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سهیال خاکباز



دراینفاصلۀزمانیحّســاستاكنکورچیزیكهشــایدبیشــترازبرنامهریزیاهمّیتداشتهباشد؛یک
»جمعبندی«دقیقوبررسیوتحلیل»آزمونهایشبیهســازكنکور«باشد؛چراكههربرنامهریزیایاگر
جمعبندینشــود،هرگزبهسرانجامنمیرسد.مادراینكتابتمامسعیمانراكردهایمتابستههایتستی
جمعوجورومناســب،معرفیتیپهایتستیوارائۀروشحلبرایهركدامازتستهاوارائۀنکاتمهم
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درسعربیكنکوركهشــمارهتستهای26تا50دفترچۀعمومیراشــاملمیشود؛دركلازسهتیتر
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دفترچۀعمومی(:7سؤال)%28(

تیترسّوم:ضبطحركت،واژگانوقواعد)شمارهتستهای43تا50دفترچۀعمومی(:8سؤال)%32(
مانیزدراینكتاببراساسهمینسهتیتركنکور،كلكتابرادرسهبخشتنظیمكردهایم؛

بخشاّول:ترجمه)400تست(
بخشدّوم:درکمطلب+تجزیهوتركیب)تحلیلواعرابصرفی()280تست(

بخشسّوم:ضبطحركت،واژگانوقواعد)320تست(
دربخشاّول40بســتۀدهتاییترجمه)400تســت(راتنظیمكردهایمودرآنهابهصورتمنظمودقیق
تمامینکاتمهمهرسهپایهاعمازنکاتكاربردیحلتستترجمه،معنیواژگانمهم،معنیاصطالحات
پرتکرار،...راآموزشدادهایم.دربخشدّومنیز40بســتۀهفتتاییدرکمطلبوتجزیهوتركیب)280
تســت(رابهصورتمنظموكاربردیوهمراهارائۀنکاتمهموروشهایحلهركدامازتستهاتنظیم
كردهایم،ودربخشســومنیز40بستۀهشــتتاییضبطحركت،واژگانوقواعد)320تست(راباارائۀ
روشهایحلتست،معرفیتیپهایتستیمختلفونکاتمهموكاربردیطراحیكردهایم.درهربسته
كهطراحیشدهســعیكردهایمكهبودجهبندیكنکوردرهریکازاینبخشهایسهگانهرعایتشودو
هربستهشاملنکاتمهموپربودجهازهرسهپایهباشد؛لذادراینفرصتباقیماندهسعیكنیدهرهفته
حداقل5بسته)5بســتۀترجمه،5بستۀدرکمطلبوتجزیهوتركیبو5بستۀضبطحركت،واژگانو
قواعد(رابهصورتمنظمودقیقوبهترتیبتحلیلوبررسیكنیدونکاتمهموراهبردهایحلهركدام

اّما دربارۀ این کتاب 



تســتهارابهخاطربسپاریدوآنهاراخوببخوانیدودســتكمنگیریدتاازآنهاسرجلسۀكنکورنتیجه
بگیرید.بازهمیادآوریمیكنیمكهبســتههایهربخشرابهترتیببخوانیدوآنهارابررســیكنید؛زیرا
نکاتوراهبردهایارائهشدهدرهربستهبهترتیبنوشتهشدهاندوسعیشدهكهباارائۀبستههایتستی

مختلفمطالبونکاتمهمبهصورتمنظمودقیقومرحلهبهمرحلهآموزشدادهمیشود.
ودرآخراینکهیادتاننرودكهبعدازحلاینهزارتســتومرورهمۀنکاتراهبردی،كنکورهای99آخر

كتابرانیزبررسیكنیدكهبازبتوانیدمطالبونکاتمهمرامروركنید.
واّمادرپایانبرخودالزممیدانیمكهازسركارخانمسهیالخاكبازكمالتشکررابکنیمكهاینفرصترابرایما
فراهمنمودتابتوانیمچنینكتابیرابنویسیم.بدونتردیدبدونهمراهیایشانوراهکارهایاستادانهایشانتألیف

چنینكتابیممکننبود؛ازایشانسپاسگزاریموآرزویبهترینهارابرایایشانداریم.
امیدواریمباخواندِناینكتاببهنتیجههایخوبیدستپیداكنیدوبهماهمخبردهید!

پیروزوتندرستباشید...

خالد مشیرپناهی، هادی پوالدی
15/ فروردین/ 1400 
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بستٔه اول�� 

﴿یا أّیها اّلذیَن آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون﴾: . 	
1( ای کسانی که ایمان می آورید، چرا آنچه را که انجام نمی دهید، نگفتید!

2( ای کسانی که ایمان آورده اید، برای چه می گویید آنچه را که انجام نمی دهید! 
3( ای کسانی که ایمان آوردید، هرگز آنچه را که انجام نمی دهید، نگویید!

4( ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا می گویید آنچه را که انجام نداده اید!

»عندما رجع الّناس إلی مدینتهم و فتحوا باب المعبد شاهدوا أّن أصنامهم قد ِانکسرت!«:. 	
1( زمانی که مردم به شهر رفتند و در معبدشان را باز کردند، بت های شکسته شان را مشاهده کردند!

2( وقتی که مردم به شهر خود بارگشتند و درب معبد را باز کردند، مشاهده کردند که بت هایشان را شکسته اند! 
3( هنگامی که مردم به شهرشان بازگشتند و درب پرستشگاه را گشودند، دیدند که بت هایشان شکسته شده است!

4( هنگامی که مردم به شهر خویش رفتند و در پرستشگاه ها را گشودند، دیدند که بت هایشان شکسته شده است!  

»هذه األشجار تنبت في فصل الّربیع تحت جذوة الّشمس الُمستعرة و سَتخرُج منها أثماٌر!«:. 	
1( این درختان در فصل بهار زیر پارۀ آتش خورشید فروزان رشد می کنند و میوه ها از آن ها خارج خواهد شد! 

2( در موسم بهار این درختان زیر پارۀ آتش فروزان خورشید می رویند و از آن ها میوه هایی بیرون خواهد آمد!
3( در موسم بهار این درخت ها زیر پارۀ آتش فروزان خورشید می رویند و از آن ها میوه ها بیرون می آید!

4( درختان در فصل بهار زیر پارۀ آتش خورشید فروزان رشد می کنند و میوه هایی از آن ها خارج خواهد شد!   

ب الفقراء، لیت أحدًا ال ینسی هذا العمل!«:. 	
ّ

»کّنا نجمع نقودنا لنشتري الّلوازم المدرسّیة للّطل
1( پول های خویش را جمع می کردیم تا برای دانش آموزان فقیر لوازم مدرسه بخریم، کاش کسی این کار را فراموش نکند!
2( با پول هایی که جمع می کردیم برای دانش آموزان بینوا وسایل مدرسه می خریدیم، کاش کسی این کار ما را فراموش نکند!
3( پول های خود را جمع می کنیم تا برای دانش آموزان فقرا لوازم مدرسه بخریم، امید است که کسی این کار را از یاد نبرد!

4( پول هایمان را برای خرید وسایل مدرسه برای دانش آموزان فقیر جمع می کردیم، ای کاش کسی این کار را فراموش نمی کرد!  

»قلُت ألخي األکبر: لك زمیل حمیم أ ُیمکن أن ُتعّرفني علی ذلك الّزمیل؟!«:. 	
1( به برادر بزرگم گفتم: تو یک همکالسی صمیمی داری، آیا ممکن است که با این همکالسی آشنا شوم؟!

2( به برادر بزرگ تر خود گفتم: همکالسی تو صمیمی است، آیا امکان دارد که من را با این همکالسی آشنا کنی؟!
3( به برادر بزرگ خود گفتم: تو دوستی صمیمی داری، آیا ممکن است که با آن دوست صمیمی آشنا شوم؟!  

4( به برادر بزرگ ترم گفتم: تو یک هم شاگردی صمیمی داری، آیا امکان دارد که من را با آن هم شاگردی آشنا کنی؟!

»ال یجري علی لسان المرء عادًة إاّل ما یمّر في قلبه!«:. 	
1( بر قلب آدمی معمواًل جز چیزهایی که بر زبانش عبور می کند، جاری نمی شود!

2( بر زبان انسان معمواًل فقط چیزی می گذرد که در قلبش جاری می شود!
3( معمواًل بر زبان آدمی تنها آنچه که در دل وی می گذرد، جاری می شود!

4( معمواًل جز آنچه که در دل انسان می گذرد بر زبانش جاری نمی شود!

»حاول األعداء أن یحّلوا العقدة من لسان ذلك الّشیخ بواسطة الّضغط و لکن شاهدوا أّنه ال یستسلم أبدًا!«: . 	
1( دشمنان تالش کردند که به کمک فشار ِگره از زبان آن پیرمرد باز کنند، ولی مشاهده کردند که وی هرگز تسلیم نمی شود!

2( دشمنان سعی کردند که ِگره زبان آن پیرمرد را با وسیله های فشار باز کنند، ولی دیدند که او هرگز تسلیم نمی شود!
3( دشمنان کوشیدند که به کمک تهدید ِگره را از زبان آن پیرمرد بگشایند، ولی دیدند که وی هرگز تسلیم شدنی نیست!
4( دشمنان برای باز کردن ِگره از زبان آن پیرمرد به کمک فشار تالش کردند، ولی مشاهده کردند که وی تسلیم نمی شود!



ب:ل ا شخ ترجرت
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) ریاضی 98(. 	 عّین الصّحیح: 
2( لعّل الخیر قد نزل علینا!: شاید خیر بر ما نازل شود! 1( لیتني رأیت جمیع الکتب!: کاش همۀ کتاب ها را ببینم!  

4( لعّل الّصبر ُینقذنا!: شاید پایداری نجاتمان دهد! 3( لیت االمتحان قد ِانتهی!: کاش امتحان تمام شود! 

عّین الّصحیح:. 	
1( إن ُنخِرج اسمًا من حکم کلّي قبله یکون أسلوب االستثناء!: اگر اسم را از حکمی کّلی قبل از آن خارج کنیم، اسلوب 

استثناء می باشد! 
2( إن أراد اإلنسان أن یبني بیتًا ال عماد له، فعلیه أن َیدرس!: هرگاه انسان بخواهد خانه ای بسازد که هیچ ستونی ندارد، 

پس باید درس بخواند!
3( الغصـون الّنضـرة َتنمو من حّبة صغیرة و َتصیر أشـجارًا خضراء!: شـاخه های تر و تـازه از دانه های کوچـک می رویند و 

درختانی سبز می شوند!  
4( ِاشتری أبي أمس في الّسوق ألختي الّصغری سـوارًا من ذهب!: پدرم دیروز در بازار برای خواهر کوچکم دستبندی از 

جنس طال خرید!  

»هرکس دربارۀ چیزی که آن را نمی داند سؤال کند، خطایش کم می شود!«: . 		
2( من یسأل عن شيٍء ال یعرفه تقّل أخطاؤه!  1( اّلذي یسأل عن شيٍء ال یعلمه یقّل خطؤه! 

4( اّلتي سألت عن أشیاء ال تعلمها قّلت أخطاؤها!  3( َمن سأل عن الّشيء اّلذي یجهله قّل خطؤه!  

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

9  1234

10  1234

بستٔه دوم�� 

﴿ال ییأس من روح الّله إاّل القوُم الکافرون﴾: . 	
1( تنها قوم کافر از رحمت خداوند ناامید می شوند!

2( تنها از رحمت خداوند قوم کافر ناامید می شوند! 
3( فقط قوم کافران از رحمت الهی ناامید خواهند شد!

4( فقط گروه کافر از رحمت خداوند ناامید گشته است!

»لیحصل المسلمون کّلهم من جدید علی فضلهم العلمّي اّلذي قد فقدوه باالّتحاد و االجتهاد!«: . 	
1( مسلمان ها باید همگی از نو با همبستگی و تالش، برتری علمی خود را که آن را از دست داده اند، به دست بیاورند! 
2( همۀ مسلمان ها از نو با همبستگی و کوشش، برتری علمی خویش را که آن را فراموش کرده اند، به دست می آورند!

3( مسلمانان برای اینکه برتری علمی شان را که آن را از فراموش کرده اند از نو به دست بیاورند، باید با هم مّتحد باشند!
4( همۀ مسلمان ها از نو با اّتحاد و تالش برای به دست آوردن برتری های علمی شان که آن را گم کرده اند، باید تالش کنند!

) خارج انسانی98(. 	 »کان الّطالب الّناجح ُیحصي أعماله ألصدقائه و هو یذکر مشاکل کان قد تخّلص منها!«: 
1( دانش آموزی که موّفق بود کارهای خویش را برای دوستانش می شمرد حال آنکه مشکالتی را که از آن ها خالص شده 

بود بیان می کرد!
2( دانش آموز موّفق کارهای خویش را برای دوستانش می شمرد در حالی که مشکالتی را که از آن ها رهایی یافته بود بیان می کرد!
3( دانش آموز موّفقی که کارهای خویش را برای دوستانش می شمرد مشکالتی را که از آن ها رهایی یافته بود بیان می کرد!

4( دانش آموز موّفق کارهای خویش را برای دوستانش شمرده مشکالت رها شده از آن ها را بیان کرده بود!
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»علیك أن تتعّلم قواعد الّلعب أّواًل ثّم علیك أن تتعّلم کیف تلعب أفضل من اآلخرین!«:. 	
1( تو باید در آغاز قواعد بازی را بدانی، سپس باید یاد بگیری که چگونه بهترین بازی را انجام دهی!

2( بر تو الزم است که ابتدا قواعد بازی را بیاموزی، سپس بدانی که چطور بهتر از دیگران بازی کنی! 
3( تو باید ابتدا قواعد بازی را یاد بگیری، سپس باید بیاموزی که چگونه بهتر از دیگران بازی کنی!

4( تو باید در آغاز قواعد بازی را بشناسی، سپس بیاموزی که بهتر از دیگران بازی را انجام دهی! 
»الّشجرة اّلتي قد سّموها بالخانقة تلتّف حول جذِع و أغصان شجرة أخری ثّم تخنقها تدریجّیًا!«: . 	

1( درختی که آن را خفه کننده نامیدند، دور تنه و شاخه های درختی دیگر می پیچد، سپس آن را به تدریج خفه می سازد!
2( درختی که خفه کننده نامیده شده است، اطراف تنه یا شاخه های درخت دیگر می پیچد و آن را به تدریج خفه می کند!  
3( درختی که آن را خفه کننده نامیده اند، اطراف تنه یا شاخه های درخت دیگری پیچیده و به تدریج آن ها را خفه می کند! 
4( درختی که خفه کننده نامیده شده است، دور تنه و شاخه های درخت دیگر می پیچد، سپس آن را به تدریج خفه می کند!

»لیت الّله ُیساعدنا في أداء الواجبات اّلتي ال طاقة لنا بها!«:. 	
1( امید است که خدا در انجام تکالیفی که هیچ توانی برای آن ها نداریم، کمکمان کند!

2( کاش خدا در تکالیفی که برای انجام دادنشان هیچ توانی نداریم، به ما کمک می کرد!
3( شاید خداوند در انجام تکالیفی که هیچ توانی برای آن ها نیست، به ما کمک کند!  

4( کاش خداوند در انجام تکالیفی که هیچ توانش را نداریم، به ما کمک کند! 
»أرید أن تبقی لدّي وقتًا أکثر حّتی نتحّدث معًا حول کیفّیة تعّلم الّلغة العربّیة!«: . 	

1( می خواهم که وقت بیشتری نزدت بمانم تا با همدیگر پیرامون چگونگی آموزش زبان عربی حرف بزنیم!
2( می خواهم که زمان بیشتری پیش من بمانی تا با هم پیرامون چگونگی یادگیری زبان عربی صحبت کنیم!

3( می خواهم که زمان زیادی نزد من بمانی تا در مورد کیفّیت یاددهی زبان عربی با همدیگر مباحثه کنیم!
4( می خواستم که وقت بیشتری پیش تو بمانم تا در مورد کیفّیت فراگیری زبان عربی با تو صحبت کنیم! 

عّین الّصحیح: . 	
1( في المکتبة اإلسالمّیة قد ُحّرم االستهزاء باآلخرین!: در مکتب اسالم ریشخند کردن دیگران حرام شده است!

2( جرُح اآلخرین بالّلسان لیس أقّل من جرح الحسام!: زخم زبان زدن به دیگران کمتر از زخم یک شمشیر نیست!
3( في الّصباح ما أجَمَل سماَع أصوات الطیور في الحدیقة!: در صبح شنیدن نغمه های پرندگان در باغ زیباست!

4( هذا العام شراء الفواکه لیس ممکنًا ألّن قیمتها غالیٌة!: امسال خرید میوه ممکن نیست؛ زیرا نرخ آن گران است!
عّین الخطأ:. 	

1( قد أصبحِت الّلغة العربّیة في عصرنا الحاضر لغة عالمّیة،: زبان عربی در عصر کنونی ما، زبانی بین المللی شده است، 
2( و قد حاول العلماء اإلیرانّیون کثیرًا ِلمّد هذه الّلغة في العالم،: و دانشـمندان ایرانی زیادی برای گسـترش این زبان در 

جهان تالش کرده اند،
3( و أیضًا کثیٌر من علماء إیران قد أّلفوا کتبًا عدیدة بهذه الّلغة،: و نیز بسیاری از دانشمندان ایران کتاب های زیادی را به 

این زبان نگاشته اند، 
4( و ُتوجد المضامین المشترکة الکثیرة في أشعار شعراء إیران و العرب!: و مضمون های مشترک زیادی در اشعار شاعران 

ایران و عرب یافت می شود!
) خارج عمومی 98(. 		 »کاش همۀ شهرهای کشورم را می دیدم!«: 

2( لیتني أنظر کّل المدن في بالدي! 1( لعّلني أشاهد مدن بالدي جمیعًا! 
4( لیتني کنت أشاهد جمیَع مدن بالدي! 3( لعّلني کنت أنظر مدن بالدي کّلها! 
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پاسخنامٔه بخش نخست:پاسخنامٔه بخش نخست: ترجمه ترجمه

بستٔه اول�� 

22  »آمنوا )ماضی(«: ایمان آوردید، ایمان آورده اید )رد 	( / »ِلم«: چرا، برای چه )رد 3( / »تقولون«: می گویید )رد 	و3(    	
/ »ال تفعلون«: انجام نمی دهید )رد 4( / در 3 »هرگز« اضافی است.

