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يف �� األدّق و األصّح للّرتعّین املفهومجمةالجواب الحوارأو أو املفردات )۱-۱۰(:أو
إخواناًَعلَْيکُماللِهنِْعَمَتَواْذکُروا(-۱ ِبِنْعَمِتِه فأَْصَبْحُتم ُقلُوِبکُْم بَْیَن فأَلََّف أَْعداًء کُْنُتْم و)إْذ ..خداوندنعمت: ......را

دشمنیشامبر)۱ که آنگاه کنید دلبودید[هم]اناد یافـتپس پیونـد هـم به [لطـف]بـتـاهایتان اونعمـته
[یکدیگر]برادر شوید!ان

دل)۲ پس بودید دشمن هم] [با که آنگاه کنید یاد خود شدیدبر برادر هم] [با وی نعمت با آنگاه داد، پیوند هم به را !هایتان
که)۳ کنباید یاد خود آننبر بودد دشمن هم] [با که دلنگاه پس داداهد پیوند هم به نعمت،را با برادرشآنگاه هم] گشتند![با
خودتان)۴ آوردیدبر یاد دشمنبه که پس[هم]انآنگاه شـدیدبودید همـدل یکدیگر] بـ[با آنگـاه [لطـف]، انبـرادراونعمـته

شدید ![هم]
علی«-۲ یُهاِجُموا أْن الرشطِة رجاُل بغازاٍت!أراَد لِیَُفرُِّقوُهْم املباراِة أثناَء امللَعِب أرِض يف تََسلَّلوا قد کانُوا پلیسمردان:»ُمشاِغبیَن

...............خواستند
می)۱ نفوذ ورزشگاه زمین در مسابقه هنگام که شورشیانی شوند!به متفّرق آنها تا برند یورش گازهایی با کردند،
به)۲ مسابقه اخاللگرانهنگام کرددرمیان نفوذ ورزشگاه آنهاه،زمین تایورشبه گازبرند کنند!با پراکنده را آنها
خطاکاریبه)۳ مسابقهبازیکنان هنگام ورزشگاه زمین در آفسایدکه برددهشمرتکب یورش گازه،بودند، با را کنند!آنان متفّرق
ورز)۴ زمین در مسابقه هنگام که اخاللگرانی کنند!به پراکنده گازهایی با را آنان تا برند یورش بودند، کرده نفوذ شگاه

عاَهْد«-۳ و العربّیِة اللُّغِة ِبِدراسِة نَفيسبدأُت أُت يفْنعلی أتکاَسَل »:تََعلُِّمه!ال
رشو۱ منع) عربی زبان فراگیری ندهم!وبه راه خود به را تنبلی یادگیریش در که گرفتم تصمیم و دم
آن)۲ فراگیری در که کردم عهد خودم با عربی، زبان مطالعۀ رشوع نکنم!هرگزبا تنبلی
زبان)۳ مطالعۀ به نکنم!رشوع تنبلی عربی آموزش در که بستم پیامن و عهد خودم با و کردم عربی
نکنم!۴ تنبلی آن یادگیری در که کردم عهد خود با و کردم عربی زبان مطالعۀ به رشوع (

حیح:عّیِن-۴ الصَّ
تََدُعناُّمکانَْت)۱ ال يفي منیي رها مشکالت در مرا مادرم کند!املَشاکل!:
النَّب۲ ُسِئَل أ6يُّ) الْ: پیامربيُّ خیٌر؟: است؟6امِل بهرت ثروت و مال کدام پرسید:
أْص)۳ شابّاً کُنُت يفلَاّم أسیراً اسَبحُت جنگ در بودم، جوان که هنگامی شدم!الَحرِب!: یر
لِک۴َ الّتکاُسَل أتُرُک َغداً!:) َم أتََقدَّ کنی!ي پیرشفت فردا اینکه تا کن رها را تنبلی

لِلَفراغِ؟-۵ املُناسُب ُهَو ما
َحَصل۱ْ علی) يفُت الّدکتوراه َحضاَرة←!الطِِّب................
إن۲ْ سّیارتنا ................ أحُد طائِرات←َفَجر!)
الّذمیيلز)۳ إلی تارًة َجنَبه!................ یَجلُس سبُقیَ←ي
يل۴ ..............ُمْع) کثیرًةجٌم العرُمفرداٍت یَُضمُّ←بّیِة!ِباللّغِة

