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 « 1 آزمون جامع شامرۀ »

 

 ( 10 - 1عیّن األّصح و األّدق يف الجواب للرتجمة من أو إلی العربیّة) 

َو ِمن أهمِّ الک تّاِب فِ إّن العّقاَد قَ  قال  ی  » .1  «:ِمرَص! یَرأ آالَف الک ت ِب و ه 

 بوده است! یاز کاتبان مهم مرص  یکیکه عّقاد هزار کتاب خواند و  ندیگو یم(1

 مرص است! سندگانینو نیتر که عّقاد هزاران کتاب خوانده است و او از مهم شود یگفته م(2

 در مرص است! ها¬سندهینو نیتر العه منود و از مهمعّقاد هزاران کتاب را مط شک یب د،یگو یم(3

 در مرص است! سندگانینو نیتر که عّقاد، هزاران کتاب را خواند و او از مهم شود یگفته م(4

 

 

 

 

 «!کَ یْ إلَ  ْحَسنَ ی  التَظْلِْم کَام الت ِحبُّ أْن ت ظْلََم و أْحِسْن کَام ت ِحبُّ أْن » .2

 شود! یبه تو خوب یکن، چون دوست دار  یبه تو ستم شود و به همه خوب یستم نکن، چون دوست ندار  یبه کس(1

 شود! یکیکه دوست دارد به او ن یکن به کس یکیکه دوست ندارد به او ستم شود و ن یستم نکن به کس(2

 ا دوست دارند!است که همه آن ر  یآن را دوست ندارد و احسان، کار  کس چیاست که ه یامر  ،یستمکار (3

 شود! یکیبه تو ن یکن هامنطور که دوست دار  یکیبه تو ستم شود و ن یستم نکن هامنطور که دوست ندار (4

 

 

 

فر! ةِ یّ خواّص األعشاِب الطّب یقد دلَّتنا عل لَت نایکانت زم» .3  «:قبَل السَّ

 ! کردیم یراهنام یاهیگ یخواص داروها ۀاز سفر ما را دربار  شیدوستامنان پ(1

 !کردیم یراهنام یاهیگ یداروها یهاتیقبل از سفر، ما را در رابطه با خاص یگاه امیشاگردهم(2

 داده بود! یاطالعات ییدارو اهانیگ تیخاص ۀدوستم به ما دربار  مانیدر سفر قبل(3

 کرده بود! ییراهنام اهانیگ ییخواص دارو ۀاز سفر، ما را دربار  شیپ مانیشاگردهم(4
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 «:عاماً  نَ یألف سنٍة إاّل خمس همیقوِمِه َفلبث ف یَو لََقد أرَسلنا نوحاً إل»  .4

 قومش حکومت کرد! انیپس او نهصدوپنجاه سال در م م؛یقومش فرستاد یما فقط نوح را به سو (1

 منوده است! یامب یو او نهصدوپنجاه سال به خاطر آنان پ میقومش ارسال منود یقطعاً نوح را برا(2

 آنان درنگ کرد! انینهصدوپنجاه سال در م م؛پسیقومش فرستاد یرا به سو  ق،نوحیبه تحق(3

 آنان درنگ کرد! نیهزاروپنجاه سال در ب نیبه گروهش فرستاده شد؛بنابرا ،نوحیبه راست(4

 

 

 

 :«ومیاملَطَر ِمن الغ   نزل  ی  َمن  رحمکمیَ أصدقايئ تراَحموا  .5

 کند! یمهربان شانیکند به ا یکه باران را از ابر نازل م یکردند تا آن کس یدوستانم به هم مهربان(1

 فرستد شام را مورد رحمت قرار بدهد! یکه باران را از ابرها فرو م یتا کس دیمهر بورز گریکدیدوستان من! به (2

 کند! یم یهربانفرستد به شام م یکه باران را از ابرها م یکس دیکن یدوستان من، اگر به هم مهربان یا(3

 کند به شام مهربان خواهد بود! یهرگاه دوستان من با هم مهربان باشند آنکه آب را از ابر نازل م(4

 

 

 ولکن ال تشعرون﴾: اءٌ یالله أمواٌت بل أح لیيف سب قتلی  ﴿و ال تقولوا لَِمن  .6

 !دیکن یام احساس منبلکه زنده هستند و ش د،یشوند مرده نپندار یکه در راه الله کشته م یو کسان(1

 !دیابی یشام در من یاند، ول [آنها] زنده رایز د،ییکه در راه خدا کشته شده است، مرده مگو یبه کس(2

رده نگو یکه در راه خدا کشته م یو به کسان(3  !دیدان یشام من یاند ول بلکه زنده د،ییشوند، م 

 !دیابی یهستند که شام در من یچه زندگان د،ییرسند، مردگان نگو یکه در راه خدا به شهادت م یبه کسان(4

 

 

 :حیعّّي الصح .7

 إّن واجبکم الدفاع عن مظلومي العامل!: وظيفه ي شام است که از مظلومان جهان دفاع کنيد! (1

 لن ترجع من حدود بالدک ااّل بالفتح املبّي!: از مرزهاي کشور بازمني گردي مگر با پريوزي آشکار!  (2

 أخذت راتبي القليل فساعدت  املساکّي بيشء منه: حقوق کمي گرفتم و با مقداري از آن به درماندگان کمک کردم. (3

 ها را مشاهده کنم.ختلف در ايران سفر کردم تا آنسافرت إيل مناطق إيران املختلفة و شاهدتها: به مناطق م( 4
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 الخطأ: نیِّ ع .8

 است، محزون مشو. دهیکه به تو رس یبتی: و بر مصکیقد وصلت إل بةیو ال تحزن مبص(1

 را از او گرفته است. یز یکه خداوند چه چ یدانیتو من رایفأنت ال تعلم ماذا قد أخذ الله منه:ز(2

 که خداوند به او داده حسادت نورز. یبخاطر نعمت یعمة أعطاه الله: بر کسن یال تحسد أحداً عل(3

 را قرار است به تو بدهد! یز یپروردگارات چه چ یدانیالله بدلها!: چه، تو من کیعطیفأنت ال تعلم ماذا س(4

 

 

 

 «:!شودیها استفاده مزخم از آن یبهبود یوجود دارد که برا یمتعّدد یدر زبان گربه غّده ها» .9

 الجرح! لتئمیبه ل لعقی رةیيف لسان القّط غدد کث(1

 يف لسان قّط لإلستفادة منها اللتئام الجروح! رةیهناک الغدد کث(2

 الجروح! لتئمیمنها ل دیستفیيف لسان القّط غدد متعّددة (3

 منها اللتئام الجرح! ستفادیلسان القّط  یف دةیهناک غدد عد(4

 

 

 «:!میشود،بهره مند شو یکه از دهانشان پخش م یخوش یرنگارنگ و بو  یآمده است تا از لبخند شکوفه ها بهار» .10

 تفوح ِمن فمها! بةٍ یّ لنتمتّع بتبّسم األزهار املتلّونة و رائحٍة ط عیالّرب یقد أت(1

 !بةیّ رائحتها الطِمن تبّسم األزهار املتلّونة و إنتشار  دیأن نستف نایفعل عیقد جاء الّرب(2

 تنترش من فمها! یالّت بةیّ َوَرَد لِنَتَفع من تبّسم األزهار املتلّون و الرائحة الط عیالّرب(3

 منها! فوحی بیّ فلنتمتّع بالتبّسم األزهار املتلّونة و عطر ط یأت عیالّرب(4
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  (20 - 11) اإلعراب و التّحلیل الرّصيف :عیّن األّصح و األّدق يف 

 «:إنتَظََر »  .11

واة املَلَِک قرَب الحَجر األسوِد.(   )إنتَظََر اله 

 « اله واة » املعلوم/ فعٌل معلوٌم و فاعله -متعد   -من األفعال) من باب إنفعال (  یالّشکل الثّان -للغائب(1

 « املَِلَک » املعلوم/ فعٌل معلوٌم و فاعله -متعد   -ثاليث ) من باب إفتعال (  دیمز - یالفعل املاض(2

 املعلوم/ فعٌل و فاعله اسم املفعول  -متعد   -( له حرفاِن زائداِن ) من باب إنفعال  – یالفعل املاض(3

 « اله واة» متعد  / فعٌل معلوٌم و فاعله -: )ن ظ ر(  ةیّ ماّدته األصل -ثاليث ) من باب إفتعال (  دیمز(4

 

 

عوای  » .12  : «وسِّ

عوهای  قد َسَعوا أن  ونَ یَّ رانی)اإل  .(وسِّ

  یّ املضارع اإللتزام یمعلوم/ فعٌل مبعن -الزم -() الشخص الثالث للجمع نیللغائب -فعٌل مضارعٌ (1

 ةیو الجملة فعل« ها »  ریمعلوم/ فعٌل و مفعوله ضم -املفعول  یإل حتاجی -من األفعال)من باب تفّعل( یالّشکل الثّان(2

 و عالمته حذف النون من آخره « أن»(/ فعل  منصوب بحرف لیمن األفعال)من باب تفع یالّشکل الثّان -فعل مضارعٌ (3

ِذَف النون من آخره -من األفعال  یالّشکل الثّان -) الشخص الثالث للجمع (نیللغائب(4  املجهول / فعٌل قد ح 

 

 

 

 «:يَتَهاَمسوَن »  .13

َة َفبََدأ الَقوم  يَتَها وَ  ا يَقِصد  إبراهيم  االِسِتهزاَء » َمسوَن: لَاّم َرَجَع النّاس  شاَهدوا أصناَمه م امل کََّسَّ نََم ال يَتَکَلَّم  إمنَّ إنَّ الصَّ

 «ِبأصناِمنا.

 ةیو الجملة فعل« القوم  » املعلوم /  فعل و مفعوله  -:  ) م   ه  س (  ةیّ حروفه األصل -)من باب تََفاعل( یّ ثالث دیمز(1

فاَعلَة  - له حرٌف زائدٌ  -الّشخص الثالث للجمع  -فعٌل مضارعٌ (2  ةیاملعلوم/ فعل مع فاعله جملٌة فعل –من باب م 

 ةیو الجملة فعل«  القوم  » املعلوم/ فاعله  -للغائب  -له حرٌف زائٌد  َس یل –فعٌل مضارٌع (3

  ةیاملعلوم /  فعل مع فاعله جملة فعل -:  ) ه   م  س (  ةیّ حروفه األصل -)من باب تَفاعل(  یّ ثالث دیمز(4
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 « : کرهونَهایَ » .14

بوا اآلخر   ِبألقاٍب يَکرَهونَها.(  نی)َو ال ت لَقِّ

 «ها» ری: ک ر ه / فعل و فاعله ضم ةیّ حروفه األصل -مجرّد ثاليث  -املفعول  یإل حتاجی - نَ یللغائب -فعل مضارع(1

 ةیو الجملة فعل« ألقاب»املفعول / فعل و فاعله  یإل حتاجیال  -من باب إفعال –له حرٌف زائٌد  -فعل مضارع(2

  ۀإسم النکر  ِصف  یَ متعد  / فعٌل مضارٌع و هو -له حرٌف زائٌد  َس یل -: ک ر ه  یّۀحروفه األصل -نَ یائبغلل(3

 ةیو الجملة فعل« ها » املفعول / فعل و فاعله  یإل حتاجی -: ک ه ر  ةیّ ماّدته األصل -له حرٌف زائٌد  سیل -فعل مضارع(4

 

 

 : «واجهی  » .15

 من املصائب!( ریمع کث واِجههی  اإلنسان و  اةیح ةیّ فیک یهذا الهجوم عل ؤثّری  )

 « الهجوم»  ریاملفعول  / فعل و فاعله ضم یإل حتاجیال -یّ ثالث دیمز -الّشخص الثّالث للمفرد-فعل مضارعٌ (1

 « اإلنسان»املعلوم / فعٌل و فاعله  الفعل -متعد   –من األفعال )من باب تفاع ل(  یالشکل الثّان -فعٌل مضارعٌ (2

 ةٌ یمعلوم / فعل مع فاعله جملٌة فعل -املفعول یإل حتاجی -من األفعال )من باب مفاعلة(  یالشکل الثّان -للغائب (3

 «ه» ریالفعل املجهول/ فعل  و نائب فاعله ضم –متعد   -له حرٌف زائٌد  سیل  -الشکل األّول من األفعال(4

 

 

 «:ّداَمة الهَ »  .16

 ات الهّدامة ! (هذه اإلجراء وعیملنع ش نیإجراء بعض القوان نای)فَعل 

 «اتاإلجراء» املعرّف بأل / صفة و موصوفها  -اسم املبالغة للکرثة  -مونٌّث  -مفرٌد  -اسما 

 «اتاإلجراء» املعرّف بأل / صفة و موصوفها  -اسم املبالغة للحرفة  -مونٌّث  -مفرٌد (2

 هیاملعرّف بأل/ مضاف ال -« هدم» مأخوذ أو مشتّق من فعل   -مونٌّث  -مفرٌد  -رّف بأل املع(3

 هیمذکّر  / مضاف ال -مفرٌد  –املعّرف بأل  -: ه د م ( ةیللکرثة)حروف األصل ۀاسم املبالغ(4
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ََة »  .17  «: امل کََّسَّ

َة.(  )َو لَاّم َرَجَع النّاس  شاَهدوا أصناَمه م امل کََّسَّ

 «أصنام » نکرة/ خبو مبتداؤه  -(ریاسم الفاعل )مصدره: تکس  -مؤنّث  –مفرٌد  –إسٌم  (1

 «أصنام»ملوصوفه  ةیمعرفة / صفة بالتبع -(ریاسم املفعول )مصدره: تکس   -مؤنّث -مفرد  -اسم (2

 «أصنام»ملوصوفه  ةیمعرفة / صفة بالتبع -اسم الفاعل )مصدره: تکَّّس(   -مؤنّث  -مفرد  -اسم(3

 «أصنام » نکرة / خبو مبتداؤه  -اسم املفعول )مصدره: تَکَّّس(   -مذکّر -مفرد  -اسم(4

 

 

 «: أشهر» .18

راب من أشهر أنواع الطّ    .( وری)الغ 

هرة(/ خب للمبتدا  لیاسم تفض -مفرد مذکر -اسم(1  «الغراب»)مصدره: ش 

 من أشهر؛ جارومجرورمجرور بحرف الجر؛  /لیاسم تفض -مفرد مذکر -اسم(2

 «الغراب»خب للمبتدأ «(/ شهر»)مأخوذ أو مشتّق من فعل  لیاسم تفض -مفرد مذکر(3

 ؛ من أشهر: جارومجرور«من»: أ ش ر(/ مجرور بحرف ةی)حروف األصل لیاسم تفض(4

 

 

 «:القاِرئ  »  .19

ج     ِمنه  ِبفائَدٍة.(   )ر بَّ ِکتاٍب يَجتَِهد   القاِرئ  يف ِقراَءتِِه ث مَّ ال يَخر 

 معرفة / فاعٌل و فعل قبله من األفعال املجرّدة –اسم الفاعل من الفعل املجرّد   -مذکّرٌ  -مفرد  -اسم (1

 « قرأی –قرأ » نکرة / مفعوٌل و مأخوٌذ من فعل  -اسم املفعول من الفعل املجرّد    -مذکّرٌ  -مفرد  (1

 فاعٌل و جاءت قبله جملة تَِصف نکرة« / قراءة » مصدره  –معرفة  –اسم الفاعل من الفعل املجرّد   -مذکٌّر  –مفرد  -اسم (2

 «ر بَّ کتاب » خبٌ و مبتدؤه « / َقَرأَ » مصدره  –معرفة  – دیاسم الفاعل من الفعل املز  -مذکٌّر  –مفرد  -اسم (3
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 «:  نیامل صاب» .20

 .(  لیيف السّ  نیمنه  لنجاة امل صاب ۀَ النّاس  اإلستفاد)قد بدأ 

 ةیاملعّرف بأل / صفة و مجرور بالتبع -اسم مفعول )مصدره: صواب( -جمٌع مذکٌّر للسامل  –اسم  (1

 «ۀنجا» و مضافه  هیاسم الفاعل /  مضاف إل  -)مفرده: امل صاب، مذکّر( ریجمع تکس(2

  هیاملعرّف بأل / مضاف إل -(ۀم مفعول )مصدره: إصاباس   -جمٌع مذکٌّر للسامل -اسم(3

 « د  یستفیَ » معرّف بأل / مفعول به لفعل  -جمٌع مذکٌّر للسامل )مفرده: امل صاب، مذکّر((4
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 « 2آزمون جامع شامرۀ  »

 

  (7 - 1للرتجمة من أو إلی العربیّة )عیّن األّصح و األّدق يف الجواب 

دی   ک  ی رت   اإلنسان   ب  حس  أ ی  » .1  :«!س 

 !شود؟کند که بیهوده و پوچ رها میآیا انسان گامن می (1

 !پندارد که بیهوده و پوچ رها شده است؟آیا انسان می (2

 !شود؟پوچ رها میکند که بیهوده و چرا انسان گامن می (3

 !پندارد که بیهوده و پوچ رها شده است؟چرا انسان می (4

 

 

 «:نة!و ریاحا  قویّة  أربع مرّاٍت فی السّ  سوداء عظیمة   مة  یغ الحظون  النّاس ی   کان  ». 2

 !دیدندبرای چهارمین بار در سال بود که مردم ابر سیاه بزرگ و بادهای نیرومند را می (1

 بینند!به در سال ابرهای سیاه و بادهای نیرومندی را میمردم چهار مرت (2

 دیدند!مردم چهار بار در سال یک ابر سیاه بزرگ و بادهای نیرومندی را می (3

 مردم ابرهای سیاه عظیم و بادهای نیرومند را چهار مرتبه در سال دیدند! (4

 

 

 «:!ةالم الخیالیّ فهذه الظاهرة لیست من األ  أن   وننّ ظوا ینام کانط هذه األسامک اآلخرین حیتساق   ر  ی  قد ح  » .3

 !های خیالی نیستکردند که این پدیده از فیلمدرپی این ماهیان، دیگران را متحیّر منوده است هنگامی که گامن میفرو افتادن پی( 1

 خیالی نیست! ای فیلمیکردند که چنین پدیدهافتادن این ماهیان دیگران را متحیّر منود آنگاه که گامن می( 2

 های خیالی نیست!ها گامن کردند که این پدیده از فیلمباریدن چنین ماهیانی وقتی دیگران را متحیر منوده است که آن( 3

 ها را متحیر منود!آن هایی خیالی نیستدرپی ماهیانی که دیگران گامن کردند این پدیده از فیلمافتادن پی( 4
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 «:!ن إلیجاد الخالف بین صفوف املسلمین املتواصلةنو ئنا الخاو  عداأ  قد حاول  » .4

 دشمنان خائن سعی کردند که میان صفوف مستحکم مسلامنان اختالف ایجاد کنند!( 1

 اند!دشمنان خائن ما برای ایجاد اختالف میان صفوف به هم پیوستة مسلامنان تالش کرده( 2

 حکم مسلامنان اختالف ایجاد کنند!دشمنان خائن ما تالششان این است که در میان صفوف مست( 3

 خواست دشمنان خائن ماست که بذر دشمنی میان صفوف به هم پیوستة امت مسلامن بپراکنند!( 4

 

 

 :حیح  عیّن الص   .5

ر فها اإلنسان تؤکِّد  علی اهتامِمه بال الحضارات  القدیمة  ( 1 جه او به دین ها را شناخت بر تو های قدیمی که انسان آنفرهنگ !:ینِ دّ الّتی ع 

 کنند!تأکید می

ل  الله  أ( 2 ها راه خداوند برای مردم پیامربانی را فرستاد تا برای آن !:هم الّّصاط  املستقیم  و الدین  الحق  وا ل  نبیّ ی  لِ  األنبیاء   إلی النّاِس  رس 

 مستقیم و حقیقت دین را بیان کنند!

خوانیم سخن آن را دربارة درگیری پیامربان با وقتی قرآن می !:قواِمهم الکافرین  األنبیاء أل اعِ ِص ن ه ع  ثشاِهد  حدین   ن  آ القر  أ  عندما نقر ( 3

 بینیم!های کافرشان میقوم

 «ای ابراهیم، آیا تو این )کار( را با خدای ما انجام دادی؟!»از او پرسیدند:  «:براهیمإ نا یا لهتِ بآ هذا  لت  ع  ف   نت  أ أ »... : لوه  أس( 4

 

 

 :طأالخن عیِّ  .6

ف وا اس  النّ ( 1  ،مردم )حرضت( ابراهیم )ع( را در آتش بزرگ انداختند :،العظیمة )ع( فی النّارِ براهیم  اِ  ق ذ 

هم  نّه  أل( 2  ، شکسته بودربهای آنان را با تزیرا او بت :ِس فأ لباکان قد کَّس   اصنام 

 ،کندر میان این را آشکهای شکسته شاو داستان بت :؛هذا ن  بیِّ صنامهم املکَّّسة ت  أ  و قصة  ( 3

ها نجات خواست قومش از عبادت این خرافهچون که ابراهیم می :!ة هذه الخرافاته من عبادِ قوم   ذ  ی نقِ  ن  أ  کان یطلب   ابراهیم   ن  ألِ ( 4

 یابند!
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 :«های درختان را شکستند!مردان ناشناس وارد جنگل شدند و با تربهایشان شاخه» .7

 ام!وِسهِ ؤ شجار بف  غصان األأ کَّس  ة  ووالن الغابالرّجالن املجه دخل( 1

 م!هِ سِ أاألغصان األشجار بف   کَّسون  ی   و الغابة   الرّجال املجهولون یدخلون  ( 2

 !مهِ سِ وؤ صون األشجار بف  غ  بات و کَّسوا ادخل رجال مجهولون الغ( 3

 ام!هِ وسِ ؤ غصان األشجار بف   و کَّسا أ الغابة   الرّجالن املجهوالن دخال( 4

 

 

 «نین  أجر  امل حسِ  ضیع  إّن الله  ال ی  » ... من مفهوم اآلیة الرشیفة:  داألبع  ن عیّ  .8

ن جاء بالحسنةِ »( 1  «مثالهاأ فله عرش  م 

ن  الله إلیکح  أ  ن کام أحسِ »( 2  «س 

 «جدوه  عند  اللهِ ت   یرٍ ن خ  نفسکم مِ موا ألِ تقدّ ما و  »( 3

 «جره علی اللهأ ف ح  ن عفا و  أصل  م  ف  »( 4

 

 

 :الّصحیح للتّوضیحات التالیة یّنع .9

 فیها أرسة مات منها عزیز أو عزیزة! تشرتک   جان: مناسبة  هر  املِ ( 1

ع  الص  ( 2 ج   !مختلفة   نواع  أ ه و  ل   سفی الّرأ  داع: و 

ب للعِ قش:الن  ( 3 ش   بادة!متثال  یصنع اإلنسان ِمن الخ 

شا الّناس فی مکاٍن خاصٍّ لتفتیِش  عث: إجتامع  الب  ( 4  م!کلهِ م 

 

 

 وارات:حِ فی ال الخطأعیّن  .10

 !دیتی فی ی  عم، بطاق  ن  /  !؟عندک   ل ِبطاقة  الّدخولِ یا أخی، ه  ( 1

فتوحة  یا أخیل  ضّ ف  / ت   !ضِلکِ ن ف  ک مِ قیبتِ حی ح  فت  اِ ( 2  !، حقیبتی م 

 / ال، أنا ِبحاجٍة إلیها جّدا ! !ک؟قیبتِ ماذا فی ح  ( 3

؟ / لوالدی  ( 4 ن هذه األدویة   !داع  شدید  هام ص  د. عنلِم 
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 علی حسب الحقیقة و الواقع: عیّن الّصحیح   .11

طر األسامک فی کّل بالد! ی مکن   (1  أن تحدث ظاهرة م 

 !ة  لونها أصفر و یأکله الّناس  فی الشتاء طازج ة  هفاک ش  شمِ املِ ( 2

 ! فی املحیط األطلسّی و املحیط الهادی  اّل األسامک اِ  ال تعیش  ( 3

 !رحٍ ف  بِ  ةٍ نس کّل  وزِ النّور  عیدِ بِ  ل  فحتاإلیرانّی ی   عب  الش  ( 4

 

 (:61 - 21) یناسب النّصمبا ثّم أجب عن األسئلة ة بدقّ أقرأ النّّص التّالی 

 فقدانِ  )سستی( و   من الخمولِ  ی شعر  اإلنسان  بحالةٍ  النّاِس، حیث   کٍل کبیٍر بین  بش   عةِ ئالشا ن الظّواهرِ ّدس الکسل  مِ ی ع  »

ه بشکٍل جیٍّد، و ق د یمیل  اإلنسان  إلی النّومِ عاملِ أ  غیر قادٍر علی إنجازِ  کون  بذلک  ی   ، و  ةِ قالطّا و االسرتاحِة فی  ه و مهامِّ

ِش )رختخواب( لِساعاملِ  ر   ،ه فقطو قدراتِ  نّه ال یقتّص  تأثیر الکسِل علی الجسمِ أ کر الذّ بِ  ن الجدیرِ مِ  الیوِم، و   ل  الطویلٍة خ ٍت اف 

تسبّبا  فی ضعفِ  لإلنسانِ  العقلیِّ  فی النشاِط  ریؤثّ  و إمّنا ن مِ  و غیرها، و فی هذِه الحالِة ال بد  و تشتّته،ترکیزه )مترکزش(، م 

. توجد  بش   لِجسم اإلنسانِ  قةِ اوجوِد العدیِد ِمن الط رق الّتی ت ساعد  علی زیادِة الط ِهم  سِمن األغذیِة ی   مجموعة   کٍل طبیعیِّ

 رّة.زیادِة الطّاقِة فی الجسِم منها: التّوت  و الّشای  األخرض  و املکَّّسات  و املاء  و املوز  و الشوکوالتة امل  ت ناولها فی 

کٍل ی ومیّا  ملّدةِ  مامرسة   -1ی لزم  علینا لزیادِة الطّاقِة فی الجسِم الفعالِن:   تأمین  حاجةِ  -2 یومیّا   ساعةِ  نصفِ  الریاضِة بش 

 «ألشعِة الّشمِس! الجسمِ  یِض تعر ن د ِمن خاللِ ن فیتامیالجسِم مِ 

 

 فی النّص؟ جاءما ّی موضوع أ  .12

!یالرِّ ( 1   اضة الیومیّه 

 لزیادِة الطّاقِة! طر ق  ( 2

 سرتاحِة!و اال النّومِ  فوائد  ( 3

 !تأثیر  الکسِل علی النّشاِط العقلی( 4
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 :عیّن الّصحیح  علی حسب النّّص  .13

 !لإلنسان الکثیر رضوری   النّوم  ( 1

 !لزیادِة قّوِة الجسمِ  یاضة هی الطریقة  الوحیدة  مامرسة  الرِّ ( 2

م  ترکیز الذّ ( 3 ظاهِر فعل األعامل الّصعبةع د   !هن هو ِمن م 

نأ نبع  لتم   مِس الشّ  ة  شعّ أ( 4  !مین فیتامین د فی الب د 

 

 

 :لی حسب النّّص ع الخطأعیّن  .14

 !فی الجسمِ  ةِ قدیاد الطّار فی از ت ناول  بعض األغذیِة مؤثِّ ( 1

 !اإلنسانِ  الّشمِس مفیدة  لجسمِ  شّعة  أ( 2

 !لتصاعد قّوِة اإلنسانِ  ن الشوکوالتة ت فید  أنواع  مِ ( 3

 !بین  الّناس ی عترب الکسل  ِمن الظّواهر الشائعةِ ( 4

 

 :(16و  15) حلیل الّصّفیّ عیّن الصحیح فی اإلعراب و التّ 

 

 «:ریؤثّ » .15

 مزید ثالثی )مصدره: تأثیر( / فعل و مع فاعله جملة  فعلیة لغائب ـمضارع ـ ل( فعل 1

 و الجملة فعلیة   ( للغائب ـ مزید ثالثی )حروفه األصلیة: و ث ر( / فعل  2

 و الجملة فعلیة   ( / فعل  ل  عِ ف  ( مضارع ـ للغائبة ـ مزید ثالثی )علی وزن ی  3

 «النشاط»ه ل( / فاعل  فعی( فعل ـ للغائب ـ مزید ثالثی )مصدره علی وزن ت  4
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 :«م امرسة  » .16

 أمبتد« / ل  فاع  ت  »علی وزن « س  ار  مت»مفرد مؤنث ـ فعل ( 1

 «یاضةالرِّ »إلیه و املضاف مضاف،« / م ر س»صلیة و تکسیر ـ حروفه األ أ اسم ـ جمع مکَّّس ( 2

 «یاضةالرِّ »إلیه ة( / مضاف، و املضافل  اسم ـ مصدر )من وزن مفاع   (3

 أمبتد« / م ر س»و تکسیر ـ حروفه األصلیة أ ع مکَّّس اسم ـ جم( 4

 

 

 ؟ث  ک أَّس   امل ک  ع  م  جاء  فیها الج   یّن عبارة  ع   .17

 !ی تنجحوا دامئا  کم حت  ظائفِ ستمعوا إلی و  ن ت  أ کم ل  أأس( 1

 !املاضیةِ  رونِ یفهم الطاّلب حقائق الق  لِ  س  التاریخ  رِّ هی ت د  ( 2

مّ ( 3  ت إلی هدفک!الم الکثیرة لوصل  اآل  ع  تجر  و  ت ل  املصاعب لو کنت  تتح 

 !رون إاّل تقّدم أوالدکنّ الیوم فالت   سکن  نف  أ ذیب ه  ت  لِ  لنإذا ت حاو ( 4

 

 

 عل:ن الحروف األصلیّة للفِ مِ  لیس« لنونا»حرف عیّن  .18

 !هواب  ت  النّاس نیام  فإذا ماتوا ان( 1

 !جائیر   نت  لِق و أ  الخ   جائی ع نِ ط ع  ر  نق  د اِ إلهی ق  ( 2

 «ن املنتظرینعکم مِ روا إنّی م  ظِ انت  ف   هِ لّ لِ  یب  ا الغ  ل إمّن  ق  ف  »( 3

 !ت علی األرض بحجٍم واحدٍ رش  جمیع األسامک الّتی انت  ( 4

 

 

 :«إفعال»فعل مصدره  د  وج  الی  فیها  جملة   عیّن .19

  «ن ز ل   قِّ الح  اه  و  بِ لن  نز  أ   الحقِّ بِ  و  »( 1

 !«ون  م  ت عل   ا ال م  م  ی ا عل  نّ قال  ِإ »( 2

  !«یک  إل   الله   ن  ام أحس  ن ک حسِ أ »( 3

لی   لله  ا  »( 4 م ِمن  الظ   الّذین   و  ه  نوا ی خرِج   !«امِت إلی النّورِ ل  آم 
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 :النّافیه للجنس« ال»عیّن  .20

هلِ  مِ أرض   یء  ال ش  ( 1   !ن الج 

 !وا إاّل اعامل  الخیرِ طلب  ال ت  ( 2

  !رب  لنا االستقالل  رید  الغ  ال ی  ( 3

 !ملشاهدة العباراةِ  ذهب  إلی امللعِب نحن ال ن  ( 4
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 « 3آزمون جامع شامرۀ  »

 

  (5 - 1للرتجمة من أو إلی العربیّة )عیّن األّصح و األّدق يف الجواب 

 « : إدَفع بالّتي هي أحسن فإذا الّذي بینَک و بینَه َعداوة کأنَّه ولیٌّ َحمیم  »  .1

  .به بهرتین گونه ای دفع کن که هرگاه بینتان عداوت و دشمنی باشد، مثل اینکه او برایت یک دوست صمیمی است( بدی را ( (1 

 .بدی را( دفع کن، پس آنگاه کسی که بین تو و بین او دشمنی بوده، قطعا یک دوست صمیمی می گردد)به گونه ای بهرت ( 2 

  .گونه ای که بهرت است دفع کن که آنگاه کسی که میان تو و او دشمنی می باشد، گویی دوستی صمیمی است( به بدی را( )3 

 .شمن است، دوست صمیمی تو می شوددفع کن و آنگاه کسی که میان تو و او یک د( بدی را)به گونه ای که بهرتین است ( 4 

 

 

 "......ای کسی که « : "  ر َعجائبُه و فی األرض قدرتُه و فی الّسامواِت َعظمتُهیا َمن فی البحا». 2

  !عجایب او در دریاها و زمین و قدرت و عظمتش در آسامن هاست( 1

 !در دریاها شگفتی هایش و در زمین قدرت او و عظمتش در آسامن هاست( 2

                    !در زمین و آسامن است و عظمت داری شدر دریا و توان شعجایب خلقت( 3

 !شگفتی هایی در دریاها دارد و قدرتش در زمین و بزرگی اش در آسامن ها وجود دارد( 4

 

 

ُفِن؟» .3  آیا ... "« : " أ ما کُنَت تَعرُف أنَّ الّدالفین تَقِدُر َعلی أن تُرِشَدنا إلی مکان ُسقوط الطّائِراِت أو َغرِق السُّ

  می دانستی که ما به واسطه دلفین ها می توانیم جایی را که هواپیام سقوط کرده یا کشتی غرق شده پیدا کنیم؟( 1

 ه مکان افتادن هواپیام یا غرق شدن کشتی بربد؟منی دانستی دلفین ها  قادر هستند که ما را ب( 2

 منی دانستی که دلفین ها قادر می باشند مکان افتادن هواپیامها یا غرق شدن کشتی ها را به ما نشان دهند؟( 3

 منی دانستی که دلفین ها می توانند ما را به مکان سقوط هواپیام ها یا غرق شدن کشتی ها هدایت کنند؟( 4
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جمةِ  .4 حیح يف الرتَّ  : َعیِّن الصَّ

  !گاهی به دوستم می گویم در انجام تکالیف یاری ام کن !: لِصدیقي أِعّني يف أداء الواجباِت قد أقول  (1

 !بعضی دوستانم لباس های مناسبی برای آن جشن ندارند!:  مل تکن لِبعض أصدقايئ ألبسة  ُمناِسبة لِتلک الَحفلة (2

  !همکالسی ام تظاهر می کند که دستش شکسته شده است!:  کانْت تَتظاَهُر زمیلتي بأن یَدها مکسورة (3

 .کند، زیرا ارجمندی همه از آن خداوند است گفتارشان تو را ناراحت منی«: و ال یحزنْک قولُهم إنَّ العزَّة لِلِّه جمیعا » ( 4

 

 

ی روزها در خانه درس می خوانند تا جایگاه آموزان برای محّقق شدن اهدافشان همهآیا می دانید که این دانش» .5

 :«علمی باالیی را بدست آورند؟!

