
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

117 45

سؤا لهاي ٤٠ تا ٤۵

درصد مراجعه %71 تا 36%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

مفهوم

28

5سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 4 6

61 39

سؤا لهاي ٣٤ تا  ٣٩

درصد مراجعه %72 تا 64%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

24

6سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 8 6

1612 50

87%

سؤا لهاي ٤۶ تا ۵٠

درصد مراجعه %48 تا 36%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

65%

36%

قواعد

33

5سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 5 5

49%

ترجمه

سؤا لهاي ٢۵ تا ٢٨

درصد مراجعه %79 تا 75%

سؤا لهاي ١٧ تا ٢٤

درصد مراجعه %83 تا 74%

سؤا لهاي ١ تا ۶

درصد مراجعه %90  تا 84%

سؤا لهاي ٧ تا ١١

درصد مراجعه %87 تا 84%

سؤا لهاي ٢٩ تا ٣٣

درصد مراجعه %61 تا 49%

سؤا لهاي ١٢ تا ١۶

درصد مراجعه %87  تا 65%

90%
84%

64%

74%

87%
84%

36%

75%

درصد مراجعه %79 به %75درصد مراجعه %71 به 36% درصد مراجعه %90  به %84درصد مراجعه %83 به %74درصد مراجعه %72 به64%

درصد مراجعه %87  به %65درصد مراجعه %61 به %49درصد مراجعه %48 به 36%

درصد مراجعه %87 به84%
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 1مبحث: ترجمه

 عیّن الصّحیحَ فی ترجمةِ الکَلماتِ الّتی تحتَها خطٌّ: -1

 تصادف فی الشّارعِ المُزدحمِ!: حِوارٌ( وَقَعَ 2 کنمنگاه میإلی تلکَ اللّوحةِ!:  اُنظُرْ( 1

 ایشاخهأسوَد!:  غُصن( یعیشُ غرابٌ علی 4 روشن القُلوبِ!: ضیاءُ( کالمُکَ هو 3

 «:الدُّرَر» مفردعیّن  -2

 ( الدّائر4 ور( الد3َّ ( الدر2ّ ( الدار1

 فی ترجمة ما تحته خط: الخطأعیّن  -3

 انجام ندادو ال تنظُر إلی مَن عَملَ!:  ما عَملَ( اُنظُر إلی 2 دهیدانجام می«: علیمٌ تَعمَلونَإعمَلوا صالحاً إنّی بما ( »1

 ما را قرار نده معَ القومِ الظّالِمین!: ال تَجعَلْنا( ربَّنا 4 دانمنمی نصفُ العلمِ!:« ال أعلمُ»( قُول 3

 الکلمة؟ معنی تناسب عبارة أیّ -4

 النّار! من قطعة ( جَذوَة:2 االرض! حول یدور ( الغَیم: کوکب1

 منتشرة! حرارة به و ضیاء القَمَر: فیه (4  النّسائیّة! المالبس ( الدُّرَر: من3

  فی الترجمة: الخطأعیّن  -5

    نیافتم ( ما وَجَدْتُ:2   جست وجو کرد( بَحَثْتُ عن: 1

 احساس کرد( شَعَرَ بـ : 4  از خواب برخاست( قام من النَّوم: 3

 عیّن الصّحیح فی ترجمة العبارات التالیة: -6

 نه با کمال تأسف. ولی دوست دارم که در آینده به ایران سفر کنم!«: ال مع األسف. لکنّی أحبّ أن اُسافر إلی ایران!( »1

 به نمازهای بسیار و روزه و حج فراوان آنان نگاه نکن!!«: …ال تنظروا إلی کثرة صالتهم و صومهم و کثرة الحجّ ( »2

 گوید نگاه کن!چه میگوید نگاه نکن بلکه به آنچه نمیبه آن«: أنظر إلی ما قال و التنظر إلی من قال!( »3

 ریزد!ابر بخاری فشرده در آسمان است که از آن باران فرو می«: !الغیم بخارٌ متراکم فی السماء ینزل منه المطرُ( »4

 مفهوممبحث: 

 فی المعنی: الغریبةعیّن الکلمة  -7

 ( صباح4 ( نجمة3 ( نَهار2 ( لَیل1

  «الخُسْرانَ! العُدوانَ حَصَدَ مَنْ زَرَعَ»عیِّن مَفهوم هذه العبارة:  -8

 ها که معماری بودها که خود یاری بود / بس خرابیبس عداوت( 1

 دشمن دانا که غم جان بود / بهتر از آن دوست که نادان بود( 2

 دار که اندازه نکوست / هم الیق دشمن است و هم الیق دوستاندازه نگه( 3

 شمار آردکن که رنج بیدرخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد / نهال دشمنی بر ( 4

                                                                 

 :کنید تمرین شیوه دو به را کتاب این سؤاالت توانید می شما بنابراین. است شده تنظیم مبحثی صورت به رسد هر سؤاالت کتاب، این در 1
 .دهید پاسخ را درس یک سؤاالت تمام مرحله هر در: محور رسد( 1
 .دهید پاسخ را( قواعدرجمه، مفهوم، ت) مبحث یک سؤاالت مرحله هر در: مبحثی( 2

61% 

90% 

21/07/96 

70% 

86% 

23/07/95 

76% 

85% 

21/07/96 

59% 

84% 

07/08/95 

59% 

85% 

20/07/97 

75% 

87% 

23/07/95 

82% 

87% 

23/07/95 

84% 

89% 

20/07/97 
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 «من زرع العُدوان حصد الخُسران!»لمفهوم هذه العبارة:  الخطأعیّن  -9

 کند!هر کس باد بکارد طوفان درو می( 1

 از مکافات عمل غافل مشو/ گندم از گندم بروید جو ز جو!( 2

 هر چه کنی به خود کنی/ گر همه نیک و بد کنی!( 3

 حالی و درماندگی!آن باشد که گیرد دست دوست/ در پریشاندوست ( 4

 «  هَل سافَرتَ إلی مَدینَتِنا حتّی اآلن؟»عیّن الجواب المُناسب لهذا السؤال:  -10

 ( نعم، اُسافرُ!2 ( نعم، ما سافَرتَ!                        1

 ( ال، ما سافَرتُ!4 ( ال، ما سافَرتَ!                           3

 «أَنتَ؟ أینَ مِن عَفواً،»مُناسِباً لهذا السؤالِ:  لیسعیّن جواباً  -11

 ( أنا إیرانیٌّ!2   ( أنا من باکستانَ!1

 ( أنا کوریا!4  ( أنا من أذربیجان!3

 قواعدمبحث: 

 حول أوزان الکلمات التالیة: الخطأعیّن  -12

  ( صبّار )فعّال(2  ( أحمد )أفعل(1

 ( فاتحة )فاعلة(4  ( انتشار )انفعال(3

 حول أوزان الکلمات التّالیة: الخطأعیّن  -13

 ( مُنزَجِر )مُفتَعِل(2  ( مَسموح )مَفعول(1

 راسِب )فاعِل(( 4  ( رَخیصَة )فَعیلَة(3

 فیها جمع مکسّر: ال یوجدعیّن العبارة الّتی  -14

 ( أنظرُ إلی الغیم و مطره!2  ( ذات الغصون النّضرة!1

 ( هو الّذی زانَ اللّیل بأنجُم!4  ( ذاک هو اهلل الّذی أنعُمه منهَمِرة!3

 فی اآلیة الشّریفة التّالیة:األفعال  نوع عن الصّحیح عیّن -15

 «عَبَدتُم ما عابدٌ أنا ال و أعبدُ ما عابدونَ أنتم ال و تعبدونَ ما أعبدُ ال الکافرونَ أیّها قُل یا»