راهبرد:

1-»فعلماضی«همبهصورت»ماضیساده«وهمبهصورت»ماضینقلی«ترجمهمیشود.
2-»ِلـَم)چرا،برایچه(«راباحرف»َلْم«کهمعنی»فعلمضارع«رابه»ماضیسـادهمنفی«یـا»ماضینقلیمنفی«تبدیلمیکند،

اشتباهنگیرید.

33 »رجـع«: بازگشـتند، برگشـتند )رد 	و4( / »مدینتهم«: شهرشـان، شـهر خـود )رد 	( / »باب المعبـد«: درب معبد،    	
پرستشگاه، عبادتگاه )رد 	و4( / »شاهدوا أّن«: دیدند که، مشاهده کردند که )رد 	( / »أصنامهم قد ِانکسرت«: بت هایشان 

شکسته شده است )رد 	و	(

راهبرد:برخیفعلهایمعلومهستندکهبا»شد،میشود«ترجمهمیشوند،لذاهمیشه»شد،میشود«دلیلبرمجهولبودنفعل

«:شروعشد،»ِانَکَسَر«:شکستهشد،»َینَفِتُح«:بازمیشود،...
َ
نیست.مثال:»َدَخَل«:واردشد،»َیخُرُج«:خارجمیشود،»ِابَتَدأ

22 »هـذه األشـجار«: این درختـان )رد 4( / »تنبت«: می رویند )رد 	و4( / »جذوة الّشـمس الُمسـتعرة )ترکیب اضافی    3
وصفی(«: پارۀ آتش فروزان خورشید )رد 	و4( / »ستخرج )مستقبل(«: خارج خواهد شد، بیرون خواهد آمد )رد 3( / »أثماٌر 

)جمع و نکره(«: میوه هایی )رد 	و3(

نَبَتُینِبُت)بابإفعال(«:رویاند،میرویاند
َ
راهبرد:اشتباهنکنید:»َنماَینُمو«:رشدکرد،رشدمیکند/»َنَبَتَینُبُت«:رویید،میروید/»أ

11 »کّنا نجمع )ماضی استمراری(«: جمع می کردیم )رد 3( / »نقودنا«: پول های خویش، پول هایمان )رد 	( / »لنشتري«:    4
تا )برای اینکه(... بخریم )رد 	و4( / »الّطالب الفقراء )ترکیب وصفی(«: دانش آموزان فقیر، بینوا )رد 3؛ »صفت« به صورت 
مفرد ترجمه می شود.( / »لیت«: کاش، ای کاش )رد 3( / »ال ینسی )مضارع التزامی(«: فراموش نکند، از یاد نبرد )رد 4( 

/ »هذا العمل«: این کار )رد 	(

کبر«: برادر بزرگ ترم )رد 	و3( / »لك زمیل حمیم«: تو یک هم شاگردی )همکالسی( صمیمی داری )رد 	(    	 44 »أخي األ
/ »أن ُتعّرفني علی...«: که من را با... آشنا کنی )رد 	و3؛ فعل »عّرف )باب تفعیل(« وقتی با حرف »علی« به کار می رود؛ به 

معنی »با... آشنا کرد« و »به... معّرفی کرد« است.( / »ذلك الّزمیل«: آن هم شاگردی، آن همکالسی )رد 	و	(

راهبرد:ترجمٔهدووزن»أفَعل)اسمتفضیل(«و»َفعیل«راباهماشتباهنگیرید.مثال:»َکبیر«:بزرگ،»أکَبر«:بزرگتر،بزرگترین

/»َصغیر«:کوچک،»أصَغر«:کوچکتر،کوچکترین،...

33 »ال یجـري... إاّل مـا... )اسـلوب حصر(«: جاری نمی شـود... جز آنچه کـه، تنها )فقط( آنچه که... جاری می شـود )رد    	
	و	؛ »چیزهایی که« ترجمۀ صحیحی برای »ما« نیسـت.( / »علی لسـان المرء«: بر زبان آدمی )انسـان( )رد 	و4( / »یمّر 

في قلبه«: در دلش )قلبش( می گذرد، عبور می کند )رد 	و4(

11 »أن یحّلوا«: باز کنند، بگشـایند )رد 4( / »العقدة من لسـان ذلك الّشـیخ«: ِگره از زبان آن پیرمرد )رد 	( / »بواسـطة    	
الّضغط«: به وسـیلۀ )به کمِک، به واسـطۀ( فشـار )رد 	و3( / »ال یستسـلم«: تسـلیم نمی شـود )رد 3( / »أبدًا«: هرگز )در 4 

ترجمه نشده است.(
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راهبرد:درتسـتهایترجمهکلماتسـادهایمانند»أبدًا«،»أیضًا«،»أْو،أْم«،»بین«،...نیزمیتواننـدردگزینهکنند؛لذاموقعحل

تستهابهسادگیازکناراینکلماتنگذرید.

44 بررسی گزینه های نادرست:   	
	( »لیتني رأیت« یعنی » »می دیدم« یا »دیده بودم« 	( »لعّل... قد نزل« یعنی »نازل شده باشد«

3( »لیت... قد انتهی« یعنی »تمام می شد« یا »تمام شده بود«

راهبرد:»فعلمضارع«پـساز»لعـّل«و»َلیَت«بهصـورت»مضارعالتزامی«ترجمهمیشـود،اّمـا»فعلماضی«بعـداز»لعّل«و

»لیت«بهصورت»مضارعالتزامی«ترجمهنمیشود؛بلکهپساز»لعّل«بهصورت»ماضیالتزامی«وبعداز»َلیَت«بهصورت»ماضی
استمراری«یا»ماضیبعید«ترجمهمیشود.

44 بررسی گزینه های نادرست:   	
	( »اسمًا« نکره است و باید به صورت »اسمی، یک اسم« ترجمه شود.

	( »إْن )ادات شرط(« به معنی »اگر، چنانچه« است نه »هرگاه«.
3( »َتنمو« یعنی »رشد می کنند«. »حّبة صغیرة )نکره(« یعنی »دانۀ کوچکی، دانه ای کوچک، یک دانۀ کوچک«

33 »هرکـس )ادات شـرط(«: َمـن )رد 	و4( / »دربـارۀ چیـزی کـه«: َعن شـيٍء، عن الّشـيء اّلذي )رد 4( / »سـؤال کند    		
)فعل شـرط(«: َسأل، َیسـأُل )»فعل شرط« به صورت »مضارع التزامی« ترجمه می شـود. »یسأل« در 	 به معنی »می پرسد« 
و »سـأل« در 4 به معنی »پرسـید« هسـتند.( / »آن را نمی داند«: یجهله، ال یعلمه، ال تعرفه / »خطایش )مفرد(«: خطؤه )رد 
، َیقّل، تقّل )»جواب شرط« به صورت »مضارع اخباری« ترجمه می شود. »قّلت«  	و4( / »کم می شـود )جواب شـرط(«: َقلَّ

در 4 یعنی »کم شد«(

راهبرد:»اّلذي«و»اّلتي«درابتدایجملههابهمعنی»کسیکه«میباشند.

بستٔه دوم�� 

11 »ال ییـأس... إاّل )اسـلوب حصر(«: به جز... ناامید نمی شـوند، فقط )تنهـا(... ناامید می شـوند )رد 3و4( / »من روح    	
الّله«: از رحمت خداوند )رد 3( / »القوم الکافرون )ترکیب وصفی(«: فقط )تنها( قوم )گروه( کافر )رد 	و3؛ »صفت« همیشه 

به صورت »مفرد« ترجمه می شود.(

راهبرد:»اسلوبحصر«میتواندهمبهصورت»منفی«وهمهمراهلفظ»فقط،تنها«وفعلمثبتترجمهشود.آیهدادهشدهدراین

تست»اسلوبحصر«اسـتکههممیتوانگفت:»ازرحمتخداجزقومکافر)کسـی(ناامیدنمیشود.«وهممیتوانگفت:»تنها
تکنیدکهلفظ»فقط،تنها«بایدهمراه»مستثنی)القوم(«بیایدوجابجانشود.در

ّ
)فقط(قومکافرازرحمتخداناامیدمیشوند.«)دق

2»تنهاازرحمت...«نادرستو»فقط)تنها(قوم...«درستاست.(

11 »لیحصِل... علی... )امر(«: باید... به دست بیاورند )رد سایر گزینه ها( / »المسلمون کّلهم«: مسلمانان همگی ) در 3    	
ترجمه نشده است. »همۀ مسلمان ها« در 	و4 ترجمۀ دقیقی نیست، زیرا »کّل المسلمون« یعنی »همۀ )تمام( مسلمانان«( 
/ »فضلهم العلمّي«: برتری علمی خود )رد 4( / »قد فقدوه«: آن را از دست داده اند، آن را گم کرده اند )رد 	و3( / »باالّتحاد 

و االجتهاد«: با همبستگی )اّتحاد( و کوشش )رد 3و4(

راهبرد:»المامـر«+»مضارع«بهصورت»بایـد+مضارعالتزامی«ترجمهمیشـود.مثال:»ِلیحصِل...علی...«:باید...بهدسـت

بیاورند،»ِلنتکّلْم«:بایدصحبتکنیم،»ِلنستمْعإلی...«:بایدبه...گوشدهیم،...
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22 »الّطالب الّناجح )معرفه(«: دانش آموز موّفق )رد 	و3( / »کان... ُیحصي )ماضی اسـتمراری(«: می شـمرد )رد 4( /    3
»و هـو یذکـر )جملۀ حالّیه(«: در حالی که ذکر می کرد، بیان می کـرد )در 3و4 »در حالی که« نیامده، »بیان کرده بود« در 4 

نادرست است.( / »کان قد تخّلص )ماضی بعید(«: رهایی )خالص( یافته بود )رد 4(

راهبرد:جملههایحالّیهکهاغلببهصورت)»و+ضمیر+اسـم)فعل(«هسـتند،بایدبهصـورت»درحالیکه،حالآنکه«ترجمه

شوند.درهمینتست»وهویذکر«جملۀحالّیهاستکهتنهادر1و2ترجمهشدهاست.

33 »علیك أن تتعّلم«: تو باید )بر تو الزم اسـت که( یاد بگیری، بیاموزی )رد 	و4( / »علیك أن تتعّلم«: باید یاد بگیری،    4
بیامـوزی )رد 	( / »کیـف تلعـب أفضـل من اآلخرین«: چگونـه )چطور( بهتر از دیگـران بازی کنـی )رد 	و4( / در 4 »کیف« 

ترجمه نشده است.

ُم«:یاد َم)بابتفعیـل(«:یاد)آمـوزش(داد،»ُیَعلِّ راهبرد:اشـتباهنکنید:»َعِلَم«:دانسـت،»َیعَلـُم«:میداند،»ِاعَلْم«:بـدان/»َعلَّ

ُم«:یاد َم)بابتفّعل(«:یـادگرفت،»َیَتَعلَّ ـْم«:یاد)آموزش(بده،»تعلیم«:یـاددادن،یاددهی،آموزش/»َتَعلَّ )آموزش(میدهد،»َعلِّ
م«:یادگیری،فراگیری ْم«:یادبگیر،»تعلُّ میگیرد،»َتَعلَّ

11 »قـد سـّموها بالخانقـة«: آن را خفه کننده نامیده انـد )رد 	و4( / »تلتّف«: می پیچد )رد 3( / »جذع و أغصان شـجرة    	
أخری )نکره(«: تنه و شاخه های درختی دیگر )»یا« در 	و3 نادرست است. »درخت دیگر« در 	و4 نادرست است، زیرا »شجرة 

أخری« ترکیب وصفی نکره است.( / »ُثّم«: سپس )در 	و3 به اشتباه به صورت »و« ترجمه شده است.(

ْم«بهمعنی»یا«هستند.
َ
ْو«و»أ

َ
راهبرد:ترجمهکردن»و«بهصورت»یا«نادرستاست.»أ

44 »لیت«: کاش، ای کاش )رد 	و3( / »ُیساعدنا )مضارع التزامی(«: به ما کمک کند، کمکمان کند )رد 	( / »في أداء    	
الواجبـات اّلتـي«: در انجام تکالیفی کـه )رد 	( / »ال طاقة لنا به«: هیچ توانش را نداریم، هیـچ توانی برای آن ها نداریم )در 

	و3 به ترتیب »بها« و »لنا« ترجمه نشده اند.(

22 »أریـد«: می خواهـم )رد 4( / »أن تبقـی لدّي«: کـه نزد من )پیش من( بمانی )رد 	و4( / »وقتـًا أکثر )نکره(«: زمان    	
بیشتری، زمانی بیشتر )رد 3؛ »وقتًا کثیرًا« یعنی »زمان زیادی«( / »حّتی نتحّدث معًا«: تا با هم )با همدیگر( صحبت کنیم 

)رد 3( / »تعّلم«: یادگیری، فراگیری )رد 	و3؛ »تعلیم« یعنی »آموزش، یاددهی«(

زمانزیادیراهبرد:اسمهایتفضیلدرترجمهبه»تر،ترین«نیازدارند.»وقتًاأکثر«:زمانبیشتری

11 بررسی گزینه های نادرست:   	
جَمَل« یعنی »چه زیباست!« 4( »الفواکه )جمع(« یعنی »میوه ها«

َ
	( »الحسام )معرفه(« یعنی »شمشیر« 3( »ما أ

راهبرد:وزنوساختار»ماأفَعَل«برایبیانتعّجببهکارمیرود.مثال:»ماأجَمَلالّطبیعة!«:طبیعتچهزیباست!،»ماأکَثَرآیات

اللهعلیاألرض!«:نشانههایخدابررویزمینچهزیاداست!،...

22 در )	( »کثیرًا« صفت نیسـت؛ لذا »زیادی« نادرست است. ترجمۀ صحیح: »و دانشمندان ایرانی برای گسترش این    	
زبان در جهان بسیار )زیاد( تالش کرده اند،«

راهبرد:اشتباهنکنید:»الّشعراءاإلیرانّیون)وصفی(«:شاعرانایرانی/»شعراءإیران)اضافی(«:شاعرانایران

44 »کاش«: َلیـَت )رد 	و3( / »همـۀ شـهرهای کشـورم«: جمیـَع مدن بـالدي )رد سـایر گزینه ها( / »می دیـدم )ماضی    		
اسـتمراری(«: کنـت أشـاهد، کنـت أنظر )رد 	و	؛ »أشـاهد« و »أنظـر« در 	و	 به صـورت »مضارع التزامـی« یعنی »ببینم« 

ترجمه می شوند و نادرست هستند.(
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بستٔه بیست و سوم�� 

) زبان 95 با تغییر(  		 ِاقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب الّنّص: 
»تمتلئ قصص األطفال القدیمة بالحوادث اّلتي یکون الّذئب أحد أبطالها. و قد أصبح اإِلنسان و الّذئب عدّوین یبغض 
الواحد اآلخر. و أّما من ممّیزات الّذئب فسرعته في الحرکة. فالغزال علی الّرغم من سرعته الفائقة لکّنه ُیدرکه الّتعب، 

و أّما الذئب فیحافظ علی معّدل سرعته دون تعب، مّما یمکنه القبض علیه!
رادی أو أزواجًا 

ُ
خری حیث یستطیع رفع حیوان کبیر و حمله مسافة بعیدة. تعیش الّذئاب ف

ُ
الّذئب یمتاز بقوة خارقة أ

داخل الغابات أو المناطق الجبلّیة و تتجّمع فقط خلل الّشـتاء تبحث عن غذائها. و کّلما اشـتّد البرد تصبح الّذئاب 
أکثر خطرًا و جرأًة!

نثی الذئب عن مکان مناسـب لوالدة 
ُ
تنـام الّذئـاب نهـارًا و تخرج للّصید لیـًل. و حین تصل إلی آخر الشـتاء تبحـث أ

ّم تحرسهم، ولکن بعد زمن یعتمدون علی أنفسهم!«
ُ
ولی غیر قادرة علی الّرویة فاأل

ُ
صغارها. فالّصغار في األّیام األ

متی تشعر أنثی الّذئب بوالدة صغارها؟ . 	
4( في بدایة الّصیف! 3( عندما یقرب الّربیع!  2( عندما ینزل المطر!  1( حین یشتّد البرد! 

عّین الخطأ:. 	
1( عندما تشرق الّشمس فالّذئب في الّنوم!

2( یبحث الّذئب عن طعامه في األوقات المظلمة!
3( إمکان وجود الّذئب في مناطق فیها جبل، لیس بعیدًا!

4( ُتحّول األّم مسؤولّیة الحیاة من البدایة علی األوالد أنفسهم!

عّین الخطأ في توصیف الّذئب: . 	
2( قوّي الجّثة و یعیش وحیدًا بعض األحیان! 1( سرعته أقّل من الغزال!   

4( ال یعیش بین األشجار أبدًا! 3( خطره في الّصیف أقّل!  

