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ن خیٍر تَجدوهُ عنَد اللهِّ  َو ما»-1 کم مِّ موا ألنفُسِّ (79)قلم چی                                        «:تُقد ِّ  

رستید،آن را نزد خدا خواهید یافت!(و هر چه از نیکی را برای خود از پیش بف1    

و چیزی از خیر را که برای خود از پیش می فرستید، نزد خدا آن را پیدا می کنید!(2    

یابید! (و خیری را برای خودتان را پیش نمی فرستید مگر این که آن را نزد خدا می3    

(و هرچه از کار نیک را پیش بفرستید، آن نزد خدا یافت خواهد شد!4    

 2-عی ِّن الخطأ:                                                                                       )گاج 79(

گاهی خوشبختی را جستجو می کنیم و به آن نمی رسیم،«:قد نُفتِّّش عن الّسعادة و ال نَصُل إلیها(»1   

سپس از تالش دست می کشیم و این حقیقت را به فراموشی  :«ثمَّ نتوقَُّف َعن الُمحاولة َو َننسی هذه الَحقیقَة(»2 

،می سپاریم  

اگر انسان خودش تالش نکند خوشبختی را بسازد، «:الّسعادة لَنفسهة إذا لَم یُحاول اإلنسان صناعَ (»3   

دیگران آن را برای او نخواهند ساخت! «:لَن یَصنَعها لَه اآلخرون!ف(»4   

راسی!»-3 بِّ ُجهُدهم فی الد رسِّ حت ی یَنجحوا فی االمتحانِّ فی نهایةِّ العامِّ الد ِّ ن أفَضلِّ أعمالِّ الطُّل    (79)قلم چی   «مِّ

در امتحان قبول شوند!آموزان،تالش کردن در درس است تا اینکه پایان سال تحصیلی، (بهترین کار دانش1   

(از برترین کارهای دانش آموزان،این است که در درس هایشان تالش کنند تا اینکه امتحان پایانی این سال تحصیلی 2 

 را قبول شوند!

در پایان سال تحصیلی ا اینکه در امتحان (از بهترین کارهای دانش آموزان، تالش کردن آن ها در درس است،ت3 

 قبول شوند!

(بهترین اعمال دانش آموزان،این است که با تالش کردن در درس هایش در امتحانات پایان سال تحصیلی، پذیرفته 4 

 شوند!

 

 



(79و)گزینه د«:          أنفُع الن اس َمن یُساعد ُزمّلئَه و جیرانهُ فی الش دائد ُمشتاقاً إلی الجن ةِّ!»-4  

ترین مردم کسی است که به همکالسی ها و همسایگانش در سختی ها کمک کند و به بهشت مشتاق باشد!(سودمند1   

سایگانش کمک نماید!سودرسان ترین مردم کسی است که در دشواری ها با اشتیاق به بهشت به همکاران و هم(2   

(سودرسان ترین انسان کسی است که مشتاقانه به جنّت،همکالسی ها و همسایگانش را در مشکالت یاری کند!3   

(سودمندترین از بین مردم کسی است که در کمک به همکاران و همسایگان خویش هنگام دشواری ها،مشتاق بهشت 4 

 باشد!

ریَن من أن  اآل»-5 !یَشکو أحد الحاضِّ ِِّ فی الجلسةِّ (79نجش)س«:     خریَن ال َیسمحوَن لَه بالت حدث  

گفتن در جلسه داده نمی شود،گالیه و شکایت نمود!سخن  حّضار از این که به دیگران اجازۀ (یکی از1   

!در جلسه از دیگران که به او اجازه نداده اند در جلسه حرف بزند،گالیه می کند(یکی از افراد حاضر 2   

دیگران به او اجازۀ سخن گفتن را در جلسه نمی دهند،شکایت می کند! که (یکی از حاضران از این3   

ه به او اجازۀ صحبت کردن را در جلسه نمی دهند، گالیه می کند!(یکی از حّضار از کسانی ک4   

ِِّ العالَمی .بوس فی قائمةِّ اللَت ُمنَظ مةُ یونِّسکو العالمی ةُ َمسجَد اإلمام و قُب َة قاَسج  »-6 « تثرا

(79سازمان.........:                                                                                )گاج   

(یونسکو،مسجد امام و گنبد کابوس را در لیست میراث جهان قرار داد!1   

کرد! (جهانی یونسکو،مساجد امام و گنبد قابوس را در فهرست ارث جهان تثبیت2   

(جهانی یونسکو،مسجد امام و گنبد قابوس را در فهرست میراث جهانی ثبت کرد!3   

(یونسکو در جهان،در صورت میراث جهانی اش،مسجد امام و گنبد کابوس را به ثبت رساند!4   

ا تُحب ونَ  تَنالوا البِّر  لَن »-9 م  (79)قلم چی                                                «:حت ی تُنفِّقوا مِّ  