  منفی مضارع فعلتعبدون:  / امر ( قُل: فعل1

 نهی فعلأعبد:  ال / امر ( قُل: فعل2

  مضارع فعلأعبدُ:  / مضارع ( تعبدون: فعل3

 ماضی فعلعبدتم:  / امر فعل ( أعبد:4

 عیّن الصّحیح لما تحته خطّ: -16

 جمع مذکّر سالمقبل بِدایة الصّف!:  التّمارینَ( أنا اُحاوِلُ أن أکتبَ 1

 مثنّی مذکّرالّذی لبسته فی حفلة الزّواج!:  الفُستان( ال اُحبُّ 2

 مفرد مذکّرااللهیَة فی سبیل الخیر هی الشّکر!:  النّعَم( االستفادة من 3

 جمع مکسّربالعربیّة تُساعد اإلنسان فی تعلّم اللّغة!:  الجُمَل( قرائة 4
 

58% 

86% 

05/08/96 

54% 

84% 

07/08/95 

80% 

87% 

07/08/95 

73% 

80% 

04/08/97 

53% 

67% 

05/08/96 

23% 

67% 

21/07/96 

37% 

65% 

05/08/96 

66% 

84% 

20/07/97 
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 مبحث: ترجمه

 عیّن الصّحیح فی الترجمة الّتی اُشیر الیها بخطّ: -17

  شاخهالنَّضرة!:  الغصون( اُنظر لتلک الشَّجرة/ ذات 1

 های آتشپارهها مُستَعرَة!: جذوَتُ( واُنظر إلی الشّمس الّتی/ 2

  واجب دینیفریضة علی المُسلمینَ!:  الصّوم( قد جعلَ اهلل 3

  زینت داداهللُ اللّیلَ بضیاءِ القمرِ!:  زانَ( قد 4

 «فارسیّ فی المکتبةِ العامّةِ! -ترجمتُ نصّاً قَصیراً باللّغةِ العربیّةِ إلی الفارسیّة مستعیناً بمعجمٍ عربیّ»التّرجمة الصّحیحة: عیّن  -18

 عربی در کتابخانه به عربی ترجمه کردم! -متنی کوتاه به زبان عربی را با استفاده از فرهنگ لغت فارسی( 1

 عربی به زبان فارسی ترجمه کردم! -نامه فارسیکتابخانة عمومی با کمک لغتیک متن کوتاه عربی را در ( 2

 فارسی در کتابخانة عمومی به فارسی ترجمه کردم! -متنی کوتاه به زبان عربی را با کمک فرهنگ لغتی عربی( 3

 دم!کرفارسی در کتابخانة عمومی ترجمه می -متن کوتاهِ به زبان عربی را با کمک فرهنگ لغت عربی( 4

 :معاً ینغیرصحیحعیّن جواباً متضادّه و مترادفه  -19

 مسموح=  ممنوعنور/  ( ضیاء 2  شاهد=  شهیدشِراء/  ( بَیع 1

 مجتهد=  مُجِدّرخیص/  ( ثمین 4  قریب=  بعیدیسار/  ن می( ی3

  فی تَرجمَة ما تحتَه خطٌّ: الْخَطأعَیِّن  -20

      ابر/  الْغَیْمِ إِلَی انْظُرْ وَ( 1

    نازل کردمَطَرَه /  مِنْهُ أَنزَلَ فَمَنْ( 2

       گردانید/  حَضِرَة بِهِ الْأَرْضَ صَیَّرفَ( 3

 دهدمیوه می/  مِن حبَّةٍ نَمَت( کیفَ 4

 ؟خطأأیّ جمع مفرده  -21

 ( أنعُم: نعمة / ألوان: لون2  / أغصان: غصون ( دُرَر: دُر1ّ

 ( غیوم: غیم / الجوامع: الجامعة4  ( أحجار: حجر / أنجم: نجم3

 فی التّرجمة للعبارات التّالیة: الخطأعیّن  -22

 خرم!قیمت این تلفن همراه، گران است، پس آن را نمی«: کانت قیمة ذلک الجوّال غالیة فما اشتریته!( »1

 نوشتن روی دیوار خیابان ششم غیرمجاز است!«: الکتابة علی جدار الشارع السّادس غیرُمسموح!( »2

 مرد مصدوم در روز شنبه در بیمارستان بستری شد!«: فی یوم السَّبت!رَقَدَ الرّجل المَصدوم فی المستشفی ( »3

 آموزی کوشا شد!آموز مردود، در سال تحصیلی جدید، دانشدانش«: صارَ الطّالب الرّاسب طالباً مجدّاً فی السنة الدراسیة الجدیدة!( »4

 :الخطأعیّن  -23

 ای برای مادر مهربانم بنویسم!دوست دارم نامه«: اُحبُّ أن أکتُبَ رسالةً الُمیّ الحنونة!( »1

 پروردگار، باران را از ابرها روی زمین فرستاده است!«: أنزَل ربُّنا من الغیم المطر علی األرض!( »2

 گفت: در کالستان بازی نکنید!آموزان مدیر به دانش«: قالت المدیرة للتاّلمیذ: التَلعبوا فی صفّکم!( »3

 های تر و تازه است!درخت باغ مادربزرگم دارای شاخه«: شجرة حدیقة جدّتی ذات الغصون النّضرة!( »4

 

65% 

82% 

04/08/97 

39% 

80% 

04/08/97 

59% 

74% 

20/07/97 

64% 

77% 

04/08/97 

65% 

79% 

23/07/95 

63% 

78% 

20/07/97 

53% 

83% 

23/07/95 
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 عیّن الصّحیح فی ترجمة العبارات التّالیة: -24

 گوناگون، آن را زیبا نمود!با ستارگانی چون مرواریدهای ( زانَهُ بِأنجُمٍ کَالدُّرَرِ المنتشرة!: 1

 ام!متأسفم تاکنون به ایران مسافرت نکرده( ال مع األسف، ما سافرتُ إلی ایران حتّی اآلن!: 2

 هایتان را نباید بکُشید، )زیرا( خداوند نسبت به شما مهربان است.جان«: ال تقتلوا أنفسَکم اِنَّ اهللَ کانَ بِکُم رحیماً( »3

 کردند.ها ستم نکرد، ولی خود به خویشتن ستم میو خدا به آن«: وَ لکن کانوا أنفسهم یظلمونَ و ما ظلَمهُم اهللُ( »4

 مفهوممبحث: 

 فی الحوارات التّالیة: الخطأعیّن  -25

  ( کم مَرَّةً جِئتَ إلی مشهد المقدّسة؟ جئتُ إلیها مَرَّتینِ!1

 عاماً!( کم عمرک یا صدیقی؟ عمری ستّة عشرَ 2

  ( مِن أیّ مدینةٍ أنتَ؟ أنا مِن مدینة مشهد!3

 ( مساء الخیر یا حبیبی! صباح النّور یا عزیزی!4

 «یا بُنیَّ! اُنظُرْ إلی الشّجرةِ! کیفَ ... شجرةً و مَن ... مِنها الثّمراتِ اللّذیذةَ!»عیِّن الصّحیح لتَکمیل الفراغینِ:  -26