عّین الّصحیح: الّنّص لم یتکّلم في موضوع والدة األوالد عن.... 	
4( مکان الوالدة! 3( حالة األوالد!  2( کیفّیة المراقبة!   1( عدد األوالد! 

عّین الّصحیح في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّي:  		

»ُیدرك«: . 	
1( للغائب – ثالثي مزید )من مصدر »إدراك«( / فعٌل و فاعله ضمیر »ـه« و الجملة فعلّیة

2( مضارع – ثالثي مزید )من باب »إفعال«( – معلوم / فعٌل و فاعله »الّتعب« و الجملة فعلّیة
3( فعل مضارع – للغائب – له حرف زائد – مجهول / فعٌل و مع فاعله »الّتعب« جملة فعلّیة

4( صیغته للمفرد المذّکر الغائب – ثالثي مجّرد – معلوم / فعٌل و مفعوله ضمیر »ـه« المّتصل

»تحرس«: . 	
1( للمفرد المؤّنث الغائب – ثالثي مجّرد – معلوم / فعٌل و فاعله ضمیر »ـهم« المّتصل

2( مضارع – دون حرف زائد و حرف الّسین من حروفه األصلّیة – لیس له مفعول )= مفعول به(
3( للغائبة – دون حرف زائد )= ثالثي مجّرد( – معلوم / فعٌل و مع فاعله خبر للمبتدأ »األّم«

4( فعل مضارع – للمخاطب – حروفه األصلّیة ثالثة و لیس له حرف زائد / فعٌل و جملته فعلّیة
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»مناسب«: . 	
1( اسم – مفرد – مذّکر – اسم المفعول )من باب »مفاعلة«( - نکرة / صفة أو نعت

2( مفرد مذّکر – اسم الفاعل )من باب »مفاعلة«( – نکرة / مضاف إلیه للمضاف »مکان«
3( مفرد مؤّنث – اسم الفاعل )من فعل »ُیناسب«( – نکرة / صفة للموصوف »مکان«

4( اسم – مذّکر – اسم المفعول )من مصدر »مناسبة«( / مضاف إلیه للمضاف »مکان« 

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

9  1234

10  1234

بستٔه بیست و چهارم�� 

) خارج از کشور 95 با تغییر(  		 ِاقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب الّنّص: 
»تشترك الکائنات الحّیة بخصائص ثلث: أّولها الّتنفس و ثانیها حوائجها الغریزّیة کالعطش، و أخیرًا ِاستمرار نمّوها 

إلی نهایة حیاتها. و کّل ما ال یّتصف بهذه الّصفات الّثلث ال ُیعتبر موجودًا حّیًا! 
ولکن ال یمنع هذا أن تکون لکّل کائن متطّلباته الخاّصة؛ فنشـاهد أّن البعض یعیش في الماء و البعض اآلخر یعیش 
خـارج الماء علی الیابسـة؛ بعض أنواع الحیاة تحتاج إلی البـرودة و بعضها اآلخر إلی الحرارة، قسـم من المخلوقات 

یتغّذی باألعشاب و بعض آخر بالحیوانات و الّثالث یأکل من جمیعها!
بعض الحیوانات یعیش عّدة ساعات و اآلخر عّدة سنوات. األشجار تعیش أکثر من أّي شيء آَخر، و اإلنسان في هذا 

المجال و بفضل الّتقّدمات الّطبّیة و العنایات الّصحّیة یعیش اآلن أکثر بکثیر بالّنسبة إلی الماضي!« 

عّین الخطأ للفراغ: کّل موجود ال یشعر في وجوده....، فلیس کائنًا حّیًا!. 	
4( مقدار عمره! 3( استمرار الّنمّو!  2( الجوع!  1( الّرشد! 

عّین الّصحیح للفراغ: لیس .... جزءًا من خصائص الکائن الحّي المشترکة!. 	
4( االحتیاج إلی الهواء! 3( االحتیاج إلی الّطعام!  2( الموت و الحیاة!  1( مکان العیش! 

عّین الخطأ:. 	
1( عمر الحیوانات ال ُیساوي عمر الّنباتات!

2( أقّل زمن یعیش الموجود الحّي هو یوم واحد!
3( العنایات الصحّیة و االلتزام بها تسّبب أن یعیش الموجود أکثر!

4( وجود البدایة و الّنهایة في الحیاة من الّصفات المشترکة بین الموجودات!

عّین الخطأ: المواضیع اّلتي جاءت في الّنّص علی الّترتیب هي.... 	
2( الحیاة في الماء، عمر األشجار، األمور الصحّیة 1( الحاجات الغریزّیة، عمر األعشاب، عمر اإلنسان 

4( الّصفات المشترکة، الّصفات الخاّصة، عمر الموجودات 3( الّتکامل، الّتغذیة، البرودة و الحرارة عند الحیوانات 

عّین الّصحیح في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّي:  		

»تشترك«: . 	
1( فعل مضارع – له حرف زائد )من مصدر »اشتراك«( – معلوم / فعٌل و فاعله »الکائنات« و هو موصوف 

2( للمخاطب – له ثالثة حروف أصلّیة و حرفان زائدان – لیس له مفعول / فعٌل و مع فاعله جملة فعلّیة
3( للمفرد المؤّنث الغائب – ثالثي مزید )من باب »انفعال«( / فعٌل و مع فاعله »الکائنات« جملة فعلّیة

4( مضارع - ثالثي مزید )ماّدته األصلّیة »ش، ر، ك«( - معلوم / فعل و فاعله »الکائنات« و هو موصوف
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»َیمنع«: . 	
1( فعل مضارع للّنفي - للغائب - له حرف زائد - معلوم / فعل و مع فاعله جملة فعلّیة

2( مضارع للّنفي - للغائب - لیس له حرف زائد - معلوم / فعل و فاعله »هذا« و الجملة فعلّیة 
3( مضارع للّنهي - ثالثي مجّرد - لیس له مفعول / فعل و فاعله لیس محذوفًا و الجملة فعلّیة

4( فعل مضارع - للغائب - مجّرد ثالثي - معلوم / فعل و مع مفعوله »هذا« جملة فعلّیة

»المخلوقات«: . 	
1( اسم – جمع سالم – اسم المفعول من الفعل المجّرد – معّرف بأل / مجرور بحرف الجّر

2( اسم - جمع سالم للمؤّنث – اسم المفعول من الفعل المزید – معرفة / مجرور بحرف الجّر
3( اسم – جمع سالم للمؤّنث – اسم المفعول من ماّدة »خ، ل، ق« / خبر للمبتدأ »قسم«

4( جمع سالم - اسم المفعول – معرفة )علم( / »من المخلوقات« جاّر و مجرور؛ خبر للمبتدأ »قسم« 

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

9  1234

10  1234

بستٔه بیست و پنجم�� 

) ریاضی 94 با تغییر(  		 ِاقرأ الّنّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب الّنّص: 
»إّن الفیـل بخرطومه یتناول أغصان األشـجار بسـهولة، و الخرطوم عضو خـاّص یتأّلف من األنـف و الَفم. یقولون إّن 
الفیل یستطیع أن یأخذ بخرطومه حّبة السّکر من ید الّطفل! إّنه أداة الّلمس و الّشرب و الّتنظیف و الحمل و المعرکة! 
الفیـل حیوان َحِذر ال یقع أبدأ في فّخ الّصّیاد بنفسـه و ال یرتکب خطأ ِارتکبه مـّرًة و رأی نتائجه...! فإذا وقع یومًا في 

حفرة فإّنه ال یمّر بذلك الّطریق طول حیاته. الفیل یحافظ علی صغاره و یواظب علیها في جّو عائلّي حاّر!
وهب الله الفیل أنیابًا للّدفاع عن نفسه لکّنها أصبحت وبااًل علیه حین یطمع الصّیادون بها لیبیعوها و یحصلوا علی 
أموال و نقود! الفیل ال یصید الحیوانات فهو حیوان یعیش علی أکل الّنباتات. إّنه یقضي 		 سـاعة في البحث عن 

غذائه و ال ینام إاّل ثلث أو أربع ساعات، و وزنه یصل إلی سّتة أطنان و یعمر حّتی 		 سنة!«

ِامأل الفراغ: من صفات الفیل العجیبة.... 	
2( وجود أنیاب له یدافع بها عن نفسه! 1( أّنه ال یأکل لحم الحیوانات  

4( وجود خرطوم له یشرب و یتناول به!  3( أّنه ال یرتکب خطأ واحدًا مّرتین! 

ِامأل الفراغ: علی خلف بقّیة الحیوانات.... 	
2( یستطیع الفیل أن یأکل الّنباتات! 1( الفیل ال یعمر مثل اإلنسان! 

4( للفیل وسیلة واحدة للّشرب و الّشّم و الحمل و الحرب! 3( یواظب الفیل علی صغاره و یهتّم بها کثیرًا! 

متی ال ُیکّرر الفیل خطأه: . 	
4( حین رأی نتیجة خطأه! 3( إذا وقع في فّخ صّیاد!  2( حین وقع في حفرة!  1( إذا عمل عماًل مّرتین! 

عّین الّصحیح: . 	
1( إّن الفیل یشابه اإلنسان في مقدار نومه و عمله!

2( وهب الله األنیاب للفیل حّتی یصبح مطمع نظر الّصّیادین!
3( یری الفیل األشیاء بدّقة و یقدر أن یأخذها و لو کانت صغیرة!

4( ال یبحث الفیل عن غذائه کثیرًا فلهذا یأکل الّنباتات و أوراق األشجار!
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33 موضوعاتی که در متن آمده اند به ترتیب عبارت اند از...   3
	( نبود اقدامات الزم، شیوع شکار و خرید و فروش، عرضۀ حیوانات در باغ وحش ها

	( کاهش ارتباط میان انسان و طبیعت، احساس خطر، برخی اقدامات مخّرب و خطرناک
3( ارتباط میان انسان و طبیعت، دالیل ایجاد مشکالت، برخورد دولت ها

4( انسان و مشکالت طبیعت، انجمن های مردمی، تخریب طبیعت به دست انسان

44 موضوعی که در متن نیامده است، چیست؟   4
	( نتیجۀ اقداماتی که برخی از حکومت ها  در مقابل رفتارهای انسان به کار گرفته اند!

	( آوردن برخی مصداق ها برای سرانجام کارهای انسان!
3( دالیل شکار حیوانات!

4( بیان راه هایی برای جلوگیری از آنچه از دست رفته است!

11 خطاهای سایر گزینه ها:   	
ِحّس إحساس]

َ
َحسَّ ُیِحسُّ أ

َ
	( من باب »تفعیل« ⇐ من باب »إفعال« [»أحّست« ماضی باب »إفعال« است: أ

3( مضارع ⇐ ماضی / للمتکّلم وحده ⇐ للغائبة [»أحّست« ماضی صیغۀ »مفرد مؤّنث غایب )هي(« است.]
4( مفعوله »بعض« ⇐ فاعله »بعض« [»بعض« فاعل »أحّست« و »الحکومات« مضاف الیه است.]

راهبرد:1ـفعلهاییکهآخرآنها»ت«دارد،اکثرفعلماضیهسـتند.مثال:أحّسـت،تعّودت،أجریت،تزّینت،تعاملت،تظاهرت،

«ثالثیمزیدباب»إفعال«هستند.( ُیِعدُّ َعدَّ
َ
/أ ُیِحبُّ َحبَّ

َ
/أ ُیِحسُّ حسَّ

َ
تبّینت،...)»أ

33 خطاهای سایر گزینه ها:   	
	( مجهول ⇐ معلوم [آمدن »مجهول« و »مفعول« با هم در یک گزینه اشتباه است.]

	( فاعله »المجتمع« ⇐ مفعوله »المجتمع« [»المجتمع« مفعول »ُیهّدد« و »اإلنسانّي« صفت آن است.]
4( فاعله محذوف ⇐ فاعله مذکور [»ُیهّدد« مضارع معلوم است و فاعل آن حذف نشده است.]

33 خطاهای سایر گزینه ها:   	
	( صفة ⇐ مفعول )= مفعول به( لفعل »یفقد« [»واحدًا« مفعول فعل »یفقد« است. »یوم« مضاف الیه برای »کّل« است.]

	( معدوده »یوم« ⇐ معدوده محذوف / صفة ⇐ مفعول )= مفعول به( لفعل »یفقد« [»یوم« معدود »واحدًا« نیست، و معدود 
آن محذوف است.]

4( من األعداد الّترتیبّیة ⇐ من األعداد األصلّیة

بستٔه بیست و سوم�� 

ترجمۀ متن: »داستان های قدیمی کودکان مملو از حوادثی است که گرگ یکی از قهرمان های آن ها است. انسان و گرگ، دو 
دشـمنی شـده اند که یکی کینۀ دیگری را به دل دارد. اّما از ویژگی های گرگ، سـرعت او در زمان حرکت اسـت. آهو علی رغم 
سرعت زیادش، اّما خسته می شود، اّما گرگ بدون خستگی، میانگین سرعت خود را کنترل می کند، بدون اینکه خسته شود 
و می توانـد آهـو را بـه چنگ آورد. گرگ ویژگی خارق العـادۀ دیگری هم دارد، به طوری که می توانـد حیوانی بزرگ را بلند کند 
و آن را مسـافت زیادی حمل کند. گرگ ها به شـکل فردی یا گروهی داخل جنگل ها یا مناطق کوهسـتانی زندگی می کنند و 
تنها در خالل زمستان گرد هم می آیند و به دنبال غذای خود می گردند. و هرچه قدر سرما شّدت بگیرد، گرگ ها خطرناک تر 

و باجرأت تر )جسورتر( می شوند.



 هاج تامپس ب ش صهیم صرل محماو اعراا ه تطمسک در:ی دتشزبپ ه ترخساپ

253

گرگ ها روزها را می خوابند و شب ها برای شکار بیرون می روند و زمانی که به آخر زمستان می رسند، گرگ ماّده، در جست وجوی 
مکانی مناسـب برای به دنیا آوردن بچه هایش  می گردد. بّچه گرگ ها در روزهای نخسـت )توّلد( قادر به دیدن نیسـتند و مادر 

از آن ها حفاظت می کند، اّما پس از گذشت زمان بر خویشتن تکیه می کنند.«

33 ماده گرگ چه زمانی احساس می کند که زمان به  دنیا آمدن بّچه هایش است؟   	
	( زمانی که باران می بارد! 	( زمانی که سرما شّدت می گیرد! 

4( در آغاز تابستان! 3( زمانی که بهار نزدیک می شود! 

44 [گزینۀ] نادرست را مشّخص کن:   	
	( زمانی که خورشید طلوع می کند، گرگ خواب است!
	( گرگ در زمان های تاریک به دنبال غذایش می گردد!

3( امکان وجود گرگ در مناطقی که در آن ها کوه وجود دارد، بعید نیست!
4( مادر مسئولیت زندگی را از آغاز به دوش خود فرزندان می اندازد!

44 [گزینۀ] نادرست را در توصیف گرگ مشّخص کن:   3
	( قوی الجّثه است و گاهی اوقات تنها زندگی می کند! 	( سرعتش از آهو کمتر است! 

4( هرگز میان درختان زندگی نمی کند! 3( خطرش در تابستان کمتر است! 

11 [گزینۀ] درست را مشّخص کن: متن دربارۀ موضوع به دنیا آمدن بّچه گرگ ها از... صحبت نکرده است.   4
4( مکان توّلد! 3( حالت بّچه ها!  	( چگونگی مراقبت!  	( تعداد بّچه ها! 

22 خطاهای سایر گزینه ها:   	
	( فاعله ضمیر »ـه« ⇐ مفعوله ضمیر »ـه« [ضمیرهای مّتصل »ُه، ـهما، ـهم، ـها،...« روی فعل ها مفعول هستند.]

3( مجهول ⇐ معلوم [هر فعلی که ضمیر مفعولی به آن وصل باشد، همیشه معلوم است. هم چنین آمدن »مجهول« و »فاعل« 
با هم در یک گزینه اشتباه است.]

دِرْك إدراك]
َ
دَرَك ُیدِرُك أ

َ
4( ثالثي مجّرد ⇐ ثالثي مزید [»ُیدرك« مضارع باب »إفعال« است: أ

33 خطاهای سایر گزینه ها:   	
	( فاعله ضمیر »ـهم« ⇐ مفعوله ضمیر »ـهم« [ضمیر »ـهم« مفعول مفعل »تحرس« است.]

	( لیس له مفعول ⇐ له مفعول [ضمیر »ـهم« مفعول فعل »تحرس« است.]
4( للمخاطب ⇐ للغائبة

33 خطاهای سایر گزینه ها:   	
	( اسم المفعول ⇐ اسم الفاعل [»ُمناِسب« اسم فاعل است.]

	( مضاف إلیه للمضاف »مکان« ⇐ صفة للموصوف »مکان« [»مکان مناسب« ترکیب وصفی است.]
4( اسم المفعول ⇐ اسم الفاعل / مضاف إلیه للمضاف »مکان« ⇐ صفة للموصوف »مکان« [»ُمناِسب« اسم فاعل از باب 

»مفاعلة« است: ناَسَب ُیناِسُب ناِسْب ُمناَسَبة]

بستٔه بیست و چهارم�� 

ترجمۀ متن: «موجودات زنده سه ویژگی مشترک دارند: اّول تنّفس، دوم نیازهای غریزی شان همچون تشنگی و )ویژگی( آخر 
ادامه داشتن رشدشان تا پایان زندگی شان. هر )موجودی( که این سه ویژگی را نداشته باشد، موجود زنده به حساب نمی آید.
اّما این مانع نمی شود که هر موجودی، نیازمندی های خاّص خود را داشته باشد، بنابراین می بینیم که برخی در آب و برخی 
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دیگر خارج از آب در خشـکی زندگی می کنند. برخی از انواع )موجودات( به گرما و برخي دیگر از آن ها به سـرما نیاز دارند. 
گروهی از مخلوقات از گیاهان تغذیه می کنند و برخی دیگر، از حیوانات و گروه سوم از هر دوی آن ها تغذیه می کنند.

