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) دقيقه20: گوييمدت پاسخ(

):33-26(عين األصح و األدقّ في الجواب للترجمة أو التعريب أو المفهوم �

: »!لن ينحني أجيالنا الصامدون أمام الظلم و الظالمين و سيثورون عليهم«- 26

!خواهندكردنخواهندشد و عليه آنان قيامهاي مقاوم ما در برابر ظلم و ظالمان تسليمنسل) 1

!خواهندكردشوند و ضد آنان انقالبتوارند كه در برابر ظلم و ظالمان خم نميهاي اسنسل) 2

!نسل ما مقاومتش سرفرودنياوردن در مقابل ستم و ستمگران است و ضد آنان به پاخواهدخواست) 3

!خواهدخواستآورد و عليه آنان به پاينسل پايدار ما است كه در مقابل ستم و ستمگري سرفرودنمي)4

: »!عاني اإلنسان في المدن الكبيرة من الضوضاء الكثيرة و الحياة المكرّرةي«- 27

!افتندميزحمترّگي زندگي بهمردم در بالد كبيره از شلوغي فراوان و روزم) 1

!بردميانسان در شهرهاي بزرگ از سروصداي زياد و زندگي تكراري رنج) 2

!اندآمدهستوهمكرّر بهمرد بالد كبيره از سروصداي زياد و زندگي ) 3

!باشدميرنج انسان در شهرهاي بزرگ از ازدحام زياد و تكرار زندگي)4

: »!إنّ جسم اإلنسان شيء غامض و مازال العلماء لم يستطيعوا أن يكتشفوا حقائقه كلّها«- 28

!ببرندآن پياند به كلّ حقايق نشدهايست كه دانشمندان تاكنون قادرجسم بشر چيز مبهم و پيچيده) 1

!اكتشاف كنندهاي كلّي آن را اند واقعيتباشد و علما تاكنون نتوانستهاي ميجسم بشر چيز پيچيده) 2

!كننداند تمام حقايق آن را كشف دانشمندان تا به حال نتوانستهپيچيده است وبدن انسان شئ ) 3

!ببرنداند به كلّ حقايق آن پينشدهپژوهشگران تا حاال قادركه بدن انسان شئ مبهمي است )4

: »!أعط الفقير ما الق بك و بقدرِ سخائك، ال بمقدارٍ يقنع«- 29

!كنيدهد، نه آن اندازه كه قانعشمياش هستي و مقدار بخششت اجازهبه فقرا چيزي عطاكن كه خود شايسته) 1

!شودميكن، نه به قدري كه او قانعي سخاي خويش است عطاچه را كه اليق تو است و به اندازهبه فقرا آن) 2

!كندقدر كه او را قانعرا ببخش كه اليقش هستي و به قدر سخاوتت به او عطاكن، نه آنبه فقير آن ) 3

!شدن وي قانعي سخاوتت عطاكن، نه به اندازهيياقت خويش به فقرا ببخش و به اندازه ليبه اندازه) 4

: الخطأعين - 30

! بايد ارزش وقت را در همه اوقات بفهميم:!ة الوقت في جميع األوقاتدرك قيمعلينا أن نب يج) 1

!دانيد كه برترين همنشين در زندگي انسان كتاب است آيا مي!: المصاحب في حياة اإلنسان هو الكتاب أنّ أفضلمتمأعل) 2

تـي مطلـوب در جوامـع بـشري فقـط بـا تـالش بـسيار         راح: !تمعات البشرية إلّـا بالجهـد الكثيـر     لمطلوبة في المج  تحصل الراحة ا  ال) 3

!آيدميدستبه

توانند اند و نميكردهبيشتر مردم به شلوغي عادت: !وا علي االزدحام و اليستطيعون أن يجلسوا وحدهم في هدوءأكثر الناس قد تعود) 4

!تنهايي در آرامش بنشينندبه 

:فهوم للمغير المناسبعين . »!عاتب أخاك باإلحسان إليه«- 31

!كنبه كسي كه به تو بدي كرده نيكي) 2!كنا بدانديش هم نكوييب) 1

!در عفو لذتي است كه در انتقام نيست) 4!خشش از بزرگان استب) 3
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»!رساندهموفّقيتبيني به مسائل نگريستن است كه بسياري از مردم را بهبا خوش «- 32

