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عربی دهم ریاضی تجربی فصل ششم تستی

1-عّین ما لیس فیه الفعل المجهول:

2- َعیِّن الَخطأ فی ترجمۀ الکلمات الّتی تحتها خّط:

 إنَّ التَّعّرَف علی الحقوق و المسؤولیّات واجٌب علی کلِّ ُمواطن!: شناختِن

 لیس لبعض الّشعوب فضٌل علی اآلخریَن بسبِب اللّون!: ملل

 بحثُت عن قّصۀ قرآنیّۀ قصیرة فی اإلنترنت!: مباحثه کردم

 فی المساء صدیقتی إسَتلََمت رسائَل أسرته عبر التّلغرام! از راهِ 

3- عیِّن عبارة لیس فیها فعل مجهول:

4- عیِّن األنسب للجواب عن الّترجمۀ من أو إلی العربّیۀ:
«َصّدق فی الحیاة أوالدي أّن العلم خزائن ثمینۀ مفاتیحها هی األسئلۀ الّتی َیطرحونها!»:

فرزندان من در زندگی باور کردند که علم گنجینۀ پربهایی است که کلیدش سؤاالتی است که مطرح می شوند!

در زندگی فرزندانم به این باور رسیدند که گنجینه هاي دانش پربها هستند و کلیدهاي آن سؤاالتی است که طرح می کنند!

فرزندانم باور کنید که علم در زندگی گنجینه هاي ارزشمندي است که کلیدهاي آن همان پرسش هایی است که آن ها را طرح می کنید!

فرزندانم در زندگی باور کردند که دانش گنجینه هاي ارزشمندي است که کلیدهایش همان پرسش هایی است که آن ها را مطرح می کنند!

5- عیِّن الَخطأ َعن وزن الَمصدر لألفعال الُمعّینۀ:

 إنَّ اإلیرانیّیَن ُیتابعوَن ُمباراَة فریقهم!: تفاُعل   «ربَّنا أفرغ علَینا َصبراً»: إفعال  

 ِاسَتلَم أخی األکَبر رسالَۀ من اإلداَرة!: افِتعال   لیَس ِمنّاال ُیقبِّل بنَته الّصغیَرة!: تفعیل  

6- َعیَّن الخطأ فی تعیین المصادر:

 سَتَتَخرَُّج بنتی ِمن الجامعۀ بعَد سنۀ!: َتَخرُّج  النَّوافُذ ِانَفَتَحت بعَد ُمحاوالٍت کثیرِة!: ِافِتتاح  

 اللّهمََّ أدِخل علی أهِل القبوِر السُّروَر!: إدخال  َقبِّلی َیَدي اُمِِّک ِاحتراماً لَها!: َتقبیل  

7- عّین الخطأ فی المترادفه و المتضاّده:

ینبوع  عین  ضیاء  النور  نُفایه  ُزباله  =≠==جاهز  حاضر 

8- «کان النّاس فی فصل .................. ُیالحظون الّثلج الّذي .................. من السَّماء ثَم ُتصبح األرُض مفروشًۀ باللّون .................. !». عّین

9- أّي جواٍب یناسب علی َحَسِب ُسؤاِله:

 َکم َمرًَّة سافرَت إلی شیراز َحتّی االَن؟ / اَُظنُّ الَمساَفَۀ َسبَعًۀ َو َثالثیَن کیلوِمتراً! 

 ِممَّ َتسَتطیُع أن َتحصَل َعلی آمبسیلین؟ / ِبالتّأکید؛ اَشَتریها ِلزمالئی فی القافلۀ! 

 ِلَم َتَتَعّجبیَن ِمن زیارتی َعن َمرَقد َسلمان الفارسّی؟ / ِلأنُّه اَذهُب ِالی ُهناَك َخمسَۀ ایّاٍم فی اُالسبوع! 

 َهل لََک َمعلوماُت َعن ایران؟ / ِبالتّأکید؛ ِانَّ ایران ِمن الّدوِل الجمیلِۀ فی العالَم! 
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ُیَحیُِّرنا بَعُض األعماِل!   َمَتی ُترَسُل هِذِه الرَّسائُل؟!   اَلنّاُر اُشِعلَت بَسَبِب الرِّیِح!   اُغِلُق هَذا الباُب!  