ق أهداِفهم یدرسون کّل األّیام يف البیت حتی یکتسبوا مکانة علمیّة رفیعة؟! (1   هل تعلمون أّن هؤالء التاّلمیذ لِتحقُّ

ق أهداِفهم کّل األیّام يف الّدار ( 2  یدرسون حتی یکتسبوا مکانة علمیّة رفیعة؟!هل یعلمون أّن اولئک تالمیِذ لتحقُّ

ق هدِفهم یدرسون حتی یکتسبوا املکانة العلمیّة الرفیعة؟!( 3   هل تعلمون أّن هؤالء التاّلمیذ کّل األّیام يف البیِت لِتحقُّ

ق أهداِفهم یَدرسوَن کّل أیّام يف الّدار حتی یکتسبوا املکانة العلمیّة الرفیعةهل علمتم أّن هؤالء التاّلمیذ  (4  ؟!لِتحقُّ

 

 

مَ » .6  «:تَبَسَّ

مَ َفتَ )   ( .امللُک ِعندما سمَع هذا الکالم بَسَّ

 معلوم / فعل  و فاعله "امللک" -ُمتعدٍّ  -مزید ثالثّی ِبزیادة حرف واِحد )ِمن باب تَفعیل(  -لِلغائبة  -فعل  مضارع  ( 1

ل(  -لِلغائب  -فعل  ماٍض ( 2  معلوم / فعل  و فاعله "امللک" -الیحتاج إلی املفعول  -مزید ثالثّی بزیادة حرَفیِن )ِمن باب تََفعُّ

ل(  -لِلغائب  -فعل  ماٍض  (3  معلوم / فعل  و فاعله "امللک" -الزم  -مزید ثالثّی بزیادة حرف واحد )ِمن باب تََفعُّ

 معلوم / فعل  و فاعله "الّناس" -یحتاج إلی املفعول  -مزید ثالثّی )ِمن باب تَفعیل(  -لِلغائب  -فعل  ( 4

 

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



3 

 «:لَم یُعاِمل».  .7

 ( .أنّها ُمجرّد ُسلوٍک إنسانٍّ  یاألخالق الَحَسنة عللَم یُعاِمل االسالُم ) 

 فعل و الجملة فعلیّة /معلوم -  )مزید ثاُلثّی )من باب ُمفاَعلة -ُمتعدٍّ  –لِلغائب  –فعل  مضارع  ( 1

 «االسالمُ » :َمعلوم/ فعل  و فاعلُه  -مزید ثالثّی ِبزیادة حرٍف واحدٍ  -الزم   -فعل  ماٍض ( 2

 فعل  و الجملة الفعلیّة خرب   /مجهول   -)ت ع ل (   :حروف اأّلصلیّة -مزید ثاليّث  -الزم -مضارع ( 3

 «اإلسالم» :مزید ثاُلثّی )علی وزن :یُفاِعُل، باب مفاَعلَة(/ خرب لِلمبتدأ -ُمتعدٍّ  -فعل  ماٍض ( 4

 

 

 «:بالغة» .8

 ( .َقد تَُؤّدی إلی املشاکَل عدیدةٍ  بالغة  َفتَنبَِعُث فینا قدرة  )

 إضافة« قدرة بالغة»مضاف إلیه و «(/ابالغ»الفاعل)مصدره اسم  -نکرة  -مفرد  -اسم ( 1

 «قدرة»صّفة  َو موصوفها «(/بََلغَ »اسم املفعول )فعله -معرفة  -مفرد مؤنّث ( 2

 « قدرة»صفة  للموصوف«(/بلوغ»اسم الفاعل)مصدره  -نکرة  -مفرد مؤنّث  -اسم ( 3

 ،حروفه األصلیّة: ب ل غ(/خرب «بَلَغَ »اسم الفاعل )فعلُه  -نکرة  -مفرد مؤنّث ( 4

 

 

 فی ضبط الحرکات : الخطأن عیّ  .9

 !یا أبنايئیأسوا تَ أعظَُم الَبالِء إنِقطاُع الرَّجاِء ، َفال ( 1 

 ! صاَر عالاِمً َبعَد تَخرُِّجِه ِمَن الجاِمَعةِ لُِب هذا الطّا( 2 

 املَشاِکُل لَیَسْت قاِدَرًة َعلَی َهزیَمِة املُتوکِِّل َعلَی اللِه!( 3 

 الَجلََسِة! لَِّم َحوَل هذا املَوُضوعِ يِف أنا ُأریُد أن أَتَکَ( 4 

 

 َعیّن الجاّر و املجرور مبعنی الفعل: .10

 النّاس علی دین ملوکهم!( 1

 الحقیبة علی املنضدة!( 2

 علی عینی یا اُّمی العزیزة!( 3

 !علیکم مبداراة الّناس( 4
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 یختلف معناه عن الباقی:« إلی»عیّن حرف  .11

 تستطیع الّدالفین أن تُرشد اإلنسان إلی مکان سقوط طائرة!( 1

 !ملّا اتّصل هاشم ِبأّمه عاَهدها أن یرجع إلی یوم الخمیس( 2

 أ فال یَنظرون إلی اإلبل کیف ُخلِقت!( 3

 علی الطاّلب أن ینظروا إلّی عندما أتکّلم!( 4

 

 

 فی عدِد الحروِف الجاّرة: تَختَلفُ  عیّن العبارة الَّتی .12

الم: َمن َقنََع مِبا َقَسم اللُه لَُه َفُهَو ِمن اَغنی الّناس!قال علّی علیه ( 1  السَّ

امواِت و االرِض!( 2  ِبسِم اللِه َو لِلِه الحمُد َو لَُه الِکربیاُء فی السَّ

 لِتَجمَع اُّمی فاکهاِت لَذیذُة لَِبثنا فی طوِل َسفرِنا فی حدیقٍة!( 3

 اِعرِف املَوّدَة فی قلِب اَخیَک مِبا لَُه فی قلِبَک!( 4

 

 

 :عیّن الّصحیح عن عدد الحروف الجاّرة .13

ُع ِبُسْ ( 1  واحد  ← َعٍة َحْولَهافاذا َوَقَع نظُرها علی سمکة القرِش تَتََجمَّ

 اِثنانِ   ← رِض جمیعاً َهو الّذی َخلََق لَکُم ما فی اال( 2

 واحد  ← و کاَن عند اللِه فوزاً عظیامً ( 3

ةٍ ( 4  واحد ←  َسَحَب تَّیاُر املاِء رجالً الی االَعامِق ِبشدَّ

 

 

 :معاً  فیها الحروُف الجاَرة و نوُن الوقایةِ  ما جاءت عیّن عبارة .14

ثِْني مِبا َحَدَث لَک حّتی ُأرِشَدَک!( 1  َحدِّ

 « اْجَعلِْني ِمن َوَرثَِة َجنَِّة الّنعیمِ وَ »( 2

 ال تَْسکُِني بیَن النّاِس بالَْفخِر و الِکرْبِ!( 3

 خبار  ساّرة  عن نَجاِحَک يِف االمتحاناِت!َعَسی أن تُبَْلَغِني أ ( 4
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 «:نون الوقایة»عیّن ما فیه  .15

 قد ََضّن کثیراً اللّعُب الکمبیوتیرّي يف هذه الّسنة!( 1

 یَتمنَّی أغلب الشباب أن یصلوا إلی النّجاح بسهولة!( 2

 یا صدیقتي! لِم لَم تُعیني زمیالتِک يف تعلَّم الدروس!( 3

 یَبني الّناُس بیوتهم لیسکنوا و یسرتیحوا فیها!( 4
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 «3پاسخنامه آزمون جامع شامرۀ »

                                                                                       3گزینه(1

                                                                                      2گزینه(2

                                                                                       4گزینه(3

                                                                                      1گزینه(4

                                                                                       1گزینه(5

                                                                                       2گزینه(6

 1هنگزی(7

 3گزینه(8

 4گزینه(9

 4گزینه(10

 2گزینه(11

 3گزینه(12

 2گزینه(13

 4گزینه(14

 1گزینه(15
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 « 4آزمون جامع شامرۀ  »

 

 ( 10 - 1عیّن األّصح و األّدق يف الجواب للرتجمة من أو إلی العربیّة) 

 :﴾ُه الّذي یُرِسُل الّریاَح فتُثیُر سحاباً...اللّ ﴿ -1

 فرستی و ابری را برمی انگیزی!خدایا! کسی هستی که بادها را می ( 1

 خدا هامن کسی است که بادهایی را می فرستد و ابری را برمی انگیزد!( 2

 خدایا! تو هامن کسی هستی که بادها را می فرستد و ابری را برمی انگیزاند!( 3       

 ابری را برمی انگزند! ]آنها[خدا کسی است که بادها را می فرستد و ( 4       

 
 «:َحیرَّْت هذِه الظّاهرة النّاس َسنَواٍت طویلًة!» -2

 های طوالنی متحیّر شدند!مردم از این پدیده سال( 1     

 های طوالنی حیرت زده شدند!مردم از این پدیده سال( 2     

 های طوالنی حیران کردند!این پدیده مردمان را در سال( 3     

 مردم را حیرت زده کرد!هایی طوالنی این پدیده سال( 4     

 
 «:تنسحب األسامک إلَی الّسامء بالقّوة!» -3

 ها با قدرت به آسامن کشیده می شوند!( ماهی2  ها را با قدرت به سمت آسامن می کشد!( ماهی1

 ها با قدرتی که به آسامن کشانده می شوند!( ماهی4  ها را با قدرت به آسامن می کشاند!( ماهی3

 

 «:القرآَن یأُمُر املسلمیَن أَّّل یسبّوا معبودات املرُشِکیَن و الکُّفار!إنَّ » -4

 بی شک قرآن به مسلامنان فرمان می دهد که نباید به معبودهای مرشکان و کافران دشنام دهند!( 1        

 قطعاً قرآن به مسلامنان فرمان می دهد که به خدایان مرشکان و کافران دشنام ندهید!( 2        

 بی گامن قرآن به مسلامنان فرمان می دهد که به معبود مرشکان و کافران دشنام ندهند!( 3        

 بی شک قرآن به مسلامنان فرمان می دهد که به معبودهای مرشکان و کافران دشنام ندهند!( 4        

 
 «:قوا!ه جمیعاً و ماتفّر اِعَتَصموا بحبل اللّ » -5

 همگی چنگ زنید و پراکنده نشوید!به ریسامن الهی ( 1       

 به ریسام خدا همگی چنگ زدند و پراکنده نشدند!( 2       

 همگی به ریسامن الهی باید چنگ زنید و متفرق نشوید!( 3       

 همه به ریسامن خدا متصل شدند و متفرق نشدند!( 4       
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 :﴾َو ّل یَحزُنَْک قولُهم إنَّ العزِّة لِلّه جمیعاً ﴿ -6

 گفتارشان تو را ناراحت منی کند؛ قطعاً ارجمندی همگی از آن خداست!( 1       

 با گفتارشان نباید ناراحت شوی؛ زیرا ارجمندی، همه از آن خدا!( 2       

 سخنانشان تو را اندوهگین منی کند؛ زیرا عزّت، همه از آن خداست!( 3       

 ؛ زیرا عزّت، همگی از آن خداست!گفتارشان نباید تو را اندوهگین کند( 4       

 
 «:کأَنَّ إرضاء جمیع النّاِس غایة ّلتُْدَرُک!» -7

 گویی خشنود ساخنت مردم، هدفی است که بدست آورده منی شود!( 1      

 گویی خشنود ساخنت همه مردم، بدست آورده منی شود!( 2      

 آید!گویا خشنود شدن همه مردم، هدفی است که بدست منی ( 3      

 گویا ارضای همه مردم، هدفی است که بدست آورده منی شود!( 4      

 
 عیّن الّصحیح: -8

 : کافر می گوید کاش از خاک بودم!﴾ُت تُراباً و یقوُل الکاِفُر یا لیتني کن  ﴿( 1      

 ت آمرزش بخواه!نحق است و برای گناها: شکیبایی پیشه کن زیرا وعده خدا ﴾ه َحق و استغِفر لَذنبک...اِصرب إنَّ وَعد اللّ ﴿( 2      

 إّن العلوم النّافعة تُنیُر عقل اإلنسان و قلبه: علوم سودمند عقل انسان و قلبش را روشن می کند!( 3      

تِهزاَء بِأصناِمنا: قطعاً ابراهیم قصد مسخره کردن بت( 4       ِصُد إبراهیُم االِس   هایامن دارد!إمّنا یَق 

 
 :الخطأعیِّن  -9

ُر لِعقٍل ثابت: قطعاً افتخار به خردی استوار است! (1        إمّنا الَفخ 

ٍة: آیا آنها را می بینی که از نقره آفریده شدند!( 2        َهل تراهم ُخلقوا ِمن فضَّ

 ال دیَن ملَن الَعهَد لَُه: هیچ دینی برای کسی که هیچ عهدی و پیامنی ندارد نیست!( 3      

تَنا......ال ﴿( 4        ای، هیچ دانشی نداریم!: جز آنچه به ما آموخته﴾عل م لَنا إاّل ما َعلّم 

 
 عّین الصحیح:«: با مردم آنطور رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند!» -10

 ( عاِمِل النّاس مثلّام تُِحّب أن  یُعاملوک!2   ( عاملوا النّاَس مثلَام تُحّب أن  یُعاملوک!1

 ( تَعاَمِل النّاَس مثلَام تُِحبُّ أن  یُعاملوک!4   النّاس مثلَام تُحّب یُعاملونَک! ( تَعاَملوا3
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  ( مبا یناسب النّص:17 - 11التايل ثم أجب عن األسئلة )اِقرأ الّنص 

 

لبناء شخصیة اإلنسان و تقع املسئولیة الکربی يف نرش ثقافة القرائة علی الدهل أوّلً، الّذین  األعمدةالقرائة تَُعدُّ ِمن أهّم  إنَّ  »
یجب أن یزرعوا يف نفوس أبنائهم حبَّ تصّفح الکتب و تقلیب أوراقه کام یجُب أن یتّم التمییز بین ما یجب قرائته و ما یجب 

مضللٌّ ّلیفید. و لهذا یجب غرس املعرفة يف عقول أفراد املجتمع  تجنّبه. فلیست کلُّ الکتب تستحّق القرائة. فالبعُض منها
يف الکتب فقط بل يف مواقع التواصل اّلجتامعي  ّلتتجّسدلیعرفوا کیف یأخذون من األشیاء أحسنها. فالقرائة هذه األیام 

رص بالکلمة علی الرّصاصة )گلوله( و )اإلنرتنت( أیضاً. تتمیّز املجتمعات التي تقرأ بأنها مثّقفة و واعیة و أنها تعرف کیف تنت
گرایی( و التعّصب. فلیَکن هم القرائة إلی اّلعتدال مانعًة للتطرّف )افراطرتشدکیف یختاُر أفراُدها کلامتهم ملحاربة الجهل. ف

 .« بالقرائة نرتقي»شعرانا 

 

 عّین الصحیح: -11

 ال عموَد أهّم من القرائة يف بناء شخصیة اإلنسان.( 1      

 مسئولیة نرِش ثقافة القرائة تقع علی املدرسة و املؤسسات التعلیمیّة.( 2      

 بعض الکتب ُمضلٌّة الیحقُّ لنا قرائتها.( 3      

 القرائة يف زمننا هي عبارٌة عن املواقع التواصل االجتامعي.( 4      

 
 عیِّن الخطأ: -12

 تصّفح الکتب.املجتمع الراقي هو الّذي یشّجع أبناءه علی ( 1     

 حسن االستفادة من التّقنیة و التکنولوجیا هو اختیار الجانب املفید منه.( 2     

 غرُس املعرفة يف عقول أفراد املجتمع یؤدي إلی منع التّطرّف و التّعّصب.( 3     

 زیادُة أسعاِر املالبِس و األحذیة علی الکتب یدّل علی ثقافة املجتمع.( 4     

 
 صحیحة حسب النص: لیستانتخب الجملة التي  -13

 القرائُة أمٌر ممدوٌح و مطلوب يف أّي حاٍل و مهام کان الکتاب.( 1     

 اِنتصار الکلمة علی الرصاصة من مثرات ثقافة املجتمع و وعیه.( 2     

 یتقّدم املجتمع باهتامم أفراده يف االرتقاء و محاربة الجهل.( 3     

 املرتبُة العلیا يف جعل أبنائها محبّین للقرائة.لألرُسة ( 4     

 

 يف مفهوم أهمیّة القرائة و الکتاب: غیراملناسبما هو  -14

َل بالکتِب أصحاباً / مل أجد يل وافیاً إال الکتاباً ( 1       أنا من بَدَّ

 کتاٌب أعّز مکاٍن يف الدين رسُج سابحٍ )زیِن اسب تیزپا( / و خیُر جلیٍس يف الزمان ( 2     

 احمق کتاب دید و گامن کرد عامل است / خودبین به کشتی آمد و پنداشت ناخداست( 3     

 درونش همچون غنچه از ورق پر / به قیمت هر ورق زان یک طبق ُدرّ ( 4     
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 :ّعیّن الّصحیح يف اإلعراب و التّحلیل الرّصيف 

 «:دّل تتجسّ » -15

 )مزید ثاليث( من باب تفّعل/ فعل و مع فاعله جمله فعلیة - « (ستکرار عین الفعل)ت، » حروفه الزّائدة  -لِلمخاطب -فعل مضارع( 1     

 له ثالثة حروف أصلیة و حرفاِن زائداِن / فعل و مع فاعله جملة اسمیة -للغائبة -مضارع( 2     

 له ثالثة حروف أصلیة و حرٌف زائد/ فعل و مع فاعله جملة اسمیة -للغائبة -فعل مضارع( 3     

د»)مزید ثاليث( مصدر  - «ــّـ ،  ت »حروفه الزّائدة  -مضارع( 4       فعل و مع فاعله جملة فعلیة«/ تجسُّ

 
 «:ترشد» -16

 فعل و فاعله جمله فعلیة«/ رشد»مصدره « ر، ش، د»حروفه األصلیة  -للمفرد املؤنث الغائب -فعل مضارع( 1    

 «القرائة»)مزید ثاليث( من باب إفعال/ فعل فاعله له حرف زائد  -متعدّ  -مضارع للغائب( 2    

 «القرائة»له حرف زائد و هو همزة )أ(/ فعل و فاعله  -للغائبة -فعل مضارع( 3    

 «القرائة»فعل و فاعله «/ إرشاد»مصدره  -للمفرد املذکر املخاطب )= للمخاطب( -مضارع( 4    

 
 «:األَعمدة» -17

 «أهمّ »صفت و موصوفها «/ أع َمدَ »مأخوذ من فعل  -مؤنث -مفرد -اسم تفضیل( 1    

 «أهمّ »الیه و مضاف مذکر(/ مضاف -جمع مکرس أو تکسیر )مفرده: عمود -اسم( 2    

 «أَهمّ »الیه و مضاف مؤنث(/ مضاف -جمع مکرس )مفرده: عامدة -اسم( 3    

 الیهمضاف«/ َعمدَ »مأخوذ ِمن فعل  -مؤنث -مفرد -اسم تفضیل( 4    

 
 يف ضبط حرکات الحروف: الخطأعیِّن  -18

 !بِها  یَهتَمَّ  أن   تَِکلِّمِ آداٌب یَِجُب َعلَی املُ  کالمِ لِل  ( 1     

 ! َت لِسانِهِ ح  تَ  بوءٌ خ  مَ َء ر  فَإنَّ املَ وا رَفع  تََکلَّموا تُ ( 2     

 !ا ماً يف اٌروبّ عایَن رش  َو عِ  َسةم  خَ ما یُقارُِب کَذلَک  ت  َدرَّسَ ( 3     

   !ُمحاَسبََة األغِنیاء  يف اآلِخرَةِ یُحاَسُب البَخیُل ( 4     

 

  للفراغ: الخطأعیِّن  -19

 ( َدخل صدیقان حمیامن املراسیَم ... جّداً و سلوکهام یُعجب الُحّضاَر! )یرَتاحامِن(1

 ( الیّوم رأیت املسلمتَیِن ... فی ذلک املسجد ُمخلصتیِن! )تَتعبّداِن(2

نه الّدراسیّة! )َعرفوا(( زُمالئی ... مع بعض فی 3  بدایة السَّ

4)  ( کُنت أنظر إلی رُجل ... أمامه ذکریاته املاضیة! )ََترُّ
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 َعیِّن اإلسم ُمضافاً َو َموصوفاً َمعاً : -20

عنا َعلی األعامل الحسنة ! (1     ُمَعلُّمنا املُشفق محبوٌب ِعندنا َو یَُشجِّ

 املُختلفة،األبیض ِمنها أجمل !ِمن بَین املاَلبِس ذات األلوان  (2   

 َحلَویّات هذا الحلوانّی لذیذٌة َو بیعها لِلنّاس کّل یَوم ! (3   

 الّصدیق الّصالِح ُمفیٌد لَنا َو إن کاَن بعیداً َعنّا عادًة ! (4   

 

 :األفعال عنِ  الخطأ َعیِّنِ  -21

ً  نَّصاً  )إستلَمُت  (1    «  إفتعال»  وزن علی مصدرهام لِرتجمتِه !( : فاجتهدتُ  عربیّا

 واحٍد. باٍب  من کالهام«: أخزیتَه فقد النّارَ  تُدِخُل  َمن إنّکَ  ربَّنا» (2  

 زائداِن. حرفانِ  لهام تَعلَّمنا !( : نحن و َعلَّمنا )ُمعلُّمنا (3  

مکِ  ِمنَ  نوعٌ  )یُوَجدُ  (4    ثاليثّ  مجرّد الجفاِف!( : کالهام ِعند نفَسه یَسرتُ  السَّ

 

 یکون فاعالً:« َمن»عیّن  -22

 ( طَلبنا ِمن املدّرس إخراج من کان یُشاغب أثناء التّدریس!1  

 فهم الحقائق ُکلّها!هذا الخالف َمن یَ  يف ةاملُهمّ  ةدور  يیُؤدّ ( سَ 2  

 ( َسحب تیّار املاِء إلی األعامق َمن کان علَی سطح املاء!3  

 الّدلفین أن یُنقذ َمن یُمکن َغرقه! ستطیعُ ( یَ 4  

 

 عیِّن الفعل املجهول: -23

  ( یغلق باب صالة االمتحانات أحد الرّجال!1 

 حرتام!إب بِه سبحانه عبده املُذنِ ( یخاطب اللّ 2 

  وجهاء و رشفاء بلدنا! ةِ همَّ ع کبیر بِصنَ ( یبنی مَ 3 

 لتّخریب!ی الّسفن الّتی تعرّضت لِ لفین إحدَ ( یشاهد الدّ 4 

 

  الوقایة:ن نو فیه  لیسعیِّن ما  -24

 ( إلهی! ال تَجعلنی مع القوم الظّاملین فی الّدنیا و اآلخرة!1  

 ( یا لیتَنی کُنت غنیّاً حتّی أساعَد الفقراء فی شدائد الحیاة!2  

 ( زمیلی یُساعدنی فی فهم النّصوص العربیّة دامئاً!3  

 ( ما أغنی اإلنسان حین ال یکون فی یده کنز إاّل العلم!4  
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 :خطٌّ  تَحته لِام الّصحیح عّین -25

 اإلبهام لِرفع بِالِفعل املشبّهة الحروف ِمن           النّجاة ! سفینة و الُهدی مصباح الحسین إنَّ  (1 

 ال النّافیّة لِلجنس        الحارضین ! جمیع لیع ال صدیقي علی (سلّمُت 2 

 «إنفعال» باب ِمن مزید فعٌل        !  انتبَهوا ماتوا فإذا نیاٌم؛ (النّاس3 

 َحرفَینِ  بزیادة فعٌل         سنویّاً ! الیوم بِهذا الُهندوراس يف النّاس یَحتَِفُل (4 
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 «4پاسخنامه آزمون جامع شامرۀ »

 1گزینه(20                                                                                      4گزینه(1

 3گزینه(21                                                                                      4گزینه(2

 2گزینه(22                                                                                      2گزینه(3

 3گزینه(23                                                                                      4گزینه(4

 4گزینه(24                                                                                      2گزینه(5

 4گزینه(25                                                                                      4گزینه(6

 4هنگزی(7

 3گزینه(8

 1گزینه(9

 2گزینه(10

 3گزینه(11

 4گزینه(12

 1گزینه(13

 3گزینه(14

 4گزینه(15

 3گزینه(16

 2گزینه(17

 1گزینه(18

 3گزینه(19
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 « 5آزمون جامع شامرۀ » 
 

  (8- 1ن أو إلی العربیّة )جمة م  للتّ عیّن األّصح و األّدق يف الجواب 

نّها تُحّب إنّها من أعجب األسامک، تغذیتُه» -1   «:اً!ها حیّ صیدَ  أن تأکَل  ا َصعبة علی الهواة أل 

 اش برای عالقمندان سخت است، برای اینکه دوست دارد شکار زنده بخورد!های عجیبی است که تغذیهآن از ماهی( 1

 ترین ماهیانی است که برای عالقمندان، غذا دادنش سخت است، زیرا او خوردن زندۀ شکار را دوست دارد!او از شگفت  (2

 اش سخت دشوار است، زیرا زنده خوردن صید را دوست دارد!عالقمندان، تغذیهآوری است که برای و از ماهیان شگفتا( 3

 هاست، غذا دادن به او برای عالقمندان دشوار است، زیرا دوست دارد که صید خود را زنده بخورد!ترین ماهیآن از عجیب( 4

 

 «:اللّه.  ُعبّاد أكرم أنّه شكّ  ال الْحسنة بأعامله ل تعويضها يسَعی و بذنوبه ُمعتفاً  اللّه يستغفر إنَّ الّذي»  -2

    شّك  منايد،هيچ مي تالش آنها جربان براي نيكش كارهاي با و كند مي آمرزش طلب خدا از خويش گناهان به اعتاف با كه كيس هامنا( 1
 !است خداوند كنندگان عبادت گراميتين او كه نيست

 تالش آنها جربان براي نيكش كارهاي با و است معتف گناهانش به كه حايل در و كند مي آمرزش طلب خداوند از كه كيس شك بدون( 2

 !است خدا بندگان ترين گرامي وي ترديدي هيچ بدون كند، مي

 نيستی شكّ هيچ دارد، آنها جربان در سعي خويش نيك كارهاي با و منايد مي آمرزش طلب خدا از خود گناه به اعتاف با كه كيس قطعاً ( 3

 !است خداوند كنندگان عبادت گراميتين او كه

 منايد، جربان را آنها كند مي تالش خود نيك كارهاي با و است معتف خود گناهان به و جويد مي استغفار خداوند از كه كيس هامنا( 4

 !است خدا بندگان رشيفتين وي كه نيست ترديدي

 

 «:يتذکَّرونك. ال هم و الُقدماء أصدقائك تزور أن تحّب  أن املؤل م نم  » -3

 !آورند مني ياد به را تو آنان كه حايل در ببيني را قدميت دوستان بايش داشته دوست كه است دردآور( 1

 !آورند مني خاطر به را تو آنان كه حايل در كني مالقات را سابقت رفقاي بخواهي كه اين آورد مي درد به را تو( 2

 !كنند مني يادي تو از آنان كه آن حال ببيني را خود دوستان ترين قدميي بايش داشته دوست كه است دردناك( 3

 !نكنند يادي تو از آنها و كني مالقات را خود قديم دوستان بايش داشته دوست كه است اين ها ترين دردناك از( 4

 

یَن و منذریَن و أَنزل َمَعهم الکتاب ب الحقر »... -4  :«.بَعَث اللُه النّبیّیَن مبِّشر

 خداوند پیامربان را مبِّّش و منذر برانگیخت و همراه آنان کتاب به حق نازل شد!( 1

 دهنده برانگیخت و همراه آنان کتاب را به حق نازل کرد!دهنده و بیمخدا پیامربان را بشارت( 2

 کند!ها به حق نازل میانگیزد و کتابی را با آندهنده برمیدهنده و بیمخداوند انبیاء را بشارت( 3

 دهنده برانگیخته شدند و خداوند همراه آنان کتاب را به حق نازل کرد.دهنده و انذارپیامربانی بشارت( 4
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ل أن املعلّمة توافقإن »  -5  !« ُمتعبيَ  الّدرس قراءة   إلی نضطرّ  نفلَ  االمتحان یُؤجَّ

 !كنيم مطالعه را درسها خستگي با كه شد نخواهيم مجبور كند، موافقت امتحان تأخري با معّلم اگر( 1

 !بخوانيم درس كسالت با كه كرد نخواهد مجبور را ما باشد امتحان شدن برگزار ديرتر موافق معّلم خانم چنانچه( 2

 !خوانديم مني خستگي حالت در را درس ناچار به هرگز ديگر ما بياندازد، تأخري به را امتحانات كه كرد مي موافقت معّلم اگر( 3

 !شد نخواهيم خستگي با درس خواندن به مجبور ما بيفتد، تأخري به امتحان كه كند موافقت آموزگار خانم چنانچه( 4

 

 :الْخطأ عیّن -6

نْرَب  َمْْسوراً:( 1  رفتم! که در سالن مدیر مرا صدا زد، با خوشحالی به سمت تریبونهنگامی  عنَدما ناَدتْن ی الُْمدیرُة ف ی القاعة  َذَهبُْت نَْحَو الْم 

ی:( 2 ام های شادی بر چهرهکه پرده باال زده شد، عکسی را دیدم و اشکهنگامی  لاَّم ُرفع الّستاُر رأیُت ُصورٌة َو َجرَْت ُدُموُع الَفَرح  َعلَی َوْجه 

 جاری گشت!

َی:( 3  کردم فراموش شده است!ه گامن میآن عکس تصویر انسانی بود ک کانَت تلَک الّصورُة ُصورَة إنساٍن ُکنُت أظُنُّ أنَُّه َقد نُس 

َهداء ر ج( 4 و از میهن  کشته شدنددشمنان  توسطشهیدان مردانی بودند که تکبیرگویان  و داَفُعوا َعن الوطن:یَن اٌل قاتَلُوا األعداء ُمکَربر الشُّ

 !دفاع منودند

 

 :الّصحیحعیّن  -7

 ماشینش به سوی من آمد تا دو روز سفر کنم!دوستم با جاء صدیقی لی ب سیّارته لکی أُسافر یوَمین!: ( 1

 کنند، ندیدید!آیا آن کشاورزان را در حالی که محصول خود را جمع می أمل تَروا أولئک الفاّلحین و هم یَجمعون محصولهم!:( 2

 آن تراکتوری است که خراب شده است و هیچ امیدی به تعمیرش نیست! تلک جّرارة قد ُعطرلت و ال رجاء إلی تَصلیحها!:( 3

ل مبُصلرح السّیارة لکی ُیصلرحها قبل أن یَنزل املطر!:( 4  که باران ببارد، تعمیر کند!با تعمیرکار خودرو متاس گرفت تا آن را قبل از این اَتّص 

 

 عیّن الّصحیح: «کند!توانم راحت بخوابم چون استخوان پایم درد میمنی» -8

نَّ َعظَم ر جلی یُؤملُنی( 1  !ال أستطیُع أن أناَم براحٍة أل 

نَّ َعظَم ر جَلین  یُؤملُنی!( 2  ال أقدُر أن أناَم براحٍة أل 

َنَّ َعظَم ر جلی تُؤملُنی!( 3   ما استطعُت أن أناَم براحٍة أل 

ظاَم ر جلی ألیمة!( 4 نَّ ع   ال أقدُر أن أناَم براحٍة أل 
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  ( 11 - 9اقرأ النّص التّالی ثّم أجب عن األسئلة ) مبا یناسب النّّص: 

کان علی أطراف القریة امرأة عجوز مل متلک إالّ أربع ن عاج )ج نعَجة: گوسفند(؛ تأخذ منها اللّنب لتواصل الحیاة. فی صباح »
افتقدت نعاجها بسبب الْسَّ قة. العجوز الّتی  )فریاد(ة خائفة علی َصیْح  یوم من األیّام استیقظت )= قاَمت من النّوم( القری

جاَء الجیران إلی کوخها و قَصد أربعة منهم أن یُعطوها نعاجاً بََدلَها، و لکنّها ما َقب لَت أعطاءهم و قالت: إنّی اُرید النّعاَج 
بت فی تر لحاکم مشغوٌل مبسائل أکرب من قضیتک یتها و أطلب منکم فقط أن تأخدونی إلی الحاکم. فقالوا لها: أّن ابالّتی تَع 

ل صعوبات کثیرة وصلت إلی مّقر الحاکم. سألها الحاکم: ما ب ک أیّتها العجوز؟ قالت: یستمع فال  إلیک ... فأخیراً بعد تحمُّ
: طَنَنتَُک : کان علیک أن تَْسَهری علی نعاجک، ال أن تنامی! فأجابْت  ُمستهزئاً رسقت ن عاجی بینام کنت نامئة! قال لها الحاکم 

الً فقال: أعطوها أربع نعاج ... و هکذا ترکت العجوز املکان  أنَت الّساهر یا سیّدی فن مُت! عندئٍذ عجز الحاکم عن الجواب َخج 
 «ُمنترصة!

