2

      20    54  .....................................................................................................................  تــرجــمــه   -3

    10    57  ................................................................................  بندي پايان درس آزمون جمع  -4
      

  پيمانه 6  ستت 70    صفحه 7               آزمون 1  جمع         

  

  

  

  

  پيمانهتعداد    ستتعداد ت    صفحه     تست 60پيمانه /  4 :يا من في البِحارِ عجائبه 

    20    58  ................................................................................................................  و مفاهيمواژگان  -1

    20    60  .......................................................................................................................  قــــواعـــد  -2

      10    61  .....................................................................................................................  تــرجــمــه   -3

    10    62  ................................................................................  بندي پايان درس آزمون جمع  -4
      

  پيمانه 4  ستت 60    صفحه 6               آزمون 1  جمع         

  

  

  

 ناعةُ التَّلميعِ في األدبِ الفارِسيپيمانهتعداد    ستتعداد ت    صفحه     تست 80پيمانه /  6 :ص  

    10    64  ................................................................................................................  و مفاهيمواژگان  -1

    20    65  .......................................................................................................................  قــــواعـــد  -2

      10    66  .....................................................................................................................  تــرجــمــه   -3

    10    67  ................................................................................  بندي پايان درس آزمون جمع  -4

    10    69  ...........................................................................................................  آزمون ويژة برترها  -5

    20    70  .................................................................................................  دهمآزمون جامع پايه   - 6
      

  پيمانه 6  ستت 80    صفحه 8               آزمون 3  جمع         

  

  

  

  

  ارزيابي پيشرفت

             مسلط نيستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                       

  ارزيابي پيشرفت

             مسلط نيستم                  لطمنسبتاً مس                   مسلطم                       

  ارزيابي پيشرفت

             مسلط نيستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                       

  ارزيابي پيشرفت

             مسلط نيستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                       



  

  

  

  

  

  

  

 

  

  (كـنـكور تجربي و رياضي)بـرگــزيـده ربــي ـعــ فهرست    راهنماي مطالعه

  

  (بخش دوم) عربي پايه يازدهم

  

  

  پيمانهتعداد    ستد تتعدا    صفحه     تست 70پيمانه /  7 :من آيات األخالقِ 

    20    73  ................................................................................................................  و مفاهيمواژگان  -1

    20    75  .......................................................................................................................  قــــواعـــد  -2

      20    76  .....................................................................................................................  تــرجــمــه   -3

    10    79  ................................................................................  بندي پايان درس آزمون جمع  -4
      

  پيمانه 7  ستت 70    صفحه 7               آزمون 1  جمع         

  

  

  پيمانهتعداد    ستعداد تت    صفحه     تست 50پيمانه /  4 :محضَر المعلِّمِ يف 

    10    80  ................................................................................................................  و مفاهيمواژگان  -1

    20    81  .......................................................................................................................  قــــواعـــد  -2

      10    82  .....................................................................................................................  تــرجــمــه   -3

    10    83  ................................................................................  بندي پايان درس آزمون جمع  -4
      

  پيمانه 4  ستت 50    صفحه 5               آزمون 1  جمع         

  

  

  

  

  پيمانهتعداد    ستد تتعدا    صفحه     تست 60پيمانه /  6 :عجائب األشجارِ 

    20    85  ................................................................................................................  و مفاهيمواژگان  -1

    20    87  .......................................................................................................................  قــــواعـــد  -2

      10    88  .....................................................................................................................  تــرجــمــه   -3

    10    90  ................................................................................  بندي پايان درس آزمون جمع  -4
      

  پيمانه 6  ستت 60    صفحه 6               آزمون 1  جمع         

  

  

  

  پيمانهتعداد    تستعداد ت    صفحه     تست 60پيمانه /  6 :آداب الكالمِ 

    10    91  ................................................................................................................  و مفاهيمواژگان  -1

    10    92  .......................................................................................................................  قــــواعـــد  -2

      10    93  .....................................................................................................................  تــرجــمــه   -3

    10    94  ................................................................................  بندي پايان درس آزمون جمع  -4

    10    95  ...........................................................................................................  آزمون ويژة برترها  -5

    10    96  ....................................................................................  4تا  1درس  يبيترك آزمون  - 6
      

  پيمانه 6  ستت 60    صفحه 7               آزمون 3  جمع          

  

  

  

  

  ارزيابي پيشرفت

             مسلط نيستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                       

  ارزيابي پيشرفت

             مسلط نيستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                       

  ارزيابي پيشرفت

             مسلط نيستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                       

  ارزيابي پيشرفت

             مسلط نيستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                       



  

  

  

  

  

  

  

 

  

  (كـنـكور تجربي و رياضي)بـرگــزيـده ربــي ـعــ فهرست    راهنماي مطالعه

  

  

  

  

  

  پيمانهتعداد    ستتعداد ت    صفحه     تست 50پيمانه /  4 :الكذب مفتاح لكلّ شرٍّ 

    10    98  ................................................................................................................  و مفاهيمواژگان  -1

    10    99  .......................................................................................................................  قــــواعـــد  -2

      20    100  ...................................................................................................................  تــرجــمــه   -3

    10    102  ..............................................................................  بندي پايان درس آزمون جمع  -4
      

  پيمانه 4  ستت 50    فحهص 6               آزمون 1  جمع          

  

  

  پيمانهتعداد    ستتعداد ت    صفحه     تست 50پيمانه /  4 :آنّه ماري شيمل 

    10    104  ..............................................................................................................  و مفاهيمواژگان  -1

    10    105  .....................................................................................................................  قــــواعـــد  -2

      20    106  ...................................................................................................................  تــرجــمــه   -3

    10    108  ..............................................................................  بندي پايان درس آزمون جمع  -4
      

  پيمانه 4  ستت 50    صفحه 6               آزمون 1  جمع         

  

  

  

  

  پيمانهتعداد    ستتعداد ت    صفحه     تست 90پيمانه /  6 :تأثير اللّغة الفارسية علي اللّغة العربية 

    20    110  ..............................................................................................................  و مفاهيمواژگان  -1

    20    111  .....................................................................................................................  قــــواعـــد  -2

      20    113  ...................................................................................................................  تــرجــمــه   -3

    10    115  ..............................................................................  بندي پايان درس آزمون جمع  -4

    10    117  .........................................................................................................  برترها آزمون ويژة  -5

    10    118  .........................................................................................  يازدهمآزمون جامع پايه   - 6
      

  پيمانه 6  ستت 90    صفحه 9               آزمون 3  جمع          

  

  

  

  

  (بخش سوم) عربي پايه دوازدهم

  

  

  پيمانهتعداد    ستتعداد ت    صفحه     تست 80پيمانه /  6 :التَّدينُ و اَلدينُ 

    10    120  ..............................................................................................................  و مفاهيمواژگان  -1

    30    121  .....................................................................................................................  قــــواعـــد  -2

      30    123  ...................................................................................................................  تــرجــمــه   -3

    10    126  ..............................................................................  بندي پايان درس آزمون جمع  -4
      

  پيمانه 6  ستت 80    صفحه 8               آزمون 1  جمع          

  

  

  ارزيابي پيشرفت

             مسلط نيستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                       

  ارزيابي پيشرفت

             ط نيستممسل                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                       

  ارزيابي پيشرفت

             مسلط نيستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                       

  ارزيابي پيشرفت

             ممسلط نيست                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                       



  

  

  

  

  

  

  

 

  

  (كـنـكور تجربي و رياضي)بـرگــزيـده ربــي ـعــ فهرست    راهنماي مطالعه

  
  

  پيمانهتعداد    تستعداد ت    صفحه     تست 70پيمانه /  5 :الْمدينَةُ المُنوَّرةُ و الْمكَرَّمةُ مكَّةُ

    10    128  ..............................................................................................................  و مفاهيمواژگان  -1

    20    129  .....................................................................................................................  قــــواعـــد  -2

      30    130  ...................................................................................................................  تــرجــمــه   -3

    10    134  ..............................................................................  بندي پايان درس آزمون جمع  -4
      

  پيمانه 5  ستت 70    صفحه 8               آزمون 1  جمع         
  

  

  

  پيمانهتعداد    ستتعداد ت    صفحه     تست 80پيمانه /  5 :اَلْكُتُب طَعام اْلفكْرِ 

    10    136  ..............................................................................................................  و مفاهيمواژگان  -1

    40    137  .....................................................................................................................  قــــواعـــد  -2

      20    140  ...................................................................................................................  تــرجــمــه   -3

    10    143  ..............................................................................  بندي پايان درس آزمون جمع  -4
      

  پيمانه 5  ستت 80    صفحه 8               آزمون 1  جمع          

  

  پيمانهتعداد    ستتعداد ت    هصفح     تست 80پيمانه /  5 :الَفَرزدقَُ

    20    144  ..............................................................................................................  و مفاهيمواژگان  -1

    20    146  .....................................................................................................................  قــــواعـــد  -2

      20    147  ...................................................................................................................  تــرجــمــه   -3

    10    150  ..............................................................................  بندي پايان درس آزمون جمع  -4

    10    151  .........................................................................................................  آزمون ويژة برترها  -5
      

  پيمانه 5  ستت 80    صفحه 8               آزمون 2  جمع          

  

  پيمانهتعداد    ستتعداد ت    صفحه     تست 70پيمانه /  5 :درك مطلب

م -1     70    152  ..............................................................................................................  طلبـدرك 

  پيمانه 5  ستت 70    صفحه 8                 جمع          

  

  پيمانهتعداد    ستتعداد ت    صفحه     تست 20پيمانه /  2 :ضبط حركات

    20    160  ..............................................................................................................   ركاتــضبط ح -1

  پيمانه 2  ستت 20    صفحه 2                 جمع          

  

     ستتعداد ت    صفحه     تست 50 : 98 كنكور سراسري

  25    162  ..................................................................................   98كنكور سراسري تجربي   -1

  25    165  .....................................................................................  98كنكور سراسري رياضي  -2
  

  ستت 50    صفحه 6               آزمون 2  جمع          

    169  .........................................................................................................  تشريحي   نــامة پاسخ

  ارزيابي پيشرفت

             مسلط نيستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                       

  ارزيابي پيشرفت

             مسلط نيستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                       

  ارزيابي پيشرفت

             مسلط نيستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                       

  ارزيابي پيشرفت

             مسلط نيستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                       

  ارزيابي پيشرفت

             مسلط نيستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                       

  ارزيابي پيشرفت

             مسلط نيستم                  نسبتاً مسلطم                   مسلطم                       



عربی پایه دهم
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1التّرادف و التّضاد: عن  الخطأعين  .1 .1
   

1( يع راءنور= ضياء / ش2    ب( نهايةم= كوكب / بدايةنَج  

3( قَدذات= صاحب / رراسب ذا = هذا / فائز )4    نام  

    المفرد: الصحيح عن  عين  .2 .2

  أحجار: حجر / أنجم: نَجم )2    : عقرَبةعقاريبساتين: فُستان / فَ )1

  درر: در عدوان: عدو / )4    : خسرخُسرانغُصون: غُصن /  )3

 )95مهر  23آزمون كانون، (  في ترجمة ما تحته خط: الخطأعين  .3 .3

1( »الوا صاللونَحاً إنّي بما عمتَعم عليم«  دهيد انجام مي   

  انجام نداد  و ال تنظُر إلي من عملَ! ما عملَاُنظُر إلي  )2

    دانم نمي  العلمِ! نصف» ال أعلم«ول قَ )3

  ما را قرار نده  مع القومِ الظّالمين! ال تَجعلْناربنا  )4

  )96مهر  21آزمون كانون، (  في تَرجمةِ ما تحتَه خطٌّ: اْلخَطأعينِ  .4 .4

1( مِ لَيإ انْظُرْ واْلغَي  نْ )2     ابرأَنزَلَ فَم نْهطَرَه  مم نازل كرد  

  خوابيد من حبةٍ  نَمتكيف  )4   گردانيد   خَضرةً بِه الْأَرض صيرَفَ )3

 )96 مهر 21آزمون كانون، (  »:الدرر«عين مفرد  .5 .5

  الدائر )4  روالد )3  رالد )2  الدار )1

 )95مهر  23آزمون كانون، (   في مفرد الجموع المكسرة التّالية: الخطأعين . 6 .6

  أنجم نُجوم )4  نعمة أنعم )3  در درر )2  غُصنغُصون )1

 )95آبان  7آزمون كانون، (   »في المكتبة! فيدم … بـِ …تَرجمت كلّ هذه الكلمات «عين الصحيح  للفراغينِ: . 7 .7

1( منهمٍ –راًمعج2  م( منهستَ )3  لغةٍ –راً مستَ )4  لغةٍ –ناًعيِمناً عيِم– عمٍمج  

  )95آبان  7آزمون كانون، (   ؟في توضيح الكلمات التّالية الخطأما هو . 8 .8

    من األحجار الجميلةِ الغاليةِ ذات اللّونِ األبيضِ.  »الدرر« )1

  .رُطَمنه الم نزلُبخار متراكم في السماء ي  »الغيم« )2

    من المالبس النسائية ذات األلوان المختلفة.  »الفستان« )3

  .الشّتاء هعدب و الفصلُ الرابع في السنة  »فصل الخريف« )4

  )95آبان  7آزمون كانون، (   في التّضاد للكلمات التّالية: الخطأعين . 9 .9

      جميل شراء / قَبيح بيع )1

    غالي باهظظلمة /  ضوء )2

        يسارحزين / يمين  مسرور )3

  غالية ناجِح / رخيصةراسب  )4

10. 10. 96مهر  21آزمون كانون، (   في مفرد الكلمات الّتالية: الخطأن عي(  

1( 2  جمم: نَأنج( م:أنع نر:أمطا )3  ةعم 4   رطَم( ددار ر:ر 

                                                 

 

  اند. كه مرجع آن ذكر نشده است توسط گروه مؤلفين براي پوشش كامل كتاب درسي طرح شدهسؤاالتي  1




 ذاك هو اهللاُ
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11. 1. نِعي حيح لعنَي: راغِلفَالصالْم بس96مهر  21آزمون كانون، (   ح( 

1( ع اراتالسي فدةِ اإلشارةِ تَقشاهم ند….  َ2  ضْراء الخ( لٍعشُهورِ كُلِّ فَص دنةِ  دنَ السرٍوهشُ …م  بعة أر  

  سوف   منك ساعدك، فأعتَذراُ …مع الْأَسف  )4       المشْمش  فاكهةٌ لَونُها أصفَرُ … )3

12. 2. 96مهر  21آزمون كانون، (   :الخطأن عي(  

1( عةاَلجام           .يالرْكَزُ التَّعليمِ الْعطَر )2  ماَلم  َفلسكانٌ لم                    . رِ بِالطّائرات  

  مجموعةٌ منَ اْلمدن.   اَلمحافَظة )4  مكانٌ لفَحصِ الْمرْضَي.         اَلمستَوصف )3

  )96آبان  19آزمون كانون، (   كلّها: عين جواباً كلماته متناسبة .3 .13

    عنَب/ رمان/ جبنَة )2    مطعم/ ملعب/ مختَبر )1

  ل/ أخأب/ رِج )4    طَيار/ حاسوب/ بائع )3

14. 4 .ن الصؤالِ: عيافَظَةٍ؟«حيح عن جوابِ هذا السحم رُ و إلي أيافتُس 95مهر  23آزمون كانون، (  »بِم( 

    الْفُنْدقِغَداً، في  )2    صفهان إمع اُسرَتي، إلي  )1

  بِالحافلة، إلي شيراز )4    بِالسيارة، إلي فارس      )3

15. 5 .ؤال:عيل« ن الجواب المناسب لهذا السنَ؟ هĤْتَّي النا حينَتدإلَي م افَرْت96مهر  21آزمون كانون، (  »  س( 

1( س .فاألس عإليها.ال، م إليه )2   افَرت افَرتس ،مغَداً انَع.   