۶-ِ تُناِسُبماَعنيِّ املفهومال َحَسَب املعنی:مفرداتُه و
س-التَّنابُز-االْسِتْهزاء-االغتیاب)۲املباراة-الَحکَم-الُْمهاِجم-املتفّرج)۱ التَّجسُّ
الطّبّي-املحرار-الحُبوب)۳ اث-الثَّقافة-الَحضارة)۴املرهم-القطُن خفیضالّت-الرتُّ

۷-ْ یُناِسُبماَعنيِّ املفهومال َحَسَب :الباقَي
مقال!)۱ مقاٍم الکالَم!)۲لکّل یَجرُّ الزَّلَل!)۴تعلُم!ماكُلَّتَُقْلال)۳الکالُم ِمَن تَْسلَْم تَکلَّْم، ثّم َفکِّْر

املفهوِم:يفالَخطَأعّین-۸
يف()۱ لیس ما ِبألِسَنِتِهم زبان←)ُقلوبهمیَقولوَن با دل مطابقت عدم
تَْف()۲ ال ما تَقولوَن منی←)َعلونلَِم آنچه از صحبت دانیمعدم
أْن)۳ ِبلسانَِکتجرَحالَعلیَک زدن←!اآلخریَن زبان زخِم از پرهیز
َمْن۴ الّناِس أتقی يف) الحقَّ َعلیه!قاَل َو لَه رشایطحق←ما هر تحت گویی
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ترتیِب-۹ يف الصحیَح ِ املفهَعنيِّ َحَسَب التاليِة وِم:الُجَمِل
أُخری!۱ مرًة الّنهايئ يف لَیَتقابال هدٍف بال ثانیًة الفریقاِن تَعاَدَل .
ُمها۲ َشکََّل فریِق. مرمی»األهيل«ِجُمو إلی قويًّة باب«هجمًة »!الشَّ
الالِعبیَن!۳ أََحِد تََسلُِّل بسبِب الهدَف َقِبَل ما لکّنه الَحکُم َصَفَر .
املتفرُِّجوَن۴ فأُْعِجَب یقدْر ومل الکرَة لیأخَذ یََدیِْه املرمی حارُس مدَّ .!

۱(۲←۳←۴←۱۲(۱←۳←۲←۴۳(۴←۳←۱←۲۴(۲←۴←۳←۱
۱۰-ِ الحقیقة:الخطأََعنيِّ و املفهوِم َحَسَب

الّناِس)۱ بَنَي التَّواُصِل َقطعِ أَسباِب أََهمِّ ِمن !لَِفْضِحِهمالّناِسأَرساِرلِکَشِفُمحاَولٌَةُسالتَجسُّ)۲!الغيبُة
محاولٌة)۳ نَْفَعَل)۴م!تکریِمِهوالناِساحرتاِمألداِءالتَّْبجیُل أْن هو دوَننَْقِصُدُه،ماالتأجیُل وقته !التَّأخريِيف
النَّ �� ِبالّتصِّاِْقَرأ ثُدقَّاَيل َعٍة أِجْب األسئلَة:مَّ )۱۱-۱۵(ِن

يفَتَربُتُْع« الباحثیَن من کثیٍر اهتامِم محوَر والّثقاَفُة اإلنسانّیِة القيهالعلوم و املُشرتکات من األهداِفمجموعٌة و أیضاًیم الُفنـوِنو
اآلدا اإلو و الّسیاسِة و الّتاریخِ و تُراِب ألنّها الَفرِد مِبوِت متوُت ال ُمقتصاِد! و معّینٌة ثقافٌة ُمجتمعٍ لکُلِّ جمیِعهم! املجتمع أفراد يفُث حّددة

