
برای هر مبحث کتاب، جـدول و نمودار سط حبندی سؤا لها مانند نمودار پایین تهیه شـده، در این جـدول تعداد و شمار ه سؤا لهای هر سطح، 
ّ ً

(نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر)، درصدهای مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص و نمودار براساس درصد مراجعه به سؤال و شماره 

سؤا لها تنظیم شـد ه است. بدیهی است که این نمودار باید شیب منطقی داشته و هرچه رو به پایـان م یرویم درصد مراجعه، کمتر  و سـؤا لها 

دشوارتر  شود.

در مقابل  هر سؤال سه نشان هی زیر را مشاهده م یکنید:

 1- درصد مراجع هکنندگان

 به هر سؤال

 درصد دان شآموزانی که  تاریخ برگزاري آزمون   

پاسخ صحیح داد هاند.

۳ ۲ ۱

3019 152

سؤا لهاي ١٣٤ تا ١۵٢

درصد مراجعه %62  تا 39%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

مفهوم

90

12سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 18 19

181 133

سؤا لهاي ١١۶ تا  ١٣٣

درصد مراجعه %79 تا 49%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

72

18سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 18 18

5431 177

91%

سؤا لهاي ١۵٣ تا ١٧٧

درصد مراجعه %59 تا 19%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

75%

19%

قواعد

115

24سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 25 25

60%

ترجمه

سؤا لهاي ٧٣ تا ٩٠

درصد مراجعه %78 تا 65%

سؤا لهاي ۵۵  تا ٧٢

درصد مراجعه %87 تا 80%

سؤا لهاي ١ تا ١٨

درصد مراجعه %94 تا 88%

سؤا لهاي ١٩ تا ٣٠ 

درصد مراجعه %90 تا 79%

سؤا لهاي ٩١ تا ١١۵

درصد مراجعه %74 تا 60%

سؤا لهاي ٣١ تا ۵٤

درصد مراجعه %91  تا 75%

الدَّرسُ األَوَّلُ

94%
88%

49%

80%

90%

79%

39%

65%

درصد مراجعه %90 به %79درصد مراجعه %78 به %65درصد مراجعه %62  به %39درصد مراجعه %94 به %88درصد مراجعه %87 به %80درصد مراجعه %79 به49%

درصد مراجعه %91  به %75درصد مراجعه %74 به %60درصد مراجعه %59 به 19%
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 پایۀ یازدهم – (2عربی، زبان قرآن )

 
 
 
 
  

 مبحث: ترجمه

 رجمة الصّحیحة:عیّن التّ -1

 «مَکتبِنا االِسالمیِّ حُرِّمَ االِستِهزاءُ بِاآلخَرینَ!فی »

 کردن دیگران حرام شده است!( در مکتب اسالمی ما، مسخره2 کردن دیگران حرام شده است!( در مکتب اسالمی، ریشخند1
 است!کردن یکدیگر حرام شده ( در مکتب اسالمی ما، مسخره4 کردن مردم حرام است!( در مکتب اسالم، ریشخند3

 :عیّن األصحّ و األدقّ فی الجواب للترجمة -2

 «ی رَسولِهِ وَ علَی المؤمِنینَفَأنْزَلَ اهللُ سَکینَتَهُ عَلَ»
 کند!( پس خدا آرامشش را بر پیامبر و بر مؤمنان نازل می2 ( خداوند آرامش را بر پیغمبرش و بر مؤمنانش نازل کرد!1
 کند!( پس خداوند آرامش را بر پیغمبرش و بر مؤمنان او نازل می4 آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد!( پس خداوند 3

 صحّ و األدقّ فی الجواب للترجمة:عیّن األ -3

 «ةَ وَ ال یَجتَنِبُ الخیانَةَ!شَرُّ النّاسِ مَنْ ال یَعتَقِدُ األمانَ»

 این مردم کسی است که به امانتداری پایبند نمانْد و از ناراستی دوری نکرد!( بدتر از 1
 ( بدترین مردم کسی است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دوری نکند!2
 ( بدترین مردم کسی است که به امانت پایبند نباشد و از ناراستی اجتناب کند!3
 پرهیزد!کند و از خیانت نمینمی( بدتر از این مردم کسی است که امانتداری 4

 : و األدقّ فی الجوابِ  لِلترجمةعیِّن األصحّ -4

 «!نا فی کِتابِهِ مِن إستِهزاءِ اآلخَرینَ عَسی أَن یَکونوا فی أَرفعَ دَرَجاتٍ عَندَ اللّهِااهللُ یَنه»
 !هایی باالتر نزد او باشندشاید که در رتبه ؛دارددر کتابش از تمسخر دیگران باز می ،خداوند( 1
 !زیرا که در باالترین مقامات نزد خداوند هستند ؛ایمشده از تمسخر دیگران نهی ،ما در کتاب خداوند( 2
 !باشد که در مقامات باالتری نزد خداوند هستند ؛داردجویی دیگران باز میدر کتابش ما را از عیب ،خداوند( 3
 !شاید که در باالترین مقامات نزد خداوند باشند ؛داردرا در کتابش از تمسخر دیگران باز میما  ،خداوند( 4

 :عیِّن األصحّ و األدقّ فی الجواب للترجمة -5

 «کشفِ أسرارِ النّاسِ لِفَضحِهم!القرآنُ یَنهانا عن االستهزاءِ بِاآلخَرینَ وَ »
 ها آشکار سازیم!کردن دیگران، نهی کرده است و نباید اسرار مردم را برای رسوایی آنریشخند( قرآن ما را از 1

 کند!ها، نهی میکردن دیگران و کشف رازهای مردم برای رسوایی آن( قرآن ما را از مسخره2

 کردنشان، نهی کرده است!کردن دیگران و کشف اسرار مردم برای رسوا( قرآن مردم را از مسخره3

 دارد!میکردن، بازکردن مردم و کشف اسرار دیگران برای رسوا( قرآن ما را از ریشخند4

 عیّن الصّحیح فی التّرجمة: -6

 «الغیبةُ بالکالمِ الخفیِّ مِن شرِّ أعمالٍ قد جَعلَه اهللُ من أکبرِ الذنوبِ!»

 که خداوند از گناهان بزرگ قرار داده است!غیبت با کالم پنهان از بدترین کارهایی است ( 1

 غیبت با کالم پنهانی بدترین کاری است که خداوند آن را از بزرگترین گناه قرار داد!( 2

 غیبت با سخن پنهانی از بدترین کارهایی است که خداوند از بزرگترین گناهان قرار داده است!( 3

 خداوند آن را از بزرگترین گناهان قرار داده است! غیبت با سخن پنهانی از بدترین کارهایی است که( 4

 

88% 

94% 

04/08/97 

79% 

 

94% 

02/09/97 

73% 

 

94% 

16/09/97 

84% 

93% 

05/11/97 

68% 

 

91% 

20/07/97 

66% 

 

91% 

18/08/97 



 

 

 پایۀ یازدهم – (2عربی، زبان قرآن )
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 رجمة الصّحیحة:عیّن التّ -7

 «عاقل خیرٌ مِن صَداقة الجُهالء!هؤالءِ األصدقاء یعلمونَ أنّ عَداوة ال»

 دانند دشمنی عاقل از دوستی با نادان بهتر است!( اینان دوستانی هستند که می1

 های عاقل از دوستی با نادان بهتر خواهد بود!دانند که دشمنی انسانمی( این دوستان 2

 دانند که دشمنی عاقل از دوستی با نادانان بهتر است!( این دوستان می3

 دانند دشمنی عاقالن از دوستی نادانان بهتر است!ها دوستانی هستند که می( این4

 فی الترجمة: الخطأعیّن  -8

 داناترین مردم کسی است که علم خود را به علم دیگران اضافه کند!«: أعْلَمُ الناسِ، مَن یجمَعُ عِلمَ الناسِ إلی عِلْمِهِ!( »1
 ها برای بندگانش است!ترین بندگان خداوند نزد خدا سودمندترین آندوست داشتنی«: أحَبُّ عبادِ اهللِ إلی اهللِ أنفَعهُم لعبادِهِ!( »2

 های مردم را آشکار نکنید!تکشفوا عیوبَ النّاس أبداً!: هرگز عیب ال( »3
 شب قدر برتر از هزار ماه است!«: لیلةُ القدْرِ خیرٌ من ألفِ شهرٍ( »4

 …اقیانوس آرام «: المحیطُ الهادیء أکبرُ و أعمقُ محیطٍ و شلّال آنجل أطول شلّاالت فی العالم!»رجمة: عیّن الصّحیح فی التّ -9

 ها و آبشار آنجل بلندترین آبشارها در جهان است!تر از سایر اقیانوس( بزرگتر و عمیق1

 ترین اقیانوس و آبشار آنجل بلندترین آبشارها در جهان است!( بزرگترین و عمیق2

 رود!شمار میترین اقیانوس و آبشار آنجل بلندترین آبشار در دنیا به( بزرگترین و ژرف3

 ها و آبشار آنجل بلندتر از آبشارهای دیگر در دنیا است!تر از سایر اقیانوس( بزرگتر و عمیق4

 «أنا إسْتَمَعْتُ إلی الدَّرسِ جیّداً و طالعتُه بدقّةٍ فما رَسَبْتُ فی اإلمتحان!»عیِّن التَّرجمة الصّحیحة:  -10

 آن را با دقّت مطالعه کردم، پس در امتحان مردود نشدم!( من به خوبی به درس گوش فرا دادم و 1
 شوم!کنم، پس در امتحان مردود نمیدهم و آن را دقیق مطالعه می( من به خوبی به درس گوش می2

 ام و در امتحان مردود نخواهم شد!ام و آن را با دقّت مطالعه کرده( من جدّاً به درس گوش داده3
 شان خواهم نمود تا در امتحان مردود نشوم!واهم شنید و دقیق مطالعهها را به خوبی خ( من درس4