   .ي الĤْنَنَعم، اُسافرُ إلي مدينتكُم حتَّ )4   .أنْ اُسافرَ سافَرْت. لكنّي اُحب ال، ما )3

16. 6 .»نافإنَّ المع قَ .... لكملَه ن عم و ،القَبيحه: إذا حالماتد! أخلَف دناسب للفراغينِ:»ثَ .... و إذا وعن الم؛ عي  

1نمو) ي - دزين2ُ  أوجي (- نمو3  كَذبي ( - زين4ُ    كَذبي (- دأوج  

   حسب الموضوع: الخطأعين . 7 .17

  (شرك) )خرَ فسوف يعلمونَ.آ ذين يجعلون مع اهللاِ الهاًالّ( )2  . (فرو بردن خشم)هنه عذابدفَع اهللاُ ع هبضمن دفَع غَ )1

  ين. (اهميت علم آموزي)أُطلبوا العلم و لو بالص )4  سودمند). (گفتار الكالم كالدواء قليله ينفع و كثيره قاتلٌ )3

   عن المفهوم: الخطأعين . 8 .18

    دست باالي دست بسيار است. ! يد اهللاِ مع الجماعة )1

  چاه كن هميشه ته چاه است.  ! ألخيه وقَع فيها من حفَرَ بئراً )2

    اندازه نگهدار كه اندازه نكوست. ! خيرُ األُمور أوسطها )3

  گنجشك به دست است به از باز پرنده. ! جرةعصفور في اليد خَيرٌ من عشرةٍ علَي الشَّ )4

   :»سنُفي الشّبابِ أح التّوبةُ حسنٌ ولكنْ«عين العبارة تُناسب هذه الجملة . 9 .19

    شود پرهيزكار ورنه هر گبري به پيري ميي پيغمبري است /  اني پاك بودن شيوهدر جو )1

  گذرد بدين شتاب خدايا شباب ميگذرد /  شباب عمر عجب با شتاب مي )2

  چه سود از زندگاني چون تبه كردم جواني رااز جواني تا كنم خوش زندگاني را /  توبه كردم )3

 فرساي تو بخش گنه بر اميد عفو جانكند /  افظ جواني ميخسروا پيرانه سر ح )4

 )95مهر  23آزمون كانون، (   وارات:في الح الخطأعين  .10 .20

  أنا بِخيرٍ، و كَيف أنت؟!  كَيف حالك؟ )2    أنا علي ! ما اسمك الكَريم؟ )1

  أنا إيراني يا أخي!  من أينَ أنت؟ )4  !صباح النّور و السرور  صباح الخيرِ! )3

  

 )97مهر  20آزمون كانون، (   حولَ الحوارِ: الخطأعين  .1 .21

    نَذهب إلي السفَرِ في فصلِ الصيف !في أي فَصلٍ تَذهبينَ إلي السفَرِ؟!) 1

2فَرِ؟! ) بِمإلي الس بتَذه !ارةِ إلي شيرازيأسرتي بِالس عرُ مأُساف 

    عشَرَ معلّماً في مدرستي! أحد معلّماً في مدرستك؟! كَم) 3

 نَخرُج من الملعبِ بعد الّلعبِ!  من الملعبِ؟!متي تَخرجنَ ) 4

 3 

 2 
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  )95آبان  7آزمون كانون، (   في المفهوم: الخطأعين  .2 .22

  مكن بهر كسي / اول خودت دوم كسيچاه  » من حفَر بئراً ألخيه وقَع فيها.« )1

 گريز از يار بد / يار بد بدتر بود از مار بد تا تواني مي » الوحدةُ خيرٌ من جليس السوء.« )2

  حالي و درماندگي دوست آن است كه گيرد دست دوست / در پريشان » عداوة العاقل خيرٌ من صداقة الجاهل.« )3

 هر كس باد بكارد، طوفان درو مي كند. .» لعدوانَ حصد الخُسرانَمن زرع ا« )4

 )95آبان  21آزمون كانون، (   »اُطلبوا العلم و لَو بالصين!«في مفهوم العبارة التالية:  عين الصحيح .3 .23

 كلّ مسلمٍ و مسلمةٍ!طلب العلم فريضةٌ علي  )2    العلم في الصغر كالنّقش في الحجر! )1

  تر خواني / چون عمل در تو نيست ناداني! علم چندان كه بيش )4    نصف العلم!» ال أعلم«قولُ  )3

24. 4. 95آبان   7آزمون كانون، (   عن الباقي في المفهوم: يختلفن ما عي(  

  و من يعمل مثقال ذرةٍ شّراً يره! )2   من زرع العدوانَ حصد الخُسرانَ! )1

 إذا ملك األراذل هلك األفاضل! )4   گندم از گندم برويد جو ز جو! )3

! فَعلَيكُم ،...اثْنَينِمن  خَيرٌ َثَالثَةٌ و واحد منْ خَيرٌ ثْنَانِا« للمفهوم: غيرالمناسبعين . 5 .25   )96آبان   19آزمون كانون، (   »بِالْجماعةِ

    »جميعاً و الَ تَفَرَّقُواو اعتَصموا بِحبلِ اهللاِ « )1

  إنّ طَعام اإلثنينِ ال يكفي الثّالثة! )2

    ارت بيار/ ابر رحمت را به روي ما ببوحد ي هنغمه اندر پرد )3

  وحدت مسلم ز دين فطرت است /زنده هر كثرت ز بند وحدت است )4

  )96آبان   19آزمون كانون، (  »الشَّجرةِ اليد خيرٌ من عشَرَةٍ علَي عصفور في«عين المناسب لمفهوم عبارة . 6 .26

  نخيل! و خرما بر  دست ما كوتاه )2    كه بامش بيش برفش بيشتر! هر )1

  زين و گهي زين به پشت! گهي پشت به )4    ي نقد به از حلواي نسيه! سركه )3

  )97 مهر 20(آزمون كانون،   »ذاك هو اهللاُ الّذي/ أنعمه منهمرَة«عين المناسب للمفهوم:  .7 .27

  ) همه مجرمان را كرمش بخواند / چو به توبه آيند و دغا نباشد1

  ) اي منعم آخر بر خوان جودت / تا چند باشيم از بي نصيبان2

  ) اي دل خسته ز هجران و ز اسباب دگر / هم از او جوي دوا را كه ولي نعمت توست3

 كه بنشستم خدا رزاق بوداي در كار كرد / گفت بر هر خوان  ) بر در شاهم گدايي نكته4

  )97 مهر 20(آزمون كانون،    »في كبرِه! منْ سألَ في صغرِه أجاب«ما هو الصحيح لمفهومِ هذه العبارةِ؟:  .8 .28

  من صغَرِه لمشاهدة نتيجته في كبرِه!   التعلُّميجب على اإلنسانِ  )1

  الكثيرِ في كبرِه! صغَرِه يصلْ إلى العلمِ منْ يبدأْ بالتعلّمِ منْذُ )2

  من يسألْ عن الموضوعات المختلفة في صغَرِه يفهمها في كبرِه فقط! )3

  يستطيع اإلنسانُ على اإلجابةِ عن األسئلة الكثيرة في كبرِه إذا سألَ عنها من صغَرِه! )4

  )97 مهر 20(آزمون كانون،    في المفهومِ: الخطأعين  .9 .29

 چو افتد به دست اراذل امور / شود عدل و انصاف، منكوب زور) إذا ملك األراذل هلك األفاضل!: 1

 كند! هركس باد بكارد، طوفان درو مي) من زرع العدوانَ حصد الخُسرانَ!: 2

3» (لْاس جعلي لدقٍ في اآلخبد مينديش بدي كردند و نيكي با تن خويش / تو نيكوكار باش و»: رينَانَ ص 

 بودپر گفتن آفت بود / به كوتاه گفتن لطافت  را زسخن ) الكَالم كَالدواء قليلُه ينفَع و كثيرُه قاتلٌ!: 4

  )97 مهر 20(آزمون كانون،    :في المفهومِ غيرَالمناسبِعين » .هللاِ ملك السماوات و األرضِ« .10 .30

 از اوست / عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست به جهان خرّم از آنم كه جهان خرّم) 1

 از دل و جانم بگويم اين ندا / هر زمان و هر مكان نام تو را) 2

 درخشان ستارةريده / خورشيد و ماه تابان، هر چه كه بيند ديده، خدايش آف) 3

 به نام حق، خالق هر دو جهان / وانچه باشد در زمين و آسمان) 4

 

 

   حسب األفعال و الضمائر: الخطأعين  .1 .31

  جِعانِ من السفر!أنتما كانتا تَرْ )2     م في الحقائب!كُفاترَوا دلُجعال تَ )1

  كما!جا من صفِّرُخْأُُ )4   إنّي سوف أعرف أصدقائي! )3

 5و  4
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32. 2 .فيه الفعل المستقبل: ليسن ما عي   

  !ناسكُم ما هو تأثيرُ األلوان علَيفلتُم من أنسأَ لْه )2  سأصيرُ طبيباً لخدمةِ النّاسِ في وطني! )1

  !جحونَ في امتحانات نهاية السنةأنتم سوف تَنْ )4  !ح الوحيد للنّجاح هو الصبرستَعرِف قَريباً أنَّ المفتا )3

   .»عقرب الساعات علي الخامسة و عقرب الدقائق علي الثالثة ......... إذا كانَ.يلَيرُ الساعة عتُش«عين الصحيح للفراغ:  .3 .33

  الخامسة و الرُّبع )4  الثالثة و خمس دقائق )3  و الربع الثالثة )2  الخامسة و النصف )1

   :الخطأعين  .4 .34

  أنت كُنت قد زرعت. )4  ما سوف تحصدانِ.ه )3  نَفعلُ عمالً. ال حنُنَ )2  أنتنَّ كنتُنَّ يصرخنَ. )1

   :»فائزةٌ!«........ عين الضمائر المناسبة للفراغ:  .5 .35

   أنا / أنت / أنت )4  أنت / هي / نَحنُ )3  أنا / هي / أنت )2  هو / أنا / هي )1

  )95مهر  23آزمون كانون، (  »:اكشفا«ين الماضي لـِ ع .6 .36

  وا كَشَفُ )4  كَشَفتُما  )3  نا كَشَفْ )2  كَشَفَتا )1

  )95مهر  23آزمون كانون، (  للفراغِ: الخطأعين  .7 .37

  »كالمكما. …في قولكُما و هما  …أنتُما «

1( د2  قاال تَكذبانِ، ما ص( 3  قانال تَكذبا، ال يصد( 4  قانما كذبتا، ال تصد( دقَتاال تكذبانِ، ما ص  

 )95آبان  7آزمون كانون، (   حول أوزان الكلمات التالية: الخطأعين  .8 .38

1( 2  د (أفعل)أحم( فَص) ارال)ب3  ع( اا) 4  نفعال)نتشار( فاتحفاع) ة)لَة  

 )95آبان  7آزمون كانون، (   عن فعل األمر: الخطأعين  .9 .39

  !الصور  اُنظُرا إلي هذهيا أخوانِ؛  )2  !سكبلَك:ِ بِنَفْأُختي؛ اصنَعي مستَقْ يا )1

3( دائماًيا صديقي؛ اُص كقي في حياتكَي تَنْنتي؛ اُتْيا بِ )4  !دل رُكي النّومكياتحي في حج!  

!« عين الصحيح للفراغ:  .10 .40  )95مهر  23آزمون كانون، (   »قَد... اهللاُ المؤمنينَ من الظّلمات إلي النّورِ

1( 2  خَرَج( خرُج3  ي( 4  أخرَج( خُروج  

41. 11 .اعةن الصحيح في العي95آبان  21آزمون كانون، (   و الوزن:أ س( 

      9:50 النّصف  الساعة التّاسعة و )2      8:45 الساعة الثّامنة إلّا ربعاً  )1

  فَاعلة    » سابعة«وزن  )4     مفْـتَعلة » منْـتَــشرة«وزن  )3

 )95آبان  21آزمون كانون، (  :الفارسية في» الماضي البعيد«يناسب  عين ما. 12 .42

  ما تَرجِعانِكُنْتُ )4  اكانُوا قد رجعو )3  عونَ كُنتُم قَد تَرج )2  عونَكانُوا يرج )1

  )96مهر  21آزمون كانون، (   في األجوبة التَّالية: الخطأعين . 13 .43

  نتان: مثنَّي مؤنّثالبِ )4  الحفّاظ: جمع مكسر )3  مكسر: جمع أخوان )2  جرات: جمع مؤنث سالمالشّ )1

  )96مهر  21آزمون كانون، (  :»لينَقبتَ« عين الماضي المنفي منْ. 14 .44

  ناما قَبِلْ )4  تما قَبِلْ )3  ما قَبِلَ  )2  ما تقبلينَ )1

  )96مهر  21آزمون كانون، (   :علي المضارع المنفي يشتملما عين . 15 .45

  ال تَتْرُك السعي و االجتهاد في طريق العزّ. )2  اإلنسان المتواضع ال يضحك بصوت مرتفعٍ.  )1

  »ربنا ال تَجعلْنا مع القوم الظالمين« )4  الندامة.    نَيصدي الشرّ ألنّك تَحال تَزْرع )3

  )96مهر  21آزمون كانون، (   للفراغ: اليناسبعين الضمير . 16 .46

) … )2    تأكُلُ الفواكه اللّذيذة. (هي) … )1   يقرأنَ القرآنَ بصوت جميلٍ. (هنَّ

) … )4  تَبحثوا عن عيوب النّاس. (هم)  ال … )3 أنت) .إلي بيتك تَرِجع  

  )96مهر  21آزمون كانون، (   في صياغة األمر: الخطأعين . 17 .47

1(  نَظَرْت ْثْتُم  )2  اُنْظُرحب ثابحتُنَّ  )3  اطَلَب َنتُما  )4  اُطْلُبلَسج سالجا  

 )96مهر  21آزمون كانون، (   في اآلية الشّريفة التّالية: لافعاأل  نوع  عن  حيحالص  عين. 18 .48

