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   ....ن محرم و صفر است كه اسالم را زنده نگه داشته استن محرم و صفر است كه اسالم را زنده نگه داشته استن محرم و صفر است كه اسالم را زنده نگه داشته استن محرم و صفر است كه اسالم را زنده نگه داشته استيييياااا: : ))رهره((خمينيخميني    امامامام

  
 


�	����ات ياألب ���� يح فين الصحيع .الف��:  

1 . فرشَت�  نَ الشمس من مفروشها يت عفوطئ  لوطْء نَعلك خَدها  ��

  . شده است نارت روشديد به ديشان را فرش راهت كرده اند و چشم خورشنهوا داران تو چشما. الف  

   .يا د پا گذشتهيبر چشم خورش اش را فرش راهت كرده است و تو گونه ��شهر . ب  

   .يا ن الشمس پا گذاشتهيع شهرت كرده است و تو بر چشمان يفرش قدمها اش را گونه ��شهر . ج  

  . اند هت فرش كرديقدمها ين الشمس را برايو شهر ع ��پادشاه شهر  يطرفداران تو ا. د  

  ظمĤنُ لهفانُومن برده  يإنّ   يدبر يإل يشوق يل بيج بالنيهي.2

  .من تشنه و مشتاق آب سرد آن هستم. م يآ يافتم و به وجد م يم»  يبرَد« اد رودخانه يبه » ل ين« دن يباد. الف  

  .دن قدرت هستميآورد و من تشنه و مشتاق رس يم مرا به وجد ميدن به آرزوهايرس. ب  

  . آن هستم آورد ومن تشنه آب سرد يار به شوق ميل مرا بسيسرد رود ن آب.ج  

  .دن آن هستميآورد ومن مشتاق د يل مرا به وجد ميجان رود نيه .د  

   يبمغرق اضيالبما حلَّ  وشبت و   يتالحمام لمهج يت و ما أوديقض.3

  . مو بر سرم عارض شده باشد يديكه سفر شدم بدون آنيپ. ده باشديرس مردم ، بدون آنكه مرگ من فرار. الف  

  . ستين ينزد من خبر يريجوان شدم و از پ. خرسندم يار از زندگيكردم و بس يروزگار را سپر. ب  

  . ستين يريد سرم نشانه پيسف ين موهايكردم و ا يسپر يناراحت و يام را در سختيا.ج  

مو بـر سـرم عـارض     يديكه سف يشم ،دورانياند يم يان جوانپس من به دور ك است كه مرگ من فرا رسديام و نزد رشدهيپ. د  

  . شده بود
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ه يات التاليالباترجمه  يح فين الصحيع .ب��	�
��:  

  ن منسجمٍ منه ومضطرم؟يما ب  أنَّ الحب منكتم  حسب الصبيأ. 4

  سترَ حبه بالرّغم من الحساد و العذّال؟يع أن يستطيظن العاشق يأ. الف  

  فؤاده؟رغم دموعه و التهاب  يالعاشقُ أن حبه مستور عل ظنيأ. ب  

  زعم الصبا أنّ كتمان الحب من العاشق جائز و هو مسكوب الدمع ملتهب الفؤاد؟يهل .ج  

  عرفون أحوالَه؟يعاً عاشقون و يالناس جم ه وكتم حبيع أن يستطي يزعم الفتيأ. د  

  ضمنها خبرُ  يو ما ف خبراً ، و تدنو  طَ به يتح يه كيلإاح يتعلو الر. 5

  .هياح ال تقدر أن تصل إليو الر يالواد يالجبل ومشرف عل ياً علينُ مبنصكان الح.الف  

  .ال تحملُ خبراً ��	� يه وترجع فيلتجسس األخبار ف �	����اح تصعد جدران ينّ الرإ. ب  

  .هبهزَّه و تخرّأن ت ���	��اح يمكن للرّيانّ هذا الحصن حصنٌ محكم و ال . ج  

  . ء قبلَ أخبارهيتخرّبون كلّ ش ���	��اح يهذا الحصن لفتحه كالر يوشَه إليأرسل الملك ج. د  

  به يداً بالصدود تشؤاو استبق ف    فؤاداً بالغرامِ تشبه  يهب ل. 6

  . هاحب سرَّ يفشي ������فراق  يف ضيالمبشعرك نار الحب ألنّ ب تعلشقلبك الم يحاولْ أن ال تُخف. الف  

  .ضياألب يمثلما عشقَ ،فماذا أفعل بشعر يأخر ���عشق ي يإفتَرض أن قلب .ب  

  . يفراقك ل يف ضيرك هذا الشعر المبات هذا القلب العاشق المشتعل بنار الحب و ياُترك ل! ب يها الحبيأ. ج  

  .ضّاً يمب يحباً تجعل شعر رأس ياترك ل فؤاداً تشبه قلبك العاشق و يأعطن.د  
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  متاز ذو السبقِ منهما يهان ال يشب  ور مدامعٍ غث يثغور ابتسامٍ ف. 7

���ا لَها من ي. الف  ���  .ينما تبكينما تبتسم و تبتسم حيح يك، فإنك تبكين االبتسام والبكاء فيب 

  . كان لنا حزنٌ أبداً نا الحزن و البكاء الرتقاءك العرش كأنّه مايها الملك نسيا.ب  

  .شبه فرحهم بالبكاءيبالفرح ف متزجون بكاءهميرون فقَده كّتذيا ك ،لكنهم كلّميالملك، الناس فرحون من كرم و فضل أبها يا. ج  