 الجوابِ للترجمة:حّ و األدقّ فی عیِّن األص -11

 «وبِ الّتی لَن یَغفِرَها اهللُ!تَجَسَّسوا فی أمورِ اآلخَرینَ لِأنَّهُ یُسَبِّبُ فَضحَهُم وَ هُوَ مِن کَبائِرِ الذُّنال»
شود و آن از گناهان بزرگی است که خداوند، آن را هرگز شان میدر کارهای دیگران دخالت نکنید، زیرا سبب رسوایی( 1

 بخشاید!نمی

 آمرزید!شوید و آن از گناهان کبیره است و خداوند هم آن را نخواهد شدنشان می ( نباید در کارهای دیگران تجسّس کنید، چون دلیل رسوا2

 آمرزید! از گناهان بزرگی است که خداوند، آن را نخواهد آن شود وشان میدیگران جاسوسی نکنید، زیرا آن سبب رسوایی( در کارهای 3

 آمرزید!گردد و از گناهان بسیار بزرگ است که خداوند هم شما را نخواهد ها می( در کارهای دیگران تجسّس نکنید، چه این کار، باعث رسوایی آن4

 :لتّرجمةل و األدقّ فی الجواباألصحّ عیّن  -12

  …جندی شاپور «: و السّیف!جُندی سابور أقدمُ جامعةٍ فی إیران اُسِّسَ بأمرِ سابور الملک الساسانیّ و قَد کُتِبَ علَی رأس بابِها: العِلمُ أفضلُ من الثروةِ »
ترین دانشگاه در ایران است که شاپور پادشاه ساسانی فرمان بنیانگذاری آن را داد و بر سر در آن نوشته شده بود: ( قدیمی1

 علم بهتر از ثروت و شمشیر است! 

ثروت و شمشیر در ایران است که به فرمان شاپور پادشاه ساسانی بنیانگذاری شد و بر سر در آن نوشته شده بود: علم بهترین  ( دانشگاهی قدیمی2
 است!

 !ترین دانشگاه در ایران است که به دستور شاپور پادشاه ساسانی تأسیس شد و بر سر در آن نوشته شده بود: دانش بهتر از ثروت و شمشیر است( قدیمی3

 د: دانش بهترین ثروت و شمشیر است!ترین دانشگاه در ایران است که به دستور شاپور پادشاه ساسانی تأسیس شد و بر سر در آن نوشته شده بو( قدیمی4
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 «!تنصحُنا آیتان مبارکتان فی سورة الحجرات بترک صفتین: األولی: عیب اآلخرین و الثانیة: تلقیب الناس بألقاب یکرهونها»رجمة الصّحیحة: عیّن التّ -13

جویی از دیگران و دوم: ملقّب کردن آنان به صفاتی که کند: نخست: عیبما را به ترک دو صفت دعوت می« الحجرات» سورةمبارک از  آیة( دو 1
 بدشان بیاید!

کند تا دو ویژگی را از خود دور کنیم: اوّلی: عیب گرفتن از مردم و مبارک ما را سفارش می آیةدو « الحجرات» سورة( در 2
 آید!آنان که خوششان نمیهای بدی به دوم: دادن لقب

جویی کردن از دیگران و دوم: ملقّب کردن مردم به دهد: اوّل: عیبما را به ترک کردن دو خصلت پند می« الحجرات» سورةمبارک در  آیة( دو 3
 دارند!ها را ناپسند میهایی که آنلقب

ها را هایی بدهیم که آنجویی کنیم و دوم آن که به آنان لقبکه از مردم عیبدارند: یکی ایندو آیه ما را از دو صفت باز می« الحجرات» سورة( در 4
 دارند!ناپسند می

 عیّن الصّحیح فی الجوابِ لترجمة العبارة التّالیة: -14

 «مَن غَلَبَت شهوته عقله فهو شرٌّ مِن البهائم!»

  عقل کسی که بر شهوتش غلبه کند، شری از چارپایان است! (1

 کسی که عقلش مغلوب شهوتش گردد، او بدتر از درندگان است!( 2
  هر کس شهوتش بر عقلش چیره شود، او بدتر از چارپایان است!( 3

 هرکس شهوتش بر عقلش غالب گردد، پس او بدترینِ چارپایان است! (4

 رجمة الصّحیحة:عیّن التّ -15

 «مِزاحاً! نیّتکَ وَ لَو کانتْ القَبیحةِ باأللقابِ أصدقائکَ تَسمیة عَن اِجتَنِب»

 های زشت بپرهیز اگرچه نیّتت شوخی باشد!( از نامیدن دوستانت با لقب1

 ( از نامگذاری کردن دوستانت با لقب زشت دوری کن حتّی اگر نیّتت را شوخی بداند!2

 کنم گرچه نیّتم شوخی باشد!های زشت اجتناب میدادن به دوستان خود با لقب( از نام 3

 ( از نامیدن دوستان خود با عناوین زشت اجتناب کن گرچه نیّتت را شوخی پندارد!4

 رجمة الصّحیحة:عیّن التّ -16

 «العالمِ! فی نهرٍ أطوَلُ مصرَ، فی النّیلِ وَ نهرُ بُحیرةٍ أعمَقُ روسیا، فی بایکال بُحیرةُ»

 است! در جهان رودخانه ترینطوالنی مصر در نیل رود و دریاچه ترینعمیق روسیه، در بایکال دریاچة( 1
 است! دنیا رود ترینطوالنی مصر در نیل رودخانة جهان و دریاچة ترینروسیه قرار دارد، عمیق که در بایکال دریاچة( 2
 جهان است! ترین رودمصر طوالنی در ِ نیلطوالنی رود و ها،تر از سایر دریاچهروسیه عمیق در بایکال عمیقِ دریاچة( 3
 است! دنیا رودخانه ترینطوالنی مصر در نیل رود جهان و دریاچة ترینروسیه عمیق در بایکال عمیقِ دریاچة( 4

 عیّن الصّحیح فی ترجمة ما تحته خطٌّ: -17

 ألنّهُ أمرٌ مکروهٌ: خودپسندی العُجب( اِجتنبوا عن 2 کنندگانتوبه«: رحیمٌ توّابٌو اتَّقُوا اهللَ إنَّ اهللَ ( »1

 حرام کند«: زینة اهللِ لعبادِهِ حرَّممن ( »4 السّمکة من أنفعِ األطعمة: پوست لَحْم( 3

 خطٌّ:عیِّن الصَّحیح فی معنی کلّ اسم تحته  -18

  : خوبخیرٌسُئِلَ النّبیُّ )ص(: أیُّ المالِ ( 1

 قبلَ أنْ یَمتلئ: بازی المَلعبِنَذهبُ إلی ( 2
   کان القلمُ لی: قلم قلماًرأیتُ ( 3

 الهادئ: اقیانوس المُحیطِتَنمو شجرةُ الخُبزِ فی جُزُرِ ( 4
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 مبحث: مفهوم

 «عَداوة العاقل خَیرٌ مِن صَداقَةِ الجاهلِ!»مِن مفهومِ هذه العبارة:  األقربعیِّن  -19

 ( دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و درماندگی1

 ( دشمن دانا که غم جان بوَد / بهتر از آن دوست که نادان بوَد2

 ( به نرمی ز دشمن توان کرد دوست / چو با دوست سختی کنی دشمن اوست3

 از دشمنان برند شکایت به دوستان / چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم (4

 التّوضیحات؟ ال تناسبُأیّ کلمة  -20

 ( مکانٌ للدَّراسة و المطالعة: مَکتَبة2  ( مکانٌ لِتناوُلِ الطعام: مطعم1

 التمریناتِ الریاضیّة: مصنع( مَحلٌ للرَّیاضة و 4  ( مکانٌ لعبادة المؤمنین: مَسجِد3

 عیِّن الصّحیح فی المترادف: -21

 ( ضَرَّ = نَفَع2َ  ( وافقَ = رَفَضَ 1
 ( عُجب = تَکبُّر4  ( خَفیّ = ظاهر3

 «کَم سِعرُ هذه السّراویلِ؟!»عیِّن الجوابَ الصّحیح لِلسّؤالِ:  -22

 ( تفضّلی! هذهِ السّراویل أفضل منها!2  !مُختلفۀ( فی مَتجَرنا األسعارً 1

 ( بسبَبِ سِعرِهِ الرّخیص!4 ( بَعدَ التَّخفیضِ تِسعة وَ ثمانونَ توماناً!3

 «تعیبَ ما فیک مثلهُ أکبرُ العیب أنْ»عیِّن مفهوم العبارة:  -23

 چون به عیب خود رسی کوری از آن( موی بشکافی به عیب دیگران / 1
 گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد( هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد / بی2
 جویی بود در سرشت / نبینی ز طاووس جز پای زشت( گرت عیب3

 ( عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت / که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت4

 «عالِمٌ یُنتَفَعُ بِعِلمِهِ خیرٌ مِن ألفِ عابِدٍ!»الصّحیحَ فی المفهومِ:  عیِّن -24

  ( علم، چندان که بیشتر خوانی / چون عمل در تو نیست، نادانی1

 ( أفضَلُ النّاسِ أنفَعُهُم لِلنّاسِ!2

   ( ال خَیرَ فی وُدِّ االِنسانِ المُتلَوِّنِ!3

 تر زدند گردن مسگری( گنه کرد در بلخ آهنگری / به شوش4

 «عداوةُ العاقِلِ خیرٌ مِن صداقةِ الجاهِل!» إلی مفهومِ هذه العبارة: األَبْعَدَعیّن  -25

 زند نادان دوستکند / بر زمینت می( دشمن دانا بلندت می2 ( دشمن دانا که غم جان بُوَد / بهتر از آن دوست که نادان بُوَد1

 ( نحنُ نَنْتَفِعُ مِن صداقةِ أصدقاءِنا فی جمیعِ األحوالِ!4 خُسرانِنا مِن الصّدیق الجاهلِ أکْثَرُ مِن العدوِّ العاقل!( رُبَّ 3