برخـی حیوانـات چندین سـاعت زندگی می کنند و برخی دیگر چندین سـال؛ برای نمونه، درختان بیـش از هر چیز دیگری 
زندگی می کنند، اّما انسـان در این زمینه و به لطف پیشـرفت های پزشـکی و مراقبت های بهداشتی، اکنون به نسبت گذشته 

بسیار بیشتر زندگی می کند.«

44 [گزینۀ] نادرست را برای جای خالی مشّخص کن: هر موجودی که در درون خود نیاز به .... را احساس نکند، موجود    	
زنده نیست.

4( مقدار عمرش 3( استمرار رشد  	( گرسنگی  	( رشد 
بسیار واضح است که قرار دادن گزینه )4( در جای خالی بی معنی است.

11 [گزینۀ] درست را برای جای خالی مشّخص کن: .... جزئی از ویژگی های مشترک موجود زنده نیست    	
4( نیاز به هوا! 3( نیاز به غذا!  	( مرگ و زندگی!  	( جای زندگی! 

»جا و مکان زندگی« جزء خصوصیات مشترک موجودات زنده که در ابتدای متن به آن ها اشاره شده، نیست 

22 [گزینۀ] نادرست را مشّخص کن:   3
	( عمر حیوانات با عمر گیاهان برابر نیست!

	( کمترین زمانی که موجود زنده زندگی می کند، یک روز است!
3( مراقبت های بهداشتی و پایبندی به آن ها سبب می شود که موجود بیشتر زندگی کند!

4( وجود آغاز و پایان در زندگی، از ویژگی های مشترک میان موجودات است!

33 [گزینۀ] نادرست را مشّخص کن: موضوعاتی که در متن به ترتیب آمده اند، عبارت اند از...   4
	( زندگی در آب، عمر درختان، امور بهداشتی 	( نیازهای غریزی، عمر گیاهان، عمر انسان 

4( ویژگی های مشترک، ویژگی های ویژه، عمر موجودات 3( تکامل، تغذیه، سرما و گرما نزد حیوانات 

44 خطاهای سایر گزینه ها:   	
	( له حرف زائد ⇐ له حرفان زائدان [»تشترك« مضارع باب »افتعال« است و دو حرف زائد دارد.]

	( للمخاطب ⇐ للغائبة
3( من باب »انفعال« ⇐ من باب »افتعال«

22 خطاهای سایر گزینه ها:   	
	( له حرف زائد ⇐ لیس له حرف زائد [»یمنع« ثالثی مجّرد است و حرف زائد ندارد.]

3( مضارع للّنهي ⇐ مضارع للّنفي
4( مفعوله »هذا« ⇐ فاعله »هذا« [»هذا« فاعل »یمنع« است.]

راهبرد:هرفعلمضارعیکهدرصیغۀ»مفردمذّکرغایب)هو(«چهارحرفباشـدوباحرکتفتحه»ـَـــ«شـروعشود،ثالثیمجّرد

است.مثال:َیمنع،َیجلس،َیعلم،َیظّن،َیسّب،َیجعل،...

11 خطاهای سایر گزینه ها:   	
	( اسم المفعول من الغعل المزید ⇐ اسم المفعول من الفعل المجّرد [»الَمخُلوقات« اسم مفعول از فعل ثالثی مجّرد است.]

3( خبر للمبتدأ »قسم« ⇐ مجرور بحرف الجّر [»قسم« مبتدا و خبر آن »یتغّذی« است.]
4( معرفة )علم( ⇐ معرفة )معّرف بأل( / خبر للمبتدأ »قسم« ⇐ مجرور بحرف الجّر
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بستٔه یازدهم:�� 

عّین الّصحیح في ضبط حرکات الحروف:. 	
1( الِعَنُب الَبرازیليُّ َشَجرٌة َتخَتَلُف َعْن باِقي أشجاِر العاِلم!

َجرُة الخاَنَقُة َحیاَتها ِبااِللَتفاِف َحوَل ُجُذوِع األشجاِر!  الشَّ
ُ
2( َتبَدأ

نَّ ِلهذا العاِلم ُسَننًا و َقواِنیَن ُمخَتَلَفًة!
َ
ُد الُقرآُن الَکریُم أ 3( ُیَؤکِّ

فِط َکسیاٍج َحوَل َمزاِرِعهم! 4( َیسَتخِدُم الُمزاِرعوَن َشَجَرَة النِّ

)هنر 98(. 	 عّین ما فیه المتضاّد: 
1( هذه القریة قرب المدینة و یعمل أکثر الّناس فیها بالّزراعة!

2( الیوم ِاشترت األّم لباسًا رخیصًا لولدها بمناسبة یوم میالده!
3( في بدایة األمر لم ُیشاهد تقّدمًا في عمله و لکّنه في الّنهایة نجح!

4( صارت هذه الّطالبُة ناجحًة و أصبح والداها مسرورین و أعطیاها جائزة!

عّین الّصحیح: . 	
2( الَعمیل: من یجمع معلومات سّرّیة لدولة أجنبّیة! 1( الّنوم: اّلذي قد رقد في الغرفة علی الّسریر! 

4( الِمشکاة: مصباٌح فیه فتیلٌة ُتضاء بالّزیت! 3( الّصّف: مکاٌن ُیدّرس فیه الّتالمیذ و الّطاّلب! 

عّین المفعول لیس جمع الّتکسیر:. 	
2( و ُیعطي دائمًا نعمه إلینا،  1( رّبنا هو من یدفع المشاکل عّنا، 

4( و نرجو أن یجعل الّصالحین من بیننا! 3( و نحن رفعنا أیدینا إلیه،  

)هنر 98(. 	 عّین ما لیس فیه نون الوقایة: 
2( إلهي؛ أحّبك ألّنك تجعلني في أعین الّناس کبیرًا!  1( أحِسني إلی المساکین دائمًا یا أختي العزیزة! 

4( ِانتخبتني هذه األسرُة لمساعدة أوالدهما في فهم الّدروس! 3( قد أعطاني والداي ما أحتاج إلیه في طول األّیام! 

)خارج 94(. 	 عّین اسم الفاعل من المجّرد الّثلثي: 
2( هؤالء المعّلمون ُیحاولون في سبیل تعلیم الّتالمیذ کثیرًا! 1( الّناس في مسیر حیاتهم یبحثون عن أصدقاء ُمخلصین! 

4( کانت تلك الّشجرة ُمشرفة علی دارنا! 3( سیصل الّطاّلب إلی أهدافهم بالجهد و الّسعي! 

عّین فعًل ناقصًا له حرف زائد: . 	
2( مع اقتراب فصل الّربیع ُیصبح الجّو لطیفًا إن شاء الّله! 1( لن یصیر اإلنسان مؤمنًا حّتی یکون صادقًا في حدیثه! 

4( کنُت ال أعرف شیئًا عن حیاة هذا العالم الّشهیر! 3( لم نقدر أن نشتري هذه السّیارة ألّن سعرها لیس رخیصًا! 

)خارج انسانی 98(. 	 عّین المستثنی منه محذوفًا: 
1( ال ُینیر عقَل اإلنسان في حیاته شيٌء إاّل العلوم الّنافعة!

2( لم یخلق الّلُه في الّطبیعة إاّل کّل ما مفید لجمیع الکائنات!
3( ال نقتدي بأحد لیکون لنا أسوة مناسبة إاّل باإلنسان الکامل!

4( ال ُیحافظ أکثُر الّناس علی صّحتهم في الحیاة إاّل قلیاًل منهم!

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

9  1234

10  1234
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بستٔه دوازدهم:�� 

عّین الخطأ في ضبط الحرکات: . 	
1( َکَشَف هذا العاَلم بأنَّ َثمانیَن في المئِة ِمَن َموجوداِت العاِلِم َحَشراٌت!

َدِة! مَتُع و أنَفُع ِمن ِقراَءِة الَموضوعاِت الُمَتَعدِّ
َ
2( إنَّ هذا الَعَمِل أ

ُر في َنفِسِه َتأثیرًا َعمیقًا! ُحُه قاِرُئُه َفُیَؤثِّ 3( ُربَّ ِکتاٍب َیَتَفصَّ
4( ُوِلَد الَفرزَدُق في ِمنَطَقٍة ِبالُکویِت و عاَش ِبالَبصَرِة!

عّین الخطأ للّتوضیحات الّتالیة: . 	
1( الَموعد: المّدة اّلتي یجب علی موّظٍف أن َیقضیها في محّل عمله!

2( الّدلیل: اّلذي ُیرشد الُمسافرین و ُیرافقهم أثناء الّسفر إلی أماکن مختلفة!
3( الّشهادة: ورقٌة ُتمَنح َمن یتخّرج من المدرسة أو الجامعة!

َرر: أحجاٌر نفیسة ذات قیمة غالیة لیس لونها أسود! 4( الدُّ

)ریاضی 98(. 	 عّین نوع الجمع یختلف عن الباقي: 
2( علینا أن نرحم المساکین! 1( رأیت هؤالء المؤمنین في المسجد! 

4( اّتحاد المسلمین یسّبب تقّدمهم! 3( شاهدت الّطالب جالسین في الّصّف! 

عّین الّصحیح في إعلن الّساعة: . 	
2( 30 : 10 ← العشَرة و الّنصف! 1( 40 : 4 ← الخامسة إاّل ُثلثًا! 

4( 45 : 6 ← الّتاسعة إاّل ربعًا! 3( 30 : 12 ← نصف ساعة قبل األّول! 

			.عّین ما فیه اسم المبالغة: . 	
2( انقطع تّیار الکهرباء في القریة بعد نزول الّثلج! 1( ِاشتریت فستانًا من الّدّکان اّلذي کان قرب بیتنا! 

4( کان عندي جّوال تفرغ بّطارّیته خالل ساعَتین تقریبًا! 3( الّدفاع عن الّناس أمام األعداء واجٌب علی الحّکام! 

عّین جواب الّشرط مجهواًل:. 	
2( من ال یکّرم نفَسه ال یکّرم في الُمجتمع بین الّناس! 1( إذا ُیکَرم المساکین في بلٍد ُینزل الّله رحمَته علیه! 

4( إن تسیروا علی األرض ُتشاهدوا مظاهَر قدرة الّله! کشن ُتحّیرنا بال شّك!  3( إن شاهدنا هذا الفلم األ

)هنر 98(. 	 »من ........ في الحیاة، فـ.......... علی الّله!« عّین الخطأ للفراغین: 
2( ُیحّب أن ینجح / لیتوّکْل 1( أرادت أن تفوز / لتتوّکْل  

4( أراد أن یفوز / علیه أن یتوّکَل 3( ُتحّب أن تنجحي / علیها أن تتوّکْل 

عّین ما لیس فیه الحال: . 	
1( من صّلی صالة الّلیِل و هو شابٌّ مؤمٌن ُیصبح محبوبًا عند الّله!

2( حشرٌة تقدر علی حمل شيٍء یفوق وزنها خمسیَن مّرًة هي الّنملة!
3( أحّب أن أستمع إلی صوت أمواِج البحر و أنا أمشي علی الّشاطئ!

4( رجعُت من المدرسة إلی البیت ُمستعجلًة ألّن المطر کاَد ینزل!

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

9  1234

10  1234



294

هزار تست جامع عربی

	( »علمّیًا« مصدر فعل »تقّدموا« نیست تا بتواند مفعول مطلق شود، حّتی اگر مصدر »تقّدموا« هم می بود، چون پس از آن 
صفت یا مضاف الیه نیامده است، نمی توانست مفعول مطلق نوعی )بیانی( شود.

3( »ُمتقّدمیَن« با دو دلیل نمی تواند مفعول مطلق شـود؛ یکی اینکه جمع اسـت و دیگری اینکه اسـم فاعل اسـت. البته اگر 
مصدر فعل »تقّدموا« هم باشد، چون پس از آن صفت یا مضاف الیه نیامده، نمی تواند مفعول مطلق نوعی )بیانی( شود.

توّجه: این پنج مورد هیچگاه نمی توانند مفعول مطلق شوند: »اسم فاعل«، »اسم مفعول«، »اسم مبالغه«، »اسم تفضیل«، »اسم مکان«

بستٔه یازدهم:�� 

44  بررسی گزینه های نادرست:   	
	( َتخَتَلُف ⇐ َتخَتِلُف [»َتخَتِلُف« مضارع باب »ِافِتعال« و بر وزن »َتفَتِعُل« است.]

العاِلم ⇐ العاَلم [»العاَلم« به معنی »جهان« است و با »العاِلم )دانا، دانشمند(« تفاوت دارد.]
	( الخاَنَقة ⇐ الخاِنَقة [»الخاِنَقة« اسم فاعل و بر وزن »فاِعل« است.]

ااِللَتفات ⇐ ااِللِتفات [»ِالِتفات« مصدر باب »ِافِتعال« است.]
3( العاِلم ⇐ العاَلم

ُمخَتَلَفة ⇐ ُمخَتِلَفة [»ُمخَتِلَفة« اسم فاعل است.]

راهبرد:موقعحلتسـتهایضبطحرکتحتمًاحتمًابهحرکتحـرف»الم«دردوکلمۀ»العاِلم)دانا،دانشـمند(«و»العاَلم«توّجه
کنیدوبراساسمعنیتشخیصدهیدکهآیا»العاِلم«درستاستیا»العاَلم«؟

33 »بدایة: آغاز، شروع« و »الّنهایة: پایان« در )3( با هم متضاد هستند.   	

22 »مزدور )کارگزار(: کسی است که اطالعاتی محرمانه برای کشوری بیگانه جمع می کند.«   3
بررسی گزینه های نادرست:

	( »خواب: کسی که در اتاق بر روی تختخواب خوابیده است.« [»الّنائم: خوابیده« صحیح است.]
3( »کالس: جایی که در آن دانش آموزان و دانشجویان تدریس می کنند.« [»َیدُرُس: درس می خوانند« صحیح است.]

4(  »چراغدان: چراغی است که در آن فتیله ای است که با آن روشن می شود.« [»مشکاة: چراغدان« در آن چراغ قرار داده 
می شود، نه اینکه خودش چراغ باشد.]

44 سؤال گزینه ای را می خواهد که در آن مفعول جمع مکّسر )تکسیر( نباشد. در )4( »الّصالحین« مفعوِل فعل »یجعل«    4
است و »جمع مذّکر سالم« است. ترجمه: »و امیدواریم که درستکاران را از میان ما قرار دهد.«

بررسی سایر گزینه ها:
	( »المشاکل« که جمع مکّسر )تکسیر( »الُمشِکَلة« است، مفعوِل فعل »یدفع« است.

	( »الّنعم« که جمع مکّسر )تکسیر( »نعمة« است، مفعوِل فعل »ُیعطي« است.
3( »أیدي« که جمع مکّسر )تکسیر( »ید« است، مفعوِل فعل »رفعنا« است.

راهبرد:درسؤاالتدوقسمتیکهبهعنوانمثالازشمامیخواهندکهمفعولیرامشّخصکنیدکهجمعتکسیرباشد،یافاعلجمعمذّکر
سالمباشد،و...،همیشهسعیکنیددنبالقسمتیازسؤالکهسادهتراستبگردید.بهعنوانمثالدراینتستکهگفتهاست»مفعولرا
مشخصکنیدکهجمعتکسیر)مکّسر(نباشد«،اگرفقطدنبالجمعتکسیربگردیمواصاًلمفعولراهمبررسینکنیم،بهجوابمیرسیم.

11 فعل امر »أحِسني« در )	( دارای نون وقایه نیست؛ زیرا حرف »ن« جزء حروف اصلی )ریشه( فعل است.   	
بررسی سایر گزینه ها:

عَطی + نـ + ي(«    4( »ِانتخبتني )ِانتخبت + نـ + ي(«
َ
	( »تجعلني )تجعل + نـ + ي(«   3( »أعطاني )أ

33 سـؤال اسـم فاعلـی را می خواهـد که از فعل »ثالثی مجّرد« سـاخته شـده باشـد؛ یعنی اسـم فاعل بـر وزن »فاِعل« را    	
می خواهد. »الّطاّلب« در )3( جمع »الّطاِلب« است، و »الّطاِلب« اسم فاعل از فعل »ثالثی مجّرد« است.
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بررسی سایر گزینه ها:
خَلَص ُیخِلُص« است که باب »إفعال )إخالص(« می باشد.

َ
	( »ُمخِلصین« اسم فاعل از فعل ثالثی مزید »أ

ُم« است که باب »تفعیل )تعلیم(« می باشد. َم ُیَعلِّ مون« اسم فاعل از فعل ثالثی مزید »َعلَّ 	( »الُمَعلِّ
4( »ُمشِرَفة« اسم فاعل از فعل ثالثی مزید »أشَرَف ُیشِرُف« است که باب »إفعال )إشراف(« می باشد.

22 سـؤال یکی از افعال ناقصه را می خواهد که حرف زائد داشـته باشـد. »ُیصِبُح« در )	( که یکی از افعال ناقصه اسـت،    	
ثالثـی مزیـد از باب »إفعال« اسـت و دارای یک حرف زائد )أ( می باشـد. اّمـا »یصیر«، »لیس« و »کنُت« در سـایر گزینه ها که 

افعال ناقصه هستند، ثالثی مجّرد هستند و حرف زائد ندارند.