 قرأنا فی اإلنترنت أّن رجًال ُسحب إلی أعماق البحر و غرق.  هل نَصنع من النفط المّطاط و مبیدات الحشرات أم ال؟ 

 ال أعلم لماذا ال أفهم المطالب الّتی ُتدرَّس فی الّصّف؟!  ُیصدَّر قسم من الّسّجاد اإلیرانّی إلی البلدان الصناعیّۀ. 

الّصحیح للفراغاِت:

 الَخریف / َیستُر / األزَرق  الّشتاء / َیَتساقط / األبیِض  الشِّتاء / ُیمطَر / األخَضِر   الَخریف / َیحدُث / األبَیض 

فصل ششم
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10- عّین العبارة الّتی جاء فیها الفاعل:

11- عیِّن الصَّحیح فی مفهوِم العبارِة الّتالیِۀ: 
«َمن طلَب شیئاً و جّد َیِجد!»

به اندازه بود باید نمود / خجالت نبرد آن که ننمود و بود

رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود / رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

نابرده رنج گنج میّسر نمی شود / مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

چنین گفت دانندة دهقان پیر / که دانش بود مرد را دستگیر

12- َعّین الصَّحیح: «کاَن النّاُس یشکروَن الملَک النّه کاَن َقد خلَّصهم ِمن المحاربِۀ و بنی بیوتهم!»

مردم پادشاه را سپاسگزاري کردند چرا که او آن ها را از جنگ نجات داده بود و خانه هاي شان را ساخت! 

مردم شکر فرمانروا را به جاي می آوردند زیرا وي ایشان را از جنگ خالصی داده و برایشان خانه ساخته بود! 

مردم پادشاه را سپاس می گویند چرا که وي آن ها را از جنگ نجات داده بود و خانه هایشان را ساخته بود! 

مردم فرمانروا را شکر می گفتند زیرا او ایشان را از جنگ خالصی داده و خانه هایشان را ساخته بود! 

13- عّین ما لیس فیه الفعل المجهول:

 ذلَک الَملُک العادُل ُیسمَّی بذي القرنین!   ُتفَتُح أماَمنا أبواُب الّرحمۀ بسبِب دعاِء والدینا!  

 أکِرْم أصدقائی الّذیَن کانوا فی الحفلِۀ!   اُنِزَل َعلینا المطُر عنَد الُخروِج ِمَن الّداِر!  

14- عیِّن األصّح و األدّق فی الجواِب للّترجمۀ من أو إلی العربیۀ:
..................

15- عیِّن الفعَل المجهوَل:

 إنَّ صوتک ال یسَمُع ِبسبِب إبتعاِدَك الکثیِر َعنّا!   العلُم ال ُیَضیُِّع عمَراالنساِن بَل َینَفُعُه!  

 نحُن ال نَسَتسِلُم أماَم الظالمیَن!   أنِفُق بعَض أموالی ِللفقراِء!  

16- عّین األصحَّ و األدقَّ فی الجواب للّترجمۀ أو إلی العربیَّۀ أو المفهوم.
..................

در مسیرشان به دلیل عادل بودن او و سربازانش که درستکار بودند، خوش آمد می گفتند و از او می خواستند که امور آن ها مدیریت شود! 

در مسیرشان به دلیل عدالتشان به او و سربازان درستکارش خوش  آمد می گفتند و از او می خواستند که امور آن ها را اداره کند! 

در مسیر او و سپاهیان صادقش، به دلیل عدالتی که داشتند به او خوش آمد می گویند و از او می خواهند که مسائلشان را مدیریت شود!
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الکأُس ُزجاَجٌۀ ُیشَرُب فیها الماءُ أو الشاُي أو الَقهَوُة!    و ُوِجَد ُقرَب هِذِه المسَتنفعاِت قوٌم ِمنهم فاِسدون!  

َ یْفِقد ُالعالَُم ُکلَّ یوٍم واحداً أو أکثُر من انواِع النباتات!   عداّوُة العاقِل خیٌر ِمن صداقِۀ الجاهل!  

