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  :﴿ جادلهم بالّتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضلَّ عن سبيله﴾  -٢٦

  !اندداند چه کسانی از راه خود منحرف شدهبا چیزي که بهتر است با آنان بحث کن، که پروردگار تو بهتر می) ١
  !پروردگارت نسبت به کسی که از راه او منحرف شده آگاهتر استبا آنچه بهتر است با آنان مجادله کن، قطعاً ) ٢
  !بدانچه نیکوتر است با آنان مباحثه کن، همانا خداي تو آگاه است که چه کسی در راه او گمراه شده است) ٣
   !اندکه خدایت عالمتر است چه کسانی در راه خود منحرف شدهبه آنچه نیکوتر است با آنان جدل کن، به درستی) ٤

  :»محاولتُه الطُّرق، و كُنّا ال نَهتدي لوال  حاول أن يهدينا إلی أحسن  هو الّذي «   -٢٧
  !شدیمکه تالش کرد ما را بسوي بهترین راهها هدایت کند، و اگر تالش او نبود هدایت نمی او کسی است) ١
نباشد تالش او، هرگز هدایت کند، و اگر که تالش به هدایت ما به بهترین مسیرها میاو کسی است ) ٢

  !شدیمنمی
او همان است که براي هدایتمان به راههایی نیکوتر تالش کرده است، که اگر نبود این تالش او، هدایت ) ٣

  !نشده بودیم
تر، که اگر تالشش نباشد، کند هدایتمان کند به مسیرهاي پسندیدهاو همان کسی است که تالش می) ٤

  !هدایت نخواهیم شد
  :»!قد نَقرأ قسما قليالً من كتاب نَتصفَّحه، و هو و إن كان قليالً ولكنّه يؤثّر في أنفسنا تأثيرا«   -٢٨

خوانیم، و آن درحالیکه کم است ولی حتماً در درونمان اثر گاهی قسمتی اندك از کتاب را ورق زده می) ١
  !گذاردمی

خوانیم، و با اینکه آن اندك است اما در درونمان اثر زنیم میگاه قسمت اندکی از کتابی را که ورق می) ٢
  !فراوان دارد

گمان در خوانیم، که آن اگرچه اندك است اما بیزنیم، میگاه قسمتی اندك از کتاب را درحالیکه ورق می) ٣
  !درون ما اثر دارد

اندك است ولی قطعاً در خوانیم، و آن اگرچه زنیم، میگاهی قسمت اندکی از کتابی را که آن را ورق می) ٤
   !گذارددرون ما اثر می

بودن شمارة صندلی خود را با شمارة  با آگاهی کامل، یکسان  ....................با شمارة داوطلبی   ....................اینجانب 
نامه و دفترچۀ سؤاالت، نوع و کد کنترل درج شده بر روي دفترچۀ  داوطلبی مندرج در باالي کارت ورود به جلسه، باالي پاسخ

 . نمایم سؤاالت را تأیید می
 

  :امضا

  )٣٥ - ٢٦( من أو إلی العربيةالمفهوم لترجمة أو األنسب للجواب عن اعين   ¾¾
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  :»!يشعر بالتَّعب في التّْعليم أبدا ما من طعامٍ نأخذ منه قوةَ التفكّر إالّ الكتاب، فإنّما هو معلّْم ال  «   -٢٩
توانیم نیروي اندیشیدن را بگیریم، زیرا او معلّمی است که از یاددهی هرگز احساس تنها از کتاب می) ١

  !کندخستگی نمی
هیچ غذایی نیست که از آن نیروي تفکّر بگیریم مگر کتاب، چه او تنها معلّمی است که هرگز از یاد دادن ) ٢

  !کنداحساس خستگی نمی
تردید او معلّمی است که از آموزش غذایی جز کتاب نیست که از آن قدرت فکر کردن را یاد بگیریم، بی) ٣

  !ندکدادن هرگز احساس خستگی نمی
جز کتاب، هیچ غذایی نیست که بتوان اندیشیدن را از آن کسب کرد، چه او فقط معلّمی است که از ) ٤

  !کندخستگی را احساس نمی  یادگیري، ابداً
  هناك في جميع لُغات العالم كلماتٌ دخيلةٌ تُغير لغةَ النّاس و كتابتَهم بمرور الزمن و تَخلُق مفاهيم جديدةً «   -٣٠