تکنیـد:»کاَنَیُکوُن«،»صاَرَیصیُر«و»َلیَس«ثالثـیمجّردوبدونحرفزائد
ّ
راهبرد:درمـوردافعالناقصهبهایندونکتهنیزدق

صَبَحُیصِبُح«ثالثیمزیدبـاب»إفعال«وداراییکحرفزائد)أ(اسـت.گفتنهرکدامازمـوارد)»معلومومجهول«،
َ
هسـتند،اّما»أ

»فاعلونائبفاعل«،»مفعول«و»الزمومتعّدی«(درمورد»افعالناقصه«اشـتباهاسـت.)توّجه:اگردرتسـتیپرسیدندکهفعلیرا
مشّخصکنیدکه»فاعل«ندارد؛بایددنبالیکیازایندوموردبگردید:1-فعلمجهول2ـافعالناقصه(

22 سـؤال »اسـلوب حصر« را می خواهد. در )	( »کّل ما« مسـتثنی است، ولی »مسـتثنی منه« آن در جملۀ قبل از »إاّل«    	
وجود ندارد، و جملۀ قبل از »إاّل« از نظر معنی ناقص است. ترجمه: »خداوند در طبیعت فقط هر آن چه را که برای موجودات 

مفید است، خلق کرده است.«
بررسی سایر گزینه ها:

	( »العلوم« مستثنی و »شيء« مستثنی منه آن است )اسلوب استثناء(.
3( »باإلنسان« مستثنی و »بأحد« مستثنی منه آن است )اسلوب استثناء(.

4( »قلیاًل« مستثنی و »أکثر الّناس« مستثنی منه آن است )اسلوب استثناء(.
بستٔه دوازدهم:�� 

- العاِلم ⇐ العاَلم   	 11 - العاَلم ⇐ العاِلم  
بـا توّجـه بـه معنی عبارت »این دانشـمند کشـف کـرد که... از موجـودات جهان...« مشـّخص می شـود که به ترتیـب »العاِلم 

)دانشمند(« و »العاَلم )جهان(« صحیح است.

11 »وقت: مّدتی که یک کارمند باید آن را در محل کارش سپری کند.« [»َدوام: ساعِت کار« صحیح است.]   	
بررسی سایر گزینه ها:

	( »راهنما: کسی که مسافران را راهنمایی می کند و در طول سفر به جاهایی مختلف آن ها را همراهی می کند.«
3( »مدرک: برگه ای که به کسی که از مدرسه یا دانشگاه دانش آموخته شود، داده می شود.«

بَیض: سفید« است.]
َ
4( »مرواریدها: سنگ هایی ارزشمند و نفیس دارای قیمتی گران که رنگ آن ها سیاه نیست.« [رنگ مروارید »أ

22 در )	( »المساکین« جمع مکّسر »المسکین« است، ولی »المؤمنین«، »جالسین« و »المسلمین« در سایر گزینه ها    3
همگی »جمع مذّکر سالم« هستند. [»الّطاّلب« در )3( جمع مکّسر »الّطالب« است.]

راهبرد:نکتهایکهمیتوانددرتشـخیص»جمعمذّکرسـالم«از»جمعمکّسر)تکسیر(«بهشـماکمککند،ایناستکه»ون«یا
»ین«راازآخراسمحذفکنید،بعداگرباحذف»ون«یا»ین«مفرداسمبهدستآمد،جمعمذّکرسالماستواگرمفردآنبهدست

نیامد،جمعمکّسر)تکسیر(است:
قوانینقوانجمعمکّسر مساکین:مساکجمعمکّسر

سارقون:سارقجمعمذّکرسالم ُمجرمونُمجرمجمعمذّکرسالم

11 در )	( آمده است که »پنج به جز ُثلث«؛ کلمۀ »ُثلث« یعنی »یک سّوم«، و »یک سّوم« یک ساعت »		 دقیقه« می شود.    4
به عنوان مثال وقتی که گفته می شود »ساعت پنج به جز ُثلث«؛ یعنی »چهار و چهل دقیقه«، لذا )	( صحیح است.
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بررسی گزینه های نادرست:
	( برای بیان ساعت از عدد ترتیبی استفاده می کنیم: »العاِشرة و الّنصف«

3( برای بیان ساعِت یک از »الواحدة« استفاده می شود و استفاده از »األّول« اشتباه است.
4( »الّتاسعة إاّل ُربعًا« یعنی »	4 : 	« و باید »الّسابعة إاّل ُربعًا« نوشته می شد.

راهبرد:برایبیانساعتازاعدادترتیبیمؤّنثوبرایبیاندقیقهازاعداداصلیاستفادهمیشود.براینوشتنساعِتیکاز»الواحدة«
استفادهمیشود،نه»األّول«.»ُربع:یکچهارم)15دقیقه(«و»ُثلث:یکسّوم)20دقیقه(«راباهماشتباهنگیرید.»الّساعةالّتاسعة:

ساعتُنه«و»الّساعةالّسابعة:ساعتهفت«راباهماشتباهنگیرید.

44 »جّوال )تلفن همراه، موبایل(« در )4( اسم مبالغه است.   	
ام )جمع »حاِکم: اسم فاعل«( اسم مبالغه نیستند. ّکان )مغازه(«، »تّیار )جریان(« و »الُحکَّ در سایر گزینه ها »الدُّ

ّکان)مغـازه(«،»الّدواّب)چهارپایـان(«،»َبّطارّیة راهبرد:اینکلماتاسـممبالغهنیسـتند:»تّیار)جریان(«،»َشـاّلل)آبشـار(«،»الدُّ
ال«راکهجمع راب)خاک(«،»الّندامة)پشـیمانی(«)توّجه:وزن»ُفعَّ )باتری(«،»ُعصاَرة«،»زیارة«،»َعالَمة)نشـانه،عالمت(«،»التُّ
ار)زائر:اسمفاعل(«، ام)حاِکم:اسمفاعل(«،»ُزوَّ ال)اسممبالغه(«اشتباهنگیرید.»ُحکَّ مکّسر»فاِعل)اسمفاعل(«است،باوزن»َفعَّ
اظ)حاِفظ:اسـمفاعل(«،...دوکلمۀ»تّیار »ُسـّیاح)سائح:اسمفاعل(،»ُتّجار)تاِجر:اسـمفاعل(«،»ُنّقاد:ناِقد:اسمفاعل(«،»ُحفَّ
ار«راکهجمعمکّسر»کاِفر«استو»اسمفاعل«میباشد )جریان(«و»َطّیار)خلبان:اسممبالغه(«راباهماشتباهنگیرید.کلمۀ»ُکفَّ

ار«کهاسممبالغهوبهمعنی»بسیارناسپاس«است،اشتباهنگیرید. باکلمۀ»َکفَّ

22 در )	( فعل »ال یکّرم« جواب شرط است که بر اساس معنی عبارت؛ »هرکس خودش را گرامی ندارد، در جامعه میان    	
مردم گرامی داشته نمی شود.« مشخص است که مجهول است.

بررسی سایر گزینه ها:
	( »ُینزل« جواب شـرط و معلوم اسـت و »الّله« و »رحمَتـ« به ترتیب »فاعل« و »مفعول« آن هسـتند. ترجمه: »اگر بینوایان 
در کشـوری گرامی داشـته شـوند، خدا رحمتش را بر آن نازل می کند )فرو می فرستد.(« [دّقت کنید که »ُیکرم )فعل شرط(« 

مجهول است، اّما سؤال دربارۀ جواب شرط است، نه فعل شرط!]
3( فعل »ُتحّیر« که جواب شـرط اسـت، از روی ضمیر »نا« که مفعول آن می توان فهمید که معلوم اسـت. ترجمه: »اگر این 

فیلم اکشن را ببینیم، بدون تردید ما را متعّجب )حیران( می سازد.«
4( »ُتشاهدوا« جواب شرط و معلوم است و »مظاهَر« مفعول آن است. ترجمه: »اگر در زمین بگردید، نشانه های قدرت خدا 

را مشاهده می کنید )می بینید(.«

33 معنی عبارت: »هرکس ...... در زندگی، پس ....... بر خدا!«   	
ترجمۀ گزینه ها:

	( دوست دارد که موّفق شود / باید توّکل کند 	( بخواهد پیروز شود / باید توّکل کند 
4( بخواهد برنده شود / باید توّکل کند 3( دوست دارد که موّفق شوی / باید توّکل کند 

همان طور که از معنی مشّخص است؛ در )3( دو فعل »ُتحّب« و »أن تنجحي« با هم تناسب ندارند و برای تکمیل جای خالی 
صحیح نیستند، زیرا »ُتحّب« صیغۀ »هي« است و »أن تنجحي« صیغۀ »أنِت« است، و معنی عبارت چنین می شود: »هرکس 
دوسـت دارد که موفق شـوی، باید بر خدا توّکل کند.« که نادرسـت اسـت و باید »أن تنجح )صیغۀ هي(« باشـد تا با »ُتحّب« 
تناسـب داشـته باشـد و معنی جمله صحیح باشد. هم چنین حرکت سـاکن »ــْـــ« آخر فعل »أن تتوّکْل« نادرست است و باید 

فتحه »ـَـــ« یعنی »أن تتوّکَل« باشد.

ْن/َلْن/َکي/ِلَکي/حّتی/ِلـ«[:
َ
راهبرد:فعلهایمضارعبعدازحروف]»أ

الف(درصیغههای»ُهَو،ِهَي،أنَت،أنا،َنحُن«حرفآخرآنهافتحه»ـَـــ«میگیرد.
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ب(اگرآخرآنها]»ان/ون/ین«[داشتهباشد،حرف»ن«حذفمیشود.
«نوشتهمیشود.مثال:أاّلتعرَف،أاّلیلعبوا،... الَّ

َ
ْن+ال«بهصورت»أ

َ
توّجه1:گاهیحرف»أ

توّجه2:حرف»ن«دردوصیغۀ»ُهّن«و»أنتّن«هیچگاهحذفنمیشود.
توّجه3:اگردرتستیپرسیدندکه]»عّینفعاًلمضارعًاالیتغّیرشکُلهأبدًا:فعلمضارعیراتعیینکنکهشکلآنهرگزتغییرنمیکند.«[

«فعلمضارعراازشمامیخواهند. «و»أنُتنَّ یکیازایندوصیغۀ»ُهنَّ

22 در )	( نه »حال مفرد« و نه »جملۀ حالّیه« نیامده است. »هي الّنملة« اگر جملۀ حالّیه می بود، می بایست در ابتدای    	
آن حرف »و« می آمد. [»حشـرة« مبتدا، »تقدر« جملۀ وصفّیه، »یفوق« جملۀ وصفّیه، »هي« برای تأکید مابین مبتدا و خبر 

آمده است، »الّنملة« خبر]
بررسی سایر گزینه ها:

	( »و هو شاّب« جملۀ حالّیه است. ترجمه: »هرکس نماز شب را به جای بیاورد در حالی که جوانی مؤمن است، نزد خداوند 
محبوب می شود.« [»مؤمن« صفت، »ُیصبح« جواب شرط، »محبوبًا« کامل کنندۀ معنی »ُیصبح«]

3( »و أنا أمشي« جملۀ حالّیه است. ترجمه: »دوست دارم که به صدای امواج دریا گوش دهم در حالی که روی ساحل راه می روم.«
4( »ُمستعجلًة« حال مفرد است. ترجمه: »با عجله از مدرسه به خانه برگشتم؛ زیرا نزدیک بود باران ببارد.«

بستٔه سیزدهم:�� 

22 - َتنَتَقُل ⇐ َتنَتِقُل [»َتنَتِقُل« فعل مضارع باب »ِافِتعال« و بر وزن »َتفَتِعُل« است.]   	
- آَخر ⇐ آِخر [با توّجه به »مکان آخر« که به معنی »مکانی دیگر« می باشد، »آَخر« صحیح است.]

راهبرد: دوکلمۀدیگرکهحرکتحرف»خ«آنهابسـیارمهماسـت»آِخـر)پایان،انتها(«و»آَخر)دیگر،دیگری(«اسـتکهبایدبر
اساسمعنیتشخیصدادکهآیا»آِخر،آِخرة«صحیحاستیا»آَخر،آَخریَن«؟

33 »کسی که قانون را رعایت نمی کند: اخالگر، اغتشاش گر، اغتشاش گر«   	
بررسی گزینه های نادرست:

	( »گناهان بزرگ: إثم« [معادل »الّذنوب الکبیرة« کلمۀ »َکباِئر« است.]
اب: بسیار توبه پذیر« است.] 	( »کسی که توبه را می پذیرد: توبه کننده« [معادل آن »َتوَّ

4( »کسـی کـه با صدایی ضعیـف صحبت می کند: پچ پچ کـرد« [باید به جای فعل »َهَمَس« گفته می شـد؛ »الّشـخص اّلذی 
َیهمُس: کسی که پچ پچ می کند«]

44 سؤال گزینه ای را می خواهد که دربارۀ »َفأس )تبر(« صحیح باشد. در )4( آمده است که »ابزاری است که برای بریدن    3
درختان و شاخه های آن ها به کار گرفته می شود.« که دربارۀ »فأس )تبر(« صحیح است.

بررسی گزینه های نادرست:
	( »ابزاری دارای دسته ای از آهن یا مس« [دستۀ تبر از »َخَشب )چوب(« است.]

	( »ابزاری که معمواًل مردم از آن برای َکندن زمین استفاده می کنند.« [»تبر« برای بریدن و قطع کردن درختان و شاخه های 
آن است، نه برای حفر کردن زمین.]

3( »ابزاری است دارای دندان های پهن از سنگ که با آن بریده می شود.« [دندانه و لبۀ تبر از آهن است نه از سنگ.]

22 سؤال گزینه ای را می خواهد که در آن مصدر ثالثی مزید نیامده باشد. در )	( مصدری از مصدرهای هشتگانۀ ثالثی    4
َقة« مصدر نیست، بلکه »اسم فاعل« از باب »تفّعل« است. هم چنین »الُمجاِوَرة« مصدر باب »ُمفاَعَلة«  مزید وجود ندارد. »ُمَتَعلِّ
نیست، چرا که اگر مصدر می بود بر وزن »ُمفاَعَلة = ُمجاَوَرة« می آمد، بلکه »اسم فاعل« از باب »مفاعلة« است. در سایر گزینه ها 

ل«، »َتفاُعل« و »ُمفاَعَلة« هستند. ف«، »َتناُول« و »ُمطاَلَعة« به ترتیب مصدر باب های »َتَفعُّ »الّتعرُّ
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هزار تست جامع عربی

توّجه: در آزمون های رشتۀ علوم انسانی، در روبه روی بعضی از تست ها )ویژٔه انسانی( می بینید که این تست ها فقط مخصوص داوطلبان 
گروه علوم انسانی است و داوطلبان سایر رشته ها با این تست ها سروکاری ندارند.

رشته ریاضی 	

عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربیة )26 ـ 35(  		

وا...«(: هان ای مردم ........6 26
ُ
نَثی َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرف

ُ
َكٍر َوأ

َ
ن ذ ا َخَلْقَناُكم ِمّ اُس ِإنَّ َها النَّ يُّ

َ
)»َيا أ

1( همانا ما شما را از یک نر و یک ماده آفریدیم و شما را ملت ها و قبایل قرار دادیم تا با یکدیگر آشنایی یابید...!
2( شما را قطعًا به شکل نر و ماده آفریده ایم و ملت ها و قبایل را در شما قرار دادیم باشد که با هم انس بگیرید...!

3( شما را بدون شک به صورت مذکر و مؤنث آفریده ایم و شعبه ها و عشیره ها از شما قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید...!
4( قطعًا ما شما را از یک مرد و یک زن خلق کردیم و به هیئت اقوام و قبیله ها پدید آوردیم تا شاید یکدیگر را بشناسید...!

»َمن أراد أن َينجَح فی حیاته فلیجعِل الّسعی صديَقه الحمیم و الّتجربَة ُمستشاره الحکیم!«:6 	2
1( کسی که خواسته است در زندگیش پیروز گردد، تالش را دوستی گرم و صمیمی و تجربه را مشاوری حکیم برای 

خود قرار می دهد!
2( هر کسی که می خواهد در زندگی خود موفق شود باید سعی کردن را دوستی صمیمی و تجربه کردن را مشاوری 

دانا قرار دهد!
3( آن که پیروز شدن را در زندگیش خواسته است، دوست صمیمی اش را سعی کردن و مشاور دانایش را تجربه قرار می دهد!
4( هر کس بخواهد در زندگی خود موفق بشود، باید تالش را دوست صمیمی و تجربه را مشاور خردمند خویش قرار دهد!

ّم نفهم أّننا كّنا مخطئین َيجب علینا أن َنعتذر منه ُمعترفین بذلک، و هذا دلیٌل علی شجاعتنا!«:6 	2
ُ
»إذا َنعیب عمَل  أحِد ث

1( آن گاه که عیب کار کسی را بگیریم و بفهمیم که خودمان خطاکار بودیم، باید اعتراف کرده عذرخواهی کنیم، که 
این دلیل بر شجاعت مان است!

2( وقتی از کار فردی عیب می گیریم سپس می فهمیم که خطا کرده بودیم. باید ضمن اعتراف به آن، از او معذرت خواهی 
کنیم، و این دلیلی بر شجاعت ماست!

3( اگر عمل کسی را عیب بدانیم آن گاه بفهمیم که خطا کرده ایم، بر ما واجب است معذرت خواهی کرده اعتراف کنیم، 
که این دلیلی بر شجاعت ما می باشد!