 

 حسَب النّّص: الخطأعیَّن  -9

 خائفین! القریةالعجوز استیَقظ ساکنو  عندما صاحت( 1

 إعطاء جیرانها! املرأةما قبلت ( 2

 العجوز! املرأةتمَّ مبا طلبَت منه الحاکم مل یه( 3

 ملکت العجوز أربع ن عاج فقط!( 4

 

ُت »ما هو مقصود املرأة من کالمها؟  -10  «:ظَننتُک أنَت الّساهر یا سیّدی فنم 

  الحاکم َعن رعیته! مسؤولیة( 1

 للحاکم! الّرعیةتبجیل ( 2

 َعن الحاکم! الّرعیة مسؤولیة( 3 

 سوء الظّن! االجتناب عن( 4 

 

 ن ما یرتبط مبوضوع النّّص:عیر  -11

م!( 1 ه   النّاُس َعلَی دین  ُملوک 

 ما ضاَع َحقٌّ َوراَءُه ُمطال ٌب!( 2

َر اللّیالی!( 3  من طَلَب الُعلی َسه 

 املُملْک یَبقی مَع الکُفر و الیَبقی مع الظّلم!( 4
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 :ّعیّن الّصحیح يف اإلعراب و التّحلیل الرّصيف 

 «:یستمع  » -12

 الجملة فعلیّةفعل و «( / استامع»مضارع ـ للغائب ـ مزید ثالثی )من مصدر: ( 1

 جملة فعلیةفعل و مع فاعله «( / استفعال»مضارع ـ مزید ثالثی )وزن مصدره: ( 2

 فعل مضارع )ماضیه: استمَع( ـ للغائب ـ مجهول / فعل و فاعله محذوف( 3

 «الحاکم»معلوم / فعل و فاعله: ـ «( افتعال»فعل )وزن مصدره: ( 4

 

 «:ُمستهزئاً  » -13

 / حال نکرةـ «( استهزاء»مفرد مذکّر ـ اسم فاعل )من مصدر: ( 1

 بهاسم )فعله: استَْهَزأَ( ـ مفرد مذکّر / مفعول أو مفعول( 2

 «قال»/ مفعول لفعل  معرفة بالعلمیّةمفرد مذکّر ـ ( 3

 ـ مذکّر / حال«( أهـ ز »: األصلیّةاسم مفعول )حروفه ( 4

 

 :کلامت يف ضبط حرکات ال الخطأعیرن  -41

دٍ  کلُّ ( 1 نّا واح  ه ! ب طاَقتَه أَخذَ  م   ب يَد 

 !الطَّبيب  َفراَجْعُت  يف رأيس ب َوَجعٍ  َشَعرُْت ( 2

رانَ  خاقانّ  وَ  بُْحتيّ ( 3 َدا َقدْ  شاع   !ک ْسی  إيوان َعنْ  َقصيدتَي   أنْش 

  !َجّيداً  ب الَعَربيّة   َيتَکلَّمُ  ُمراف قینا أَحدُ  کانَ  املَطار   يف( 4 

 

  يف املتضاّد: الخطأ عیرن -51

 أمثله ُمتنّوعة لیفهم الطاّّلب املوضوع!: نَنسی نذکُرُ ( 1

عُ  تتساقط علیَک أن تَری ُدموعی( 2  من عیون!: ترتف 

 الله تسمیة اآلَخرین باأللقاب الکریهة!: أَحلَّ  حرَّم فقد( 3

 بین الّناس! التقاطُع التّواصل ن أسباب قطعالّذنوب م  بعض ( 4
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 :أَکَث  لحالا فيها عبارةً  عّي  -16

عي املطمئنّة النّفُس  أَيّتها ﴿يا( 1  ﴾ مرضيةً  راضيةً  ربّك إلی اْرج 

ن تََخّرجَ ( 2  !املنال  َصعُب  وُهو املَصاعب َعلَی فائقاً  ناجحاً  الجامعة   م 

عاً  يجيبُني املَحکمة يف عادالً قاضياً  َسأَلُْت ( 3 ئاً  خاض    .هاد 

ة النّاُس  ﴿کان( 4 دةً  أُمَّ ينَ  الّنبيّيَ  اللّهُ  َفَبعَث  واح   ﴾ ُمبِّشر

 

 «کَیَف ............ ؟ » يف أَیر عبارٍة نجد جواباً ل هذا الّسؤال  ؟  -17

لیَن ! (1 بات هم ُمتَکاس   لَیَس هؤالء  التّالمیُذ يف أداء  واح 

 الیوم  شاَهدُت األمواَت يف املَقابر  َو أنا باکیٌة !صباَح  (2

سة  ! (3  رأیُت املُسلمیَن املُشتاقیَن ل زیارة  األماک ن املُقدَّ

ّن ما کنُت أری تَقّدماً يف درويس ! (4  أصبحُت َمحزوناً أل 

 

 :حالَته ُذک رت مفعوالً عّي  -18

 !ّجع املتفرّجون فریقهم الفائَز َفر حینَ ُیش( 1

 !أن تأکَل الفریسة حیَّةً  هذه السمکة تحّب ( 2

 !بالنّسب جاهالً الرّجُل  هذا يَفخرُ  ملاذا( 3

 !طفلَها الجائَع ُمشتاَقةً  مُّ األ  ْت أطَعم( 4

 

 :الحال عّي  -19

  !وحيداً  ُت أصبحْ  تَنيهجْر  و َت ذهبْ  إذا( 1

 ! طويلة مّدةً  البارد الهواء يف ماللّحْ  يفسد ال( 2

  ! َصعباً  بل َسهالً  ُمعجبيه علی يکون ال الوطن كتْر ( 3

 !بالّرياضة مشغوالً  َصباحاً  دقاءاألصْ  أحد ُت شاهدْ  إّن ( 4
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 عیّن ما یدّل علی املاضی اال ستمرارّی: -20

 صغارها و هی تسیر معها! نْ سمکة الّتیالبیا تُدافع ع( 1

 کانت مقربة وادی الّسالم من أکرب املقابر فی العامل! (2

 وحیداً و ال یتوکَّل علی الّناس!ه لمعإنَّ النّاجح یقوم ب( 3

 تی و هی تلعب مع زمیالتها فی الساحة!نب ُت شاهدْ ( 4
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 « 6آزمون جامع شامرۀ  »

 

 ( 10 - 1عیّن األّصح و األّدق يف الجواب للرتجمة من أو إلی العربیّة) 

 

ا ولی  » -1 کاة  و هم راکعون  نوا الّذین یُقیمون  الّصالة  و یؤتون  ه و رسوله و الّذین آم  اللّ  کمإَّنم  «:الز 

 دهند!اند؛ کسانی که در حال رکوع َّناز را برپا داشتند و زکات میاش و کسانی که ایامن آورده( رسپرست شام فقط خداوند است و فرستاده1

که دهند درحالیو زکات می دارنداند، هستند؛ کسانی که َّنازشان را برپا می( رسپرستتان تنها خداوند و پیامربانش و کسانی که ایامن آورده2

 در رکوع هستند!

که در دهند درحالیدارند و زکات میاند؛ کسانی که َّناز را برپا می( رسپرست شام تنها خداوند است و پیامربش و کسانی که ایامن آورده3

 رکوع هستند!

 دهند!کنان میدارند و زکات را سجدهَّناز را برپا میاند؛ کسانی که اش و کسانی که ایامن آورده( قطعاً ولی شام، خدا است و فرستاده4

 

 «:ک م یُمرمر عیشی عندما ی هجرنی أِحبّتی و أنا أرجو!» -2

 که من امید دارم!شوند درحالیگاه که دوستانم از من جدا میشود آن( زندگی بر من چه بسیار تلخ می1

 شوند درحالی که من امید دارم!جدا می شود هنگامی که دوستانم از منام تلخ می( چقدر زندگی2

 ها امیدوارم!کنند وقتی که من به آنام را تلخ می( چطور دوستانم که من دور شدند زندگی3

 که من امیدوارم!کنند درحالیکنند دوستانی که ترکم میام را تلخ می( چقدر زندگی4

 

ن یُنتف   خیر إنم ن ستعین به فی مشاکل الحیاة ف   عال   ل نا صدیق  » -3  «:علمه!ع بِ العلامء م 

شک بهرتین دانشمندان کسی است که از علمش بهره کند پس بی( برای ما دوستی دانشمند هست که در مشکالت زندگی یاریامن می1

 بریم!می

 شود!لمش بهره برده میجوییم پس قطعاً بهرتین علام کسی است که از ع( ما دوست دانایی داریم که در مشکالت زندگی از وی یاری می2

شک بهرتین دانشمند کسی است که از دانش او استفاده کند و بیهای زندگی به ما کمک می( ما دوست دانشمندی داریم که در سختی3

 شود!

جوییم پس بدون شک بهرتین دانشمندان کسی است که دانشش نفع ( دوست عال ما کسی است که در مشکالت زندگی از او یاری می4

 برساند!
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نت  م تُؤّدون  قد کنتُ م أنتُ إخوتی! ل تبکون  و » -4  برادران من! ...«: هذا!یوم ک  ین معاً يف فریضة الحّج قبل س 

 آوردید!جا می که شام فریضة حج را دو سال قبل در همین روزها به( گریه نکردید حال آن1

 جا آورده بودید! حج را با هم بهفریضة ها قبل در چنین روزی کنید وقتی سال( برای چه گریه می2

 آوردید!ریزید در حالی که شام دو سال پیش فریضة حج را در چنین روزی به جا می( چرا اشک می3

 آورید!حج را دو سال پیش با هم در چنین روزی به جا می کنید درحالی که شام فریضهگریه می( برای چه 4

 

لم الطائر  » -5  «:ه!فراخِ  املُفرتس و یُنقذ حیاة   الحیوان   یخدعُ  الذکیم  لع 

 ها را نجات دهد!باهوش بتواند با جانور درنده نیرنگ کند و زندگی جوجه ( شاید این پرنده1

 هایش نجات یابد!باهوش حیوان شکارچی را فریب دهد و زندگی جوجه ( امیدواریم که پرنده2

 های خود را از مرگ نجات دهد!گی جوجهباهوش حیوان درنده را بفریبد و زند  ( کاش پرنده3

 های خود را نجات بخشد!باهوش حیوان درنده را فریب بدهد و زندگی جوجه ( امید است پرنده4

 

عت   حین  ُهناک  کُنّا نشاِهد األطفال فِر » -6  :«أیّام الطّفولة! ف ل یت ر ج 

 !بازگردندکودکان هستند که آن ها را خوشحال می دیدیم، کاش روزهای کودکی ( 1

 !آنجا کودکان را خوشحال می بینیم، ای کاش روزهای کودکی باز می گشتند( 2

 !کودکان آنجا وجود داشتند که آنها را خوشحال می دیدیم،کاش روزهای کودکی بازگردند( 3

 !آنجا کودکان را خوشحال می دیدیم، ای کاش روزهای کودکی باز می گشتند( 4
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 :«، و هذا دلیل  علی شجاعتنا! ِبذلک ِمنه ُمعرتفین   ی جب علینا أن ن عتذر   أحٍد ثُّم ن فهم أنّنا کُنّا ُمخطئین  إذا نعیب عمل  » -7

آنگاه که عیب کار کسی را بگیریم و بفهمیم که خودمان خطاکار بودیم ،باید اعرتاف کرده عذرخواهی کنیم،که این دلیل بر شجاعتامن ( 1

 است!

فهمیم که خطا کرده بودیم ،باید ضمن اعرتاف به آن ، از او معذرت خواهی کنیم، و این  عیب می گیریم سپس میوقتی از کار فردی ( 2

 دلیلی  بر شجاعت ماست!

اگر عمل کسی را عیب بدانیم آنگاه بفهمیم که خطا کرده ایم ،بر ما واجب است معذرت خواهی کرده اعرتاف کنیم ،که این دلیلی بر ( 3

 د!شجاعت ما می باش

هرگاه از عمل کسی عیب جویی کنیم آنگاه بفهمیم که ما خطاکاریم ، حتامً باید بخاطر آن عذرخواهی کنیم درحالیکه به آن اعرتاف کننده ( 4

 ایم ،و این دلیلی بر شجامتان خواهد بود!

 

 الّصحیح:عیِّن -8

 !رفتارش را می دانستکاش خواهر کوچکت عاقبت !: ل یت  أُختک  الصغیرة ت علُم عاقبة سلوکها( 1

 کند، هیچ موفقیتی ندارد!النّجاح!: کسی که در راه موفقیت تالش َّنی طریقِ  ه يفن ال ُمحاولة ل  نجح م  ( ال ی  2

 ها فقط قصد دارند اعتقادات ما را به متسخر بگیرند!( إَّّنا ت قصد هذه األفالُم اإلستهزاء ِبعقائدنا!: این فیلم3

 خوانند، نباید دشنام دهید!و کسانی را که غیر خدا را فرا می«: هاللّ ی دعون من دونو ال ت سبّوا الّذین ( »4

 

 :ال خطأ عیّن -9

شاهِ  ( کّل عام نشهد1  های تلخ جنگ از تلویزیون هستیم،!: هر سال شاهد صحنهن التّلفاز ُمرّةً مِ  د الحرِب م 

 کنند،آورند و شادی را به غم تبدیل میهایامن را به درد میها دلراستی آنبهن،: ح إلی الُحز  ر  الف   ُب نا و تقلِّ قلوب   ( إنّها تُؤلُ 2

 گوید:،آورد، میخاطر میاش را بهکه خاطرات گذشتهتقول أّمی و هی تتذکمر ذکریاتها املاضیّة،: پس مادرم درحالی( ف  3

 گردد و در جهان استقرار یابد!العال م!: ای کاش روزی صلح بر   الّسلم یعود ی وماً و یستقّر يف( لیت  4
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 «:این مردان با خوشحالی به یک گردش علمی پرداختند!» -10

! جولةهؤالء الرجال بِ  ( قام  1  علمیمة مرسورین 

!( هؤالء رجال قاموا بِ 2  الجولة العلمیمة مرسرورین 

!( هؤالء الرجال یقومون  بِ 3  جولة علمیمة فرحین 

!قاموا بِ ( کان هؤالء الرجال 4  جولة علمیمة ُمبتسمین 

 

 

  ( مبا یناسب النّص:15 - 11التايل ثم أجب عن األسئلة )اِقرأ النّص 

 

ب و ملّا حفظ یلسان الغ  لّقب بِ الشیرازّی أشهر شعراء الغزل و نجم ساطع فی سامء العلم و األدب فی إیران، املُ  اً حافظ إنم »
حیث الیخلو أّی بیت إیرانّی من األدب الفارسّی بِ  الکتب الشعری ة يفن أشهر حافظ مِ دیوان «! الحافظ»القرآن فقد لقب بـ 

 دیوان حافظ!

: کان  مِ  نا کثیرةً معلوماتُ  یست  ل   ه مِ  ن أیّام صغره، قیل  الفارسیمة و العربیمة بِ  ه أشعار  ن کازرون! ل  اسم أبیه بهاءالدین و کانت  أُم 
مزوجة بِ  نآثاره إلی کثیرة مِ  و تُرجمت   د  حافظ ُمل ّمعات؛ أ بیاتاً م   العربیِّة و الفارسیمِة، نحو هذا البیت:اللّغات العاملیمة! أ نش 

لّت   املُجرمبن جرّب هرچند کازمودم از وی نبود سودم/ م  » ة ح  غزلیّات حافظ فریقاِن: الفریق األّول  إّن شارحي«! به النّدام 
 و یجب أن النأخذها باطنیّةٍ  ی یعتِقد أنم أشعاره ذات معانٍ علی ظاهرها و لکنم الفریق الثان تفرسم  عتقد أ نم أشعاره یجب أنی  

 «الظاهریمة! علی املعاين

 

 الّشیرازّی:عیِّن الّصحیح ع ن حافظ -11

د معلومات کثیرة مِ 1  ن آثاره فی إیران!( ال توج 

 ( تُرجمت آثاره إلی کّل لغة من اللّغات العاملیمة!2

 شارحو غزلیاته فریقان یتّحدان فی أقوالهام!( 3

 من أشهر الشعراء فی تاریخ أدب بلدنا! اً ( إنم حافظ4
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سب قول الفریق األّول، ................ -12  علی ح 

 خطأ ال فائدة فیه! ألشعار عمل  فسیر الباطنّی لِ ( التّ 1

 ( کأنم هذا الشاعر یُحب  الّصعوبة فی معانی أشعاره!2

 ن املجازات املختلفة!الغزلیّات الّتی تتکلّم ع  ه مملوء بِ دیوانُ  (3

!حافظ، نفس الشخص الّذی ل   ( املجنون فی شعرِ 4  یس له عقل  سلیم 

 

لّت به النّدامةم  » -13  املفهوم:فی  غیر املناسبعیِّن « ن جرمب املُجرّب ح 

 ( هرگز میازمای دگر آزموده را!1

 از کار تو من/ تا مجرّب نشود مردم دانا نشود!( تجربت کردم و دانا شدم 2

 ( جهان را چو دانی چه بندی در او دل/ چرا آزموده همی آزمایی!3

 !رأیم/ که چندین آزموده آزمایمهوش و سست( نه من آشفته4

 

 :ّعیّن الّصحیح يف اإلعراب و التّحلیل الّّصيف 
 

 «:فرسم تُ » -14

 فعل و مع فاعله جملة فعلیّة مزید ثالثی/ لمخاطب ـ( فعل ـ لِ 1

 مجهول/ فعل و الجملُة فعلیّة مزید ثالثی من باب تفعیل ـ لغالبة ـ( فعل مضارع ـ لِ 2

 «ظاهر»مزید ثالثی من باب تفعیل ـ معلوم/ فعل و فاعله  لمخاطب ـ( لِ 3

 فعلیّةمجهول/ فعل و فاعله محذوف و الجملة  مزید ثالثی من باب تفّعل ـ لغالبة ـ( لِ 4

 

 «:املُجرمب» -15

رمب  »فعل به( لِ ( مفرد ـ اسم فاعل )حروف األصلیّة: ج ر ب(/ مفعول )= مفعول1  «ج 

 فاعل«(/ ت جربة»اسم مفعول )من مصدر  مفرد ـ ( إسم ـ2

 به( مفعول )= مفعول«(/ ت جریب»( اسم مفعول )من مصدر 3

رمب  »ثالثی(/ فاعل لفعل ـ اسم فاعل )مأخوذ من مصدر مزید ( مذکّر 4  «ج 
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  (25 – 16املُناسب يف الجواب عن األسئلة التّالیّة )عیّن: 

 

 يف ضبط حرکات الحروف: الخطأعیِّن  -61

عِ!1 ی ِباملُمل مم مم بیمِة و الفاِرسیمِة تُس  ر   ( هذه األبیاُت امل مزوجُة ِبالع 

ة  2 !لِ ( هؤالِء ُمرِشدون  ی رش حون  اآلثار  الّرائِع   لّسائِحین 

تم 3 ِة!( یا ُمف   ح األبواِب! اِفت ح  ل نا کلم األبواِب املُغلِق 

4! أف ِتک  بین  ِبر  رم ل نی ِمن أولیائِک  املُق  ع  ! اج   ( اللُّهمم

 

 فی توضیح الکلامت: الخطأعیِّن  -71

 هم!موتِ  و الطّیور بعد   الّناِس  ( ُرفات: أجسامُ 1

لیح: هُ 2  !جمیل   و کالم   جمیلة   ه حرکات  و الّذی ل  ( م 

 رادف الو کر!و مُ عیش الطیّور و بیتها و هُ  ( وُکن ة: مکانُ 3

ة: هی بطاقة  4 یح   التّصال الهاتفّی!الجّوال لِ ها فینجعلُ  صغیرة   ( َش 

 

ل لِبیان التمنّیعیِّن  -18  :کلمة تُستعم 

ی الزّمان و قلبی ی  1  قول إنّک آتی!( مض 

 الغفلة! هؤالء النّاس ی ستیقظون ِمن نومِ  ( لیت  2

 ال تُدر ک! غایة   الّناِس  ( کأّن إرضاء  3

 نو!و أد   نک و أرجو و أستغیُث ( أخاُف مِ 4

 

 :یقوم بالعمل کثیراً عیِّن ما یدّل علی أنم املفعول  -19

 ّب التّوابین  کثیراً!یُحِ  ه  أنم اللّ بِ  ( إعلم  1

 الکُّفار فی تلک الحرب امل فروضة! املُسلمون   د  ( جاه  2

 علب!امل   رسم صدیقی صورة  جّذابًة علی جدارِ ( ی  3

 الصّف!ستاذه فیشهامة أِل بِ  ( قال الفتی العاّلمة4

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



7 

 (:یعبارة تختلف )يف املعن نیّ ع -20

ن ِمّنا! ن  یب   کونُ یقد  (1 ن هو أحس   النّاِس م 

ّل  (2 ةزمیيل قد تنبمه  بعد إستامع ل ع   !القصم

 ِمنُهم﴾ راً یخ کونوایع يس أن  ِمن قومٍ  قوم   سخر  ی  ﴿ال (3

 ﴾ن  یأجر املُحسن عُ یضیُ ال ه  (﴿... إّن اللّ 4

 فیه الحال: لیسعیِّن ما  -12

 !ُمتواضعةً  مصیبةیُت رّبی فی کّل ( ناد  1

عنا فریق  2  زاً!فائِ  ح  فأصب   نا املحبوب  ( شجم

!م حیاة سعیدة و هُ ( تتنّعم أرستی بِ 3  شاکرون 

 خائفین  عندما دخلُت البیت! ر ب األطفاُل ( ه  4

 

 عیّن إسم فاعل یکون حاالً: -22

!لعب الّریاضّی م  امل  ( کان الاّلعبون یلعبون فی1  رسورین 

 !یُرشدون الُعاّمل   صنع ُمهنِدسین ُمبتِسمین  امل  ( رأینا فی2

اً ف   یس أخي( ل  3  ُمحرت ماً!النّاس  هو ی عیش بینُمتکربِّ

 ( یُسافر إخوانی إلی بُلدان العال م ُسیّاحاً!4

 

 :ما ل یس  فیه الحال عیّن -23

 بامل وضوعات الجدیدة! مملوءةً  الّتاریخیّة   الکتب   ( إيّن قرأُت 1 

 أصدقايئ! إلی أحدِ  ( کُنت نادماً علی عميل و أنا أعتذرُ 2

 لِلشباب! تُفیدُ قیّمة  إِلبنه مواعظ   ( قد ق ّدم لقامنُ 3

ل  األنبیاء إلی النّاس مبرّشین  4  !( اللّه هو الّذي أرس 

 

 :عبارة الّتي تُبیّن حالة الفاعل عیّن -24

سة دروساً 1  ّلمنا املدر   إلیها! ستمعاٍت مُ  فیدةً م( تُع 

 !شاکرین   اللّه يف جمیع األحوالِ  رجال   دُ جِ ت  أنت  ( 2

 !نذرین  و مُ  ین  برشِّ ِمن األنبیاء مُ  کثیر   ل عدد  اُرسِ ( 3

 !ِبذنوبهم رمضان ُمعرتفین   يف شهرِ  اللّه   النّاُس  رُ ستغفِ ی  ( 4
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یِّن  -25  دة و املزیدة معاً:ما ل یس  فیه اسم الفاعل ِمن األفعال املجّر ع 

 خبوء تحت  لِسانه!املتکلِّم یُعر ف ِبکالمه ف إنم اإلنسان م  ( 1 

 و  ُمجیب الّدعوات! عین  الّسامِ  رّب إنمک  أسمع( 2

 ة علی األرض ِمن نوٍع واحٍد!أنم أکرث األسامک املُنترِش ( 3

 لّه أعاملِنا!نکون آِمرین ِباملعروف ُمخِلصین  لِ یجب أن ( 4
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 « 7آزمون جامع شامرۀ » 
 

 (8 - 1ن أو إلی العربیّة )جمة م  للتّ ق يف الجواب  و األدّ حّ عیّن األص 

 

ُزوا أنُْفَسکُْم َو ال  -1  ﴾:امن  یبَْعَد اإْل ْسُم اْلُفسوُق تَنابَُزوا ب األلقاب  ب ئَْس اإل﴿ َوالتَلْم 

 است! یبدنام امن،یبه گناه پس از ا یآلودگ (که نسبت دادن رایز) د،یالقاب زشت نده گریکدیو به  دینکن ییجو بیع گریکدیو از  (1

 !امنیفسق پس از ا (نسبت دادن)چه بد است  د،یقرار نده گریکدیناپسند را القاب  یها و نام دینزن هیو کنا شیبه خودتان ن (2

 است! یبه گناه، بدنام یآلودگ (نسبت دادن) امنیپس از ا د،یهم لقب ناروا قرار نده یو برا دیزخم زبان نزن گریکدیبه  (3

 است! گرانیفسق به د (نسبت دادن) امن،ینام پس از ا نیبدتر (رایز) د،یرا با نام زشت نخوان گریکدیو  دینکن ییجو بیو از هم ع (4

 

سوا يفال » -2 َنَّ  نَ یاآلَخر مور  أُ  تََجسَّ نوب  الّتَحُھم َو ھَفضْ  َسبُِّب یُ ُه أل  ن کَبائ ر  الذُّ رَھایَ  لَنْ  یَو م   :«ُه.للّ ا غف 

 !دیبخشا یمن ھرگز ن راآ خداوند،  هاست ک یشود و آن از گناھان بزرگ یشان م یسبب رسوا رایز د،یدخالت نکن گرانید ی( در کارھا1

 !دیرا نخواھد آمرز آن است و خداوند ھم رهیو آن از گناھان کب دیشو یرسوا شدنشان م لیچون دل د،یتجّسس کن گرانید یدر کارھا دی( نبا2

 !دینخواھد آمرز را خداوند، آن هاست ک یشود و از گناھان بزرگ یشان م یآن سبب رسوا رایز د،ینکن یجاسوس گرانید ی( در کارھا3

ھم شام را نخواھد  خداونده بزرگ است ک اریگردد و از گناھان بس یآن ھا م ییکار، باعث رسوا نیا هچ د،یتجّسس نکن گرانید ی( در کارھا4
 !دیآمرز

 

ن ستّة و تسعین ألف تومان! يف َمتجر  زمیيل بضائع نَوعیّاتها جیّدة جّداً ولکنْ » -3  «أسعارها تبدأ م 

 دارند،اّما قیمت هایشان از نود و شش هزار تومان رشوع می شود!کاالهایی که در مغازه همکارم هستند،کیفیت واقعاً خوبی  (1

 همکارم در مغازه اش کاالهایی با جنس بسیار عالی دارد ولی قیمت هایشان از شصت و نه هزار تومان رشوع می شود! (2

 ان می باشد!در مغازه همکار من کاالها کیفیت بسیار خوبی دارند ولی رشوع قیمت هایشان از نود و شش هزارتوم( 3

 در مغازه همکارم کاالهایی هستند که جنسشان بسیار خوب می باشد اّما قیمت هایشان از نود و شش هزار تومان رشوع می شود! (4

 

 «:اً!جدّ ٌب تغذیتها مع أنَّ هذا العمل صعْ ل   حیّةً  ینَة یَُهیِّئون الَفرائَس ُهواُة األسامک الزّ » -4

 که این کار خیلی دشوار است!با اینبرای غذا خوردن آن ها،شکارهای زنده را تهیه می کنندعالقه مندان ماهی های زیبا ( 1

 طرفداران ماهی های زینتی شکارها را زنده تهیه می کنندتا آن ها غذا بخورند علی رغم اینکه این کارشان واقعاً سخت است!( 2

 ا را به صورت زنده فراهم می کنند تا آن ها غذا بخورند!دوستداران ماهی های زینتی با وجود سختی بسیار زیاد ، شکاره( 3

 عالقه مندان ماهی های زینتی برای غذا دادن به آن ها، شکارها را زنده فراهم می کنندبا این که این کار بسیار سخت است!( 4
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نوا يف أداء» -5  «:!عيجاح إاّل السّ ون أنّه ال سبیَل ل لنّ مواجباتکم و أنتم تعل التَه 

 وجود ندارد جز تالش! تیموفق یبرا یراه چیکه ه دیدان یکه م یدر حال دیسست نشو فتانیدر انجام تکال( 1

 تالش است! تیبه موفق دنیکه تنها راه رس دیدان یو شام م دینکن یسست فتانی( هنگام انجام تکال2

 وجود ندارد! یجز سع تیبه موفق دنیرس یبرا یکه راه دیدان یم کهیدر حال دیسست شو دیتان نبا فی( در انجام تکال3

 !در انجام تکالیف تنبلی نکنید با این که شام می دانید هیچ راهی برای موفقیت وجود ندارد مگر تالش( 4

 

 :الْخطأ عیّن -6

 !گرددنفس مطمنئ ، راضی و مورد رضایت به سوی پروردگارش باز می  :! مرضیّةً  النّفس املطمئنّة ترجع إلی ربّها راضیّةً ( 1

 !نخستین عملی که در قیامت محاسبه می گردد،مناز است هامنا :إنَّ أّول عمل یحاَسب يف القیامة هو الّصالة! ( 2

ن  َمن مل یَتُْب ( 3 که از گناهانش توبه نکند در حالی که بر آنها ارصار می ورزد ، پس جایگاهش آن  :ذنوبه و یُرّص علیها َفأمواه جهّنم! م 

 !دوزخ است

 !امید است که شام از صرب هنگام حمله ور شدن مشکالت یاری بجویید :هجوم املشاکل!  بالّصرب عندَ  ستعینونَ لعلّکم تَ ( 4

 

 :الّصحیحعیّن  -7

 !کندیخسته بود به برادرم کمک م کهیکانْت والديت تُساعُد أخي يف أعامله ُمتَعباً! : مادرم در حال( 1

جتلمیذ فرحاً يف مراسیم الشاهدُت ( 2  !دیدم را خوشحالراسم فارغ التحصیلی دانش آموز در م : !التخرُّ

 بازیکن با اطمینان به پیروزی در مسابقه وارد ورزشگاه شد! : !الاّلعب امللعب و هو واثٌق ب نجاحه يف املباراة دخَل ( 3

 که شادمان بود! یدر حال افتیدست  ییطال ۀز یبه جا کنیو هو مرسوٌر! : باز ةیّ الجائزة الذهب یحصَل الاّلعب َعل( 4

 

 :«!بخوردزنده  را این ماهی دوست دارد که طعمه ها» -8

 !الحیّة   الفریسة   َل تُحّب هذه الّسمکة أکْ( 1

 ! حیّة   فریسة   َل تُحّب هذه سمکة أکْ( 2

  !حیّةً  الفرائَس  هذه الّسمکة تُحّب أن تأکَل ( 3

 !الحیّةَ  الفرائَس  هذه الّسمکة تُحّب أن تأکَل ( 4
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  ( 11 - 9اقرأ النّص التّالی ثّم أجب عن األسئلة ) مبا یناسب النّّص: 

ر الّتي َغیَّرَْت  » ن الظّواه  ئات   وجَه العالَم   م  َن النّاس  و موت  م  ظاهرُة کورونا الّتي أَصبََحت وباًء عاملیّاً أَدَّی إلی إصابة  املالییَن م 

نهم! یَُعدُّ کورونا  اآلالف   ن م  هاز الالفیروسات الّتي تَُؤثِّ م  ِّ ُر علی الج  ن املُصابیَن ب ه،  تَّنَفُّس  ن َعالمات ه  الّتي تَظَهُر يف کثیر  م  و م 

الٌج للتالتهاُب الَحلق  و ُصُعوبَُة التَّنفُّس  و ُصداُع الرَّأس  و ارتفاُع درجة  الحرارة، و الیُ  نه إاّل الو  وَجُد ع  َن اإلصابخلّص  م  ة  به قایَة م 

ر  و ل  الیجتمع  و البَقاء  يف البیت  َو َغسْ بارش  بیَن أفراد  املو ذلک عن طریق  قطع  التّواُصل  امل َدین  باملاء  و الّصابون  ب شکل  ُمتَکرِّ

ر  یحتوي علیم  قبَل َغسل  الیتََجنُّب  لَمس  العینَین  و األنف  و الفَ   ول! إنَّه فیروسالکُحُ  َدین  و تنظیف  األدوات  ب سائل  ُمطَهِّ

عن  تَتَوقَّفاجارَة مل راسَة و التَق املَدارَس و املراکَز اإلقتصادیََّة َغیَر أنَّ الدّ لَ َفأغْ  صغیٌر جّداً لکنّه أثََّر يف الحیاة البرشیّة تأثیراً بالغاً 

َن التَلَوُّث و نَعیُش معاً  ُم اإلنتنَت يف جمیع  شؤون نا و نُحاف ُظ علی بیئَت نا م  و نَعلَُم أنَّ  ُمتعاونینَ َسیرهام فقد بدأنا نَستخد 

 «عطسًة يف الّصین قد تُصیُب العاملین! 