 نَمَت -( أخرج2َ  صارَ -( أخرَج1َ

 أخرَجَ -( صارَت4  نَمَت -( صارَت3

 لتکمیل الفراغات:  الخطأعیّن  -27

 الغیمُ«: بُخارٌ مُتراکمٌ یَنزلُ مِنه المطرُ!( »... 2 یَدورُ«: القَمرُ کوکبٌ ... حولَ األرضِ!( »1

 الرّخیصةِ...!«: مِن األحجارِ  الدّررُ( »4  الشّررةُ«: قطعةٌ مِن النّارِ!( »... 3

 فی الحواراتِ:  الخطأعیّن  -28

 ( کَیفَ حالک؟: أنا بِخیرٍ، و کَیفَ أنتَ؟!2   ( ما اسمُکِ الکَریم؟: أنا علیٌّ!   1

 ( من أینَ أنتَ؟: أنا إیرانیّ یا أخی!4  ( صَباح الخیرِ!: صَباح النّور و السّرورِ!       3

 قواعدمبحث: 

 عیّن الصّحیح فی استخدام الضّمیر المناسب: -29

  اللّغة اإلنجلیزیّة!: )هی(إلی تترجم المتون العربیّة  …( 1

 ما أخبرَنا عما وقع اللیلة الماضیة!: )نحن( …( 2

  فی الشّهور األخیرة!: )أنتِ( اًتقدَّمَت کثیر …( 3

 کلّها!: )أنتنّ(ترحمینَ الحیوانات  …( 4

 عیّن الضَّمیر المناسِب لِلْفعل: -30

 ( أنتِ کانَتْ ترجِعُ مِنَ الشّرِکةِ!2  ( هو ما ظَلَمَنا أبداً!1

 ( هُوَ سَأشْتَغِلُ بِمطالَعةِ الدُّروسِ!4  ( أنْتُنّ ستَقبَلینَ الْکالمَ الْحَقّ!3

 جمعُ تکسیر: کلّ کلماتهعیّن المنتخب الّذی  -31

  ( عناوین، یَتامی، صالحون2َ  ( مساکین، أعداء، ممدوحین1َ

 ( شیاطین، أصوات، أعداء4  ( أوقات، الدَّلیالنِ، فائزات3
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 جزء الحروف األصلیّة؟« النون» لیستفی أیّ عبارة  -32

 ( انهدام2  ( اِنتظار1

 ( أنصار4  ( انتقام3

 حسب القواعد:  الخطأعیّن  -33

 ( هؤالء ِذهَبنَ إلی السّوق لِشراء خاتمٍ ذهبیّ!2 ( یا طالبتی العزیزة لماذا ما کتبتِ دروسکِ خارج الصّف؟!1

 ( هذان الطّالبانِ ما نَجَحَتا فی اإلمتحان!4 ( أنا نظرتُ إلی السّماء و بحثتُ عن الشّمس!3

 

 مبحث: ترجمه

 «بهما! الطیران نَقدر علی ، حتّیو الدّین العلم جناحَی نَحنُ بِحاجةٍ إلی»التّرجمة الصّحیحة: عیّن  -34

 !دو پرواز کنیمبا آن ، تا بتوانیمداریم احتیاج و دین علم دو بال ما به( 1

 !پرواز درآییم به قادر شویم باشد کهمی و دین دانش بال ما، به احتیاج( 2

 !باشیم پرواز را داشته ، تا تواناییو دین : علمهستیم دو بال به محتاج ما مانند پرنده( 3

 !دهیم خود را در پرواز نشان باشد تا قدرتمی و شریعت دانش دو بال مسلّماً نیاز ما به( 4

  :عیِّن الترجمة الصحیحة «الجوّ! تلطیفإضافةً إلی  و الحیوان اإلنسان النباتاتُ و االشجار طعام قد وفّرت» -35

 !هواست کردنبر پاك کار اضافه این اند کهساخته را فراهم و حیوانات آدمی غذای و درختان نباتات( 1

 اند!گرفته هوا بر عهده کردن با لطیف را همراه و جانوران انسان غذاهای و درختان گیاهان( 2

 اند!ساخته را فراهم و حیوان انسان هوا، غذای کردن بر لطیف عالوه و درختان گیاهان( 3

 کنند!می کمک هوا هم تلطیف به انسان غذای آوردن بر فراهم عالوه ها و درختانسبزه( 4

 : الخطأعیِّن  -36

  سازد!ها به سوی نور خارج میقطعاً خداوند مؤمنان را از تاریکی( إنَّ اهلل یُخرجُ المؤمنینَ من الظّلمات إلی النّور!: 1

 دهد!هایی زیبا زینت میمادرم اتاق کوچکم را با گل( تزینُ اُمّی غرفتی الصّغیرةَ بورودٍ جمیلةٍ!: 2

 نشینند!آموزان ساعتی در سالن مدرسه میدانش همة( یجلسُ کلّ طالبٍ فی قاعةِ المدرسةِ ساعةً!: 3

 اید!درخت زیتون را تاکنون مشاهده کرده شاخةآیا ( هل شاهدتُم غُصن شجرة الزیتون حتّی اآلن!: 4

 :الخطأعیّن  -37

 آراید و دوست دارد که همانند او باشی! نادان کار خود را برای تو می( الجاهلُ یَزینُ لک فعلَه و یُحبُّ أن تکونَ مثله!: 1

  ای مرد سفر مکن، دوست من در این شهر نیست!( ال تُسافِر یا رجلُ، لیسَ لی حَبیبٌ فی هذه المَدینة!: 2

  کنند!خورشید و ماه و ستارگان برای خدا سجده می: ( یسجد هلل الشّمسُ و القمرُ و النّجومُ!3

  کرد!یکی از کارمندان به مردم کمک می( أحدُ الموظّفینَ کان یُساعدُ النّاسَ!: 4

 :یَّةالعربالتّرجمة إلی فی  الخطأعیّن  -38

 عِندَنا مشاکلُ علینا حلّها بنفسِنا! مشکالتی داریم که باید خودمان حلّشان کنیم!:( 1

 الکالم کالدّواء؛ قلیلهُ ینفعُ و کثیرهُ یقتلُ! کُشد!:رساند و زیاد آن میسخن مانند داروست؛ کم آن سود می( 2

 ةِ التّفکّر!ربُّنا هو الّذی قد جهّز اإلنسان بِقوّ پروردگار من همان کسی است که هر انسانی را به نیروی اندیشه مجهّز کرده است!:( 3

 اُنظرْ إلی ما قال و ال تنظرْ إلی مَن قال! چه گفته است نگاه کن و به کسی که گفته است نگاه نکن!:به آن( 4
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 فِی التّرْجَمَةِ: الخَطأعَیِّنِ  -39

 گردد!برادر کوچکم دنبال چیزی می( کانَ أخِی الصَّغیرُ یَبْحَثُ عَنْ شَیْءٍ!: 1

                      کسی که چشم به راهش هستیم خواهد آمد!( سَوفَ یَأتی الّذی نَنْتظِرُهُ!: 2

 کنند؟!آیا این دو راهنما شروع به کار نمی( أ ال یَبْدَأُ بِالْعَمَلِ هذانِ الدَّلیالنِ؟!: 3