!من الناس إلي نجاحهمفاؤل إلي كلّ أمر قد أوصل كثيراً تظر بالالن) 1

! كثير من الناسالي النجاحرؤية التفاؤلية إلي المسائل سبب أن يصل ال) 2

!التفاؤل هو الّذي يصل به الكثير من الناس إلي نجاحبرؤية إلي المسائل ال) 3

!نجاحالظر إلي االُمور بالتفاؤل هو الّذي قد أوصل الكثير من الناس إلي الن) 4

»!كردندطول تحصيل، مرا نسبت به مطالعه سه درس مهم تشويقم در چهار معل«- 33

!رغّبوني حول دراستي إلي قراءة و مطالعة ثالث دروس هامةعلّمين ربع مأ) 1

!تشجعني خالل دراساتي إلي مطالعة ثالث دروس هامةاتمعلّمع أرب) 2

!ةخالل الدراسة إلي مطالعة ثالثة دروس مهماتأربع معلّمني جعتش) 3

!مهمةالالدراسة إلي قراءة ثالثة دروس مدة في ين معلّمةأربعب يرغّ) 4

:بما يناسب النص) 42-34(ص التالي بدقّة، ثم اُجب عن األسئلة إقرأ الن�

لسرعة الّتي نسير    من ذالك أنّه يسير بنفس ا      جبعاأل؟ و   نتوقّفلماذا يتبعنا القمر عندما نسير و يتوقّف عندما         : غار دائماً يتساءل الص 

... . في السيارة و في القطار و يرافقنابها، فهو 

و بطبيعة الحال فإنّ مرافقة القمر لنا أثناء سيرنا هو تصور من جانبنا فقط، ذلك ألنّ األشياء الّتي نمرّ بها أثناء حركتنـا بـسرعة علـي                   

قمر نفس هذا السلوك، و لكنّ القمر ال يبدو كذلك بسبب المسافة الّتي تفصلنا            التّجاه المضاد، و لذا نتوقّع من ال      تسير في   الطريق تبدو كأنّها    

!عنه

من ذلك فما علينا إلّا أن نراقب قمم الجبال البعيدة أثناء وجودنا في سيارة تنطلـق بـسرعة، و حينئـذ سـتبدو                        أردنا أن نتأكّد     و إذا 

!تسير بسرعة توازي سرعتنا تماماًالجبال و كأنّها 

......... ألنّهم -عجب األطفال من مرافقتهم القمر أثناء حركتهم؟ ماذا يتل- 34

!تعودوا علي أن يروا األشياء تسير علي خالف مسيرهم)2!م فكأنّه يبحث عنهميتبعهيرون أنّه ) 1

!يتحيرون حين يرون أنّه يسير بنفس سرعتهم)4! القمر حينئذ يتحرّك مثلهميتصورون أنّ) 3

......... نتوقّع أن -من األشياء أثناء توقفنا؟ ا نتوقّع ماذ- 35

!تّجاه المضاد لناتسير في اال) 4!عناترافقنا و تتاب) 3!تتحرّك في اتّجاه يوازينا) 2!انهاتكون في مك) 1

.........سبب االتّجاهات المضادة و الموازية لألشياء في تصورنا هو - 36

!بينهاالمقدار الفاصل بيننا و ) 4!موافقتنا إياها في الطريق) 3!سريعة نحوهاحركتنا ال) 2!دنا عنها بسرعةابتعا) 1

! و كأنّها تسير بسرعة معنا.........إذا نسير في السيارة تبدو : عين الصحيح للفراغ- 37

الطيور و الحيوانات) 4ةمناظر الطبيع) 3النجوم) 2شجاراأل) 1

):39 و 38(عين الصحيح في التشكيل �

:»!بطبيعة الحال فإن مرافقة القمر لنا أثناء سيرنا هو تصور من جانبنا«- 38

تَصور-القَمرِ-ةَمرافَق) 4مرافقَةِ-الحالِ-ةِيعبطَ) 3جانب-رِناسي-الحالِ) 2تَصور-ناءأثْ-القَمر)1

:»!سيارةإلّا أن نراقب قمم الجبال البعيدة أثناء وجودنا في ما علينا «- 39

وجود-البعيدةَ-الجِبالِ) 4البعيدةِ-الجِبالَ-بنُراق) 3سيارةٍ-وجود-قمم) 2ارةِسي-وجود-ناءأثْ) 1
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�رفي عي42-40(ن الصحيح في اإلعراب و التحليل الص:(

:»فنتوقّ«- 40

و الجملة فعلية مستتر، فاعله ضميرٌ/ يبن م- للمعلومي مبن- متعد- و مثال معتلّ-مضارعفعل ) 1

فعل مرفوع و فاعله الضمير المستتر / متعد- معتلّ و أجوف-الغير للمتكلّم مع-ل مضارعفع) 2

المستتر» نحن«فعل و فاعله ضمير / معتل و مثال -ل من باب تفعي مزيد ثالث-الغيرتكلّم معللم) 3

و الجملة فعليةمستتر، الضميرالفاعله /  للمعلوم ي مبن-الزم-لي من باب تفعي مزيد ثالث-ارعمض) 4