«ُیحذِّرنا الّرسول (ص) من ظلم الّعمال و اإلعتداء علی حقوقهم فإنَّ الّظلم آخره یأتینا بالنّدم!»: پیامبر(ص) 

ما را در ستم کردن به کارگران و تجاوز به حقوق ایشان هشدار می داد، زیرا ستم در آخرش، براي ما پشیمانی به بار می آورد!

ما را از ظلم کردن به مزدوران و تجاوز به حقوقشان برحذر می دارد، چون که ستم در پایان براي ما همراه با پشیمانی می آید!

ما را از ظلم کردن به کارگران و تّعرض به حقوقشان هشدار می دهد، زیرا ظلم در آخرش، براي ما پشیمانی می آورد!

هشدار می دهد که به مزدوران ظلم نکنیم و به حقوقشان تّعرض ننماییم، چرا که ظلم پایانش با ندامت سرمی آید!

«کاَن کلُّ النّاِس ُیرحَّبوَن ِبه و جنوده الّصالحین فی مسیر هم ِبَسَبِب َعدالَِتهم و َیطُلبوَن ِمنه أن ُیدیَر ُشؤوَنُهم! » همۀ مردم  

در مسیر او و سربازان او که درستکار بودند و به دلیل عدالت آن ها، به او خوش آمد می گویند و از او می خواهند که امورشان را اداره نماید! 
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17-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ: 
 «ال ُیِصرُّ الُْعَقالء َعَلی الُْعدواِن الّذي ال َیْنَتِفُع ِبِه أَحٌد، َفَعَلْیُکم أن َتَتعاَیشوا ِسْلمّیاً َمَع اْحِتراِم َعقاِئِد الْآَخریَن!»: 

افراد عاقل به کینه ورزِي بی فایده اصرار ندارند، پس بر شما الزم است ضمن احترام گذاشتن به دیگر عقاید زندگی آشتی جویانه اي داشته باشید! 

خردمندان پافشاري نمی کنند بر دشمنی اي که به کسی سود نمی رساند، پس شما با احترام گذاشتن به عقیدة دیگران مسالمت آمیز زندگی می کنید!

انسان بسیار عاقل بر دشمنِی بی حاصل با کسی اصرار نمی ورزد، پس بر شماست در کنار احترام به باورهاي دیگران آشتی جویانه زندگی کنید! 

خردمندان پافشاري نمی کنند بر دشمنی اي که کسی از آن سود نمی برد، پس شما باید همراه احترام به عقاید دیگران مسالمت آمیز زندگی کنید! 

■

18- عّین الخطأ حسب التوضیحات:

 الحدید: ما ُیسَتعمل ِلبناء البیوت واألماکِن المرتفعۀ! 

 ِمفتاح: آلۀ الّتی ُتغِلُق و ُتفتح أبواب البیوت عند الّدخول و الخروج منها! 

 الُجبن: الّطام الّذي یأکلُه النّاس مع الَسمِک عند العشاء !

 الّذبابه: ِمن الحشراِت الّصغیرة الّتی ُیؤّذي صوتها النّاس دائماً ! 

19- عیِّن الخطأ َعن مفهوم العبارات:

 «کّل نفٍس ذائقۀ الموت»: آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام / بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد! 

 «ثمرة العلِم إخالُص الَعَمل»: بار درخت علم ندانم مگر عمل / با علم اگر عمل نکنی، شاخ بی بَري!

 «من طلَب شیئاً و جدَّ َوَجَد»: من یزرع الُعدوان یحصد الُخسران! 

 «السکوت َذَهٌب و الکالُم ِفضُۀ»: الّصمُت زینُۀ العاِقِل! 

20- عّین عبارة الیوجد فیها الفعل المجهول:

 «ُخلق اإلنسان ضعیفاً»  «و ال َتحَسبنَّ الّذین ُقتلوا فی سبیل اِهللا أمواتاً»

 بُعَث النّبّی (ص) إلتمام َمکارم األخالِق!  َیخرُج التلمیُذ من الّصّف بعد خروج معلّمه! 

21- عّین الخَطأ حسب الحقیقۀ و الواقع:

 إّن الِقطَّ حیواٌن له جسٌم صغیٌر و یعیش غالباً مع الناس فی الُمُدن! 

 الُفنُدُق فی اللغۀ العربیۀ فاکهٌۀ صغیرٌة و له قشٌر مفتوٌح و سعره غالیۀ! 