 کنیم!ر کار خوبشان تشکّر میاز پرستاران به خاط( نَشْکُرُ المُمرِّضاتِ عَلَی عَمَلِهِنَّ الجَیِّدِ!: 4

 مفهوممبحث: 

 عن الباقی فی المفهوم: یختلفعیّن ما  -40

  ( من زَرعَ العُدوانَ حَصَدَ الخُسرانَ!1

 ( و مَن یَعمل مثقال ذرّةٍ شرّاً یره!2

   ( گندم از گندم بروید جو ز جو!3

 ( إذا ملکَ األراذل هلکَ األفاضل!4

 توضیح الکلمات التّالیة:فی الخطأعیّن  -41

  ( الغیمُ بخارٌ متراکمٌ فی السّماء یَنزِلُ مِنهُ المطرُ!1

 ( القمرُ کوکبٌ یدورُ حولَ األرض، ضیاؤهُ مِنَ الشّمسِ!2

  ( الفستانُ مِن المالبسِ النّسائیة ذات األلوان المختلفة!3

 فیها ضیاءٌ وَ بِها حرارةٌ منتشرةٌ!( الشّررةُ جذوتُها مستعرةٌ، 4

 «ذاکَ هُوَ اهلل الّذی/ أنعمُهُ مُنهمِرَة»من مفهوم البیت التّالی:  األقربعیّن  -42

 شکر نعمت، نعمتت افزون کند / کفر، نعمت از کفت بیرون کند( 1

 دیدمتر ز باران یا رب ز تو الطاف فراوان دیدم / نعمت ز تو بیش( 2

 ( نعمةٌ ال تُشکَرُ کسَیّئةٍ ال تُغفَر!3

 ( إنّ اهلل یُحبُّ أن یَری أثر نعمته علی عبده!4

 عیّن الصّحیح للفراغ حَسَبَ المَعنَی: -43

  الخضراء !: …( تَقِفُ السیّاراتُ عندَ مُشاهَدةِ اإلشارة1ِ

 شُهورٍ!: أربعة  …( عَدَدُ شُهورِ کُلِّ فَصْلٍ مِنَ السَّنةِ 2

          فاکِهَةٌ لَوْنُها أصْفَرُ!: المِشْمِش …( 3

 !: سَوْفَ      مِنکَ أساعِدُکَ، فأعْتَـذِرُ …( مَعَ األَسَفِ 4

 «... و یکبر؟!هل أنتَ تعلمُ أنّ الجنین کیفَ » عیّن الصّحیح للفراغ:  -44

   ( ینمُو1

  ( یمطر2ُ

   ( یزین3ُ

 ( یَزید4ُ
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 : معاًعیّن ما فیه المتضادّ و المترادف  -45

 شراءَ المالبسِ الرخیصةِ أو الغالیةِ فقط ألنّ الجودةَ أکثر أهمیّةً مِن السّعرِ! ( إجتنب1ْ

  مجدّاً و یَنتَهی منها ناجحاً!( یَبدأ الطّالبُ المجتهدُ السّنةَ الدارسیّةَ 2

 ( مَن ذاقَ ظلمةَ الجهلِ أدرکَ أنّ العلمَ نورٌ!3

 ( مِن إشاراتِ المرور التحذیریّةِ االنعطافُ إلی الیمینِ ثمّ إلی الیسارِ!4

 قواعدمبحث: 

 حول األفعال فی الجمالت التّالیة: الخطأعیّن  -46

  علی تلک الکَراسیّ فی قاعة المدرسة!( یا إخوَتی، اِجلسنَ 1

 ولئک اإلخوان یدرُسون فی جامعةٍ کبیرةٍ!أ( کان 2

  ( سوف تطبخ النّساء أطعمة لذیذة للمسافرین فی القافلة!3

 ( لِمَ التَذهبان بالسّیارة إلی تلک القریة أیّها األخَوانِ؟!4

 فی صیغ األفعال: الخطأعیّن  -47

   سیعلمُ الّذینَ ما شکروا اهللَ!( 1

 ( أنا و تالمیذی سوفَ نطلبُ العلم و لَو بالصّین!2

   ( کانَ أشکرُ ربّی کلّ لحظةٍ!3

 ( أصدقائی کانوا یأکلونَ الفطور فی السّاحَة!4

 : معاًلألمر و فعلٌ للنهی  عیّن جملةً فیها فعلٌ -48

 رنَ فی خَلق السماوات و األرض!             الیتفکّ( إعلمنَ أنّ المشرکاتِ 1

 ( یا ولدی العزیز، إصبر علی ما یَقولونَ!  2

 ألنَ عَن هذهِ األسئلة الصَعبة!                ( أیّتها الطالبات، اُنظُرنَ، لماذا ال تَس3

 ( یا عزیزاتی أکتُبنَ واجباتِکنَّ بدقّةٍ و ال تکتُبنَ بسرعةٍ! 4

 «:اسم اإلشارة»عَن استعمال  الخطأعیّن  -49

  ( یُریدُ هذا الشّابّ أنْ یُشارکَ فی مبارات کرة القدم!1

 ( هؤالء النّاس ال یُحبّونَ أنْ یَترکوا المَساکینَ عندما یَحتاجونَ إلیهم!2

  ( هذه النّساء فی القیامِ بأعمالهنَّ الیومیّةِ مُجدّاتٌ!3

 زمیلتی فی الضّیافة بتلک المالبس الغالیة!( أظنّ أنّی رأیتُ 4

 عَیّن الصّحیح فی صیاغة األفعال: -50

  ( هؤالء التّلمیذاتُ تدرّسُ اللّغةَ العربیةَ لهنَّ معلّمةٌ حاذقةٌ!1

 ( أولئکَ الطلّابُ یُطالعنَ دروسهم فی المکتبة!2

  ( یا زینب! أ ال تَفهمُ معنى هذه العبارة؟!  3

 ( هذان الطّبیبانِ تعمالنِ فی مُستوصَفِ هذه المدینة!4
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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

6056 95

سؤا لهاي ٩٠ تا ٩۵

درصد مراجعه %70 تا 57%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

مفهوم

76

5سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 5 6

5551 89

سؤا لهاي ٨٣ تا ٨٩

درصد مراجعه %70 تا 37%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

71

6561 101

سؤا لهاي ٩۶ تا  ١٠١

درصد مراجعه %56  تا 30%

    سؤا لهای دشوار   سؤا لهای نسبتًا دشوار   سؤا لهای  دشوارتر

قواعد

82

5سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 6 6

ترجمه

سؤا لهاي ٧٢ تا ٧۶ 

درصد مراجعه %76  تا 73%

سؤا لهاي ۶۶ تا  ٧١

درصد مراجعه %77 تا 71%

سؤا لهاي ۵١ تا ۵۵

درصد مراجعه %90  تا 80%

سؤا لهاي ۵۶ تا ۶٠

درصد مراجعه %90  تا 82%

سؤا لهاي ٧٧ تا ٨٢

درصد مراجعه %73  تا 61% 

سؤا لهاي ۶١ تا ۶۵

درصد مراجعه %87 تا 74%

الدَّرسُ الثّانی

90%
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5سؤال دشوارتر   سؤال دشوار   سؤال نسبتًا دشوار 6 7