 

 حسَب النّّص: الّصحیحعیَّن  -9

 !يف حیات نا الّشخصیّة و اإلجتامعیّةأحَدَث فیروس کورونا تغییرات  ُمَؤثّرًة جّداً ( 1

 !َأوَقَف کورونا الحرکة العلمیَّة و اإلقتصادیََّة يف العامل ب إغالق املَدارس  و املراکز( 2

داع( 3 ئَة  للصُّ داً ل لُمصابیَن ب کورونا ب حبوب ُمَهدِّ  !اکتََشَف األطبّاُء عالجاً ُمَحدَّ

ن عطسة يف الّصین ( 4  !َفأصاَب املالییَن و َجرَّهم إلی املوت  أجمعینإبتََدأَ کورونا م 

 

 :النّّص  َحَسَب مفهوم  الّصحیحَ  نیَّ ع -01

نَّ قلبَک یُؤل ُمَک و تَشُعر ب إلتهاب  فیه( 1 بَت ب کورونا أل    !لََعلََّک أُص 

ُع یومیّاً ( 2 بَت بکورونا حّقاً إذا بََدأَت درجُة حرارتک تَرتَف   !إنَّک قد أُص 

ُسَک یصُعُب کأنَّک ( 3  ُب و تنفُّ  !مصاٌب ب کورونا إذا بََدَأ َحلُقَک یلتَه 

نَّ َحلَقَک کاَد یلتهُب و درجَة حرارتک بدأت ترتفع( 4   !لَسَت ُمصاباً بکورونا أل 

 

ن اإلصابة ب کورونا»َعن الَخطَأ  نعیِّ  -11  :َحَسَب النّّص « طُرُق  الوقایة م 

 !اإلجتامعیّة  بینَنا و نبقی يف البیتنَقطَُع جمیَع عالقات نا ( 1

!نَتََجنَُّب لَمَس العیَنین  و األنف  و الَفم  إاّل بعَد َغسْ ( 2  ل  الیَدین 

3 )! راً باملاء  و الّصابون  ُل أیدیَنا کلَّ یوم  َغسالً ُمتکرِّ  نَغس 

ر  یحتوي علی الکُُحول!( 4  نُنظُِّف أدوات نا جیّداً ب سائل  ُمطَهِّ
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  (13 – 12) الّصحیح يف اإلعراب و التّحلیل الرّصيفّ عیّن: 

 «: تَتََوقَّفا » -12

( ی  ثالث دٌ یمز -ُمثنّی مؤنٌَّث غائٌب  – مضارعٌ فعٌل ( 1  ةیّ فعلالو الجملة  فعل و فاعل / معلومٌ  - )ب زیادة حرَفین 

ن باب  – ٌب مخاط ُمثنّی مذکّرٌ  – مضارعٌ  فعٌل  (2  فعل و فاعل / «(و ق ف» حروفه األصلیّة، «تفعیل»مزید ثالثّی )م 

( -« اتَوقَّفَ »مزید ثالثّی )ماضیه  –ثنّی مؤنٌّث غائٌب مُ  –مضارٌع  (3  فعل و فاعله محذوف /مجهول -دٍّ عَ تَ مُ  – ب زیادة حرفین 

عني املايض املنفي( مضارعٌ فعٌل  (4 ن مصدر  یّ ثالث دیمز - )مب   الجملة اإلسمیّةخرب يف  معلوم / –الزم  –«( تَوقیف»)م 

 

 «:ُمتعاونینَ  » -13

ن مصدر ثالثی  ب حرفین  زائدین  )فعله املايض  –مذکٌّر  – اسمٌ ( 1   نکرة/حال مفرد –«( تَعاَونَ »اسم الفاعل م 

ن مصدر مجرّد ثالثّی )حرفه األصلیّة  – جمٌع سامٌل ل لمذکّر – اسمٌ ( 2  صّفةٌ /  نکرةٌ  – «(ع و ن» اسم املفعول م 

ن مزید ثالثّی ب حرف زائد )فعله املضارعااسم ( 3  حال مفرد /جمُع تکسیر   –مذکّر  – «(یََتعاَونُ »لفاعل م 

ن باب – جمٌع سامٌل للمذکّر – اسمٌ ( 4 ن مزید ثالثی  )م   خرب يف الجملة الحالیّة/  معرفة -«( ُمفاَعلَة»اسم املفعول م 

 

 ( 20 – 14عیّن املُناسب يف الجواب عن األسئلة التّالیّة:) 

 

 :کلامت يف ضبط حرکات ال الخطأعیِّن  -41

َمکَة  ( 1  ! ُهواُة األسامک  الّزینة  ُمعَجبوَن ب هذه  السَّ

 !اأْلَرض   َسطح   َفوَق  َعةٌ ُمرتَفَ  نطََقةٌ مَ التَّلُّ ( 2

نی و أَتََذکَُّر خ  ( 3  ! َعرَفات تََذکُّراً یاَم الُحّجاج  يف م 

ن کُلِّ املَ َخلََق اللُه يف الدُّ ( 4   !وجودات  َزوَجین  نیا م 

 

 :الصحیح نیِّ ع  -51

عن1 ات ه  مب  فَّ ْن ص  ٌة م  فَّ ْن أْساَمء  اللَّه  الُحْسنَى َو ص   !راً یکث وَب یالع کتمُ یَمْن  ی( سات ر: اْسٌم م 

 مکروهاً! یترکُها أفضُل تُسمّ  یالتّ  ضةیمشتاق  و الفر رَ ی( کَر َه: َفعَل العمَل غ2

 !رهمیالستهزائهم و تحق وبهمیو کشف ع نی( َفْضْح: التّجّسس ملعرفة  أرسار اآلخر3

 !تهیمعص یالحّق إل قی( ُفسوق: ارتکاب الّذنب و الخروج َعن طاعة  اللّه و طر4
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 !«:األّول يف األرسة َفهي ..... فاطمة هي الولد » -16

ن ( 1  سائر األوالد!کبیرة م 

ن بقیّة األوالد!( 2  کُربَی م 

ن سائر األوالد!( 3   أکرب م 

ن بقیّة األوالد!( 4  کبیر م 

 

 :معاً َعیّن ما فیه اسم التّفضیل و اسم املکان  -17

 !إنَّ بعض املَتاجر َمفتوح إلی نهایة اللّیل (1

 أبیَض!یجب أن یکون لوُن جدار املطابخ خاّصة يف األماکن العاّمة  (2

 !األعامل ل قطع التّواصل بین النّاس هو الغیبة رَب أک (3

ن أکابر مکات ب العالَم رأیُت مکتبةً  (4  !يف َمدینتنا کانت م 

 

 :عیّن اسم التّفضیل  صّفةً  -18

 أَلَبَست األُمُّ الطّفَل لباساً أخرض جمیاًل!( 1

ن دروسه قراءةً َقَرَأ ( 2  !َجیَِّدةً  الطّال ب األکرث م 

ن یَمدُحني( 3 مَّ ُدين يف الّصعاب أَحبُّ إََلَّ م   !الّصدیُق الّذي یُساع 

 !عندما جاَء أخوه األکرَب إستقبلُه ب إحتام  ( 4

 

 :الحال ما فیه عّي  -19

  ع کثیراً!ا الغار یقع فوق الجبل و هو مرتفإنَّ هذ( 1

 ! قرأُت کتاباً يف تربیة األطفال یُفیُدين( 2

  !یقطُع قرَب بیتنا کنُت أميش يف شارع  ( 3

 !أتَذکَُّر جباًل کنُت أذَهُب إلَیه مع أصدقائی األوفیاء( 4
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 عیِّن مرجع الحال جمع التّکسیر: -20

 !اللُّه النبیّیَن ُمبرّشینَ  کاَن النّاس أُّمًة واحدًة َفبعَث ( 1

 !رصَخ الُهواُة يف امللَعب  داعیَن الحکَم عن العدالة   (2

 !لجلوسلی الحّضار باحثاً عن مکان ل  َسلَّم الرّجل عَ ( 3

 لیًّة إلی الحرشات!املاء متتا قطرات   ق األسامکُ تُطل  ( 4
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 « 9آزمون شامرۀ » 
 

 (10 - 1ن أو إلی العربیّة )جمة م  للتّ ق يف الجواب  و األدّ حّ عیّن األص 

 

بوا بُیوتنا و یَنهبوا أموالنا!یهجموا م   یستطیع املُفسدوَن أن  » -1  :«ن هذا املضیق و یُخرِّ

 ما را تخریب و امواملان را غارت کنند! هباریک به ما هجوم آورند و خان هتوانند از این تنگتباهکاران می( 1

 هایامن را به تاراج برند!هایامن را ویران کنند و داراییتوانند از این تنگه هجوم آورند و خانه( تباهکاران می2

 های ما را ویران منایند و امواملان را به تاراج بربند!و خانه اند که به این تنگه حمله کنند( فسادگران توانسته3

 کنند!هایامن را غارت میهای ما را ویران و دارایی( این فسادگران توانایی حمله از طریق تنگه را دارند و خانه4

 

رة، قاَل: أنا تذکّرُت أ ن سبب  عَ  یعندما سألُت أب» -2  «:الشبّاب! امیّ هذه الّدموع املُنهم 

 آورم!های ریزان او را پرسیدم گفت: من ایّام جوانی را به یاد می( وقتی از پدر خود دلیل اشک1

 های ریزان را پرسیدم گفت: من روزهای جوانی را به خاطر آوردم!( هنگامی که از پدرم دلیل این اشک2

 جوانی را در خاطر دارم!های فراوان از پدر سؤال کردم گفت: من روزهای گاه که در مورد این اشک( آن3

 های فراوان به چه سبب است گفت: من روزگار جوانی را به یاد آوردم!( زمانی که از پدرم پرسیدم که این اشک4

 

 «:األمراض!ن عالج العدید م  ن خواّصها الطّبیّة فإنّها تُعترب کنزاً ل  ظة علی النّباتات الربّیّة و نستفید م  املُحافَ نهتّم ب   ینا أن  لَ عَ » -3

ها گنجی برای درمان بریم، پس آنها بهره میورزیم و از خواص دارویی آن( ما به حفاظت از گیاهان صحرایی اهتامم می1
 های متعّدد هستند!بیامری

برای ها گنجی شان استفاده کنیم، پس آنهای دارویی( ما باید به نگهداری از گیاهان بیابانی توّجه مناییم و از خاصیت2
 آیند!ها به حساب میدرمان بسیاری از بیامری

ها را گنجی برای ها در پزشکی بهره بربیم، پس آنهای آن( برماست که به نگهداری گیاهان بیابان توّجه کنیم و از خاصیت3

 آوریم!شامر می ها بهعالج بسیاری از بیامری

ها برای شان را استفاده مناییم، زیرا آنهای دارویییم و خاصیت( باید در محافظت از گیاهان صحرایی اهتامم داشته باش4

 آیند!های گوناگون، گنج به حساب میدرمان بیامری
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ن التَّالمی» -4 نا َو أنا الأستَطیعُ َقد نُقَل عدٌد کثیٌر م   «:!َع إلی الّدرس  جیِّداً أستَم   أن   ذ  إلی َصفِّ

 !منتقل کرده اند و من منی توانم درس را به خوبی بشنومدانش آموزان زیادی را به کالس ما ( 1

 !تعداد زیادی دانش آموز به کالسامن منتقل شد و من نتوانستم که خوب به درس گوش کنم( 2

 !تعداد زیادی از دانش آموزان به کالس ما منتقل شده اند و من منی توانم به خوبی به درس گوش دهم( 3

 !سامن منتقل شده اند و من منی توانم درس ها را خوب بشنوماز شاگردان کال عّدۀ زیادی( 4

 

َ م   الطّال باُت َعن  نَص   َحثَت  بَ » -5 ْب  َن کُتباً کَثیرًة و تَعجَّ  !«:نهاـَقصیٍر َحوَل فوائد األشجار و َوَجد 

آن پیدا کردند و هایی فراوان را پیرامون و کتابهای درختان گشتند در مورد فایده آموزان دنبال متنی( دانش1

 شان کرد!زدهشگفت

ها تعّجب های بسیاری را یافتند و از آنهای درختان گشتند و کتابفایده موزان به دنبال متنی کوتاه دربارهآ ( دانش2

 کردند!

 ند!زده شدوجو منودند و کتاب های بسیاری را یافتند که شگفتدرختان را جست نشجویان متنی کوتاه پیرامون فایده( دا3

د و از نهای فراوانی را پیدا کردهای درختان باشد، لذا کتابفایده وجو کردند که دربارهکوتاه را جست( شاگردان یک منت 4

 ها تعّجب کردند!آن

 

 !«:األخالق مکارمـب   يهتموا أن   َعلَی الناس عوايشجّ ل   فرصة کّل  نم   يستفيدون األنبياءـکَ املعلّمني نّ إ » -6

 !ورزند اهتامم اخالق مکارم به کنند تشويق را مردم تا کنند مي استفاده فرصتي هر از پيامربان چون معلّامن( 1

 !بورزند بيشتي اهتامم اخالق مکارم به شوند تشويق مردم که می کنند استفاده فرصتي هر از انبياء و آموزگارانقطعاً ( 2

 !کنند بيشتي توجه اخالق مکارم به کنند تشويق را مردم تا کنند مي استفاده ها فرصت ي همه از پيامربان و آموزگاران( 3

 استفاده اخالق مکارم به ها آن جلب و مردم تشويق براي ها فرصت ي همه از که هستند پيغامربان چون معلّامنهامنا ( 4
 !کنند مي
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غیرُة ل تُغل ق الَحنفیّة و لکنّها ما إستطاَعت   حاَولَت  » -7 ُساعَ وال   َفقاَمت   الطِّفلَُة الصَّ  !«:ها يف هذا العمل  َدت  دتُها ِب 

 !دخت کوچک برای بسنت شیر تالش کرد ولی او نتوانست پس مادرش برای کمک کردن به او در این کار برخاست (1

بنابراین مادرش به یاری رساندن به او در این کار  به انجام آن نشد دخت کوچک کوشید تا شیر بسته شود ولی قادر (2
 !پرداخت

دخت کوچک تالش کرد شیر را ببندد ولی توانایی انجام آن را نداشت پس مادر او به کمک کردن به او برای انجام دادن  (3
 این کار اقدام کرد!

 !مادرش به کمک کردن به او در این کار اقدام کردتا شیر را ببندد، اّما نتوانست پس دخت کوچک کوشش کرد  (4

 

 :حیالّصح نیّ ع -8

 کنند!آموزان اقدام به احتام معلّم خود میدانش ۀمعلّمهم!: هم( جمیع الطاّلب یقوموَن إحتاماً ل  1

این پدیده ناامید امذا یَئ َس بعُض النّاس من معرفة أرسار هذه الظّاهرة!: برای چه برخی از مردم از شناخت ارسار ( ل  2

 شوند!می

!: برادر کوچک( 3 الل ساعتَین  ترم تلفن همراهی داشت که باتری آن در طول کان عند أخی األصغر جّواٌل تفُرُغ بطّاریته خ 

 شد!دو ساعت خالی می

نزد معلّامن خود مورد آموزان این مدرسه با ادب هستند و طاّلب هذه املدرسة  املؤّدبوَن یُحتَموَن عند معلّمیهم!: دانش( 4

 شوند!احتام واقع می

 

 الخطأ: نیّ ع -9

ن الظُّلُامت  إلی النّور( ﴿1  از را آنها اند، هآورد ایامن که است کسانی رسپرست خداوند :﴾اللُّه ولیُّ الَّذیَن آَمنوا یُخر ُجهم م 
 !آورد می بیرون روشنایی به ها تاریکی

ر ل ذنب ک َفاصرب  إنَّ وعَد اللّه  حق  ﴿( 2  استغفار طلب گناهت برای و داد وعده را حق خدا هامنا کن، صرب پس :﴾واستَغف 
 !منای

 !است شده نازل راستی به و کردیم نازل را آن راستی به و :﴾َو ب الحّق أنزلناُه و بالحّق نََزَل ﴿( 3

 !دانید منی شام را آنچه دانم می من هامنا :گفت :﴾قاَل إّّن أعلَم ما التَعلَمون﴿( 4
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 «:است! شده كاشته درخت هنُ  آنها حياط در و دارد، كالس دوازده مدرسه هر و است مدرسه دو ما روستاي در» -10

  !شجراٍت  تسع هامساحت   يف ُغرست دقَ  و صّفاً، اثناعرش ةسَ درَ مَ  كّل ل   و تان  سَ درَ مَ  قريتنا يف( 1

 !شجراٍت  تسع الساحة يف ُغرست و صّفا أحدعرش ةسَ درَ مَ  كّل  يف و قريتنا يف تان  سَ درَ مَ  كانت( 2

  !شجراٍت  تسع ساحة كّل  يف غرسوا و صّفاً  أحدعرش ني  ـتَ سَ درَ املَ  كّل ل   و قريتنا يف تانسَ درَ مَ  هناك( 3

 !أشجار تسع لهام الساحة يف غرسوا و صّفاً  اثناعرش سةدرَ مَ كلِّ  يف و قريتنا يف ني  تَ سَ درَ مَ  بُنيت دقَ ( 4

 

   ِبا یناسب النّّص ( 31 - 11النّص التّالی ثّم أجب عن األسئلة )اقرأ: 

َو  طنّ  يمئتَ  يبلغُ  بعضه وزنُ . املاء يف عيُش تَ  الّتي اللّبونات أکربُ  األزرق الحوُت  بالعجائب.  مليئاً  مازال کوکبنا»

ن أکرث الوالدة  طوله عند املَولودُ  و. کبري فيل وزن يُعادل لسانه  تاً ـل   خمسمئة املَولود يستهلك و أمتار سبعة م 

ن لْب ن واحدٍ  خاص  علی ب شکل يتغّذی يومیّاً. األم م   َفيقومون(. ميگو)بالّروبيان الّشبيهة الکائنات أصغر م 

ن أطنانٍ  بسحب   ( سازی جدا)انتقاء  ب   يقومون ثمّ  واحدة بسحبةٍ  (بادکنکی) البالونيّة يهمئتَ ر   نحو املاء م 

 (حوت جمع) يتانالحَ  تثري ال. الّروبيان نم   ماليني أربعة بسحب   کفيلة واحدة جرعة يومٍ  کلِّ  فيفَ  .هاحتويات  مُ 

ن االهتامم صواتها کذلك لبَ  فقط األرض علی(پستانداران) الثّدييات أکرب کونها حيث م   ويَلتقطها تُصّدرها الّتي أل 

ن العديدَ  إنّ فَ  البسيطة، األصوات إلی اإلضافةب   !أنّه العلامء وجد و الساحل يف السکّان  سلسلة تصّدر الحيتان م 

ن  التّغيیرات. الطّيور صوت يُشبه صوتاً  يُصّدر أنواعه بعُض  و األشکال متعّددة أغنية شکل علی األصوات م 

دت  قد العامليّة  العالَم بقاء أيضاً  أنّه بل أيدينا بني يرقد الّذي هو فقط الحوت مستقبل َفــلَيس الحيوان هذا َهدَّ

 «. الحيّ  الکوکب زاءأج کّل  يف الطّبيعي

 

 : الصحيح عنّي  -11

  !صغريٍ  حوٍت وزَن  ُل عاد  يُ  الفيل وزنُ ( 1

 !املحيط مياه نم   الحوت ةُ تغذيّ  متّت( 2

 !أمتارسبعُة  الحوت مولود   طوُل ( 3

 !الحوت غذاء نم   املاليني جلب  ل   تکفي واحدة سحبة يف املاء نم   أطنانُ ( 4
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 :النّص يف توجد ال جملة أيّ  -12

  !تبلعه ذيالّ  املاء کّميّة من غذاءها تنتقي أن علی رةقاد   الحوت رئةُ ( 1

 ! الحيّ  الکوکب نم   مهمٍ  جزءٍ فناء   إلی يؤّدي سوف املائيّة الحيوانات نم   کبري عدد حياة تهديدُ ( 2

  !البحر جانب نم   طيورٍ  أصوات الّساحليّة املناطق سکّان يسمع( 3

 !البالونيّة رئتيهم نم   تنبعث الحيتان رهاتصدّ  الّتي األغنيةُ ( 4

 

 .................... األرض وجه علی الکائنات أصغر نم   -13

 !العجائب أکرب ميتلك الّذي کوکبنا هو( 1

 !الحيتان ترضعها الّتي اللّبونات هي( 2

  !األرض علی الثّدييات أکرب يغّذي الّذي هو( 3

 !الهالك و الّزوال بخطر مستقبله يُهّدد ما هو( 4

 

  ّ(15 – 14) عیّن الّصحیح يف اإلعراب و التّحلیل الّّصيف: 

َدت  »  -14  «:َهدَّ

 «هذا»مفعوله  و فعل / (تهديد :مصدره) ثاليث مزيد - لغائبةل   - ماٍض  فعل( 1

ل :وزن علی مصدره) ثاليث مزيد - معلوم( 2  للمبتدأ خرب فاعله مع و فعل / (تََفعُّ

 «التغییرات»خرب ل لمبتدأ: فعل و  /«(هـ د د»مزید ثالثّی )حروفه األصلیّة:  –مجهول  –ل لغائبة ( 3

 «تاالتغيري » :للمبتدأ خرب فاعله مع و فعل / معلوم - (تهديد :مصدره)ثالثی دمجّر  - ماٍض  فعل( 4

 

 «:السکّان» -15

  «یلتقط»معرفة / فاعل ل فعل:  –جمع مکرس)مفرده:ساکن(  –اسم ( 1

ن فعل مجرّد / مفعول ل فعل:  –معرفة  –جمع تکسیر )مفرده:مسکن( ( 2  «یلتقطُ »اسم فاعل م 

ن فعل مزید  –معرفة ( 3   «یلتقطُ »فاعل ل فعل: « / س ک ن»حروفه األصلیّة  –اسم فاعل م 

 «ها»فعول ضمیر: امل معرفة / فاعل و –اسم املبالغة َعلَی وزن َفّعال  –جمع تکسیر ( 4
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 ( 25 – 16عیّن املُناسب يف الجواب عن األسئلة التّالیّة:) 

 ضبط حرکات الکلامت: یف الخطأ نیّ ع -61

َن األیّام  تَساُقَط األس  یَت يف یَو  َهل َرأَ ( 1 امء  ٍم م  ن السَّ  ! امک  م 

ه  هرَجاُن إح  ـم  ال  ( 2 بٍَة جمیلٍة کَم  ُناس   !زهاراأل  رَجان  تَفاٌل ِب 

َرة  بَل  میاه  الـمُ ال  ُمتََعلَِّقًة ب   امُک لَیَست  األس  ( 3  حیط  األَطلَسّی!ـمُ ـ میاه  ال  ب جاو 

ن   امک  الّتي إنتَرَشَت  َوَجَد الُعلَامُء أنَّ أکرَثَ األس  ( 4  عٍ واحٍد!نَو   َعلَی األرض  م 

 

 :املتضادّ عیّن ما فیه   -71

 ن بدایة النّهار!ضوء الّشمس غیر منتظمة ألّن إرتفاعها یتغیّر م   ( شّدةُ 1

 !ُمضیءٍ  البحر إلی نهارٍ  ن العجیب أنَّ هذه األسامک تُحوِّل ظالمَ ( م  2
 املؤمن! ن عالمات  عند الخوف م   عند الغضب و الّصدُق  ( الحلمُ 3
 دینی کامالً! الّنقود قبل اُسبوعین  و دفعُت  ستلمُت قد ا  ( لَ 4
 

 :ما فیه إسم مثنی عیِّن -18

 !نات يف کلِّ األیّامنین و البَ شوارُع مدینتنا مملوءٌة بالبَ  (1

ن بَعید( 2 عُت يف الغابة أصواَت الَصیّادین م   !سم 

 !یَُسبُّب تََقّدمهم نا قائُدنا: إتِّحاد املُسل مینلَ  قاَل ( 3

ن رحمة اللّ ( 4  !ه إاّل الَقوُم الظّال مونيف رأیي ال ییأس م 

 

 :أکرث املکرّس  الجمع فیه ما عیّن -91

سائل یقرأن ُهنَّ ( 1  !وظائفهنَّ  یفعلنَ  و دروسهنَّ  یحفظ نَ  و الرَّ

 ! اإلجتامعیة األمور فی یشتکن و النشاطات و األعامل نمو ُهم یَتَعلَّ ( 2

 !کثیرةٌ  ورودٌ  و متنوعة أزهارٌ  و جاریة، میاه و عالیة أشجار فیها( 3

ن أمواج  البحر! املاء فی ینزلون الکبارُ  آباُؤهم هناک( 4  و الیخافوَن م 
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 :الجمالت صیاغة حول الخطأ َعیِّن -20

الن نظیفتان   جارتان   ُهام (1  !البیت ساحة تغس 

نَ  املجاهدات و یَخ دمون املجاهدون (2 م   ! هموطن   نتصار  ال   یخد 

ن ساَعَدةالـمُ  املزرعة صاحُب  طلَب  (3  !ساَعداه ُهام و الجیران م 

ه علی یعتمدُ  القویّ  اإلنسان نّ أل   االجتهاد علینا( 4  ! نفس 

 

 :د فیها الفعل املجهولعیّن العبارة الّتی یوجَ  -21

      الیُکرّم يف حیاته!       اس،ن الیُکرّم النّ (مَ 1

 کم!ن کالم  حتّی یعرفکم الناس م   (تکلّموا2

ن إلیک جزاًء!       (إن تُحسن إلی أحدٍ 3  یُحس 

 ک!ن کالم  هم حتّی التندم م  عقول   ی قدر  لَ (کلّم  الناس عَ 4

 

 :مفعوالً فاعلعیّن اسم ال -22

 !ن القلوب املُنکرسة يف هذه األیّامصدیقي! ال تَحز ( 1

عراء أبیاتاً ممزوَجًة ب العربیّة و الفارسیّة( 2  !أنَشَد الشُّ

نا( 3  !أکرمنا ُمدّرسنا العزیز ل جهوده الکثیرة يف تعلیم 

 !صّحَح املؤلّف األخطاء املَُعیَّنة يف الّصفحة التّاسعة( 4

 

 "َعن" ُمختلفاً يف املعني:َعیِّن  -23

 !َمن إبتََعَد َعن املَعايص حصَل علی الّسکینة و الهدوء (1

 !ّّن يف مکتبة الجامعةإذا َسأَلَک األُستاُذ َعنّي َفإ وَ  (2

 !إنتهی کالم الخطیبلوَن عندما النّاُس یَتَساءَعمَّ کاَن  (3

ّن َعاّم َحَدَث يف مدینتکُم بَعد الّزلزال (4  !َرجاًء أخرب 
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 فیه َخرَبان  یختلفان  يف النوع )اإلسم و الجملة(:ما عیّن  -24

ؤال( 1   !العلُم کنٌز و مفتاُحه السُّ

ة َفإغتَن موها( 2  !إضاعُة الفرصة غصَّ

نها کََدواءاإلعشاُب الطبیّة نباتاٌت مفیدة ( 3   !ل لُمعالجة نستفیُد م 

راً ( 4  !ل ساُن القّط َمملوٌء ب الغدد، و هی تُفرز سائالً مطهِّ

 

 :«نون الوقایة»َعیِّن ما فیه  -25

ب َعلیک أن  ( 1  !تُحسني ل َمن لَم لَه قدرة یَج 

 !بَعُض الطّیور تَبني بیوتَها فوَق األشجار املُرتفعة( 2

ُدّن ُمَعلِّ ( 3  !الرَّؤوف دامئاً إلی تعلّم العلوم  النّاف عةمي یُرش 

يل یا أُختي! إن  ( 4 ني ب أنَّ النَّجاَح نتیجُة أعاملک  َفحاو   !تُؤم 
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 « 10آزمون شامرۀ » 
 

 (8- 1ن أو إلی العربیّة )جمة م  للتّ يف الجواب  ّق  و األدحّ عیّن األص 

 

ن الکاف رین ة کلّهم أجمعون إّّل إبلیس إستَکبــرَ ُجدوا اآلدم َفَسَجد املالئکنا ل لمالئکة اس  ُقل   َو إذ  » -1    «:و کاَن م 

پس فرشتگان همگی سجده کردند جز ابلیس رس باز زد و از  و آن هنگام که به مالئکه گفتیم به آدم)ع( سجده کنید،( 1
 !کافران بود

پس همگی سجده کردند جز شیطان گردن کشی کرد و از  و زمانی که به فرشتگان گفته شد به آدم)ع( سجده کنید،( 2

 !کافران شد

 جز ابلیس که نپذیرفت و جزو کافران شد همگی سجده کردند!  و هرگاه به فرشتگان گفتیم که به آدم)ع( سجده کنید( 3

 در آن زمان که به فرشتگان گفتیم به آدم)ع( سجده کنند فقط ابلیس سجده نکرد و رس باز زد و او از کافران بود!( 4

 

     «:!الخالق   نأحسَ  مة  عظَ  تُمثب   هذافَ  یخرَ أُ  فی دجَ تُو  ّل میِّزات هالَ  لکن وَ  بعضا   أشجار   بعض رتفاعُ إ یبلغُ  دقَ »-2

 این پس شود منی یافت دیگری در هرگز که دارند هایی ویژگی آنها ولی رسد می یکدیگر به درختان ارتفاع گاهی( 1

 !است خالق بهتین بزرگی کنندۀ اثبات

 این پس شود منی دیده دیگری در که دارند هایی میوه یک هر اما برسد دیگر برخی به درختان از برخی ارتفاع شاید  (2

 !کند می اثبات را آفریننده برترین بزرگی

 این و شود منی یافت دیگری در که دارند هایی خصوصیت آنها اما رسد می دیگری به درختان از بعضی طول گاهی( 3

 !است برتر خالق بزرگی دۀت کنناثبا

 این پس شود منی پیدا دیگری در که دارند خصوصیاتی آنها ولی رسد می دیگر بعضی به درختان برخی ارتفاع گاهی( 4

 !است خالق بهتین عظمت ندۀکن اثبات

  

ن عمرنا القصیر کنز ّلیُستخرج طوَل  أنَّ کّل لحظة  أ ّلتعتقدیَن » -3    «:الحیاة إّّل مرّة واحدة؟ م 

 کوتاه ما گنجی است که در طول زندگی ما جز یکبار استخراج منی شود؟آیا باور ندارید که هر لحظه از عمر ( 1

 آیا معتقد نیستی که همۀ لحظات عمر کوتاه ما مانند گنجی است که تنها یکبار استخراج می شود؟( 2

 که در طول زندگی فقط یکبار استخراج می شود؟ آیا اعتقاد نداری که هر لحظه از عمر کوتاه ما گنجی است( 3

 ا باور نداری که لحظه لحظۀ عمر ما کوتاه است و گنجی است که در طول زندگی جز یکبار آن را استخراج منی کنیم؟ آی( 4
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  :«هم!اللّه َو ّلیُعرَفون إّّل بعَد َموت   أعرف الّذیَن یُنفقون أموالهم يف سبیل  » -4

 !بعد از مرگشان شناخته می شوندکسانی را می شناسم که اموالشان را در راه خدا انفاق می کنند و فقط ( 1

 !بشناس کسانی را که اموالشان را در راه خدا انفاق انفاق منوده و جز بعد از مرگشان شناخته منی شوند( 2

 !و جز بعد از مرگشان آن ها را منی شناسیی را که اموالشان در راه خدا انفاق می شود می شناسم کسان( 3

 راه خدا انفاق می کنند و فقط بعد از مرگشان شناخته شده اند، می شناسم! دراموالشان را  که کسانی را( 4

 

ن أهمِّ » -5 نَّ أمثاره تَنبُت عَ  ن باقيه عَ أمثار   إختالفُ  وَ ازیيّل هُ الب   العنب    مواصفات  م    «!هی جذع  لَ األشجار، أل 

درختان است، بی شک میوه های آن بر تنۀ  ویژگی های آن نسبت به بقیۀتفاوت میوه های انگور برزیلی از بزرگ ترین ( 1
 !آن می رویند

ن، چرا که میوه های آن بر تنۀ آن می از مهمتین ویژگی های انگور برزیلی، تفاوت میوه های آن است با بقیۀ درختا( 2

 !رویند

آن روی تنه اش می ۀ که میو  از ویژگی های مهّم درخت انگور برزیلی تفاوت آن در میوه هاست با درختان دیگر، چرا( 3

 !روید

با اهمیّت ترین خصوصیات انگورهای برزیلی در مقایسه با دیگر درختان، میوۀ آن است، چرا که میوه اش بر تنۀ آن ( 4

 !می روید

 

  :ال خطأ عیّن -6

،: کلُّ َعین  باکیة( 1  ،هر چشمی روز قیامت گریان است به جز سه چشم یَوم القیامة إّّل ثالَث أعیُن 

 ،منی شود انناهراه اللّه بیدار ماند و غرق در گ چشمی که در نوب،:يف الذُّ ق ه َو لَم تَغَر يف سبیل اللّ  تهَر َعیٌن سَ ( 2

ت َعن َمحار  ( 3 ر به،: چشمی که از محارم پروردگار به هم نهاده شده است و اطاعت کرد از م اللّه َو أَطاَعت َعیٌن ُغضَّ ما أُم 

 ،شده استآنچه به آن فرمان داده 

ن خشیة  اللّه  و اتّقته!: و چشمی که از ترس خدا لبیز شد و تقوای او را پیشه کرد!( 4  َو عیٌن فاَضت م 
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  :الّصحیحعیّن  -7

 هر یک از دو کشاورز در کار فّعال هستند،: کال الفاّلَحین نَشیطان يف العمل،( 1

 اّما اّولی پیرامون مزرعه ها پرچین به کار گرفته است، :ولکّن األّول إستخدام سیاجا  حوَل املَزارع،( 2

ن املواّد املرصوصة،( 3  آن پرچین از مواد محکم ساخته شده است، :السیاج قد صنع م 

ن هجوم  الَحیوانات املُـختل فة!( 4  !و از محصوّلت در برابر حیوانات گوناگون محافظت می کرد :و یحمي املحاصیل م 

 

  عیّن الّصحیح:« !غیر خدا خالی باشد، فقط معبودش را می بیند دلی که از محبّت» -8

ن محبّة غیر اللّه ّل یری إّّل معبوده( 1  !إنَّ قلبا  یکون خالیا  م 

ن محبّة غیر اللّه ّلیشاهد معبوده( 2  !إمّنا القلب الخايل م 

ن محبّة اللّه ّلیشاهد إّّل اللّه( 3   !القلب اّلذي یخلو م 

ن حّب غیر اللّه یری معبودهقلب الإمّنا ( 4  !الخايل م 

 

  ( 11 - 9اقرأ النّص التّالی ثّم أجب عن األسئلة ) مبا یناسب النّّص: 

ثُ أَحُدُهام تاجٌر غنّی و اآلَخُر بائٌع فقیر! کان ل ألخ  الغنّي دکاٌن یَ  .کاَن هناَک أََخوان  » مع أصدقائه  جلُس علی بابه عادة  یَتََحدَّ

حُ یَتََص أو  التُّجار ُحَف بَینام کان األَخ فَّ ما عنده! َفکُلَّام َمرَّ ه ل یبیع ء املدینة  رافعا  صوتالفقیُر یَُجرُّ َعَربَتَُه الصغیرَة يف أحیا الصُّ

ه  َو کان یَک بَ ن َمظَهر  أخیه  الفقیر  و َملل  أماَم أصدقائ ه م  علی أخیه، َشَعَر الغنيُّ بالَخج قاُءه مئا ، فطََرَح علیه أصدرَُه ُمجالََستَُه داـس 

نه، َففي إح ن روا ُحفرة  کبیرة  يف طریق أخیه لیََقَع فیها عنیَحف أََمَر الغنيُّ َخَدَمه ب أن  دی اللّیايل فکرة  ل لخالص م  دما یَخُرُج م 

َر بیت ه صباحا  َفـیلُقوا علیه التاَب و یدف ن فکرته و َک اللّیلَة َقل قا  َعلی ما الغنيُّ تلنوه! َسه  خیه غدا  و أخیرا  عاَد م  َسیحُدُث أل 

یعرفه الَخَدُم يف الظَّالم  و َدفَنوُه  م  ــفرة  املَخبوَءة  َفلَ َوقََع يف تلَک الح ُمرس عا  ل یَمنََع َخَدَمُه َعاّم أَمرَهم ب ه إذ  علیها َفَخَرَج  مَ د  نَ 