 الجیش جماعٌۀ من الُمقاتلیَن فی الحروب و هم یحاولون للدفاع عن الوطن! 

 الُبحیرة هی جزء من الماء محاطۀ بالَبّر من جمیع الجهات! 

22-«دِر سالن براي بازیکنان از اآلن باز می شود!»  عیِّن الصَّحیح:

 «من اآلن َیفَتُح باُب الصالَِۀ لللّاعبین»   «َیفَتُح باُب الصالَِۀ من اآلن لللّاعبیَن»  

 «ُتفَتُح من اآلن ابواُب الصالَِۀ لللّاعبین»   «ُیفَتٌح باُب الصالَِۀ من اآلن لللّاعبین»  

23- عیِّن العبارة الّتی یوَجد فیها الفعل المجهول:

 تؤّدي الّدالفین دوراً ُمهّماً فی الحرب و الّسلم!  إنّی اُزیّن قلبی بتالوة القرآن لیًال و نهاراً! 

 کُبر مقتاً عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلوَن!  ُقل إنّی اُمرت أن أکون من الُمسلمین! 

24- َعّین ما لیس فیه فعٌل مجهوٌل:

اَلعلُم ال ُیضیُِّع عمَر االنسان!  «شهُر رمضاِن الّذي اُْنِزَل فیه الُقرآن» 

 ُیْفَتُح باُب صالَۀ االمتحاِن للطُّالِب!  «یا أیُّها النّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمعوا لَُه» 
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■■25-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:

26-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ
  «کثیٌر من اآلباء و اُألّمهات َیشتکوَن أنَّ األفالَم الغربیََّۀ ُتخرُِّب َثقافتنا اإلیرانیَّۀ!»:

بسیارند پدران و مادرانی که از تخریب فرهنگ ایران ما به وسیلۀ فیلم هاي غرب گالیه دارند! 

بسیاري از پدران و مادران گالیه دارند که فیلم هاي غربی به تخریب فرهنگ ایرانی ما پرداخته اند!

پدران و مادران بسیاري گالیه می کنند که فیلم هاي غرب فرهنگ ما در ایران را ویران می کنند!

بسیاري از پدران و مادران شکایت می کنند که فیلم هاي غربی فرهنگ ایرانی مان را ویران می کنند!

■■

27- عیِّن الُمناسب لَتکمیِل الِحوار: (علی الّترتیِب)
 الّساِئُح الِعراقیُّ: رجاءَ، أعِطنی ِمفتاَح ُغرَفتی. / الُموظَُّف: ما ُهو رقُم ُغرفِتَک؟  
 الّساِئُح الِعراقیُّ: ..................  / الْموظَُّف: أعتِذُر ِمنَک، لیَس ِعندي اآلن! 

28- عیِّن الَخطأ فی الِحواراِت:

 الّسائُق: َهل تشرَّفُتم بزیارة َمرَقِد اإلماِم الّرضا (ع)؟! / الّساِئُح العراقیُّ: نَعم؛ زیارة َمرَقِد اإلمام الّرضا (ع) فی هذ ه األیّاِم ال نَظیَر لَها!  

 الّسائُق: َهل لَک َمعلوماٌت َعن کتیبۀ بیستون فی ُمحاَفظۀ کرمانشاه؟! / الّساِئُح العراقیُّ: بالتّأکید؛ إنّها َتقُع فی َجبل بیستون!  

 الّساِئُق: ِلماذا تَعجَّبَت عنَد ُمشاهدَة َکهف علی َصدر؟! / الّساِئُح العراقیُّ: ألنَّه ِمن أطوِل الُکهوِف المائیِّۀ فی العالَم!  

 الّساِئُق: هذا لیَس َمکاناً ُمناسباً للوقوِف، اقبْل ِاعتذاري! / الّساِئُح العراقیَُّ: شکراً َجزیًال علی لُطفک یا أخی!  