71%

درصد مراجعه %90  به %80درصد مراجعه %77 به %71درصد مراجعه %70 به37%
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درصد مراجعه %87  به %74درصد مراجعه %73  به%61 درصد مراجعه %56  به 30%
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 مبحث: ترجمه

 «هل تَعلمُ أنَّ النّملةَ تَقدرُ علَی حملِ شیءٍ یفوقُ وزنها خمسینَ مَرَّة؟!»عیِّن الترجمة الصّحیحة:  -51

 باشد که پنجاه برابر وزنش است؟!حمل چیزهایی میدانستی که مورچه قادر به آیا می( 1

 تواند چیزی را که پنجاه برابر باالتر از وزنش است حمل کند؟!دانی که مورچه میآیا می( 2

 دانی که مورچه توانایی حمل چیزی که پنج برابر وزنش است را دارد؟!آیا می( 3

 التر از وزنش را حمل کند؟!تواند چیزی پنج برابر بادانستی که مورچه میآیا می( 4

 «الحسنةِ فَلَهُ عشرُ اَمثالِهامَن جاءَ بِ»عیِّن الصّحیحَ فی الترجمة:  -52

 ها نمونه وجود دارد!برای انجام دادن نیکوکاری، ده( 1

 هرکس کار نیک بیاورد، ده برابر آن پاداش دارد!( 2

 هایی هست!نمونهها کار خیر، برای انجام دادن ده( 3

 آمد، پاداشش ده برابر است! کسی که به سوی نیکی( 4

 فی ترجمة ما تحتهُ خطٌ: الخطأعیّن  -53

 چه زیباستالرّبیعَ:  ما أجمل( 2 کنندبه هم مهربانی میالخَلق:  یَتراحَمُ( فمِن ذلک الجزء 1

 میزبان: مضیافٌ( الشّعب االیرانُیّ شعبٌ 4 نشویدپراکنده : التَفَرَّقوا( کُلوا جمیعاً و 3

 عیّن الصّحیح فی التّرجمة: -54

 آموزان باهوش برخاست!معلّم برای پخش هدایا میان دانشات!: کیّذّ( قامت المعلّمة بتوزیع الهدایا بین التّلمیذات ال1

 ترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوستان عاجز است!ناتوانخوان!: النّاس من عجز عن اکتساب اإل( أعجز 2

 مورچه توانست چیزی را که وزنش پنجاه برابر بود، حمل کند!( النّملة تقدر علی حمل شیءٍ یفوق وزنها خمسین مرّةً!: 3

 کنند.کنند، بلکه به خودشان ظلم میو به ما ظلم نمی «:و ما ظلمونا ولکن کانوا أنفسهم یظلمون( »4

 «مِن عالماتِ المؤمنِ ... عندَ المُصیبَةِ و... عندَ الخلوةِ!»عیِّن الصّحیح لتَکمیل الفراغینِ:  -55

  الوَرَعُ -( الصّبر2ُ  الصّبرُ -( الحِلم1ُ

 الصّدقةُ -( الصّبر4ُ  الحِلمُ -( الوَرَع3ُ

 مفهوممبحث: 

 ...«أیّام األسبوع: السّبت/ ... / االثنین/ الثاّلثاء/ ... / ... / »فی العبارة التّالیة بجواب صحیح مرتّب: اِمأل الفراغات  -56

 الجَمیع -األربعاء -الخمیس -( الواحد2 الجامع -الخمیس -الرّابع -( األحد1

 الجمعة -الخامسة -الرَّبیع -( األحد4 الجُمعة -الخمیس -األربعاء -( األحد3

 فی السّاعة؟ الخطأما هو  -57

  (10:  50( الساعة الحادیة عَشرَة إلّا عشر دَقائق اآلن! ) 1َ

 (10: 20( الساعة العاشرةُ و عشرون دقیقةً اآلن! ) 2َ

  (12: 10ق اآلن! ) َائعَشرَة و عَشرَ دَق ( الساعة الثانیة3َ

 (8: 45( الساعة السابعة إلّا ربعاً اآلن! ) 4َ
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 للمفهوم: غیرَ المناسبعیّن  -58

 دست خدا با تالشگران است! ( یدُ اهللِ مع الجماعةِ!:1

 جالس بد!تنهایی بِه بسی ز هم( الوحدةُ خیرٌ من جلیس السّوءِ!: 2

  زند نادان دوستکند/ بر زمینت میدشمن دانا بلندت میعدوٌ حکیمٌ خیرٌ من صدیقٍ جاهلٍ!:  (3

  دشمن دانا که غم جان بُوَد/ بهتر از آن دوست که نادان بُوَد( عداوةُ العاقلِ خیرٌ من صداقةِ الجاهل!: 4

 لعبارة التّالیة: لعیّن المفهوم الصّحیح  -59

 «کلوا جمیعاً و ال تفرّقوا فإنّ البرکة مع الجماعة»

 ( االتّحاد   2               ( أالکل و الشرب1

 ( المشورة4    ( لزوم التّفرقة         3

 «تفکّرُ ساعةٍ خیرٌ من عبادةِ سبعین سَنة!»عیّن المناسب لمفهوم الحدیث الشّریف:  -60

 «من جاء بالحسنةِ فله عشر أمثالها( »2 ( عباد الرّحمن یتفکّرون لیالً و نهاراً!1

 نصفُ العلمِ!« ال أعلمُ»(  قولُ 4  الکالمُ فضّةٌ!( السّکوتُ ذهبٌ و 3

 قواعدمبحث: 

  عَیِّنِ الصّحیح فی کِتابةِ السّاعةِ باألرقام:                     -61

 10:45«: اَلحادیةَ عَشْرةَ إلّا ربعاً( »2   12:45«:  اَلثانیةَ عَشْرةَ إلّا رُبْعاً( »1

      9: 30«: اَلسّابعة و النصف( »4       7:15«:   اَلسّادِسةُ و الرّبع( »3

 فی محاسَبَةِ العملیّات الحسابیّة: الخطأعیِّن  -62

 ( ثَمانیةَ عشر ناقِصُ سَبعة یُساوی أحد عَشَرَ!2 ( ستَّةٌ فی أحد عشر یُساوی واحداً و ستّین!1

 ( سِتَّةَ عشَرَ تقسیمٌ عَلی أربعة یساوی أربعَة!4 خَمسَة یُساوی سَبعة عَشَرَ!( إثنا عشر زائدُ 3

  عیّن الصّحیح فی العملیات الحسابیّة التالیة:  -63

 ( خمسة زائد ستّة یساوی أحد عشر!2 ثنین و عشرین!إثنین یساوی إ( عشرون فی 1

 یساوی سبعین! نَی( أربعون ناقص ثالث4 ( مِئة تقسیم علی عشرین یساوی عشرة!3

  لِلفَراغِ حَسَبَ الْعَملیّاتِ الْحِسَابیّة:                  الخطأعیّن  -64

  ( تِسْعونَ ....... ثاَلثینَ یُساوِی سِتّینَ! : ناقِص1ُ

 ( إثْنانِ فی أحَدَ عَشَرَ یُساوِی .......!: واحِداً و عِشْرینَ 2

  أرْبَعونَ ....... أرْبَعَةٍ یُساوی عَشَرَةً!: تَقسیمٌ عَلَی (3

 ( ثَمانیةٌ و سَبعونَ زائدُ إثنَینِ یُساوِی .......!: ثَمانِینَ 4

 عیّن الصّحیح للعملیّات الحسابیّة: -65

  ( أربعة و ثمانونَ زائدُ خمسة عشر یُساوی سبعة و تسعینَ!1

 خمسونَ تقسیمٌ علی ثالثة یُساوی تسعة عشر!( سبعة و 2

  ( مئةٌ ناقصُ خمسة و سبعین یُساوی خمسة و خمسینَ!3

 ( خمسة و سبعونَ زائد خمسة و عشرینَ یُساوی تسعینَ!4
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 مبحث: ترجمه