 عیَّن عبارةً جاءت فیها کلمتانِ متضادّتانِ: -26

 سنةً!( تفکُّر ساعة خیر من عبادة سبعینَ 2 ذا مَلَک األراذل هَلکَ األفاضل!( إ1

 ( اللّهُمَّ کما حسَّنت خلقی فحسَّن خُلُقی!4 ( اُرید أرخص من هذا. هذه األسعار غالیة!3

 عیِّن المناسبَ للمفهومِ:« خیرُ األمورِ أوسطُها!» -27

 رود دیوار کج( خشت اوّل چون نَهد معمار کج / تا ثریّا می1

 خسته رَوَد / رهرو آنست که آهسته و پیوسته رَوَد( رهرو آن نیست که گه تند و گهی 2

 ( آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا3

 دارد دارد / خداش در همه حال از بال نگه که جانب اهل وفا نگه( هر آن4
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 «أن تعیبَ ما فیکَ مِثلُهُ!أکبَرُ العَیبِ »عیِّن المناسبَ لِلمفهومِ:  -28
 بند( پندم چه دهی نخست خود را / محکم کمری ز پند در1

 ( پسر نوح با بدان بنشست / خاندان نبوّتش گم شد2

 ( آینه چون نقش تو بنمود راست / خودشکن آیینه شکستن خطاست 3

 پذیر است نفس انسانینشین که درمانی / خو( با بدان کم4

 فی المُترادف و المُتضادِّ: الخطأعیِّن  -29
  خُشوع ≠( عُجب 2  ( یُحبُّ = یَکرَه1ُ
 ( عَسَی = رُبَّما4  نِعمَ ≠( بئسَ 3

 «أ یُحبُّ أحدُکُم أن یأکُلَ لَحمَ أخیهِ مَیتاً فَکَرِهتُموهُ»عیِّن المناسبَ لِمفهومِ هذه اآلیةِ الشریفةِ:  -30
 چون خدا خواهد که پوشد عیب کس / کم زند در عیب معیوبان نفس( 1

 ( دوست را مازار )= میازار( از ما و مَنَت / تا نگردد دوست، خصم و دشمنت 2

 ( من ز مکرِ نفس دیدم چیزها / کو بَرَد از سحرِ خود، تمییزها3

 های بندگانِ حق خوری / غیبت ایشان کُنی، کیفر بَری ( گوشت4

 قواعدمبحث: 
 فی العَملیّاتِ الحِسابیَّةِ: الخطأعیِّن   -31
 ( سَبعونَ ناقِص عِشرینَ یُساوی خَمسینَ!2 ( مِئةٌ تَقسیمٌ علَی أربعة یُساوی خمسة وَ عِشرینَ!1

 عة و عِشرینَ!تس( ثمانیةٌ وَ ثالثونَ ناقص أحد عشر یُساوی 4 !أربعینَوَ  ثمانیة( ستّةٌ فی ثَمانیةٍ یُساوی 3

 الصّحیح فی کتابة العملیّات الحسابیّة: عیِّن -32
 ( عِشرونَ تقسیمٌ علی عَشرة یُساوی خَمسة!2 ( سبعة فی سبعة یُساوی تسعة و أربعینَ!1

 ( تسعة ناقص ستَّة یُساوی أربعة!4 ( أحدَ عَشر زائد اثنی عَشر یُساوی ثاَلثة و ثاَلثین!3

 اسمَ التّفضیلِ: لیسَ« خَیر»عیِّن  -33
 «کُنتُم خیر أمّة أُخرِجَت لِلنّاس( »2 ( خیرُ اخوانکم مَن أهدی إلیکم عُیوبکم!1

 ( مَن یَعمل الخیر یُشاهِد ثمرتَه مُشاهدة!4 ( عداوةُ العاقلِ خیرٌ مِن صداقةِ الجاهل!3

 فی العَملیّاتِ الحسابیَّةِ: الخطأعیِّن  -34
 ( ثمانیةٌ و ثالثونَ ناقص أحد عشر یُساوی سبعة و عِشرینَ!2 ( سَبعونَ ناقِصُ عِشرینَ یُساوی خَمسینَ!1

 ( عَشَرَةٌ زائدُ أربَعَةٍ یُساوی أربَعَةَ عَشَرَ!4 ( ثالثة و ستّون زائد تسعة یُساوی سبعینَ!3

 الصّحیح فی کتابة العملیّات الحسابیّة:عیِّن  -35

 ( ثَمانیة فی ثَمانیة یُساوی أربعة و ستّین!2 ( عِشرونَ تقسیمٌ علی عَشرة یُساوی خَمسة!1

 ( سَبعة ناقص ستَّة یُساوی ثالثة!4 ( أحدَ عَشر زائد اثنی عَشر یُساوی ثاَلثة و ثاَلثین!3

 المکان: عیِّن ما فیه اسمُ -36
   جبلُ دماوند أکبر جبال إیران!( 1

 مّی إلی السوقِ لِتشتری قمیصاً لِأبی!اُتَذهَبُ ( 2

   فی المدن اإلسالمیّةِ!ةًبعدَ ظهورِ اإلسالمِ یصنعُ المسلمون مساجد کثیر( 3

 حَرَّمَ اهللُ التّجسّسَ لِکشفِ أسرارِ النّاسِ!( 4

 معناه عن الباقی: یختلفعیّن اسم التفضیل  -37

 ( أفضل النّاس أنفعهم للنّاس!2  ( جَبل دماوند أعلی من جَبَل دِنا!1

 ( آسیا أکبر قارَّات العالم!4 ( سورة البقرة أکبرُ سورة فی القرآن!3
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 فی أیّ جوابٍ جاء اسم التفضیل؟ -38
 ( یا ساتِر کلّ معیوب، أستر عیوبنا!2  المؤمنینَ!( أنزلَ اهلل سکینته علی 1
 ( أدعُوکم إلی العمل الخیر فی حیاتکم یا تالمیذی!4 ( أحبُّ عبادِ اهللِ الّذی یُنفق کثیراً من ماله!3

 إسمَ تفضیلٍ:« شرّ»أو « خیر»عیِّن کلمةَ  -39
 عند اهلل أخفاها!( خیر األعمال 2  ( إعمل الخیر لِکسب رضا اهلل!1
 ( اللّهمّ إنی لما أنزلتَ إلیَّ من خیر فقیرٌ!4 ( إجتنبوا من الشرّ لِأنّه ینزل شأن اإلنسان!3

 «!الْقَدیمِ العالَم فی مَکتَبَة أَکبَر خوزستان فی سابورجُندیّ مَکتَبَةُ سَنَةً. کانَتْ سَبْعینَ عِبادَةِ مِنْ خَیْرٌ تَفَکُّر ساعَةٍ» فی العبارة: لیسعیّن ما  -40
 

 اسم مکان( 2  ( مبتدأ1
 اسم فاعل (4  اسم تفضیل( 3

 :معاًعیِّن العبارةَ الّتی جاء فیها اسمُ المَکانِ وَ اسمُ التّفضیلِ  -41
 «الفَجرِساَلمٌ هیَ حَتّی مَطلَعِ ( »2 ( اِشتریتُ أَلبِسةً مِن أَحسنِ النّوعیّاتِ!1

 ( فی باِلدِنا مَطاعِمُ کَثیرةٌ!4  ( ألیسَ فی المَجلسِ أکبَرُ مِنکَ؟!3

 اسم التّفضیلِ: لَیسَعیِّن ما  -42
 ( أُحِبُّ مَجلِسَ تفسیرِ القرآنِ کثیراً!2  ( أحَبُّ عبادِ اللّهِ مَن یَنفَعُ النّاسَ!1

 المَعابِدِ یَعبدونَ اللّهَ کثیراً!( اِنَّ الَأفاضِلَ فی 4  ( دَماوند أعلَی جَبَلٍ فی ایران!3

 :معاًعیِّن العبارةَ الّتی جاءَ فیها اسمُ التّفضیلِ و اسمُ المَکانِ  -43
 ( جبلُ دماوَند أعلَی جِبال إیرانَ!2 ( مُدرِّسُ اللّغةِ العربیّةِ أرشَدَنا فی المدرسةِ!1

 ( شاهدتُ أعزّ أصدقائی فی الموقفِ وَ تکلَّمنا ساعةً!4 اهللُ فی القرآنِ خیراً کثیراً!( قَد جَعَلَ 3

 اسم المکان: کلّهاعیّن أجوبة  -44
 مُقْتَرِح –مُستَخْرِج  –( مُجَهَّز 2  مَدرَسة –مُهَدِّئ  –( مَجْلِس 1
 مَصْنَع –مَکّار  –( مَطْعَم 4  مَتْجَر –مَطْبَعَة  –( مَکتَبَة 3

 اسم تفضیل:« شرّ»أو « خیر»عیِّن کلمةَ  -45
 «و الباقیات الصّالحات خیرٌ عندَ ربّک ثواباً»( 2  لِکسبِ مَرضاةِ اهللِ! الشَّرَّ جتَنِبْ( إ1

 فقیرٌ!( اللّهمّ إنّی لِما أنزلتَ إلیَّ مِن خیرٍ 4 الشّرُّ فی النّاس الیفنی وإن قبروا!( 3

 «مِن زمیالتِها علماً و أدباً! …کانَت  …اُختی »لفراغینِ: لِ عیِّن الصّحیحَ -46

 حُسنی –الصّغری ( 2  أحسَن     -األصغَر ( 1
 حُسنی –األصغَر ( 4    أحسَن –الصّغری ( 3

 المَکانِ: فیهِ اِسمُ لَیسَعَیِّن ما  -47
 «الْحِسَابَ قَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَ الْقَمَرَ نُورًا وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَاءً وَ»( 1
 !( أنا و حبیبی أکَلنا طَعامَنا فِی المَطعمِ أمس2ِ
 «وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا( »3
 «بَیْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَبِئْسَ الْقَرِینُ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ یَا لَیْتَ بَیْنِی وَ»( 4