ن بعید:  يَّ إذ  فیها! بعَد ساعات  بینام کاَن األصدقاُء یَنتَظروَن الغن عوا صوتا  م  نَب »َسم  ، َفتَهاَمسوا بَینهم ...«تُّفاح، ُرّمان، ع 

میَن:    «إنَّ الََشَّ ّلیناُل إّّل صاحبَه!»ناد 

   َعیِّن الّصحیح َحَسَب النّّص: -9

ن أخیه دوَن ُمساَعَدة  اآلَخرین( 1   !َوَجَد الغنيُّ طریقَة الخالص  م 

 !ُس أصدقاَءُه أماَم دکّان أخیه الغنّي عادة  یُجال  کاَن الرّجُل الفقیر ( 2

 !کاَن قد َسَتَ الَخَدُم الُحفرَة الّتي َحَفُروها يف طریق  الفقیر  ل یقَع فیها( 3 

ن بیت  ( 4  ن أخیه الفقیرـَخَرَج الغنيُّ م   !ه واثقا  ب أنَّه قد تََخلََّص م 
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   مفهوم النّّص: ّلیُناسبَعیِّن ما  -01

خیه َوَقَع فیهاَمن ( 1  !َحَفَر ُحفرة  أل 

 !َمن یَزَرع رّشا  یَحُصد ندامة  ( 2

 !َمن َزَرَع العدواَن َحَصَد الُخرسانَ ( 3

 !یُعرَُف األصدقاُء عنَد الّشدائد( 4

 

ُل مفهوَم هذه العبارة ن ما عیِّ  -11   :«إ نَّ الَشَّ ّلیناُل إ ّّل صاحبَه!»یُعاد 

بَهُ إ مّنا الَشُّ یناُل ( 1  !صاح 

بَهُ ( 2  !لََعلَّ الَشَّ یَناُل صاح 

 !لَیَت الَشَّ یناُل صاحبَهُ ( 3

بَُه فقط( 4  !ّلیَناُل الَشُّ صاح 

 

 

 :ّعیّن الّصحیح يف اإلعراب و التّحلیل الّّصيف 

خُ » -12   «: یَتََصفَّ

(  –فعل مضارع ( 1  الجملة فعلیّة/ فعل و  معلوم -ُمت عدٍّ  –مزید ثاليثّ )فیه حرفان  زائدان 

 فاعله محذوف/ فعل و  مجهول -متعدٍّ  –مزید ثاليثّ )ب زیادة ثالثة حروف(  –ل لغائب  –مضارع ( 2

ن ماّدة ـ للغائب ـ  فعل مضارع( 3  حالیّةالخب ل لجملة  /معلوم  –ّلزم  –«( ص ف ح» مزید ثاليثّ )م 

ُحفال»ه: و مفعول معلوم / فعل و فاعل -متعدٍّ  –«( تصفیح»مزید ثاليثّ )مصدره: ـ  مضارعفعل ( 4  «صُّ

 

  «:التُّجار» -13

 «أصدقاء»و موصوفها:  صّفة«( / ت ج ر»:حروفه األصلیّة )اسم الفاعل  –جمع تکسیر ـ  إسم( 1

ن مجرّد ثاليثّ / مضاف إلیه و  –مفرد مذکّر  –اسم ( 2  إضافة« أصدقائه التُّجار»اسم املُبالغة م 

ٌ جمع مُ  –اسم ( 3  حال مفردة /« فاعل»مفرده علی وزن :  –معرفة بالعلمیّة  –مذکّر  – کرسَّ

ن مزید ثاليثّ  –ُمَعرٌَّف ب أل  –جمع مذّکر سامل  –اسم ( 4  و وصفإضافة « أصدقائه التُّجار»صّفة ، /  اسم الفاعل م 
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  :کلامتيف ضبط حرکات ال الخطأعیِّن  -41

ن أََهمِّ ُمواَصفات  هذه  الّشجرة  ( 1 !م  نة  ي أمثارا  طول السَّ  أَنَّها تُعط 

نها يف َجزیرة  ق شم ألّتي تََقُع يف ُمحاَفظَة  هرمزجان( 2  !یُوَجُد نوٌع م 

ُر الطَّبیعة  ( 3 َی قدرُة اللّه   ظَواه   !تُثبَُت حقیقة  واَحدة  َو ه 

ن ق راءة  ( ق راءُة اآل 4  !الـَموضوعات  املُختل فة   راء  املُختَل فة  أنَفُع م 

 

  لفراغات:عیّن الّصحیح ل  !« ُهو ................. ـداب الّصّف و ................ الطاّّلب، فَ َمن .............. آ » -15

 ( یوافق ـ یرّض ـ املُشاغب1

س إلی ـ املُؤّدب2  ( یَعص  ـ یهم 

 ـ ـ املُشاغبـ ـ یستهزئ ب  ( ّل یلتزم ب  3

س إلی ـ املُؤّدب( ّل یهتّم ب  4  ـ ـ یهم 

 

  یُمکن أن یُتَجم ب صورة إسم اإلشارة:« الـ » َعیِّن حرف  -16

امء  إلی األرض!( 1 ن السَّ مکات  کانَت تَتساقَُط م   إنَّ السَّ

 األزهاُر خاّلبٌة و جمیلٌة جّدا !، تَنمو أزهاٌر کثیرٌة يف الّربیع  ( 2

ق النّاُس هذه  الظّاهرَة الطّبیعیَّة و یَُسّمونَها( 3 ! مطرُ  یَُصدِّ مک   السَّ

 َو ُقل َمن ذا الّذي َخلََق هذه  األنعَم!اُنظر إلی األنُجم  و الغصون  ( 4

 

  :نوینَ التَّ  قبُل یَ  معرفة  عیِّن  -17

داء   (1  !ُل واجبات ه  الّدراسیّة  و ّلیتکاسیُحاو ُل أسد أل 

 !راث  الّثقايفِّ ـختارتها ُمنظَّمُة الیونسکو کَمدینة  ل لتُّ إ  (2

!عة  مَ طالَ و یَدعوين ل مُ  یي زمیلیَنَصُحن (3  طالب مفیدة 

متام مَ اللُّه النَّ  َث عَ بَ  (4  م األخالق  يف هذا العالَم!کار  بیَّ إل 
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  نکرتان: کالهامعیِّن الفاعل و املفعول  -18

 !شاَهَد محموٌد ب ید  األخيه األکب کتابا  ( 1

 !طاّلبا  ُمتکاسلینَ س بلدنا َوجد ُمَعلِّم خبیر يف مدار  ( 2

 !لُع فریَستَها حیّة  سمکُة القرش تب( 3

 !ناحکیم یُؤّدي دورا  مهاّم  يف حیات   صدیُق ( 4

 

  معرفٌة: کّل أسامئ هارة  عبا عّي  -19

ن النَّجاح  تشُعر ب   إن   إنَّک سعیدٌ ( 1   !اللّّذة  م 

َن املَکات ب القدیمة  ( 2  ! ُجندي سابور يف خوزستاَن م 

ُث َعن  الّسامء  و األفالک  کَتََب التاّلمیُذ َرسائَل تَتَح( 3   !دَّ

ن اآلَخریَن! َة العربیََّة یُدر کوَن الُقرآنالّذیَن یَتََعلَّموَن اللّغ( 4  أفَضَل م 

 

  :یختلف محلّه اإلعرابی النکرةعیِّن  -02

 !الوطن لون ل بناء  حاو  جّدون و یُ نا مُ شبابُ ( 1

 !ه سائر الزمالء ب سلوک  یرضّ نا تلمیٌذ يف صفِّ  (2

 !اإلسالمیّة عون إلی الحدود  ندف  نا األقویاء مُ جنودُ ( 3

ا يف صدور  ـعال اللّهُ ( 4  !ا أیّها النّاسم یکٌم مب 
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 « 11آزمون شامرۀ » 
 

 (1 - 10ن أو إلی العربیّة )جمة م  للتّ ق يف الجواب  و األدّ حّ عیّن األص 

 

ل   هقلب   لعّل ـف   النّافعة، العلوم علی أقبل   و شابّا   النفسانيّة األميال عن بتعد  إ  من» -1   !«:إُيانا   ُيم

 !بشود پمر ایامن از قلبش شاید کند، روی سودمند علوم به و شود دور جوانی نفسانی متایالت از کس هر( 1

 ایامن از را خود قلب شاید بیاورد، روی سودمندی علوم به و کند دوری نفسانی های خواهش از جوانی، در کسی اگر( 2
 !بکند پمر

 از او قلب که است آن امید بیاورد، روی سودمند علوم به و شده دور نفسانی های خواهش از جوانی، در کسیهر ( 3
 !شود پمر ایامن

 پمر ایامن از را خویش قلب که است امید کند، روی سودمند علوم به کرده دوری جوانی نفسانی امیال از که یکس هر (4

 !کند

 

ت إّّل لهوا  و لعبا   إذا ظ ن نت أنّ » -2 نیا حقیقة الخلق ف اعل م أنَّها ل یس    «:!هذه الدم

 !اگر پنداشته ای که این دنیا حقیقت خلقت است، پس باید بدانی که آن چیزی جز بازی و بازیچه منی باشد( 1

 است!آفرینش می باشد، بدان که آن تنها یک بازی و بازیچه هرگاه گامن کردی که این دنیا حقیقت ( 2

 !اگر زمانی گامن کردی که حقیقت آفرینش در این دنیا است، بدان که آن چیزی جز بازی و بازیچه نیست( 3

 !هرگاه پنداشتی که این دنیا، حقیقتی از جهان است، پس بدان که آن فقط بازی و بازیچه می باشد( 4

 

  «:!قزح قوس سم  ب ـإ ظاهرة تحدث الجّو، ف ی وجودةالـم   الصغیرة املاء قطرات ف ی مسالشّ  ضوء نکس   إ  ذاإ » -3

 !افتد می اتفاق کامن رنگین نام به یاه پدید بشکند، هوا در موجود آب کوچک قطرات در خورشید نور که هنگامی( 1

 !یابد می ظهور قزح قوس آشکار شکل شکست، جو در موجود آب کوچک های قطره در خورشیدی شعاع وقتی (2

 !شود یم پدیدار کامنرنگین  ظاهری جلوۀ شد، شکسته فضا در موجود های آب کوچک قطرات در خورشید اشعۀ هرگاه( 3

 !آیدمی  وجود به قزح قوس قضیۀ شود، شکسته جو در موجود کوچک آب هایه قطر  در خورشید نور که زمانی( 4
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ن ب سلوکه إّّل الطّالب الـمم  ه أصدقاء  ّلیضر » -4   «:!النّادمین يف النّهای ةشاغب ف عسی أن یکون  م 

 !فقط دانش آموز شلوغ با رفتارش به دوستانش زیان می رساند، پس شاید در پایان از پشیامن ها باشد( 1

 !دانش آموز اخاللگر فقط به دوستانش با رفتارش آسیب می رساند، پس شاید در انتها پشیامن گردد( 2

 !دانش آموز اخاللگر و شاید در آخر پشیامن گرددبا رفتارش به دوستانش زیان منی رساند مگر ( 3

 !در بین دوستانش کسی جز دانش آموز اخاللگر رضر منی کند و امید است در پایان از پشیامن ها باشد( 4

 

 «: !الّساب ّّل إ رونّلی   نهام   بونيقرّ  عندما ولکنّهم جميلة   الّدنيا يرون إنّهم اس،النّ  بعض اّلبةالخ الدنيا ظواهر تخدع» -5

 نزديک هنگام ويل زيباست که حايل در بينند مي را دنيا آنها خورند، مي فريب مردم از بعيض دنيا، دلرباي ظواهر با( 1

 !است رساب فقط بينند مي آن به شدن

 آن به وقتي اما بينند مي زيبايي به را دنيا آنها زند، مي گول را آنها دنيا ي فريبنده ظاهر که هستند کساين مردم از( 2

 !بينند مي رسايب فقط شوند مي نزديک

 مي آن به شدن نزديک هنگام وليکن بينند مي زيبايي به را دنيا آنها خورند، مي فريب دنيا دلرباي ظاهر با مردم برخي( 3
 !نيست بيش رسايب بينند

 جز شوند مي نزديک آن به که هنگامي اما بينند مي زيبا را دنيا آنها فريبد، مي را مردم از بعيض دنيا دلرباي ظواهر( 4
 !بينند مني چيزي رساب

 

ی  » -6 بیک  و معلِّمک و إن کنت  أمیرا   قمم   ف ک  و إن کان  حقیرا  وأکر م ض  ک  إحتاما  أل  جل س   «: !ع ن م 

 اگرچه شو، بلند جایت از مجلس، در معلمت و پدرت به احتام خاطر به و بود شده حقیر گرا حتی کن، کراما را مهامنت( 1

 !باشی فرمانروا

 !بودی شاهزاده هرچند پاخیز، به آموزگارت، و پدر احتام به و بود کوچک نکهآ  با بدار گرامی را مهامنت( 2

 امیر اگر شو، بلند خود جای از آموزگارت، و پدرت به گذاشنت احتام جهت و باشد حقیر اگرچه بدار بزرگ را خود مهامن( 3
 !بودی

 گرچه برخیز، جایت از آموزگارت، و پدرت به گذاشنت احتام جهت و باشد، حقیر چند هر بدار گرامی را خویش مهامن( 4

 !باشی فرمانروا
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زارع نحو أذهبم  کنتم » -7 نع ما سیاجا   واجهتم  ولکن   أمس   العنب م    «:.شجرة صورةب   تعالی هاللّ  صنعهم  لب   الخشب م ن صم

 خداوند بلکه بود نشده ساخته چوب از که شدم رو روبه پرچینی با اما رفتم می انگور های مزرعه طرف به دیروز (1
 !بود ساخته درخت یک شکل به را آن متعال

 خدای بلکه بود نشده ساخته چوب از که شدم مواجه پرچینی با که رفتم می انگور های مزرعه طرف به داشتم دیروز (2

 !کرد خلق درخت مثل را آن متعال

 به را آن بلندمرتبه خدای و نبود چوب از که دیدم حصار یک ولی رفتم می انگور کشاورز یک طرف به گذشته روز (3

 !بود ساخته درختی شکل

 شکل به را آن بلندمرتبه پروردگار که کردم برخورد چوبی غیر حصار یک به که رفتم می گندم مزارع طرف به دیروز (4
 !است کرده خلق درختی

 

  :خطأال نیّ ع -8

بة الکلامت آّلفم  دخلت قد( 1  زبان به دیگر زبانهای از معرّب کلمه هزاران!: العربیّة اللغة فی اّلمخری اللّغات من املعرَّ

 !است شده وارد عربی

 است، شده پیروز دروغ گفتار با دنیا در کند گامن که کسی!: الخارس فهو الکذب بقول الّدنیا فی فاز قد أنّه ظنّ  من( 2
 !زیانکار اوست

 می زمین بر آسامن از آب قطرات چون ماهیان!: املاء کقطرات األرض علی الّسامء من تتساقط کانت الّسمکات إنّ ( 3
 !افتادند

ن الحوادث إّّل ع لی تعب  ( 4  بدبینان، از حوادث فقط رنج را دریافت خواهند کرد!!: إنَّ املمتشامئین  ّلیحصلون م 

 

  الخطأ: نیّ ع -9

قانونی در زندگانی وجود دارد که بدی مردم روزی به خودشان باز  قانون يف الحیاة أنَّ رّش النّاس یعود إلیهم یوما !:هناک ( 1
 می گردد!

ستمع ف ت ک لَّموا علی ق در عقول النّاس!( 2 یر الکالم ما یمکن فهمه ل لمم بهتین سخن آن است، که فهمش برای شنونده امکان  :خ 

 !بگوئید به قدر خردهای مردمپذیر باشد، پس سخن 

تو چیزی را ناپسند شامردی در حالی که خیرت در  :أنت کرهت شیئا  و هو خیر لک و  ق د أحببت شیئا  و هو رّش األمور!( 3

 آن است و چیزی را دوست داشته ای در حالیکه بدترین کارهاست!

لیکمم ب األخالق ( 4 سنگین ترین چیز در ترازوی اعامل، خوش اخالقی  الحسنة!:أثقل اليشء يف املیزان هو حسن الخلق ف ع 

 است، پس بر شامست اخالق نیکو!
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   «:!کودکانی را دیدم، آن کودکان کنار والدینشان بودند» -10

یهم( 1   !نظرتم إلی أطفال  و کانوا األطفال جنب والد 

ینهم( 2  !شاهدتم األطفال الّذین کانوا جنب  والد 

یهمرأیتم أطفاّل  ( 3   !ذلک األطفال يف جنب والد 

یهم( 4  !رأیتم أطفاّل ، کان  األطفالم جنب والد 

 

  ( 11 - 41اقرأ النّص التّالی ثّم أجب عن األسئلة ) مبا یناسب النّّص: 

سةم خاطر کثیرة ک أسامک القرش  هونواجأعامق البحار املالحة و  هم یم يف  الصیّادون  ی غوص » لی حصلوا علی  املمفت 

. إنَّ  ر:مروارید( أو لؤلؤتین  لی )ج لؤلؤ( ی ستغرق عّدة سنوات.صول علی مجالحلؤلؤة)الدر ن الَل   موعة م 

ل ل لتّ اللّؤلؤ من األح تیق.جار الکریمة الّتي تمستعم  یروز و الع   جمیل و الّزینة إنَّه ّل یمقطع و ّل یمصقل خالفا  للخری مثل الف 

يل   بالحرارة و لها أشکال و أنواع مختلفة و أفضل أنواعها ت کون بیضاء أّما أ غلی أنواعها اللّون األسود لنمدرته. ت ت أثَّرالَل 

ن الحرب العاملیّة الثّانیة ام قبل  کتشف ت يف الیابان)ژاپن( طریقة إنتاج اللؤلؤ الّصناعّي يف البحار. إنَّ متییز اللؤلؤ الطبیعّی م 

 الّساحرة. له الجمیلة و ألوانهذا اللؤلؤ لصفائه و ألسعاره الرخیصة و أشکاالنّاس مشتاقین  لرشاء هبح  الصناعّي صعب جّدا . ف أص

أّما الیوم أکرب مرکز ا  لصیده هامّ و کانت مکانته التّجاریة قبل إکتشاف النِّفط رفیعة و کان البحر األحمر يف املايض م صدرا  

 «!الفارسیّ بیعّي يف العال م هو الخلیج ل لؤلؤ الط

  :صحیحال عّي  -11

کتشاف النِّفط تأثیٌر هاّم علی إرتفاع مکانة تجارة اللؤلؤکان  ( 1  !ِل 

قل( 2 تیق من األحجار الّتي ّلت حتاج إلی الصَّ  !الفیروز و الع 

ن أفضل ( 3  !يلأنواع الَل  إنَّ اللؤلؤ األبیض م 

د الصیّادین يف صید اللؤلؤ( 4  !أسامک القرش تمرش 

 

 : خطأالعیِّن  -12

ر بالنّار الّشدیدة إّّل اللؤلؤ( 1  !األحجار الکریمة ت ت أثَـّ

يل يف األنهار الکبیرة( 2  !ّلیممکن أن نجد الَل 

نَّه نادرٌ ( 3   !ی کون سعر اللؤلؤ األسود غالیا  جّدا  أل 

 !قد نجد اللؤلؤ باللّون األصفر و األخض و األزرق( 4
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یّن  -31 ب  النّّص:عن اللؤلؤ الصناعّي ح   ّصحیح الع    س 

ن الطّبیعيّ ( 1  !إقبال النّاس إلی اللؤلؤ الّصناعّي أکرث م 

ن الّصناعي يف الّشکل و اللّون( 2  !إنَّ اللؤلؤ الطّبیعّي أجمل م 

  !کان إنتاج اللؤلؤ الّصناعّي يف الیابان قبل الحرب العاملیة الثانیّة( 3

لامء علی اللؤلؤ ( 4  !الّصناعّي يف امل صانع الخاّصةی حصل العم

 

یّن  -14 ن  :الّصحیحع    ؟«األ حجار الکریمة»ما هو املقصود م 

 !األ حجار الّتي ن صیدها يف أعامق البحار و املمحیطات( 1

 !امل قصود هي األحجار الثّمینة و املکرَّمة عند النّاس( 2

  !هي الّتي تمستخدم يف األماکن املمقّدسة للعبادة( 3

نها األصناماألحجار الّتي کان اِلنسان ی صن ع ( 4  !م 

 

  ّ(15 – 17) عیّن الّصحیح يف اِلعراب و التّحلیل الّّصيف: 

  «:یمواجهون»  -15

ه  »و األمر منه: ) ثاليث مزيد - معلوم - ل لغائبین  ( 1  وصفیّةمع فاعله جملة  فعل / – («واج 

ه( – مضارع( 2 واج   جملة حالیّة فاعله مع فعل / ل لغائبین   -معلوم  – مزید ثاليثّ )إسم فاعله:مم

ه  ت  » و املايض منه:مزید ثالثّی ) – معلوم – ل لغائبین  ( 3 ر»جملة إسمیّة مفعوله  فاعله و معفعل  /«(واج  خاط   «م 

واجه ة» :مصدره)ثالثیّ  دزیم - مضارع (4 م»خرب ل لمبتدأ  هفاعل مع و فعل  - ل لغائبین   – معلوم – («مم فعوله « هم و  م 

ر» خاط   «م 

 

 «:ت ت أثَّر» -16

تأثِّر» إسم فاعله) مزید ثاليثّ  – ل لغائبة – فعل مضارع( 1  فعل و خرب ل لمبتدأ/  معلوم -( «مم

 ةفعل و مع فاعله جملة فعلیّ /  معلوم - (علی وزن تفعیل« تأثیر»مزید ثاليثّ )مصدره:  –للمخاطبة ( 2

 فعلیّةفعل و مع فاعله جملة /  للغائبة – (ثالثة حروفب زیادة مزید ثاليثّ ) –معلوم ( 3

ؤ ثِّر» إسم فاعلهمزید ثالثّی) -ل لغائبة  –فعل مضارع ( 4  فعل و خرب ل لمبتدأ/  معلوم – «(مم
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  «:املمفتسة» -17

ن مزید الثاليثّ  – مفرد مؤنّث( 1  «القرش»صفة و املوصوف: /   «إ فت  س  »فعله:  –إسم الفاعل م 

 «أسامک»صفة ل لموصوف: /  و مصدره علی وزن إفتعالل فاعسم إ – ؤنّثم – معرفة( 2

 «القرش»مضاٌف إلیه و املمضاف:  /فعول إسم م –« ف ر س»حروفه األصلیّة:  –مفرد  - سمإ( 3

ن مزید ثالثیّ  لفاع سمإ - مؤنّث( 4  «أسامک»ل لمبتدأ خرب « / یفتسم » مضارعه - م 

 

 ( 18 – 25عیّن املمناسب يف الجواب عن األسئلة التّالیّة:) 

  ضبط حرکات الکلامت: یف الخطأ نیّ ع -81

هام ( 1 ّدین  یمطال عم إبراهیمم و  زمیلهم دمروس  ج   !مم

دائ دست  اِل( 2 الة  تمعینم اِلنسان  يف الشَّ رب  و  الصَّ  !عانةم ب الصَّ

ن  ( 3 امل  أفریقیا!  تلک  الّسمکةم م   أغر ب  أسامک  ت عیشم يف ش 

رَّ ( 4 جَّ کان  املمتف  هم الجون  یمش  حبوب  يف الـم  عون  ف ریق  بـم   !لع 

 

  :الّصحیح عیّن  -91

رقان :کلر ( 1  !اآلخرین   بین یفرّقم  من صفة أو الباطل و الحّق  بین فرّق ماالفم

 !القیام متضاده و إلیه التحّدث و شخص   مع الجلوس :املجالسة( 2

داقة( 3  !ماملتكلّ  اعتقاد بحسب للواقع الكالم مطابقة :الصَّ

م   و تواف ق   و املوّدة و األلفة مع عایش :تعای ش  ( 4  !الحرب   عن بعیدا   تفاه 

 

 :معا   املکان إسمم و  التّفضیل إسمم  يف أيِّ عبارة  جاء -20

تجر أيب أبیضم و أزرقم  (1  !ل ونم جدار  م 

ّدا  احبر ( 2 عٌة ج  نَّها واس  تي أل  س   !مکتب ة  مدر 

د رجال  ی دعو النّاس إلی الخیر  ( 3  !أمس  ر أیتم يف امل سج 

لمیّة!( 4 ل امء يف املدار س  الع  ب  أفاضلم مدینت نا ل زیارة  العم  ذ ه 
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إسم نکرة: عیّن  -21 م کـ   املعرفة تمتـرج 

 !ب نعمة إخوانا  اللّهم اّلذي ألَّف  ب ین  قلوبکم ف أصبحتم ( 1

ل یک  ( 2  !الّدهرم یومان؛ یوٌم ل ک  و یوٌم ع 

ن( 3 دم نارة الـمم  !ع سی أن ن ست عین  ب البکتیا ِل 

دناه یقع يف غرب آسیا( 4  !الغارم الّذي شاه 

 

یِّن خربا   -22  معرفة:  ّلیمتجمع 

ة و الجامعة (1 س   !نحن يف هذه األیّام بعیدون عن امل در 

ها بدون  (2 سموح !بیعم  وصفة يف هذه الّصیدلیّة غیر م 

رض جلدّي، أکتب ل ک الوصفة! (3  أنت ممصاب مب 

 !الّدکتوراه شهادة تمعط ی ل شخص  تقدیرا  ل جهوده (4

 

  :الرشطية الجملة عّي  -23

 .واجبه أداء نم   و لدی ي هرب   أن تذکّرتم  ما (1

 .يمنکرها ّل و السيئات يری م ن تمعارشوا ّل (2

بت قد الحافلة کانت   (3  .شاهدتمک إذا ذ ه 

ز  صالحا   عمل م ن (4  .کثیرا   ا  خي  هاللّ  هاج 

 

یِّن -24 ن  » ع    :مضارعا   بعده املاضی الفعل یمتجم «م 

 !الفقراء و املسکین ساعد نم   حفلة فی شاهدت( 1

 ! الحسنة األعامل إلی دعاک الّذی کان نم  ( 2

ن( 3 د   م   !هاللّ  ینّصه املمسلمین نّصة فی اجته 

 !األستاذ دخول قب ل اللّوح علی الدقیقة العبارة هذه کتب نم  ( 4
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یِّن -25   :ما ل یس  أمسلوب الرشط ع 

ن یعّود نفسه علی الربّ ف هو ی ری مثرته (1  !م 

ر ه! (2 با  هو خارس  يف أوام  رَّ ج  رَّب  مم ن ج   م 

ن خیر تجدنه عند الرّب  (3 من  م  دَّ  !ما ت ق 

 ! یعود إلینا ف ام نزرع نحصد( أثر أفعالنا 4
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 «11پاسخنامه آزمون شامرۀ »

 4گزینه(20                                                                                     3گزینه(1

 4نهگزی(21                                                                                      2گزینه(2

 4گزینه(22                                                                                      1گزینه(3

 4گزینه(23                                                                                      1گزینه(4

 3گزینه(24                                                                                      4گزینه(5

 2گزینه(25                                                                                      4گزینه(6

 1هنگزی(7

 4گزینه(8

 3گزینه(9

 4گزینه(10

 3گزینه(11

 1گزینه(12

 1گزینه(13

 2گزینه(14

 4گزینه(15

 1گزینه(16
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 « 12آزمون شامرۀ » 

 
 (1 - 10ن أو إلی العربیّة )جمة م  للتّ يف الجواب  ّق  و األدحّ عیّن األص 

 

 !»:الکامل قّمة إلی الوصول إّل  يُقنعهم الف   ناجحني يجعلهم عزم   النّشيطني شبابنال  » -1

 را آنها كامل هاي قلّه به رسيدن جز چيزي پس كند، مي پريوز را آنها كه است ايه اراد چنان نشاطامن با جوانان براي( 1
 !كند مني قانع

 !كند مي اقناع را آنها كامل قلّه به رسيدن تنها پس كند، مي موّفق را آنها كه دارند اي اراده ما الفعّ  جوانان( 2
 !شوند مي قانع كاملقله  به رسيدن با فقط پس شده، آنها موفقيت موجب كه دارند ايه اراد هستند الفعّ  كه ما جوانان( 3

 هقلّ  به اينكه مگر شوند مني قانع و است، ساخته موفّق را آنها كه است اي اراده و عزم نشاطامن با و الفعّ  جوانان براي (4
 !برسند كامل

 

 «:!علی ذنوبه و یستعین به یدعوه نادما  ل ن یصل إلی ريض اللّه إّل الّذي » -2

 !جز کسی که از گناهانش پشیامن باشد و از خدا یاری جوید هیچ کس به رضایتش نخواهد رسید( 1
 !فقط کسی به رضایت خدا خواهد رسید که با پشیامنی از گناهان خود او را فرا خواند و از او یاری جوید( 2

 !کسی که با پشیامنی از گناهان، خدای خویش را بخواند و از او کمک بخواهداحدی به رضایت خدا منی رسد، مگر ( 3
 !تنها کسی به رضایت الهی خواهد رسید که خدا را در حال پشیامنی از گناهان خویش فراخواند و از او کمک بخواهد( 4
 

 

 !»:همأهداف   األعداءُ  بلغ تفرّقوا إنـف   املسلمني صفوف بني يفرّقوا أن يريدون العدوّ  مالءُ ع» -3

 اهدافشان به دشمنان شوند متفرّق اگر پس بيافكنند، جدايي مسلامنان صفوف بني كه اند كرده اراده دشمن مزدوران( 1
 !يابند مي دست

 خود آرزوهاي به دشمنان گردند متفّرق اگر پس خواستند، مي را مسلامنان صفوف بني انداخنت تفرقه مزدور دشمنان (2

 !يابند مي دست
 بيافكنند تفرقه چنانچه پس بياندازند، تفرقه است مسلامنان بني كه صفويف در كه خواهند مي دشمن خواران جريه( 3

 !رسند مي خود مقصود به دشمنان
 خود اهداف به دشمنان شوند پراكنده اگر پس بيافكنند، تفرقه مسلامنان صفوف ميان كه خواهند مي دشمن مزدوران( 4

 !رسند مي
 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



2 

 «:ل ت ُُضّ دماغه الّصغیر! الخشب طائر ینقر جذوع األشجار عرش مرّات يف الثّانیة و هذه رسعة   نّقار» -4

های درختان را نوک می زند و این رسعتی است که به مغز کوچک او ای است که در یک ثانیه، ده بار تنهدارکوب پرنده( 1

 آسیب منی رساند!
درختان در عرض یک ثانیه، ده بار نوک می زنند و این رسعت به مغز کوچک ی ای هستند که بر تنهها پرندهدارکوب( 2

 آنها آسیب منی زند!
های درختان نوک می زند و این رسعت به مغز کوچک او آسیبی ای است که بیش از ده بار در ثانیه به تنهدارکوب پرنده( 3

 منی زند!
های درختان نوک می زند و با این رسعت آسیبی به مغز به تنهای است که در یک ثانیه حداقل ده بار دارکوب پرنده( 4

 کوچک او منی رسد!

 

 !»:املعايص رتکابإ من يُنقذك أن   نهم   اطلب   و استغفرهـف   هاللّ  عن يُبعدك ذنبا   ترتکب   أن   أردت   ذاإ » -5

 از را تو كه بخواه او از و كن مغفرت طلب او از شود تو از خدا دوري باعث كه شوي گناه مرتكب كه خواستي گاه هر( 1
 !دهد نجات گناهان به ارتكاب

 مرتكب از تو تا كن آمرزش طلب وي از كند، مي دور خدا از را تو كه بزين گناهاين ارتكاب به دست كه بخواهي كه آنگاه( 2
 !يايب رهايي ها معصيت شدن

 ارتكاب از را تو كه بخواه و كن آمرزش طلب او از پس سازد مي دور خدا از را تو كه شوي مرتكب گناهي بخواهي اگر( 3
 !بخشد رهايي گناهان

 گناهان به تو ارتكاب مانع كه كن طلب و بخواه آمرزش او از پس كند مي دور خدا از را تو دهي انجام گناهي گاه هر( 4
 !شود
 

رین قدیُقال أنَّ أکرث املکتوبات مکّررة لکنّني واثق أّن أوصاف کاتٍب عن املوضوع» -6 د لتشبه أوصاف الکتّاب اآلخ   «:!الواح 

، اّما من مطمئنم که توصیفات یک نویسنده از یک موضوع شبیه شاید گفته شود که بیشت نوشته ها تکراری هستند( 1
 !توصیفات کتاب های دیگر نیست

نویسنده از یک موضوع گاهی گفته می شود که بیشت نوشته ها تکراری هستند، درحالی که من مطمئنم اوصاف یک ( 2
 به توصیفات کتاب های دیگر شباهت ندارد!

شاید گفته شود که اکرث نوشته ها تکراری هستند، ولی من مطمئنم که توصیف های یک نویسنده از یک موضوع شبیه ( 3
 توصیفات دیگر نویسندگان نیست!

