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(89)قلم چی                   "الحمُدللِه الَّذی َخلَق الّسماواِت َو األرَض َو َجعَل الّظلمات َو النّوَر":-1  

(حمد برای خداست که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها را به روشنایی تبدیل نمود!1    

(ستایش برای پروردگاری که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی و نور را برایمان قرار داد!2    

سپاس برای خدایی است که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و نور را قرار داد!(3    

(سپاس از آِن خدایی است که آسمان و زمین را آفرید و تاریکی ها و نور را بنهاد!4    

(89)گاج                                                     نظُر إلَی َما قاَل َو التَنظُر إلَی َمن قاَل!""اُ -2  

(به آنکه گفته است بنگر و به آنچه گفته است ننگر!2(به آنچه گفته است بنگر و به آنکه گفته است ننگر!         1   

!(بنگر به چیزی که گفتی و توجه نکن کسی چه گفت4(به آنچه گفت،توجه می کنم نه به آنکه گفته است!           3   

(89)سنجش                                         "فاستَغفَروا ِلذُنوبهم و َمن یَغِفُر الذّنوَب إاّل الله":-3  

(و برای گناهان خویش طلب آمرزش کردند و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟!1   

(و برای معصیت ها طلب بخشش نمایید و آیا کسی غیر از خدا گناهانتان را می آمرزد؟!2   

(و گناهانشان مورد آمرزش قرار گرفت و چه کسی جز خداوند بخشندۀ گناهان است؟!3   

(و برای گناهانتان آمرزش طلب کنید و چه کسی به جز الله گناهان را می بخشد؟!4   

 4- عیّن الخطأ :                                                                                 )قلم چی89(

: برخی مّلت ها بر دیگران برتری ای ندارند!لَیَس لبَعض الّشعوب فضٌل علی اآلخریَن! (1   

: برادرم گفت: برای من در میان آیندگان یاد نیکو قرار بده! أخی:"اجعَل لی ِلسان صدٍق فی اآلخریَن" قالَ (2   

همانا اسالم ما را به دوری از هر بدی فرا خوانده است!إنَّ اإلسالَم یدعونا إلی اِجتناب أّی إساَءة! : (3   

با وجود تفاوت در رنگ ها و زبان ها بینمان دوستی و اللّغات: هناَک صداقة بینَنا مَع ااِلختالف فی األلوان(4 

 وجود دارد!

 



(89)قلم چی       "أ ما َحیََّرَک َخبَُر مشَطِر السمِک فی النقطٍة من األرض حین َسِمعتَهُ الّوِل مرٍة"-5  

(ولی تو از خبر بارش ماهی در گوشه ای از کره زمین سرگشته نشدی زمانی که دفعه اّول شنیدی؟!1   

ی از جهان حیرت زده ات نکرد وقتی از اولین شخص شنیدی؟! در گوشه ا(آیا خبر باریدن ماهی 2  

(آیا خبر باران ماهی در نقطه ای از زمین هنگامی که برای نخستین بار شنیدی، حیرانت نکرد؟!3  

(زمانی که باراول خبر باریدن ماهی در نقطه ای از عالم شنیدی، حیرت زده شدی؟!4  

(89)گزینه دو                                           هُ إالّ من ثالٍث!":"إذا ماَت اإلنساُن انقطع عملُ -6  

(هرگاه انسان ُمرد عملش جز به سومین چیز قطع شده است!1    

(اگر انسان بمیرد اعمالش جز از سه چیز قطع می شود!2    

(هرگاه انسان بمیرد عملش جز از سه چیز قطع می شود!3    

(اگر انسان بمیرد عمل او جز از سه چیز قطع خواهد شد! 4    

(89)گاج       هِر!":صفحاٍت من الکتاب الثالث فی الیوم الثّانی عشر من الش"قرأُت مرتین سبع -9  

(هفتمین صفحه از کتاب سوم را در دوازدهمین روز این ماه دوباره خواندم!1   

(برای بار دوم نُه صفحه از سه کتاب را در روز دوازدهم از ماه مطالعه کردم!2   

خواندم!(هفت صفحه از سومین کتاب را در روز دوازدهم ماه دوبار 3   

(نُه صفحه از سومین کتاب را در دوازدهمین روز ماه دوبار مطالعه کردم!4   

(89)سنجش                                                             عیّن الخطأ فی الترجمة األعداد:-9  