 :فقطعیّن جواباً فیه أسماء التّفضیل  -48

 أعلَی –صُغرَی  –( أکابِر 4 أسود –أقبَح  –( أعلَم 3 أصفَر –أخضَر  –( أقدَس 2 أکثَر –أکبَر  –( أحمَر 1
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 : فقطعَیَّن جواباً فیه إسم التفضیل و المکان  -49

 أکبر -مَرزوق -( صُغری2  کذّاب -مسجِد -( أعلی1

 مَکتب -فُضلَی -( مَشهَد4  مَنزل -صادِق -( آخِر3

 :الخطأعیِّن  -50

  تفضیلأعلی: اسم ( 2  مُجهَّز: اسم مفعول( 1
 مطبخ: اسم مکان( 4  صبّار: اسم فاعل( 3

 فیه اسم التفضیل:  لیسعیّن ما  -51
 ( أعوذ بربّی من شرِّ ما خَلق!  2  ( إنّ شرَّ الناس ذو الوجهینِ!   1
 ( إسرَعْ إلى الصالة ألنها خیرُ العملِ!4 ( تفکّر ساعة خیرٌ مِن عبادة سبعین سنة!3

 عیِّن ما فیه اِسمُ المَکانِ: -52
 ( قَد أذهَبُ إلی أکبَر المَکاتبِ فی البالدِ!2 ( مَن یَعمل الخیر یُشاهِد ثمرتَه مُشاهدة!1

 ( المؤمِنُ حَریصٌ علَی تَقدیمِ العَونِ وَ المُساعدةِ لآِلخَرینَ!4 ( األسماکُ مُتعلِّقةٌ بِمیاهِ المُحیطِ األطلسیِّ!3

 حول المفردات التالیة: الخطأعیّن  -53
 «أموات»( مَیْت: جَمعُهُ 2  ( اِتّقَی: فعل مضارع 1
 «کبیرة»( کبائِر: مفردُهُ 4  «تَلقیب»( لَقَّبَ: مصدرهُ 3

 فی ترجمة اسم التفضیل: المختلفعَیِّن  -54
 ( خیرُ الخُلُقِ ما یُسَبِّبُ نجاح صاحِبِه فی الحیاةِ!2 ( سورةُ البقرة أکبرُ مِن السُّوَرِ االُخری فی القرآن!   1
 ( أتقَی النّاس مَن قال الحقّ فی ما له و عَلَیه!4 ( الخُلُقُ الحَسَنُ أثقَلُ شیء یُوجد فی المیزانِ! 3
 

 
 مبحث: ترجمه

 «اآلیتان بسورةِ األخالق! هاتانجاءت فیها  الَّتیسَمَّی بعضُ المفسّرینَ سورةَ الحجرات »عیَّن الصَّحیح فی معنی الکلمتین تحتهما خطٌّ بالتَّرتیب:  -55

 

 این -( که2  هااین -که( چیزی1

 این دو -( که4  که -که( چیزهایی3

 عیّن الصّحیح فی ترجمة:  -56

 « فی نهایةِ العامِ الدّراسیِّ!مِن أفضَلِ أعمالِ الطلّابِ جُهدُهم فی الدّرسِ حتّی یَنجحوا فی االمتحانِ»

 که پایان سال تحصیلی، در امتحان قبول شوند!کردن در درس است تا اینآموزان، تالش( بهترین کار دانش1

 که امتحان را در پایان سال تحصیلی قبول شوند!الش کنند تا اینهایشان تآموزان، این است که در درس( از برترین کار دانش2

 که در امتحان در پایان سال تحصیلی، قبول شوند!ها در درس است، تا اینکردن آنآموزان، تالش( از بهترین کارهای دانش3

 شود!سال تحصیلی، قبول میهایش در امتحانات پایان کردن در درسآموز، این است که با تالش( بهترین اعمال دانش4

 عیّن التّرجمة الصّحیحة: -57

 «!ین النّاس مَن هوَ أحسنُ مِنّاکون بَقد یَ لِأنَّهجب العُ أن یَبتعدوا عَن ی النّاسِلَعَ»
  !مردم همیشه باید از بدگمانی دوری کنند زیرا گاهی بین مردم کسی هست که او از ما بهتر است( 1

  !بر مردم واجب است از خودپسندی فاصله بگیرند زیرا همیشه میان مردم کسی هست که از ما بهتر است( 2

  !از ما بهتر استاو زیرا گاهی میان مردم کسی وجود دارد که ی کنند دور خودپسندیمردم باید از ( 3

  !ما بهتر است میان مردم کسی وجود دارد که از همیشهدور شوند زیرا  بدگمانیمردم باید از ( 4
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 قّ فی الجوابِ لِلترجمة:عیِّن األصحّ و األد -58
 «آلخَرینَ بِاألسماءِ القبیحَةِ!قَد حَرَّمَ اإلِسالمُ اإلستِهزاءَ وَ تَسمیةَ ا»
 های زشت را حرام کرده است!نام( اسالم، ریشخند کردن و نامیدن دیگران با 1

 های زشت را حرام کرده است!( اسالم، تمسخر مردم و نامیدن دیگران با نام2

 های زشت در اسالم حرام شده است!( ریشخند کردن و نامیدن دیگران با نام3

 های زشت در اسالم حرام شده است!( ریشخند کردن دیگران و نامیدن دیگران با نام4

 «ال یَعتمدُ النّاس علَی الّذی یَستَهزیءُ باآلخرینَ وَ ال یَتّقی اهللَ!»عیّن الصّحیح فی الترجمة:  -59

 کند، اعتماد کنند و باید از خدا بترسند!( مردم نباید به کسی که دیگران را مسخره می1
 خدا پروا ندارد!کند و از کند به مردم اعتماد نمی( کسی که دیگران را مسخره می2

 کنند و از خدا پروا ندارند، اعتماد کنند!( مردم نباید به کسی که دیگران او را مسخره می3
 کنند!ترسد، اعتماد نمیکند و از خدا نمی( مردم به کسی که دیگران را مسخره می4

 «اهللِ فی أصْعَب األوقاتِ فال یُغلَبُ أبداً!مِن النّاس مَن یتوکّلُ علی »رجمة الصّحیحة: عیّن التّ -60

 گاه مغلوب نخواهند شد!کنند و هیچ( برخی از مردم هستند که در اوقات سخت به خدا توکّل می1
 شود!گاه مغلوب نمیکند، پس هیچها بر خدا توکّل میترین وقت( از بین مردم کسی است که در سخت2
 کند! کند و هرگز بر کسی غلبه نمیرترین اوقات بر پروردگار توکّل می( آن کس جزء مردم است که در دشوا3
 شود!کند، پس مورد غلبه واقع نمیهای بسیار دشوار به خداوند توکّل می( از میان مردم کسی هست که در وقت4

 «ذنوبَه وَ ال یَتَحرّکُ نحوَ الکمالِ! أحدُ آثارِ العُجبِ هو أنّ المرءَ یَحقِرُ»عیّن التّرجمة الصّحیحة:  -61

 کند!حرکت نمیکمال  به سوی و شماردگناهان خویش را کوچک می یکی از آثار خودپسندی آن است که آدمی( 1

 در حرکت نباشد!کمال  به سوی و شماردبرا کوچک  شگناهانانسان آثار خودپسندی آن است که  ( از اولین2

 حرکت نکند!کمال  به سمت بداند و حقیرگناه خویش را  ست که آدمیآن ا بینییکی از آثار خود( 3

 کند!نمیکمال به سمت حرکت  و شماردمی حقیررا  خودگناهان انسان آن است که  بینیثر خودا ( اوّلین4

 …ای مؤمنان! «: یا أیُّها المؤمنونَ! ال تَعیبوا النّاسَ أبداً ألنَّ أحدَ آیاتِ سورَةِ الحجراتِ تَنصحُنا هَکذا!»عیّن الصّحیح فی التّرجمة:  -62
 دهد!طور اندرز میحجرات به ما این سورةاول از  آیةجویی نکنید، زیرا گاه از مردم عیب( هیچ1

 دهد!چنین پند میحجرات ما را این سورةهای مردم را هرگز آشکار نکنید، زیرا یکی از آیات ( عیب2

 دهد!چنین پند میحجرات به ما این سورةجویی نکنید، چون یکی از آیات گاه عیب( از مردم هیچ3

 کند!گونه نصیحت میحجرات ما را این سورةاز  های مردم را هرگز آشکار نکنید، چرا که یک آیه( عیب4

 صّح و األدقّ فی الجواب للتّرجمة:عیّن األ -63

 …ای «: … خَیراً مِنْهُم وایَسْخَر قومٌ من قومٍ عَسَی أنْ یَکونُ یا أیُّها الّذین آمَنوا ال»
 هستند مسخره نکنند!بهتر  آنان که ازبه گمان این گروه دیگر را گروهی، اند،آورده ایمان کهکسانی (1
 باشند! خودشان از بهتر هاآن شاید ریشخند کنند، مردمانی را مردمانی، نباید اید،آورده ایمان کهکسانی( 2
 کنند!خودشان بهتر هستند، ریشخند  نمی از شاید را که نژاد دیگر اهل ایمان هستید، نژادی، کهآنان( 3
 باشند! خوب آنان عیب بگیرند، ممکن است افرادی از میان دیگراز قومی  قومی، نباید آوردگان، ایمان( 4

 فی الترجمة: الخطأعیّن  -64
 )ها( بپرهیزید!اید از بسیاری از گمانکه ایمان آوردهای کسانی«: یا أیّها الّذین آمنوا اجتنبوا کثیراً مِنَ الظّنِّ( »1

 ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است!«: عِبادةِ سَبعینَ سَنَةً!تَفَکُّرُ ساعةٍ خیرٌ مِن ( »2

 ترین بندگان خدا نزد خداوند سودمندترینشان برای بندگانش است! داشتنیدوست«: أحَبُّ عِبادِ اهللِ إلی اهللِ أنفَعُهُم لِعبادِهِ!( »3