ه من اطمینان دارم اوصاف یک نویسنده از گاهی گفته می شود که بسیاری از نوشته ها تکراری هستند، در صورتی ک( 4
 !یک موضوع واحد به توصیفات نویسندگان دیگر هیچ شباهتی ندارد
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نَّ اللّه لن ی تک ُمحبّیه!» -7  «:اإلنسان لیُصاب بأمر إّل ب قدر طاقته، ف علینا أن ی زداد إیامننا أل 

باید ایاممنان را زیاد کنیم زیرا خدا عالقه مندانش را رها انسان فقط به اندازۀ توانش به امری دچار شده است، پس ( 1
 ! نخواهد کرد

 !انسان به اندازۀ توانش به امور دچار می شود، پس باید ایاممنان را زیاد کنیم زیرا خدا محبّان خود را هرگز ترک منی کند( 2

دوستدارانش را رها نخواهد خدا اد شود زیرا نسان به چیزی دچار منی شود مگر به اندازۀ توانش، پس باید ایاممنان زیا( 3
 ! کرد

انسان هیچ گاه بیش از توانش به خواسته ای دچار منی شود، پس باید ایاممنان زیاد شود زیرا خدا هرگز محبوبان خود را ( 4
 !رها منی کند

 

 :الّصحیحعیّن  -8

 !شود مي تنگ شود مي داده قرار آن در آنچه با فقط علم جز ظريف هر  :العلم إّل  فيه ُجعل مبا يضيق وعاءٍ  کّل  (1

 !شود مي جستجو ها تارييك در زندگي هاي چشمه گاهي  :الظّلامت يف الحياة عني تُفتَّش قد و (2
 !است پنهان زبانش زير انسان كه چرا شويد شناخته تا بگوييد سخن  :لسانه تحت مخبوء املرء فإنّ  تُعرفوا تکلّموا (3

ن (4  او با همنشيني از زشتش كار خاطر به كه است كيس خدا بندگان بدترين  :لفحشه مجالسته تُکر ه م ن الله عباد شّ  م 
 !باشند داشته اكراه

 

  :خطأال نیّ ع -9

وء: هیچ خیری در زندگی برای کسی که جز بدی را منی خواهد، نیست!( 1 ن لیطلب إّل السُّ یر  يف الحیاة ل م   ل خ 
وح ﴿( 2 ن ر   : اقوام کافر، فقط از رحمت الهی ناامید می شوند.﴾ه إّل القوم الکافروناللّ ل ییأس م 

 شان سجده منودند جز ابلیس.: پس فرشتگان همگی﴾فسجد املالئکة کلّهم أجمعون إّل إبلیس﴿( 3
ن اللّه أن ینیر  قلوبنا بالُعلوم النّافعات: از خدا امید داریم قلب های ما را با دانش های( 4  سودمند نورانی کند! نرجو م 

 

 «:.بود گرفته زان رافرو  خورشيد نور جلوی که ديديم را سياه ابری آسامن رد» -10

 .املُضیء الشمس ضوء أمام ستت قد الذی السامء فی أسود سحابا   شاهدنا( 1

 .املضيئة الشمس ضوء أمام ي ست الذی السامء فی سوداء سحابا   نشاهد( 2

 .املستعر الشمس ضوء أمام ت ست سوداء غيمة   نشاهد السامء فی( 3

تت سوداء غيمة   السامء فی شاهدنا( 4  .املستعرة الشمس ضوء أمام س 

 

 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



4 

  ( 11 - 41اقرأ النّص التّالی ثّم أجب عن األسئلة ) مبا یناسب النّّص: 

 همتُشّجع الّتي القرآنية املبادئ عن ابتعدوا قد ألنّهم الجتهاد، و العمل إلی احتياجا   أشدّ  الحارض عرصنا يف ةالسالميّ  البلدان»

م بأنّ  قرآنيّة فکرة هذه. الثّبات و الجهد   علی  الّدعاء و بالتّمني تتحّقق ل و حارضة الّسامء من تنزل ل العزّة و املجد و التّقدُّ

م إنّ  .فقط  أمر إليها الوصول لکنّ  و قريبة العنيها ترا ،املُرتفعة القّمة ت شبهُ  األُمور م عايل .التّضحية و الُجهد إلی يحتاج التّقدُّ

م نحو حرکتنا يف .الّصخور و األشواك علی الّسري يستلزم صعب  هي و الغرب فيها وقع الّتي املهلکة يف ن قع ل أن علينا التّقدُّ

يّ  کاثرتّ ال نحو الندفاع  ليس و الستهالك و اإلنتاج علی ت قوم اليوم الغربية الثّقافة یـر ف ن    .لإلنسان املعنويّات نسيان و املاد 

 «!اإلنسانية و األخالقيّة بالقيم بارز اهتامم هناك

 :الخطأعیّن  -11

 !مهلك عليه الغرب يتوّقف الّذي املکان( 1

 !التّضحية و الّسعي إلی يحتاج البالد تقّدم( 2

 !الّدعاء و بالتّمني يتحّقق التّقّدم إلی الوصول (3

 !القرآنيّة املبادئ عن اليوم اإلسالميّة البلدان ابتعدت( 4

 

 :عنها النّّص  يتکلّم ل الّتي العبارة عنّي  -21

 !املجد علی للحصول املصاعب بعض نتحّمل أن   علينا (1

 !املعنويّات نيس قد ألنّه املهلکة يف الغريبّ  العامل يقع (2

 !التّبعية إلی األُخری األمم يجرّ  أن يريد الغرُب  (3

 !اإلنسانية و األخالقيّة القيم عن الغرب يبعد (4

 

 :النّص لعنوان األنسب عنّي  -13

 !تفيدنا اّلتي الّصعبة األُمور (1

 ! الغريبّ  العامل يف املعنويّات و املاديّات تأثري (2

 !اإلسالميّة البلدان علی تأثريها و الغربيّة الثقافة (3

 !للّتقّدم يةالقرآن املبادئ من باالقت  و الجهد و العمل (4
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 … !ب   األُمور معايل النّّص  شبّه قد :الّصحيح عنّي  -14

  قريبة عني (1

  عالية قّمة (2

  صعب أمر (3

 الّصخور و األشواك (4

 

  ّ(15 – 17) عیّن الّصحیح يف اإلعراب و التّحلیل الرّصيف: 

 «:عشج  تُ » -15

( / فعل و مع فاعله  -فعل مضارع( 1 ع  جَّ  فعلیة   جملة  مزید ثاليث )ماضیه: ت ش 

ن وزن -مضارع( 2  و فاعله محذوف فعل   /مجهول  –«( یفّعل»مزید ثاليث )م 

ن« جیعتش»مصدره مزید ثاليث ) -مخاطبل ل( 3  مع فاعله جملة  فعلیة  فعل و  /( «تفعیل»وزن  م 

، –(  «ش ج ع»: حروف أصلیّةمزید ثاليث )( 4  مفعوله« هم»و ضمیر  معلوم / فعل  و الجملة فعلیّة 

  

 «:تلزميس» -16

ن وزن  -فعل مضارع( 1 ؛ الجملة فعلیّة  ( / «ی س ت» ، حروف زائدها: «لستفعإ»مزید ثاليث )م   فعل  و فاعل 

  وصفيّة و فعليّة   جملة   فاعله مع و فعل / معلوم -«( افتعل»: وزن من)ثاليث  مزيد -للغائب( 2

 فعل و مع فاعله جملة  فعلیّة« / إستلزام»حروفه األصلیّة: )ل ز م( و مصدره:  –للغائب  -مضارع( 3

 و وصفیّة   جملة  فعلیّة  « / افتعال»علی وزن « استلزام»استلزم،مصدره: »مزید ثاليث )ماضیه:  -للغائب( 4

 

 «:عةاملرتف» -17

 «القّمة»صفة ل لموصوف:«( / رفع»اسم فاعل)فعله: –مفرد مؤنث ( 1

 «القّمة»اسم فاعل)مصدره: ارتفاع( / صفة ل لموصوف: –مؤنث  –اسم ( 2

 »  ةالقمّ »املوصوف: و صفة، / مفعول اسم - علم()معرفة – مؤنّث مفرد – اسم( 3

 «تشبهُ :»لفعل مفعول ( /الثّاليث املجرّد الفعل من)فاعل اسم - بأل معرّف – مؤنّث مفرد( 4
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 ( 18 – 25عیّن املُناسب يف الجواب عن األسئلة التّالیّة:) 

 :يف ضبط الحرکات الخطأعیّن   -81

ُب ( 1 ال  ي کون   أ ن   ي ج  ا عام  تَّی ي قوُل، مب  ري    ح   ُسلوک ُهم! يُغ 

د  ( 2 ج  عر  إذا و  یاة  ف اق  ت  کتابا  یزیُد م  أ  ف ت ک يف الح   !هُ ر 

عین   ت ک لَّم  ( 3 ل ی قدر  عقول  الـُمست م  ن ع   ل ک يع  ت ُهم! ب  س  ت ک  و   ُهمتُق  دَّ و    م 

ها واح  ت ق  ( 4 ُف األفراُخ ن فس  ب ٍل ی ب  ذ  ن ج  دا  م  ن  ـت فاُعه أک لُُغ ار  دا  واح  تٍ أل   رث  م   !ف  م 

 

 :الکلامت شح يف الصحيح عنّي   -91

يّ ( 1 ف  ح  ُ  املختلفة املسائل و الحوادث أخبار فيها التي قورااأل: الص    الُصُحف :جمعه !الناس بني ت نترش 

 !الّصعوبات و املشاکل يف هاللّ  علی التَّوکّل و املهّمة األعامل يف الطمئنان :الواثق( 2

  ! بظلمٍ  أموالهم و نقودهم علی للحصول النّاس بني الّرعب و الخوف إيجاد :يدالتّحد( 3

 الهاو ي  :مفرده !عنه للبحث الفرصة ي غتنمون و عنه يُدافعون و شيئا   يُحبّون الّذين :الُهواة( 4

 

 :)جملة   و إسام  (وصف   فیه لیس ما عیّن -20

 ! بیتنا من قریبا   کان شارع فی صدیقتی شاهدت( 1

 !روحک و بدنک إلیها یحتاج أطعمة تتناول أن علیک( 2

  ! لهم خیر فهذا الحسنة، باألعامل القیام علی أولدکم عواشج  ( 3

لح  ل   کانت هی و سیّارة املدرسة طریق فی صدمتنی( 4  !املرضی م 

 

 فیه املعادُل للمضارع اللتزامّي الفاريّس: لیسعیّن ما  -12

رة!( 1 ن األماکن الخط  ر الرشطيُّ املسافرین أّل یقتبوا م   یُحذ 

 یا أصدقاء؛ یجب أن تکونوا من املتوکّلین حتّی ل تیأسوا!( 2

 أیّها األطفال؛ ل ت قربوا من هذه الحفرة ألنّها خطرة! یا( 3

 یجتمع التالمیذ مع معلّمیهم یومیّا  لیتعلَّموا العلم!( 4
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 جملة وصفیّة تصف الفاعل:عیّن  -22

    ه إرادة راسخة!ن ل  هذه قّوة ینتفع بها کّل م  ( 1

 أعاملهم الحسنة!ـب   نصحون اآلخرین  جال ی  کان  بینهم ر ( 2

ن مئة مت!اإلستوائیّة تنمو شجرة قد یبلغ إرتفاعُ  الغابات   يف( 3     ها أکرث م 

قون األبنیة التّاریخیّة( 4  !تجذُب مدینتنا ُسیّاحا  ی عش 

 

 :معا   أُسلوب اإلستثناء سلوب الحال وأُ  فیه یس  ل  ما  عیّن -32

 !ه قاسیا  کان قلبُ   رجال ّل إ ین  برش  اس مُ النّ  ةهدایل   ءنبیااأل  رسل  أ هُ اللّ ( 1

 !ن الخشبم   مصنوعا   دا  سج م  ّل إقریتنا  يف مکانا   احُ السیّ  ما زار  ( 2

 !شتاقین  ولدنا مُ أ مون علّ ذین یُ الّ   تکریم  ّل إ عامل شیئا  بهذه األ  ل نقصدُ ( 3

 !ة هذه السمکّل إ ة  رسیع ها عند الخطر  صغار   سامکُ األ تبلعُ ( 4

 

 جملٍة جاء  الحرص: يف أي   -24

 .ةال رب و الّص  بالّص ّل إ ةاملختلف ءشیاألنستعین ب( 1

 .مکاتن السّ  نوع م  ّل إها عند الخطر بلع صغار  ل ت  ( 2

ُساعديت أحد  إّل 3  الصدیق الويفّ.( ما قام  مب 

 عل مین هدف إّل تعلیم الطاّّلب.مل یکن للم( 4

 

 :بعمل للقیام طلٍب  علی تدّل  الالم عیَّن -25

لّم  ( 1   !ترید ما علی لتحصل الغامضة العامل أرسار ت ع 

 ! املاضیة القرون حقائق الطلّب ل یفهم التاریخ تدّرس هی( 2

  !املکتبة فی کثیرا   طالعُت  الّسنة، نهایة امتحان فی ألنجح( 3

 ! العالیة األهداف إلی أنفسنا نوصل أن ل نحاول( 4
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 4گزینه(20                                                                                     2گزینه(1
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 « 13آزمون شامرۀ » 

 
 (1 - 10ن أو إلی العربیّة )جمة م  للتّ يف الجواب  ّق  و األدحّ عیّن األص 

 :«!هِأکابر عص  ربيّة و يُحَسُب من الفارسيّة و الع یمحارضات ه بلَُغتَ  یکاَن هذا املسترشُق املشهوُر يُلق» -1

 !آيد یو از بزرگان زمان خويش به حساب م کرد یم یسخرنان یو عرب یاين خاورشناس مشهور، به دو زبان فارس( 1
 حساب عص خاورشناسان بزرگتين از را او و میکند سخرنانی عربی و فارسی زبانهای به بود، مشهور که شناس رشق اين( 2

 !کنند می
 !شود یو از بزرگان عص خويش به حساب آورده م ی کردم یسخرنان یو عرب یاين خاورشناس مشهور به زبان فارس( 3

 !شامرند یبود و در عص خويش او را از بزرگان برم یو عرب یبه زبان فارس یشناس، مشهور به سخرنان اين رشق (4
 

 :«"!املرَء َمخبوٌء تحَت لسان ه"إّن اليُعرَف شأُن اإلنسان إاّل بالتّکلّم کام قيَل » -2

زبانش  شناسند هامنطور كه گفته شده است: يب شك هر انساين در زير منزلت انسان را با چيزي جز سخن گفنت مني( 1

 پنهان شده است!
ت يك انسان هنگام سخن گفنت معريف گامن انسان در زير زبان خود پنهان است. شخصيّ  هامنگونه كه گفته شده است: يب( 2

 شود! مي
 اند: به يقني انسان در زير زبان خود پنهان شده است! ت انسان فقط با سخن اوست چنانچه گفتهمعريف شخصيّ ( 3

گامن انسان در زير زبان خود پنهان  شود همچنانكه كه گفته شده است: يب منزلت انسان تنها با سخن گفنت شناخته مي( 4
 است!

 

 «:!کرثة االزدحامم يقدر أن يستلمه ل  الحجر األسود لَ  یوصل إلالبيت و لَاّم طاَف الحاکم ب  » -3

 حاكم خانه را طواف كرد و هنگامي كه به حجر األسود رسيد نتوانست آن را به خاطر زياد بودن ازدحام مسح كند.( 1

 منايد. وايل وقتي كه به سنگ رسيد خانه را طواف كرد و نتوانست آن را به خاطر اينكه بسيار شلوغ بود،ملس (2
 قايض طواف خانه را انجام داد و چون به سنگ حجر األسود رسيد سنگ را به خاطر شلوغي بسيار ملس نكرد.( 3

 وايل طواف خانه مي كند و زماين كه به سنگ سياه مي رسد مني تواند آن را به خاطر بسياري شلوغي مسح كند.( 4
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ن الّّضوري أن یکون لدیک أصدقاء » -4  «:کثیرون لتُصبح ذا شخصیّة معروفة عند الناس!لیس م 

 شناخته شده نزد مردم باشند! تیّ شخص کی یآنها دارا نکهیا یباشند برا ادیکه در کنار تو دوستان ز ستین یاز ین (1

 !ینزد مردم باش یا شناخته شده تیّ شخص یدارا نکهیکه دوستان تو فراوان باشند تا ا ستین نیبه ا یاز ین( 2
 !یمردم شو  نیب ریشه یتیّ باشند تا تو هم صاحب شخص ادیکه دوستانت ز ستین نیا یرضور  (3

 !ینزد مردم شو  یمعروف تیّ شخص یتا دارا یداشته باش یار یکه دوستان بس ستین یرضور  (4
 

يّن ما کنُت قد عرفُت شیئاً عن املوضوع» -5  !»:کنُت أسکُت و ال أقول کالماً أل 

 !زدم، زیرا چیزی دربارۀ موضوع نشناخته بودمسکوت می کردم و حرفی منی ( 1
 !سکوت کردم و سخنی نگفتم، زیرا چیزی دربارۀ آن موضوع منی فهمیدم( 2

 !و سخنی منی گویم، به علّت اینکه جیزی در مورد آن موضوع منی دانم سکوت می کنم( 3
 سکوت می کردم و سخنی منی گفتم، زیرا چیزی در مورد آن موضوع نشنیدم!( 4
 

 «:جدیدة!خری و قد أصبحت کلامٍت لها معاٍن قد دخلت فیها من اللّغات األُ  هناک مفرداٌت يف کّل لغة» -6

 کرده است! جادیآن ا یبرا یدیجد یها در آن وارد شده، و معان زبان گریاست که از د ییها در هر زبان لغت( 1
 بر آن افزوده است! یدیجد یشده و معان ها داخل آن زبان گریدر هر زبان موجود است که از د ییها واژه( 2

 اند! شده دیجد یبا معان یوارد آن شده و واژگان گرید یها وجود دارد که از زبان یکلامت یدر هر زبان( 3
 است! افتهی یگر ید یداخل آن شده، و معان گرید یها در هر زبان وجود دارد که از زبان یکلامت( 4

 

ن األعلی إلی األسفل!ال َفرَخ یتعلَّم الطَّیران » -7  «:إاّل أن یقذف نفسه م 

 !ندازدیب نیکه بتواند خود را از باال به پائ ردیگ یم ادیپرواز کردن را  یا فقط جوجه (1

 آموزد! یمن نیپرواز کردن را جز با پرتاب شدن خود از باال به سمت پائ یا جوجه چیه( 2

 !ندازدیب نیآموزد که خودش را از باال به سمت پائ یپرواز را م یفقط زمان یا هر جوجه (3

 پرتاب کند! نیخودش را از باال به پائ نکهیمگر ا ردیبگ ادیکه پرواز  ستین یا جوجه چیه( 4

 

 :خطأالعیّن  -8

که ایامن خواهد بر اوست بگو که حق با پروردگار شام است، پس آنکه می«: ُقل  الْحقُّ من ربِّکُم، َفمن شاَء فلیُؤمنْ » (1

 بیاورد!
لم: فقط با علم، از مصلن نَتخلَّ  بةٌ یالجهُل مص (2  !میابی یم ییجهل، رها بتیص منه إاّل بالع 

 را مجروح کند! گرانیبا کلامت زشت قلب د دی: انسان نباحةیبکلامٍت قب نیقلَب اآلخر جرحیَ اإلنسان أن ال یعل (3
 !دستنین نیزم یجز باران برا یز یدانشمندان در گستش علم چ ییإاّل َمطراً لألرض: گو سوایکأّن الُعلامَء يف بسط العلم ل (4
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  :خطأال نیّ ع -9

 !دیاوردین امنیبگو ا میآورد امنی﴿قالت األعراب آمنّا ُقل مل تُؤمنوا﴾: اعراب گفتند ا( 1
ن خوٍف﴾: کسأطْعمهم من جوعٍ و آَمن ی﴿الّذ( 2  کرد! منشانیا میخوراکشان داد و از ب یدر گرسنگ که یهم م 

 !اندگست  یهرکس بخواهد، م یرا برا یکه خدا روز  دانستند یمن ای﴾: آشاءیالّرزق ل َمن  بُسطُ یه أنَّ اللّ  ْعلَموایَ ﴿أو مل ( 3
 !شود یم افتیعلم و صنعت  یها هنیدر زم رشفتیپ یها العلم و الّصناعة﴾: جلوه نیادیم ی﴿توجد َمظاهر التقّدم ف( 4
 

 «:هر کس بخواهد قوی ترین مردم بشود باید بر پروردگار خود توکّل کند!» -10

 َمن أراَد أن یصبَح أقوی النّاس َفلیَتوکّل علی ربّه!( 1

 کّل َمن أراد أن یکون أقوی بین النّاس َفلیتوکّل علی اللّه!( 2

ن بین النّاس یجب أن یتوکّل علی إلهه!( 3  َمن شاء أن یصیَر أقوی م 

 کّل َمن شاء أن یصیر أقوی بین النّاس یجب علیه أن یتوکّل علی اللّه!( 4

 

  ( 11 - 41اقرأ النّص التّالی ثّم أجب عن األسئلة ) مبا یناسب النّّص: 

سة  ار د یطلب الرشق و املسترشق هو املفکّر و الباحُث الغريبُّ من أهل  الکتاب، الّذي يعَمُل عل یق يف اللّغة مبعنااال سترش  »

ُق هويّة املسترشق  إذراالرّشق و الحضا يکن  مل ات  الرّشقيّة و ما يتعلُّق بها من عقيدة و رشيعة و ثقافة و تاريخٍ و ال تتحقَّ

َج  الرّشق   متبّحراً يف لغات الرّشق  و آدابه فاملسترشق هو املتخصص الّذي أتَقَن )تعلّم( لغات رشقيًّة أو درَس أحد علوم   و تََخرَّ

ُمل  اال ستعامرّي التّعا یعل يُخطِّطونالعالَم  أّن املسترشقني ليسوا إاّل نوافَذ لالستعامر  یلجامعات يف هذا املجال  . املشهور لدمن ا

ا يعمُل ُمنصفاً، ليقوَم مب يکن مل املسترشقنيمع املسلمني و الّسلطة  عليهم و زيادة  نفوذهم. و لکن هذا ال يعني أّن أحداً من 

 متُقدِّ  مل وجهودهم سترشقنيالـمُ  ساترائة. کام أّن هذا ال يعني أّن دسٍة و تحقيق، دون أن تکون له نيّة سيرامن د الرشقيف 

 ءأجزا ببعض املسلمني تعريف يف مهمٌ  دورٌ  لهم و منصفون منهم عددٌ  بل جليلة خدمات اإلسالميّة العربيّة تراللحضا

 ينولدر منهم أجنبيّة للغات اإلسالميّة الکتب بعَض  ترجموا بعضهم فإمّنا بها يهتَّموا مل الّتي کتاباتهم نرش إعادة   و حضارتهم

دق تحقيقاتهم، خالل من بعضهم أدرك قد و مجلّدات مثانية يف رشََحه و املثنويّ  ديوان ترجم الّذي نيکلسون  الدين هذا ص 

 «.سةالکني من خوفاً  أو تعّصباً  أو استکباراً  يُسل م مل من و بحّقانيّته اعتف من منهم و إسالَمه أشَهرَ  و أسلَمَ  من فمنهم
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 :الخطأعنّي  -11

 التّبّحر يف لغٍة رشقيٍّة من رشوط تحقيق هويّة املسترشق!( 1

 !آراءهن يّدعي أنّه مسترشق، منصفاً يف ليس کّل م( 2

 التّعامل االستعامرّي دامئاً! یق قامئاً علاکان أساُس االسترش  (3

 تها، الهدف األسايس ملتخّصيص علوم الرّشق  !راالرّشق و حضاسُة ادر ( 4

 

 :الّصحیح عنّي  -21

! یُف بعض املسترشقني، دليٌل علااعت  (1  حّقانيّة دين اإلسالم 

، لکنّهم مل يُسل موا!رارغم إد (2 دَق اإلسالم   ك  املسترشقني ص 

مت مبجهود کبار راالحضا (3  املسترشقني املنصفني!ُت العربيُّة اإلسالميُّة، تقدَّ

! یلع (4 َج من الجامعة  باختصاص تلك اللغة   املسترشق أن يُتقن لغًة رشقيًّة و يتخرَّ

 

 عنّي ما ليس يف النّص: -13

 کان بعُض املسترشقني يف الغرب  يُدافعون عن اإلسالم و ينرشون کتب املسلمني! (1

 !فيّاً راو ليس جغ یاملعناملسترشق هو الّذي يطلُب الرّشق يف املفهوم و  (2

 للباحث  املسترشق!اً کلُّ ما يتعلُّق بالرشق، يکون موضوعاً مثي  (3

! یفکرُة العالَم  عن املسترشقني هي أنّهم َمساٌر للسلطة عل (4  الرّشق 

 

 املسترشق ......... عنّي الّصحيح: یعل -14

 التّعامل االستعامري و الّسلطة!أن يَدُرس الثّقافَة اإلسالميَّة دون تعّصٍب و ليس بهدف  (1

 العلامء ألنّه مهتٌَم بإعادة  نرش  الکتب املهملة بني املسلمني! یفضٌل عل (2

دق ه!درايُسل َم و يشَهَر إسالمه بعد أن  (3  سة  دين اإلسالم ومعرفة ص 

 العمل و التّحقيق و البحث بنيٍّة صادقٍة ليستطيَع أن يقوم بدور  معرٍّف للمسلمني! (4
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  ّ(15 – 17) عیّن الّصحیح يف اإلعراب و التّحلیل الّصيف: 

 :«يُخطِّطونَ » -15

 معلوم / فعل و فاعل و الجملة فعليّة -ئدان )من وزن فَّعَل ( اله حرفان ز  -مزيد ثاليث  -للغائبنَي  -فعل مضارع ( 1

 ةمعلوم / فعل مرفوع و فاعل و الجملة فعليّ  -ئد واحد )من باب تفعيل( از له حرف  -مزيد ثاليث  -للغائبنَي  -فعل مضارع ( 2

 وصفية و فعليّة الجملة و فاعل و فعل / (ط ط خ) األصليّة حروفه - ثاليث مزيد - للغائبني   - فعل( 3

ن باب «تخطيط»درهمجرّد ثاليث  مص -الجمع املذکر الغائب  -فعل ( 4  ةفعلیّ  الجملة و فاعل و فعل / مجهول - «تفّعل»م 

 

م» -16  «:تُقدِّ

َل (  -للمخاطب  -فعل ( 1  معلوم / فعل و مع فاعله جملة فعلية -مزيد ثاليث بزيادة حرف واحد )من وزن تفعَّ

 ئد فقط )من باب تفعيل( / فعل و فاعل و الجملة فعليةزامزيد ثاليث و له حرف  -للغائبة  -فعل مضارع ( 2

م»له حروفه األصليّة )ق د م( و اسم فاع -للغائبة  -فعل ( 3  فعل و مع فاعله جملة فعلية و وصفيّة /« ُمتقدِّ

 معلوم / فعل و مع فاعله جملة فعلية و وصفيّة -مصدر من مزيد ثاليث )من باب تفّعل(  -للمخاطب  -فعل ( 4

 

 «:قینسترش مُ ـال» -17

 معرف بأل / مفعول -اسم الفاعل )من باب استفعال(  -جمع مکّّس  -اسم ( 1

 «ساتار د»معرفة / مضاف اليه و مضافه -اسم الفاعل )من وزن استفعل(  -الجمع الّسامل للمذکر  -اسم ( 2

 نکرة / فاعل -اسم املفعول و حروفه األصليّة )ش ر ق(  -الجمع املذکر الّساملُ  -اسم ( 3

 اليه مضاف / نکرة - (ش ر ق) األصليّة حروفه و (افتََعَل  وزن من)املفعول اسم - مذکر مفرد - اسم( 4

 

 ( 18 – 25عیّن املُناسب يف الجواب عن األسئلة التّالیّة:) 

 :يف ضبط الحرکات الخطأعیّن   -81

 !َعلَینا أن نَعلََم أنَّ تباُدَل املُفرَدات  أمٌر طبیعی  ( 1

رْشين  نطََقة ب الکَُويت ُول َد الَفَرزَدق يف مَ ( 2  !َعام ثاَلثَة و ع 

  !ُر ب أنَّ َجنَاَحُه َمکُْسورٌ َحيَواناً ُمفَت ساً، يَتَظاهَ  یحنَي يَرَ ( 3

ر التَّ  ی  مّ سَ تُ ( 4 ناعَ ادين  الي يف مَ م  دُّ قَ مظَاه  لم  َو الصِّ  َحضارًة! ة  َو األَدب  ع 
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 :الکلامت رشح يف خطأال عنّي   -91

  : جعله غنيّاً ال حاجة له!هُ أغنا( 1

ل: الّذ( 2 َ يف أمره! یالَفش   مل يَنَْجْح بل َخّس 

ن النّاس الّشهادة: القيمُ ( 3   !املشتکة بني جامعٍة م 

 ُك عليها!إطارة: وسيلٌة مهمٌة للّسيّارة تَتََحرَّ ( 4

 

عنی  لَیسالناقصة « کانَ »ن عیّ   -20  «:یکونُ »مب 

 الّصدیق َمن کاَن ناهیاً َعن الظّلم ُمعیناً عن الربّ!( 1

 !األعراب عداوة َفألَّف اللّه بین قلوبهمکانت بین ( 2

  ب کلِّ شیٍء خبیر َفاتّقوه يف الخلوة!إنَّ اللّه کان ( 3

 !لقد کان يف یوسف و إخوته آیاٌت ل لّسائلین( 4

 

 منه: یفيه املستثن ليسعني ما  -12

 !واحداً  نه إاّل موضوعاً فائدة م   یعل ال تحصُل  ءته و أنَت رارّب کتاٍب تجتهد يف ق( 1

 نه و ...!ه و الخائف م  باکية يوم القيامة إاّل األعني الثالث، الّساهر يف اللّ   عنيٍ کلُّ ( 2

 املکتبة العربيّة إاّل مئة کتاب نافع للقار ئ! یإل ما أضاف الکاتب شيئاً ( 3

 کُتب فيها أّن بعض الکتّاب ما درسوا إاّل يف مرحلة الثّانويّة! مقالةً  ُت أ ر ق( 4

 

 التّکسي: یمنه جمع یو املستثن یعنّي املستثن -22

    د ُصُعوَده إاّل قويّاً لُه تجارب الّصعود!ار ليّة جّداً و اليَستَطيُع األفق ّمة دماوند عا( 1

 إاّل ق سم منابعها املهّمة! یاملدير مسؤوليّة املکتبة لزميل یأعط( 2

    يف الّشوارع مساکنَي محتاجني إاّل معّوقنَي منهم! یيف هذه األيّام نر ( 3

 تصّفحت کتاب اآلثار التّاريخيّة و ما شاهدت صَوره إاّل صور بلدنا نيسابور!( 4
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بارات:الخطأ عیّن  -32  يف تضاّد الع 

دوا َعن ق  ( 1 دوا َعن الق   ≠یم اإلنسانیّة ال تَبتَع   یم اإلنسانیَّة  إ بتَع 

 لَم یَعلَم  اإلنساُن قدَر لََحظات  ُعمر ه   ≠َعل َم اإلنساُن َقدَر لََحظات  ُعمر ه  ( 2

ه  ر  ل یَنظُ ( 3 ه ≠اإلنساُن إلی طعام   ال یَنظُُر اإلنساُن إلی طَعام 

 لَن أقَرأ کُتباً مختلفة الیوم ≠( َسأقَرأ کُتباً ُمختلفة الیوم 4

 

 :يف العبارات« ال»عن نوع  الخطأعیِّن  -24

 ه عليه، أيتها الطّالباُت! )ناهية(التأکلن ماّم مل يُذکر اسم اللّ ( 1

ث مع فرد يبنّي کّل ما سمع به! )نافية للجنس(( 2  ال تحدُّ

 عن الّذنوب؟ ال ما استطعُت! )نافية( یأ مل متنع کثي املعاص( 3

قاً حديثه! )نافية(التغتّ بکالم الکاذب ألنّ ( 4  ك لسَت ُمصدِّ

 

 من األفعال الناقصة: هایف سیعبارًة ل نیّ ع -25

  !یَهدونهم أمئّة ل آلخرین یُصبحون الّذین الیهلک( 1

 !راً یو ُمعلّمک و إن کنَت أم کیبُقم عن َمْجلسک أل  ( 2

ن آ( 3 ن ألوان! یه قوس قزح و هاللّ  اتیم  ن م    تُکوَّ

 باألعامل! یباألقوال بل ه ستیالّشجاعة لَ  إعلم أنّ ( 4
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 « 8آزمون شامرۀ » 
 

 (10 - 1ن أو إلی العربیّة )جمة م  للتّ ق يف الجواب  و األدّ حّ عیّن األص 

 

لهم بالّت»...  -1  :«لهیأحَسُن إنَّ ربّک هو اعلَُم مبن َضّل عن سب یه یو جاد 

 که از راه او گمراه شود، داناتر است! یخداوند نسبت به کس شکیکن، ب زیاست، بحث و ست کویکه ن یروشها به ( و با آن1

 او گمراه شد، آگاه است! قیکرد که البته خداوند نسبت به آن که از طر زیکه بهت بود، بحث و ست ی( و با آنان به روش2

 تر است!آگاه شود،یکه از راهش گمراه م یخداوند نسبت به کس رایاست، ز کوتریکن که ن زیبحث و ست یبه روش شانی( و با ا3

 که از راه او گمراه شد، داناتر است! یکن، قطعاً پروردگارت نسبت به کس زیاست، بحث و ست کوتریکه ن یها به روش( و با آن4

 

 «:!أسیلل ستسل مینَصح أحد الحکامء ولده قائالً: أفَقر النّاس َمن » -2

 !شوندیم میتسل یدیکه در برابر ناام اندیکسان ریگفت: مردم فق شیبه فرزند خو امنیاز حک یکی( 1

 آنان است! نیدتریمردم هامن ناام نیرتریکرد: فق حتینص نیبود که فرزندش را چن یکس امنی( از حک2

 شود! یدیناام میاست که تسل یمردم کس نیرتری: فقگفتیکه م یکرد در حال حتیفرزندش را نص امنیاز حک یکی( 3

 کند! مشیتسل أسیاست که  یمردم کس نیازمندتریکه گفت: ن یدر حال کردیرا موعظه م شیفرزند خو امنیاز حک یکی( 4

 

د عنه!ن یَعیب اآلَخرین و له عیوب أکرث فَ قد یکون بین النّاس مَ » -3  «:لْنَبتع 
 ز او دوری کنیم!های بیشتی دارد، پس باید اکند در حالی که خودش عیبمی جویی( در میان مردم گاهی کسی هست که از دیگران عیب1

ها دور های بیشتی دارند، پس باید از آنکه خودشان عیبکنند حال آنجویی می( گاهی در بین مردم کسانی هستند که از دیگران عیب2

 شویم!

های بیشتی داشت، پس از او بایستی کرد در حالی که خودش عیبجویی می( در میان مردم گاهی کسی بوده است که از دیگران عیب3

 دور شد!