 :الخطأ عیِّن -66

 در سال گذشته به شیراز سفر کردم،( سافَرتُ فی السّنةِ الماضِیةِ إلی شیرازَ،: 1

 ،کنندمردم فارس از آن محافظت می ( هیَ تَقعُ فی محافظة فارسَ،:2

 هایی تاریخی و زیبا دارد،این شهر مکان: ( لِهذِهِ المَدینةِ أماکنُ تاریخیَّة و جَمیلة،3

 در آن گردشگری از ترکیه دیدم و به او کمک کردم!( شاهَدتُ فیها سائحاً من ترکیا و ساعدتُه!: 4

 فی ترجمة العبارات التّالیة: الخطأعیّن  -67

 آید؟هوا خیلی گرم است، پس پاییز کِی می( الجوُّ حارٌّ جدّاً فمتَی یأتی الخریف؟: 1

 کنم!کنم، گویا همیشه در آن زندگی میبرای دنیایم کار می( اَعملُ لدنیای کاَنّی اَعیشُ فیها أبداً!: 2

 کسی که چشم به راهش هستیم خواهد آمد!( سوف یأتی الّذی ننتظرهُ!: 3

 روم!مین از خانه بیرون نمیامروز هوا بسیار سرد است و برای ه( الجوُّ کان اَمس بارداً جدّاً وَ لذا ما خرجتُ مِن البیتِ!: 4

 «درسة الجدیدةِ جاؤوهم بالوردةِ!لمّا دخلَ التاّلمیذُ الم»عیِّن الترجمة الصّحیحة:  -68

 ها گل آوردند!جدید وارد شدند، برای آن مدرسةآموزان به که دانشهنگامی( 1

 جدید داخل شدند، با گل آمدند! مدرسةآموزان به که دانشزمانی( 2

 ها گل آوردند!جدید، آن مدرسةآموزان به هنگام داخل شدن دانش( 3

 ها گل دادند!جدید وارد شدند، به آن مدرسةآموزان به که دانشزمانی( 4

 «الْحَفْلةِ!ینَ و الْبَناتِ فی أتَی جَدّی بِهدایا و قامَ بِتَوزیعِها عَلَی الْبَنِ»عیِّن الترجمة الصّحیحة:  -69

    بابابزرگ آمد و در جشن میان پسران و دختران هدایایی پخش کرد!( 1

   های پدربزرگ من رسید و در جشن میان پسران و دختران تقسیم شد!هدیه( 2

 پدربزرگی هدیه آورد و به توزیع آن بین پسر و دخترها در مهمانی اقدام کرد!( 3

 ها میان پسران و دختران پرداخت!هایی آورد و در جشن به پخش آنهدیه پدربزرگم( 4

 فی التّرجمةِ: الخطأعیّن  -70

 خداوند، رحمت را صد بخش قرار داد!( جعل اهللُ الرّحمةَ مئَةَ جزءٍ!: 1

 کنند!میاز این جزء، آفریدگان به هم مهربانی ( مِن ذلک الجزءِ یتراحمُ الخلقُ!: 2

 عبادت ده بخش است نُه بخش آن در جستن حالل است!( العبادة عشرةُ أجزاءٍ تسعةُ أجزاءٍ فی طلب الحالل!: 3

 هر کس کار نیک انجام دهد، ده برابر آن پاداش دارد.«: من جاءَ بالحسنة فله عشر أمثالها( »4

 فی ترجمة ما تحته خطّ: الخطأعیّن  -71

 حیران کردالعیون من عجائب قدرته!:  حیّر( الحمد هلل الّذی أظهر من آثار سلطانه و جالل کبریائه ما 1

 های پر آبرودخانهالحکمة من قلبه علی لسانه!:  ینابیع( من أخلص هلل أربعین صباحاً، ظهرت 2

 چرخدمیحول االرض ضیاؤه من الشّمس!:  یدور( القمرُ کوکبٌ 3

 میش«: !و لی نعجةٌ واحدةٌ نعجةًإنَّ هذا أخی له تسع و تسعون ( »4
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 مفهوممبحث: 

 « عندَ الخوفِ، فمن لیسَت له هذه العالمات فهُو لیس مؤمناً! …عندَ المُصیبة و  …المؤمنُ »عیّن الصّحیح للفراغین حسبَ المعنی:  -72

 یصدقُال  -( یصبر2ُ  ال یکذبُ -( یغفر1ُ

 ال یصدقُ -( یغفر4ُ  ال یکذبُ -( یصبر3ُ

 «إثْنَانِ خَیْرٌ مِنْ وَاحِدٍ و َثاَلثَةٌ خَیْرٌ مِن اثْنَیْنِ . . .، فَعَلَیْکُمْ بِالْجَمَاعَةِ!»للمفهوم:  غیرالمناسبعیّن  -73

 «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اهللِ جَمِیعاً وَ الَ تَفَرَّقُوا( »1

 ( إنّ طَعام اإلثنینِ ال یکفی الثاّلثة!2

 نغمه اندر پردة وحدت بیار/ ابر رحمت را به روی ما بیار( 3

 وحدت مسلم ز دین فطرت است /زنده هر کثرت ز بند وحدت است( 4

 عیِّن الصّحیح حول الحوارات التالیة: -74

 مِن الکُوَیتِ!( هَل حَضرَتُکَ مِن العِراقِ؟!: نعم، أنا 1

 ( کَم عددُ المُرافِقینَ؟!: ستّةٌ: والدایَ و أختایَ و أخوایَ!2

 ( لِماذا تنزل األمطار الکثیرة؟!: تنزل األمطار الکثیرة فی فصل الربیع!3

 ( مِن أیِّ مدینَةٍ أنتَ؟!: أنا مِن مَدینةِ باکِستان!4

 «و اعلَموا أنَّ اهلل یعلمُ ما فی أنفُسِکم»الشّریفة: عیّن المناسب لمفهوم هذه اآلیة  -75

 ( ال یعلمُ ما فی القلوبِ إلّا خالقُها!2 ( إنّ اهلل یری ما تعمَل فی هذِه الدّنیا!1

 ( المؤمن یَعرفُ ما یخلقُ اهلل لَه!4  أنتُم ال تَعلَمونَ! ( إنّ اهللَ یعلمُ و3

 «مَن جاءَ بالحَسَنة فَلَه عَشرُ أمثالها»فی مفهوم اآلیة الشّریفة التّالیة:  الخطأعیّن  -76

 کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد بازتو نیکی می( 1

 گیری!از هر دست بدهی از همان دست پس می( 2

 «هَل جزاء اإلحسان إلّا اإلحسان( »3

 «اآلخرة حَسَنةًرَبّنا آتِنا فی الدُّنیا حسنةً و فی ( »4

 قواعدمبحث: 

