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(79 )قلم چی                          «:ناتِ َو لَقد أرسلنا ِمن قبلَک ُرُسالً إلی قَوَمِهم َفجاؤوهم بالبی ِ »-1  

پس برایشان ادلّۀ روشن آوردند! (و به راستی پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادیم،1    

(و ما قبل از تو پیامبران را به سوی خاندان خود ارسال کردیم و برای آنان معجزات مشخص  بردند!    2    

(و پیش از تو پیغمبرانی را به سوی قوم خویش فرستادیم که برای آنان دلیل های مشخصی بردند!3    

پیامبران به سوی قومشان فرستادیم، پس برایشان دالیل روشن آوردند!(همانا ما از قبل، تو را همچون 4    

نة! الغَواصوَن الَّذیَن یذهبوَن إلی أعماق الُمحیط لیالً، یُشاِهدوَن ألوف»-2 (79)قلم چی     «الَمصابیح الُملو   

(غّواصانی که شبانه به اعماق اقیانوس می روند، هزاران چراغ رنگی می بینند!1    

اقیانوس ها برود، صدها چراغ رنگارنگ خواهند دید!(غّواص هایی که در شب به ژرفای 2    

انی مشاهده می نمایند!(غّواصانی که شبانه در عمق اقیانوس می روند، هزار چراغ های نور3    

(غّواصان کسانی اند که شب هنگام به اقیانوس ها می روند و صدها چراغ را با رنگ های مختلف می بینند!4    

ِ الن اِس!»-3 دوَن دائماً أنَّ طریَق الوصوِل إلی العُلی هُو اإلحسان فی َحق  (79)گاج «    کاَن آباؤنا یؤک ِ  

بوده است که طریق دست یابی بر بزرگی، احسان کردن به مردم است!(تأکید پدران ما همیشه این 1   

(سفارش نیاکان ما تأکید بر این بوده که راه حصول به بزرگی ها، خوبی کردن در حّق ناس است!2   

(پدران ما همواره تأکید می کردند که راه رسیدن به بزرگی، نیکی کردن در حّق مردم است!3   

ش می کنند که طریق رسیدن به بزرگی ها، احسان در حّق الّناس است!(نیاکان ما دائماً سفار4   

سیَن أن تفُرغ صالة اإلمتحان ِمن التالمیِذ!»-4 (79)گزینه دو«:                       ینِظُر جمیع الُمدر ِ  

(همۀ معلّمان منتظر می مانند تا سالن امتحانات را از دانش آموزان خالی کنند!1    

گی انتظار می کشیدند که سالن امتحان از دانش آموزان خالی شود!(معلّمان هم2    

(همۀ معلّمان منتظر هستند که سالن امتحان از دانش آموزان خالی شود!3    

معلّمان همگی منتظرند تا سالن امتحان را دانش آموزان خالی نمایند!(4    



عنا إلی الس فر إلی إیران لر»-5 بة!قاَل الس ائحوَن األجانُب:ُشج ِ (79)گاج   «:ؤیة جمال آثارها و طبیعتها الخال   

(گردشگران خارجی گفتند:به سفر به ایران،برای مشاهدۀ زیبایی آثارش و طبیعت جذّابش، تشویق شدیم!1   

(گردشگران به بیگانگان گفتند:به سفر به ایران،برای دیدن زیبایی آثار و طبیعت دلربایش،تشویق کردیم!2   

برای مشاهدۀ آثار زیبایش و طبیعت جذّابش!گفتند:تشویق به سفر به ایران کردیم، (گردشگران بیگانه3   

(گردشگران خارجی گفتند: تشویق به سفر به ایران شدیم، برای دیدن آثار زیبایش و طبیعت دلربایش!4   

ب ثَقافتنا »-6 هات یَشتکوَن أنَّ األفالَم الغربیَّةَ تَخر ِ (79)قلم چی«:     اإلیرانیَّة!کثیُر ِمن اآلباء و األم   

(بسیارند پدران و مادرانی که از تخریب فرهنگ ایرانی ما به وسیلۀ فیلم های غرب گالیه دارند!1   

بسیاری از پدران و مادران گالیه دارند که فیلم های غربی به تخریب فرهنگ ایرانی ما پرداخته اند!(2   

(پدران و مادران بسیاری گالیه می کنند که فیلم های غرب فرهنگ ما در ایران را ویران می کنند! 3   

(بسیاری از پدران و مادران شکایت می کنند که فیلم های غربی فرهنگ ایرانی مان را ویران می کنند!4   

(79)سنجش                                                                                 عی ن الصحیح:-9  

و پروردگارت به کسی از مردم ستم نمی کند!(و ما َظلََم ربّک أحداً ِمن النّاس!: 1   

بزرگ ترین حماقت ها زیاده روی در ستایش و سرزنش مردم است! (أکبر الُحمق اإلغراق فی الَمدح و الذّّم!:2   

وند برای مؤمنان آسانی را می خواهد! خدا (یُرید الله بجمیع المؤمنیَن الیُسرا :3   

پروردگار ما آرامش خود را برمؤمنان ما در کشور فرو می  (یُنزُل ربّنا سکینَتَه علی مؤِمنینا فی البِالد!:4 

 فرستد!

