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                                              باسمه تعالي                                                                 

 طراح: فدای وطن

 

 : عیّن الّصحیح عن الکلمات الّتي أشیر إلیها بخطّ 

 :قوٌم ِمن قوم   ֯  ال یَسَخر آَمنوایا أیُّها الّذیَن ( 1

 مسخره نکردند -ند( ایمان آور4مسخره نمی کنید    -( ایمان آورید3مسخره کند نباید  – ه اید( ایمان آورد 2  مسخره نکنید ( ایمان بیاورید –1

 :میتا   لحَم أخیه أن یأُکلَ ( أیُحبُّ أحُدُکم  2

مرده -( بخورد 4              بیمار              خواهد خورد –( 3             مریض           -( بخورد2            مرده       ( می خورد –1

 : َخفي   و أن ال نَذُکَر عیوَب اآلَخریَن بِکالم   الُعجبِ  (علینا أن نَبتَِعَد َعن3

 تحقیرآمیز دروغگویی –( 4                  تحقیر آمیز ( خودپسندی –3        مخفیانه     ( دروغگویی –2         پنهانی      ( خودپسندی –1

 : عیّن الخطأ( 4

 مِنّا : بهتر أحسنُ( قدیکونُ بینَ النّاسِ مَن هو 2هِم : رسوا کردن               فَضحِحاوِلوا لِکَشفِ أسرار النّاسِ لِال تُ( 1

 زشت : القبیحة تَسمیةَ النّاسِ باألسماء ( اِجتَنِبُوا4: ثواب                                                   إثمٌ( إنّ بعضَ الظّنّ 3

 ( عیّن الخطأ : 5

 هم بالّتی هی أحسن : ستیز کنجادِل( 2عن سبیله : سرپیچی کرد                       ضَلَّإنّ ربّک أعلمُ بِمَن  ( 1

  : هدایت شدگان  مُهتدینبال( هو أعلمُ 4                                 إلی سبیلِ ربّک بالحکمة : فرا بخوان  اُدعُ (3

 سبة للفراغ :عیّن الکلمة المنا

 فَسهُ :عذََّب نَ  ُخلقُه  ....... ( َمن6

  ( لَقَّب4َ       ( جَعَلَ                           3( ساء                                  2حَسَّنَ                             ( 1

 ّن هللاَ ال یُحّب تسمیةَ اآلَخریَن باألسماء القبیحة :اجتَنِبُوا ........ أل (7

  ( سوء الظَّن4ِّ( اإلستهزاء                              3( التَّجسُّس                           2عُجب                           ( ال1

. الذ8 ن ....... ِ
ّنوِب و هي ِمن أهّم أسباب قَطِع ......

 .بیَن النّاِس :( الغیبة م

 المُحاولة ( فُسوق –4التَّجسُّس                     ( فَضح –3التسمیة                    ( خَفیّ –2التَّواصل                       -( کبائر1

ٌ في شارِع 9

( أبی له .......... کبیر
 و یبیُع البسة  جمیلة  :« جام جم » 

 ( مَمَر4ٌّ( مَطبَعَةٌ                                        3( مَتجَرٌ                                  2     ( مُتحفٌ                     1

َد َعَشَر یُساوي ستَّة  و سبعیَن:11 َ

( سبعةٌ و ثمانون .......... أح
 

 ( إضافةٌ علی4( ناقصٌ                                      3( تقسیمٌ علی                             2( زائد                            1

 

 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

 مضاّدان في المعنی :فعالن  ( عیّن عبارة  جاء فیها 11

 ( هل یُحبُّ أحدٌ أن یُلَقّبه النّاسُ بألقابٍ یَکرهُ؟2                           بِهِم. ( المؤمنُ الیَعیبُ اآلخَرینَ و ال یَستَهزئ1ُ

 ( اصبروا حتّی یَحکُمَ اهللُ بیننا.4کونوا خیراً منهُم.                                             ( عسی أن ی3

 ( عیّن الّصحیح عن مرادف الکلمات :12

 أفضل ←خیراً ( 4أقلّ                    ( أکثر ←3میّت                    ( حیّ ←2مجاهدة                  ( سَعی ←1