29- عّین األقرب فی المفهوم للبیت الّتالی: «هر آن که لواي غیبت افراشته است / او از تن مردگان غذا ساخته است»

 «َو ال َتلمزوا اُنفَسُکم و ال َتنابَزوا باَأللقاِب

 «و ال َیغَتب بعُضکم بعضاً»  «أُیِحبُّ أحدُکم أن یأُکَل لحَم أخیه میتاً َفَکِرهُتموه» 

30-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:

این که ورزش می تواند ایفا کنندة نقشی مّهم در زندگی ما باشد و قدرت حافظه را افزایش دهد و موجب تندرستی میان افراد خانواده در درجۀ
عالی ترین می شود!

ورزش می تواند نقش مّهمی را در زندگی ایفا کند و قدرت هوش را باال ببرد و سالمتی را بین افراد خانواده به درجه اي عالی برساند!

ورزش توانایی ایفاي نقشی مّهم در زندگی ما را دارد و با افزایش قدرت هوش تندرستی را میان افراد خانواده به باالترین درجه می رساند!

■■
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 «کانْت بیوُتُهم ُتَخرَُّب و ُتْنَهُب أموالُُهم ِلذا ِمْن الشرطیِّ إغالَق الَمضایِق الّتی َتَقُع َحول المدینۀ بَسدٍّ َعظیٍم!»:

خانه هایشان را ویران کردند و مالشان را غارت نمودند براي همین از پلیس خواستند که تنگنه اي را که دور شهر واقع شده با سّدي بزرگ ببندد!

خانههایشان ویران  می شد و مال هایشان غارت می شد بدین جهت از پلیس خواستند که تنگههایی را  که اطراف شهر قرار دارد با سّدي بزرگ ببندد!

خانههایشان ویران شد و  مال هایشان غارت گردید براي همین پلیس از آن ها خواست تنگنههایی را که  اطراف شهر قرار دارد با سّدي بزرگ ببندند!

خانه شان را ویران کردند و  مالشان را غارت نمودند بدین جهت پلیس از آن ها خواست تنگنهاي را که دور  شهر واقع شده با سّدي بزرگ ببندند!

 الّساِئُح الِعراقیِّ: .................. / الُْموظَُّف: بعَد ثالثیَن دقیقَۀ إن شاء اهللا!

 أربَعۀ و ِستّوَن – أشکُرَك یا َحبیبی، َمتی اُقدُِّمه لَک؟!   َسبعوَن و َثالَثۀ – أشکُرَك یا أخی، َمتی أستِلمه ِمنک؟!  

 أربعۀ و ِستّوَن – ال بأَس یا َحبیبی، َمتی أستِلمه ِمنک؟!   َسبعوَن و َثالَثۀ – ال بأَس یا أخی، متی اُقدُِّمه لَک؟!  

»  «إجتنبوا کثیراً من الظّن» 

 «الّریاضُۀُ َتستطیُع أْن تؤدِّي دوراً ُمهّماً فی حیاتنا َو َترفَع قوََّة الذاکرِة و توصَل الصََّحَۀ بیَن أفراِد اُألسرِة إلی أعَلی درجٍۀ!»:

ورزش می تواند نقش مهمی را در زندگی ما ایفا کند و قدرت حافظه را باال ببرد و تندرستی را میان افراد خانواده  به باالترین درجه برساند!



/

31- عّیّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو المفهوم من أو إلی العربّیۀ
«این قوم کارهاي شایستۀ پادشاه را دیدند، پس از او خواستند که در ساختن شهري متمدن به آن ها کمک کند!»: 

 هؤالء قوٌم َرأوا أعمال الملک الحسنۀ َفطلَبوا منه أن ُیساعدوه فی بناء المدینۀ الُمتمدِّن!  

 َرأي هؤالء القوُم أعمال الملک الّصالحۀ َفَطلبوا منه أن ُیساعدهم فی بناء مدینۀ ُمتمدِّنۀ!  

 هؤالء قوٌم شاَهدوا أعمال الملک الّصالحۀ َفَطلبوا منه الُمساعدة فی بناء المدینۀ الُمتمدِّنۀ!  

 شاهَد هؤالء القوُم األعمال الّصالحۀ للملک َفَطلبوا منه أن یستعین بهم فی بناء مدینۀ ُمتمدِّنۀ!  

32- عّین عبارة لیس فیها الفعل المجهول:

33-عیِّن ما لیس فیه الفعل الُمتعّدي:

رجاءً ِاقطع تلک األخشاب لصنع األبواب!  ِلم ال ُتجلسَن بناتکّن عندکّن لتتکلَّمن معاً! 