  ....زبانهاي دنیا   در همۀ: »!في الماضيلم تكن 
کند که کلماتی وارد شده است که با گذر زمان، زبان و نوشتار مردم را عوض کرده مفاهیمی نو خلق می) ١

  !قبل از این نبوده است
هایی ورود پیدا کرده که بمرور زمان، زبان مردم و طریق نوشتن آنها را دگرگون کرده و مفاهیم نو کلمه) ٢

  !ق کرده که پیشتر وجود نداشتهخل
دهند و مفاهیم جدیدي کلمات دخیلی هستند که به مرور زمان، زبان مردم و نوشتار آنها را تغییر می) ٣

  !کنند که در گذشته نبوده استپدیدار می
اند و مفاهیم هاي دخیل وجود دارد که در گذر زمان، زبان و نوشتن را براي مردم دگرگون کردهکلمه) ٤

  !اند که در گذشته وجود نداشتهدیدي پدید آوردهج
  :»!كثير من التَّالميذ يظنّون أنّه يجب عليهم أن يدخلوا جامعةَ الطّب أو الهندسة الستمرار دراستهم«   -٣١

  !دانندآموزان ادامۀ تحصیل خود را فقط در ورود به دانشگاه پزشکی یا مهندسی میبسیاري از دانش) ١
  !پندارند که براي ادامۀ تحصیل خود باید به دانشگاه پزشکی یا مهندسی وارد شوندآموزان میاز دانشبسیاري ) ٢
شود باید حتماً به دانشگاه پزشکی یا مهندسی بروند تا تحصیالتشان که تصور می آموزانیبسیار زیادند دانش) ٣

  !ادامه یابد
وارد شدن به دانشگاه پزشکی یا مهندسی الزم است تا کنند آموزان هستند که گمان میبسیاري از دانش) ٤

  !تحصیالتشان استمرار یابد
  :»!ال نَستطيع أن نُسافر بسيارة قد عطِّلت إالّ أن نُصلِّحها تصليحا«   -٣٢

  !که خراب شده مسافرت کنیم مگر اینکه حتماً آن را تعمیر کنیمتوانیم با ماشینینمی) ١
  !که تعمیرش کنیمکه خراب است به مسافرت برویم فقط زمانیامکان دارد با ماشینی) ٢
  !امکان ندارد بتوانیم با ماشین خراب مسافرت کنیم مگر اینکه آن را بخوبی تعمیر کنیم) ٣
  !که بخوبی تعمیرش کنیمکه خراب شده به مسافرت برویم فقط درصورتیتوانیم با ماشینیمی) ٤
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  :الخطأعين    -٣٣
  !داردناامیدي بدترین چیزي است که ما را از پیشرفت باز می: إن اليأس أسوُأ شيء يمنعنا من التَّقدم) ١
٢ (تجر كان لَه تخفيضمن هذا الم هرچه را امروز از این مغازه خریدم تخفیف داشت: كّل ما اشتريتُه اليوم!  
درخت نان درختی است که مردم فقط مغز میوة آن را : هاشجرةُ الخُبز شجرةٌ ال يأكُل النّاس إالّ لب ثمرت) ٣

  !خورندمی
٤ (ك األعصابحري ،کنی، نور تو به نوري که رنگش قرمز است نگاه نمی: التَنظري إلی نورٍ لونُه أحمر

  !کنداعصاب را تحریک می
  :الخطأعين   -٣٤

که درب ناامیدي را در زندگی کسی: من ال يعرف باب اليأس في حياته اليعرف ما هو غَير ممكن) ١
  !نشناسد امر غیرممکن را نخواهد شناخت

اي از درد، یک ساعت است و دقیقه: دقيقةٌ واحدةٌ من األلمِ ساعةٌ، و ساعةٌ واحدةٌ من اللّذّة دقيقةٌ) ٢
  !یک ساعت لذّت یک دقیقه است

بوي این درخت براي حیوانات ناخوشایند : رائحةُ هذه الشّجرة كَريهةٌ للحيوانات ولكنّها مفيدةٌ للمزارعين) ٣
  !است اما براي کشاورزان مفید است