 جویی کنی!چه را مانند آن در توست عیباین است که آن بزرگ عیب«: أکبرُ العَیبِ أنْ تَعیبَ ما فیکَ مِثلُهُ!( »4
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 :عیِّن األصحّ و األدقّ فی الجوابِ للترجمة -65

 «فسِهِ حقّاً!مَنْ نَظَرَ فی عُیوبِ النّاسِ و نَسِیَ نَفْسَهُ اسْتَهْزَأ بنَ»

 واقع خودش مسخره شده است!های مردم توجّه کرد و خود را از یاد برد، در ( کسی که به نقص1
 پردازد!های اشخاص نگاه کند و خودش فراموش شود، در حقیقت به تمسخر میکه به کاستی( آن2

 ( هرکس به عیوب مردم نظر کند و خود را نادیده بگیرد، واقعیت را به تمسخر گرفته است! 3
 کند!را ریشخند میهای مردم بنگرد و خویش را فراموش کند، واقعاً خود ( هرکس به عیب4

 فی التّرجمةِ: الخطأعیِّن  -66
 های زشت را حرام کرده است!کردن و نامیدن دیگران با نام( حَرَّمَ اإلسالمُ االِستِهزاءَ وَ تَسمیةَ اآلخَرینَ بِاألسماءِ القبیحَةِ!: اسالم، مسخره1

 ها، گناه است!ها پرهیز کردند، همانا بعضی از گماناز بسیاری از گمان«: بَعضَ الظَّنِّ إثمٌ!اِجتَنِبُوا کثیراً مِن الظَّنِّ اِنَّ ( »2

 نباید قومی قوم دیگر را مسخره کند، شاید از ایشان بهتر باشند!«: ال یَسخَرْ قومٌ مِن قومٍ عَسی أن یَکونوا خیراً مِنهُم!( »3

 هایی زشت به یکدیگر، بد کاری است!لقب( بِئسَ العَمَلُ التَّنابُزُ بألقابٍ!: دادن 4

 «:   !یَشتری بائع الماَلبس أرخَص البَضائع من السّوق و یَبیعُها فی مَتجَرهِ»عیّن التّرجمة الصّحیحة:  -67

 فروشد!ها را در بازار میخرد و آنای میترین کاالها را از مغازهلباس ارزان فروشندة( 1
 فروشد!میاش کاالها را در مغازه خرد و آنتر را میاز بازار کاالهای ارزان فروش( لباس2
 فروشد!خود می مغازة ها را درخرد و آنترین کاالها را از بازار میلباس ارزانفروشندة ( 3
 د!رسانَبه فروش می اشها را در مغازهتری را خریده و آنهای ارزاناز بازار لباس فروش( لباس4

 «مَن یَنظُرْ فی عیوب اآلخَرین و یَغفُل عن أخطاء نفسه تَظْهَرِ األخالقُ السّیّئةُ فیه!»عیّن الصّحیح فی التّرجمة:  -68
 گردند!های بد در او آشکار میهای دیگران بنگرد و از اشتباهات خود غافل شود، خوی( هر کس به عیب1

 شود!ها بنگرد و از اشتباه خودش غافل شود، اخالق زشت در او نمایان میعیب( کسی که به تمام 2

 های بد در او آشکار گردید!دیگران را نگریست و از اشتباهات خود غافل شد، خوی ( هر کس عیب3

 ( کسی که به عیوب دیگران نگاه کند و از خطاهای خود غفلت بورزد، اخالق زشت در او نمایان خواهد شد!4

 ن التّرجمة الصّحیحة:عیّ -69
 «نَ بِهم، إنّ هذا العملَ فسوقٌ!قَد تَنابَزَ بعضُ النّاسِ البعض اآلخَرینَ بِأسماءٍ قَبیحةٍ و قَد یَستَهزِءُو»

کار، به گناه آلوده کنند، همانا این ها را مسخره میاند و گاهی آن( بعضی مردم به بعضی دیگر، اسامی ناپسندی نسبت داده1
 شدن است!

 کار از گناهان است! کنند، همانا اینها، مسخره میآن وسیلةدهند و گاهی به های زشتی می( گاهی برخی مردم به برخی دیگر، نام2

 ر، به گناه افتادن است!پردازند، همانا این کاها به تمسخر میاند و با استفاده از آن( برخی مردم به برخی دیگر، اسامی زشتی نسبت داده3

 ها را مسخره کنند، همانا این کار، به گناه آلوده شدن است!های زشتی نسبت بدهند و گاهی آن( شاید بعضی مردم به بعضی دیگر، نام4

 :عیِّن األصحّ و األدقّ فی الجوابِ للترجمة -70
 «!بتعادَ عَنه خیرٌ من السُّخریةِ منَ العبادِاالفی مجلسٍ و إنکَسَرَ قلبُهُ، فقال األصغرُ: قد ساءَت أخالقُکَ و قد تَتوبُ من هذا العمل ولکنّ  مِن أصغرَ سَخِرَ أکبرُ»

و شاید از این  در مجلسی، بزرگتری کوچکتری را مسخره کرد و دل او را شکست، پس کوچکتر گفت: اخالقت بد شده است( 1
 ای، ولی دوری از آن بهتر است از مسخره کردن بندگان!کار توبه کرده

ش را شکست، پس کوچکتر گفت: اخالقت بد شده است و شاید از این ببزرگتری کوچکتری را در مجلسی مسخره کرد و قل( 2
 کار توبه بکنی، ولی دوری از آن بهتر است از مسخره کردن بندگان!

بزرگتری کوچکتری را مسخره کرد و قلبش شکست، پس کوچکتر گفت: اخالق تو بد شده است و شاید از این کار توبه کنی، ولی  در مجلسی،( 3
 دوری کردن از آن نیکوتر از مسخره کردن بندگان است!

ز این کار توبه کنی، ولی دوری در مجلسی، بزرگتری کوچکتری را مسخره کرد و دلش شکست، پس کوچکتر گفت: اخالق تو بد شده است و شاید ا( 4
 ها!کردن از آن بهتر است از مسخره شدن بنده
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 ؟ما هو الصّحیح فی الترجمة -71

 خدا جاسوسی را حرام کرد زیرا آن گناه بزرگ است!«: حَرَّم اهللُ التجسّس لِأنّه ذَنبٌ کبیر( »1
 که غیبت مؤمنی را کرد گویی گوشت برادرش را خورد!کسی«: أخیهمَن یغتابُ مؤمناً کأنّه یأکُلُ لحم ( »2
 شود ارتباط بین مردم قطع شود!نامیدن دیگران با لقب زشت باعث می«: تسمیة اآلخرین باألسماء القبیحة تسبّب قطع التّواصلِ بین الناس( »3

 شان را بیامرزد!ظن دوری کنند تا خدا گناهانکه ایمان آوردند باید از سوءکسانی«: الّذین آمنوا لِیجتنبوا سوء الظّنّ حتّی یغفر اهلل ذنوبهم( »4

 فی ترجمةِ الکَلماتِ الَّتی تَحتها خطٌّ: الخطأعیِّن  -72

 سپیده دم«: مِن شرِّ ما خَلقَ الفَلقِقُل أعوذُ بربِّ ( »2 فیما سواهما!: خوبی خیرَ( النّاسُ رَجالنِ: عالِمٌ و مُتعلِّمٌ و ال 1
 هو الّذی یبقی فی نفسک!: بدتر الشرّ( 4 أفضَل!: شلوارها سراویلَ( صدیقی کانَ یُریدُ 3

 مبحث: مفهوم

 :حسبَ التّوضیحاتِ غیرَالمُناسب نعیِّ-73

 ا یَکرهُ نَشرَه!  بِمذِکرُ االِنسانِ فی غیابِهِ  ←االِغتیاب ( 2 !ستهزاءِلِلْاِ العیوبِ تَکبیرُ ←الفُسوق ( 1
 !عبادِهِ کثیراً عَن التّوبةَ یَقبلُ الَّذی ←التوّاب ( 4  !حیَّاً لیسَ الّذی ←المَیت ( 3

 عیِّن الصّحیحَ فی المفهوم لِلبیت التالی: -74

 «با دشمنان مدارا آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان مروّت»
 ( ال یُکلّف اهلل نفساً إلّا وُسعها!2 ( مَن جرّب المجرّب حلّت بِه الندامة!1

 ( ثمرة العقل مداراة النّاسِ!4 ( إیّاکُم وَ مصادقة األحمق، فَإنّه یُریدُ أن ینفعک فیضرّک!3

 حسب الحقیقة؟ الخطأما هو  -75

 ( سِعرُ األجناس یَختَلِفُ حَسَبَ نوعیّاتِها!2 باآلخَرینَ وَ تَسمیتُهُم باأللقابِ القَبیحةِ ذَنْبٌ کبیرٌ!( االِستِهزاءُ 1

 ( آسیا أکبَرُ قارَّةٍ فی العالَم بَعدَ قارَّةِ اُوروبّا!4 ( المَطعَم مکانٌ لِأکلِ الطَّعام و الشّراب خارجَ البَیتِ!3

 الحوارات:  فی تواصُلِ الخطأن عیّ -76

 .أبیض و أسود و أزرق -الف .األسعار غالیةٌ -1

  .أعطینی بعد التّخفیض مئتین و عشرین ألفاً -ب ؟أیّ لونٍ عندکُم -2
 .تبدأ األسعار مِن خمسة و سبعین ألفاً -ج بِکَم تومان هذه الفساتین؟ -3

 تنوّعة.ذلک مَتجَر زَمیلی له سراویل م -د ؟کَم صارَ المبلغ -4

 .یختلف السّعر حسبَ النّوعیات –هـ  .أریدُ سراویل أفضل مِن هذه -5

 : هـ 1( 4 : ب  4( 3 : ج5( 2 : الف2( 1

 «خیرُ األمور أوسطها!»عیّن ما یُعادل المثل التَّالی:  -77

   ( خیرُ الخصال حفظ اللَّسان!1
 ( خیرُ األصحاب مَن دلَّک علی الخیر!2

 ( نه چندان بخور کز دهانت برآید / نه چندان که از ضعف جانت برآید3
 رسد فریادش از پوست( دهل را کاندرون زندان باد است / بگردون می4