هذه الّریاح تنقل أشیاء من مکان إلی مکان آخر!  ظاهرة مطر الّسمک تحُدث مّرتیِن فی الّسنۀ! 

34- عیَّن ما لیس فیه الفعل المجهول:

 ُقلُت لنفسی: إنّی اُِحبُّ أن أعُبَد اَهللا ُمخِلصاً!   قد ُیصَنُع السدُّ ِمَن التّراِب و الرَّمِل فقط!  

 نُِصْحنا ِبقراءِة الُکتِب َألنَّنا قلیُل الَمعلوماِت!   اُسُتشِهَد جّدي فی َسبیِل الدَّفاِع َعِن الَوطن و اإلسالِم!  

35-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:
  «اآلثاُر القدیمُۀ الّتی کان إکتَشفها اإلنسان، ُتَؤکُِّد اهتمام اإلنسان ِبالّدیِن!»:

آثار قدیمی را که انسان کشف می کند، بر توّجه انسان به دین تأکید می کند!

اثرهاي قدیمی را که بشر کشف کرده است، بر توّجه بسیار انسان به دین تأکید می نماید!

اثرهاي قدیمی را که انسان کشف کرده بود، بر توّجه انسان به دین تأکید می کند!

آثار قدیمی که انسان ها کشف کرده بودند، بر توّجه انسان به دین تأکید کرده بود! 

■■

37- عیِّن الّصحیح:

38- عیِّن الخطأ:
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 «أخیَّر فی طبخ الغداء أو البحث عن القصص اإلجتماعیّۀ!»  «عندما نُصلح المدارس ُیصلح شبابنا و شابّاتنا فی المجتمع!» 

 «ال یستطیع األعداء أن َینَهبوا أموالنا ألننا جاهزون للّدفاع!»  «بعد اإلعصار ّخرَب بیت َجنَب ساحل الَبحِر فی الّلیلۀ الماضیۀ!»  

36- «َطَلَب الملُک ِمَن النّاِس أن یأتوا بالَحدیِد و النّحاِس فأغَلَق ذلَک المضیَق َفَشکُروُه علی َعمِلِه الَعظیم!» عّین الّصحیح فی التَّرجمۀ:

پادشاه از مردم خواست که با آهن و مس بیایند، پس آن تنگه را بست و از او بخاطر کار بزرگش سپاسگزاري کردند! 

مردم از پادشاه خواستند که آهن و مس بیاورد، پس آن تنگه را ببندد و از او به دلیل کارش که بزرگ بود سپاسگزاري کردند! 

پادشاه از مردم خواست که آهن و مس بیاورند، پس آن تنگه را بست و از او بخاطر کار بزرگش سپاسگزاري کردند! 

پادشاه از مردم خواسته است با آوردن آهن و مس آن تنگه را ببندند، پس او از ایشان به دلیل آن کار بزرگ سپاسگزاري نمود! 

«ماهیان نورانی تاریکی دریا را به روز روشنی تبدیل کرده اند!».

 قد حّولت أسماك مضیئۀ ظلمۀ البحر إلی ضوء النّهار!   األسماك المضیئۀ قد َحوَّلت ظالم البحر إلی نهار مضیء!  

 قد َتحوَّلت األسماك المضیئۀ ظالم البحر إلی نهار مضیء!   ظالم البحار قد َتحوَّلت إلی نهار مضیء باألسماك المضیئۀ!  

 ِللوقایۀ من مرض الّسّکر ُیستعمل العشب الطبّی المناسب!: گیاه دارویی مناسب را براي پیشگیري از بیماري قند به کار می برد!

 الَیتأثَّر جسُم البّطۀ بالماِء عندما َتنشر زیتاً خاّصاً علیه!: بدن اردك تحت تأثیر آب قرار نمی گیرد، هنگامی که روغن مخصوصی را روي آن پخش می کند!

 إنَّک تستطیع أن ُتعوِّض هذا النّقص الّذي ُیسبّب ضعفَک!: تو می توانی این نقصی را که باعث ضعفت می شود، جبران کنی! 

 إستخدام تلک المعجزة البحریَّۀ ُیساعد اإلنسان إلنارة الُمُدن!: به کار گرفتِن آن معجزة دریایی، انسان را براي روشن  کردن شهرها کمک می کند!