  1(کانت المدرستنا تسٌع و سبعون طالبة   یتخرجن بعد سنواٍت! : نود و هفت دانش آموز

  2(دخل اإلسالم فی ساحل عاج فی القرن الرابع عشر المیالدی بواسطة تُجار العرب!: سده چهاردهم میالدی

  3(إّن عدة الشهوِر عند الله إثنا عشر شهرا   فی کتاب الله : دوازده ماه

  4(هناک کتٌب مشهورة عن المرأتین اإلثنتین أنشَدنا قصائد جمیلة!: دو زن

 8-عیّن ما لیسَ  فیه کلمتاِن متضاَدتاِن:                                                         )گاج 89(

(إنَّه یَفتُح األبواب الُمتعّددة عنَدما یُغلق بابا  واحدا  !2میصا  َرخیصا  لنفسی!      (اشتریُت مالبَِس غالیة  للهدیَِة و قَ 1  

3                   ! (لتذهِب الّظلمة عنَدما نشعل الِمصباح فی الغُرفِة!4(قد یَکوُن البعید عن العیِن قَریبا  عن الَقلبِ  

 11-عیّن الکلمةَ الّتی ال تُناسبُ  الکلماِت االُخری:

الحرارة: الّشَرَرة -...... -الّشمس  –(الَجذوة 2الُمستوَصف:الّصداع        –......  -الممّرضة  –(رقد 1   

الَمکتبات: المستشفیاتُ  -.....-دوراُت المیاه –(الَمتاِحف 4الَخمیس: الّرابعة            –......  -اإلثنین  –(الّسبت 3   

 11-عیّن الخطأ :)فی تعریف الکلماِت(                                                        )قلم چی89(

(آلةُ لنَقل األصوات ِمن َمکاٍن إلی آَخر! : "الهاتُِف"2(بقیَّة أو ما زاَد علی حاَجِة! : "األنعُم"              1    

ةُ"  3   (حیواٌن َیصنُع الشبکةَ لصید الحیواناِت االُخری!:"العَنَکبوُت"4(مّدة للّدراسِة فی الَمدرَسِة لماّدةٍ معیّنٍة!:"الِحصَّ  

 



(89)قلم چی       ( بما یُناسب النّص:15-12تالی بدقّة ثّم أجب عن األسئلة )*إقرأ النّّص ال  

"ِمن أجمل الّظواهِر الّطبیعیِّة الّتی تحُدُث فی األیام الماطرة ظاهرةُ قوس قَُزَح)رنگین کمان(! هذه الظاهرة لَها ألواٌن 

جمیلةٌ تَُزیِّنُ  الّسماَء عنَد ُحدوثِها! فی القُروِن الماضیِة فی بالِد الّروِم کان الناُس یَعتَِقدوَن أنَّ قوس قََزح عذاٌب من الله! 

العالُم الُمسِلمُ  قطُب الّدیِن الشیرازّی کان أّول َمن إکتََشفَ  أسراَر هذه الظاهرِة َو کتَب فی تألیفاتِِه: قوُس قَُزَح تحدُث 

بِسبِب إنکسار ضوء الشمِس فی قطراِت الماِء الموجودِة عنَد نزوِل األمطاِر َولکنَّ الّرومییَن کانوا ال یقبلون هذا الَکالَم 

 بَِسبِب جهِلهم!"

 12-عیّن الخطأ :

(إّن الّرومییَن کانوا ال یقبلوَن کالَم العلماِء الُمسلمیَن حوَل قوِس قَُزَح!1   

(إّن قوَس قَُزَح کانَت عذابا  ِمن ِعند اللِه ِللّرومییَن!2   

ظاهرةٌ قوس قَُزَح لَها ألواٌن جمیلةٌ تَُزیُِّن الّسماَء عنَد ُحدوثِها فی َزَمِن نزوِل األمطار!(3   

(تَحُدُث قوُس قََزَح بِسبِب إنِکساِر ضوِء الّشمِس فی قطراِت الماِء!4   

رِة قوِس قَُزَح؟" عیّن الّصحیح للَجواب:"َمن إکتََشَف أسراَر ظاهِ -13  

(إکتشَف الّرومیّوَن سبَب حدوِث ظاهرة قوِس قَزح!2                      (الُمسلموَن إکتََشفوا هذه الّظاهرةَ!                1  

