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: َةم ِجم  الف( عّین الأحصَّ و الأدقَّ یف الّتن

 غیبت ...........«: َک بمام یکرهونالغیبة هی أأن تذکر أأخاَک و أأختََک و صدیقَتَی  ( »1

 ها بدشان بیاید!این است که در مورد برادر، خواهر و دو دوستت حرف بزین در حایل که أ ن -1

 ها تنفر دارند!چه أ نو خواهرت و دو دوستت را اید کین به أ نهامن است که برادرت  -2

 ها بدشان بیاید!چه أ نعبارت است از ذکر کردن برادر و خواهر و رفقایت در مورد أ ن -3

 ها خوششان بیاید!هامن است که از برادر و خواهرت و دوس تانت بگویی بدون این که أ ن -4

 «:مثُلُ أأکرُب العیبم أأن تَعیَب ما فیَک ( »2

 چه را که مثلش را در خودت داری!تر است که عیب بداین أ نعیبم بزرگ -1

 جویی کین!أ ن است که از کیس که مانند تو است، عیبترین عیب بزرگ -2

 ترین عیب این است که چزیی را عیب شامری که مانندش در تو است!بزرگ -3

 موجود است، بر مانند خود عیب بگریی!چه که در تو بزرگی عیب به أ ن است که هر أ ن -4

 :اخلطأأ ( عّینم 3

ن   -1  شدی،دَم،: اگر اب نیاکن مشورت کرده بودی قطعا پش امین منیتَن   استرشَت الأبراَر فَلَن   ا 

ن ُذق   -2 ها فلن  َت حلوَ و ا  : و اگر شرییین زندگی و تلخی أ ن را چبشی در مقابل خسیت  احلیاة و مرن  ها تسلمی خنواهی شد،تستسمَل أأماَم املصاعبم

رادتک،: زیرا خسیت -3 ی ا  أنَّ املصاعَب اکلننارم تُقَون  کند، ات را قوی میها چون أ تش ارادهلم

!: پس شکست پااین راه -4 ریقم بل هو جرُس الانتصارم  نیست بلکه أ ن پل پریوزی است! فالفشل لیس هنایة الطن

 ب( املفردات

 عّین الصحیح:« امید –پرمچ  –طال  –یمک  –دوشنبه ( »4

م  -2    رجاء  –عمََل  –َذَهب  –الواحد  –االثنان  -1  الرجاء –عملم  –ذهب  –الواحد  – االثنَّی 

ل  –االثنان  -3 م  -4   رجاًء  –درفش  –ذهب  –الأون ل  – االثنَّی   الرجاء  –عمل  –ذهب  –الأون

 ( عّین الصحیح یف ترِجة املفردات التالیة:5

ن َت   -1 ئاتممُک   ُه نَُکفنمرهَوَن َعن  ما تُن   کبائرَ تَنمُبوا ا  نم  ها: بزرگیعنمک سی

َّنا ف -2 ئاتمنا: اس تغفار کن لنا ذنوبَنا و کفنمر   فمر  اغ  رب نم  عننا سی

هم هللُا أأجرًا: صرب کردقم زوجتمهم فُیع  عیل سوء ُخل   َصرَبَ  َمن   -3  طم

ُل أأن   -4 ینن أأحاوم َبَک  ا   عیل قدرم عقلمَک: اب تو خسن بگومی أأخاطم

 ج( املفهوم و القرابة

یل ما قاَل و ال تَنُظر   ُانُظر  »( 6 یل َمن   ا  : ُُیالمُف « قاَل! ا   مفهوم العبارةم

ذا اکن ابطاًل  -1 ؛ ا  م یل قائلم ذا ََسمعَت الکمًا ُانُظر ا  ُ فاَل تَق  ا  ل   ابید به خسن پرداخت نه صاحب خسن! -2  !بم

اً؛ فانظر   -3 یل الالکمم! ُربَّ جاهٍل یقوُل خریاً و ُربَّ فاضٍل یقوُل رشن  پذیرفنت خسن حق از هر انساین روا است! -4  ا 