(نیکی را به دست نمی آورید تا این که از آنچه دوست می دارید،انفاق کنید!1   

(به نیکی نمی رسید مگر اینکه بتوانید از آنچه دوست دارید،انفاق نمایید!2   

(نیکی را به دست نخواهید آورد تا به آنان که دوست دارید، انفاق کنید!3   

ی نخواهید رسید تا این که از آنچه دوست می دارید،انفاق کنید!(به نیک4   

«: ة العربی ة و الفارسیَة بَی نوا أبعاَد هذا التأثیر الُمتقابل فی دراساتهم العمیقة!اء الل غکاَن علم»-9

(79)گاج  

ابعاد دو طرفۀ این اثرگذاری را در درس های عمیق خود توضیح می دادند! رسیا(دانشمندان زبان های عربی و ف1   

(علمای زبان عربی و فارسی بعدهای این تأثیر متقابل را در مطالعات عمیق خود روشن می کردند!2   

را در تحقیقات عمیق بیان کرده بودند!(دانشمندان زبان های فارسی و عربی بعدهای دو سویۀ این اثرگذاری 3   

خود توضیح داده بودند!(علمای زبان عربی و فارسی ابعاد این تأثیر متقابل را در مطالعات ژرف 4   

 

 

 



 7-عی ن مجموعًة لَیَست فیها کلمةٌ َغریبَةٌ:                                                 )قلم چی 79(

نة  –أفواه  –أعیُن  –(ُخدود 1  نَصر –نَجَدة  – التِّفات –( ُمساَعدة 2               ألسِّ  

بّة  –(أصحاب 3  د  –أحِّ قاء  –َمحامِّ هُدوء –َطنَطنة  –سُکوت  –( صمت 4        أصدِّ  

(79)قلم چی       عی ن ما فیه جمُع التَکسیر:                                                          -11  

ی األهل(قا2         ،رسولِّ الله)ص((ذهبَت المرأة مَع األسَری إلی 1   ،لَت لَه: إنَّ أبی َیحفِّظُ الجاَر و یَحمِّ  

سکیَن، ُج عَ (یُفّرِّ 3   ُم المِّ !(فإنَّ النّاَس یَضربوَن به الَمثَل فی الَکرمِّ و الُجود4                 ن الَمکروب و یُطعِّ  

: إمأل الفراغَ -11 (79)گاج«   الَمعروضِّ لألشیاء أو الَخدمات!ُهو تَقلیل الس عر ».....بالَکلمةِّ الُمناسبةِّ  

   (الّسوقُ 4          (التّقدیُم        3         (التّخفیُض        2          (الَمتجُر       1       

(79)قلم چی   النَص:                ( بما یُناسب15-12التالی بدق ة ثم  أجب عن األسئلة ) *إقرأ النَص    

،بَل یَتَذّکروَن)یادآلوالَِّدیفَضَل و محبّة ا َخیُر األوالد هُم الّذین ال یَنسونَ  ور می شوند( أعمالَهما الّصالحةَ نِّ

هموا کُلُّها َخدماٌت و تضحیاٌت یُقّدُمها الَحتُنفَتَعلیُمنا و را فی َحقّهم. . َو بِّهذا السَّببِّ الدانِّ لَِّسعادة أوالدِّ

نَّهُ َخیُر عمٍل. فَال َنرفع صوتَنا َعلَیه و ال ا مأوصانا القُرآُن الَکریُم بِّاإلحسانِّ إَلی الوالدینِّ و الّطاعةِّ َلهما ألِّ

نا کالٌم یَُدلُّ علی سوءِّ األدب، َبل نَخضُع  ن فَمِّ َضی الوالدینِّ و َسوف یَخُرج مِّ لَهما و نَسعَی فی اکتِّساب رِّ

ن یَأُخذوَن نَصائَِّح الوالَِّدینِّ و یُطیعوَن َو َخیُر األبناء ُهم الّذینَری جزاَء هذا العََمل الَخیر َعن قَریٍب. 