/

 فی لسان القّط غدد متعّددة یستفید منها لیلتئم الجروح!  هناك غدد عدیدة فی لسان القّط یستفاد منها اللتئام الجرح! 

40- عّین الفعل المجهول: (= المبنی للمجهول)

 یغلق باب صالۀ االمتحانات أحد الّرجال!  یخاطب اهللا سبحانه عبده الُمذنب باحترام! 

 یبنی مصنع کبیر بهّمۀ وجهاء و شرفاء بلدنا!  یشاهد الدلفین إحدي الَسفن الّتی تعّرضت للتّخریب! 

41- ما هو المناسب فی المفهوم للعبارة التالیۀ؟ «سکوت اللّسان سالمۀ اإلنسان.»

42- عیِّن عبارًة لیس فیها المفعول:

 أیَّها األصدقاء: ِاغتنموا الفرصۀ لَتَقدُّمکم!  ُیرزُق الشُّهداء عند َربَّهم ِلأنَّهم اَحیاءُ! 

 الُمَدّرسون ُیَعلِّمون الّدروس جیّداً فی الصَّف!  َتعال نَْذَهْب إلی الَملَعب لُنشاِهَد مباراة! 

43- عّین عبارة فیها فاعل:

 ُتَحوُِّل األْسماُك اْلُمضیئُۀ ظالَم الَبحِر إلَی نَهاٍر ُمضیٍء!   نََظُر الَولَِد إلَی واِلَدیُه ُحبّاً لَُهما ِعبادٌة!  

 َتَعلُُّم اللَُّغۀ العربیۀ واجٌب علی َجمیع اْلمسلمیَن ِفی العالَم!   أََحبُّ ِعباِد اِهللا إلَی اهللا أَْنَفُعهم ِلعباِدِه!  

44- عیِّن فعًال الُیمکن قراءته مجهوًال:

 أشعلت النّار ِلطبخ األسماك الّتی تعتبر مفیدة ِلجسم اإلنسان!   غسلت المالبس الّریاضیّۀ قبل بدایۀ المباراة یوم أمس!  

 رفضت هدایا کثیرة عند إرسالها إلی الملک الّصالح!   نهب أموال النّاس َمن له فتوحات فی بالد أخري!  

45- َعّین الَخطأ َعْن إعراب الَکِلماِت الّتی َتحَتها خطُّ:

 َیَري بَْعُض السائحیَن إیران بَلَداً ُممتازاً ِلَقضاِء الُعُطالت: مضاف الیه و مجرور به یاء / صفت و منصوب به تنوین فتحه 

 أکبُر الُحمق اإلغراُق فی الَمدِح و الّذمِِّ: مبتدا و مرفوع به ضّمه / مضاف الیه و مجرور به کسره  

 األطفاُل الُمؤدَّبوَن ُمحَتَرموَن ِعنَد الُمعلّمیَن: خبر و مرفوع به واو / مضاف الیه و مجرور به یاء 

 تحوِّل األسماك المضیَئۀ َظالم البحر إلی نهار مضیء: صفت و مرفوع به ضمه / مضاف الیه و مجرور به کسره 

 قد اُلَِّفْت تألیفاٌت کثیرًة فی جمیع المجاالت!   تؤلّف تألیفاٌت کثیرٌة فی جمیع المجاالت!  

47-"عّین فعًال مزیداً ثالثیاً لیس له فاعل:

48- عیَّن ما لیس فیه مترادٌف أو متضاٌد:

 کان الناُس َیسَتقبلوَن األمیَر و ُیرَحبَّوَن ِبه فی َمسیره ِبسِب َعدالِته!  

 َقِبَل ذوالقرنیِن أن یساعَد القوَم فی بناِء السّد و لکن َرَفَض هدایاهم!  

 ُقرَب المستنقعاِت یسُکُن قوٌم بعٌض منهم فاِسدون و بعٌض ِمنهم صاِلحون!  

 الجیوٌش ساروا إلی الَجَبهات و بعد مّدة ذهبوا نحو ُمستنَقعاٍت!  