4( هرگاه از عمل کسی عیب جویی کنیم آن گاه بفهمیم که ما خطاکاریم، حتمًا باید به خاطر آن عذرخواهی کنیم در 
حالی که به آن اعتراف کننده ایم، و این دلیلی بر شجاعت مان خواهد بود!

»إَن الهمس الذی يمنعک عن التعّلم فی الّصف، يضّرک ضررًا ل تتنّبه إلیه إّل فی نهاية الّسنة!«؛6 	2
1( آهسته سخن گفتنی که تو را از آموزش در کالس باز دارد، کاماًل به تو ضرری می زند که متوجه آن نمی شوی مگر 

در پایان سال!
2( در کالس در گوشی سخن گفتن، تو را از آموختنی باز می دارد که به تو قطعًا ضرر می زند و متوجه آن نمی شوی مگر 

در پایان سال!
3( آهسته سخن گفتن در کالس، تو را از یادگیری باز می دارد و به تو ضرر می زند به گونه ای که فقط در پایان سال 

متوجهش می شوی!
4( پچ پچ کردنی که تو را از آموختن در کالس باز دارد، به تو ضرری می زند که فقط در پایان سال متوجه آن می شوی!
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توّجه: در آزمون های رشتۀ علوم انسانی، در روبه روی بعضی از تست ها )ویژٔه انسانی( می بینید که این تست ها فقط مخصوص داوطلبان 
گروه علوم انسانی است و داوطلبان سایر رشته ها با این تست ها سروکاری ندارند.

رشته ریاضی 	

عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربیة )26 ـ 35(  		

وا...«(: هان ای مردم ........6 26
ُ
نَثی َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرف

ُ
َكٍر َوأ

َ
ن ذ ا َخَلْقَناُكم ِمّ اُس ِإنَّ َها النَّ يُّ

َ
)»َيا أ

1( همانا ما شما را از یک نر و یک ماده آفریدیم و شما را ملت ها و قبایل قرار دادیم تا با یکدیگر آشنایی یابید...!
2( شما را قطعًا به شکل نر و ماده آفریده ایم و ملت ها و قبایل را در شما قرار دادیم باشد که با هم انس بگیرید...!

3( شما را بدون شک به صورت مذکر و مؤنث آفریده ایم و شعبه ها و عشیره ها از شما قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید...!
4( قطعًا ما شما را از یک مرد و یک زن خلق کردیم و به هیئت اقوام و قبیله ها پدید آوردیم تا شاید یکدیگر را بشناسید...!

»َمن أراد أن َينجَح فی حیاته فلیجعِل الّسعی صديَقه الحمیم و الّتجربَة ُمستشاره الحکیم!«:6 	2
1( کسی که خواسته است در زندگیش پیروز گردد، تالش را دوستی گرم و صمیمی و تجربه را مشاوری حکیم برای 

خود قرار می دهد!
2( هر کسی که می خواهد در زندگی خود موفق شود باید سعی کردن را دوستی صمیمی و تجربه کردن را مشاوری 

دانا قرار دهد!
3( آن که پیروز شدن را در زندگیش خواسته است، دوست صمیمی اش را سعی کردن و مشاور دانایش را تجربه قرار می دهد!
4( هر کس بخواهد در زندگی خود موفق بشود، باید تالش را دوست صمیمی و تجربه را مشاور خردمند خویش قرار دهد!

ّم نفهم أّننا كّنا مخطئین َيجب علینا أن َنعتذر منه ُمعترفین بذلک، و هذا دلیٌل علی شجاعتنا!«:6 	2
ُ
»إذا َنعیب عمَل  أحِد ث

1( آن گاه که عیب کار کسی را بگیریم و بفهمیم که خودمان خطاکار بودیم، باید اعتراف کرده عذرخواهی کنیم، که 
این دلیل بر شجاعت مان است!

2( وقتی از کار فردی عیب می گیریم سپس می فهمیم که خطا کرده بودیم. باید ضمن اعتراف به آن، از او معذرت خواهی 
کنیم، و این دلیلی بر شجاعت ماست!

3( اگر عمل کسی را عیب بدانیم آن گاه بفهمیم که خطا کرده ایم، بر ما واجب است معذرت خواهی کرده اعتراف کنیم، 
که این دلیلی بر شجاعت ما می باشد!

4( هرگاه از عمل کسی عیب جویی کنیم آن گاه بفهمیم که ما خطاکاریم، حتمًا باید به خاطر آن عذرخواهی کنیم در 
حالی که به آن اعتراف کننده ایم، و این دلیلی بر شجاعت مان خواهد بود!

»إَن الهمس الذی يمنعک عن التعّلم فی الّصف، يضّرک ضررًا ل تتنّبه إلیه إّل فی نهاية الّسنة!«؛6 	2
1( آهسته سخن گفتنی که تو را از آموزش در کالس باز دارد، کاماًل به تو ضرری می زند که متوجه آن نمی شوی مگر 

در پایان سال!
2( در کالس در گوشی سخن گفتن، تو را از آموختنی باز می دارد که به تو قطعًا ضرر می زند و متوجه آن نمی شوی مگر 

در پایان سال!
3( آهسته سخن گفتن در کالس، تو را از یادگیری باز می دارد و به تو ضرر می زند به گونه ای که فقط در پایان سال 

متوجهش می شوی!
4( پچ پچ کردنی که تو را از آموختن در کالس باز دارد، به تو ضرری می زند که فقط در پایان سال متوجه آن می شوی!

رر بین مئات آلف نجمة ُاخری فی الّسماء ُتسّمی الدّب األكبر!«:6 	3 »هناک سبعة نجوم منیرة كمجموعٍة من الدُّ
1( هفت ستارٔه نورانی که چون مجموعه ای از مروارید در میان صد هزار ستارٔه دیگر در آسمان هستند، دّب اکبر را 

تشکیل می دهند!
2( هفت ستارٔه درخشان که چون مجموعه ای از مرواریدها در میان صدها و هزاران ستارٔه دیگر در پهنٔه آسمانند، دّب 

اکبر می باشند!
3( هفت ستارٔه درخشان همچون مجموعه ای از مرواریدها در میان صدها هزار ستارٔه دیگر در آسمان وجود دارد که 

ّدب اکبر نامیده می شود!
4( هفت ستارٔه تابان مجموعه ای چون مروارید هستند که در میان صدها هزار ستارٔه دیگر در پهنٔه آسمان قرار دارند و 

دّب اکبر نامیده می شود!

»قّوة هذا اإلعصار ُتسحب األسماَک إلی مکان بعید علی ُبعد ماَنَتی كیلومتٍر من الُمحیط األطلسّی!«:6 	3
1( قدرت این گردباد ماهی ها را به مکانی دور، در فاصلٔه دویست کیلومتری از اقیانوس اطلس می کشاَند!

2( چنین گردبادی با قدرت، ماهی ها را به مکان دور، در دویست کیلومتر دورتر از اقیانوس اطلس می اندازد!
3( نیروی این طوفان ماهی ها را به سوی مکان دور، در دویست کیلومتر آن طرف تر از اقیانوس اطلس می کشاند!

4( این گردباد با نیروی زیاد، ماهی ها را به سمت مکانی دوردست، در فاصلٔه دویست کیلومتری اقیانوس اطلس پرتاب می کند!

»ُعمر نوٍع من هذه األشجار الطويلة العجیبة قد َيصل إلی أكثر من خمسمائة سنٍة!«:6 32
1( یک نوع از این درخت های بلند، عمرش شگفت انگیز است، گاهی به بیش از پانصد سال می رسد!

2( یک نوع از این درخت های بلنِد شگفت انگیز، عمرشان قطعًا بیش تر از پانصد سال است!
3( عمر نوعی از این درختان که بلند و عجیب هستند قطعًا بیش تر از پانصد سال است!

4( عمر نوعی از این درختان بلنِد عجیب گاهی به بیش از پانصد سال می رسد!

عّین الّصحیح:6 33
1( لن تکون الحیاٌة دون نقص و لکّنها جمیلة دائمًا: زندگی را هرگز بدون نقص نخواهی یافت ولی همیشه زیباست!
2( ذهبنا إلی غابة و رأینا هناک آیات رّبنا الکبری: به جنگلی رفتیم و در آنجا نشانه های پروردگار بزرگ مان را دیدیم!

3( طوبی لمن َیجتنب الکذَب و إن کان للمزاح: خوشا به حال کسی که از دروغ گفتن دوری می کند، اگرچه برای مزاح باشد!
4( إّن العین ل تدور فی اّتجاهین إّل فی بعض الحیوانات کالحرباء: چشم بعضی حیوانات مثل حرباء در دو جهت 

مختلف می چرخد!

عّین الخطأ:6 	3
1( ُتعینني المعّلمُة فی الّدروس الّصعبة إعانُة: معلم مرا در درس های مشکل بدون شک یاری می کند!

2( إّن العلوم الّنافعة ُتنیر عقل النسان و قلبه: قطعًا علوم سودمند عقل انسان و قلبش را روشن می کند!
3( سیمأل الّلُه جمیَع نواحي األرض سالمًا شاماًل: خداوند همٔه نواحی زمین را از صلحی فراگیر پر خواهد کرد!

4( رّبنا هو الذي یحمینا من شرور الحادثات دائمًا: خدای ما کسی است که در پیشامدهای بد همواره نگهدار ماست!

»يک ساعت تفّکر بهتر از هفتاد سال عبادت است!«. عّین الصحیح:6 35
1( تفکر ساعٍة خیٌر من عبادة سبعین سنة!

2( الساعة فی التفّکر أفضل من سبعین سنة العبادات!
3( التفّکر فی الساعة خیٌر من العبادة من سبعین الّسنة!

4( ساعة واحدة من التفّکرات أفضل من سنة سبعین من العبادات!
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إقرأ الّنص الّتالی ثّم أجب عن األسئلة )36 ـ 2	( بما يناسب النّص:  		
ُيعدَّ )ُيعتبر( صیًد األسماک من أكثر الِمهن اّلتی يشتغل بها اإلنساًن لیدير عیَشه خاّصُة فی المناطق الساحلّیة أو 
ل لحوُم األسـماک واحدة من أهمِّ مصادر الغذاء اّلتی َيستفید  المناطق الُمحاطة بالُبَحیرات و األنهار، بحیث ُتشـکِّ
ا لإلنسان فی العصور القديمة، و قد ُوجدت الکثیُر  منه اإلنسـاُن فی العالم. كما كانت األسماک َمصدرًا ِغذائیًا ُمهمَّ
من الُنقوش الَحجرّية القديمة لعصر الفراعنة اّلتی تدلُّ علی صیدهم األسماَک و طريقة قیامهم به َتغذيِهم علیها، 

إضافة إلی هذا لم يجد النساُن صعوبة فی الحصول علیها!
لت مهنُة صَید األسـماک إلی رياضٍة َمحبوبة َلدی العديد من الّناس حیُث َيبلُغ َمن ُيمارسـوَنها َحوالی َماليیَن  تحوَّ
من الّناس. فهناک بعُض الّناس حیَن َيذهبون إلی المناطق اّلتی ُتوجد فیها هذه اإلمکانّیُة َيشتغلون بالصّید لکّنه 

دت الطرُق الُمستخدَمة فی صَید األسماک! بوسائط بسیطِة؛ و تحّولت ُطرُق الّصید علی َمرِّ الّزمان و َتعدَّ

عّین الَصحیح: النقوُش الحجرّية القديمة تدّل علی أّن .............6 36
ها من أجدادنا! 2( صید األسماک کان مهنٌة حدیثة ل نتعلمَّ 1( الناس کانوا یتمّنون أن َیرفعوا مشکلة جوعهم! 

4( مصدُرا غذائّیًا وحیدًا و مهّمًا من القدیم کان لحم األسماک! ل فی کیفّیة صید األسماک!  3( مرور الزمان قد سّبب تحوُّ

عّین الخطأ: لماذا كان صید األسماک من أهَم الِمَهن من قديم الزمان لإلنسان؟6 	3
1( ألّن السمک کان ثروُة طبیعیة َیجدها الّناُس فی الطبیعة!
2( ألّنهم کانوا یملؤون ساعاِت فراغهم بالشتغال بهذا العمل!
3( ألّنه کان سهاًل لإلنسان أن َیحصل علیه لیرفع حوائجه به!

4( ألّن صید األسماک ل َیسُد جوَعه فقط بل ُیساعده علی إدارة حیاته!

عّین الخطأ: َمضی الزماُن و َعلم الّناُس ...........6 	3
2( کیفّیة استخدام صید األسماک کریاضة! بل المختلفة لصید األسماک!  1( السُّ

4( أّن لحم األسماک هو فی کّل مکاٍن أفضُل مصدٍر لغذائهم! 3( کیف َیشتغلون بالصّید بالوسائط البسیطة! 

ُاذكر ما لم يأت فی النّص:6 	3
روا ُاسلوَب َعملهم علی مّر الزمان! 1( الصّیادون غیَّ

2( هناک طرٌق کثیرة للصّید َیعرفها الناس کّلها من القدیم!
3( َبعُض الّناس َیملؤون ساعات فراغهم بالقیام بصید السمک!

4( لم یکن یستفید الناس من الوسائط الّثقیلة و الحدیثة للصید!

عّین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی )		 ـ 2	(  		

»َيشتغل«:6 		
1( مضارع ـ للغائب ـ حروفه األصلیة ثالثة، و مصدره »اشتغال«/ فعل و فاعله »اإلنسان«

2( فعل مضارع ـ للغائب ـ له ثالثة حروف أصلیة و حرفان زائدان )= مزید ثالثی(/ فعل و فاعله محذوف
3( مضارع ـ ماّدته أو حروفه األصلیة »ش، غ، ل«، و مصدره علی وزن »انفعال«/ فعل و فاعله »اإلنسان«

4( فعل مضارع ـ حروفه األصلیة ثالثة، و له ثالثة حروف زائدة/ فعل و فاعله »اإلنسان« و الجملة فعلیة

ل«:6 		 »ُتشکِّ
1( فعل مضارع ـ للمفرد المؤّنث الغائب )أی للغائبة(/ فعل و فاعله »لحوم« و الجملة فعلیة

ل« علی وزن تفّعل/ فاعله »لحوم« ل« و مصدره »َتشکُّ 2( مضارع ـ للغائبة ـ ماضیه »َتشکَّ
3( مضارع ـ للمخاطب ـ حروفه األصلّیة »ش ک ل« و مصدره »تشکیل« علی وزن »تفعیل«/ مع فاعله جملٌة فعلیة

4( فعل مضارع ـ للمؤّنث ـ له ثالثة حروف أصلّیة و حرف و احد زائد )= مزید ثالثی(/ فاعله »األسماک« و الجملة فعلیة
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»مصادر«:6 2	
1( اسم ـ جمع مکّسر أو تکسیر )مفرده »مصدر« مذکر(/ مضاف الیه. و المضاف: »أهّم«

2( جمع مکّسر ـ اسم مکان )فعله »صدر« و مصدره »تصدیر«(/ مضاف، و المضاف إلیه: »الغذاء«
3( جمع تکسیر ـ اسم مکان )علی وزن »مفعل« من فعل ثالثی(/ مضاف الیه، و المضاف: »الغذاء«

4( اسم ـ جمع مکّسر )مفرده »مصدر« مذکر( ـ اسم مفعول )مأخوذ من فعل »صدر«(/ مضاف إلیه و مضاف

عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )3	 ـ 	5(  		

عّین الخطأ فی ضبط حركات الحروف:6 3	
2( عاِلٌم ُینَتَفع ِبعلِمِه َخیٌر ِمن أْلِف عاِبد! 1( َثمرة الِعلِم إخالص الَعَمل! 

َجرة الخاَنقُة َشجرٌة َتنمو فی َبعِض الغابات الُسُتوائّیة! 4( الشَّ لم!  لفین َدورًا ُمهّمَا فی الَحرِب و السِّ 3( ُتؤّدی الدَّ

عّین الّصحیح:6 		
2( الَحنیف: هو اّلذی ل َیعبد إّل الّله الواحد! 1( الُعلماء: هم الّذین یعملون لراحة الّناس! 

4( یوم الخمیس: الیوم السادس من الُسبوع و قبله یوم الجمعة! 3( الُبحیرة: یدخل ماء األنهار فیها و هی أکبر من البحر! 

عّین الّصحیح للفراغ: »نجح سعیٌد فی المسابقة و حصل علی الجائزة الذهبّیة، فهو الفائز .......!«6 5	
4( األولی 3( الواحد  2( األّول  1( األحد 

عّین ما فیه اسم التفضیل و اسم المکان معًا:6 6	
1( إّن بعض المتاجر مفتوح إلی نهایة الّلیل!

2( رأیُت مکتبة فی مدینتنا کانت من أکابر مکاتب العالم!
3( ُنحٌب أن نشتری ما نریده بثمن أرخص و نوعّیة أعلی!

4( یجب أن یکون لون جدار المطابخ خاّصة فی األماکن العاّمة أبیض!

عّین ما لیس فیه »نون الوقاية«:6 		
1( ُیساعدنی کالُم صدیقی إلصالح نفسی!

2( أقول لزمیلی أِعّنی فی حّل هذه المسألة!
ی أخي أن یصل إلی المراحل العالیة فی العلم! 3( َیتمنَّ

م دروسي الّصعبة فشکرته کثیرًا! 4( أعانني صدیقي فی َتعلُّ

عّین الصحیح للفراغین:6 		
ذهبُت مع أحد عشر زمیاًل من زمالئی إلی المکتبة فی الساعة السابعة صباحًا، رجع ِمّنا زمیالن اثنان و لکّننا بقینا 

خمس ساعات هناک. عند الرجوع كان عددنا ........... أشخاص و كانت الّساعة ...........
4( تسعة/ الثانیة عشرة! 3( عشرة/ الثانیة عشرة!  2( تسعة/ ثانی عشر!  1( عشرة/ ثانی عشر! 