سراَر هذه الظاهرةِ!(إکتشَف علماُء الغرِب أ4  (أّوُل َمن إکتشَف أسراَر هذه الظاهرة ِ هَو قُطب الّدین الّشیرازی!3  

عیّن الَصحیَح: )َحسب النّّص(-14  

(ما کاَن أهُل الّروِم یَخافوَن ِمن ظاهرةِ قوِس قَُزَح!1    

(بَِسبِب جهِل بعِض علماِء الُمسلمیَن کاَن الّرومیّوَن  یَعتقدوَن أّن قوَس قَُزَح عذاٌب من الله!2    

(کاشُف أسراِر ظاهرةِ قوِس قَُزح کاَن عالما  ُمسِلما  !3    

ِمن أجمِل الّظواهِر الطبیعیّة اّلتی تَحُدُث فی األّیاِم الماِطرةِ هی نزوُل الثلجِ دائما  !(4    

عیِّن الّصحیح فی التّحلیل الّصرفی و المحّل اإلعرابی: )لما تَحته خطٌّ(-15  

متعد   –معلوم  –الثی من باب تفعّل مزید ث –(تُزیّن : فعل مضارع 1   

معرب / مبتدأ للجملة االسمیّة و مرفوع –مفرد مذّکر  –(الُمسلم : اسم 2   

مزید ثالثی من باب افتعال –مفرد مذّکر غائب  –(اکتَشف: فعل ماٍض 3   

مبنی/ خبر و مبنی –للمفردة المذّکر  –(هذا : اسم اشارة للقَریب 4   

 16- میّز الخطأ فی العدد و المعدود:                                                           )گاج 89(

(خَرَجت من المدرسِة ثالُث التِلمیذاٌت بسرعٍة!1   

(نُشاِهُد إحدی عشرةَ معلّمة  فی الحفلَِة!2   

(هؤالء الفاّلحوَن ینصروَن َعَشَرةَ رجاٍل فی الَقریَة!3   

(َوَصَل التالمیذُ إلی الدرِس الثانی عشَر فی المدرسِة!4   

 

 



 19-عیّن الخطأ حوَل األفعال المعیّنة:                                                    )قلم چی89(

  1(تَعَلّموا العربیّة فإنّها من دینکُم! : فعل امر، ثالثی مزید بزیادة حرفینِ 

  2(الطالبَتاِن تَعَلَّمتا دروسهما فی الّصف! :فعل ماٍض ، متعد  ، مبنیّ 

  3(یا أیتها الطالبات تَعَلَّمن سرَّ الحیاة! :فعل امر، ثالثی مزید من باب تفعیل

  4(تَعَلَّمت من أّمی معنی الحّب و الوفاء! : فعل ماٍض ، متکلّم وحده ، مبنیّ 

(89)قلم چی                                                                 عیِّن العدد التَرتیبّی: -19  

 1       ! (رسمُت علی اللّوح صورا  من أربع عشرة َمدینة!2(حضَر جمیُع التاّلمیذ فی صفّین اثنین فی الّصباحِ  

حافلة االولی یَوم األمس!(رکَب تالمیذُنا ال4إاّل امرأة واحدة!                      (ما رأیُت عند اللّعب 3   

 18-عیّن العبارة الّتی جاءت فیها أفعاٌل مزیدةٌ أکثَر:                                    )گاج 89(

(اِحتَرم معلِّمیک کلّهم تَرفَع شأنَک عنَد الَجمیع!1   

(أحترُم واِلدی و واِلدتی کثیرا  و ال أقبُل إاّل َمواِعظهما !2   

(اُخُرجی من البیت قبیل الّظهر نتعاَرف فی نهایَِة الّشارعِ!3   

أخِرجی تلک الَمالبَِس من الَحقیبة اُشاِهد األشیاء االُخری!(4   

(89)گزینه دو                                        عیّن الخطأ فی العملیات الحسابیّة التالیة: -21  

(تسعون ناقُص َعَشَرةٍ یُساوی ........: سبعین1    

(ستّةٌ فی أَحَدعشَر یُساوی .........: ستّة و ستّین2    

.......: مئةٌ (خمسةٌ و سبعون زائُد خمسٍة و عشرین یُساوی..3    

(عشرةٌ تقسیٌم علی إثنین یُساوی..........: خمس4    

 