41 -»رافقي«:

المستتر» هو«فعل مرفوع و فاعله ضمير / معرب -مفاعلة من باب ي ثالث مزيد-عل مضارعف) 1

البارز، و الجملة فعلية» نا«فاعله ضمير / جهول  للميمبن-متعد-صحيح-للغائب-ضارعم)2

و الجملة فعلية و حاليةمستتر، الضميرالفاعله / معرب - للمعلوميمبن-متعد-الغيرمتكلّم معلل) 3

 فعلية و خبر و مرفوع محالًفعل مرفوع و مع فاعله جملةٌ/ بني م-الزم-مفاعلة من باب ي ثالثمزيد) 4

:»األعجب«- 42

مرفوعخبر مقدم و / ممنوع من الصرف -معرب-معرّف بأل-مذكّرفردم-سما) 1

مبتدأ و مرفوع، و الجملة اسمية/ معرب -)اسم تفضيل(مشتق -رمذكّمفرد) 2

مبتدأ و مرفوع، و الجملة اسمية/ منصرف -نكرة-)صفة مشبهة(مشتق ) 3

خبر مفرد و مرفوع/ معرب -معرّف باإلضافة-) تفضيلاسم(مشتق ) 4

�50-43(ن المناسب في الجواب عن األسئلة التالية عي:(

:عين الصحيح في العالمات الفرعية لإلعراب- 43

! أحد حاضرون الجلسة قرأ آياتاً من كالم اهللافي بداية األمر) 1

!ميذات المثاليات و سام االجتهادلي عنق التلعلَّق المعلّمين ع) 2

!ن الخلق و الصداقة في كالمهمخرين بحس يواجهون اآلصادقونال) 3

!الق الكريمة، فهو محبوب عنداهللا و عندالناسخاأل ذو نّ اهللا يحبإ) 4

»!عن المذنب و ذهبتا إلي البيت فرحتين......... هما «: عين الصحيح للفراغ- 44

عفتا) 4عفوتما) 3عفوا) 2عفا) 1

45 -في الشرط أو في جوابهالخطأن عي :

! مرارة الحقّ يعرفن حالوة عاقبتهإن يصبرن علي) 2!خرةل المؤمن في الدنيا يري نتيجة عمله في اآل يعمما) 1

!من يحافظ علي لسانه يسلم الناس من شرّه) 4!رد خير اآلخرين يحفر لنفسه بئراً عميقةًن اليم) 3

:مفرداًبر الخعين - 46

!من أموالهم حقّاً للسائل و المحرومياء يجعلونليت األغن) 1

!ينما وجدهطالب طالب العلم الحقيقي متي طلب العلم أيصبح ال) 2

!لّذين يسرفون في النعم اإللهية يخسرون في الدنيا و اآلخرةاعلم أنّ ا) 3

!عمل الصالح تبقي بركاته مادامت السماوات و األرض تسيرانإنّما ال) 4
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47 -فيه الوصف ليسن ماعي :

!إلنسان أن يقوم هو بواجباته الدينية حتّي تُقبل منه اعلي) 1

!ح كثيراً في الطعام ليس مفيداً لجسم اإلنسانتعمال األمالاسإنّ ) 2

!فر العلماء المسلمون الكتشافات علمية إلي أقصي األرضسا) 3

!د نزول األمطار الكثيرة أصبحت السماء نظيفة فظهرت ظاهرةُ قوس قزحبع) 4

:عين الحال- 48

!الطعام ثم خرجت من البيت خروجاًة من تناولت لقم) 2!ينةً الُموري الشخصية ألختبرهاقتي أمجعلت صدي) 1

! عن الدرس مؤدباً ثم جلست بإذن المعلّمقمت لإلجابة) 4!أغفل عن تعبدك و طاعتك الي فرحاًإلهي؛ أعطن) 3

: فيه التمييز ليسعين ما- 49

!عمالًسان بمشاهدة المؤمن روحاً و نينقلب اإل) 2!س و هم يختلفون طبعاً و خُلقاً الناإنّ اهللا خلق) 1

! يدني اهتماماً بالخدمة إلي الناسإنّ تشجيعه يز) 4!اً إلي من يصاحبهم مشفقاًالباألبناء غيحتاج ) 3

: عراب المستثنيإعين الصحيح عن - 50

!ما يكذّب بالدين إلّا كلُّ من يكفر بĤيات اهللا تعالي) 2!من عباده إلّا العلماءاليخشي اهللاَ ) 1

! للحصول علي االُخريال تجعل الدنيا إلّا وسيلةٌ) 4!اناب العقل و اإليمصحاليتذكّر إلّا أ) 3