الخاّص مکانهزَمانِه َعربَیَکتسُبوو والَدته ُمنذ ُمجتمعٍ ِمن اإلنساُن هها و اللِإلنساِناّصٌةخيالحیاِة و الفیزیولوجّیـُةتؤثُّرفقط العوامـُل
الَعمليف یتعلَّهذه بَل ِفطریًّة لیَست و جیٍلّیِة إلی جیٍل من یَنقلونَها و األفراد مجتمـعٍَحتُصِبحّتیُمها مـن تنتقـل و شخصّیتهم ِمن جزًء

و و الّتعلیِم و اللّغِة طریِق عن آخَر مجتمعٍ تَإلی بل جامدًة لیست و الحدیثة اإلتّصال الّثقافـةسائل ِبناَء إّن الزّمِن! ُمروِر مَع تَنمو و تغیَُّر
أنرضور علینا و لنا نسنُحافَظٌي ال و العظیمِة ثقافِتنا الَعلی الّثقافِة إلی ِبتغییرِها »ربّیِة!غمَح

الّص-۱۱ ِ النّص:َعنيِّ َحَسَب حیَح
ا)۱ َموجوداِت خاّصٌة!العلِکُلِّ ثقافٌة نَْح۲لَِم نیَن!) السِّ ِخالَل الّثقافة نََتَعلَُّم ُن
يف)۳ واحدٌة!لِلّثقاَفِة صورٌة العالَم مناطِق ه۴کُلِّ الفیزیولوجّیُة العوامُل الرّئیّيس) العاِمُل لِلّثقاَفِة!َي

:الّصحیحَعیِِّن-۱۲
َفقط!)۱ األفکاِر ِمَن َمجموعٌة کاِملٌة!ُمْن)۲الّثقاَفُة و غنّیٌة ثقاَفٌة لَنا الطُّفولَِة ُذ
يف۳ ُمهمٌّ َموضوٌع الّثقاَفُة اإلنْ) تََتَغیَُّر۴سانّیِة!الُعلوِم ال الّثقافُة الزَّمِن!َمَع) ُمروِر

:الخطأَعیِّن-۱۳
املُجتمعِ!۱ ِمَن الّثقاَفُة تُکَتَسُب خاّصٌة!۲) ثقافٌة ُمجتمعٍ لِکُلِّ (
أْن)۳ الّثقاَفُةیُمکُن آخَر!إتَنتقَل مجتمعٍ لیسْت)۴لی ُمْنإکتسابّیًةالّثقافُة نَعلَُمها کُلّنا َغِر!و الصِّ ُذ

الّتالخطأَعیِّْن-۱۴ :لِلکلامِت َخطٌّ تحتها ي
الفتُعَت)۱ وزنربُ: علی مصدُرُه املجهوُل، یَک۲ْ»إفتعال«عُل مصدره) حرفا»إکتساب«َتِسُب: له زائداِن، ن
الّناقَصِةتُصبَح)۳ األفعاِل ِمن املضارع، الفعُل مصدره۴: املجهول، الفعل تؤثُِّر: »تأثیر«)

اإلعرايب-۱۵ املحّل َعِن الّصحیَح املُعّینِة:َعّین یَکتسُبثقاَفٌةُمجتمعٍلکلُّ«لِلکلامِت و !»اإلنساُنهاـمعّینٌة
إلیه)۱ مضا۲مفعول-مبتدأ-مضاٌف إلیه) فاعل-خرب-ٌف
جّر۳ بحرف مجرور إلیه-مبتدأ-) جّر۴مضاٌف بحرف مجرور مفعول-خرب-)

۱۶-: َخطٌّ تَحَتها الّتی لِلکلامِت الّصحیح َعّین
کُلِّنا!ُمساَعَدُة)۱ علی َفریضٌة الفاعل←الُفقراِء اسم
أْع۲ لِکالخیَرَمُل) َعّندامئاً اللُّه یَرَضی ّتفضیلالاسم←ي!ي
إَيلََّمْنإخواينأَحبُّ)۳ املضارع←!ُعیويبأهدٰی الفعل
إذا۴ تَيفَتَرصَْخ) ِمْنْسالَجَبِل َصوتََک الّرشط←جدیٍد!َمُع فعل