 »مدُتبع ما عابد أنا ال و أعبد ما عابدونَ نتمأ ال و تعبدونَ ما أعبد ال الكافرونَ هايأ يال قُ«

 نهي فعل :أعبد ال / امر فعل: قُل )2  منفي مضارع فعل: تعبدون / امر فعل: قُل )1

 ماضي فعل: عبدتم / امر فعل :أعبد )4  مضارع فعل: أعبد / مضارع فعل: تعبدون )3
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  )96مهر  21آزمون كانون، (   المناسب للْفعل:مير عين الضَّ. 19 .49

 !غلُ بِمطالَعةِ الدروسِهو سأشْتَ )4  !نْتُنّ ستَقبلينَ الْكالم الْحقّأ )3  !رِكةِأنت كانَت ترِجع منَ الشّ )2  !ظَلَمنا أبداً هو ما )1

  )96مهر  21آزمون كانون، (   :الخطأعين . 20 .50

1(  معلِّمة و أنا عالم.  )2  مؤمنة.أنا مسلمة و أنت نشيط و أنا مجتهدة.  )3  أنت نحن متعلّمة و هي معلِّمة. )4  أنت  

  

 )96آبان  5آزمون كانون، (   الصحيح لما تحته خطّ:عين  .1 .51

  جمع مذكّر سالم  قبل بِداية الصف! التّمارينَحاوِلُ أن أكتب أأنا )1

  مثناي مذكّر  الّذي لبسته في حفلة الزّواج! الفُستانحب أال  )2

  مفرد مذكّر  ة في سبيل الخير هي الشّكر!اإللهي عمالنِّاالستفادة من )3

 تكسيرجمع   بالعربية تُساعد اإلنسان في تعلّم اللّغة! الجملقرائة  )4

  )96مهر  21آزمون كانون، (   في تطابق الضمير مع الفعل: الخطأعين . 2 .52

  تَغلينَ: أَنتستَشْ )4  تَظرُ: أَنَاال أَنْ )3  مجعوا: هاسترْ )2  ستلمان: أنتمتَ )1

53. 3. جمع فيها يوجد ال تيلّاة العبار نعي 96آبان  5آزمون كانون، (   :رمكس(  

  !مطره و الغيم ليإ أنظرُ )2    رة!النّض الغصون ذات )1

 !مبأنج يلاللّ زانَ ذيالّ هو )4    رة!ممنه مهأنع ذيالّ اهللا هو ذاك )3

  )96آبان  5آزمون كانون، (   عين المنتخب الّذي كلّ كلماته جمع تكسير: .4 .54

 شياطين، أصوات، أعداء )4  ، فائزاتدليالنِأوقات،  )3  ي، صالحونَعناوين، يتام )2  مساكين، أعداء، ممدوحينَ )1

  )96آبان  5آزمون كانون، (  حسب القواعد:  أالخط عين .5 .55

  ؟!فالص خارجكتبت دروسك  ما لماذاة العزيز طالبتي يا)1

  !ذهبي خاتمٍ لشراء وقالس ليإ بنَِذه الءؤه )2

    !الشّمس عن بحثت و السماء ليإ نظرتأنا )3

 !متحاناإل فيحتا جنَ ما البانِالطّ هذان )4

  )96آبان  19آزمون كانون، (   عين الصحيح حسب قواعد العدد: .6 .56

  سيرجع أبي بعد الشّهر الخمسة من السفر!)1

2( هذه المقالة في العام الثّاني! كتبت 

  يام! أاُصيب بِمرضٍ فلم يذهب إلي المدرسة سابع )3

  !التّمرينَ الثانيةقرأنا من كتاب الغيزياء )4

!«في هذه العبارةِ؟:  ي األفعالُكيف تُنفَ .7 .57  »اُحب أبا صديقي ألنَّه تَكلَّم مع األطفال في الساحةِ بحنانٍ كَثيرٍ

  ال تكلَّم - حبأ) ال 4    ال تكلَّم -حبأ) ما 3  ما تكلَّم - حبأ) ال 2  ما تكلَّم -حبأ) ما 1

  )96آبان  19آزمون كانون، (  ؟ معاًفعل ماض و فعل مضارع  ما جاءفي أي عبارة  .8 .58

  هل سافرت إلي ايران حتّي اآلن؟ ال؛ لكنّي أُحب المسافَرَة إلي ايران!)1

 إن شاء اهللا تسافرُ الي ايران! إلي اللّقاء؛ مع السالمة! )2

3(من الشّجرة الثّم خرجةرَو قل ذاك هو اهللا الّذي ي!  

  منْ أوجدها فيه قمره!اللّيل و أسألُ نفسي فَو أنظرُ إلي  )4

 )96آذر  17آزمون كانون، (  ؟أكثرأي ساعةٍ  .9 .59

  الخامسة و النِّصف )2    الخامسة و الرّبع )1

  الخامسة تماماً )4    ربعاً الخامسة إلّا )3

 )96آذر  17آزمون كانون، (   :في بيان الساعة الخطأعين  .10 .60

1( 30 :7  ابعة و النصف16: 00 )2    الس   ةالرّابعمساء  

3( 45 :11  ّشرَة إلة عيبعاًالحاد6: 15 )4    ا ر  ة و الرُّبعادسالس  

   )؟؟؟آزمون كانون، (  :العبارة في ليسعين ما » قال! إلي ما قالَ وال تَنظر إلي منْ اُنظُرْ« .11 .61

  فعل ماضٍ ) 4    نفي ) 3  أمر ) 2  نهي) 1
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  )97مهر  20آزمون كانون، (  !…: نحنُ الخطأعين  .12 .62

    مشغولونَ بمطالعةِ الدروس في المدرسةِ!) 1

 نَصروا األصدقاء في قراءةِ الدروسِ!) 2

    !سافَرنا مع أصدقاءنا إلي شمال إيران) 3

 نُدافع عن الوطنِ اإلسالمي دائماً!) 4

  )97مهر  20آزمون كانون، (   في صيغِ األفعالِ: الخطأعين  .13 .63

    !هبنَ إلي المسجِد هذه اللّيلةَأخواتي ال يذ) 1

2 (!فن الصتا مهاتانِ الطّالبتانِ خَرَج 

3 (طلّاب بالمدرسةِ! ذَه تي إلي تلكمدرس    

 إنَّكُما سيذهبانِ إلي الجامعةِ!) 4

!«الصحيح للفراغ: عين  .14 .64 97مهر  20آزمون كانون، (   »يا خديجةُ: ........ إلي بيتك(  

1 (رجِعا ) 2  ارجعال تَرْ) 3  ارجِعي) 4  جِعا  

  )97مهر  20آزمون كانون، (  »صعدت الجبلَ!«...... الفعل:  ال يناسبضميراً عين  .15 .65

1 (3  !هي) 2  أنت وأنا4  ) ه (  

  )97مهر  20آزمون كانون، (   عين الكلمات المناسبة في النّوعِ كلِّها: .16 .66

  را / سافَرتزوا / اوجد / انتظَجه) 2    هو/ هذه / أنت / نحنُ) 1

 ال تَنظُرنَ / ال تجعال / ال تأكُلينَ / ال تكذبي) 4     كُم/ أينَ / متي /  ) من3

  عين الصحيح في صياغة األفعال: .17 .67

1(  هؤالء التّلميذاتيرداللّغةَ العربيةَ نَس!    

2(  الطلّاب ونَأولئكعتُطال دروسفي المكتبة! مه  

3( معنى هذه العبارة؟يا زينب! أ ال تَفه م!      

  الطّبيبانِ تعمالِن في مستوصف هذه المدينة!هذان  )4

  »:اسم اإلشارة«عن استعمال  الخطأعين  .18 .68

    كرة القدم! ةبارام ييريد هذا الشّاب أنْ يشارك ف )1

 هؤالء النّاس ال يحبونَ أنْ يتركوا المساكينَ عندما يحتاجونَ إليهم! )2

    مجدات! القيامِ بأعمالهنَّ اليومية يهذه النّساء ف )3

  ة!الضّيافة بتلك المالبس الغالي يف يرأيت زميلت يأظنّ أنّ )4

 إليه بِخطّ: حول ما اُشيرَ الخطأعين  .19 .69

1( »أ أنت  لْتنا هذافَعتهلĤِيا ب إبراهيم«  اإلشارة للقريب إسم    

 فعل ماضٍ  الصنَم الكَبيرَ! لواأَاسقالَ ابراهيم (ع):  )2

    تكسيرجمع   الْكَبيرَ! الصنَم إلَّا الْمعبد في األصنامِ جميع كَسرَ )3

 فعل مضارع   الْمستَقيم! الصراطَ ليبينوا الْأنبياء اهللاُ أَرسلَ )4

  للنّفي: ليس» ال«عين حرف  .20 .70

1(  جبي2  !التّفكُّرِقبل  يتكّلمأن ال  اإلنسانِي لَعاللّاعبةُ ) ال ترفع عراسيمِ!لَم بالدها قبلَ الم  

3ال تكشفي عيوب ( 4  !داًأب نَّهِفي حيات األخوات (م ليسسترجع األمانات نْنّا مبها ال يإلي صاح!  

 

 

■■ و األدقّ في الجواب ل ن األصحة لتّرجمةعيمن أو إلي العربي:  

71. 1. »نعلينا النّظرُ إلي الشّمسِ الّتي جستعرة و إلي نزولِ األمطارِ مالغيمِ  ذوتها م!«: 

  ها بنگريم. ي آتشش فروزان است و به بارش باران از ابر بايد به خورشيد كه پاره )1

  ها از ابر، بر ما الزم است. ي آتشش فروزان است و به بارش باران نگاه كردن به خورشيد كه پاره )2

  هاي آتش آن تابان است و به بارش باران از ابرها بايد نگريست.  به خورشيد كه پاره )3

  ها از ابر بنگريم. هاي آتش آن درخشان است و به بارش باران است به خورشيد كه پاره واجب )4

 7و  6
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72. 2. »نا ما خَلَقْلْتفَكَّرونَ في خَالمؤمنونَ الّذينَ يماوات و األرضِ ربهذا باطالًقِ الس كه هستند مؤمنان كساني. «»ت.«.. 

    را بيهوده نيافريده است. ها انديشند، آفريدگار اين ها و زمين مي در خلقت آسمان )1

  ها را بيهوده خلق نكرد. انديشند، پروردگار ما اين در آفرينش آسمان و زمين مي )2

    ها را بيهوده نيافريدي. انديشيد، پروردگارا اين ها و زمين مي در آفرينش آسمان )3

  نكردي. ها را بيهوده خلق ما اين انديشند، اي آفريدگار و زمين مي ها در خلقت آسمان )4

73. 3. »إلي هناك و رأي الجِسر، بدأ بالب لَ الشَّابصا وكاء و قَلمبلَ ينْ دصوقتي جوان »:!عِ الجِسرأخيه ل............. 

    دهد. به آنجا رسيد و پل را ديد گريه كرد و بخاطر ساخته شدن آن پل دست برادر خود را فشار مي )1

  كرد شروع به گريستن كرد و بخاطر ساخت پل دست برادرش را بوسيد.به آنجا رسيد و پل را مشاهده  )2

    بوسد. كند و بخاطر ساخت پل دست برادرش را مي كند شروع به گريه مي رسد و پل را مشاهده مي به آن محل مي )3

  به آن محل رسيد و پل را ديد شروع به گريه كرد و بخاطر درست شدن پل به دست برادرش او را پذيرفت. )4

  )95آذر  19آزمون كانون، (   :»ة عليه!ك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرعلي عدو ذا قدرتإ«. 4 .74

  اگر بر دشمنت قدرت يافتي، او را عفو كن به خاطر شكر براي قدرت يافتنت بر او! )1

  هنگامي كه بر دشمنت قدرت يافتي، گذشت از او را، شكري براي قدرت يافتن بر او قرار بده! )2

  اگر بر دشمنت غلبه يافتي، او را ببخش تا سپاسگزار به خاطر قدرت يافتن بر او باشي! )3

  وقتي بر دشمن خود پيروز گشتي، بايد او را عفو كني براي شكرگزاري به سبب قدرت يافتن بر او! )4

  )96مهر   21آزمون كانون، (   »:!ها نَضرةهذه األشجار و اآلن غصونُ تمن الغيم مطراً كثيراً و نَم اهللاُ لَأنزَ«. 5 .75

  !هايشان تازه و سبز هستند كنند و اكنون شاخه فرستد و اين درختان رشد مي خدا از ابري بزرگ باران مي )1

  !اي تازه دارند خداست كه باران را از ابرها فرستاد و اين درختان رشد كردند و حاال شاخه )2

  !هايشان تر و تازه است درختان رشد كردند و اكنون شاخه فرستاد و اينفرو خداوند از ابر باراني بسيار  )3

 !هايشان لطيف است اكنون اين درختان بزرگ شدند و شاخه از جانب خداوند ابري پرباران فرستاده شد و هم )4

 )95سراسري تجربي (  !»:لحقّ، إنّ في ذلك آلية للمؤمنينخلق اهللا السماوات و األرض با«. 6 .76

 ! اي هست را به حق آفريده است، قطعاً در آن آسمان و زمين براي مؤمنان نشانه اهللا آسمان و زمين )1

 همانا در آن (خلقت) آيتي است براي مؤمنان!  ها و زمين را به حق خلق كرده است، خداوند آسمان )2

  اي براي مؤمنين است! ها از جانب خداوند است، همانا در آن نشانه ها و زمين آفريدن آسمان )3

  تا در آن آيتي باشد مؤمنين را!  باشد، وسيلة اهللا مي ها به لق كردن آسمان و زمينخ )4

77. 7 .»نا شَجرةٌ ذات غُصون نضديقتومٍ!في حها كلّ يبرؤيت 96مهر   21آزمون كانون، (   :»رة أفرح(  

 كند! اي دارد كه هر روز مرا شاد مي هاي تازه درخت باغ ما شاخه )1

  شوم! هست كه هر روز با ديدن آن خوشحال مي  هايي تازه با شاخهدر باغ ما درختي  )2

  شوم! است كه هر روز با ديدنش خوشحال مي  هاي درخت، تازه در باغ ما شاخه )3

  شوم! بينم و شاد مي هاي تر و تازه در باغ ما وجود دارد كه هر روز آن را مي درختي با شاخه )4

78. 8 .»ن القرآنِ ما هو شفاءرحمةٌ للمؤمنينَ نُنَزِّلُ م 95سراسري زبان (   !»:و(  

 ايم شفا و رحمت براي مؤمنين است. از قرآن هر چه را نازل كرده )1

 كنيم. چه را كه براي مؤمنان شفا و رحمت است، از قرآن نازل مي آن )2

 ايم. قرآن نازل كرده ي هشفا و رحمت است به وسيل ي هچه را كه براي مؤمنان مايآن )3

 كنيم. نازل مي ،چه را كه براي مؤمنين شفابخش و رحمت آفرين باشدقرآن فقط آناز  )4

  )96آبان   5آزمون كانون، (   :»اء!مالس في نم نييرحمحتّي  رضِاأل  في  نم  مرحأ«. 9 .79