؛ کَم تلمیذاً «یذاً!عندَما تدخلُ مَدرستی الصّغیرة، تُشاهدُ أربعةَ صُفوفٍ علی الیَمینِ و ثالثةَ صُفوفٍ علی الیَسارِ، فی کلِّ صفٍّ أربَعة عَشر تِلم» -77

 فی هذِه المَدرسةِ؟

 ( أربعة و عِشرون4َ ( ثَمانیة و تسعون3َ ( تسعة و ثَمانون2َ ثنتان و أربَعونَإ( 1

 :الخطأعیِّن  -78

 ( خمسة عشر فی خمسة = مائة ناقص خمسة عشر2 ثناعشر ناقص إثنینإلف تقسیم علی مائة = أ( 1

 ثمانیة( ستّون زائد أحد عشر = تسعة و سبعین ناقص 4 ( تسعة عشر فی أربعة = ثمانیة و ثالثین فی إثنین3

 !«لی زمیالنِ اِثنانِ وَ زمیلتانِ . . . »عیّن العدد الصّحیح للفراغ فی العبارة التّالیة:  -79

 ( ثالثة2  ( واحد1

 ( اَربعة4  ( اثنتان3ِ
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 فی استعمال العددِ: الخطأعیّن  -80 

 الصّفِ الرّابع!( قد شاهدت نتائج امتحانات 2 ( سَیَحضُر الطَّالبُ فی الصّفِّ بعدَ خامسِ دقائقَ!1

 اهللُ السّماواتِ و األرضَ فی ستّةِ أیامٍ! ( خلق4 ( رأیتُ فی هذا البیت سبعینَ رجالً!3

 األمر أو النّهی:فعلُ فیها  لیسعیّن عبارةً  -81

  «لهٌ واحدٌإثنین إنّما هو إو قال اهلل التتّخِذوا إلهین ( »1

 «عندنا قالوا اقتُلوا أبناءَ الّذین آمنوا معه فلمّا جاءَهم بالحقّ مِن( »2

  «فقُل الحمدُ هلل الّذی نَجّانا مِن القومِ الظّالِمین( »3

 ( ظَنَنتُ أنّکَ التَکتُمُ الحقَّ ألنّی حَسِبتُکَ صدیقاً صادقاً!4

 عیّن الکلماتِ المناسبة فی النّوع کلّها: -82

 أنا -أنتنَّ -هوَ -( أنت2َ  أینَ -مَتی -کَم -( ذا1

 نمَتْ -صالِحة -مستعِرة -( منهمِرة4  أوجدَ -أنجم -أنعمَ -( أنزل3َ

 

 مبحث: ترجمه

 : الخطأعیِّن  -83

  مادرمان گفت: این غذاها برای میهمانانمان کافی است!( قالَت اُمُّنا: هذِه األطعمةُ تَکفی ضیوفنا!: 1

 کالغ حیوانی از حیوانات جنگل است که رنگ سیاهی دارد!( الغرابُ حیوانٌ مِن حیواناتِ الغابَةِ لَه لونٌ أسوَد!: 2
 کند!شک برای اشتباهات طلب آمرزش میآن مرد بی( ذلکَ الرّجلُ یَغفرُ األخطاءَ دونَ شکٍّ!: 3
 آموزان کالس ما در امتحان موفق شدند!بیست درصد از دانش( عِشرون فی المئة مِن تالمیذ صفِّنا نَجحوا فی االمتِحانِ!: 4

  …سال ام«: هذا العامَ أصبَحتُ للمرّةِ الرّابِعةِ حائزاً علی جائزةٍ واحِدةٍ فی تألیف ثالثةِ کتبٍ فی مجال اللّغةِ و األدبِ!»عیِّن الصّحیح فی الترجمة:  -84

 زبان و ادبیات شدم! زمینةبرای بار چهارم برندة یک جایزه در تألیف سه کتاب در ( 1

 زبان و ادب شدم! گانةسههای تألیف کتاب زمینةبرای چهارمین بار حائز دریافت یک جایزه در ( 2

 شوم!زبان و ادبیات یک جایزه در تألیف چهار کتاب برنده می زمینةسومین مرتبه است که من در ( 3

 های لغت و ادبیات فارسی برندة جایزة واحدی شوم!چهارم توانستم در نوشتن کتاب سومم در زمینه مرتبة( 4

 :الخطأما هو  -85

 شوم!دارد که من از در دوم داخل می این خانه سه در( لهذا البیت ثالثة أبوابٍ أدخل من الباب الثّانی!: 1

 کند، پس بیا به منزل ما!غذای خانوادة ما برای پنج نفر کفایت می( طعامُ اُسرتنا یکفی خمسةَ أفراد، فتعالَ إلی منزلنا!: 2

 پدر برای دختر، یازده خودکار از بازار خریده است!( اشتری الوالد لبنته أحد عشر قلماً من السّوق!: 3

 سن این درخت در جنگل بیست و پنج سال است!( عمرُ هذه الشّجرة فی الغابة خمسة و عشرون عاماً!: 4

 عیّن الصّحیح: -86

 دیگر گناهی است که آفریدگار آن را نخواهد بخشید!ستم بندگان به یک( ظُلمُ العباد بعضهم بعضاً ذنبٌ ال یَغفرُه الخالق!: 1

 اند!ای زیبا ساختهای جاری شد که مردم در اطراف آن خانهدر روستای ما رودخانه( یجری فی قریتنا نهرٌ بَنی النّاسُ حولَهُ بیوتاً جمیلةً!: 2

 کنند!دیروز صحبت می حادثةها دربارة بعضی از همسایه( کانَ الجیران یَتکلَّمونَ حول واقعة األمسِ بعضهم بعضاً!: 3

ده ضرب در چهار مساوی است با چهل و چهل به اضافه چهل مساوی است با أربعة یساوی أربعینَ و أربعونَ زائد أربعین یساوی ثمانین!: ( عشرة فی 4

 هشتاد!
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 پایة دهم -(1عربی، زبان قرآن )
 

 ةُالْعَدَدیَّ اَلْمَواعِظُ :اَلدَّرْسُ الثّانی

 یح؟ما هو الصّح -87 

 اند!غذاهایی لذیذ پختهاند، برای ما آن زنانی که مؤمن( طَبَخت اولئک النّساء المؤمنات لَنا أطعمة لذیذةً!: 1

 فصل چهارم در سال ایرانی، فصل زمستان است!( الفصل الرّابع فی السَّنَة اإلیرانیّة فصل الشّتاء!: 2

 آن مرد برای فرزندش باغ بزرگی به ارث گذاشت!( وَرَّث ذلک الرَّجل حدیقةً کبیرةً لوَلدَیه!: 3

 چه کسی با این هدایای طالیی برای برندگان آمد؟! ( مَن جاءَ بِهذه الهدایا الذَّهبیّة للفائزین؟!:4

 : الصّحیح عیِّن -88

 های همیشگی علم هستند!دانشمندان مسلمان چشمه( إنّ العلماءَ المُسلمینَ کانوا یَنابیعَ العلمِ للجَمیع!: 1

 کننده در مسابقة حفظ قرآن دومین نفر برنده شد!آموز شرکتاز میان شش دانش( فاز تلمیذان إثنان من بین ستّة طلّاب فی مسابقة حفظ القرآن!: 2

مان برای حضور در جشن بزرگی که سه روز دیگر در مدرسه( دُعیت للحضور فی حفلة عظیمة ستنعقد فی مدرستنا بعد ثالثة أیّام!: 3

 برگزار خواهد شد دعوت شدم!