 «شهوتُهُ عَقْلَهُ فَهوَ شَرٌّ من البَهائِمِ! …مَنْ »للفراغ حسب المفهوم:  الخطأعیّن  -78

  سَتَرَتْ( 2  ( خرَّبَت1ْ
 ( سَلَّمَت4ْ  ( غَلَبَت3
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ْرُس ْالَ   قِ ِمْن آایِت اْلَخال :لُ وَّ اَلدَّ
 

 ة:لمفهوم العبارات التالیّ بعداألن عیِّ -79
 کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد بازتو نیکی می: حُسنُ الخُلقِ نِصفُ الدّین!( 1
 ه نیست یبه از خامشی هیچ پیرا /یه نیست ادانش چو جان تو را م : زةٌ!کوت ذهبٌ و الکالم فضَّ( الس2ّ
هزار  بانه که چون شانه /  رو گویدهچو آینه روبنست که معایب دوست همآ: دوست !هدی إلیکم عیوبکمأن ( خیرُ إخوانکم م3َ

 زبان پشت سر رفته مو به مو گوید
 هر منزلیلف رکعت به به از اَ /: به احسانی آسوده کردن دلی !اهلل أنفعهُم لعباده ( أحبّ عباد4

 «أکبَرُ العیب أن تَعیبَ ما فیکَ مثلُه!»عن مفهوم العبارة:  الْخطأعیّن  -80
 ( عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت / که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت1
 ( ترک دنیا به مردم آموزند / خویشتن سیم و غله اندوزند2

 خویش / و گرنه نیست پندت جز که ترفند ( نخستین پند خود گیر از تن3
 ( دور شو از بَرَم ای واعظ و بیهوده مگوی / من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم4

 حَسَبَ التّوضیح: الخطأعیّن  -81

 ( التّوّاب: الّذی یَتوبُ مِن ذنبِه کثیراً!2 ( المَیْت: مَن خرجَ روحه مِن جسِمه!1

 ( المُحَرَّم: مَرءٌ أو مکانٌ یَحترمُه النّاسُ!4  الفاسِق: الّذی یَفعل اإلثم!( 3

 الکلمات االُخرَی: ال تناسبعیّن الکلمة الّتی  -82

  ( تَجَسُّس2  ( استهزاء1
 ( عاب4َ  ( غیبة3

 مَفهومِ الجُملةِ التّالیةِ: یعیِّن الصحیحَ ف -83
 «أکبَرُ العیبِ أَن تَعیبَ ما فیکَ مِثلُهُ!»
 ترجویی زشت و از معیوب باشد زشتنیستم سیر از حیات اظهار سیری چون کنم / عیب( 1

 دهیمجویی یاران نمیکنیم / فرصت به عیبهای خود اظهار میپرده عیببی( 2

 است روزگار همهجویی شدست کار همه / تیره گشتهعیب( 3

 جویگونه مجوی / که عیب آورد بر تو بر عیبکسان هیچتو عیب ( 4

 «مَنْ غَلَبَت شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهوَ شَرٌّ مِنَ البَهائِمِ!»إلی مفهوم هذه العبارة:  أقربعیِّن ما  -84
 تند، عقلش مخوانعقل ضد شهوت است، ای پهلوان / آنکه شهوت می( 1

 بعد خالص / که شوید از بهر شهوت، دیو خاص چشمتان تر باشد از( 2

 گر برآرد سر چو فرعون اندرین ره شهوتی / ما بر او از عقل سد موسی عمران کنیم( 3

 تحقیق برداریم ابراهیم وار/ گوسفند نفس شهوانی بدو قربان کنیم هدشن( 4

 عیّن الصّحیح فی الحوار بینَ البائع و الزائر: -85

  السّراویل النسائیّة بِخمسة وَ تِسعینَ ألفَ تومان. ( بِکَم تومانٍ هذه السَّراویل؟1
 هذه األسعار غالیةٌ. ( اُریدُ سَراویلَ أفضَلَ مِن هذه. 2

  ضُ وَ أسودُ وَ أزرقُ.أبی ( کَم سِعرُ هذا القمیص الرَّجالیّ؟3
 أعطینی بعدَ التَّخفیضِ. ( کَم صارَ المَبلغ؟4

 عن الباقی فی المفهوم: یختلفُعیّن ما  -86

 حُسنُ الخُلُقِ نصفُ الدّینِ!( 2 لیسَ لنا واجبٌ أن نکونَ حَسَنَ الخُلُقِ فی مواجهة الناسِ! (1
 مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ هَذَّبَ نَفسَهُ!( 4 لیسَ شیءٌ أثقَلَ فی المیزانِ من الخُلُقِ الحَسَنِ! (3
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 التوضیحات؟ ال تناسبأیّ کلمة  -87
 ( الّذی لَیس حَیّاً: المَیْت2  ( الّذی یندمُ من عمله: توّاب1

 لکشف أسرار النّاس: التّجسّس( سعیٌ قبیحٌ 4  ( مَن یَخشَی اهللَ: المُتّقِی3

  فی تَعریفِ األسماءِ: الخطأعیّن  -88
 !  الخَجل یُسبِّبُ عندَما االِنسانِ عیوبِ کَشفُ ←التّنابُز ( 2 المَتاجِرِ! فی األسعارِ اِنزالُ ←التّخفیض ( 1
 یلِ!اللّ ظُلمةِ مِن یَنشقُّ عندَما الصُّبح ←الفَلق ( 4 !منطقیٍّ دَلیلٍ بدونِ آخَرَ لشخصٍ شَخصٍ اِتّهامُ ←سوء الظّنّ ( 3

  ؛ عیِّن الصّحیح للفراغینِ حسبَ المَفهوم:«یا ربّی إنَّک حسَّنتَ ...ی فَحسِّنْ ...ی!» -89
  خُلق  -( خَلق2  خَلق -( خُلق1
 ذَهَب -( ذِهاب4  ذِهاب -( ذَهَب3

 ؟التّوضیحات ال تُناسِبُأیُّ کَلِمَةٍ  -90

   المَلعَب ←مُسابَقةِ! ـمَکانٌ للرِّیاضةِ أوِ ال( 2                    القَبیح ←عَملٌ لیسَ جَمیالً! ( 1
 مُعَلِّم الـ ←مَن یَتَعلَّمُ! ( 4 مُهتَدِی            الـ ←مَن إهتدَی! ( 3

 مبحث: قواعد

 اسمُ التفضیلِ:« خیر أو شرّ»عیِّن ما فیه کلمةُ -91
 الخیر فی مساعدةِ اآلخرین باِلاِنتظارِ جبرانِها!( 2  اإلستِهزاءُ بِاآلخرین شرٌّ عظیمٌ!( 1

 ها!اخیر األعمال هی أخفأنَّ نحنُ نعلمُ ( 4 ل مقامهم!المؤمنونَ لِیَجتَنبوا مِن الشّرِّ لِأنَّه ینزِّ( 3

 عیِّن ما فیه اسمُ المکانِ الجمعُ: -92
 ( فی بَلَدی النِّساءُ الیَقدِرنَ أن یَدخُلنَ إلی الماَلعِبِ!2 ( العالَمُ مَحضَرُ اهللِ التَعصوا فی مَحضَرِهِ!1

 الرئیسَ فی هذا المُجتَمَعِ!( نَحنُ نَلتزِمُ أن نَنتَخِبَ 4 ( المُسلِمونَ یَعتَقِدونَ أنَّ الکَعبَةَ مَبدَأُ خَلقِ األرضِ!3

 فی العملیّات الحسابیّة: الخطأعیّن  -93

 عَشرةٌ زائدُ خَمسةٍ یُساوی خَمسةَ عَشَرَ! (2 سبعةٌ فی أربعةٍ یُساوی ثَمانیَةً و عِشرینَ! (1

 ثمانونَ تقسیمٌ علَی اثنَینِ یُساوی أربعةً و أربَعینَ!ثمانیَةٌ و ( 4 سَبعةٌ و ستّون ناقصُ أحدَعَشَرَ یُساوی خَمسَةً و ستّینَ! (3

 عیّن العبارة الّتی جاءَ فیها اسم المکانِ: -94

 ( اللّاعبون یلعبون کرةَ القدم فی المالعبِ!2  ( یا مَن یُحِبُّ المُتّقینِ!1

 الوَجْهَینِ!( شَرُّ النّاسِ ذو 4  «ال یُکلَّف اهللُ نفساً إلّا وُسعها( »3

 تَرجمتها عَن الباقی: تَختلِف« خیر»عیّن کلمَةَ  -95

 «و تَزَوَّدوا فإنَّ خیرَ الزّادِ التّقوی»( 2 «بل اهلل مَوالکم و هو خیرُ النّاصرینَ» (1
 خیرُ إخوانکم مَن أهدی إلیکم عیوبَکم! (4 «عَسی أن تکرهوا شیئاً و هوَ خَیرٌ لکم»( 3

 ؟معاًأیّ عبارةٍ جاء اسم التّفضیل و اسم المکان  فی -96
 ( أحبُّ عبادِ اهللِ إلی اهللِ أنفَعُهم لِعبادهِ!2 ( اللّاعبونَ یَلعَبون کُرةَ القَدم فی المَالعِب! 1

 ( الخُلقُ األحسَنُ أثقَلُ شیءٍ فی المیزان! 4 ( أنتَ فی هذا المَجلس تَکونُ أحَقَّ النّاس بالحُکم! 3