 !كند رحم تو به است سمانآ در كه كسي تا كن رحم است زمين در كهكسي به )1

 !كند رحم تو به است سمانآ در كه كسي تا كني رحم است زمين در كه كسي به بايد تو )2

  !كند رحم من به است سمانآ در كه كسي تا كنممي رحم است زمين در كه كسي به )3

  !است سمانآ در منبه  كردن رحم باعث است زمين در كه كسي به كردن رحم )4

  )84  رياضي  (سراسري  »:.خود خواهد رسيد  هدف  به  در جهانتغيير   غير قابل  و قوانين  از سنن  با استفاده  انسان«. 10 .80

1(
 

  . أهدافه  إلي  اإلنسان  ال تتغير يصل  التي  و القوانين  السنن  من  باالنتفاع

2(
 

  تغيير.  دون  و القوانين  السنّة  من  باستفادته  هدفه  إلي  االنسان  يصل  سوف

3(
 

  . العالم  ال تتغير في  الّتي  و القوانين  السنن  من  ةباالستفاد  غايته  إلي  االنسان  سيصل

4(
 

  الدنيا.   في  الغاية  إلي  يصل  تتغير و سوف  الّتي  القوانين و  بالسنن  يتمتّع  اإلنسان
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 عين الصحيح: .1 .81

  داده است! مرواريد پخش شده زينت ستارگاني مانندرا با   : پروردگارم شبكَالدررِ المنتَشرة!جم اللّيلَ بِالنّزانَ ربي  )1

  !: به كارمندي در ايستگاه قطار سالم كردم!حد الموظّفين في قاعةِ المطارسلَّمت علي أ )2

    !خورند مي هاي مفيدي مانند هويج ها ميوه بان: خل!كَالجزَر يتَناولُ الطّيارون فَواكه مفيدة )3

   !كنيد : اي خواهرانم، شما دوستانتان را در مشكالتشان رها نمي.صديقاتكُنَّ في المشاكلِتَتركنَ  يا أخواتي ال )4

 :الخَطأعين . 2 .82

    آورد؟ ها را بيرون مي كسي كه از درخت اين ميوه كيست: ؟جرَةِ هذه الثَّمراتمن ذا الّذي يخرِج منَ الشَّ )1

  .انگشتر نقره اي زيبايي داردمادرم : .كان لأُمي خاتم فضّي جميلٌ )2

    نگريم. نگريم و به كسي كه گفته نمي : به آنچه گفت مي.نَنظُرُ الَي ما قالَ و ال نَنظُرُ الَي من قالَ )3

  : دوست تو تا به حال به آن شهر مسافرت نكرده است. .ما سافَرَت صديقتُك إلَي تلك المدينة حتّي االنَ )4

  )96مهر   21آزمون كانون، (  ي التّرجمةِ: عين الصحيح ف .3 .83

 پروردگارا اين باطل را تو خلق نكردي! »ربنا ما خَلقت هذا باطالً« )1

  انديشند! و زمين نمي  مردم در آفرينش آسمانال يتَفكَّرُ النّاس في خلقِ السماوات و األرضِ!:  )2

  شود! دانشمند چراغي است كه نورش در دنيا پخش ميالعالم مصباح ينتشرُ ضياؤه في العالَم!:  )3

4(  :!ماءوداء في السبه ابر سياه در آسمان نگاه كن!اُنظُرْ إلي الغيوم الس  

  )95آبان   21آزمون كانون، (   عين الصحيح: .4 .84

1( »رام محن في األرض يرحمماء.ك مكه در آسمان است به تو رحم كند.كسي كه در زمين است رحم كن تا كسي  به »: ن في الس  

  رساند. رساند ولي اگر زياد باشد زيان مي سخن چون دارويي است كه اگر كم باشد سود مي»: الكالم كالدواء؛ قليله ينفع و كثيره قاتل.« )2

  نگرم. گويد نمي نگرم و به كسي كه مي به آنچه گفته است مي»: إلي من قال. نظرْاُنظُر إلي ما قال و ال تَ« )3

  داللت كند، نيمي از علم است.» دانم نمي«سخن كه بر»: قول ال أعلم نصف العلم.« )4

 )96مهر   21آزمون كانون، (   عين الصحيح: .5 .85

1( »اُنظُري إلي جداقة. ليسكبه دوستانت پيش از دوستي بنگر.»: قبلَ الص 

 ستارگان آسمان داراي نوري بسيار در شبند.همانا »: إنّ أنجم السماء ذات ضياء كثير في اللّيل.« )2

  آرايد. مان مي اين مرواريد آن اتاق را در خانه»: هذه الدرر زينت تلك الغرفة في بيتنا.« )3

  ببخشيد، آيا به كشور ايران سفر خواهي كرد؟»: عفواً، متي تسافرين إلي بلدنا إيران؟« )4

 )96آبان   5آزمون كانون، (   :الخطأعين  .6 .86

 گذشته به يك گردش علمي رفتند. ي هآموزان در هفت دانش»: ذهبت الطالبات إلي سفرة علمية في األسبوع الماضي.« )1

 جديد بسازد. ي هخان نجار خواست پلي بزرگ روي رود»: عزم النجار علي صنع جسرٍ كبيرٍ علي النّهر الجديد.« )2

3( »تني بالمههايم در دانشگاه سنگين است و من با مشكل مواجه هستم. هزينه»: شكلة.النفقات الغالية في الجامعة واج  

  كرد. اتوبوس، خودروي خود را به باطري جديدي مجهز مي ي هرانند»: سائق الحافلة كان يجهز سيارته ببطّارية جديدة.« )4

  )96آبان   19آزمون كانون، (   في ترجمة العبارات التّالية: الخطأعين  .7 .87

 آيد؟ فمتَي يأتي الخريف؟: هوا خيلي گرم است، پس پاييز كي مي ،الجو حار جداً )1

 كنم! كنم، گويا هميشه در آن زندگي مي عيش فيها أبداً!: براي دنيايم كار ميأعملُ لدنياي كاَنّي أ )2

 خواهد آمد! ،سوف يأتي الّذي ننتظره!: كسي كه چشم به راهش هستيم )3

 روم! اَمس بارداً جداً و لذا ما خرجت من البيت!: امروز هوا بسيار سرد است و براي همين از خانه بيرون نميالجو كان  )4

 )96مهر  21آزمون كانون، (   :الخطأعين  .8 .88

 و باشي! آرايد و دوست دارد كه همانند ا الجاهلُ يزينُ لك فعلَه و يحب أن تكونَ مثله!: نادان كار خود را براي تو مي )1

 ال تُسافر يا رجلُ، ليس لي حبيب في هذه المدينة!: اي مرد سفر مكن، دوست من در اين شهر نيست!  )2

3( خورشيد و ماه و ستارگان براي خدا سجده ميي :!و القمرُ و النّجوم كنند!  سجد هللا الشّمس 

  كرد!  أحد الموظّفينَ كان يساعد النّاس!: يكي از كارمندان به مردم كمك مي )4

 )95مهر   23آزمون كانون، (   :الخطأعين  .9 .89

 ي آتشش فروزان است. خورشيد پاره»: الشمس جذوتُها مستَعرَةٌ.« )1

 هاي تر و تازه نگاه كردم. به درخت داراي شاخه»: نَظَرْت للشّجرَةِ ذات الغصونِ النَّضرَة.« )2

  آورد. وجود   ي آتش به خدا در هوا خورشيد را مثل پاره»: أوجد اهللاُ في الجو الشّمس مثلَ الشَّرَرةِ.« )3

  و شب را با ستارگاني مانند مرواريد پراكنده زينت داد.»: اللَّيلَ بأنْجمٍ كالدررِ المنتشرةِ.  و زانَ« )4
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 )95مهر   23آزمون كانون، (   :غيرالصحيحعين  .10 .90

  ها و زمين را آفريد. ستايش براي خدايي است كه آسمان»: الحمد هللا الّذي خلق السماوات و األرض« )1

  ي آتشي است كه نورش فروزان است. خورشيد مانند پاره»: عر.ها مستَ الشّمس كالشّررة الّتي ضوء« )2

  هايش ريزان است. ما را نيرومند ساخت خردمندي كه نعمت»: تكرَة الّذي أنعمه منهمرةٌ.جهزَنا بالقوةِ المف« )3

  از چوب بدهد؟! ي رنگارنگ تواند ميوه چه كسي مي»: من يقدر علي إعطاء الفاكهة الملونة من الخشب؟!« )4

  )97مهر  20آزمون كانون، (  :!»أقم وجهك للدينِ حنيفاً و ال تَكونَنَّ من المشرِكينَ« .11 .91

    يكتا پرست به دين روي آور و از مشركان نباش!) 1

 با يكتا پرستي به دين روي آور و هرگز از مشركان نباش!) 2

    ) درحالي كه يكتا پرست هستي به دين روي آور و از مشركان نباش!3

 با يكتا پرستي به دين روي آور و هرگز مشرك نباش!) 4

!اهللاُ األمطار من الغيومِ و يزينُ اللّيالي بِأنجمٍ كَينَزِّلُ « .12 .92   )97مهر   20آزمون كانون، (   »:الدررِ المنتَشرَةِ

 دهد! هاي پراكنده زينت مي ها را با ستارگاني مانند مرواريد كند و شب ها را از ابرها نازل مي خداوند، باران) 1

 هاي پراكنده زينت داده است! ها را با ستارگاني مانند مرواريد و شبفرستد  خداوند، باراني را از ابرها مي) 2

 دهد! ها را با ستاره اي مانند مرواريد پراكنده زينت مي فرستد و شب ها را از ابرها مي خداوند، باران) 3

 د!كن تزيين مي هاي پراكنده ها را با ستارگاني مانند مرواريد ها را از ابري نازل كرده است و شب خداوند، باران) 4

93. 13. »ن حبت هذه األشجار مقَد نَم ،نَعلمخرِةٍ و يج 97مهر  20آزمون كانون، (   :!»اهللاُ منها الثّمرات(  

 كند! هايي خارج مي ها ميوه اند و خدا از آن ها درختاني هستند كه از يك دانه رشد كرده دانيم، اين مي) 1

 كند! ها ميوه خارج مي كنند خدا از آن رشد ميدانيم، اين درختاني كه از دانه  مي) 2

 كند! ها ميوه خارج مي كنند و خدا از آن دانيم، اين درختان از دانه اي رشد مي مي) 3

 كند! ها را خارج مي ها ميوه دانيم، اين درختان از دانه اي رشد كرده اند و خدا از آن مي) 4

     :!»ة المفتكرةجهزَ اإلنسانَ بالُقوربنا هو الّذي « .14 .94

    پروردگار ما انسان را به نيروي انديشه مجهز كرده است!) 1

 !پروردگار ما انسان ها را از نيروي تفكّر برخوردار كرده است) 2

    !پروردگار ما همان كسي است كه انسان را به قدرت تفكّر مجهز نموده است) 3

 !بخشيده استپروردگار كسي است كه به انسان انديشة قوي ) 4

95. 15. »ؤنتشر ضياالسماء ي يم كثيرة فهناك أنجضَها اليوم و لكن قد م97مهر  20آزمون كانون، (   »:ن موتها!ي كثير من الوقت م( 

  گذرد! اند، اما زمان زيادي از عمرشان مي منتشر كردهدر روز ) ستارگان بسياري در آسمان هستند كه نورشان را 1

  گذرد! ها مدت زيادي مي كنند، اما از زمان مرگ آن نورشان را پخش مي هر روزهاي زيادي وجود دارد كه  ) در آسمان ستاره2

  اند! كنند، اما مدت زيادي است كه نابود شده نورشان را منعكس مي ههاي فراواني است كه امروز ) آسمان داراي ستاره3

  شود، اما مدت زيادي از مرگشان گذشته است! ه امروزه نورشان منتشر ميهاي بسياري هستند ك ) در آسمان ستاره4

  )97مهر  20آزمون كانون، (   :»اضْحكي للْحياة، أنْت ستَنْجحينَ قَريباً! ،تَحزَني اُختي، ال« .16 .96

  خاطر زندگي خوشحال باش، پيروزي تو نزديك است! ه) خواهرم، باعث اندوه من نشو، ب1

 زودي پيروز خواهي شد! هدوهگين مشو، به زندگي لبخند بزن، تو ب) دخترم، ان2

  شوي! زودي موفّق مي ه) دخترم، مرا اندوهگين نكن، شادمان زندگي كن، تو ب3

  زودي موفّق خواهي شد! ه) خواهرم، غمگين نشو، به زندگي بخند، تو ب4

97. 17. »!   )97 مهر 20آزمون كانون، (   :»علَّقَ إبراهيم الفَأس علي كَتف الصنَمِ

 هاي بت آويخت! تبر را بر شانه ،ابراهيم) 2    بت آويخت! ، تبر را بر شانةابراهيم) 1

 ها آويخت! بت ، تبر را بر شانةابراهيم) 4  بت آويخته بود! ، تبر را بر شانةابراهيم) 3

  )94سراسري رياضي، (   »:اإلحسان في حقِّ النّاسِ!كانَ آباؤنا يؤكِّدونَ دائماً أنَّ طريقَ الوصولِ إلي العلي هو « .18 .98

  يابي بر بزرگي، احسان كردن به مردم است! ) تأكيد پدران ما هميشه اين بوده است كه طريق دست1

  ناس است! ها، خوبي كردن در حقّ  ) سفارش نياكان ما تأكيد بر اين بوده كه راه حصول به بزرگي2

  ند كه راه رسيدن به بزرگي، نيكي كردن در حقّ مردم است!كرد ) پدران ما همواره تأكيد مي3

  النّاس است! ها، احسان در حق كنند كه طريق رسيدن به بزرگي ) نياكان ما دائماً سفارش مي4

  )97 مهر 20آزمون كانون، (   عين الترجمة الصحيحة: .19 .99

 آتش فروزان خورشيد را سبب روشني جهان قرار بده! ةپارخداوندا، : جعلَ اهللاُ جذوةَ الشمسِ المستَعرَة سبب ضياء العالَمِ!) 1

 كردند! ها ظلم نكرد، ولي به خودشان ظلم مي خداوند به آننفُسهم يظلمونَ!: أما ظَلَمهم اهللاُ و لكن كانوا ) 2

 هاي متفاوت است! هاي زنانه داراي رنگ لباسپيراهن زنانه، از الفُستانُ من المالبسِ النِّسائيةِ ذات األلوانِ الجميلةِ!: ) 3

4النّور و لَ الظُّلُماتعج و و األرض ماواتهللاِ الَّذي خَلَقَ الس مدها و زمين را آفريد و تاريكي و روشنايي ها را بنهاد! ستايش از آنِ خدايي است كه آسمان :!) الح 
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  )97 مهر 20آزمون كانون، (   :الخطأعين  .20 .100