نیا و اآلخرة.  أوامَرهما َحتّی یَفوزوا فی الدُّ

الُح هُو ال ذی......«:  12-عی ن الخطأ للفراغ »الولُد الص 

! ةَ حَ (یأُخذُ نَصی3َعلَیهما !       (ال یَرفُع صوتَه 2 والدیه!      کلُّم أمامَ (ال یَتَ 1  َر والدیه!(4       الوالدینِّ یُطیُع أوامِّ  

؟-13 بِّماذا یُوصینا القرآُن إلَی الوالدینِّ  

 1! کاة!              2         (بِّالقیامِّ و الّصیامِّ !(بِّالنّجاحِّ و الّسعادةِّ 4    (بِّاإلحسانِّ و الّطاعة!     3(بِّالّصالة و الزَّ  

ُم الولِّماذا یُ -14 الدانِّ الَخدماتِّ و الت ضحیات لِّألوالد؟قد   

م!2                                 هم!     (لِّراَحتِّهم و َسعادتِّ 1       ضاهِّ      (إلطاعتِّهم و اکتِّساب رِّ

نهم و الطَّمع فیهم! 3        و الُخضوع! بِّ (لِّألد4                             (لِّلَخوف مِّ  

15-:............ َحَسب الن ص   

(الّذیَن یَخَضعوَن أمام والِّدیهم َو یَستَمعوَن إلی کالمهما، یََری جزاَء َعَملهم َشیئاً فَشیئاً !1    

الوالدینِّ َکعمٍل صالحٍ فقط !إلی  (القرآُن الکریُم یَحَسُب اإلحسانَ 2    

سکُتوا و هذا یَُدلُّ َعلَی أدبِّهم!بَل یَ (یَجُب َعلَی األوالدِّ أاّل یُجیبوا َعن کالمِّ والدیهم، 3    

بّوَن إاّل الَولَد الّذی یَتَذکّ 4   األعماَل الّصالحةَ لِّلوالدینِّ فی َحقِّّة! رُ (النّاُس ال یُحِّ  

 

 

 

 



 16-فی أی  عبارة ال تَجد اسم مکان؟                                                         )گزینه دو79(

نِّ الّتی کانوا یَعیشوَن فیها !1  َن الَمساکِّ       (قاَمتِّ الّدولةُ بِّإخالءِّ أهالی القَریةِّ مِّ

!األ (الّربیُع موسُم َحیاةٍ َجدیدةٍ َعلَی2  رضِّ  

ً تربیّ (َرسوُل اللهِّ)ص(، أصبَح مُ 3  ل الَوحی! ا فی َمنزِّ  

(فی مدینَتِّنا َمجلٌِّس لِّتَفسیرِّ القُرآنِّ تَحُضُر النِّّساُء فیه!4   

 

(79)سنجش                                 ضیل:                          فی أی  عبارة جاء اسم الت ف-19  

 1! (َخیُر األصدقاءِّ َمن ابتَعَدوا َعنِّ اإلفراطِّ و التَفریطِّ  

رقاءِّ بَیَن تلَک الُورودِّ فی الَحدیقِّه!2  (اُنظُری إلی هذه الَوردةِّ الزَّ  

جُل أبکُم و ال یَستَطیُع أن یَقوَل َشیئاً !(ال تُت3  ب نفَسَک ألّن هذا الرَّ عِّ  

هِّ إِّنَّ ا هِّ إِّذَ أُنظُروا إَِّلی ثََمرِّ (»4  نُونَ  أَثَمَر َو یَنعِّ «فی ذلِّکُم آَلیَاٍت لقَوٍم یُؤمِّ  

 19-عی ن ما لیس فیه اسم الفاعل:                                                                  )گاج79(

عاً !         (1  «أ أنَت فَعلَت بآلِّهتنا یا إبراهیم(»2           الّذی شاهُدتَه فی القَریَة کاَن زارِّ  

کّل َمصنوع! انِّعص(ربّنا أنَت 4لعَمل!                         قَلیُل الَکالم َکثیُر ا ؤمن(المُ 3   

(79)قلم چی                                                              عی ن ُجملَةً وصفی ةً:            -17  

«وا اتّقوا اللهَ و کونوا مع الّصادقینَ یا أیُّها الّذین آَمن(»1    

ألنّه کان یُنفُق نعَمه علی الّناس! ة(أکرمُت صاحَب النّعمَ 2    

(اللُهمَّ إنّی أعوذُ بک من نفٍس ال تَشبَع و قلٍب ال یَشخُع!3    

  َد الیومِّ أبداً !(شاَهدُت نتیجةَ عملی، فکذبی کاد یَقتُلُنی َفلَن أکذَب بع4  

 21-عی ن ما لیسَ  فیه فعل من األفعال الن اقصة:                                              )گزینه دو79(

  (لیَس للّظالمیَن حقٌّ علی الَمظلومیَن!2(َکأَنَّ الباَلَء للّظالمِّ أدٌب!                     1      

      3           ! ن أجل أزهاره!4(أصبََحت أُختَُک مدیرةَ الَمدرسةِّ (صاَر البُستاُن جمیالً مِّ  

 

 

 

 

 

 

   