 عَن العملیّات الحسابیة التالیة: الخطأعیّن  -97
 ( سَبعونَ ناقصُ ثالثینَ یُساوی ستّین!2 ( ثَمانیة وَ ثَمانونَ تقسیمٌ علَی اثنینِ یُساوی أربعةً وَ أربَعینَ! 1

 ( خَمسةٌ و أربعونَ تَقسیمٌ علی ثالثةٍ یُساوی خمسة عَشَرَ! 4 خَمسةً و سَبعینَ!( خَمسةٌ فی خَمسةَ عَشَرَ یُساوی 3
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 فیه اسم التفضیل:  لیسعیّن ما  -98

 خیر مَن أَهدَی إِلیکُم عُیوبَکُم!   ال الصّدیق( 2 ( تَفَکُّر ساعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبْعینَ سَنَةً!1
  !الْعُجْبِ عَنِ نَبتَعِدَ أَنْ األُولَی فَعَلَینا الْآیَةُ ( تَنصَحُنا4 العاقلِ خَیرٌ مِن صداقةِ الجاهِلِ!( عَداوةُ 3

 «المَظلومِ!یوم العَدل علی الظّالِمِ أشَدُّ مِن یَومِ الجور علَی »کَم اسم تَفضیل جاء فی هذه العبارةِ؟ سمعتُ حکمةً من أعلَم العُلماء:  -99

  ( إثنان2  ( واحِد1
 ( أربعة4  ( ثالثة3

 اسم تفضیل: ال تکون« خیر»عیّن کلمة  -100

 «لَیلةُ القَدرِ خَیرٌ مِن ألفِ شَهرٍ»( 2 «وَ مَن یَعمَل مثقالَ ذرّةٍ خیراً یَرَه( »1

 مَن نَفَعَ النّاسَ!خَیرُ النّاسِ ( 4 ( اِعلَمی یا اُختی! خیرُ االُمور أوسطها!3

 :فقطعَیِّن جَواباً فیه أسماءُ التَّفضیلِ  -101

  زْرَقأ -ضَرأخْ -( أقَل2ّ  لَمأعْ -کُبری -أکابِر (1
 عْظَمأ -أحْمَر -( أنْفَع4  عُلیا -حَمراء -أبْیَض( 3

 فیه اسم التفضیلِ: لیسَعیِّن ما  -102

 جبل سبالن أعلی مِن جبلِ دماوند!أنَّ یظنُّ صَدیقی ( 2 ناجح فی اإلمتحان لِأنّی أعلمُ کلّ مطالب الکتاب الدّرسیّ!أنا ( 1

 إذا حَکَمَ األراذِلُ فی البالدِ اإلسالمیّةِ هَلَکَ المسلمون!( 4 هی أسرعُ السیاراتِ فی مدینتِنا! ،لِأبی سیارةٌ( 3

 نوعیّتها عَن الباقی: تختلفُ« خَیر»عیّن کلمة  -103

 «یرٌ لکمخَ ذلکَکم کم و أنفسِبأموالِ اللّهِ سبیلِ یجاهدُون فتُ( »1

 ( تَفَکُّرُ ساعةٍ خَیرٌ مِن عِبادَةِ سَبعینَ سَنَةٍ!2

 ( عَداوَةُ العاقِلِ خَیرٌ مِن صَداقَةِ الجاهِلِ!3

  فانَّ صَغیره کبیرٌ وَ قَلیله کثیرٌ!افعَلوا الخَیرَ و ال تحقروا مِنه شَیئاً( 4

 عیّن اسم التفضیل: -104

 ( هو أکرَمَ المعلّمینَ!2  ( أنا أعلمُ ما تطلب!1

 ( أنا أقدَرُ مِنک فی الرّیاضة!4  ( قیمةُ اإلنسان ما أحْسَنَهُ!3

 «:اسم التفضیل»فیها  جاءما عیّن العبارة الّتی  -105

  لی کالمِ المعلِّمِ! إفی الحصّة األولَی کان الطُّلّابُ یستمعونَ  (1
 و ما تـُـقَـدِّموا ألنفسِـکم مِـنْ خَیـرٍ تـَجدوهُ عند اهللِ! (2
   !الَّذی یَبنی ...  مِنَ أجَلَّ أَوْ أَشرَفَ عَلِمْتَ أَ (3
 !التَّعلیمِ وَ التَّربیَةِ مَجاالتِ أَهَمُّ مباحثها فی الکُتُب الّتی الْعُلَماءُ أَلَّفَ (4

 فیه اسم التفضیل: لیس عیّن ما -106

 «نَقُصُّ عَلَیْکَ اَحْسَنَ القَصَص حْنُنَ( »2 «یراًم قالوا خَکُربّ قوا ماذا أنزلَاتّ ذینَللّ قیلَ وَ( »1

 لیسَ شیءٌ أثقَلَ فی المیزانِ مِنَ الخُلُقِ الحَسَنِ!( 4  «نفراً أعزَّ و منک ماالً أکثر أنا( »3

 :الخطأعیّن  -107

 اسم مکان ←مَطاعِم  -مَناظِر -( مُعلَّم2 اسم فاعل ←مُرید  -مُساعِد -( شُعراء1

 اسم مبالغة ←غفّار  -علّامة -( سجّاد4 اسم تفضیل ←أفاضِل  -کُبری -( أحسن3
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 فیه اسمُ المبالغةِ: لیسعیّن ما  -108

  «فَتابَ عَلَیهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحیم کَلِماتٍدَمُ مِن رَبِّهِ آفَتَلَقّی ( »1
 «یدَتَاهْ مَّثُ حاًصالِ لَمِعَ وَ نَآمَ وَ ن تابَلمَ ارٌغفّی لَنّإ وَ( »2

   «إِنَّکَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ بْتُمْ قالُوا ال عِلْمَ لَنافَیَقُولُ ماذا أجَ( »3
 ، إنْ جالَستَهُ نَفَعَکَ!مَثَلُ المؤمنِ کمَثَلِ العَطّارِ( قالَ رَسولُ اهللِ )ص(: 4

  فضیل: عیّن ما فیه اسم التّ -109

 شرّ!ال عَنِ نَبتَعِدَ أَنْ فَعَلَینا المدیرة إلی العمل الخیر تَنصَحُنا (2 إلی علمه!  وم المختلفة علالإخوانی مَن جَمعَ  علمَأَ (1
 !ینة اُسبوعلمدّ اتاالمتحان المدیرأجّل ( 4 تُساعِدُ االُختُ الکُبرَی اُختها الصّغیرة فیِ بعضِ أعمالِها! (3

 :معاًفیه اسم المکانِ و اسم التَّفضیل  لیسَعیّن جواباً  -110

 أعلَی -مَکاتِب -( مَتجَر2  کُبری -مَجلِس -مَصانِع( 1
 أفاضِل  -حُسْنَی -( أقْدَس4  أجمَل –مَطبَعَة  -( أراذِل 3

 «مسابقاتِ قراءة القرآنِ! …نَجحَتْ فی  …بنتی »عیَّن الصحیح للفراغَینِ:  -111

 کبری -( صغری2  کبری -( األصغر1

 أکبر -أصغر( 4  أکبر -( الصّغری3

 :معاًعَیِّن ما فیه اِسمُ المَکانِ و اسمُ التّفضیل  -112

 ( الطّاووسُ أجمَل طُیورٍ فی هذه الغابةِ!  2 کلُّ یومٍ أذهبُ مع صدیقتی إلی المکتَبة! (1
 أحَقَّ النّاس بالحُکمِ!( أنتَ فی هذا المَجلس تکون 4 ( قصدتُ الرُّجوع إلی المَصنَع و تکلّمتُ مع مُدیرِه!3

 فیها اسمانِ لِلتفضیلِ: ماجاءعیِّن العبارةَ الّتی  -113

  ( أحَبُّ عبادِ اهللِ أنفَعُهم لِعبادِهِ!2 ( أحسنُ النّاسِ مَن الیَعیبونَ اآلخَرینَ!1

 ( اللّونُ األبیَضُ مِن أحسَنِ األلوانِ!4  ( خیرُ االمورِ أوسَطُها!3

 فِیهِ اِسمُ التَّفضیلِ: لَیسَعَیِّن ما  -114

   !( اَولَی النّاسِ بِالعَفوِ اَقدَرُهُم عَلَی العُقُوبَة1ِ
 !( مَن أصلَحَ ما بَینَهُ وَ بَینَ اهللِ، اَصلَحَ اهللُ ما بَینَهُ وَ بَینَ النّاس2ِ
  !اَرفَعُهُ ما ظَهَرَ فِی الجَوارحِ وَ األرکانِ( اَوضَعُ العِلمِ ما وَقَفَ عَلَی اللِّسانِ وَ 3
 !( فَوتُ الحاجَةِ اَهوَنُ مِن طَلَبِها اِلَی غَیرِ أهلِها4

 :معاًفیها اسم التفضیل و اسم المکان  لیسعیّن عبارةً  -115

 أتذکّرُ أنّی أکلتُ ألذّ األطعمة فی منزل جدَّتی المرحومة!( 2 أنا أعتقدُ أنّ البیتَ المقدّسَ مِن األماکن المناسبة لِلزیارة! (1
 لیس مکانٌ أجلَّ مِن المشهدِ الرضویّ المقدّس فی إیران! (4 اِنَّ أکبرَ القاعاتِ فی هذه الجامعة هی صالةُ المکتبةِ!( 3
 

 

 مبحث: ترجمه

 عیّن التّرجمة الصّحیحة: -116

 الفُسوق: آلوده شدن به گناه( 2  ( العُجب: شگفتی1
 ( حَیَّ: زندگان4  ( إثْم: عیب3
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ْرُس ْالَ   قِ ِمْن آایِت اْلَخال :لُ وَّ اَلدَّ
 