  ها ستم نكرد، بلكه خود به خويشتن ستم كردند! و خداوند به آن: !و ما ظَلَمهم اهللاُ ولكن كانوا أنْفُسهم يظلمونَ )1

 كند! هر كس دشمني بكارد، زيان درو مي) من زرع العدوانَ حصد الخُسرانَ!: 2

 كه گفت ننگر! ت بنگر و به آنچه گف به آن) اُنْظُرْ إلي ما قالَ و ال تَنظُرْ إلي من قالَ!: 3

  نصف دانش است!» دانم نمي«گفتنِ نصف العلمِ!: » ال أعَلم«) قولُ 4

 
  

 : من أو إلي العربيةعين األصح في الجواب للتّرجمة  ■■

.ن مم حقيبتي مستلأسوف «. 1 .101   )96آبان   5آزمون كانون، (  »: خزن البضائع في الساعة السادسة إلّا ربعاً

  هايم را از انبار كاالها در ساعت شش، يك ربع كم بگيرم. خواهم چمدان مي )2  كيفم را از انبارهاي كاال در ساعت يك ربع به نه پس خواهم گرفت. )1

  كنم. من چمدانم را از انبار كاال در ساعت شش و ربع دريافت مي )4  شش دريافت خواهم كرد. كيفم را از انبار كاالها در ساعت يك ربع مانده به )3

  )96آبان   5آزمون كانون، (   عين الصحيح في ترجمة العبارات التّالية: .2 .102

 زانَه بِأنجمٍ كَالدررِ المنتشرة!: با ستارگاني چون مرواريدهاي گوناگون، آن را زيبا نمود! )1

 ام! مع األسف، ما سافرت إلي ايران حتّي اآلن!: متأسفم تاكنون به ايران مسافرت نكردهال  )2

 هايتان را نبايد بكُشيد، (زيرا) خداوند نسبت به شما مهربان است. ال تقتلوا أنفسكم انَّ اهللاَ كانَ بِكُم رحيماً: جان )3

  كردند. ها ستم نكرد، ولي خود به خويشتن ستم مي به آنو ما ظلَمهم اهللاُ و لكن كانوا أنفسهم يظلمونَ: و خدا )4

  )84  تجربي  (سراسري  »:.اند كرده  آوري جمع  خويش  را در زندگي  ارزشمندي  تجارب  والدين«. 3 .103

  الدنيا.  الحياة  في  ثمينة  اجتمعوا تجربة  الوالدين )2  حياتهما.  في  قيمة  قد جمعا تجارب  الوالدان )1

3(
 

)4  . الحياة  طول  ثمينة  قد جمعا تجارب  لدانالوا  كان
 

  . القيمة  حياتهم  طول  سامية  اكتسبوا تجارب  إنّ الوالدين

  :يناسب النّصاقرأ النّص التّالي ثم أجب عن األسئلة بما  ■■

»ماذا ما أنزَلَ مالئكتَه إلبالغِ رسالتعلي كلّ شيء، فَل كلّ جمال في الدنيا و هو قادر دالنّاسِ: إنَّ اهللا قَد أوج (ص) يسألُ بعض زَ النّبيما جه م؟ له
! نعم! فإنّ أنبياء اللّه (علَيهم السالم)  رجاالً نوحي إليهما ما أرسلنا من قبلك إلّ : واللّهبقدرةٍ عجيبةٍ ليجبرَنا علي ترك أعمالنا السيئةِ؟ فيجيبهم 

عواطف إنسانيةٍ، حتّى يشعروا باأللَمِ و يدرِكوا الحاجةَ كَما يشعرُ و يدرِك اآلخَرونَ، و أما  جميعهم من البشرِ، و بِكلِّ ما يحمل البشرُ من غرائزَ و
 »!اإلنسانِ بِوضوحٍنفس ه االُمورِ جيداً و اإلطّالع على ما يدور في أعماقِ ال يقدرونَ علَي إدراك هذفالمالئكة 

  )95مهر   23آزمون كانون، (   ..!.للفراغ: المالئكةُ ال يقدرونَ علي الخطأعين  .4 .104

  !المعرفة بأفكار البشر )4  !اإلحساس باأللمِ )3        !إبالغ الكَالم من اهللاِ )2     !إدراك العواطف اإلنسانية )1

  )95مهر   23آزمون كانون،    :الخطأعين  .5 .105

  اإلنسانِ!نفس يدرك أنبياء اهللا ما يدور في أعماقِ  )2  إنَ اهللاَ قد إنتَخَب األنبياء إلبالغ الرسالةِ!          )1

3( ليس ئاتالسي ترك أنفس سيطرة خارجبـِ...« يسألونَ الّذينَ  )4  ا!نبسببِ قدرة م زَ النّبيما جه مشركينَ!» لن المم مفه  

106. 6. :ب للنّصناسنوان المن الع95مهر   23آزمون كانون، (   عي(  

1( ة الغرائزُ و )2      !قدرةُ األنبياءاإلنساني 4    !إبالغُ الرّسالَة )3    !العواطف( الحاجات إدراك!  

  )95مهر   23آزمون كانون، (  فعالً ماضٍ جاء في الّنص؟ كَم .7 .107

  ثالثة )4  أربعة )3  ستّة )2  سبعة      )1

 الية: التّ االسئلة عنلجواب ل المناسبعين  ■■

108. 8 .عي95آبان   7آزمون كانون، (   حيح عن الكلمات الّتي تحتها خطّ:ن الص(  

  »فائز«: جمع مؤنّث سالم، مفرده فائزاتأولئك  )2  » دليل: راهنما«: اسم جمع مذكّر سالم، مفرده دليالنهذانِ  )1

  »  العداوة«: جمع مكسر، مفرده األعداءهؤالء  )4  » فتح«و حروفه األصلية » مفعال«: اسم، وزنه مفتاحهذا  )3

  )96آبان   5آزمون كانون، (   عين جواباً كّله جمع تكسير:. 9 .109

 نساء ـ دليالن ـ ألوان )4  حبوب ـ غيوم ـ مطار )3  درر ـ أحجار ـ جمل )2  شررة ـ أنعم ـ جِيران )1

  جمع سالم للمؤنث: ماجاءفي أي عبارةٍ  .10 .110

  .هؤالء الطالبات يبتعدنَ عن السيئات )2  .آيات القرآنِ تهدينا الي الصراط المستقيم )1

  .وا الحسناتملأصدقائي يحاولونَ أن يع )4  .و السالملي الهدوء إتشير األبيات هذه  )3
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 التّرجمة:  عن الخطأعين  .1 .111

  = دردر!او العداوة و النّ الوجعربعة قليلها كثير: الفقر و أ )2  ها = چشمه !ن قلبهم الحكمةِ ينابيعرت هظَ )1

    زيباست.= چه !ات مازندرانغاب ما أجمل )4  = مختلف!اهللا من رسول العدديةالمواعظ  )3

  :عين الصحيح عن المفرد. 2 .112

  نبوعنابيع: ي/ يرة حجأحجار:  )2    ببوب: حح  / تر: مرأمتا )1

  فيالف: ألف / مضياف: ضَآ )4    برازيل: برزيل  حجرات: حجر / )3

  :عن الترادف و التضاد الخطأانتخب  .3 .113

  = عام ةنَس / نهاية بِداية  )2    نام= رقَد اآلخَر /  األول )1

3( ف واق سجال ع/ وأمام /   لفخَ )4    أَلَم=  ج صار =حأصب  

 ».ضَبعند الغَ ……في القلّة و  ……في الخلوة،  ……من عالمات المؤمنِ: « ات:عين الصحيح لتكميل الفراغ .4 .114

  الصبر، الحلم الصّدق، )2    ، الورعالصدقةالحلم،  )1

  الورع، الصدقة ، الحلم )4    الورع، الصبر، الصّدق  )3

 )95آذر   5، (آزمون كانون  في ترجمةِ ما تحتَه خَطٌّ:                  الخطأعين  .5 .115

1( المِالْفائزونَ بِ قامتم! اسوائزِهج  لَ )2  دريافتما أجالرّ م!بيع  زيباتر    

3( لَي  اَألشْجارعيفاً! الرَّصرَةٌ جِدخَض  4  رو پياده(  بشَع اإليراني باَلشَّعضْيافم!  دوست مهمان  

 )95آذر   5 ،(آزمون كانون  معناه عن الباقي:  يختلف» قام«عين فعل  .6 .116

  دروسي! يت اُختي الكبيرة قُمت بِقرائةفي ب )2  في مهرجان المدرسة! الهداياقام صديقي بتوزيعِ  )1

  تقوم المؤمنةُ الصالحةُ بأداء واجباتها! )4  قامت زميلتي لإلجابةِ عن سؤالِ المدرسة! )3

 هذه العبارة تَمنَعنا عن .............. !» إذا كانَ اثنانِ يتَناجيانِ فال تَدخُل بينَهما.«. 7 .117

    استراق السمعِ )2    الغَيبة )1

  التّدخُّل في أمور النّاس )4    إظهار السرّ عند اآلخَرين )3

!«عن مفهوم عبارة  الخطأعين . 8 .118   »تَفكّرُ ساعةٍ خيرٌ من عبادة سبعينَ سنةً

  يان خلق داوراز آن روزي تفكّر كن كه ايزد / به حق باشد م )1

  تفكّر كن تو در خلق سماوات / كه تا ممدوح حق گردي در آيات )2

  تفكّر كن كه آخر از كجايي / در اين نيلي قفس بهر چرايي )3

 نخست از فكر خويشم در تحير / چه چيز است آنكه گويندش تفكّر )4

 )95آذر   5، (آزمون كانون  »يعلم ما في أنُفسكمو اعلَموا أنَّ اهللا «عين المناسب لمفهوم هذه اآلية الشّريفة: . 9 .119

  ال يعلم ما في القلوبِ إلّا خالقُها! )2  إنّ اهللا يري ما تعمل في هذه الدنيا! )1

  المؤمن يعرف ما يخلقُ اهللا لَه! )4    أنتُم ال تَعلَمونَ! إنّ اهللاَ يعلم و )3

 في الْمفهوم: سباألنْعين ! » م العباد بعضهم بعضاًإنّ الظّلم الّذي ال يتركُه اهللا فَهو ظُلْ« .10 .120

                      نت گاه / خاطري را سبب تسكين است) خرّم آن كس كه در اين مح1

 ) خدا را بر آن بنده بخشايش است / كه خلق از وجودش در آسايش است2

      داد) جفاپيشگان را بده سر به باد / ستم بر ستم پيشه عدل است و 3

  ) عبادت به جز خدمت خلق نيست / به تسبيح و سجاده و دلق نيست4




 ةيالمواعظُ العدد
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.نتفاعِ بِلإلإلي الْقَرْيةِ بعض المواطنينَ في الصيف يسافرُ «. 1 .121  )95آذر   5، (آزمون كانون  لَه جواب في الْعبارةِ:  ليس ن سؤاالًعي ».هدوء أكْثَـرَ

1( ي رُبِمواطنونَ سافرُ  إلي )2    ؟       المافسنَ ينينَأيواطالم عض؟ب 

3( رُمسافةِ؟ ن ياذَا  )4    إلي الْقَرْيمفرلواطنونَ بالسالم ؟يقوم 

 عين الصحيح للفراغ: » أنزَلَ اهللاُ جزءاً واحداً من رحمته و .......... عنده تسعةً و تسعينَ جزءاً منها.«. 2 .122

  أمسك  )4  لَبِثَ )3  أجرَي )2  أخَذَ )1

  )96آذر   3، (آزمون كانون  عين الجملة الصحيحة حسب الحقيقة و الواقعِ: . 3 .123

 خُلَ بينَهما!دن نَأذا اثنانِ يتناجيانِ فَعلينا إ )2    فصلُ الخريف يأتي بعد الشّتاء! )1

 األسبوع يوم الخميس! أيامس منَ اليوم الساد )4  ب!هالثّاني ذَجائزةُ الفائزِ األولِ في المسابقات فضّةٌ و  )3

   .»تسع و ستّونَ زائد خَمسة عشَرَ يساوي ........... «الجواب الصحيح:  عين. 4 .124

 خَمسةً و أربعينَ )4  أربعةً و خَمسينَ )3  أربعةً و ثَمانينَ )2  سبعةً و أربعينَ )1

  معاً: ال تُناسبجواباً كَلماتُها عين . 5 .125

  الهدوء - مالحلْ –الصبر ) 2  الطّاعة              –التّقوي  –الورع  )1

  رالحفْ - المعصية  –الفَقر ) 4  الفضَّة               –الذَّهب  –الفائز ) 3

  )97مهر  20، (آزمون كانون   عين الصحيح حسب الْحقيقةِ و الواقع:. 6 .126

1( »نّا! » أُولئكماعةِ القَريبةِ ماإلشارةِ إلَى الْج مسا    

  اليوم الثّاني في األُسبوعِ هو يوم اإلثْنَينِ و الرّبيع بِدايةُ فُصولِ السنةِ! )2

                  قاطع الرّحمِ هو الّذي يذْهب لزيارةِ أَقْرِبائه! )3

4( ةٌ شَديدةٌ فظُلْم ناكه!باحصم ناكه ي الغُرفةِ ألنّه لَيس  

  )97آبان  4، (آزمون كانون   عجب:تي يوجد فيها معنى التّعين العبارة الّ. 7 .127

  أعلم أنّ اهللا تعالى ال يغفر الشرك ألنّه ظلم عظيم!) 2   أمسك اهللا عنده تسعة و تسعين جزءاً من الرحمة!) 1

  ال يأخذ الفائز الثاني جائزة ذهبية في المباراة!) 4    أشجارها الخضراء!قال سائح: ما أجمل غابات إيران و ) 3

 )97آبان  4، (آزمون كانون  »البحرِ بِما كَسبت أيدي النَّاسِ ظَهرَ الفَساد في البرِّ و«المناسب حسب مفهومِ اآليةِ:  عين. 8 .128

  »اكتَسبت علَيها ما لَها ما كَسبت و«) 2    »هو الّذي خَلَقَ لَكُم ما في الْأرضِ جميعاً«) 1

  ... !اعمل لدنياك كَأنّك تَعيش أبداً) 4     !البهائمِ قاع وبإّنكُم مسؤولونَ حتّي عن الْ) 3

  

.  في لساني ........ و ال أقدر علي«. 9 .129  عين المناسب للفراغ. » التّكلُّمِ جيداً

    ) شَقاوة2ٌ    ) فجأة1

 ةٌ ) عقَد4    شَرَرةٌ) 3

 عين المناسب للفرَاغينِ:» الخَوف! وةِ و ..... عندالخَلْ من عالمات المؤمن .... في«. 10 .130

1دقُ ) الص– 2    الَغضَب عرالَو (– دقُالص    

3 عربرُ  –) الَوبرُ 4    الصالص (– الَغضَب  

 

  