 !های زیادی دارد، پس باید از او دوری کنیمکند و خودش عیبجویی می( در بین مردم شاید کسی باشد که از دیگری عیب4

 

 «:من َقرأَ القرآن و هو شاّب مؤمن ا ختلََط الُقرآُن بلَحمه و َدمه!» -4

 !کندیم ختهیبود قرآن گوشت او و خون او را آم یقرآن خواند و جوان مؤمن( هر کس 1

 !شودیها و خون او مخلوط مکه قرآن را بخواند و جوان و مؤمن باشد قرآن با گوشت ی( کس2

 !شودیم ختهیاست قرآن با گوشت و خونش آم یکه جوان مؤمن ی( هر کس قرآن را بخواند در حال3

 !کندیم ختهیکه جوان و مؤمن باشد قرآن گوشت و خون او را آم یکه قرآن را خوانده در حال ی( کس4
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 «:الجبل  ُمرس عاً! یغاٍر ف یفلََجأُت إل یمرّة أخر  نزلیَ بدأ املطر » -5

 ( بارش باران دوباره آغاز شد و با رسعت به غار کوه پناه آوردم!1

 در کوه شتافتم! یرسعت به غار  ( باران دوباره رشوع به بارش کرد پس با2

 در کوه پناه بردم! یکرد پس به رسعت به غار  دنی( باران دوباره رشوع به بار3

 در کوه پناه بردم! یشتابان به پناهگاه گریکرد پس بار د دنی( باران رشوع به بار4

 

 «کثیراً!« ال أعلم»أعلم شخص أعرفه يف الحیاة َمن یقول » -6

 از همه داناتر است!« منی دانم»زندگی بسیار بگوید  می دانم کسی که در( 1

 «!منی دانم»کسی داناتر است که در زندگی اش بسیار بگوید ( 2

 «!داناتر نیستم»داناترین شخصی که در زندگی ام می شناسم، کسی است که بسیار می گوید ( 3

 «!دانم منی»داناترین کسی که در زندگی می شناسم، کسی است که بسیار می گوید ( 4

 

 «:دون تعب! جتهدیو  نیّ ُصعود ق َمم النّجاح إاّل من له هدف مع عیستطیال » -7

 کند! یتالش م یمشخص و بدون خستگ یصعود کند که با هدف تیموفق یها تواند به قله یم یفقط کس (1

 کنند! یتالش م یدارند و بدون خستگ ینیکه هدف مع یباال بروند جز کسان تیموفق یها توانند از قله یمن (2

 باال برود ! تیموفق یها تواند از قله یکند، م یتالش م یدارد و بدون خستگ یکه هدف مشخص یفقط کس (3

 کند! یآن که هدف مشخص دارد و بدون رنج تالش م یمگر برا ستیممکن ن تیموفق یها باال رفنت از قله (4

 

 :حیالّصح نیّ ع -8

 دهنده فرستاد!را مژده امربانیه پلّ ال نیواحد بودند، بنابرا یمردمان اّمت: «نَ یُمبِّش  نَ یّیالله النّب النّاس اُّمة واحدة َفبََعثکان ( »1

 !خوردیزنده را م ی  وجود دارد که شکارها یاز ماه ی!: نوعةً یّ الفرائس ح أکلی( هناک نوٌع من السمک 2

 کند! ریشده را تعمخراب نیبا دوستش آمد تا ماش یمسلم یاملَُعطِلة!: آقا ارةیّ الس صلِحل یُ  قهیبصد یّ مسلم دیّ ( جاء الس3

ها إل ةیأعجب األسامک قطرات املاء ُمتتال   طل قیُ ( 4 ن فم   !کنندیها مر آب را از دهانشان به هوا  یهاقطره زتریانگشگفت انیالهواء!: ماه یم 

 

 :الخطأ نیّ ع -9

 !دارندیها را ناپسند مبدهند که آن ییهالقب گرانیبه د دی!: مؤمنان نباکرهونهایبألقاب  نیاآلَخر لّقبوایُ أن ال  نیاملؤمن ی( عل1

 بندگان اوست! یها براآن نیبندگان خداوند نزد او سودمندتر نیتریداشتنأنَفعهم لعباده!: قطعاً دوست هیه إل( إنَّ أحّب عباد اللّ 2

 دهیهنگام خطر بلع شیهااست که بچه یبیعج یهایاز ماه ایالپیت یبلع صغارها عند الخطر!: ماهتَ  بةیمن أسامک غر ایالبی( سمکة التّ 3
 !شوندیم

 که با لطف و کرم خود با من رفتار کند نه با عدالتش! خواستمیبفضله ال بعدله!: از خدا م یعاملنیُ ( کنت أسأل اللَه أن 4
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 «:!شودیغاز مها از هفتاد و نُه هزار تومان آ آن یهامتیق ،یخواهیم یبهت  یتو شلوارها» -10

 ألف تومان! نیتبدأ أسعاره من سبعة و تسع ل،یأفضل الرّساو دی( أنت تُر1

 ألف تومان! نیتبدأ األسعار من تسعة و سبع ل،یأفضل الرّساو دی( إنّک تُر2

 ألف تومان! نیأفضل، تبدأ أسعارها من سبعة و تسع لیرساو نیدی( أنت تُر3

 ألف تومان! نیأفضل، تبدأ أسعارها من تسعة و سبع لیرساو نیدیإنّک تُر (4

 

  ( 31 - 11اقرأ النّص التّالی ثّم أجب عن األسئلة ) مبا یناسب النّّص: 

فقد کانت حنونًة و  حبّونها،ی ةیالقر یأهال عیو کان جم رة،یصغ ةیقر یف شیالّسّن تع یف رةیکب رةیفق کانت هناک عجوز»

کوباً  ومیأّن أفضل عالج لها هو أن تّشب کلَّ  بیفأخربها الطب داً،یمرضت العجوز مرضاً شد امیّ من األ  ومی یف هم،یعطوفًة عل

فأحرض  ،یمساعدتها مع األهال ةیالقر خیش ّررقَ ولذلک فقد  اً،یّ ومیرشاء العسل  عیال تستط رةً یمن العسل، ولکنّها کانت فق

إحضار کوٍب واحٍد من  ةیالقر یاألشخاص ف عیو طلب من جم ة،یو وضعها وسط القر رة،ی( کبدهیإناٌء لحفظ املاء و تربجرّة )

الجرّة، و استمّر  یف سکبونهایأکوابهم و  حملونی ة،یالقر حاءأن عیمن جم أتونَ یالعسل و وضعه داخل هذه الجرّة. بدأ النّاس 

 عیالجرّة، فوجدها ُممتلئًة باملاء، فقد وضع الجم اتیمحتو یر یل خیالثالث جاء الشّ  ومیال یو ف ن،یکامل نیومیجمع العسل 

 «إلحضار العسل! رهمیغ یعل نیعتمدمُ الجرّة  یاملاء ف

 

 :حیالّصح نیِ ع -11

 العجوز لجمع العسل! تیب ی( ُجعلت الجرّة ف1

 !دی( العجوز ما رشبت العسل فأصابها مرض شد2

 !ةیالقر یمطلوبه مبساعدة أهال یعل خی( حصل الشّ 3

 الحنونة! رةیُمساعدة املرأة الفق حبّونی( کان النّاس 4

 

 ... ةیالخطأ: ظنَّ کّل فرد من القر نیِ ع -12

 بعمل مثله! قومونی نی( أّن اآلخر2                                                      !ةیالنّها یف قةیالحق نیّ ( أنّه ال تتب1

 الجرّة! یالعسل ف ضعیس عی( أّن الجم4                                                      کوب واحد من املاء! ؤثّری( أنّه لن 3

 

 األقرب ملفهوم النّّص: نیِ ع -13

 بال شّک! تحّققیإثنان  دهیریُ ( ما 2                                             ( إّن النّاس بعضهم لبعض خَدم!1

 ذهب! یاإلخوة معاً تتحّول الجبال إل عملی( عندما 4                                !عیالجم ریمص هیعل توّقفی( سلوک کّل فرد 3
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  ّ(15 – 14) عیّن الّصحیح يف اإلعراب و التّحلیل الّّصيف: 

 «:ّررقَ » -14

َل »وزن  ی)عل یثالث دی( فعل ـ مز1  ةیّ مع فاعله جملة إسم«( / فعَّ

 : ق ر ر( / فعل و مفعوله: ُمساعدةةیّ )حروفه األصل یثالث دی( ماٍض ـ مز2

 ةیفعل و مفعوله: القر( / «لیتَفع»وزن  یعل ر،ی)مصدره: تَقر یثالث دی( فعل ماٍض ـ مز3

ر( ـ معلوم ))مضارعه: تقرَّ  یثالث دی( مز4  «خیش»لوم( / فعل و فاعله للمع یمبنَر؛ مصدره: تقرُّ

 

 :«نَ یُمعتمد» -15

 « وَضع»به( لفعل مفعولمفعول )«( / إعتَمدَ »ل )من فعل ( جمع سامل للمذکّر ـ اسم فاع1

 عیصاحبها(: الجمحال و مرجعها )«( / اعت امد»صدر ( مذکّر ـ اسم فاعل )من م2

د»عل )من فعل ( جمع سامل ـ اسم فا3  به( فعولممفعول )«( / تَعمَّ

د»للمذکّر ـ اسم فاعل )من مصدر  ی( مثنّ 4  حال«( / تَعمُّ

 

 ( 25 – 16عیّن املُناسب يف الجواب عن األسئلة التّالیّة:) 

 

 ضبط حرکات الکلامت: یالخطأ ف نیّ ع -16

ُع تلَک الَجّرارَة إل1  !ارات  یّ السَّ  ح  یَمْوق ف  تَْصل ی( أَخَذ املُزار 

ُن حَ  یبْقیَ ( 2 َل إلَو  اً یّ املُْحس  ! یإْن نُق   َمناز ل  األموات 

نْ  سمکةُ ( 3  !إفریقّیا يف ُشامل  صغار ها و تعیُش  أغرَب األسامک  تُداَفُع عنْ  الّتیالبیا م 

د  املُساف ر4 ! یَو ُهم واق فوَن أماَمَک ف نَ ی( شاه  د   املَْسج 

 

 : تّوضیحاتما هو الّصحیح حسَب ال  -17

 ل ح (املُْص  الّذي یقوُم بالتّصلیح السّیارات املعطّلة! : )( 1

ن الجبل! : ) القیمة (( 2  أعلی نُقطٍة م 

! : ) املَصنع (( 3 ن الُقامش   نوٌع من البیوت مصنوع م 

 هو لَیَس فائزاً يف أمٍر! : ) الفاشل (( 4
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 :لیللتَّفض ستیل« رشّ »کلمة  نیّ ع -18

 ن العفو!أّن اإلنتقام رّش م   ةیّ و األخالق ةیّ نیالد مین التعالنا م  مْ ( لَقد تَعلَّ 1

 العذاب! لیتحصل   لةیفإنّه وس ،یرّش لسان بک منْ ( اللّهّم أعوذُ 2

 !اتهیآ یف عقلونیال  نَ یه الَّذ( إّن رّش النّاس عنَد اللّ 3

نْ 4  تُکرَُه ُمجالسته لُفْحشه!ه  َمن رِش عباد  اللّ  ( إنَّ م 

 

 :یعن الباق یّ محلّة اإلعراب ختلفی لیإسم تفض نیّ ع -19

 !دیالّص  ین أعجب األسامک فالّسهم م   ( سمکةُ 1

 !تهیاملالبس أَرخص ماّم رأ هذا املتجر   ی( ف2

 !رٌ یأخرض و األحمر خ صاً یقم ی( تَنتخب ابنَت3

 أصعب جّداً ل ُهواتها! نةیأسامک الزّ  ةُ ی( تَغذ4

 

 املکان: یعل دّل یما  نیِ ع -20

 !إلی مساکین املُحسنون  حَسَن أوالديأ ( 1

 بأّن الکذب مفتاح لکّل رّش! ( إعلمْ 2

 أخجل أبداً! ال أن تعلَّمُت  دةیحافل عدمَ  ی( ف3

ُ  املُسلموَن! إمّنا بُعثُت  هایّ ( أ4  م األخالق!متّم مکار  ال 

 

 حاالً: کونی «ناً یُمستع» نیِ ع -21

 ب الّصرب! ناً یالّشدائد رُجاًل ُمستع یف نای( رأ1

 ب الّصرب! ناً یُمستع بةی( کنت أتحّمل تلک املص2

 ب الّصرب! ناً یُمستع بةیهذه املص یف کونیأن  هی( عل3

 ب الّصرب! ناً یاملشاکل ُمستع ی! إجَعل هذا الولد فی( ا له4
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 :ةیالحال« واو» نیِ ع -22

 ه الطاّلب!الصِف و قام لَ  یإل ( جاء االُستاذُ 1

 «!عّشٍ  الٍ یو الفجر و ل»: ةی( تلوُت اآل2

 و وجوههم مستتة! ةیّ وزارة الّداخل یاملُتظاهرون عل مَ ( هاجَ 3

 اإلمام! یعوا إلصالة الجمعة و استمَ  یکوا فاملسلمون شاَر  ( العلامءُ 4

 

 :ةَ یّ الجملَة الحال ن  یِ ع -23

ن املدرسة  و  (1 ! حملنَ یتخرُج الطّالباُت م   محفظتَهنَّ

؟! یأن تذهَب إل دُ یهل تُر (2  املدرسة  و أنَت ُمصابٌّ بالّزکام 

ن مکَّة املکرّمة  أخ (3  !ارت همیفأنا ُمشتاٌق ل ز راً یرجَع العائ دوَن م 

ُد يف أعامق  البحار  ظُُلامٍت؛ هي ُمتاکمٌة يف طبقاٍت! (4  نُشاه 

 

 فیها إسم التّفضیل: تجدعیّن عبارًة  -42

  شجرة  مدینت نا عند نزول األمطار! إحدی أغضان   إنکرََسَْت ( 1

 یراُه املدیُر يف املدَرَسة! بَّ زمیيل أنْ ما أحَ ( 2

نْ ( 3   بین  األعامل الحسنة أخفاها! ربّنا یحّب م 

ن الّذهْب ( 4 ُّمي! إشَتَیُت أمس  أساوَر م   أل 

 

؟ التَجدُ يف أّی عبارٍة  -52  إسَم املکان 

 يف شیراز! سعدي الّشیرازي وقعْت مقربُة ( 1

!َجَعلنا مقادیَر کثیراً م  ( 2  ن الّرّز يف املخازن 

 طار مع بقیّة املسافرین!نا الطّائرة يف املَ أمس  رکبْ ( 3

 !مةیّ واعظ قاألب ألوالده مَ  قِدمیُ ( 4
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 « 10آزمون شامرۀ » 
 

 (9- 1ن أو إلی العربیّة )جمة م  للتّ يف الجواب  ّق و األد حّ عیّن األص 

 

ن اللّ ﴿ -1 ن َحولکَفب ام َرحمٍة م   :﴾ه ل نَت لَُهم و لَو کُنَت َفظّاً غلیَظ القلب النَفّضوا م 

 پس به برکت رحمت پروردگار با آنها نرم شدی و چنانچه بداخالق و سنگدل بودی، از اطرافت می گریختند.( 1

 .خو شدی و اگر با آنها بداخالق بودی، از اطراف تو پراکنده می شدندپس با رحمتی از جانب پروردگارت با آنها نرم( 2

شدی و اگر تندخو و سنگدل بودی، بی گامن از پیرامونت خو ی رحمتی از جانب خداوند با آنها نرمپس بواسطه( 3

 پراکنده می گشتند.

ی رحمتی از جانب خداوند است و اگر تندخوی سنگدل باشی، از اطرافت پراکنده خویی تو با آنها به واسطهپس نرم( 4

 می گردند.

 

 «:یَتبّوا علی أسلوب صحیح!علی الوالدین  أن یحضنا األوالد صبیاناً و یُجلساهم عندهام حتّی »-2

بر پدر و مادر واجب است که کودکان خود را در آغوش بگیرند و نزد آنها بنشینند تا آنها نیز به روشی درست تربیت ( 1

 شوند!

ای درست تربیت پدر و مادر باید فرزندان را در کودکی در آغوش بگیرند و آنها را نزد خود بنشانند تا آنها به شیوه  (2

 شوند!

ای صحیح تربیت شوند، پدر و مادرها باید آنها را در آغوش بگیرند و با آنها برای اینکه فرزندان در کودکی به شیوه( 3

 همنشینی کنند!

ای درست در آغوش گرفنت و نشاندن فرزندان در کودکی در نزد پدر و مادر بر آنها واجب است تا آنها را به شیوه( 4

 تربیت کنند!
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 «:ه ال یحّب املعجبیَن بأنفسهم!علینا أن نکوَن متواضعیَن ألّن الحکمة ال تعمر يف قلب الجبّار و اللّ » -3

بر ماست که متواضع باشیم؛ چرا که حکمت در قلب ستمگر عمر نکرد و خداوند هیچ انسان خودپسندی را دوست منی ( 1

 دارد!

ماند و خداوند نیز خودپسندان را دوست ندارد، بر ماست که فروتن از آنجا که حکمت در قلب انسان زورگو باقی منی ( 2

 باشیم!

 ما باید فروتن باشیم؛ چرا که حکمت در قلب انسان ستمکار ماندگار منی شود و خداوند خودپسندان را دوست ندارد!( 3

 پسند را دوست ندارد!های زورگویان ماندگار منی شود و خدا انسان خودما باید تواضع کنیم؛ زیرا حکمت در دل( 4

  

 «:مبلغ الّّسوال مئتین  و ثالثیَن ألف تومان أعطیني بعد التّخفیض مئتین  و عرشیَن ألفاً! صارَ » -4

 مبلغ شلوار دویست و سی هزار تومان شده است، بعد از تخفیف، دویست و بیست هزار تومان به من بده!( 1

 بعد از تخفیف، بیست هزار و دویست تومان به من داد!قیمت شلوار سی هزار و دویست تومان شد که ( 2

 شلوار قیمتش دویست و سی هزار تومان شد و بعد از تخفیف، دویست و بیست هزار تومان به من پرداخت کرد!( 3

 هزار و دویست تومان بدهید! قیمت شلوار سی هزار و دویست تومان می شود، شام بعد از تخفیف به من بیست( 4

 

 «:ته!قَ ک َفیرّضک فإیّاک و مصادَ رید أن ینفعَ أشّد النّاس ُحمقاً الّذي یُ إّن » -5

ترین مردم کسی است که می خواهد به تو سود رساند، پس به رضر می رساند؛ لذا از دوستی او برحذر بی گامن، نادان( 1

 باش!

رساند، پس بر تو باد دوری از دوستی قطعاً حامقت کسی شدیدتر است که بخواهد به تو سودی رساند، ولی رضر می ( 2

 او!

ترین مردم است، پس مبادا با او دوستی آن کس که بخواهد به تو سود برساند و در عوض به تو رضر برساند، احمق( 3

 کنی!

ها آن است که قصد از تو سود بردن دارد و رضر می رساند، پس بر تو باد دوری از دوستی و ترین انسانجاهل( 4

 و!همراهی ا
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 :الّصحیحعیّن  -6

الة و اصرب علی ما أصابک،: ای پّسکم، برای مناز برخیز و بر آنچه به آن دچار شده( 1  ای صرب کن،یا بُنَيَّ أق م  الصَّ

ن عزم األمور و ال ََتش  يف األرض مرحاً،: بی گامن، این از مهم( 2 ترین کارهاست و در زمین با خودپسندی راه إّن ذلک م 

 نرو،

 ه ال یُحّب کّل مختال َفخور،: هامنا خداوند هیچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد،إّن اللّ ( 3

ن صوتک!: در حرکت کردن میانه( 4 د يف َمشیک و اغُضض م   رو باش و صدایت را باال نرب!و اقص 

 

 :الخطأعیّن  -7

 ها جستجو می شود!حیات در تاریکیی و َقد تَُفتَّش عین الحیاة يف الظّلامت!: و گاهی اوقات، چشمه( 1

 فکَم َتّرر عیيش و أنت حامل شهٍد؟!: پس تو چگونه زندگی مرا تلخ می کنی و تو دارای عسل و شیرینی هستی؟!( 2

 ی مرا ببویی، بوی عشق را می یابی!َوجدَت رائحة الوّد إن شَممَت ُرفايت!: اگر استخوان پوسیده( 3

 ها شیون رس می دهند!نُحَن يف الوکنات!: اگر به پرنده )پرندگان( شکایت برم در آشیانهو إن شکوُت إلی الطّیر ( 4

 

 العبارة العربیّة يف املفهوم: التناسب فارسیّةً  عیّن عبارةً  -8

 َمضی الزّمان و قلبي یقول إنّک آيت!: اگرچه دیر مباندم امید برنگرفتم!( 1

 کمند بالیی و هم کلید نجاتی! أحبّتي َهجروين کام تشاء ُعدايت!: که هم( 2

 ه ما رأینا ُحبّاً ب ال مالَمة!: گفتم مالمت آید گر گ رد دوست گردم!و اللّ ( 3

 نا العالمة!: دارم من از ف راقش در دیده صد عالمت!عیني هذا لَ  لیست دموعُ ( 4

 

 «:نهال زیبای من میوه داده است! ،کشاورز پیر با تعّجب گفت: تنها» -9

 الفاّلح عجوزاً متعّجباً: إمّنا تُثمر فسیيل الجمیلة!قال ( 1

 الفاّلح العجوز قال متعّجباً: إمّنا أمثَرَت فسیيل الجمیلة!( 2

 قال الفاّلح العجوز املتعّجب: قد أمثر فسیلة جمیلتي فقط!( 3

 الفاّلح العجوز قال بالتّعّجب: ما أمثرت إاّل فسیلة الجمیلة!( 4
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   مبا یناسب النّّص ( 13 - 10التّالی ثّم أجب عن األسئلة )اقرأ النّص: 

ن هذا »: األعيلَدَخَل رجٌل علی طبیٍب و هو یَبکي أشدَّ البُکاء  فخاطََب الطّبیَب بصوته » أَتنّي أن أموَت حتّی أتخلَّص م 

یتُُه رسیعاً فال أتذکَّرُُه أبداً! ! کُلّام فعلُت شیئاً، نَس  بدأ « کم تأکُُل يف النّهار؟ و کم تناُم يف اللّیل؟»یسأَلُُه: فبدأ الطّبیُب « العذاب 

ه لََعناٍت:  یُطل ُق  یَرَشُح املریض للطّبیب  و هو ! أنسی ما آکُلُه کأيّن ما أکلُت شیئاً َفأَرَغُب يف الطّعام  من »علی نفس  اللّعنُة َعيَلَّ

ُق ما یَسمَ « جدیٍد! ؟»ُع: فقاطََع الطّبیُب کالَمُه و هو ال یَُصدِّ ه  نَظََر املریُض إلیه متحیّراً و قال: « ُمنُذ متي بدأت مشکلتَُک هذ 

ثُ َعمَّ » : « أیّها الطّبیب؟ تَتََحدَّ ه  ُربَّ نعمٍة تَصیُر نقمًة و ال یُعرُف قدُر النَّعم  إاّل عنَد »فَهَمَس )نجوا کرد( الطّبیب يف نفس 

 «زوالها!

 للفراغ َحَسَب النّّص: الخطأعیِّن   -10

ُل أن یعیَش هکذا!2  ( کان املریُض یَنَسی األشیاَء و ال یتذکّرها!1  ( کان الرّجُل ال یتحمَّ

 ( کان َمرَُض النّسیان یُؤل ُم ذلک الرّجَل کثیراً!4   ( کان املریُض یَلَعُن ذلَک الطّبیَب!3

 

 «أَتّني أن أموَت حتّی أتخلََّص من هذا العذاب!»مفهوَم العبارة:  ال یُعادلعیِّن ما  -11

   ( لیتني أموُت للخالص  من هذا العذاب!1

2!  ( ال خالَص من هذا العذاب إاّل بعَد املوت 

   ( ال أتخلَُّص من هذا العذاب إاّل و أنا میٌّت!3

 ( لعيّل أموت کي تتخلّص من هذا العذاب!4

 

 َحَسَب النّّص: الّصحیحعیِّن  -21

   ( کان املریض یشتاُق إلی التّکلُّم طول النّهار!1

 ( کان الطّبیُب یکتب ما یقولُُه املریُض مصّدقاً کالَمه!2

َی املریض مشکلته بّسعٍة بعد أن رشحها للطّبیب!3   ( نَس 

 ( کان املریض یبکي بشّدٍة و ال یقدر أن ینام يف اللّیل!4

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



5 

 النّّص: یُناسبال عیِّن مفهوماً  -31

   ( کان الطّبیب یعتقد أّن النّسیاَن نعمٌة لإلنسان!1

ه  النّعمَة أصبََحت نقمًة لذلک الرّجل!2  ( لکّن هذ 

  ( فال یعرُف اإلنساُن قدُر عافیت ه  إاّل بعد أن یَفُقَدها!3

 ( فعلی اإلنسان أن یلعن نفَسه عند املصیبة!4

 

  التّحلیل الّّصيفّ:عیّن الّصحیح يف اإلعراب و 

 «:یُطل ُق » -14

 معلوم/ فعل و فاعل -متعد   -مزید ثاليثّ )له حرف زائد: أ( -فعل مضارع( 1

 مجهول/ فعل و نائب الفاعل -متعد   -مجرّد ثاليثّ دون حرف زائد -للغائب -مضارع( 2

 فاعله محذوف مجهول/ فعل و -بزیادة حرٍف(« اإلفعال»مزید ثاليثّ )من باب  -للغائب -مضارع( 3

 معلوم/ فعل و فاعل، حال بصورة جملة فعلیّة -الزم -«(طاَلق»مجرّد ثاليثّ )مصدره  -فعل مضارع( 4

 

ثُ » -15  «:تَتََحدَّ

 فعل و الجملة فعلیّة«/ الُحدوث»مصدره  -مجرّد ثاليثّ )حروفه األصلیّة: ح د ث( -مضارع( 1

 معلوم/ فعل و فاعل -الزم -حرفین  مزید ثاليثّ بزیادة  -للمخاطب -فعل مضارع( 2

ث»مزید ثاليثّ )مصدره  -مضارع( 3  مجهول/ فعل و نائب الفاعل و الجملة فعلیّة -«(التََّحدُّ

 معلوم/ فعل و فاعل -متعد   -«(تَفعیل»مزید ثاليثّ )مصدره علی وزن  -للغائبة -فعل مضارع( 4

 

 «:األعلی» -16

 مضاف إلیه و مجرورمعرفة/  -اسم الفاعل -مفرد -اسم( 1

 اسم التّفضیل/ صفة للّصوت و مجرور -معرفة -مذکّر -مفرد -اسم( 2

 و منصوب« صوت»اسم املفعول من مجرّد ثاليثّ/ صفة و موصوفها:  -مفرد مؤنّث -اسم( 3

 مضاف إلیه ومجرور«(/ فعلی»اسم التّفضیل )علی وزن  -معرفة -مؤنّث -مفرد -اسم( 4
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 يف تعیین جمع الکلامت: الخطأعیّن  -71

 املَعال م النّاس َمن َجمع علم النّاس إلی علمه!  أعلم( 1

 األعايل جبل يف إیران!  أعلیجبل دماوند ( 2

 َمطاب ع عربیّة قد أنشئت يف لبنان!  مطبعةأّول ( 3

د أم َمفسدة لتوفیر میاه الرّشب؟  َمحَمدةهل هذه ( 4  َمحام 

 

 اسم التّفضیل فقط:من واحد عیّن ما فیه  -81

  ( خیر األمور أوسطها!1

 ( ما أرضی املؤمن ربّه مبثل الحلم!2

  ال أسخط الّشیطان مبثل الّصمت!( و 3

 ( خیر إخوانکم َمن أهدي إلیکم عیوبکم!4

 

 :معاً عیّن ما فیه إسم املکان و التّفضیل  -91

ساحة األرض هو میاه املُحیطات!( 1   أعظم م 

ن ( 2  اآلبار االُخری إلی املَصايف!یُنقل النّفط م 

رة!( 3  أنکََر الکُّفاُر الحیاة بعد املوت يف اآلخ 

 َسل املصانع رکباً تهیم يف الفلوات!( 4

 

 :يف املفهومعیّن اسم الّتفضیل یختلف عن الباقی  -20

 عداوة العاقل خیر من صداقة الجاهل! (1

 !اد الله إلی الله أنفُعهم لعبادهأحّب عب (2

ن الُخلق الحسن!لیس  (3  يشٌء أثقل يف املیزان م 

 إّن النّاس إلی صالح األدب أحوج منهم إلی الفّضة و الّذهب! (4
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 عیّن اسم الفاعل ال یکون فاعالً: -21

بوا حقوق املظلومیَن!1    ( ال یملک الّشفاعَة غاص 

ن اللّغة العربیّة الّشعراء اإلیرانیّون کثیراً!2  ( قد استفاد م 

م قد اشَتی هذا املالبس!( إّن 3     الکاظ 

 ( أنشد أبیاتاً ممزوجًة بالعربیّة حافظ و سعدّي!4

 

22- :  عیّن اسم املفعول من باب له حرفان  زائدان 

   الّدین الّرومّي هو معروف باملولوّي!( جالل1

 ( َمن َجرَّب املُجرَّب حلّت به النّدامة!2

   دینامیت!( أهّم ُمخَتَعات ألفرد نوبل هو 3

 ( الّنفط املُستخَرج يف املَوانئ ینتقل بالنّاقالت!4

 

 عیّن اسم املبالغة الّذي قد اُستخدم لغرض مختلف: -23

   ( تحرَّکت سیّارة و تصادمت طفلة بها عن غفلة!1

ن الحّدادیَن لصناعة الّسجن!2  ( فأحرَض الحاکم جامعًة م 

   جّداً!( أحد هؤالء الّسّجانیَن کان أغلة و أغیض 3

 !( إعلم أيّن سأکون َسبّاحاً يف املستقبل القریب4

 

 عیّن الصحیح يف الّصیاغات التّالیة: -24

( یَکتُم 1
     اسم مفعول     
     َمکتوم        ←

ُد 2 ( یُشاه 
     اسم فاعل     
د       ←  شاه 

( یَتَمیَُّز 3
     اسم فاعل     
  ُمَمیِّز       ←

4 ُ ( یُجرب 
     اسم مفعول     
 َمجبور        ←
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ن أهّم أخالق الُجّهال املُعاَرضة قبل أن یَفهموا املفاهیم!»: الخطأعیّن  -25  «م 

 أهّم: اسم التّفضیل/ املفاهیم: مفعول و منصوب( 1

 أخالق: جمع الّتکسیر/ یَفهموا: فعل مجرّد دون حروف زائدة( 2

 الُجّهال: اسم املبالغة/ املفاهیم: اسم املفعول( 3

 للمذکّر/ املعارضة: مصدر بزیادة حرٍف واحدٍ أهّم: یُستخدم ( 4
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 « 9آزمون شامرۀ » 
 

 (10 - 1ن أو إلی العربیّة )جمة م  للتّ ق يف الجواب  و األدّ حّ عیّن األص 

 

 «:!فكري   غذاء  ب   فةختل  الُ  جاالتهامَ  يف تبالكُ عأمتَ  قراءةَ  الكُتّاب هَ َشب   َقد» -1

 اند! كرده تشبيه فكري غذايي به مختلفشان هاي زمينه در را ها كتاب ترين بخش لذت خواندن نويسندگان( 1

 فكري! غذايي به كنند مي تشبيه متفاوت هاي زمينه در را ها كتاب سودمندترين مطالعه مؤلفان( 2

 اند! هكرد تشبيه فكري غذايي به را مختلف مجالت و ها كتاب ترين بخش لذت مطالعه نويسندگان( 3

 كردند! تشبيه فكري غذايي به مختلفش هاي زمينه در را كتاب ترين بخش لذت خواندن مؤلفان( 4

 

دُ » -2 ن ش  َمن أَهَدی إلَیکُم عیوبَکُم َفُهَو خیُر إ خوانکُم َو َمن الیَعتَق   «:!ار  الَخالئق   األمانَة َفُهَو یَُعدُّ م 

به امانت نباشد، از بدترین خالئق کسی که شام را به عیبتان هدایت کند، بهتین برادرانتان است و هر کس که پایبند ( 1
 !محسوب می شود

 !هر کس عیبتان را به شام هدیه کند، بهتین برادرانتان است و هر کس به امانت خیانت کند، از موجودات شور است( 2

شام هدیه دهد، بهتین برادرانتان است و هرکس پایبند به امانت نباشد، از بدترین موجودات هر کس عیب هایتان را به ( 3

 !به شامر می رود

کسی که عیوبتان را به شام هدیه کرد، بهتین برادرانتان بوده و هرکس معتقد به امانت نباشد، از بدترین موجودات به ( 4
 !شامر رفته است

 

ُحاَفظَة  کردستان أکََبُ بَُحیرات  يف العالَميف کُنُت َقد َقَرأُت » -3  «:!َموسوَعة  علمی ة  أن  بَُحیرَة زریوار ِب 

 !خواندم می خواندم که دریای زریوار در کردستان یکی از بزرگتین در جهان استمی در دانشنامۀ علمی ای ( 1

 !تان بزرگتین دریاچه در دنیا استدر یک دانشنامۀ علمی خوانده بودم که دریاچۀ زریوار در استان کردس( 2

 !در دانشنامۀ علمی خوانده ام که دریاچۀ زریوار در استان کردستان بزرگتین دریاچه در جهان است( 3

 !در دانشنامه ای علمی خوانده بودم که دریاچۀ زریوار در کردستان بزرگت از برخی دریاچه های دنیا است( 4
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ن نا نَعلُم أن ه الیُبَیِّن لَنا کل  شیء  کاَم یَکون النستشیرَ  ینا أن  َعلَ » -4  «:!الکّذاب أل 

 !ما نباید با کذاب مشورت کنیم، چراکه می دانیم هر چیزی را هامنطور که هست برایامن روشن منی سازد( 1

 !ن روشن منی کندما با دروغگو مشورت منی کنیم؛ زیرا می دانیم که هر چیزی را آنطور که هست برایام( 2

 !بر ماست که با کذاب مشورت نکنیم؛ زیرا باید بدانیم هر چیزی آنطور که هست برایامن روشن منی شود( 3

 !ما باید با شخص بسیار دروغگو مشورت نکنیم و بدانیم که همه چیز هامنطور که می باشد، برای ما بیان منی شود( 4

 

 «:!یستشفستقبال الُ إن مسؤويل کرونا م  صابني ب  ن مُ إحصاًء دقيقاً م  ن ـِّ يـَـقاالً يُبأسمع مَ  لَم  » -5

 ام!ه مبتاليان به كرونا را بيان كند نشنيد از ( از مسئولني پذيرش بيامرستان كالمي كه آماري دقيق1

 ( سخني را كه بيانگر آماري دقيق از مبتاليان به كرونا باشد از مسئوالن بيامرستان نخواهم شنيد!2

 يك كالم كه آمار دقيق از بيامران كرونايي بيان كند از مسئول پذيرش من در بيامرستان نشنيدم!( 3

 ( از دو مسئول استقبال بيامرستان كالمي كه در آن آمار دقيقي از بيامران مبتال به كرونا بيان شده باشد نشنيدم!4

 

ن أبدع الّصناعات األدبيّة يف ملّمع الّسعدي و تُسم  شهد شکاية اإلنسان إلی الطّري و نوحتها يف وکناتها عليه مَ » -6 ی صناعة م 
 «:!التّشخيص

شكايت انسان به پرندگان و نوحه آنها در النه ها است كه صنعت  هع سعدي هامن منظر ( نوترين آرايه هاي اديب در ملمّ 1
 ناميده مي شود! تشخيص

ع سعدي اديب در ملمّ  ههايشان بديع ترين آراي شكايت يك انسان به پرندگان و ندبه و زاري آنها بر تو در النه ه( منظر 2
 تشخيص نام دارد! هآراي بوده كه

كه آنها بر وي زاري مي  یشكايت انسان به پرندگان است در حال هع سعدي منظر ( از جديدترين آرايه هاي اديب در ملمّ 3

 تشخيص مي نامند! آن را صنعت كنند و

ع سعدي است و شكايت انسان به پرندگان و زاري آنها بر او در النه هايشان از نوترين آرايه هاي اديب در ملمّ  ه( منظر 4

 تشخيص ناميده مي شود! صنعت

 

نیا کَأن ها َمشهٌد ل رصاع  » -7 ن سیرة  األنبیاء أن  الدُّ  «:!هم ضّد األقوام الکافرینَ نَفهُم م 

 !از سیرۀ پیامَبان در می یابیم که انگار دنیا صحنه ای است برای کشمکش آنها دربرابر قوم های کافر (1

 !از رسگذشت پیامَبان می فهمیم که دنیا گویی صحنۀ نزاع آنها با قوم های کافران است (2

 !می توانیم از سیرۀ پیامَبان بفهمیم که این دنیا مانند صحنه ای برای کشمکش های ایشان با قوم های کافران است (3

 !از رسگذشت پیامَبان فهمیده ایم که گویی دنیا صحنه ای است برای نزاعشان با قوم های کافر (4
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 :الّصحیحعیّن  -8

!: مردم النّاُس یکرهون مَ ( 1  شخص دورو را دوست ندارند!ن یکون ذا وجهین 

 روی کنیم و با رسمستی راه نرویم!نقصد يف اليش و ال منيش مرحاً!: ما باید در راه رفنت میانه ( علینا أن  2

ن ال یعتقد األمانة و ال یجتنب الخیانة!: بدترین مردم کسی است که اعتقادی به امانت ندارد و خیانت را النّاس مَ  ( شُّ 3

 دور منی کند!

