
 

   16/7/99 شنبهچهار         دقیقه35زمان:      نمره     15از           درس اول            »کلید«    جگروه            انسانیدهم دواز

 [25/0]هرمورد  (5/1التي تحتها خط: ) کلماتال. ترجم 1

 بگیرید:  .ُخذوا الحق من أهل الباطل د(                                       مایه ی تباهی .:إّن الغضب َمفَسدة ألف(  

 جانشین:  .التَطلُب بالعلم بََدالا ه(                             به هم پیچیده شد: .انَطَوی العاَلم األکبَر فیك ب(   

 فروتنان:   .المؤمنون خاشعونو(                     نمیرانید: .التُمیتوا القلوب بکثرة الطعام والشراب ج(   

 

 (5/5تَرِجِم الجمل التالیة: ). 2 

        انند برابرند؟کسانی که نمی د و آیاکسانی که می دانند  [1] هل یَستَوي الذین یَعلَمون والذیَن الیَعلمون.ألف(    

          آن کتاب، هیچ شکی درآن نیست.  [1] ذلــك الکتاب  الریب فیــه. ب(   

  [1] َحمراء من ِجسم الَحیَوان تُصنع منهُ األطِعمة. اللحم مادة ج(    

          می شود.)درست( گوشت ماده ی قرمزی ازبدن حیوان است که ازآن غذاها ساخته       

جال َعلی األفعال أسماُء  –أیها الفاخر َجهالا بالنََّسب د(        [5/1]وِللّرِ

          ص( به خاطر کارها نام ها دارند.مردان)اشخاو  –ستی. دمان های که نابخردانه افتخارکننده به دو       

ا.ه(          وکافر می گوید: ای کاش من خاک بودم.  [1] ویقول الکافر یالیتني کنُت ترابا

       

 [25/0]هرمورد  (1. اکتب المطلوب منك: )3 

 أَعصاب )الجمع(:َعَصب   د(/    َمیِّت)المفرد(: َموتَیج(    /  حَسنأَ )الُمضاّد(: أَسَوأ ب(    / إال)الُمرادف(: ِسَویألف(    

 

 [5/0]هرمورد  (1. عین الترجمة الصحیحة: )4 

     َسأل المدیر: أفي المدرسة طالب؟ألف(    

 ازمدیرسؤال شد: آیادانش آموزی درمدرسه است؟  -2مدیر سؤال کرد: آیادرمدرسه دانش آموزی است؟                   -1   

 یقولون بِأَفواِههم مالیَس في قلوبهم.  ب(   

 با دهان هایشان چیزی را می گویند که در دل هایشان نیست.     -2 شان .                   یبادهانشان می گویند که نیست درقلب ها -1   

  

         [25/0]هرمورد ( 2اکتب المحل اإلعرابي للکلمات التي تحتهاخط: ) .5 

ا: صفت،اولهُ: مفعول إنا جعلناه قرآناا عربیّاَ لعلکم تَعِقلون. ( ألف         عّل )ازنوع فعل(لخبر فعل مضارع و تَعقلون:  ، عربیّا

  ج( قدأَفلََح المؤمنون الذین هم في صالتهم خاشعون.               ضاف إلیهامرئ: م قیمة کل امرئ مایُحِسنُه.  ب(    

 المؤمنون: فاعل و مرفوع با واو، صالة:مجروربه حرف جر، خاشعون:خبر برای الذیَن)ازنوع اسم( و مرفوع با واو        

 

        [25/0]هرمورد ( 1. عیّن اسم الفاعل واسم المفعول واسم المبالغة واسم المکان و اسم التفضیل: )6 

   ه.یف َمکتوبة لعّل الکلمة معجم في العَّصارة عن معنی النُّقّاد بََحث ال -    

 )جمعِ ناقِد( اسم فاعل، َعّصارة: اسم مبالغه، ُمعَجم: اسم مفعول، َمکتوبة: اسم مفعولد:  نُقّا      

 

 [25/0]هرمورد  (1. امأل الفراغ في الترجمة: )7 

 .نباید ناراحت کنندتورا  می شتابند ـك الذین یُساِرعون في الکفر.            کسانی که درکفرالیَحُزن̊ألف(    

ل کالحدید. ب(     .  ستا رسانامانند آهن  مس                             النُّحاُس ُمَوّصِ

 

 [25/0]هرمورد  (5/0: )نتخب للفراغ کلمة مناسبةا. 8 

 الطالُب(  –الطالَب  – الّطاّلبَ ..... خائفون. )هذا التمرین َسهٌل لکّن ...ب(     ( أنّ  –فإّن  –. الصبر مفتاح الفََرج. )إّن ........ اِعلمألف( 

 

طین:اسم إّن،    مختلط بالماء.الّطین تراٌب إن   [25/0]هرمورد  (75/0) . َعیِّن اسم الحروف المشبّهة بالفعل و خبرها و اذکر نوعه:9 

       زنوع اسم(تراب: خبر إّن) ا

     

    [25/0]هرمورد  (75/0: ) . َعیِّن نوع ال10 

 تَجتمُع َخصلَتان في مؤمٍن: البُخل و الِکذب.  ال( ب            َرکة فیه.بَ الیُذَکر اسم هللا علیه الکل طعام ألف(        

 حقیقي الی نفی           الی نفی                الی نفی جنس                     