العبارة؟-۱۷ هذِه يف صفًة الفاخرةيَفَتِخُرالَْمظَهِرَجميَلَرُجالًشاهدُت«کْم »!مِبَالِبِسه
اثنتاِن)۱ صفات)۲صفتاِن صفات)۳ثالُث صفات)۴أربُع خمُس
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األفعاِل:نَفيفالخطأَعّین-۱۸ ٰهِذِه ي
ساَعْد۱ ن۲َاُساِعْدلَْم←ُت) َسوَف نَرجَعلَْن←رجُع)
یَْع←لَُمیَْع)۳ تُْر۴لَْمال تُرِسلوَن←ِسلوَن) ال

فیها-۱۹ تَُرتَجُم عبارًة ْ الباقيیختلفبشکٍل»کانَْت«َعنيِّ :عن
الطُُّیور!)۱ و النِّعاجِ من مزرعته يف کثیرٌة حیواناٌت ألََحِدنا کانت
لیلة!)۲ کّل نِعاجه و مزرعته تَْحرُُس کبیرٌة کالٌب عنَده کانت و
یوم!)۳ کلَّ الصحراء إلی معها تَْخُرُج ِصغاٌر للنِّعاجِ کانت و
القریة)۴ إلی تَرِْجُع الغروِب عنَد کانت رسور!و و راحٍة يف لَتناَم

۲۰-ْ الّتالخطأََعنيِّ العبارة مفردات سالماً(:الیةعن قالوا الجاهلوَن خاطََبُهم )وإذا
حرٍف:خاطََب)۱ بزیادة ماٍض رشط/واحدفعل الغائب،جمع،ضمیر:ُهم)۲فعل إلیه/للمذکّر مضاٌف
للمذکر:الجاِهلوَن)۳ سامل جمع الفاعل، زائد:قالوا)۴لالفاع/اسم حرف دون للمذکّر، ماٍض رشط/فعل جواب
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*▲۲گزينۀپاسخ:-۱ سؤال: حيطه:سادهمشخصات کتاب۷۶صفحۀ*دانش*
کنیدْذکُروااُ یاد داد:أَلََّف/)۳ۀگزینرد(بودید:کُْنُتْم/)۴و۳هایگزینهرد(: کـردپیوند همدل :َبْحُتمأَْصـ/)۴و۱هـایگزینـه(رد،

گشتید )۳و۱هایگزینه(ردشدید،
حيطه:▲۴گزينۀپاسخ:-۲ * متوسط * سؤال: فهممشخصات و درس*درک کتاب۵تا۲هایترکیبی

شورشیاناخاللگران:ُمشاِغبیَن تََسلَّلوا/)۳ۀگزینرد(، قد کرده:کانوا شدهنفوذ آفساید مرتکب /)۲و۱هـایگزینهرد(بودندبودند،
کنند:لُِیَفرُِّقوُهْم پراکنده را آنان (/)۱ۀگزینرد(تا گازهایی )۳و۲هایگزینهردغازاٍت:

حيطه:▲۴گزينۀپاسخ:-۳ * متوسط * سؤال: فهممشخصات و کتاب۵۸صفحۀ*درک
گزینۀ (رد کردم رشوع گزینۀ۲بَدأُت: (رد کردم عهد عاهدُت: گزی۱)/ (رد یادگیری تََعلُّم: )۳نۀ)/

*▲۳گزينۀپاسخ:-۴ سؤال: حيطه:دشوارمشخصات فهم* و کتاب۷۵ۀصفح*درک
تََدُعن۱ ال کانَت منی) رها کردي:
شد۲ پرسیده ُسِئَل: (
می۴ ترک أترُک: لِکَ) کنمکنم/ پیرشفت تا أتقّدَم: ي

*▲۴گزينۀپاسخ:-۵ سؤال: حيطه:سادهمشخصات کتاب۶۰و۱۸،۵۰هایصفحه*دانش*
(متّدن)۱ َحضارة مدرک)←) (گواهی، َشهاَدة
(هواپیام۲ طائرات (چرخ←)ها) ها)إطارات
۳) یَسبُق می) (یَ←کند)رانندگی میآهمُس سخن پچهسته میگوید، کند)پچ
(در۴ یَُضمُّ دارد)بر)