  .عن حزنهم لفقد والدك لّقيك الحكم ال ي، فرحهم لتولّ��
�!نهم يأع و �� ���هم هالناس أفوا .د   

  :ها بخطّيلإر يما اُشيح فين الصحيع. ج

  غزونايلّا لنغزو بها من بات إ     ��#���"ناها ربط مابضُمرٍ . 8

  .يبسبب عدم المراع ��*��( يال بل هتساحات الق يف )�	'& �%���!�هزلت بسبب  ما �	$���ول يالخ نّا. الف  

�( يبل ه يهزلت بسبب عدم المراع ما �	$���ول يإن الخ.ب  �*�� �����	!� &'	�(  . ساحات القتال يف 

  . ا تشاءكلّم يترع يالمراع يف ���"ول يما كانت الخ.ج  

  .  يالمراع يف يللقتال مع األعداء ألنّها ما كانت ترع �� ���ول يكانت الخ.د  

  محمد صادق األقوال و الكلم      -�,��"محمد تاج رسل اهللا . 9

  عاً يجم. د  كل األحوال يف. ج  قادراً . ب  حاكماً. الف  

  .وصل  الدربِ يلّ من سار علكُ  امه يال تَقُلْ قد ذهبت أ. 10

  العمل . د  الهدف . ج  الباب . ب  ق يالطر. الف  

  انِ يو اآلن صرنَ كذائب العق   ��/.$�نهرها   مكانت معاص. 11

   �%���-�الشمس . د  الماء . ج  الجسور .ب  المهندس . الف  

  دات يمنه عد شُرَفلبأسها   سقطت ��12" 0!��وانُ يو رج أ. 12

���/�3جمع . د  جمع أشرف. ج  جمع شَرَف . ب  ��3/�4جمع . الف     
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عنده  يو تجتن  ب مختبرٍ يت منها طيفإن توخّ.13�#!�
  العمر 

   �	'6#	�. د  الشباب .ج   �	�5#	�. ب  ب يالمش. الف  

  .فهمها ات وياالب -��;بعد  �:���9 78أجب  . د

  ؟نيتيالبن يهات ريشيمن صفات الكاتب  يأ يإل. 14

   »��
  ق حسام يو أقطع من رق يأمض     من كاتب ببنانه >	$�

  »األقالمِ  
<�=��سفكوا الدما   ذا عزموا عداوه حاسد إقوم     

   ������. د  ف يالتكل. ج   �	�@?�. ب   �	���	�. الف  

  ن؟يتين البير هاتيشيء يش يأ يإل. 15

  انا ين أحيالع و األذن تعشق قبل  �8���* يلبعضِ الح يا قوم أذني«   

  » القلب ما كانا ين توفياألذنُ كالع  ؟ فقلت لهم  يتهذ يبمن ال تر: قالوا     

     يالشاعر كان أعم. ب    الشاعر كان أصم . الف  

  ن يالقلب إال من الع يصل الحب إليال . د  القلب إلّا األذن يصل الحب إليال. ج  

  :���A	 ��أجب عن األسئله  .هـ 

�ق من تولد بدمش يهو الذ.................... 16��B ٍ�8له مؤلفات . توارثت األدب و األنشاء كابراً عن كابر�ـ   «منهـا   �  يمسـالك األبصـار ف

  .»ع يالتوق C=�� ينشاء فاإل« و » ممالك األمصار 

     يالقلقشند.ب    ابن خلدون . الف  

  ن بن فضل اهللايشهاب الد. د     ين الصفويصالح الد. ج  

  ن؟ياألم 
�	�����	� يبه المستشرق دوزلق يذمن ال. 17

  ابن فضل اهللا . ب     يانيناصرخسرو قباد. الف  

   يابن جزّ. د     
5#,�ابن . ج  
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18 .��D	� E�	���� يالبن خلدون ه»  �%����« يتوجد ف يالت ....  

  ه يلموضوعا. د  التفاؤل. ج  النقل  ياالعتماد عل.ب  االطناب . الف  

19 .B�� ��=C ؟يت التاليالب يقد استخدمت ف هيبالغ  

  »نَ الشمس من مفروشها يت عفوطئ  ك خَدها فرشَت حماه لوطْء نعل«   

  االستتباع . د  ل يحسن التعل. ج   �%��!��. ب  االستخدام .الف  

   ؟ليالتشك يح فين الصحيع. 20

  » احداق  يألفكار بلو  يملق  بها  يقاسهرت احدا ���	كم «   

  إحداق – يأحداق -����	. ب     يملق – يقحداإ – ��"�	.الف  

  إحداقُ  – يأحداق – ����	. د    إحداق  – يإحداق – ��*�	.ج  

  يحيسؤاالت تشر
  

  )نمره  3(: ��
�	����ترجِم . الف

  نا يو ما درت أنّه قد كان تهو  الشُهبِ عن جزَعٍ  �	�4(� يت تأنّظنّ. 1

  رانُ يرونَ جيب له من ربا جص  الحشا وصبٍ  يعان يا ورقُ فياهللاُ . 2

  النسوان  يو القوا عرابدهم عل  انتشوا  يشربوا الخَمور بصحنه حت.3


ترجم . ب��	�
  )نمره 2( :��

  ها الجمادات يو أفصحت بالَهنا ف    جلَّت بدائعها  ��"�	أعظم بِها . 4

ت منه دفتجع. 5���F� ك عن أخباره ينبيره يبخر    يو اغتد  

  )نمره 1( . ���	 �	الكتب  يكتُب أسماء مؤلفاُ. ج

  الشعير  خبز. ب  االنشاء  C=��8صبح األعشي في . الف
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