131. 1.  ن العدد95آبان   21، (آزمون كانون   للفراغ: ال يناسبعي( 

 س      ساد :!شُهورٍ.....  نصف العام )2    ثالثةُ :!شهورٍ.......  لٍفصلكلّ  )1

    ابعرّال :!في السنة اإليرانية بارد ...... اَلفصل )4    سبعةُ :!أيامٍ ....... لكلّ اُسبوع )3

 )95آذر   5، (آزمون كانون  عين الصحيح في العمليات الحسابية التالية:  .2 .132

  !خمسة زائد ستّة يساوي أحد عشر )2  !عشرون في اثنين يساوي اثنين و عشرين )1

  !ن يساوي سبعينيأربعون ناقص ثالث )4  !مئة تقسيم علي عشرين يساوي عشرة )3

 11 

11 

20 
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 )95آذر   5، (آزمون كانون  فيها األمر أو النّهي:  ليسعين عبارةً  .3 .133

    !ثنين إنّما هو اله واحدتتّخذوا إلهين ا قال اهللا ال و )1

  !قتُلوا أبناء الّذين آمنوا معهفلما جاءهم بالحقّ من عندنا قالوا اُ )2

    !فقُل الحمد هللا الّذي نَجانا من القومِ الظّالمينَ )3

  ألنّي حسبتُك صديقاً صادقاً!تَكتُم الحقَّ  ظَنَنت أنّك ال )4

134. 4. تابةِ السحيح في كنِ الصي95آذر   5، (آزمون كانون  اعةِ باألرقام: ع( 

  10:45»: اَلحاديةَ عشْرةَ إلّا ربعاً« )2      12:45»:  اَلثانيةَ عشْرةَ إلّا ربعاً« )1

       9: 30»: اَلسابعة و النصف« )4         7:15»:   اَلسادسةُ و الرّبع« )3

    »لفَريق كُرَة القَدمِ .............. العباً!«ما هو المناسب للفراغ:  .5 .135

    الحادي عشَرَ )2    أحد عشَرَ )1

  الحادي و عشَرَ )4    أحد و عشَرَ )3

 )95آذر   5 ،(آزمون كانون  للفَراغِ حسب الْعمليات الْحسابية:  الخطأعين  .6 .136

  ......!: واحداً و عشْرينَ.ثْنانِ في أحد عشَرَ يساوِيا )2  : ناقص... ثَالثينَ يساوِي ستّينَ!..... تسعونَ )1

   ......!: ثَمانينَ.ثَمانيةٌ و سبعونَ زائد إثنَينِ يساوِي )4  يساوي عشَرَةً!: تَقسيم علَي ...... أربعة.أربعونَ )3

 )95آذر   19، (آزمون كانون  التّالية:   عين الصحيح في العمليات الحسابية .7 .137

 تسعون ناقص عشرة يساوي تسعة. )2  عشر.  خمسة في عشرة يساوي خمسة )1

 ثمانون تقسيم علي ثمانية يساوي عشرين. )4  ستّة و سبعون زائد أربعة و عشرين يساوي مئة. )3

 )95آذر   19، (آزمون كانون  رتيبي: فيه العدد التّ ليسعين ما . 8 .138

    ،راجعت المكتبة خمس مرّات آلخذ كتاباً خاصاً )1

 ،السادسة ةو أخيراً جئت بالكتاب إلي البيت في المرّ )2

    ،فبدأت بقراءته مرّتين ولكنّي ما فهمته حتّي في المرّة الثانية )3

 المرحلة العاشرة، فهمته جيداً!و بعد أن تأملت فيه كثيراً و في  )4

 )96آبان   19، (آزمون كانون  ما هو المعدود المناسب للفراغ؟ . 9 .139

. …لي خَمسة «  »علميةٍ

 مجلّتانِ )4  كتابينِ )3  كتبٍ )2  مجلتين  )1

  )96آذر   3، كانون(آزمون   !»  ...لي زميالنِ اثنانِ و زميلتانِ«عين العدد الصحيح للفراغ في العبارة التّالية: . 10 .140

 ربعةأ )4  ثنتانِا )3  ثالثة )2  واحد )1

141. 11 .ن الصعيكلَّأرق: «حيح للفراغات و  …و  … دروسي تصفي بينِ التّ … رت96آذر   3، (آزمون كانون  !» الميذ( 

  ربعالب األالطّ ثالثة ليالٍ/ يامٍ/أربعة أ )2  الثةالبة الثّالطّ يامٍ/أة ستّ سابيع/أثالثة  )1

  البين االثنينالطّ يامٍ/أثالثة / ثنينين اسبوعأ )4  ربعةالبة األيامٍ/ خامسة ليالٍ/ الطّأسادسة  )3

  )96آذر   3، (آزمون كانون  عين الصحيح للعمليات الحسابية: . 12 .142

    أربعة و ثمانونَ زائد خمسة عشر يساوي سبعة و تسعينَ! )1

 يساوي تسعة عشر!سبعة و خمسونَ تقسيم علي ثالثة  )2

    مئةٌ ناقص خمسة و سبعين يساوي خمسة و خمسينَ! )3

 خمسة و سبعونَ زائد خمسة و عشرينَ يساوي تسعينَ! )4

 )96آذر   3، (آزمون كانون  في استعمالِ العدد:  الخطأعين . 13 .143

  لحادي عشَر شاعراً!في مكتبتنا مجموعةٌ شعريةٌ  )2  شاهدت نتائج إمتحانات الصف الثالث! )1

3( ل مرّة ِاألو!   مرَّ تسعة أشخاصٍ من ممرِّ المشاةِ! )4  شتَرَكنا في المسابقات العالَميةِ

 )96آذر   3، (آزمون كانون  ): 30عين عبارةً جمع العددين فيها يعادل (. 14 .144

 أربعون ناقص عشرة يساوي ثالثين. )2    عشرة في ثالثة يساوي ثالثين. )1

 ثنين يساوي ثالثين.استّون تقسيم علي  )4    عشرون زائد عشرة يساوي ثالثين. )3

 )96آذر   3، (آزمون كانون  عين الصحيح في عدد أيام األسبوع: . 15 .145

 اإلثنين هو اليوم الثّاني من األسبوع.  )2    األحد هو اليوم األول من األسبوع. )1

  األربعاء هو اليوم الخامس من األسبوع.  )4  الثالثاء هو اليوم الثالث من األسبوع. )3
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  » في القرآن الكريم .......... سورةً!«عين المناسب للفراغ: . 16 .146

 أربع عشرة و مئة )4  مئة و الرّابعة عشَرَ  )3  مئة و أربع عشرة )2  الرّابعة عشَرَ و مئة )1

 )96بهمن  6، (آزمون كانون  »!عاماً …) 78عمر جدتي («ما هو المناسب للفراغ؟ . 17 .147

  سبعونَ و ثماني )4  ثماني و سبعونَ  )3  سبعون و ثمانية  )2  ثمانية و سبعونَ  )1

148. 18 .»ع صفحاترساً، لكُلِّ درسٍ أرب97 مهر 20، (آزمون كانون  ؛ كَم صفحةً في كتاب الكيمياء؟»في كتابِ الكيمياء ثالثة عشَر د(  

  ثنتان و خمسونَ صفحةًا) 2    ثنتان صفحةًاأربعونَ و  )1

  ثنتان و أربعونَ صفحةً ا) 4    ثنتان صفحةًا) خَمسونَ و 3

149. 19 .:ن العدد التّرتيبي97 مهر 20، (آزمون كانون   عي(  

1التّالميذ في صفّين ا باحِ!  ) حضرَ جميعدينة!2  ثنين في الصعلي اللّوح صوراً من أربع عشرة م رسمت ( 

  ي يوم األمس!ولَ) ركب تالميذُنا الحافلة األ4  ! اللّعب إلّا امرأة واحدة) ما رأيت عند 3

  )97 آبان 4، (آزمون كانون   في العمليات الحسابيه: الخطأعين . 20 .150

 خَمسةٌ و سبعونَ زائد خَمسةٍ و عشرينَ يساوي مئةً!) 2  مئةٌ تَقسيم علَي خَمسةٍ يساوي عشرينَ!) 1

 عشرون في إثنين يساوي إثنين و عشرين!) 4    ثالثةٍ يساوي ثَالثينَ! عشَرَةٌ في) 3

 

 عين األصح و األدقّ في الجواب للّترجمة من أو إلي العربية: ■■

 ».األرضِ و أنزَلَ تَراحم الخلقِ إلي  ءاًتسعةً و تسعينَ جزجعلَ اهللاُ الرّحمةَ مئة جزء أمسك عنده « .1 .151

  فرستد. به سوي زمين ميرا دارد و مهرباني با مردم  داد نود و نه جز را نزد خود نگه مي خداوند براي رحمت صد جزء قرار )1

  به سوي زمين فرستاد.را داد شصت و شش جزء را نزد خود نگه داشت و مهرباني با مردم  خداوند رحمت را هزار جزء قرار )2

    داد نود و نه جزء را نزد خود نگه داشت و مهرباني با مردم را به سوي زمين فرستاد. صد جزء قرار را خداوند رحمت )3

  سوي زمين فرستاد.  اشت و مهرباني را بهدهد  نود و نه جزء را نزد خود نگه د خداوند رحمت را هزار جزء قرار مي )4

ين و بعد فوزي في اإلمتحانات الدراسية و الثانية في صيف تو متي قُمت بزيارة اإلمام الرضا ثامن أئمتنا؟ مرّتين: األولي قبل سن م مرّةًكَ« .2 .152
 )95آذر   5آزمون كانون، (  :»هذا العام!

مين از امامان ما اقدام كردي؟ دو بار: اول دو سال پيش و پس از موفقيتم در امتحانات درسي و دوم در چند بار و كي به زيارت كردن امام رضا هشت )1
  !تابستان امسال

  !لكي و چند مرتبه به زيارت امام رضا امام هشتم پرداختي؟ دو بار: نخست پس از قبول شدن در امتحان در سال قبل و دوم در تابستان همان سا )2

  !ي اول يك سال پيش پس از قبولي در امتحانات و دوم در تابستان امسال وقت به زيارت هشتمين امام، امام رضا (ع) رفتي؟ دو مرتبه: مرتبهچند بار و چه  )3

ت درسي و ي اول دو سال پيش از موفقيت در امتحانا نمايي؟ دو مرتبه: دفعه چه وقت و چند مرتبه به زيارت هشتمين امام، يعني امام رضا (ع) اقدام مي )4
  دوم تابستان همين سال!

 )96آذر   3آزمون كانون، (   »:!الْبنات في الْحفْلةِ علَي الْبنينَ و هدايا و قام بِتَوزيعهاأتَي جدي بِ« .3 .153

 بابابزرگ آمد و در جشن ميان پسران و دختران هدايايي پخش كرد!    )1

  هاي پدربزرگ من رسيد و در جشن ميان پسران و دختران تقسيم شد!   هديه )2

  پدربزرگي هديه آورد و به توزيع آن بين پسر و دخترها در مهماني اقدام كرد! )3

  ها ميان پسران و دختران پرداخت!  هايي آورد و در جشن به پخش آن پدربزرگم هديه )4

  )96آذر   3آزمون كانون، (   »:مازندران؛ ما أجملَ غابات مازندران و طبيعتها!أنا من مدينةِ جويبار في محافظةِ « .4 .154

  هايش چندان زيبا نيست!من اهل شهر جويبار در استان مازندران هستم؛ مازندران و طبيعت جنگل )1

  هاي مازندران و طبيعتش چه زيباست!من از شهر جويبار در استان مازندران هستم؛ جنگل )2

  هاي مازندران چه زيباست!؛ طبيعت جنگلممازندران هست ي همحافظت شد ي هجويبار در منطق من از شهر )3

  هايش واقعاً زيباست!هاي آن و طبيعتمازندران هستم؛ جنگل ي هحفاظت شد ي همن اهل جويبار از منطق )4

 )95آبان   21آزمون كانون، (   عين الصحيح:. 5 .155

1( »حين ينقوم باحترامه. جيء فهنگام داخل شدن استادمان در كالس، به احترام او بلند شديم.»: اُستاذنا و يدخل الص 

 پيامبر اكرم(ص) دين اسالم را آورد تا كافران را از گمراهي برهاند.»: جاء النّبي (ص) بدين اإلسالم و أخرج الكفّار من الضّالل.« )2

 برادرم كيف مرا برايم تا نزديك آن ماشين حمل كرد.»: إلي قُرب الحافلة. قام أخي بحمل محفظتي الثقيلة« )3

 هاي فراوانش را آورد. ي تندش و باران ها پاييز آمد و باد»: أَتي الخريف و أتي برياحه الشديدة و أمطاره الكثيرة.« )4
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 )95آذر   5آزمون كانون، (  عين الصحيح في الترجمة: . 6 .156

شناسيد كه قادر به شنيدن صداي ساعت از مسافت چهل قدمي  يقدر علي سماع صوت الساعة من مسافة أربعين قدماً؟:آيا حيواني را مي هل تعرفينَ حيواناً )1
 باشد؟

نوازم با  مادر مهمان ي ما آمدند و شنبه به خانه جاء األقرباء إلي بيتنا يوم الخميس و جاءت والدتي المضيافة بالطعام لضيوفنا االعزّاء!: خويشاوندان روز پنج )2
  غذا به سمت مهمانان عزيزمان آمد!

آموزان به خاطر احترام به او برخاستند و او با  االستاذُ دخل في الصف فقام الطالب احتراماً له و هو قام بتعليمهم بجد!: استاد به كالس داخل شد و دانش )3
  تالش به آموزش آنان پرداخت!

  جا مسافرت كردم! هاي مازندران و طبيعت آن زيباست و من يك بار به آن طبيعتها و أنا سافرت هناك للمرّة االولي!: جنگل ما أجمل غابات مازندران و )4

  )95آذر   19آزمون كانون، (  عين الصحيح في التّرجمة: . 7 .157

  آموزان باهوش برخاست!دانشات!: معّلم براي پخش هدايا ميان كيذقامت المعلّمة بتوزيع الهدايا بين التّلميذات ال )1

  ترين مردم كسي است كه از به دست آوردن دوستان عاجز است!خوان!: ناتوانأعجز النّاس من عجز عن اكتساب اإل )2

  النّملة تقدر علي حمل شيء يفوق وزنها خمسين مرّةً!: مورچه توانست چيزي را كه وزنش پنجاه برابر بود، حمل كند! )3

  كنند.كنند، بلكه به خودشان ظلم مين كانوا أنفسهم يظلمون: و به ما ظلم نميو ما ظلمونا ولك )4

 )96آذر   3آزمون كانون، (   : حيحالص  عين. 8 .158

 هاي هميشگي علم هستند! دانشمندان مسلمان چشمه :إنّ العلماء المسلمينَ كانوا ينابيع العلمِ للجميع! )1

  حفظ قرآن دومين نفر برنده شد! ي كننده در مسابقه آموز شركت ش دانش!: از ميان شطلّاب في مسابقة حفظ القرآنثنان من بين ستّة افاز تلميذان  )2

مان برگزار خواهد شد دعوت  براي حضور در جشن بزرگي كه سه روز ديگر در مدرسه: !دعيت للحضور في حفلة عظيمة ستنعقد في مدرستنا بعد ثالثة أيام )3
  شدم!