*▲۴گزينۀپاسخ:-۶ سؤال: حيطه:سادهمشخصات کتاب۶۰و۴،۳۱،۵۲هایصفحه*دانش*
:هاگزینهۀترجم

مسابقه-داور-مهاجم-متاشاچی)۱
کردن)۲ زدن-غیبت دادن-ریشخند ناروا کردن-لقب جاسوسی
پامد-بهداشتیۀپنب-دماسنج-هاقرص)۳
تخفیف-میراث-فرهنگ-متّدن)۴

حيطه:▲۲گزينۀپاسخ:-۷ * متوسط * سؤال: بیترکی*کاربردمشخصات
:هاگزینهۀترجم

است!)۱ سخنی جایی، هر دارد)برای مکانی نکته هر و جایی سخن (هر
[به)۲ میسخن سخن خود] میآورد!دنبال حرف آورَد)(حرف،
می)۳ را نگو!هرچه دانی
مبانی!)۴ ایمن لغزش از تا بگو سخن سپس بیندیش

*▲۲گزينۀپاسخ:-۸ سؤال: حيطهمتوسطمشخصات فهم:* و ترکیبی*درک
گزینۀ «۲ترجمۀ منی: انجام را آنچه میچرا »گویید؟دهید،

حيطه:▲۴گزينۀپاسخ:-۹ * متوسط * سؤال: کتاب۳۱ۀصفح*دانشمشخصات
:جمالتترجمۀ

نهایدو)۱ دور در تا شدند برابر هم با گل بدون دوباره کنند!تیم دیدار را یکدیگر دیگر بار ی
تیممها)۲ پر»األهيل«جامن بهیورش را دروازقدرتی دادند»بابالّش«تیمۀسوی !شکل
نپذیرفت!)۳ بازیکنان از یکی آفساید دلیل به را گل ولی زد سوت داور
بگیردروازه)۴ را توپ تا کرد دراز را دستش دو شگفتبان متاشاچیان پس نتوانست ولی شدند!د زده



5
قرعربیدرساستانداردهایپرسش و۲نآو آزمونتجربیریاضی )۱۰(ویژۀ

متوسطهدومدورۀدهمیازپایۀ

حيطه:مشخصا▲۴گزينۀپاسخ:-۱۰ * متوسط * سؤال: فهمت و ترکیبی*درک
:هاگزینهۀترجم

از)۱ دالمهمغیبت است!ترین مردم میان ارتباط گسستگی یل
رسوایتالشجاسوسی،)۲ جهت مردم رازهای کردن آشکار است!شانسازیبرای
ایشان،بزرگداشت)۳ گرامیداشت و مردم به احرتام ادای برای است!تالشی
انداخنت)۴ تأخیر داریم،به را انجامش قصد که را کاری که است این بدونوقتدر، دهیم!ش انجام )�(تأخیر
منت: �� ترجمۀ

مجموعه« آن و است انسانی علوم محّققان از بسیاری توجه محور ارزشفرهنگ، و مشرتکات از وای هـرن همچنـین و اهداف و ها
ا اقتصاد و سیاست و تاریخ و مادبیات با منیست. فرد یک چرارگ میراثمیرد، جامعهکه هر است! جامعه افراد معینهمۀ فرهنگی ای

مـی کسـب زنـدگی طول در تولدش هنگام از جامعه از را آن انسان و دارد را خودش خاص مکان و زمان به محدود فقـطو آن و کنـد!
تأثیری فرایند این در فیزیولوژیکی عوامل و است انسان میمخصوص یاد را آن افراد بلکه نیست فطری و بـهندارند نسـلی از و گیرند

می منتقل دیگر اینکهنسل تا آنجزئیشود شخصیت جامعـهاز از ارتبـاطی جدیـد وسـایل و آمـوزش و زبـان راه از و گـردد! بـهها ای
می منتقل دیگری میجامعۀ تغییر بلکه نیست ساکن و خشک و رشدشود زمان گذر با و بـرایامنمیکند فرهنـگ سـاخت قطعـاً کنـد!