   !دو دوست واقعی یک روح هستند در دو بدن: الصديقان الحقيقيان روح واحدةٌ في جسدين) ٤
  :عين الصحيح. »!امروز کتابی را خریدم که قبالً آن را دیده بودم «  -٣٥

  .قد اشتريت اليوم الكتاب الّذي رأيتُ قبالً) ٢  .اشتريت اليوم الكتاب الّذي رأيتُ ذلك قبالً )١
  .اشتريت اليوم كتابا و قد كنت رأيتُه من قبل) ٤  .اشتريت اليوم كتابا قد رأيتُه من قبل )٣

 
 
  

 

فترك عملََه و اكتفی بهما، . قيل إنّه كان شاب يأتي إليه من بيت جاره كلَّ يومٍ طعام من الزيت و العسل       
ذات ! و كان يأكل منهما بقدر احتياجه و يترك الباقي في كأسٍِ كبيرة يجعلها في زاوية من البيت حتّی امتَألت

كعادته حول حياته في  يتخيل بدأ ... س في يمينه و عصاه بيده يومٍ حين كان واقفًا جنب الجِدار و الكأ
  .السنوات اآلتية و قيمة الزيت و العسِل

  سأبيع هذا و أشتري بِه بعض الحيوانات و اُنشئ مزرعةً كبيرةً فاُصبِح زارعا غَنيا ثم: فقال في نفسه       
و أشار ...! فإن قَبَِل كالمي فبها، و إالّ َأضربه بهذه العصا . حسن تأديبهفيهب لي ربي ولدا صالحا فاُ أتَزوج 

  !المتخيل و انتهت قصةُ آمال شابنا ... فوقَع ما وقَع ... بالعصا إلی الكأس 
 
  :كيف يصف النص الشاب؟  -٣٦

  !العسل و جمعهما كان محبا للزيت و) ٢  !كان يعمل لتاجر و يأخذ منه الزيتَ و العسَل) ١
٣( ا لَم يكن له شَيءحقِّقها) ٤  !كان فقيرله آماٌل لم يقدر أن ي!  

 :بما يناسب النص  )٤٢ - ٣٦(اقرأ النّص التّالي ثم أجب عن األسئلة   ¾¾
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٣٧-  ن الصحيح في الغرض من النصعي:  
  .الخيال دون العمل يسبب الزلل) ٢  .ال فائدة في جمع األشياء أليامِ الحاجة  )١
  .الخيال و مضراته علی اإلنسانسوء عاقبة ) ٤  .الخيال يهلك المرء و يجعله مفلسا) ٣

  :الخطأعين   -٣٨
    .لم يكن يقصد الشاب أن يتزوج) ١
  .كان الزيت و العسل في وعاء واحد) ٢
    .كانت قيمة البضائع في زمن الشاب تزداد) ٣
  .كان الشاب يتوقّع أن يسمع اآلخرون كالمه و يقبلوه) ٤

  :للنص األنسب  عين العنوان   -٣٩
    عاقبة اآلمال السيئة) ٢    دون اآلمالالرؤيا   )١
  الخيال دون العمل) ٤    األحالم الحسنة) ٣
  
 )٤٢ -  ٤٠(في اإلعراب و التحليل الصرفي  الخطأعين   ¾

  

  :»أتزوج«   -٤٠
 »تزوج« : يتزوج و مصدره: الصيغة االُولی –مضارع ) ١

  معلوم  –متزوج : اسم فاعله –للمتكلّم وحده  –فعل مضارع ) ٢
  »فعل« علی وزن » زوج« ماضيه  –للمتكلّم وحده  –مضارع ) ٣
 و حرفان زائدان» زوج« له ثالثة حروف أصلية  –فعل مضارع ) ٤

  :»يتخيل«   -٤١
  »تفعل« علی وزن » تخيل« مصدره  –للمفرد الغائب  –مضارع ) ١
  معلوم  -» خيل« : له حرفان زائدان و حروفه األصلية –مضارع ) ٢
  »تفعل« علی وزن » تخيل« ماضيه  –للمذّكر الغائب  –فعل مضارع ) ٣
  علی وزن تفعيل» تخييل« له حرفان زائدان، مصدره  –فعل مضارع ) ٤