  آموز در ساعت هشت صبح منتظر ديدن يكي از دوستان خود بودند!  هفت دانش :!صباحاً زيارة أحد أصدقائي ةاب ينتظرون في الساعة الثامنطلّ كان تسعة )4

 التّرجمة: عين الصحيح في . 9 .159

1( .دوءأنّها بحاجةٍ إلي الهرّة الثّانية لي إلي القرية للمستا مسافرت كرد زيرا او به آرامش نياز داشت.مادرم براي دومين بار به رو :سافرَت أُم  

  ام. روستا را ديده 37شهر و  18تاكنون  :ن قريةً.ين ثماني عشرةَ مدينةً و ثالث و سبعقد شاهدت حتّي اآل )2

    اي كه او هزار و پنجاه سال زندگي كرد؟ آيا شنيده :هل سمعت أنّه عاش ألف سنةٍ إلّا خمسينَ عاماً. )3

  همراه با جماعت باشيد كه بركت با جمع بودن است.: لجماعةِ لأنّ البركةَ مع الجماعة.عليكم با )4

 )97 مهر 20آزمون كانون، (   !»:أخبرَنا موظّف بما وقع في قاعةِ المطارِ فأسرَعنا نحو المطارِ جميعاً«. 10 .160

  ! به سوي فرودگاه شتافتيم چه در سالن فرودگاه رخ داد، خبر داديم، پس همه به كارمندي از آن) 1

  !   چه در سالن فرودگاه اتفاق افتاد، باخبر ساخت، پس همگي به سوي فرودگاه شتافتيم كارمندي ما را از آن) 2

  ! چه در فرودگاه رخ داد، خبر داديم و همگي به سوي سالن فرودگاه شتابان رفتيم به كارمند از آن) 3

  !ر سالن فرودگاه اتفاق افتاد، باخبر كرد، پس همه به سمت فرودگاه شتافتيمچه د يكي از كارمندان ما را از آن) 4

 

  

 )97 مهر 20آزمون كانون، (   !»:ةِبالمرافقِ العامهتمامهِم مسؤولو مدينتنا يشكرونَ جمعاً قَليالً من المواطنينَ إل«. 1 .161

  ! كردند توجهشان به تأسيسات عمومي تشكّر ميخاطر  وطنان به مسؤوالن شهرمان از جمع اندكي از هم) 1

  !    كند دليل اهتمام به تأسيسات همگاني سپاسگزاري مي  وطنان به يكي از مسؤوالن شهرمان از جمعي از هم) 2

  !  كنند خاطر اهتمام به تأسيسات همگاني سپاسگزاري مي هايمان به شهري مسؤولين شهر از جمع قليلي از هم) 3

  !كنند دليل توجهشان به تأسيسات عمومي تشكّر مي  وطنان به هرمان از جمع اندكي از هممسؤولين ش) 4

162. 2 .»!   )97 آبان 4آزمون كانون، (   »:المؤمنات يخلصنَ لربهنّ أربعينَ صباحاً فَتظهرُ ينابيع الحكَم من قلبهنَّ علي لسانهنَّ

 گردد! ها از قلبشان بر زبانشان پديدار مي حكمتهاي  ورزند، بنابراين چشمه ص ميزنان مؤمن، چهل صبح را براي پروردگارشان اخال) 1

 گردد! هاي حكمت و دانش از قلبشان بر زبانشان جاري مي ورزند، پس چشمه زنان مؤمن، براي خداوند چهل روز را اخالص مي) 2

 ها از قلب بر زبانشان ظاهر گرديد! حكمت چشمةرا اخالص ورزيدند، بنابراين  مؤمنان، براي پروردگار خود، چهلمين صبح) 3

 گردد! ها پديدار مي حكمت از دلشان بر زبان آن سرچشمةورزند، پس  ارشان اخالص ميمؤمنان، چهل صبح به خاطر پروردگ) 4

163. 3 .»مرَّتينِ خمس قرأت !   )97 آبان 4آزمون كانون، (   »:صفحات من الكتابِ الرّابعِ

 پنجمين صفحه از چهارمين كتاب را دو بار مطالعه كردم!) 2  چهارم را دو بار خواندم!پنج صفحه از كتاب ) 1

  پنجم از كتاب چهارم را دو بار خواندم! صفحة) 4  خواندم! پنج صفحه از چهارمين كتاب را بار دوم) 3

 13 
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164. 4 .»فيكَتَب سالخام رسسة! نا الدة الخامصالح«:  

  ) درس پنجم را در پنج زنگ نوشتيم.2 ) پنج درس را در زنگ پنجم نوشتيم.1

 ) پنج درس را در پنج زنگ نوشتيم!4  ) درس پنجم را در زنگ پنجم نوشتيم!3

  )97 آذر 16آزمون كانون، (   »:ها!أمثال شْرُع واحدةٍ ةٍنَسح زاءج أنَّل ناتساْلح كتْرَتُ ال«. 5 .165

 است!نظيرش ده  خوبيپاداش يك  كني، چون نميها را ترك  ) خوبي2  است!مثلِ آن  ها ده خوبييك  ثواب نكن، چرا كه رهاها را  ) خوبي1

  برابرش است! ها يك نيكي ده ثواب چون كني، نمي رها ) كارهاي نيك را4  زيرا پاداش يك نيكي ده برابرش است! شود، نميها ترك  ينيك) 3

  )97 آذر 16آزمون كانون، (  …: پروردگارا »عقدةً منْ لساني يفْقَهوا قَوليرب اشْرَح لي صدري و يسرْ لي أمري و احلُلْ «. 6 .166

 ام را برايم بگشا و امور را برايم آسان گردان و گره از زبانم باز كن (تا) سخنم فهميده شود! سينه) 1

 سخنم فهميده شود!ام را برايم گشودي و كارم را برايم ساده كردي و گره از زبانم باز نمودي (تا)  سينه) 2

 اي گشاده به من بده و كارم را برايم ساده گردان و گره از زبانم بگشا (تا) سخنم را بفهمند!  سينه) 3

  (تا) سخنم را بفهمند! باز كنام را برايم بگشا و كارم را برايم آسان گردان و گره از زبانم  سينه) 4

 عين الصحيح في التّرجمة:. 7 .167

1كانَت ( ديقتي الزّصف ن هذا القاقِ الْي تَعيشپنجم اين خيابان زندگي مي كرد. كوچةدوستم در شّارع!: خامس م  

2 (درسةِ أَصهذه الْم ن تالميذمئةٌ و عشرونَ موا أَطبحاببيست درصد از دانش آموزان اين مدرسه پزشك شده اند.: !ء  

  گويند: آنان سه نفرند و چهارمين ايشان سگشان بود.مي : »سيقُولونَ ثَالثةٌ رابِعهم كَلْبهم«) 3

      مهمانان ما در سه طبقه از اين ساختمان سكونت دارند. ) ضُيوفُنا يسكنونَ في الطابق الثّالث من هذا البناء!: 4

  )97 مهر 20آزمون كانون، (   عين الصحيح:. 8 .168

  كند! آورد كه او را پشيمان مي انسان چيزي را به زبان ميلم يقولُ اإلنسانُ ما يسبب النّدامةَ!: چرا  )1

  ) إذا ملك األراذلُ هلك األفاضلُ!: هرگاه فرماندهان به فرومايگي رسيدند، شايستگان به هالكت رسيدند!2

  رساند! نمي) اجتنبوا من الكَالمِ الكَثيرِ، ألنَّه ال ينفعكم!: از سخن فراوان پرهيز نماييد، زيرا كه به شما سود 3

  كند! ) إنَّ العاقلَ ال ينظرُ إلي الصالةِ الكَثيرةِ و الصومِ الطّويلِ!: همانا عاقل به بسياريِ نماز و طوالني بودنِ روزه نگاه نمي4

169. 9 .»!  ش آموزان اين كالس..دان»: كانَ تَالميذُ هذه الصف قَرأوا حتّي اليوم التّاسع من هذا الشّهر ثَالثاً و سبعينَ صفحةً من الدرسِ

  ) تا روز هفتم از اين ماه هفتاد و سه صفحه از اين درس را خوانده بودند!1

  ) تا روز نهم از اين ماه سي و هفت صفحه از درس را خواندند!2

  ) تا هفت روز از اين ماه سي و هفت صفحه از درس را خوانده بودند!3

   رس را خوانده بودند!) تا روز نهم از اين ماه هفتاد و سه صفحه از د4

 )89(سراسري تجربي   عين الصحيح:». ي ششم از درس نهم پنج كلمه آمده كه دو تاي آنها مفهومي ندارند در صفحه«. 10 .170

  جاءت في الصفحة السادسة من الدرس التّاسع خمس كلمات كلمتان منها بدون مفهوم!) 1

  كلمات، كلمتان إثنتان منه غيرمفهوم!كُتبت في الصفحة سادسة من درس التاسع خمسة ) 2

  ورد في ست صفحات من تسعة دروس خمس كلمات، كلمتان منه بدون مفهوم!) 3

 ورد في ستّة صفحات من تسع دروس خمسة كلمات، إثنتان منها غير مفهوم!) 4

  

 

  

  : أو إلي العربية من في األجوبة للتَّرجمة و األدقّ حصعين األ ■■

 »:عقدةً من لساننا حتّي يفقهوا قولنا.  أن يشرح لَنا صدرنا و يحلَّاهللاَ نحن ندعو« .1 .171

  ها بگشايد تا سخن ما را درك كنند. ها را برايمان بگشايد و گره از زبان خواهيم كه سينه از خداوند مي )1

  برايمان فراخ گرداند و گره را از زبان ما بگشايد تا سخنانمان را بفهمند.ما را   ي خوانيم كه سينه خداوند را فرا مي )2

    مان را فراخ گرداند و بندها را از زبانمان باز كند تا سخنان را درك كنند. خوانيم كه سينه خداوند را فرا مي )3

  سخنمان را بفهمند. مان را برايمان بگشايد و گره از زبانمان بگشايد تا خواهيم كه سينه از خداوند مي )4

. الدروسوالدةُ علي سألَته أحد عشرَ سؤاالً من خمسةِ « .2 .172 أجاب األولي و علي«: 

  سوال از اول درس پنجم از او پرسيد و علي جواب داد. 11پدر علي  )1

  سوال پرسيدند و علي جواب داد. 21درس اول كتاب  5پدر و مادر علي از  )2

    پرسش پرسيد و علي پاسخ داد. 11پنجم  مادر علي از اول درس )3

  سؤال از او پرسيد و علي پاسخ داد. 11درس اول كتاب  5مادر علي از  )4

10 14 
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 )89(سراسري زبان   إنّما .......... :»آموز در مدرسه حضور داشتند! ساعت هفت صبح فقط شش دانش«. 3 .173

  ن في المدرسة في السابعة صباحاً!ستّة تالميذ كنّ حاضرو )1

  سادس طالبات كانوا حاضرات في السابعة صباحاً في المدرسة! )2

  ساعة السابعة صباحاً في المدرسة!كان طلّاب سادس حاضرون ال )3

4(
 

  كانت ست تلميذات حاضرات في المدرسة في الساعة السابعة صباحاً!

  :يناسب النّصاقرأ النّص التّالي ثم أجب عن األسئلة بما  ■■

 مارنكانَ ستكميلِ بناء نةً. بعدشرينَ سةَ عد(نُعمانِ بنِ منذر) م لوكالْم دأحميلٍ لقَصرٍ ج بِبناء اً. هو قاموميساً رندهمفلةٌ لح تقَدإ القصرِ، انْع ،هتاحفت
  ولكنْ تعجب الحضّار مما وقع!فتخارٍ و انتظَرَ جائزةً كبيرةً لهذه البِنايةِ العظيمةِ. إفحضَرَ المهندس  فيها بِ

تْـلِ سنمار صرِ إلي أسفَله و هكذا صارت ساحةُ القصرِ ملَـونة بِدمه فمات علَي الفَور! في سببِ قَفوق) القَ(أمرَ الملك بِرَميِ المهنْدسِ منْ أعلَي 
الّتي أخْذُها يسبب انهدام كلّه و  في جِدارٍ من البناء اآلجرةُ دجو: أنْ تُةم نظيرَه لشَخْصٍ آخَر. و الثّاني: أنْ ال يبني قَصراً أجملَ منه أيروايتـانِ؛ األولَ

هذا الس اخْتـفاء لكالم درقَصربنةِ سيئةً قالَ العسالح نمار« :. فإذا كان جزاءس جزاء!«  

 )95آذر   5آزمون كانون، (   :الخطأعين  .4 .174

    اَلنّاس ال يتوقّع هذه المعاملةَ مع سنمار! )1

 أسقَطَ سنمار الملك من أعلَي القَصرِ! )2

     منْ أحسنَ إلي شَخصٍ انتظَرَ اإلحسانَ! )3

   ما قام المهندس بعملٍ غيرِ مسموحٍ! )4

  )95آذر   5آزمون كانون، (  .. .علَي حسبِ الروايةِ الثانية .5 .175

   ما بنَي المهندس القصرَ بدقّةٍ! )2     يعلَم سنمار و الملك السرَّ فقط! )1

  قَصد سنمار انهدام القصرِ! )4   اَلملك ما كان عالماً بوجود آجرَةٍ خاصةٍ في البناء! )3

  )95آذر   5آزمون كانون، (  ...... .مثَـلٌ لمن» جزاء سنمار« .6 .176

  يقابِلُ الشّرَّ بِالخيرِ! )2     باإلساءة!يقابِلُ اإلحسانَ  )1

  يكونُ عنده سرٌّ! )4    يخدم الملوك الظّالمين! )3

  عين المناسب للجواب عن األسئلة التّالية:  ■■

177. 7 .؟غير الصحيحة عبارةٍ أي 

  الف.آ ثمانون في المئة من موجودات العاَلمِ حشرات يساوي ثمانية  )1

  عشرُ ساعات في أربع يساوي أربعين ساعةً. )2

  الغُراب يعيش ثالثينَ سنة زائد عشرة تقريباً يساوي أربعين سنة. )3

  نَ.يسنةٍ إلّا سبعة عاماً يساوي ثالثة و تسع مئةلبثَ فيهم )4

 » ……أربعة يساوي  ……ة عشرة مجلّ ثماني: «ينعين الصحيح للفراغ. 8 .178

  ست و أربعين –في  )2    سبعين –زائد  )1

  أربع عشرة –ناقص  )4    ست عشرة  –تقسيم  )3

 عين الصحيح عن العمليات الحسابية:. 9 .179

  في ستّة يساوي ستّة عشَرَ. عشرةٌ )1

  عشرونَ ناقص إحدي عشرة يساوي سبعة. )2

  يساوي ستّة و أربعينَ. اثنان و تسعونَ تقسيم علي اثنينِ )3

4( ساوي مئة. خمسةٌ و خمسونَ زائدأربعة و أربعين ي  

180. 10 .عبارة ح ؟في أيمسموح العدد ذف 

  .قمرانِ اثنانِ حولَ كوكب المريخِ )1

2( .مقطوع راتجالكهرباء في أربع ح ارتي  

  الصيف.  السنة اإليرانية فصلُ  الفصلُ الثّاني في )3

  الواحدةُ تماماً.  الساعةُ االن هي )4
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 )95آذر  19آزمون كانون، (   عين الصحيح في المعاني للكلمات التالية: .1 .181