ندهیم! غرب فرهنگ به را آن تغییر اجازۀ و مناییم محافظت عظیمامن فرهنگ از که است الزم ما بر و است »رضوری
حيطه:▲۲گزينۀپاسخ:-۱۱ * متوسط * سؤال: فهممشخصات و درک

ها:گزينهۀترجم
دارند!)۱ خاص فرهنگی جهان موجودات م۲همۀ سال) طول در را فرهنگ میا )�(آموزیم!ها
دارد!۳ یکسان شکلی جهان مناطق همۀ در فرهنگ ع۴) فیزیولوژیک) است!وامل فرهنگ برای اصلی عامل تنها ی

حيطه:▲۳گزينۀپاسخ:-۱۲ * متوسط * سؤال: فهممشخصات و درک
ها:گزينهۀترجم

مجموعه)۱ فقط است!فرهنگ افکار از داریم!)۲ای کامل و رسشار فرهنگی کودکی از
است!۳ انسانی علوم در مهم موضوعی فرهنگ منی)۴)�() تغییر زمان گذر با کند!فرهنگ

*▲۴گزينۀپاسخ:-۱۳ سؤال: حيطه:متوسطمشخصات فهم* و درک
می اکتسابی فرهنگ منت، به توجه بهبا کودکی زمان از را آن و میباشد یم.آموزتدریج

*▲۴گزينۀپاسخ:-۱۴ سؤال: حيطه:سادهمشخصات فهم* و درک
است.»تُؤثُِّر« معلوم فعلی

*▲۱گزينۀپاسخ:-۱۵ سؤال: حيطه:دشوارمشخصات فهم* و درک
*▲۴گزينۀپاسخ:-۱۶ سؤال: حيطه:دشوارمشخصات فهم* و کتاب۱۹و۵هایصفحه*درک

مصدر←ُمساَعَدة)۱
الخیر۲ تفضیل»خوبی«معنایبه←) اسم .نیست،
أَحب۳ُّ است.»ترینداشتنیدوست«معنایبه←) تفضیل اسم ،

*▲۲گزينۀپاسخ:-۱۷ سؤال: حيطه:دشوارمشخصات فهم* و کتاب۴۵و۴۱هایصفحه*درک
سؤال:ۀترجم خوش«عبارت لباسمردی به که دیدم را بالچهره می خود ارزندۀ »ید!های

به عبارت این واژهدر الَْمظَهِر«هایترتیب واژه»الفاخرة«و»َرُجالً«برای»يَفَتِخُر«،»َجميَل هستند.»َمالِبس«برای صفت
می:نکته جمله صورتی بـدر نکـره اسم از پس که گیرد قرار صفت جملـههتواند اینجـا در دهـد. توضـیح را آن رفتـه، يَفَتِخـُر«کـار

از»همِبَالِبِس ب»َرُجالً«پس است، نکره اسمی میهکه توصیف را آن رفته، (جملکار وصفّیه).ۀکند
*▲۳گزينۀپاسخ:-۱۸ سؤال: حيطه:دشوارمشخصات فهم* و کتاب۶۱صفحۀ*درک

یَْع←لَُمیَْع لَُمال
یَْع«تذکّر: منیال یَعلَْم«(نافیه)/»داندلَُم: بداندال نباید (ناهیه)»:
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*▲۴گزينۀپاسخ:-۱۹ سؤال: حيطه:دشوارمشخصات فهم* و کتاب۷۵صفحۀ*درک
:هاگزینهۀترجم

ما)۱ از خود،یکی مزرعه در پرندگان و گوسفندان از بسیاری !داشتحیوانات
سگ)۲ بزرگیو گوسفنداشتهای و مزرعه میکه پاسداری هرشب را او کردند!دان
بچه)۳ گوسفندان کوچکیهو باداشتندای میکه بیابان به روز هر رفتند!آنها
روستا۴ به غروب هنگام و روند!تگشتندمیباز) خواب به شادمانی و آسایش در ا

*▲۲گزينۀپاسخ:-۲۰ سؤال: حيطه:سادهمشخصات فهم* و کتاب۲۰صفحۀ*درک
سؤالۀترجم خطاب«:عبارت را ایشان جاهالن که آنگاه گویند!کنو نرم سخنی آنان] [به »ند،
چسبیده»هم«ضمیر فعل به که آنجا میاز ظاهر مفعول نقش در شود.است،