عّین ما فیه الحال:6 		
1( إّن شجرة الخبز شجرة عجیبة و تحمل األثمار فی نهایة األغصان!

2( رأیت شجرة الخبز و هی تحمل أثمارها فی نهایة أغصانها!
3( رأیت شجرة الخبز اّلتی تحمل األثمار فی نهایة األغصان!

4( شجرة الخبز شجرة تحمل أثمارها فی نهایة أغصانها!
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عّین ما لیس فیه مفهوم الحصر:6 	5
2( ل یستر الناُس إّل ما یخافون من عواقب جهره! 1( ل نأخذ إلی موقف الّتصلیح إّل السّیارَة المعّطلة! 

4( لم تکن الّسالمة إّل بالّذهن الّسلیم! 3( یتناول هذا المریُض أنواع الفواکه إّل الّتفاح! 
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رشته تجربی 	

عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم ِمن أو إلی العربیة )26 ـ 35(  		

»ُقل يا أهل الکتاب تعالوا إلی كلمٍة سواٍء َبیننا و بینک أّل َنعبد إّل الله...«: بگو ای اهل كتاب6 26
1( به سمت سخنی یکسان بین ما و خودتان بیایید که، به جز خداوند را نپرستیم...!

2( به سوی سخنی بیایید که بین ما و شما یکسان بوده است و فقط الّله را بپرستیم...!
3( به سوی کلمه ای بشتابید که بین شما و ما برابر بوده است و به غیر از الّله را نپرستیم...!
4( به سمت کلمه ای یکسان بشتابید که بین ما باشد، و این که فقط خداوند را بپرستیم...!

»علینا أن نحترم األدياَن اإللهّیة و أن نتعايش مع المعتقدين بها تعايشًا ِسلمّیًا!«:6 	2
1( بر ما است به دین های خدایی احترام گذاریم و با کسانی که به خدا اعتقاد دارند با مسالمت زندگی کنیم!

2( بر ما است که به ادیان الهی احترام بگذاریم و با معتقدین به آن ها زندگی ُمسالمت آمیزی داشته باشیم!
3( بر ما واجب است که به ادیان خدایی احترام کنیم و با کسانی که معتقد هستند با مسالمت زندگی کنیم!

4( بر ما لزم است دین های الهی را محترم شمرده با معتقدان به آن زندگی سالمی را داشته باشیم!

رصًا ستستفید منها للّنجاح!«:6 	2
ُ
له صعبِّ و لکّنه َيخلُق لک ف »الفشُل َتحمُّ

1( تحّمل شکست دشوار است ولی شکست برای تو فرصتی را می آفریند که از آن در پیروزی استفاده می کنی!
2( پذیرش شکست سخت است لکن موقعیت هایی برای تو خلق می شود که از آن برای پیروز شدن استفاده می کنی!
3( شکست خوردن و پذیرش آن دشوار است اّما موقعیت هایی که برای تو خلق می کند، از آن ها در پیروزی استفاده خواهد کرد!
4( شکست تحّملش سخت است و لیکن برای تو فرصت هایی می آفرینند که از آن ها برای پیروز شدن استفاده خواهی کرد!

رون علینا تأثیرًا عمیقًا لَنجد مثَله فی اآلخرين؟!«:6 	2
ِّ
»كم شخصًا نعرف أّنهم يعملون بما يقولون، فیؤث

1( چند شخص را می شناسیم که می گویند چیزی را که بدان عمل می کنند، پس بر ما تأثیر عمیقی می گذارند که 
همانند آن را در دیگران نمی یافتیم؟!

2( چند شخص را شناخته ایم که به چیزی که می گویند عمل می کنند، و بر ما آنچنان تأثیری دارند که در دیگران مثل 
آن را نیافته ایم؟!

3( چند نفر را می شناسیم که آن ها چیزی می گویند که عمل می کنند، و بر ما آنچنان اثری دارند که در افراد دیگر 
همانندش را نمی یابیم؟!

4( چند نفر را می شناسیم که به آنچه می گویند عمل می کنند، پس بر ما تأثیر عمیقی می گذارند که در دیگران مثل 
آن را نمی یابیم؟!
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پاسخ نامه تشریحی:پاسخ نامه تشریحی: سواالت کنکور سراسری  سواالت کنکور سراسری 9999

ریاضی 99 	

11  »من ذکر و أنثی )نکره(«: از یک نر و یک ماده، از یک مرد و یک زن )2و3( / »جعلناکم ُشعوبًا و قبائَل«: شما را مّلتها .  	2
و قبایل )قبیله ها، عشیره ها( قرار دادیم )رد سایر گزینه ها( / »ِلَتعاَرفوا«: تا با یکدیگر آشنایی یابید، تا یکدیگر را بشناسید 

)رد 2و4؛ »شاید« در گزینه 4 اضافی است.(
أراد«: هرکس بخواهد )رد سایر گزینه ها؛ »َمن« ادات شرط و »أراد« فعل شرط است که به صورت »مضارع .  	2 44  »َمن 

التزامی« ترجمه می شود.( / »أن ینجح )مضارع التزامی(«: موفق بشود )شود(، پیروز گردد )رد 3( / »فلیجعل )امر(«: باید 
قرار دهد )رد 1و3( / »صدیقه الحمیم«: دوست صمیمی اش، دوست صمیمی خویش )رد 1و2( / »ُمستشاره الحکیم«: 

مشاور دانایش، مشاور خردمند خویش )رد 1و2(
22  »ثّم«: سپس )رد سایر گزینه ها( / »ُکّنا مخطئین«: خطا کرده بودیم، خطاکار بودیم )رد 3و4( / »خودمان« در 1 و .  	2

»حتمًا« در 4 اضافی هستند. / »ُمعترفین )حال(«: اعتراف کرده، ضمن اعتراف، در حالی که... اعتراف کننده )رد 3( / 
»ِمنه: از او« و »بذلك: از آن« در 1و3 ترجمه نشده اند. / »دلیٌل )نکره(«: دلیلی )رد 1( / »می باشد« در 3 و »خواهد بود« 

در 4 معادلی در عبارت عربی ندارند.
»الّتعّلم«: .  	2  / )رد 2و3(  که  گفتنی  در گوشی سخن  که،  گفتنی  آهسته سخن  که،  کردنی  پچ پچ  اّلذي«:  44  »الَهمس 

آموختن، یادگیری )رد 1و2( / »في الّصّف«: در کالس )در 2و3 در جای مناسب خود ترجمه نشده اند و باید بعد از ترجمۀ 
»الّتعّلم« بیایند.( / »یضّرك ضررًا«: به تو ضرری می رساند که، به تو ضرر می رساند به گونه ای که )»کاماًل« و »قطعًا« در 1و2 

نادرست هستند، زیرا »ضررًا« چون پس از آن جملۀ وصفّیه »ل تتنّبه« آمده است، مفعول مطلق نوعی است نه تأکیدی.(
33  »کمجموعٍة«: همچون )چون( مجموعه ای )رد سایر گزینه ها؛ »که« در 1و2 اضافی است، و »چون« در 4 در جای .  30

مناسب خود ترجمه نشده است.( / »الّدرر )جمع(«: مرواریدها )رد 1و4( / »بین مئات آلف«: در میان صدها هزار )رد 1و2( 
ی )مضارع مجهول(«: نامیده می شود )رد 1و2( / »پهنه« در 2و4 اضافی است. / »ُتسمَّ

11  »قّوة هذا اإلعصار«: قدرت این گردباد، نیروی این طوفان )رد 2و4( / »تسحب )مضارع اخباری(«: می کشاَند )رد .  31
سایر گزینه ها؛ در 2و4 اشتباه ترجمه شده است و در 3 به صورت »ماضی استمراری« ترجمه شده است.( / »مکان بعید 
)نکره(«: مکانی دور، مکانی دور دست )رد 2و3( / »علی ُبعد«: در فاصلۀ )در 2و3 ترجمه نشده است.( / »ماَئَتي کیلومتٍر 

)نکره(«: دویست کیلومتری )رد 2و3( / »دورتر« و »آن طرفتر« در 3 اضافی هستند.
44  »ُعمر نوٍع )نکره(«: عمر نوعی )رد 1 و 2( / »ِمن هذه األشجار الطویلة العجیبة«: از این درختان بلنِد عجیب، از این .  32

درخت های بلند شگفت انگیز )رد 1و3( / »قد َیِصُل«: گاهی می رسد )رد 2و3(
33  بررسی گزینه های نادرست:.  33

1( »تکون« فعل مضارع صیغۀ »هي« است نه »أنَت« و »الحیاة« فاعل آن است نه مفعول.  ترجمۀ صحیح: »زندگی هرگز 
بدون نقص نخواهد بود ولی همیشه زیبا است.«

2( »الکبری )مفرد مؤّنث(« در ترکیب »آیات رّبنا الکبری« صفت برای »آیات« است نه »رّب«. ترجمۀ صحیح: »... و در آنجا 
نشانه های بزرگ تر پروردگارمان را دیدیم.«

4( »ل تدور... إّل« اسلوب حصر است که می تواند به صورت مثبت و مؤّکد ترجمه شود. هم چنین »مختلف« در ترجمۀ فارسی 
اضافی است و معادلی در عبارت عربی ندارد و »الحرباء« نیز به معنی »آفتاب پرست« است. ترجمۀ صحیح: »چشم فقط در 

برخی حیوانات مثل آفتاب پرست در دو جهت می چرخد.«
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44  در )4( ضمیر »هو« ترجمه نشده است، هم چنین »َیحمي« فعل مضارع است که صحیح ترجمه نشده است. »من .  34
شرور الحادثات« نیز صحیح ترجمه نشده است.

ترجمۀ صحیح: »پروردگار ما همان کسی است که همیشه ما را از بدی های حادثه ها حفظ می کند.«
ر ساعٍة )رد سایر گزینه ها؛ »یک ساعت« نکره و »تفّکر« مفرد است.( / »هفتاد سال«: سبعین .  	3 11  »یک ساعت تفّکر«:  تفکُّ

سنة )رد 3و4( / »عبادت )مفرد(«: عبادة )رد 2و4( / »ِمن: از« در )3( و )4( که قبل و بعد »سبعین« آمده است، اضافی است.
ترجمۀ متن درک مطلب:

»ماهیگیری از بیشترین شغل هایی به شمار می رود که انسان به آن مشغول است، تا زندگی خود را به ویژه در مناطق ساحلی 
یا مناطق احاطه شده با دریاچه ها و رودخانه ها اداره کند )بچرخاند(، به طوری که گوشت های ماهیان یکی از مهم ترین منابع 

غذا را تشکیل می دهند که انسان در جهان از آن استفاده می کند.
هم چنین ماهیان منبع غذایی مهمی برای انسان در زمان های قدیم بوده اند و بسیاری از کنده کاری های سنگی قدیمی 
مربوط به دورۀ فرعونیان یافت شده است که بر صید ماهیان و روش ماهیگیری آنها و تغذیه شان از آنها دللت می کند. عالوه 
بر این انسان در دستیابی به آن سختی ای نیافت )ندید(. شغل ماهیگیری به ورزشی دوست داشتنی  نزد بسیاری از مردم 
تبدیل شده است تا جایی که تعداد کسانی که آن را انجام می دهند، به میلیون ها نفر می رسد. برخی از مردم هستند زمانی 
 که به مناطقی می روند که این فرصت و امکان وجود دارد مشغول صید می شوند ولی با وسایلی ساده، و روش های صید به 

مرور زمان متحّول شد و روش های به کار برده شده در ماهیگیری زیاد شد.«
33  [گزینۀ] درست را مشّخص کن: نقش های سنگی قدیمی بر این دللت دارد که....  	3

1( مردم آرزو می کردند که مشکل گرسنگی خود را برطرف کنند!
2( صید ماهیان یک شغل جدیدی بود که ما آن را از اجدادمان نمی آموختیم!

3( گذشت زمان باعث تحّولی در کیفّیت صید ماهیان شده است!
4( تنها منبع غذای مهم از قدیم گوشت ماهیان بوده است!

22  [گزینۀ] نادرست را مشّخص کن: چرا از زمان قدیم صید ماهیان از مهم ترین شغل ها برای انسان بوده است؟.  	3
1( زیرا ماهی ثروتی طبیعی بود که مردم آن را در طبیعت می یافتند!

2( زیرا آنها اوقات فراغتشان را با مشغول شدن به این کار پر می کردند!
3( زیرا برای انسان آسان بود که به آن دست یابد تا به وسیلۀ آن نیازهایش را برطرف کند!

4( زیرا صید ماهیان تنها جلوی گرسنگی اش را نمی گرفت، بلکه به او در ادارۀ زندگی اش نیز کمک می کرد!
44  [گزینۀ] نادرست را مشّخص کن: زمان گذشت و مردم فهمیدند....  	3

2( چگونگی به کار بردن ماهیگیری را به عنوان یک ورزش! 1( راه های مختلف را برای صید ماهیان! 
4( که گوشت ماهیان در هر جایی بهترین منبع برای غذایشان است! 3( چگونه با وسایل ساده به صید مشغول شوند! 

22  آنچه را در متن نیامده است، ذکر کن:.  	3
1( صّیادان روش  کارشان را به مرور زمان تغییر دادند!

2( راه های بسیاری برای شکار وجود دارد که مردم همۀ آنها را از قدیم می دانستند!
2( برخی از مردم اوقات فراغت خود را با اقدام به ماهیگیری پر می کنند!

4( مردم از وسایل سنگین و جدید برای صید استفاده نمی کردند!
11   خطاهای سایر گزینه ها:.  40

2( فاعله محذوف ⇐ فاعله »اإلنسان« [»َیشتغل« فعل مضارع معلوم است و فاعل آن »اإلنسان« می باشد.]
3( ِانفعال ⇐ ِافِتعال [»َیشتغل« فعل مضارع از باب »ِافِتعال« است: ِاشَتَغَل َیشَتِغُل ِاشَتِغْل ِاشِتغال]

4( له ثالثة حروف زائدة ⇐ له حرفاِن زائداِن [باب »افتعال« دارای دو حرف زائد ست.]
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11  خطاهای سایر گزینه ها:.  41
ل« ⇐ علی وزن »َتفعیل«  ل« ⇐ مصدره »َتشکیل« / »علی وزن »تفعُّ َل« / مصدره »تشکُّ َل« ⇐ ماضیه »َشکَّ 2( ماضیه »َتشکَّ

ل« فعل مضارع از باب »تفعیل« است.] [»ُتشکِّ

ل« صیغۀ »للغائبة )مفرد مؤّنث غایب: هي(« است.] 3( للمخاطب ⇐ للغائبة [»ُتشکِّ
4( فاعله »األسماك« ⇐ فاعله »لحوُم« [»األسماك« مضاف الیه است.]

11  خطاهای سایر گزینه ها:.  42
باب  که مصدر  لذا »تصدیر«  ثالثی مجّرد ساخته می شود،  فعل  از  [اسم مکان  ⇐ مصدره »صدور«  2( مصدره »تصدیر« 

»تفعیل« است، نادرست می باشد.]
»الغذاء«  و  که »مصادر« مضاف  اضافی است  ترکیب  الغذاء«  [»مصادر  »الغذاء«  المضاف إلیه:   ⇐ »الغذاء«  المضاف:   )3

مضاف الیه آن است.]
4( اسم مفعول ⇐ اسم مکان [»مصادر« جمع مکّسر »َمصَدر« است و اسم مکان می باشد.]

44  - الخاَنقة ⇐ الخاِنقة [»الخاِنقة« اسم فاِعل از فعل ثالثی مجّرد است.].  43
- اُلسُتوائّیة ⇐ اِلسِتوائّیة [»ِاسِتواء« مصدر باب »ِافِتعال« است.]

22  ترجمۀ گزینه ها:.  44
1( مزدوران: همان کسانی هستند که برای آسایش مردم کار می کنند! [توضیح داده شده با کلمۀ »الُعّمال: کارگران« تناسب دارد.]

2( یکتاپرست: او کسی است که تنها خدای یگانه را می پرستد!
3( دریاچه: آب رودها در آن وارد می شود و آن بزرگ تر از دریا است! [توضیح داده مربوط به کلمۀ »الُمحیط: اقیانوس« است.]

4( پنج شنبه: روز ششم از هفته و قبل از آن روز جمعه است! [قبل از روز پنج شنبه »األربعاء: چهارشنبه« است.]
..... است.« برای جای .  	4 برندۀ  او  یافت، پس  به جایزۀ طالیی دست  و  برنده شد  22  معنی عبارت: »سعید در مسابقه 

خالی عدد ترتیبی نیاز است که نقش »صفت« را نیز داشته باشد و با توجه به مذّکر بودن »الفائز« که موصوف است، »األّول« 
صحیح می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:
1( »األحد« به معنی »یکشنبه« است و مناسب جای خالی نیست.

3( »الواحد« به معنی »یک« است و عدد اصلی می باشد.
4( »األولی« به معنی »نخست« است و عدد ترتیبی می باشد، اّما چون مؤّنث است برای »الفائز« مناسب نیست.

22  در گزینه )2( »أکابر )جمع مکّسر »أکَبر«(« اسم تفضیل است و »َمکتبة« و »َمکاِتب )جمع مکّسر »مکتبة«(« نیز اسم .  	4
مکان هستند. [»مدینة )شهر(« اسم مکان نیست.]