 للمفهوم: غرَی املناسب( عّین 7

ال وهَجهُ » -1 ــ دادۀ خود، سپ   :«لکُّ یشٍء هالٌک ا  ــ هر ب ـــــــــــــــــــــــــ َ ــــــ َ   دس تان  دــــــــــــــــــــــــــنقش هللا جاودان مان

 که یب رجن، کس انرد از س نگ، س می  نـــــــــــــــــــــــــشاید هبیی ایفت یب رجن و بمی  «:َطلََب الُعیل َسهمَر اللیایل َمن  » -2

م و تَن  » -3  که کردار مانَــــــــــد زم ما یــــــــــادگار  چنّی گفت رس مت بـــــــــــــــــــــــــه اسفندایر «:َن أأنفَسمُک  َسو  أأتأأُمروَن الناس ابلربن

رضاَء النناسم غایٌة ال تُد  » -4  زندگاین بــــــه مراد مهه کس نـتوان کرد  خاطری چند اگر از تو شود شاد بس است «:َرککأنَّ ا 

 د( لکوز تست

 .....8 ُم ..... سورُة احل َّنا نقرأأ فیها أ یَتَّی  أن نوب هو .....9 عن .....ُجرات بسورة الأخالق؛ لم هما هللا. أأحُد هذه اذلن ..... مبعین الغرور و هو 10..... الیت حرن

ن  َسُب نفَسُه الأف  یعین أأنن اال نساَن َی    ..... . 11..... َضل مم

 عّین الصحیح: (8

ی   -2    ََسََّیت   -1 َیت   -3   ُت ََسَّ ی   -4    َُسنم  َت ََسَّ

 ( مزین املفردة املناس بة:9

 الکبری -4   الَکبائمر -3   الکمبار -2    الکمرب   -1

 ( ما هو الصحیح:10

 بالُعج   -4   العجیب -3   اال جعاب -2   بائالَعجَ  -1

 :غری املناسب( عّینم 11

رینَ  -1  غریمهم  -4   النناسم  -3   ال َخرینَ  -2   ال خم

 عیل الّتتیب:« امس املاکن –امس املفعول  –امس الفاعل »انتخب ( 12

ب  -4 َملَعب  –مظلومَّی  –ُمساعََدة  -3 املعایص  –املؤمنَّی  –ُمتعملنم  -2 َمنازمل  –ر ُمنتَظَ  –هُجنال  -1  املُنَکر  –َمس ئولَّی  –ُطالن

 «:أأفاعمل»( عّین الامس ُُیَمُع عیل وزن 13

ن ..... -2    أأرَذل  -1  اکتمب -4    أأربع -3   َخرٌی مم

لیه: اخلطأأ عّین ( 14  عن عدد املضاف ا 

ننا ارشح لنا صدران و انرصان عیل القوم الاکفرین!  -1  مورد  3  رب

نن أأثر الأایدی اجملمتعة أأکرُث بقاًء من الید الواحدة! -2  مورد1   ا 

ًة! المنةل تقدُر عیل َح   -3  مورد 4  ل یشٍء یفوق وزهنا مخسّی مرن

ین یَم   -4 احلوَن!ُشوَن عیل الأرضم َهو  اذلن لوَن قالوا َسالمًا ُُهُ العباُد الصن ذا خاَطَبهُُم اجلاهم  مورد 0   اًن و ا 

 «:ال»یف نوعینة  اخلطأأ ( عّین 15

َُّه  -1 مُ »هذه س نة قد جعلها هللُا بأأن  انفیة   « اال نساُن مَع اجلهلم  ال یَتَقَدَّ

ننا! ال نتوقنعُ  -2 ن کدنم مییننا و فضلم رب الن مم  انفیة  اخلری ا 

م و الننجاح! ال تطلب   -3  انهیة  الأمة املتاکسةل التقدن

!الطالبُة املُجتَهمدُة ال تَف   -4 راس یَّةم  انهیة   َشُل یف هذه الس نةم ادلن

 23/7/1397 رضا ساداتی شادسید محمد 