 9- عی ن الخطأ :                                                                                  )قلم چی79(

ایران از کشور های زیبا در همۀ عالم است ،  (إّن إیران من البِالد الَجمیلَة فی کّل العالَم:1   

و به بسیاری از مناطق جّذاب مشهور شده اشت ، (و قد إشتَهَرت بالَکثیِر من المناطِق الخاّلبِة:2   

ت الّسیاحة فیها:3  د دارد که گردشگری را در آن رشد و در آن صنایع دستی وجو(و فیها صناعاٌت یدویّة قد نَمَّ

 داده است ،

پس آن می تواند که از این ثروت در زمینه های  :!(فهی تَستطیُع أن تَحصَل من هذه علی ثروةٍ َعظیمةٍ 4 

!زیادی استفاده نماید  

ِة!"                               )گاج -7 (97"..... خیٌر ِمن ......" عبارةٌ شائِعَة فی َمجاِل الصح   

الِعالجِ  –(الِوقـایَة 2الُجرح                                 –(االلتـئاُم 1    

الِوقایَـة –(الِعالُج 4االلتِئـام                                 –(الُجرُح 3    

 

 

 

 



 11-عی ن غیرالُمناسب فی الِحواراِت:                                                    )قلم چی79(

(السَّالُم علیکُم، َرجاًء أعَطنی ِمفتاح غُرفَتی! / و علیکُم الّسالم، تَفضَّل!1    

تی ! / ال بأس، لیَس هُناَک َمفتاٌح آَخر!(َعفواً، لیَس هذا ِمفتاَح غُرفَ 2    

فی هذا الفُندق؟! / ِمن الثّاِمنة إاّل ُربعاً حتّی العاِشرة! (َمتی َموعد الفُطور3    

بَدة و ُمربَّی التفّاحِ!4   بدة و الُمربَّی فی قائمة الّطعام؟! / نعَم، الزُّ (َهل الزُّ  

 11-عی ِن ما لیس فیه الُمتضاد:                                                          )قلم چی79(

المساء!       فی بدایَة (تظهُر غیَمة َسوداء فی الَسماء البیضاء1   

«ال أملُک لنَفسی نَفعاً و ال ضرراً إاّل ما شاء الله(»2   

(ال یَستَطیع أحد أن یَخرج من ناٍر یُدخله الله فیها ! 3   

(یَجُب أن یَرحل الَجمیل لیأتی األجَمل!4   

    (79( بما یُناسب النَص:         )قلم چی15-12ألسئلة )*إقرأ النَص  التالی بدق ة ثم  أجب عن ا

الکعبةُ الشریفةُ أقدُس أماِکِن األرِض عنَد الُمسلمیَن.ینسُب بناُء هذا المکاِن الُمبارک إلی آدم علیه السالم و لکن عم رت 
طریقَها.الکعبةُ قبلةُ أهِل  تواصلُ فی زمِن ابراهیَم الَخلیِل علیه السالم و من ذلک الوقِت نشأت حولها حضارةٌ عظیمةٌ 

 اإلسالِم و إلیها یقصُد المسلموَن من مسافاٍت بعیدٍة و قریبٍة حجَّ البیِت من ال ذین یستطیعوَن منهم و حوله یطوفوَن.
یت الکعبةُ بـ َم القتاَل فیها. « بیت الَحرام»سم ِ ن جباٍل حوَل بناُء الکعبِة من أحجاٍر سوداَء قد استخرجت مألنَّ اللهَ قد حر 

ن من أجزاٍء و هو نقطةُ بدایِة الط واِف و منتهاه.  مکةً. من أسراِر الکعبة الحجُر األسود فهو حجٌر ذو لوٍن أسَود مکو 
َب البناُء الشریُف أربَع  اٍت منذُ قدیٍم بأیدی جبابرةٍ یفوُق ارتفاعُ بناِء الکعبِة ثالثة عشَر متراً. ُخر  َر بعد أی   مر  ثم  عُم ِ