 عیّن التّرجمة الصّحیحة: -117 

 «یُوَرِّثُهُ غَیرَهُ! یَجعَلُهُ اهللُ لِلمَرءِ فِی النّاسِ خَیرٌ لَهُ مِن مالٍ لِسانُ صدقٍ»
 گذارد!دیگران به ارث میگذارد بهترین مالی است که او برای نام نیکی که خداوند برای انسان در میان مردم می( 1
بهتر است از مالی که او آن را برای دیگران به ارث  شدهد براینام نیکی که خدا آن را برای انسان در میان مردم قرار می( 2

 گذارد!می
 گذارد!دهد که او در میان دیگران به ارث میخداوند نام نیک را برای انسان بهترین مالی قرار می( 3
 ه خدا برای انسان در میان مردم قرار داد بهتر از مالی است که برای دیگران به ارث گذاشت!نام نیکی ک( 4

 عیِّن الصّحیحَ: -118
 ( بِئسَ العملُ قطعُ التَّواصلِ مَعَ األقرباءِ!: قطع ارتباط با خویشاوندان، بد عملی است!1

 األمورِ!: بر ما واجب است که برخی مردم، برخی دیگر را در کارها غیبت نکنند!( علَینا أن الیغیبَ بَعضُنا بعضاً فی 2

 ( اهللُ هوَ الّذی حَسَّنَ خَلقی فی الدّنیا!: خدا همان کسی است که اخالقم را در دنیا نیکو ساخته است!3

 ر خوبی نیست!، کاساختن دیگرانکردن برای رسوا ( المُحاولةُ لِفَضحِ النّاسِ عملٌ قبیحٌ!: تالش 4

 عیّن التّرجمة الصّحیحة: -119

 «فَهُو مِن أخسَرِ الخاسِرینَ! ،لی صَدیقٌ یُلقِّبُ أصدقائَه بألقابٍ یَکرهونَها»

 ترین افراد است!دیدهدهد که ناپسند هستند، پس او از خسارتهایی می( دوستم در نزد من به دوستان خود لقب1
 کاران است!کارترین زیاندهد که دوست ندارم، پس او از زیانهایی میدوستی است که به دوستانش لقب( برای من 2

 کاران است! کارتر از زیانآید، پس او زیانخواند که خوششان نمیهایی می( دوستی دارم که دوستان خود را با لقب3
 کاران است!کارترین زیاندارند، پس او از زیانمیناپسند  را هاآندهد که هایی می( دوستی دارم که به دوستانش لقب4

 عیّن الصّحیحَ: -120
کند اعتماد ( الیَعَتَمِدُ النِّاسُ علَی الّذی یَستَهزیءُ باآلخرین و الیتّقی اهللَ!: مردم نباید به کسی که دیگران را مسخره می1

 کنند و باید از خدا بترسند!
 ترین گناهان در آیین ماست!از غیبت کردن دوری کن؛ زیرا آن از بزرگتو ( أنتَ اجْتَنِب عن الغیبةِ؛ ألَنّها مِنْ أکبرِ الذنوب فی مکتَبنا!: 2
 ران است! ها در ایخواهیم به کوه دماوند برویم که یکی از بلندترین کوه( نریدُ أن نذهبَ إلى جبلِ دماوند و هو أعلى جبلٍ فی إیران!: می3
 را در ورزشگاه آزادی، بزرگترین ورزشگاه در ایران مشاهده کردم! أکبرِ ملعبٍ فی إیران!: این مسابقه« آزادی»( سوف اُشاهدُ هذه المباراةَ فی ملعب 4

 عیّن التّرجمة الصّحیحة: -121

 «اهلل فی تَحریمِ هذهِ الکبیرة! أکّدَالمؤمنونَ ال یَغتابونَ اآلخَرینَ ألنّهُم یَعلَمونَ بِما »

 کنند، چرا که از حرام بودن این گناه بزرگ توسط خداوند آگاهی دارند!( افراد باایمان غیبت دیگران را نمی1
 دانند خداوند با تأکید این گناه بزرگ را حرام فرموده است!ها می( نباید مؤمنان پشت سر دیگران سخن بگویند، چه آن2
 که خداوند در حرام کردن این گناهان بزرگ تأکید دارد!نمایند، زیرا آگاهی دارند به اینن از دیگران غیبت نمی( مؤمنا3
 ها آگاهی دارند به آنچه خداوند در حرام کردن این گناه بزرگ تأکید فرموده است!کنند، زیرا آن( مؤمنان غیبت دیگران را نمی4

 عیّن التّرجمة الصّحیحة: -122

 «جَمیلةِ الَّتی نتعلَّمُ مِنها!سُمِّیتْ سورة الرّحمن بعَروسِ القُرآنِ بسببِ المَفاهیمِ ال»
 ایم!های زیبایی را از آن یاد گرفتهکه مفهوماند به دلیل اینالرحمن را عروس قرآن نام نهاده سورة( 1

 است! گیریم، عروس قرآن نامیده شدهمیالرحمن به دلیل مفاهیم زیبایی که از آن یاد  سورة( 2
 است! آموزیم، این سوره را عروس قرآن نامیدهالرحمن می سورةبه سبب مفاهیم خوبی که از ( 3
 دهد، زیبا هستند!زیرا مفاهیمی که به ما یاد می الرحمن عروس قرآن نامیده شده سورة( 4
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ْرُس ْالَ   خالقِ ِمْن آایِت اْلَ  :لُ وَّ اَلدَّ
 «ما خَلق ن شرِّمِ الفلقِ قُل أعوذُ بربِّ» حیح فی الترجمة:عیّن الصّ -123 

  برم!دم پناه میبگو از شر آنچه آفریده شد به خداوند سپیده (1
 برم!بگو از بدترین مخلوقات به پروردگار سحرگاه پناه می (2
  برم از شر آنچه آفرید!دم پناه میبگو به پروردگار سپیده( 3
 آنچه آفرید!بگو به خدای سحرگاه پناه بردم از شر ( 4

 «برد!کند و ایمان را از بین میغیبت کردن از گناهان بزرگ است که دوستان را پراکنده می»تَرجِم العبارة التالیة بالعربیّة:  -124

  ( الغیبة من المعاصی الکبیرة الّتی تفرّق األصدقاء و تُزیل اإلیمان!1

 األصدقاء و تمحو إیماننا! ( االغتیاب مِن ذنوب کبیرة تتفرّق2

  ( مِن الذنوب الّتی تفرّق الصدیقین اغتیاب تخرَّبِ االیمان!3

 ( الغیبة تُعدَّ من المعاصی أثرها تفریق األصدقاء و إزالة االیمان!4

 : الصّحیحعیّن  -125

 د!نک مسخرهرا دوست خوب نباید دوستش : زمیلَه! یستهزئُ ال نُسَالحَ الصّدیقُ( 1

 هایمان کسی هست که خوب باشد!( قَد یکونُ بینَ زُمالئنا مَن هُو أحسنُ مِنّا!: قطعاً در بین همشاگردی2

 های مردم را بیان کنیم!( فَعلینا أن ال نَذکرَ عُیوب النّاسِ!: پس ما نباید عیب3

 جویی کنی!آنچه که همانندش در خودت هست عیب( أکبرُ العیبِ أَن تُعیبَ ما فیکَ مثلُهُ!: عیب بزرگی است که از 4

 عیّن الصّحیح فی التّرجمة: -126

 …آیا «: أ رأیتَ أَشجَعَ مِن هؤالء الشّباب الْمُجتهدینَ الّذینَ یَقفون أمامَ أعظم مَشاکل حَیاتِهم بالسّعی و الْمُقاومة؟!»

 ایستند؟!   ترین مشکالت زندگی خود میترین جوانان تالشگری را که با سعی و پایداری، در مقابل بزرگای شجاع( دیده1

 اند؟!های زندگیشان ایستادگی کردهترین سختیای که با سعی و مقاومت، فراروی بزرگتر از این جوانان کوشایی را دیده( شجاع2

ای که در برابر مشکالت بزرگ زندگی خود با تالش و تر از شجاعت جوانان تالشگر را مشاهده نموده( شجاعتی بیش3

 کنند؟!  ایستادگی، مقاومت می

 ای؟!ایستند، دیدهترین مشکالت زندگیشان، با سعی و مقاومت می( دلیرتر از این جوانان کوشایی را که در مقابل بزرگ4

 ترجمةِ هذه العباراتِ: فی الخطأعیِّن  -127

 کنیم!های دیگران را ذکر نَذکُرَ عُیوبَ اآلخَرینَ!: ما باید از خودپسندی دور شویم و نباید عیب ( علینا أن نَبتَعِدَ عَن العُجبِ و أن ال1

 بند به امانت نباشند و از خیانت دوری نکنند!ترین مردم کسانی هستند که پایبدیَجتَنِبُ الخیانةَ!:  یَعتَقِدُ األمانةَ و ال ( شرُّ النّاسِ مَن ال2

 ترین علل قطع ارتباط بین مردم است!کردن از مهم( الغیبةُ مِن أهَمِّ أسبابِ قَطعِ التواصُلِ بینَ النّاسِ!: غیبت3

 بهتر از عبادت هفتاد سال است!( تَفَکُّرُ ساعَةٍ خَیرٌ مِن عِبادَةِ سَبعینَ سَنَة!: ساعتی اندیشیدن 4

 عیِّن الصَّحیح فی ترجمة العبارات التالیة: -128

 که در سخن گفتن از او سبقت بگیریم!( علینا أن ال نقطعَ کالمَ المعلّمِ و ال نَسبقه بالکالمِ!: ما نباید سخن معلّم خویش را قطع کنیم و یا این1

برای معلم برخیز )و( »معلم گفته است:  ةشاعری مصری دربار«!: قُم للمعلّم وفّه التبجیل»المعلَّم: ( قال شاعر مصریّ عن 2

 «!احترامش را کامل به جا بیاور

 ( حاولت کثیراً و وصلت إلی أهدافک النافعة!: بسیار تالش کردم و به اهداف سودمندی هم رسیدم!3

 اش خواهند بود!دهندهخوبی برای انجام اندوختة( الخیرات تُصبح ذخیرة لِآخرة فاعلها دائماً!: کارهای خیر همیشه 4
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