  :»المتخيل«   -٤٢
  مضاف إليه» نا« و ضمير » شاب« صفة للموصوف  –» تخيل« اسم فاعل و مصدره ) ١
  »شابنا«في » نا« صفة للموصوف ضمير  –» تخيل« اسم فاعل، مصدره ) ٢
  »تفعل« من وزن » تَخيل« اسم فاعل من فعل  –مفرد مذكّر  –اسم ) ٣
  »شاب« صفة للموصوف  –معرف بأل  –مفرد مذكر ) ٤
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  :في ضبط حركات الحروف الخطأعين   -٤٣
١ ( بربفائدة نهم جخرالي ه ثُمراءتالقارِئ في ق جتَهدتاب يك!  
  !سار نَحو الشماِل حتَّی وصَل إلی قَومٍ يسكُنون قُرب مضيق) ٢
  !تَعلَم كَيفَ تَستَعمُل العشب المناسب ِللوِقاية من األمراضِ المختَلفة) ٣
٤ (حهو قال  نَص علِّمالم :ستَمن اليمتَحانِمب في االرسا يديرسِ جع إلَی الد!  

  :عين الصحيح عن توضيح المفردات التالية  -٤٤
  الملعب ←المكان الّذي يهجم العبو كرة القدم إليه ) ١
  الملوث ←الّذي يقذف النّفايات علی سطح األرض ) ٢
  التأجيل ←عندما ال يؤدي اإلنسان أعماله في وقتها ) ٣
  المعرب ←الكلمات الفارسية إذا دخلت إلی العربية ) ٤

  . »با بدان کم نشین که درمانی      خوپذیر است نفس انسانی«: عين ما يناسب مفهوم البيت  -٤٥
  )!صديقه( عن المرء ال تسأْل و سل عن قرينه ) ٢    !من أحب المرء مع) ١
٣ (ن ينَفع الناسالنّاس م بذنب أخيه) ٤  !خير حكَم المرءال ي!  

  :عين ما فيه اسم المكان  -٤٦
  !وصل عمال إطفاء الحريق سريعا مع أن معبرهم ما كان وسيعا) ١
  !ساسية الجلديةاستفاد المريض من مرهم لدفع آالمه من الح) ٢
  !مصلّح السيارات  كانت مهنة أخي من السنوات الماضية) ٣
  !هذا محرار جديد يعمل أحسن مما كان يشبهه من قبل) ٤

  :فيه اسم المبالغة ليس عين ما   -٤٧
  !إن التّوابين المؤمنين اليرجعون إلی أعمالهم السيئة السابقة) ١
  !عاقبته خيرا في الدنيا و اآلخرةهو كان كاذبا كفّارا فليست ) ٢
٣ (ين كثيرين  إنجدفيها تالميذ خالّقين و م مدرستنا ليست كبيرة ولكن!  
٤ (ا مفيدة من الكتّاب حول مجادالت بعض الكفّار مع النبيقرأت قصص!  

  :أصلية كلّها عين ما فيه األعداد   -٤٨
  لغرف،في بيتنا ثالث غرف، واحدة منها أكبر من بقية ا) ١
  الغرفة االُولی للضيوف، فيها منضدة حولها اثناعشر كرسيا،) ٢
  نجد في الغرفة الثانية مكتبة في كّل طبقة منها خمسةعشر كتابا،) ٣
  !يقع هذا البيت في الشارع الخامس، و الباب الحادي عشر بابه) ٤

  )٥٠-٤٣(لجواب عن األسئلة التالية لعين المناسب   ¾¾
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  :يوضح ما قبله» يقفز« عين   -٤٩
  !إلی تلك الشجرة هذا السنجاب يقفز من هذه الشجرة) ١
  !رأيت ذلك السنجاب يقفز بسرعة من هنا إلی هناك) ٢
  !بحثتُ عن سنجاب يقفز من شجرة إلی شجرة بسرعة) ٣
  !كان سنجاب يقفز علی األشجار في الغابة بسرور) ٤

  :عين ما فيه التأكيد  -٥٠
  !سجودا متواضعايسجد اإلنسان في حياته هللا ) ٢  !أجاب التلميذ عن السؤال إجابةً كاملة) ١
٣( ا طويالً  سجد هذا المؤمنعن سؤال الطّالب إجابةً أكمل) ٤  !هللا سجود أجاب المعلّم! 
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