یٍب ِمن جدیٍد!تخر  

 
12-: عی ن الص حیح حسب النص   

(ُحّرم القتاُل فی الکعبِة عدَّةً مَن الشهوِر!1    

(أکثُر نقطِة الکعبِة ارتفاعاً ثالثة عشَر متراً !2    

(یذهُب جمیُع المسلمیَن من البالِد المختلفة للحّجِ و الّطواِف!3    

الکعبِة فی زمِن ابراهیَم)ع(!(لم تتوقِّف الحضارةُ الّتی بدأت بعَد تعمیِر 4    

 13-عی ن الخطأ: 

(الطواُف یبدأ من جانِب حجِراألسوِد و ینتهی به!2الکعبةُ واقعةُ فی منطقٍة جبلیٍَة!                              (1    

(ال یسافُر المسلموَن إلی الکعبِة من مسافاٍت قریبٍة فقط !4(لم تکِن الکعبةُ تُعرُف قبل زمِن نبیّنا)ص(!                3    

 14-عی ن الخطأ :

نت حوَل بیِت الله! (الحضارةُ اإلسالمیّةُ قد2            (نُسَب بناُء الَکعبِة إلی آدَم علیه السالم!1   تکوَّ  

(کاَن غرُض تخریِب الکعبِة تحکیَم بناِءها و حفِظها عِن الخطرات!4ُء الکعبِة من حجٍر واحٍد فقط !            (لیَس بنا3    

 

 

 



؟  15-أی  موضوعٍ لَم یأتِ  فی الن ص 

ةُ الّطواِف و نقطةُ بدایته و منتهاه!2(غرُض المسلمیَن من الّسفر إلی الکعبِة!                           1  (کیفیَـّ  

(لوُن بناِء الکعبِة و أبعاده!4(تأثیُر الکعبِة علی ثقافِة المسلمیَن!                                  3   

 16-عی ن الخطأ:                                                                                )سنجش79(

ُق الناس کالمنا  )جمله فعلیه(2                 (هُنَّ ینتظرَن نجاح تلمیذاتُهنُّ )جمله اسمیه(  1  (َهل یَُصّدِ  

(اولئک العبون إیرانیّون فی المسابقات )جمله اسمیه(4(ما قَسََّم اللهُ للعباد شیئاً أفضل من العَقل)الجملة اإلسمیه(     3   

(79)گزینه دو          عی ن الجار و المجرور لیس خبراً :                                          -19  

  (الحقیبةُ علی المنضدةِ.2(الحمد لله رّب العالَمین.                         1      

العلم خیٌر من المال.(4(النّجاة فی الّصدق.                              3        

ة:                                                  )گاج 79(  19-عی ن الخطأ فی إستعمال الحروف الجار 

(یا تالمیذی! کیَف تحُصلون إلی السعادةِ فی حیاتِکُم!2«                      إّن َرحَمَت اللِه قریٌب ِمن الُمحِسنیَن!(»1    

ضان!(قاَم الطاّلُب بِتالَوةِ القُرآن فی شهر َرم4 الحیواناِت!    (اَبحُث فی اإلینترنت َعن قِّصٍة قَصیرةٍ حولَ 3    

(79عی ن ما فیه نون الوقایة :                                                               )قلم چی-17  

«حینو أدَخلناهُم فی َرحَمتِنا إنَُّهم ِمَن الّصالِ »الف(  

«و أدِخلنی بَِرحَمِتَک فی ِعباِدَک الّصاِلحین»ب(  

«و انُصرنا َعلَی القَوم الکافرینَ »ج(  

«اللهَ اََمَرنی بُِمداراةِ النّاس إنَّ »د(  

«أ تأُمروَن النّاَس بِالِبّرِ و تَنسوَن أنفَُسکُم»هـ(  

د  –(ب 4ب                   –(الف 3هـ                     –(الف 2د                     –(ج 1   

ة:                                   )گزینه دو79(  21-عی ن العبارة الَّتی تَختَِلفُ  فی عدِد الحروِف الجار 

لَهُ ِمن اَغنی الّناس! (قال علّی علیه السَّالم: َمن قَنََع بِما قََسم اللهُ 1    

(بِسِم اللِه َو ِللِه الحمُد َو لَهُ الِکبریاُء فی الَسماواِت و األرِض!2    

( ِلتَجمَع اُّمی فاکهاٍت لَذیذةً لَبِثنا فی طوِل َسِفرنا فی حدیقٍة!3    

(اِعرِف الَموّدةَ فی قلِب اَخیَک بِما لَهُ فی قلبَِک!4    

 

 
 

        