6

39-«در زبان گربه غّده هاي متعّددي وجود دارد که براي بهبودي زخم از آن ها استفاده می شود!»:

لالستفادة منها اللتئام الجروح!    فی لسان القّط غدد کثیرة یلعق به لیلتئم الجرح!  هناك الغدد کثیرة فی لسان قّط

بسا سر کز زبان زیر زمین رفت!  سخندان پرورده پیر کهن / بیندیشد آن گه بگوید سخن 

و آن که سعی اندر فصاحت می کند / چهرة دل را جراحت می کند  الکریم إذا َوَعَد وفی! 

46- عیِّن الّصحیح فی البناء للمجهول: «قد ألَّف المسلموَن تألیفاٍت کثیرًة فی جمیِع المجاالت!»

 قد اُلِّف المسلمین تألیفات کثیرة فی جمیع المجاالت!   قد اُلَّف تألیفاٍت کثیرًةَ فی جمیع المجاالت!  

 ُتصدَّر بعُض الَبضائع اإلیرانیّۀ إلی الُبلدان الصِّناعیّۀ!  «إذا ُقِرَئ القرآُن فاسَتمعوا لَه» 

 هذه لوحات ُتَحذُِّر المواطنین من حفر األرض!  «ُیعَرف الُمجِرمون ِبسیماهم» 



/

49- عّین عبارة فیه (الفاعًل):

 کان ذوالقرنین ملکاً قد اُعِطی قّوة عظیمٌۀ!  ُیَشجَّع األوالُد علی طلب العلم! 

 إّن رجال هاتین القبیلَتیِن مفسدون فُتَخرَُّب بیوُتنا!  فکان النّاُس ُیرحِّبون به فی مسیرِه بسبِب عدالته! 

 إقرأ النّص الّتالی ثّم أجب عن األسئلۀ بما یناسب النّص : 
«ورد ذکر قوم یأجوج ومأجوج فی المصادر الدینیَّۀ الیهودیَّۀ والمسیحیَّۀ واإلسالمیَّه. خلقهم اهللا بعد خلق آدم بأکثر من خمسۀ عشر ألف عام،
إکتشف الباحثون والمستکشفون أنَّ قوم یأجوج ومأجوج هم من أوائل الکائنات الّتی سکنت األرض بعد سّیدنا آدم (ع). إنّهم کثیرو العدد جّداً
(مثل رمل البحر)، هم أهل شّر وفساد وقّوه وعدوان، ال َیمنعهم شیء عن ظلم َمن حولهم. قیل: إنّهم یکونون موجودین اآلن تحت قاعده جبل بعد
أن َبنی ذوالقرنین بینهم وبین جیرانهم سّداً َیمنعهم من الخروج إلیهم، و إنَّهم َسوف یظهروَن ثانیه فی آخر الزمان وُیفسدوَن فی األرض فساداً،

إلّا أنَّهم ُیقَتلوَن جمیعاً فی َمقتٍل عظیٍم، ویکون ذلک من أشراط الساعه، أّي من عالمات نهایه العالَم!»

50- َمتی کان خلقۀ قوم یأجوج و مأجوج؟:عیِّن الّصحیح:

51- عیِّن الّصحیح حول قوم یأجوج و مأجوج:

 هم یعیشون اآلن فوق الجبل خلف الّسّد!  لَن یخرجوا فی آخر الّزمان من مکان اختفائهم! 

 کاَن بناء الّسّد بینهم و بین النّاس لمنع خروج الماء!  ظهور هذا القوم للمّرة الثّانیۀ من عالئم آخر الّزمان! 

52- أّي صفۀ لیست من مواصفات هذا القوم؟؛ ُهم ..................

 من الکائنات الُمَعمَّرة!  عددهم کعدد البحار و المحیطات فی العالَم! 

 أقویاء و یستعملون قّوتهم فی العداوة و الجور!  قوُم ِشرار و ال یقفوَن عن الفساد فی األرض أبداًَ! 
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 ُخِلقوا أکثر من خمسۀ عشر ألف عاماً بعد خلق آدم علیه الّسالم!  خلُقهم أقّل من خمسین قرناً بعد خلق آدم علیه الّسالم! 

 ُهم من أوائل الکائنات حتّی قبل آدم علیه الّسالم!  هن ُمعاصرو سیّدنا آدم علیه السالم! 