آموز در ساعت هشت صبح منتظر دیدن هفت دانش( کان تسعة طلّاب ینتظرون فی الساعة الثامنة صباحاً زیارة أحد أصدقائی!: 4

 یکی از دوستان خود بودند! 

 فی التّرجمة: الخطأعیّن  -89

 األمل!:یّها النّاس، إنّ أخوف ما أخاف علیکم اثنان: إتّباع الهوی و طول أ( 1

 ترسم دو چیز است: پیروی از هوا )ی نفس( و درازی آرزو!ترین چیزی که بر شما میای مردم، همانا ترسناك

 ربعة رجال لیس لهم خامس!:أک بالحدیث ءاجنّما إ( و 2
 همانا مردم چهار حدیث را نزد تو آوردند در حالی که پنجمی ندارد!

 ائمة و ال تردّ لها رایة!:( فتن کقطع اللیل المظلم، ال تقوم لها ق3
 های شب تاریک که در برابرش کسی به پا نخیزد و پرچمی برایشان برگردانده نشود!هایی هست مانند پارهفتنه

 ( إنّ شرّ الناس عند اهلل یوم القیامة عبد أذهب آخرته بدنیا غیره!:4
 به خاطر دنیای دیگری از بین ببرد! ای است که آخرت خود راهمانا بدترین مردم نزد خدا در روز قیامت بنده

 مفهوممبحث: 

 فی الحوارات: الخطأعیّن  -90

 اً!إنّ ایرانَ بالدٌ جمیلةٌ جدّ -( کیف وجدتَ ایرانَ؟ 2 مساء النور یا عزیزی! -حبیبی!  یا ( مساءَ الخیر1ِ

 مدینةِ جویبار فی محافظةِ مازندران! أنا مِن -أنتَ؟ ( مِن أیِّ مدینةٍ 4 ال أنا إیرانیٌّ! -( أنتِ من باکستان؟ 3

 :کلّهاعیّن جواباً کلماته متناسبة  -91

 ( عِنَب/ رُمّان/ جُبنَة2  ( مَطعَم/ مَلعَب/ مُختَبَر1

 ( أب/ رِجل/ أخ4  ( طَیّار/ حاسوب/ بائِع3

  عیِّن الجملةَ الصّحیحةَ حَسَبَ الْحَقیقةِ و الْواقعِ:                  -92

 ( إذا إثنان یتناجیان فعَلَینا أن نَدخُلَ بینَهما!2  ( فَصلُ الخَریفِ یأتی بعدَ الشِّتاء!  1

 أیّام االُسْبوع یَوْمُ الخَمیسِ! مِن( اَلیومُ السّادِسُ 4 بٌ!   ( جائزةُ الْفائزِ الْأوّلِ فی المُسابقات فِضَّةٌ و الثّانی ذَه3َ

 معناه عن الباقی: یختلف« قامَ»عیّن فعل  -93

 ( فی بیتِ اُختی الکبیرة قُمتُ بِقرائةِ دروسی!2 ( قامَ صدیقی بتوزیعِ الورود فی مهرجان المدرسة!1

 المؤمنةُ الصّالحةُ بأداء واجباتها!( تقومُ 4 ( قامَت زمیلتی لإلجابةِ عن سؤالِ المُدَرِّسة!3
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 پایة دهم -(1عربی، زبان قرآن )

 

 دیَّةُالْعَدَ اَلْمَواعِظُ :اَلدَّرْسُ الثّانی

 عیِّن الجواب الصّحیح للفراغین: -94 

 «ا و ...نا بهدیّة غالیة!وروبّبعد سنوات کثیرة ... أخی الکبیر من ا»

 قام - جاءَ بـ( 2  قام –( أتی 1

 أتی -بـ جاءَ ( 4  جاءَ –( أتی 3

 عن الباقی فی المفهوم: تختلفعیّن عبارةً  -95

 ( فقیهٌ واحدٌ أشدُّ علی الشّیطانِ مِن ألفِ عابدٍ!1

 ( لیسَت العبادةُ کثرةَ الصّیامِ و الصّلوةِ و إنّما العبادةُ کثرةُ التّفکّر فی أمرِ اهلل!2

 ( تفکّرُ ساعةٍ خیرٌ مِن عبادةِ سبعینَ سنة!3

 ابیعُ الحکمةِ من قلبهِ علی لسانه!( مَن أخلَصَ هلل أربعینَ صباحاً ظَهَرَت ین4

 قواعدمبحث: 

 عیّن العبارة الّتی یوجَد فیها عددٌ ترتیبیٌّ: -96

 ( جلستُ فی نهایة القاعة علی الکرسیّ العِشرینَ!2 عَشَرَ کرسیّاً خشبیاً! ( فی هذه الغرفة سبعة1َ

 ثمانین فی المئة من موجودات العالم حَشَراتٌ؟!أنَّ ( هل تَعلَم 4 اِثنینِ!( بَقی ذلک المسافر فی الفُندق بمدّة اُسبوعین 3

 ؟ معاًفعل ماض و فعل مضارع  ما جاءفی أیّ عبارة  -97

 ( هل سافرتَ إلی ایران حتّی اآلن؟ ال؛ لکنّی أُحبُّ المسافَرَة إلی ایران!1

 اللّقاءِ؛ مع الساّلمة!( إن شاء اهلل تسافرُ الی ایران! إلی 2

 !ة( و قل ذاک هو اهلل الّذی یُخرجُ من الشّجرة الثّمر3

 فیه قمره! اللّیل و أسألُ نفسی فمنْ أوجد إلی ( و أنظُر4

 عیّن الصّحیح حسب قواعد العدد: -98

 العام الثّانی!تبت هذه المقالة فی ( ک2ُ ( سیرجعُ أبی بعد الشّهر الخمسة مِن السّفر!1

 ( عملنا مِن الکتاب التّمرین الثّانیة!4 یّام!أ( اُصیب بِمرضٍ فلم یذهب إلی المدرسة سابع 3

 فی استعمالِ العددِ: الخطأعیّن  -99

 ( فی مکتبتِنا مجموعةٌ شعریّةٌ لحادی عَشَر شاعِراً!2 ( شاهَدتُ نتائج إمتحاناتِ الصّفّ الثالِث!1

 ( مرَّ تسعَة أشخاصٍ من ممَرِّ المُشاةِ!4 ألوّل مرّة إشتَرَکنا فی المُسابقاتِ العالَمیَّةِ!( 3

 عیّن الضّمیر المناسب للفعلِ: -100

 ( هی کان یرجع مِن الشّرکة!2  ( هی سأشتغل بهذا األمر!1

 ( نحن اُرید أن أذهب الی المکتبة!4  ( هو ما ظلم حتّی اآلن!3

 «!میذاتلمِن بینِ الت …و صِرتُ  …و  …قرأتُ کلَّ دروسی »عیّن الصّحیح للفراغاتِ:  -101

 ( أربعة أیامٍ/ ثالثة لیالٍ/ الطّالب األربع2 ( ثالثة أسابیع/ ستّة أیامٍ/ الطّالبة الثّالثة1

 اثنین/ ثالثة أیامٍ/ الطّالبین االثنین( اُسبوعین 4 ( سادسة أیامٍ/ خامسة لیالٍ/ الطّالبة األربعة3
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