1( »ت2    نم كشيد ـ مرطوب شد»: نَم( »دشمنان»: دوانع    

 چشمه»: ينبوع« )4    جاري كرد»: أجر« )3

 )96آذر  17آزمون كانون، (   للفراغ: الخطأعين  .2 .182

1( كأنّك تعيش أبداً! …عمل لـ يا رجل، ا: (نياكد)    

) !:اإلعصار سرعته، تتساقط األسماك علي األرض …عندما  )2 دفقي)  

    (الفُستان) :من المالبس الرِّجالية ذات األلوان المختلفة! … )3

  (في) :ثالثة يساوي ستّة و ثَالثين! …اثنا عشر  )4

  )96آذر  17آزمون كانون، (   عين الصحيح في ترجمة األفعال التالية:. 3 .183

1( »شناسي مي»: تتعرّفين« )2    باز شد»: فتحتاان  

3( »بتسمي« )4    آتش گرفت»: حترقكان يلبخند زدي»: ا  

 )96دي  1آزمون كانون، (   »اإلنترنت! ..........نَستلم المقاالت العلميةَ «عين الصحيح للفراغ: . 4 .184

1( لمبرَ )2    فع    

 حملَ )4    فَوقَ )3

  )96دي  1آزمون كانون، (   !»:دم في لسانهآكثرُ خطايا ابن أ«في مفهومِ عبارةِ  غيرَ المناسبعين . 5 .185

    عيب و هنرش نهفته باشد/ تا مرد سخن نگفته باشد )1

  زبان سرخ سر سبز را به تيغ كبود /خموش باش بسيار ديده ام كه داد )2

      رمه كبيرٌ!و ج رمه صغيرٌسانُ جِاللّ )3

 !الكالم الكالم يجرُّ )4

 )95دي  3آزمون كانون، (   »نتبهوا.وا انيام، فإذا ماتُ الناس: «الحديث  هذامفهوم  فيعين األقرب . 6 .186

          الدنيا دار التبقي. )1

 حياة اآلخرة هي الحياة الحقيقية. )2

     »إنّما الغيب هللا فانتظروا إنّي معكم من المنتظرين« )3

 »فاستغفروا لذنوبكم و من يغفر الذّنوب إلّا اهللا« )4

  )97 آبان 4آزمون كانون، (   : (حسب الحقيقة)الخطأعين . 7 .187

  ) عندما ننتظرُ هدوء الجو نقولُ: ليت السماء تُمطرُ علَينا أكثَر! 1

  ) عندما تُدرس المعلّمةُ، تذكرُ أمثلةً للموضوعات المختلفةِ!2

  ) عندما تقلّ درجة الجو نُشاهد نزول الثّلوج من السماء!3

  ) عندما تَفقد الرّياح سرعتَها يشعرُ اإلنسانُ بِها أقَلّ!4

  )97 آبان 4آزمون كانون، (  حسب الحقيقةِ؟ الخطأما هو . 8 .188

1( في بالدنا إيران كفلمٍ خيالي يفنزولُ األمطارِ في فصل الص!    

  ! من السماء ظاهرةٌ تُحيراآلخرينَاألسماك  تساُقطُ )2

    !يفرح أكثرالنّاس برؤيةِ األرضِ المفروشةِ بالثّلوج عند الصباح )3

  يحتفلُ اإليرانيونَ باليوم اآلخرمن أيام السنة الشمسية!ال  )4

مكطرُ السم 

 فصل 
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 1عربي  32تا  21 ةصفح
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  )97 آبان 4آزمون كانون، (   في الحوار: الخطأ عين. 9 .189

  : اشكُرُك يا سيدي!يالشُّرطي: مرحباً بكُم، شرَّفتُمونا! / المسافرُ األجنب )1

  !أن أتكلَّم باللّغةِ العربيةِ أستَطيع ي: نعم، إنّياألجنبالشُّرطي: هل تَعرف اللّغةَ العربيةَ؟ / المسافرُ  )2

  اُحبها، العربيةُ جميلةٌ جداً! ي: ألنّنيالشُّرطي: ما شاء اهللا! لماذا تعلَّمت اللّغةَ العربيةَ؟/ المسافرُ األجنب )3

  : كلُّ واحد منّا جاهزٌ!يالشُّرطي: هل عندكم بطاقات الدخولِ؟ / المسافرُ األجنب )4

  )97 آبان 4آزمون كانون، (   عين الصحيح في المفهوم للبيت التالي:. 10 .190

  »مرادي به فكرت مسوز / شب آبستن است اي برادر به روز دل از بي«

    إنّ اهللا علي كلّ شيء قدير) 2    فهو حسبه من توكّل علي اهللاِ) 1

 الرّجاء! أعظم البالء انقطاع) 4    األمور أوسطها! خيرُ) 3

 

  

  )95دي    3آزمون كانون، (   عيّن الصحيح في األفعال المطلوبة: .1 .191

  ما إحتَفَلَ»: تحتَفلُ«النّهي من  )2    استمع»: تسمع«األمر من  )1

  الينقَطع»: إنقَطَع«الماضي المنفي من  )4    استرجع»: استرجعت«المضارع من  )3

  )95دي    3آزمون كانون، (   ماضياً: ليسعين فعالً  .2 .192

  تعلَّما )4  تخرَّجي )3  تكلَّموا )2  إنفتَحا )1

  )95آذر    19آزمون كانون، (  عين فعالً فيه حرفان زائدان:  .3 .193

  نتخبوا أهدافكم للمستقبل!اقالَ المدرس للطّالب: يا أعزّائي!  )2  العالم!انّ القوات المستكبرة استعمروا الدول الضّعيفة في  )1

  في ليلة القدر نستغفر اهللا جميعاً و نسئله أن يقبل توبتنا! )4    إنّما يخشي اهللا من عباده العلماء )3

  )95بهمن    8آزمون كانون، (   عين الصحيح في تعيين اوزان الكلمتَين الّلتَين اُشير اليهما بخط: .4 .194

  »عند مواجهة المشاكل! نتصاراإلنا طريق تعلّملنا مدرسة «

  افتعال - تفعل )2    انفعال - تفعل )1

  افتعال - تفعل )4    انفعال - تفعل )3

 )95آذر    19آزمون كانون، (   في صياغة الجمل: الخطأعين  .5 .195

 تُريدونَ يا طالبي العلومِ!تعلَّموا ما  )2    إعتَذري من اُمك يا صديقتي! )1

3( لبناً للفطورِ!ا 4    متَأل القدح( ستَغفَروا مان كلّ ذنبٍ يا أصدقائي األعزّاء! 

 )95آذر    19آزمون كانون، (  ؟»ستَرجعا«من فعل  الخطأما هو  .6 .196

1( سا أنت2  .تَرْجِع( هو  )3  .تَرْجِعانهما تَسسما اع4  .تَرْج( نحن أَستَرْجِع. 

 )95آذر    19آزمون كانون، (  »مفتاح ـ افتتاح ـ فاتحة«عين أوزان الكلمات التَّالية و حروفها األصلية علي التّرتيب:  .7 .197

  مفعال ـ افتعال ـ فاعلة ـ (ف ـ ت ـ ح))1

 فعال ـ انفعال ـ فالعة ـ (ف ـ ت ـ ح) )2

  مفعل ـ افتعال ـ فاعلة ـ (ت ـ ح ـ ف))3

 ـ انفعال ـ فاعلة ـ (ح ـ ت ـ ف) مفعال )4

 )95دي    3آزمون كانون، (   :الخطأعين الجواب . 8 .198

 ال تجالسونَ»: تجالسونَ«النفي من  )2    تعلُّم»: تعلَّم«المصدر من  )1

3( ستقبل من الم»هيتشاب :«هاألمر من  )4    سيتَشاب»ع»: تَستمعسما 

 )95دي    3كانون، آزمون (  ؟»ينقطع«ما هو الماضي من . 9 .199

1( 2  قَطَع( 3  نقطع( نقطع4  ا( تَقَطَّع 

    »و كُتباً عديدة في جميع المجاالت الفكرية. ألَّف المسلمونَ رسائلَ«عين أنواع الجمع في العبارة التالية علي التّرتيب: . 10 .200

 )95آذر    19آزمون كانون، (   

 مذكّر سالم، مكسر، مؤنث سالم، مؤنث سالم )2  مذكّر سالم، مؤنث سالم، مؤنث سالم، مكسر )1

 مذكّر سالم، مكسر، مؤنث سالم، مكسر  )4  مذكّر سالم، مكسر، مكسر، مؤنث سالم  )3
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 )96آذر    17آزمون كانون، (  »رجلٌ ال يصبرُ عن المعصيةِ أبداً؟! …أن  …هل «عين الصحيح للفراغينِ: . 11 .201

  يصدقَ - تُصدّقُ )2   يصدّقَ - تَصدقُ )1

  تَصدقَ -يصدّقُ )4   تُصدّقَ -يصدّقُ )3

 )96آذر  17آزمون كانون، (   :فعالمصدر األ عن وزن أالخطعين . 12 .202

1( 2  استفعال ستترَ=ا( هونَيتنب= بوا= )3  ل تفعتعج انفعال  ينقلبون= )4  ل تفع  

 )96آذر  17آزمون كانون، (   عين الفعل الّذي فيه حروف زائدة:. 13 .203

    يوم!اللدي جوالٌ تَفُرغُ بطّاريتُه خالل نصف  )1

  ف!وا الصجمعوا كتبكم و اتركُاأيها الطلّاب،  )2

    الزرافة تنام أقلَّ من ثالثينَ دقيقة في اليوم الواحد! )3

  »فاصبِرْ إنَّ وعد اهللاِ حقٌّ و إستَغفر لذنبك« )4

 )96آذر  17آزمون كانون، (   في األفعال التّالية: الخطأعين . 14 .204

 »انفعال«انتَبه: فعل ماضٍ من باب  )2  »افتعال«انتَخَبتُنَّ: فعل ماضٍ من باب  )1

  »تَفَعل«تَخَرَّجنَ: فعل امر من باب  )4  »افتعال«تَستَمعونَ: فعل مضارع من باب  )3

 )96آذر    17آزمون كانون، (  »فاقرَؤوا ما تَيسرَ من القُرآنِ«ةِ الشَّريفة: عين الصحيح عن الفعلينِ في هذه اآلي. 15 .205

  »و -ر -ق«من مادةِ  - اقرَؤوا: فعل األمر )2  للجمع المذكّر - اقرَؤوا: الفعل الماضي )1

  له حرف زائد - تيسرَ: الفعل المضارع )4  له حرفانِ زائدانِ - تيسرَ: الفعل الماضي )3

  )96دي    1آزمون كانون، (   أفعالها حروف زائدةٌ: كلّالعبارة الّتي لعين . 16 .206

  .منَ المؤمنينَ رجالٌ صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه)1

  .و أنزلَ من السماء ماء فأخرج به من الثّمرات رزقاً لكم )2

3(ال ي أنَّهدوانِ، للَي اْلعع و الفالخ قاطلَي نع الْإصرار وزال يج!دأح بِه عنتَف  

  إنَّ الْقُرآنَ يأمرُ الْمسلمينَ ألَّا يسبوا معبودات الْمشرِكينَ و الْكُفّارِ! )4

 )96دي    1آزمون كانون، (   :الخطأعين . 17 .207

 استَخرَجنَ: هنَّ )4  نتبهي: أنتا )3  اَشَتغل: هو )2  تَخَرّجوا: أنتم )1

  )97 آبان 4آزمون كانون، (   من الْحروف األصلية في الفعل: ليسعين حرف النون . 18 .208

  ينْتَقلُ أبِي من مدينتنا لمدةِ ثالثة أَشْهرٍ لمهمةٍ إداريةٍ!) 2  النّاس نيام فإذا ماتُوا انْتَبهوا!               ) 1

  انفتح الورد بعد أن طَلَعت الشّمس فأَصبح الْمنظرُ جميالً!) 4       »فَانْتَظروا إنِّي معكُم منَ اْلمنْتَظرينَ« )3

  )97 آبان 4آزمون كانون، (   :ي تحتَها خطّعين الصحيح عن األفعال الَّت. 19 .209

  »تَحميل«مشاكلَ متعددةً!: فعل ماضٍ، من مصدر  تحملنا !أيها النّاس )1

  »ت خ ب«موظّفاً الئقاً للشّركةِ!: فعل األمر، من مادة  انتخبوا !أيها الرّجال )2

3( رتفعٍ!: فعل األمر، من مصدر  تكلَّمن !تها النّساءأيغير م التّلميذةِ بصوت تكلُّم«مع«  

4( تها البنتأي! ة  ستَقبلافعل األمر، من ماد :!إخوانك أحد ق ب ل«الضّيوف«  

! ، ........ خيرَ« ......... . 20 .210   )97 آبان 4آزمون كانون، (   لتَكميل الفراغينِ: غيرَالمناسب؛ عين »طريقٍ للوصولِ إلي السعادةِ

  تَعلَّما -) اُختي و زميلتُها2    تَعلَّموا -ولَدي و زمالؤه )1

3تَعلَّما - ) يا اُختان4ِ    تَعلَّموا - ) يا أوالد  

  

  

  :من أو إلي العربية في الجواب للتَّرجمة عين األصح و األدقّ ■■

211. 1 .» أهل تعلممن نّ مطرَ الس تي تحدثُ في األبيعيةِ الّواهرِ الطّعجبِ الظّأمكدانيمي آيا!»: امِ الماطرةِ في العالمِي...    

 )96آذر     17، (آزمون كانون  

  !هاي طبيعي است كه در روزهاي باراني در جهان اتفاق افتاده استانگيزترين پديده شگفتيكي از  هاي ماهي،باران )1

  !دهدهاي طبيعي است كه در روزهاي باراني در جهان روي ميپديده ترين از عجيب باران ماهي، )2

  !استطبيعي است كه در روزهاي باراني در جهان روي داده  ي هانگيزترين پديدباران ماهي، شگفت )3

 !دهداست كه در روزهاي باراني در جهان روي مي عجيبيهاي باران ماهي، از پديده )4

 17 

17 

10 
 تــرجــمــه

 1عربي  32تا  21 ةصفح