ک ُمهاناً  ( دَع  4  ات را با خواری رها کن و خداوند رحامن را راضی گردان!تُرض  الرّحمن!: دشنام دهنده  شاِت 

 

 :الخطأعیّن  -9

!: پدران و مادران دوست دارند فرزندانشان را در بهتین حالت ببینند!( یحّب اآلباء و االُّمهات رؤیة أوالد  1  هم يف أحسن حال 

 !: صدایت را باالی صدای مخاطبت بلند مکن زیرا آن کار بدی است!سیِّئٌ  بک ألنّه عمٌل خاطَ مُ  صوت   فوَق ک ( الترَفع صوتَ 2

 ( التَُسّب َمن یَسبّک تکتسب العايل!: کسی را که به تو دشنام دهد، دشنام مگوی تا درجات باال را کسب کنی!3

 ترین مردم دو تا هستند: ترس فقر و طلب افتخار!: خوف الفقر و طلب الفخر!: هالک( اَهلَک النّاَس إثنان  4

 

 «:بهتین بندگان خداوند کسانی هستند که در زندگی به دیگران سود می رسانند! -10

 رین يف الحیاة!ن ینفعون اآلخَ عباد اللّه مَ  ( خیرُ 1

 عباده يف الحیاة!هم ل  ( أحّب عباد اللّه أنفعُ 2

 يف الحیاة هم خیر العباد!رین اللّه الّذین ینفعون اآلخَ  ( عبادُ 3

 نهم يف حیاتهم!رون م  ( أحّب العباد هم الّذین ینتفع اآلخَ 4
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  ( 31 - 11اقرأ النّص التّالی ثّم أجب عن األسئلة ) ِبا یناسب النّّص: 

إلی ألفین و ستّامئة سنة قبل الّسباحة هي إحدي الّریاضات الائیّة الّتي یتنافس الریاضیّون بالّسباحة يف الاء. یعود تاریخها »

 الیالد يف الحضارة الرصیّة و بعد ذلک يف روما القدیمة.

الطّریقة  تعلّمهذه الریاضة مفیدة لصّحة أبداننا و أرواحنا. تؤثّر الّسباحة علی توازن الجهاز العصبي و الدورة الّدمویّة. 

 الّصحیحة للتّنفس، تخّفض ضغط الّدم و تحافظ علی صّحة القلب.

بطول خمسین متاً و عرض خمسة و عرشین متاً و درجة حرارة الیاه من إثنتین و عرشین  َمسبحتُقام مسابقات الّسباحة يف 

هناک أنواع مختلفة من هذه  إلی أربع و عرشین درجة و یتّم ذلک علی شکل مسابقات بطول مائة مت أو مائتي مت.

هو العام األّول لسابقات الّسباحة يف األلعاب األولبیة.  1986السابقات مثل سباحة الفرايش أو سباحة الّضفدع. کان عام 

 «أنجح بطل سباحة يف األلعاب األولبیة هو الرّجل الّذي فاز بثامين میدالیات ذهبیّة.

 عیِّن الّصحیح حسَب النّّص: -11

 تُعّد الّسباحة من الّریاضات الجدیدة الّتي یقوم الّشباب بها!( 1

 درجة! 24إلی  22( تُقام مسابقات الّسباحة يف درجة حرارة الاء من 2

 ( حَصد بطل الّسباحة مثاين میدالیات يف العام األّول من األلعاب األولبیة!3

 اع الّسباحة فقط!( هناک يف األولبیة سباحة الفراشة و سباحة الّضفدع من أنو 4

 

 عیّن الخطأ حول فوائد الّسباحة: -12

 ( الّسباحة ترفع الروح العنویّة و ترسم االبتسامة علی شفتینا و فمنا!1

 ( تعلِّمنا الّسباحة أاّل نسیر علی أقدامنا دامئاً و إّن الحیاة تتغیّر أحیاناً!2

 الطّریقة الّصحیحة للتّنفس!( تزید ضغط الّدم و تحافظ علی صّحة القلب و تعلِّم 3

 ( األطفال الّذین یتعلّمون الّسباحة و یستطیعون الّسباحة تحت الاء سیکون لدیهم ثقة نفس أعلی!4

 

 عیّن غیرالناسب لعنوان النّص: -13

 ( فوائد الّسباحة و مخاطرها!2     ( تاریخ الّسباحة!1

 الّسباحة منذ قدیم الزّمان حتّی اآلن!( 4   ( ریاضة الّسباحة يف األلعاب األولبیة!3
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  ّ(15 – 14) عیّن الّصحیح يف اإلعراب و التّحلیل الرّصيف: 

 «:علّمتَ » -14

 معلوم/ فعل و فاعل -حروفه األصلیّة: ع ل م؛ مصدره: تَعلیم، علی وزن: تَفعیل -( للغائبة1

(/  -معلوم -( فعل ماض  2  و الجملة فعلیّة« الطّریقة»مفعوله مزید ثاليث )= لَه حرفان  زائدان 

 مجهول/ فاعله محذوف -لَه ثالثة حروفه أصلیّة و حرف زائد واحد -( فعل مضارع3

 «الطّریقة»مصدره: تَعلُّم/ فاعله  -للغائب )= للمفرد الذکّر الغائب( -( فعل4

 

 «:مسبح» -15

 اسم مکان )علی وزن: َمفَعل(/ مضاف الیه -( مفرد مذکّر1

 اسم مکان )حروفه األصلیّة: م س ح(/ مجرور بحرف الجرّ  -مفرد -( اسم2

 ( اسم مکان )وزنُه: َمفَعل و جمعه: السابح(/ مجرور بحرف الجّر؛ يف السبح: جاّر و مجرور و خَب3

باحة(/ مجرور بحرف الجّر؛ يف السبح: جاّر و مجرور4  ( اسم مکان )حروفه األصلیّة: س ب ح؛ مصدره: س 

 

 ( 25 – 16عیّن الُناسب يف الجواب عن األسئلة التّالیّة:) 

 عیِّن الخطأ يف ضبط حرکات الحروف: -16

 ( أفَضُل النّاس  أنََفُعُهم ل عباد  اللّه  تَعالَی!1

د َعنه!2  ( اإلست هزاُء ب اآلَخریَن أمٌر قبیٌح َفلنَبتَع 

َسُن!3 ل َجمیع النّاس  ب الّتي هي أح   ( َصدیقي! جاد 

َذت َسیّاَريت (4 یّارات  يف الَدینَة!إلی ُموق   أُخ   ف تَصلیح الس 

 

 «إّن أيب أويف الرّجال عهداً!»عیّن الّصحیح عن مفهوم العبادة:   -17

    ( یُعطي أيب عهوداً کثیرة و یويف بها!1

 ( ال رجل یويف بعهده أو بوعده کمثل أيب!2

   ن الرّجال َمن یويف بعهده أکرث من أيب!( م  3

 ( ال یقدر بعض الرّجال علی الوفاء بالعهود مثل أيب!4
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 اسَم تفضیل:« شّ »أو « خیر»عیّن کلمة  -18

  ن عبادة سبعین سنة!( خیُر تفّکر  ساعة  أکرثُ م  1

 هم عالمٌة َعلی َمرض قلوبهم!( شُّ النّاس علی بعض  2

   فیه هو الشکُر مع النّعمة!( الخیُر الّذي ال ش  3

 فیه یتیم یُساء إلیه! بیت  بین السلمین بیٌت ( شُّ 4

 

 :إسُم الکان  ُمضافاً  افیه عبارًة التُوَجدعیِّن  -19

نو  يف َمدینَت نا َمصان ُع کبیرة يف بُن یَت  ( 1  !                                        ات األخیرةالس 

 !َخمسوَن ألفاً نا واسع يف مدینت   عدُد الُتفرِّجیَن يف َملعب  ( 2

نَ  َهرََب ( 3                   !                         خرضاء ئب الّذي کاَن يف َمزرعةالذِّ  الزّار عوَن م 

ع التَُّهم  ( 4 ن مواض   !اإلنساُن الرشیُف یحفُظ نَفَسُه م 

 

 ین یداّلن علی التّفضیل:سمَ أّي عبارة تشتمل علی إ -20

 ینفع النّاس و یبقي لآلَخریَن!أُحّب العمل الخیر الّذي  (1

ن أهّم الحسنات أن نتواضع أمام أقربائنا و أساتذتنا!( 2  م 

 أحّب عباد  اللّه َمن یُرشدون اآلَخرین إلی الّصفات الطّیّبة!( 3

 خیر العمل ما هو أثقل يف الیزان و أکرث أجراً!( 4

 

 اسم التفضیل:« أحسن»عیّن کلمة  -21

 يف الّدنیا َفإّن اللّه یُعطیه ما یُرید! ( َمن أحسن إلی الفقراء1

 ( أحسن التلمیذ عند العلّم َمن یَقوم بأداء واجباته الّدراسّیة!2

 عزاءک يف مصیبة الحسین )ع(! قال صدیٌق يل: أحسن  ( 3

 ( ما أحسن األغنیاء إلی هؤالء الفقراء عندما أرادوا الساعدة!4
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 :مفعوالً فاعلعیّن اسم ال -22

 !ال تَحُزن القلوب الُنکرسة يف هذه األیّام صدیقي!( 1

عراء أبیاتاً ممزوَجًة ب العربیّة و الفارسیّة( 2  !أنَشَد الشُّ

نا( 3  !أکرمنا ُمدّرسنا العزیز ل جهوده الکثیرة يف تعلیم 

 !صّحَح الؤلّف األخطاء الَُعی نة يف الّصفحة التّاسعة( 4

 

 التجمة و القواعد(: عیِّن ما لَیَس فیه إسم الفاعل)حسب -23

ن نوع من البکتیا!1 ق أن  هذه األضواء ُمنبعثة م     ( َهل تُصدِّ

 ( ل هذا الفلم َمشاهد ُمرعبة التجوز ُمشاهدتها ل ألطفال!2

ن الُنتظریَن!»( قاَل نوح)ع( ل قومه: 3  «َفانتظروا إيّن َمعکم م 

 ( صدیقي ُمعتمد بین الجمیع َفنحبّه حبّاً کثیراً!4

 

 :َمیِّز ما فیه زیادُة الَوصف   -24

ندما کُنُت أذَهُب إلی َمکتَبَة الجامعة تَصاَدَمت السیّارة( 1   !ع 

 !ل کتّاب العرص العبّايّس کُتب نفیسة تضمُّ َمواضیع الُختلفة( 2

  !علی کّل الحکّام الّدفاع َعن النّاس أماَم هجوم  األعداء( 3

 !البّسام علی اللّوحة البیضاءالّرّساُم یرُسُم َوجَه الرّجل ( 4

 

 إلَیه:میِّز إسَم الفعول ُمضافاً  -25

 !بَی َن أُستاذي يف ُمقابَلَته بعض الَواضیع الُهّمة( 1

 !شبّهة بالفعل هذا الیومدّرَس ُمعلّمي الحروف الُ ( 2

 ب إسم  القاموس! کاَن ل لفیروزآبادي ُمعَجٌم مشهورٌ ( 3

 !َرُجل  مجنون یُسّمی بهلوالًأنا قرأُت قصصاً َعن ( 4
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 « 13آزمون شامرۀ » 

 
 (1 - 9ن أو إلی العربیّة )جمة م  للتّ يف الجواب  ّق  و األدحّ عیّن األص 

نهم أولئک سوف  نیب فرِّقوایُ ه و ُرُسله و مل آمنوا باللّ  نی﴿و الّذ -1  أُجورهم﴾: همیؤتیُ أحد م 

قائل نشوند، هامنها هستند که }خداوند{ اجرشان را خواهد  یآنها تفاوت نیو ب اورندیب امنیا امربانشیو آنها که به خدا و پ( 1

 !داد
 از آنها فرق نگذاشتند و }خداوند{ پاداش آنها را خواهد داد. یاحد نیآوردند و ب امنیو آنها به خدا و رسوالنش ا( 2

 داده خواهد شد. شانیرسوالن او تفاوت قائل نشوند، پاداشها نیآورده و ب امنیکه به خدا ا یو کسان( 3
را به آنها  شانیاز آنان فرق نگذاشتند، }خدا{ مزدها کی چیه انیآوردند و م امنیگانش اد اکه به خدا و فرست یو کسان (4

 خواهد داد.
 

 «:!نیاآلخر یبإخالص األعامل له و الّصدق مع النّاس هو أن ال نکذب عل تجّل ی  ه الّصدق مع اللّ » -2

 !مییدروغ نگو گرانیبا مردم آن است که به د یو راست ابدی یم یاو تجلّ  یکارها برا دنیبا خدا با خالص گردان یراست( 1

 است! گرانیبا مردم در دروغ نگفنت به د یراست یبا خدا در اخالص در کارهاست و تجلّ  یراست یتجلّ ( 2
 با آنهاست! یدوست ی نشانه مییدروغ نگو گرانیبه د نکهیبا اوست و ا یدرست یخدا، تجلّ  یبرا تانیاخالص در کارها( 3

گر  جلوه مییبه آنها دروغ نگو نکهیدر ا زیبا مردم ن یکند و راست یاو جلوه م یبا خداوند در اعامل با اخالص برا یراست( 4
 است!

 

ن أخالق الجاهل اإلجابة قبل أن » -3  «:!علمیو الُحکم مبا ال  فهمی  و املعارضة قبل أن  سمعی  م 

 یو به آنچه که من ندیبفهمند مخالفت منا نکهیبشنوند پاسخ دهند و قبل از ا نکهیاز اخالق جاهالن آن است که قبل از ا( 1

 دانند حکم کنند!
 داند از اخالق جاهل است! یبفهمد و حکم کردن به آنچه که من نکهیبشنود و مخالفت قبل از ا نکهیپاسخ دادن قبل از ا (2

داند  یآنچه من ی و درباره دیمخالفت منا دنیپاسخ دهد و قبل از فهم دنیگونه است که قبل از شن نیاخالق نادان ا( 3
 حکم کند!

 !دیمنا یندارد داور  یفهمد مخالفت و به آنچه آگاه یشدن پاسخ دهد و با آنچه من دهیاز اخالق نادان آنکه قبل از شن( 4
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رز ع سةیفر أکلیعند أکل الفرائس، بل عندما  یبکیالتّمساح ال» -4  «:سائالً کأنّه الّدمع! ونهیأکرب من فمه تُف 

 متساح هنگام ...

 کنند! یمانند اشک ترّشح م یعیبزرگت از دهانش باشد، چشامن او ما یشکار  یبلکه وقت زد،یر یخوردن شکارها اشک من (1
 اشک است! ایکند که گو یترّشح م یعیبلکه اگر شکار بزرگت از دهانش باشد، چشامن او ما زد،یر یاشک من دیخوردن ص( 2

کنند که  یترّشح م یعیخورد، چشامنش ما یبزرگت از دهانش م یکه شکار  یکند، بلکه هنگام یمن هیخوردن شکارها گر (3
 مانند اشک است!

اشک  ایشود که گو یاز چشامنش ترّشح م یعیشکار از دهان او بزرگت باشد، ما یکند، بلکه وقت یمن هیگر دهایخوردن ص (4
 است!

 

رفها النّبي » -5  «:!ةً یالّذهاب راض امءیاإلقامة أو العودة فاختارت الشّ  نیب رهایّ و أجلسها عنده و خ ملسو هيلع هللا ىلصفع 

 ت،یبا رضا امءیداد، ش اریماندن و رفنت اخت نیاو را شناخت و او را نزد خود نشاند و به او ب ملسو هيلع هللا ىلص غمربیکه پ یپس زمان( 1

 !دیرفنت را برگز
 !دیرفنت را برگز امءیمنودند و ش ریّ بازگشنت مخ ایماندن  نیاو را ب شانینشست و ا شانیرا شناخت و نزد ا ملسو هيلع هللا ىلص غمربیپس پ( 2

 !دیخود رفنت را برگز اریبا اخت امءیبرگردد و ش ایاو را به جا آورد و او نشست و به او اجازه داد مباند  ملسو هيلع هللا ىلصپس رسول خدا ( 3
رفنت  یتمندیبا رضا امءیمنود، پس ش رشیّ برگشنت مخ ایماندن  نیاو را شناخت و او را نزد خود نشاند و ب ملسو هيلع هللا ىلص غمربیپس پ( 4

 !دیرا برگز
 

 «:!راً یإختالل هذه التّوازن ظلامً کث یيف نشاطاته الّتي تؤّدي إل ظلمهایو لکّن اإلنسان  عةیالتّوازن يف الطّب تمّ ی  » -6

شود، به شّدت به آن  یتوازن م نیکه منجر به اختالل در ا شیتهایانسان در فعال یگردد؛ ول یکامل م عتیتوازن در طب( 1

 کند! یظلم م
 یم جادیتوازن اختالل ا نیکند، در ا یم تشیّ که در فعال یار یبس یانسان به ظلمها یکامل است؛ ول عتیتوازن در طب( 2

 !دیمنا
به آن  یشود، ظلم بزرگ یتوازن م نیکه منجر به اختالل در ا ییتهایانسان با فعال یکند؛ ول یتوازن را کامل م عتیطب( 3

 کند! یم
گردد، به شدت به آن ظلم  یکه منجر به اختالل در توازن م شیتهایانسان با فعال یکامل است؛ ول عتیتوازن در طب( 4

 کرده است!
 

 :حیالّصح نیّ ع -7

 د،یستیشک قادر بر انجام آن ن یکه ب دیذلک،: آگاه باش یعل قدرونیأال و إنّهم  (1

وين بورع و سداد!: ول( 2  !دییمنا یم یار ی یو درستکار  ییمرا با پارسا یو لکن ن َص 

 هستند، انیگر امتی: تنها سه چشم هستند که روز قن،یإاّل ثالث أع امةیالق ومی ةیباک نیکّل ع (3

 آنهاست! نیانکارتریخدا بسته نشده است، ز یکه بر حرامها یه أخرسها!: چشمما ُغّضت عن محارم اللّ  ن  یع( 4
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 :خطأالعیّن  -8

قیُ ﴿ل   (1 ن سعته﴾: انسان توامنند با نف   .دیانفاق منا شیخو یاز توامنند دیذو سعة م 
 کار را تکرار کرد! نیبود غرق گردد، ا کینزد نکهیک رَّر هذا العمل!: با وجود ا غرق  ی  مع أنّه کاد أن  (2

آن را آشکار  یزبان یدر لغزشها نکهیکند مگر ا یمن یرا مخف یز یچ چکسیإاّل ظ ه ر يف فلتات لسانه!: ه ئاً یما أضمر أحد ش (3
 سازد! یم
 .دی﴾: از آنچه نام  خدا بر آن برده نشده است، نخورهیه علاسم اللّ  ذک ریُ ﴿ال تأکلوا ماّم مل  (4

 

 «:را در دانشگاه سوربن خوانده است! یزبان فارس ،یشاعر مَص  نیا» -9

رَّس اللّغة الفارس( 1  يف جامعة الّسوربون! ةیّ هذا شاعر مَصّي قد د 

ر س  اللّغة ( 2  يف جامعة الّسوربون! ةیّ الفارسهذا الّشاعر املَصّي د 
 من جامعة الّسوربون! ةیّ قد د رَّس هذا الّشاعر املَصّي لغة الفارس( 3

ر س  اللّغة الفاريّس بجامعة الّسوربون!( 4  إّن الّشاعر املَصّي د 
 

 

  ( 01 - 41اقرأ النّص التّالی ثّم أجب عن األسئلة ) مبا یناسب النّّص: 

ن أهمِّ أسباب  » م  الدّ إّن م  دُّ ل  عن  ؛«اً یّ و بقاء ه ح م  یاإلسالميِّ هو القرآن  الکر ن  یت ق  يف و صف   «کلسونین نولدیر»هذا ما نُق 

ن ک بار  املسترشق أ  نن  یّیطانیالرب   ن  یاإلسالم  و هو م  بُّ الثقافات  الرشق کلسونی! ن ش  ن هُ  ة  یَّ يف أرس ٍة تُح  ُه م   ة  یّ العرب واة  و کان جدُّ

رَّف  ن1892! يف ة  یّ رغبًة يف تعلّم  اللّغة  العرب کلسونیفازداد  ن خهایو تار « إدوارد براون» ریاملسترشق  الشه یعل کلسونیم ت ع 

لَّم  منه اللّغة  الفارس قاً یعم راً یتأث هیالّذي أ ثَّر  ف ل  عل ة  یّ فت ع  ص  ت ه يف ت   م  شهادة  الدکتوراه بعدما ق دَّ  یبکلِّ شوٍق و ح  ة  أُطُروح  م  رج 

ة  د کلسونی! کان نزيّ یشمس الترب وانیقصائد  من د م  ج  ن قام بت  و رشحه يف ما  ةیّ زیاإلنجل یإل« املثنوي املعنويّ » وانیأّول  م 

دُّ یُ من أوروبا أبداً لکنّه ألَّف  کتاباً  کلسونین ُخُرجی  عاماً! مل  15 قار ُب یُ  مِّ املصادر  ال ع  ن أه  م   ة  یّ خیتّارم  يف األدب  العريّب! ت رج 

ن  ماّم قبله! ةیّ زیاإلنجل یإل م  یالقرآن  الکر کلسونین ًة أحس  م   «:ترج 

ب  النّّص: «کلسونین نولدیر»عن  الخطأ ن  یِّ ع   -01 س   ح 

 !راً یتأثّراً کث« براون»قد ت أ ثَّر  من أستاده ( 1

ل  إل( 2 هایباحثاً عن تار ة  یّ البالد  العرب یر ح   !خ 

ُه  (3 بُّ یُ کان  جدُّ ت ُهم خ  یتار ح  ر ب  و لُغ   !الع 

 !داً یّ ج ة  یّ و الفارس ة  یّ العرب ن  یاللغت عر فُ ی  کان ( 4
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ب  النّّص: ح  یالصح نیِّ ع -11 س   ح 

م  ن (1 ه  اإلنجل یإل م  یالقرآن  الکر کلسونیت رج   ة،یّ زیلغة  أُمِّ

 من القرآن، رهیو األخ یو کانت ترجمتُُه هي األُول (2

ل  بهذه التجمة  خمسة  ع رش   عاماً تقر (3  !    باً یو قد اشت غ 

 !ن  یاملسلم نیب ةً یّ رسالُة اإلسالم  ح یو قام بها ل ت بق (4

 

ب  النّّص: الخطأ نیِّ ع -21 س   ح 

ب کلسونیکان ن (1  الّرومّي امللّقب باملولوي! نیبآثار جالاللد نیمن املُعج 

 !نیّیاألدب الفاريس و العريّب للغرب فیيف تعر امً یدوراً عظ کلسونیإّن ل ن (2

ُث أن  قدرُ یال  (3 رَّف  ی  الباح  أ  ف خ  یتار یعل ت ع   أو عاش معها! هایأّمٍة إاّل إذا ن ش 

دُّ یُ  (4 وا ُجُسور  الثَّقافة  ب ن  یمن األعالم  الّذ کلسونین ع  دُّ  الرّشق  و الغرب! نیم 

 

 :رینخ  مفهوم اآل  ناسُب یُ ال ما  نیِّ ع -31

 العلم  بالکتابة! ُدوایِّ ق   (1

لُم ص   (2 تاب ُة ق   د  یالع   !د  یو الک 

کر  إاّل الکتاب!                 (3  ال ط عام  ل لف 

4) ! ظ  ف رَّ  ما کُت ب  ق رَّ و ما ُحف 

 

  ّ(14 – 16) عیّن الّصحیح يف اإلعراب و التّحلیل الَّصيف: 

 :«قار ُب یُ » -14

ل ة»ثاليثّ )من باب  دیمز -للغائب -مضارع( 1  معلوم/ فعل و فاعل -حرف زائد هیف«( مفاع 

 ةیّ مجهول/ فعل و الجملة فعل -متعد   -«(ق ر ب» ةیّ ، حروفه األصل«تقاُرب»ثاليثّ )مصدره  دیمز -فعل مضارع( 2

( هیثاليثّ )ف دیمز -فعل مضارع( 3  ةیّ و الجملة فعل« ما»معلوم/ فعل و فاعله  -الزم -حرفان  زائدان 

/ فعل و فاعل -«(ُقرب»مجرّد  ثاليثّ )مصدره  -للغائب -مضارع( 4  متعد 
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دُّ یُ » -15  :«ع 

 مجهول/ فعل و فاعل -متعد   -ثاليثّ )مصدره إعداد( دیمز -للغائب -فعل مضارع( 1

 معلوم/ خرب و مرفوع   -الزم -حرف ادةیثاليثّ بز دیمز -املايض االستمراريّ  یمضارع يف معن( 2

 «کتاب»معلوم/ فعل و فاعله  -متعد   -(«لیتفع»ثاليثّ )من باب  دیمز -للمخاطب -مضارع( 3

 (ةیّ مجهول/ صفة )جملة وصف -متعد   -«(ع د د»مجرّد ثاليثّ )حروفه  -للغائب -فعل مضارع( 4

 

ن  » -16  «:أحس 

 معلوم/ فعل و فاعل -متعد   -«(إحسان»ثاليثّ )مصدره  دیمز -للغائب -فعل ماٍض ( 1

 معرب/ صفًة و منصوب -نکرة -«ُحسن»للمذکّر من مصدر  لیاسم التّفض -مفرد -اسم( 2

 مبنّي/ حال و منصوب -معرفة -«(ح س ن» ةیّ للمذکّر )حروفه األصل لیاسم التّفض -مفرد -اسم( 3

 (ةیّ جملة وصف»معلوم/ صفة  -متعد   -حرف( ادةیبز« إفعال»ثاليثٌّ )من باب  دیمز -للغائب -فعل ماٍض ( 4

 

 ( 17 – 25عیّن املُناسب يف الجواب عن األسئلة التّالیّة:) 

 املتادف: هیف سیلما  نیّ ع  -71

ظ  املُزارُع أّن بعض ج ومیذات ( 1  !لهمیمحاص حصدونی نیاآلخر نیو الفاّلح رانهیالح 

 !ضاً؟یامللعب فهل تأذن يل أ یإل ذهبیوالداه أن  سمحی   قيیأليب أّن صد قلُت ( 2

ل ت  الحکومة أن تُعلّم االُّمهات أنّهّن ل تجتهدن لتب( 3   أوالدهّن إجتهاداً بالغاً! ةیحاو 

ن أعدائه! نقلیتحت األرض  شیعی ریصغ وانیالفأرة ح( 4  داء  الطّاعون و القّط م 

 

میُ أن  مکنیما  هایف سیلعبارة  نیّ ع  -81  املضارع اإللتزامّي: یإل تج 

ن الخ( 1   آلخرتک! رةً یوجدتها ذخ راتیما فعلت م 

دیُ نعلم أّن تباُدل املفردات ما ( 2  اللّغات! عیيف جم وج 

ن سأل يف صغره أجاب يف کربه!( 3   م 

ن ل هلکی  س  ( 4  !رشدهیُ  میله حک سیم 
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 :أکرث تنوعاً املعارف  نیّ ع  -19

 !اةیأو فقراء يف الح نیمعّوق نیمن النّاجح ریکان کث( 1

 أشهر کاتب للقصص! زديِّ یو منهم األستاذ مهدّي آذر( 2

  صاّمء بکامء! اءیو صارت طفلة عم یب ُحمّ  بتیاُص لریک نیلیأو ه( 3

 و لکن تکتب! نیدیمهتاب نبوّي بنت ُولدت بدون  راً یو أخ( 4

 

 جملًة ت صف إسامً مضافاً: نیّ ع -20

ن فضلک أعط( 1  إشکاالً! هایبطاقًة دون هذه البطاقة ألّن ف نيیم 

 !الهیالکاذب بإحت بلغهی  الّصادق بصدقه ما ال  بلغی  ( 2

بت ب دةیشد اح  یعصفت ر( 3 رَّ  جنت شاطئ البحر! تاً یخ 

نجاب غابٍة ( 4  شجرٍة! یمن شجرٍة إل قفزی  شاهدنا س 

 

  :ةیحول العبارة التّال حیالّصح نیّ ع -21

د الطاّّلب  ل ت علُّم دروسهم ف ل إن»  «:منها! خافوایأن ال  همیذلک و عل علموایاإلمتحانات ل تُساع 

 حرفان مشبّهان بالفعل                 های( ف1

 فعل النّهي های( ف2

 ثالثة حروف جاّرة                 های( ف3

 لیالتّعل انیلب« لـ »حروف  عی( جم4

 

 الحَص إاّل ... ! یمعن دیکّل العبارات تُف -22

ن استقام عل1  ال إله إاّل الله!     ی( ما خاب و ما ضعف م 

 يف هذا الرّجل إاّل خصاالً ُمعجبة! تی( إيّن ما رأ2

 املتجر إاّل إلشتاء الجّوال!     ی( ما ذهبت األّم و طفلتها إل3

 فأمرُت بها!( إمّنا بُعثُت المُتّم مکارم األخالق 4
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 وقوع الفعل: یعل دیالتأک هیما ف نیّ ع -23

ُدنایُ ( 1  !امً ینحو الحق  إنتصاراً عظ قنایالله يف طر ساع 

بَّ ( 2  بالله! نةً یو نهاراً مستع الًیتالمذيت ل ُت یر 

ن عرف نفسه و ربّه معرفًة ال ( 3  !ةیمبا عنده عار عتمدیم 

 !دةیعن خالقه غفلة شد غفلی  إّن اإلنسان ( 4

 

 «:عن اإلسالم ... رائعاً! تدافعونی نیإّن املؤمن»نوع الفعل:  انیاملناسب للفراغ لب»ن یّ ع -24

فاعاً            2( تُدافعاً            1  ( دفعاً 4( ُمداف عاً            3( د 

 

 «يف أعاملهم! طونینَصاً إاّل و هم نش نیاملؤمن نَصی  إّن الله ال»: حیالّصح نیّ ع -25

 و مرفوع                « إنّ »( الله: اسم 1

 اءی: مفعول و منصوب بالنی( املؤمن2

 و منصوب             ی( نَصاً: مفعول مطلق نوع3

 : حال و منصوبطونی( نش4
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 «10پاسخنامه آزمون شامرۀ »

 2گزینه(20                                                                                     3گزینه(1

 3نهگزی(21                                                                                     2گزینه(2

 3گزینه(22                                                                                      3گزینه(3

 1گزینه(23                                                                                      1گزینه(4

 1گزینه(24                                                                                      1گزینه(5

 3گزینه(25                                                                                      3گزینه(6

 2هنگزی(7

 2گزینه(8

 2گزینه(9

 3گزینه(10

 4گزینه(11

 3گزینه(12

 4گزینه(13

 1گزینه(14

 2گزینه(15

 2گزینه(16

 1گزینه(17

 4گزینه(18

 2گزینه(19
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 «9پاسخنامه آزمون جامع شامرۀ »

 3گزینه(20                                                                                      1گزینه(1

 2گزینه(21                                                                                      3گزینه(2

 3گزینه(22                                                                                      2گزینه(3

 4گزینه(23                                                                                      1گزینه(4

 4گزینه(24                                                                                      1گزینه(5

 1گزینه(25                                                                                      4گزینه(6

 1هنزیگ(7

 2گزینه(8

 4گزینه(9

 1گزینه(10

 2گزینه(11

 3گزینه(12

 2گزینه(13

 1گزینه(14

 4گزینه(15

 4گزینه(16

 2گزینه(17

 4گزینه(18

 3گزینه(19
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