 صح و األدق فی التّرجمة:عیّن األ

 ُخلُقي :֯  اللهمَّ کما َحسَّنَت َخلقي فََحّسن( 13

 خدای من همانطور که آفرینش من را نیکو می کنی اخالق مرا هم نیکو کن.( 1

 ( خداوندا اخالق مرا نیکو گردان همانطور که من را به خوبی آفریدی.2

 را نیکو گردان . ( خداوندا همان طور که خلقت مرا نیکو کردی اخالقم3

 اخالقم را نیکو گرداند.( خداوند همانگونه که آفرینش مرا نیکو کرد 4

 أعِرُف انسانا  یُحاول لکشِف أسراِر جیرانه : (14

 ( با انسانی آشنا شدم که برای کشف رازهای همسایه اش تالش می کرد. 1

 که تالش می کند تا راز همسایگان را بفهمد.( انسانی را می شناسم 2

 ( انسانی را می شناختم که برای کشف راز همسایگان تالش می کرد.3

 شف رازهای همسایگانش تالش می کند.( انسانی را می شناسم که برای ک4

 اکبَُر الَعیِب أن نعیَب ما فینا ِمثلُهُ : (15

 کنیم که مانند آن در خودمان است.( بزرگترین عیب آن است که از چیزی عیب جویی  1

 ( عیب بزرگی است که از آن که شبیه ما است عیب جویی کنیم.2

 ( عیب بزرگی است که از چیزهایی که در خودمان است عیب جویی کنیم.3

 ( بزرگ ترین عیب آن است که از کسی که مانند خدمان است عیب جویی کنیم.4

 : ذیَن آَمنوا اجتَنبوا کثیرا  ِمن الظّّن یا أیّها الّ  فة في مفهوم اآلیة الّشری األنسب ( عیّن11

 ( چنین باشد انجام کردار ِ بد                 بداندیش را بی گمان بد رسد1

 ( من از صبا و چمن بدگمان نمی گشتم        زمانه در دلم افکند بدگمانی2

 دد تورا( بدگمانی در حق مرد خدا            موجب بُعد از خدا گر3

 ( زشیطان بدگمان بودن نوید نیک فرجامی است             چو خون در هر رگی باید دواند این بد گمانی4
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 :عیّن الّصحیح َحَسَب الحوارات (  17

 أفضلُ من هذه الفساتینعندنا  ( بِکَم تومانٍ هذه الفساتین ←2                 األسعار تختلف حسب النّوعیّات               األسعارُ غالیةٌ ←( 1

 أعطنی مِن هذا النّوع ← ( کَم صار المبلَغ4ُ         لونُ هذه السراویل أبیض              ( نریدُ سراویل أحسنُ مِن هذه ←3

 العبارات األخری : التناسبعیّن عبارة  (18

 ( الیَدخلُ الجنَّة مَن فی قلبه مثقال ذرةٍ مِن الحسد2                ( إنّ الذَّنبَ للمُسلم خیرٌ مِن العُجب                                   1

 ( لو عَلِمَ النّاقصُ بعیبه لکانَ کامال4ً          یَدلُّ علی ضعف عقلِهِ                              ( إعجابُ المرء بِنَفسِهِ  3

 ( في أي عبارة ال تُوَجُد اسُم التَّفضیِل ؟19

 ( لونُ الرّمانِ أحمر و لونُ السماءِ أزرق2                                                                الرّاحِمینَ خَلّصنا( یا أرحَمَ 1

 صَداقَةِ الجاهِلِ( عداوةُ العاقلِ خَیرٌ مِن 4             ( أحبُّ عِبادِاهللِ إلی اهللِ أنفَعُهُم لِعِبادِهِ                                       3

 : ( عیّن اسَم المکاِن یکوُن ُمبتََدأ للعبارة22

 ( مَکتَبَةُ مدرستِنا کبیرةٌ جِدّاً 2         ( شاهدتُ المَلعَبَ فی مدینة تبریز                                            1

 ( األجناسُ و البضائعُ  فی المَخازِن4ِ                          ( توجَدُ کُتُبٌ کثیرةٌ فی المَطبَعَة                              3

 عیّن الجاّر و المجروَر یکوناِن َخبَرا  للعبارة :( 21

 ( محمّدٌ و صدیقه یَلعَبانِ فی السّاحة2      أنتَ فی المکتبةِ تطالعُ و تَدرُسُ                                            ( 1

 ( طالباتٍ ذکیّاتٍ فی مدرسة زینبَ الکبری4       تَخرُجُ التّلمیذاتُ بدقّة                                        ( فی المدرسة2ِ

 فیها صفة  : ما جاءتأّی عبارة   (22

 ت به النّدامة( مَن جَرَّب المُجَرَّب حَل2َّ                  ( یا أخی أشکرک عملک النافع                                  1

 ( مدرسة اإلمامِ أثرٌ قدیمٌ فی مدینتنا4                 ( تُساعِدُنی أختی الصّغیرة فی البیت                              3

 في جمع األسماء : الصحیح( عیّن 23

 أفاضِل ( أفضل ← 4          مناظیر    ( منظرة ←3    مشهورات          ←( مشهور 2عُظماء                    أعظم ← (1

 في استخدام اسم التّفضیل : الخطأعیّن  (24

 ( مریمُ صُغری مِن أخواتها 2      فاطمة أفضلُ مِن زمیلتها فی الصّفّ                                       ( 1

 ( سهندُ أعلی جبلٍ فی آذربیجان الشّرقیة4      کبیرةٍ                                   ( صدیقتی الکبری تعملُ فی مَطبَعَة3ٍ

 (عیّن الخطأ عن المحّل اإلعرابّي للکلمات:22

 : صفت الصّالحینَ ( السّالمُ علینا و علی عبادِاهلل2مضاف إلیه                                          : العلم نِصفُ السّؤال( حُسنُ 1

 علی قلبی بِذکر اهللِ : مفعول السّکینةُ( اُنزِلَت 4                                               رهُم فی السّفر: خبخادمُ( سیّد القومِ 3
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