بررسی سایر گزینه ها:
است.  نیامده  عبارت  این  در  تفضیل  اسم  اّما  است،  مکان  اسم  فروشگاه(«  )مغازه،  »الَمتَجر  مکّسر  جمع  » الَمتاِجر«   )1

[»مفتوح« اسم مفعول است.]

3( »أرَخص )ارزان تر(« و »أعَلی )برتر(« هر دو اسم تفضیل هستند، اّما اسم مکان در این عبارت نیامده است.
4( »الَمطابخ )جمع مکّسر »الَمطَبخ«(« اسم مکان است، اّما اسم تفضیل در این عبارت نیامده است. [»أبیض )سفید(« 

اسم تفضیل نیست.]
ی« در )3( فعل مضارع از ریشۀ »َمَنی« است و »ن« جزء حروف اصلی )ریشه( آن می باشد. [»یتمّنی« از .  	4 33  فعل »َیتمنَّ

باب »تفّعل« است.]
بررسی سایر گزینه ها:

ِعْن + ن )وقایه( + ضمیر »ي«   4( أعاَنني: أعاَن + ن )وقایه( 
َ
1( ُیساعدني: ُیساِعُد + ن )وقایه( + ضمیر »ي«   2( أِعّني: أ

+ ضمیر »ي«



368

هزار تست جامع عربی

33  ترجمۀ عبارت: »در ساعت هفت صبح به همراه یازده همکالسی از همکالسی هایم به کتابخانه رفتم، دو همکالسی مان .  	4
برگشتند ولی ما پنج ساعت آنجا ماندیم. هنگام برگشت تعداد ما … نفر بود و ساعت … بود.« برای جای خالی اّول با یک 
جمع و تفریق ساده، به راحتی می توان به پاسخ دست یافت: من + 11 نفر به کتابخانه رفتیم؛ یعنی 12 نفر به کتابخانه 
رفتیم، بعد 2 نفر از ما برگشتند که می ماند؛ 10 نفر )رد 2و4(، بعد ساعت 	 رفتیم و بعد پنج ساعت برگشتیم؛ یعنی بازگشت 

ما می شود؛ ساعت 12 )رد 1و2(
برای جای خالی دّوم، با توّجه به اینکه »الّساعة« مؤّنث است، کلمۀ مؤّنث »الّثانیة عشرة« مناسب است.

22  در )2( »و هي تحِمُل« جملۀ حالّیه اسمّیه است و حالت »شجرة الخبز« را بیان کرده است. [واو حالّیه / هي: مبتدا .  	4
/ َتحِمُل: خبر]

بررسی سایر گزینه ها:
1( »و« در »و تحمل« حرف عطف است و نمی تواند واو حالّیه باشد. [هیچگاه »و« + فعل مضارع نمی تواند »جملۀ حالّیه« باشد.]
است،  آمده  »اّلتي«  از  پس  چون  »تحمل«  فعل  پس  ندارند؛  نقشی  هیچ  اّلذیَن،...«  اّلتي،  »اّلذي،  از  پس  فعل های   )3

نمی تواند حال باشد.
4( فعل »تحمل« پس از اسم نکرۀ »شجرٌة« آمده است و آن را توصیف کرده است، بنابراین »جملۀ وصفّیه« است نه حال.

33  در )3( با توجه به مثبت بودن جملۀ قبل از »إّل« به سادگی می توان فهمید که »اسلوب حصر« نیست و »اسلوب .  0	
الفواکه« مستثنی منه است.] در سایر گزینه ها »الّسّیارة«، »ما« و »بالّذهن«  [»الّتّفاح« مستثنی و »أنواع  استثناء« است. 

مستثنی هستند و »مستثنی منه« هیچ کدام از آنها در جملۀ قبل از »إّل« نیامده است و همگی »اسلوب حصر« هستند.

تجربی 99 	

11  »کلمٍة سواٍء )نکره(«: سخنی )کلمه ای( یکسان )رد 2 و 3( / »َتعاَلوا )فامر(«: بیائید )رد 3و4( / »بیننا و بینکم«: بین .  	2
ما و خودتان، بین ما و شما )رد 3و4( / »أّل نعبد إّل...«: که جز... نپرستیم، که فقط... بپرستیم )رد سایر گزینه ها؛ حرف 
»و« در 2و3 و »و اینکه« در 4 نادرست هستند.( / »که... بوده است« در 2و3 و »که... باشد« در 4 نیز نادرست هستند. / 

حرف »از« در 3 در عبارت »از الّله« اضافی است.
22  »أن نحترم«: که احترام بگذاریم )رد 4( / »األدیان اإللهّیة«: دین های الهی )رد 1و3( / »أن نتعایش... تعایشًا سلمّیًا«: .  	2

با... زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم، با... با مسالمت زندگی کنیم  )رد 4( / »مع المعتقدین«: با معتقدان )رد 1و3( 
/ »بها«: به آنها )رد سایر گزینه ها(

له صعٌب«: شکست تحّملش سخت است )رد سایر گزینه ها( / »َیخلق«: خلق می کند، می آفریند )رد .  	2 44  »الفشُل تحمُّ
2( / »ُفرصًا )جمع و نکره(«: فرصت هایی، موقعیت هایی )رد 1( / »ستستفید )مستقبل(«: استفاده خواهی کرد )رد 1و2( 
/ »ِمنها«: از آنها )رد 1و2( / »للّنجاح«: برای پیروزی، برای پیروز شدن )در 1و3 »در« نادرست است.( / »پذیرش« در 1و2 

اضافی است.
44  »نعرف«: می شناسیم )رد 2( / »یعملون بما یقولون««: به آنچه )به چیزی که( می گویند عمل می کنند )رد 1و3( / »ل .  	2

نجُده )مضارع اخباری(«: آن را نمی یابیم )رد 1و2( / »في اآلخرین«: در دیگران )رد 3( / »تأثیرًا عمیقًا«: تأثیر عمیقی )رد 2و3(
33  »من الکتب«: از کتاب ها )رد 4( / »ما«: آنچه )رد سایر گزینه ها؛ »هرچه« و »هر آنچه« در 1و2 نادرست است. در 4 .  30

نیز ترجمه نشده است.( / »فکٌر قادر )نکره(«: فکری قادر )رد سایر گزینه ها( / »علی تمییز المسائل«: بر تشخیص مسائل 
)رد سایر گزینه ها(

33  »َقد قاَم بـ...«: به... اقدام کرده )نموده( است )رد 2( / »یجتهد... اجتهادًا )مفعول مطلق تأکیدی(«: بدون شک... تالش .  31
می کند )رد سایر گزینه ها( / »فرحیَن )حال(«: با خوشحالی )رد 1و2( / »سّتة أّیام ِمن األسبوع«: شش روز از هفته )رد 2و4(
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رشته ریاضی 	

عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربّیة:  		

﴿أرسلنا إلی فرعوَن رسواًل، فَعصی فرعوُن الرسوَل﴾:6 	.
1( پیامبر را که برای فرعون مبعوث کردیم، فرعون از او اطاعت نکرد.

2( به سوی فرعون رسولی فرستادیم، پس فرعون از آن رسول نافرمانی کرد.
3( رسولی به سوی فرعون گسیل داشتیم، ولی فرعون از رسول ما سرپیچی کرد.

4( برای فرعون آن پیامبر را ارسال کردیم، پس فرعون بر آن پیامر عصیان کرد.

»الّصدُق کصّحة اإلنسان، الُیمکن أن ُتدرك قیمُته إاّل عندما ُیفَقد!«:6 	.
1( صدق همان سالمتی انسان است، فقط زمانی که از دست برود قدر آن دانسته می شود!

2( صداقت مانند سالمتی انسان است، تا زمانی که از دست نرود امکان ندارد ارزش آن درک شود!
3( راستی همان صّحت بدن انسان است، ارزشش درک نمی شود مگر آن گاه که آن را از دست بدهد!

4( درستی همچون سالمت بدن انسان است، نمی توان قدر آن را دریابی مگر زمانی که از دست برود!

»إن ذهبنا من نفس الّطریق اّلذي کّنا نذهب منه من قبل، وصلنا إلی ذلك المکان اّلذي ُکّنا نصل إلیه دائمًا!«:6 	.
1( اگر از راهی برویم که همیشه می رفتیم، به آن مکانی می رسیم که قباًل رسیده ایم!

2( اگر از راهی رفتیم که قباًل رفته بودیم، به همان محّلی که دائمًا می رسیدیم رسیده ایم!
3( اگر از همان راهی رفتیم که دائمًا رفته بودیم، به آن محّلی که همیشه می رسیدیم، می رسیم!

4( اگر از همان راهی برویم که از قبل می رفتیم، به همان مکانی می رسیم که همیشه می رسیدیم!

»من ُیؤمن بأّنه سینجح في طریقه، الشك أّنه قد استطاع أن ُیوصل نفسه إلی نصف الّطریق!«:6 	.
1( هر کس ایمان داشته باشد که او در راهش پیروز خواهد شد، شکی نیست که خودش می تواندبه نیمٔه راه برسد!
2( آن کس که ایمان داشت که در آینده در راه خود موّفق خواهد شد، حتمًا خود توانسته است به اواسط راه برسد!

3( کسی که ایمان داشته باشد به این که در راهش موّفق خواهد شد، بی شک توانسته است خود را به نیمٔه راه برساند!
4( هر آن کس که ایمان دارد به این که در مسیرش پیروز خواهد شد، قطعًا خواهد توانست که خود را به اواسط مسیر برساند!

عون عمالءهم أن ُیفّرقونا!«:6 	. رة، و لکّن األعداء ُیشجِّ »االحتفاظ بالوحدة فضٌل ألّمتنا المفکِّ
1( حفظ وحدت، برتری برای اّمت متفّکر ماست، که دشمنان مان عوامل خود را به پراکنده ساختن ما تشویق می کنند!
2( حفظ وحدت برای اّمت متفّکر ما فضیلتی است، ولی دشمنان، مزدوران خود را تشویق می کنند که ما را پراکنده کنند!
3( نگه داشتن وحدت اّمت اندیشمندمان، فضیلتی است که دشمنان ما مزدوران را تشویق می کنند ما را پراکنده سازند!
4( نگه داشتن وحدت برای اّمت ما که اندیشمند است فضلی به شمار می آید، ولی دشمنان عوامل خود را تشویق به 

پراکنده شدن ما می کنند!

»َمن َیری الّناَس ِصغارًا، کاّلذي هو واقف علی قّمة الجبل، یراه الّناس صغیرًا أیضًا«:6 	.
1( آن که مردم در نظرش کوچکند، مثل کسی است که بر قّله ای از کوه ایستاده، او هم در نظر مردم کوچک می نماید!

2( هر کس مردم را کوچک دید، همچون کسی است که بر قّله ای در کوه ایستاده، مردم هم او را کوچک می بینند!
3( کسی که مردم را کوچک می بیند، چون کسی است که بر قّلٔه کوه ایستاده، مردم نیز او را کوچک می بینند!

4( هر آن که مردم را کوچک انگاشت، همان کس است که روی قّلٔه کوه ایستاده، مردم هم او را کوچک می انگارند!
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رشته ریاضی 	

عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربّیة:  		

﴿أرسلنا إلی فرعوَن رسواًل، فَعصی فرعوُن الرسوَل﴾:6 	.
1( پیامبر را که برای فرعون مبعوث کردیم، فرعون از او اطاعت نکرد.

2( به سوی فرعون رسولی فرستادیم، پس فرعون از آن رسول نافرمانی کرد.
3( رسولی به سوی فرعون گسیل داشتیم، ولی فرعون از رسول ما سرپیچی کرد.

4( برای فرعون آن پیامبر را ارسال کردیم، پس فرعون بر آن پیامر عصیان کرد.

»الّصدُق کصّحة اإلنسان، الُیمکن أن ُتدرك قیمُته إاّل عندما ُیفَقد!«:6 	.
1( صدق همان سالمتی انسان است، فقط زمانی که از دست برود قدر آن دانسته می شود!

2( صداقت مانند سالمتی انسان است، تا زمانی که از دست نرود امکان ندارد ارزش آن درک شود!
3( راستی همان صّحت بدن انسان است، ارزشش درک نمی شود مگر آن گاه که آن را از دست بدهد!

4( درستی همچون سالمت بدن انسان است، نمی توان قدر آن را دریابی مگر زمانی که از دست برود!

»إن ذهبنا من نفس الّطریق اّلذي کّنا نذهب منه من قبل، وصلنا إلی ذلك المکان اّلذي ُکّنا نصل إلیه دائمًا!«:6 	.
1( اگر از راهی برویم که همیشه می رفتیم، به آن مکانی می رسیم که قباًل رسیده ایم!

2( اگر از راهی رفتیم که قباًل رفته بودیم، به همان محّلی که دائمًا می رسیدیم رسیده ایم!
3( اگر از همان راهی رفتیم که دائمًا رفته بودیم، به آن محّلی که همیشه می رسیدیم، می رسیم!

4( اگر از همان راهی برویم که از قبل می رفتیم، به همان مکانی می رسیم که همیشه می رسیدیم!

»من ُیؤمن بأّنه سینجح في طریقه، الشك أّنه قد استطاع أن ُیوصل نفسه إلی نصف الّطریق!«:6 	.
1( هر کس ایمان داشته باشد که او در راهش پیروز خواهد شد، شکی نیست که خودش می تواندبه نیمٔه راه برسد!
2( آن کس که ایمان داشت که در آینده در راه خود موّفق خواهد شد، حتمًا خود توانسته است به اواسط راه برسد!

3( کسی که ایمان داشته باشد به این که در راهش موّفق خواهد شد، بی شک توانسته است خود را به نیمٔه راه برساند!
4( هر آن کس که ایمان دارد به این که در مسیرش پیروز خواهد شد، قطعًا خواهد توانست که خود را به اواسط مسیر برساند!

عون عمالءهم أن ُیفّرقونا!«:6 	. رة، و لکّن األعداء ُیشجِّ »االحتفاظ بالوحدة فضٌل ألّمتنا المفکِّ
1( حفظ وحدت، برتری برای اّمت متفّکر ماست، که دشمنان مان عوامل خود را به پراکنده ساختن ما تشویق می کنند!
2( حفظ وحدت برای اّمت متفّکر ما فضیلتی است، ولی دشمنان، مزدوران خود را تشویق می کنند که ما را پراکنده کنند!
3( نگه داشتن وحدت اّمت اندیشمندمان، فضیلتی است که دشمنان ما مزدوران را تشویق می کنند ما را پراکنده سازند!
4( نگه داشتن وحدت برای اّمت ما که اندیشمند است فضلی به شمار می آید، ولی دشمنان عوامل خود را تشویق به 

پراکنده شدن ما می کنند!

»َمن َیری الّناَس ِصغارًا، کاّلذي هو واقف علی قّمة الجبل، یراه الّناس صغیرًا أیضًا«:6 	.
1( آن که مردم در نظرش کوچکند، مثل کسی است که بر قّله ای از کوه ایستاده، او هم در نظر مردم کوچک می نماید!

2( هر کس مردم را کوچک دید، همچون کسی است که بر قّله ای در کوه ایستاده، مردم هم او را کوچک می بینند!
3( کسی که مردم را کوچک می بیند، چون کسی است که بر قّلٔه کوه ایستاده، مردم نیز او را کوچک می بینند!

4( هر آن که مردم را کوچک انگاشت، همان کس است که روی قّلٔه کوه ایستاده، مردم هم او را کوچک می انگارند!

»کان رجـاُل هاتیـن القبیلتین َینهبون أمواَل الّنـاس من طریق ذلك المضیق حّتی ُاغلق بسـدٍّ عظیم من الحدید و 6 ..
النحاس المذاب«:

1( مردان این دو قبیله اموال مردم را از راه آن تنگه به یغما می بردند تا این که با سّد بزرگی از آهن و مس ذوب شده، بسته شد.
2( مردان آن دو قبیله اموال مردمان را از طریق این تنگه غارت کردند تا این که به وسیلٔه سّد بزرگی از آهن و مس مذاب 

بسته شد.
3( بزرگان این دو قبیله دارایی های مردم را از راه آن تنگه به یغما می برند تا این که با سّدی بزرگ از مس و آهن آب شده 

بسته شود.
4( بزرگان آن دو قبیله دارایی های مردمان را از طریق آن تنگه غارت می کردند تا این که به وسیلٔه سّدی بزرگ از مس و 

آهن آن را بستند.

عّین الصحیح:6 ..
1( کان صدیقي أّلف کتابًا توَجد فیه قصٌص مفیدة: دوستم کتابی تألیف کرد. در آن داستان های مفیدی می یابی!

2( لالعبي المباراة وقت محّدد یجب أداء أعمالهم فیه: بازیکنان مسابقه در وقت مشخص باید کارها را انجام دهند!
3( الّلهم ِاجعلنا مّمن یتوبون إلیك فتقبلهم: خدایا ما را از کسانی قرار بده که به سوی تو توبه می کنند و آن ها را می پذیری!

4( إن لم یتعایش الناس بعضهم بعضًا فالسبیل لتقّدم بلدهم: مردم باید با یکدیگر هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشند 
تا راهی برای پیشرفت کشورشان بیابند!

عّین الخطأ:6 	.
1( بالحلم عن الّسفیه یکثُر األنصاُر: بردباری بر نادان یاران را زیاد می کند!

2( سیأتي الغُد بکثیر ِمّما ال َتعرفون: فردا بسیاری از آنچه را نمی دانید، خواهد آورد!
3( الّله اّلذي َینصر الُمجاهدین و ُهم قلیلون: خدا کسی است که مجاهدان را با این که اندکند یاری می کند!

4( یوَجد الّنفُط َتحت طبقاِت األرض بعد مرور قروٍن: نفت زیر طبقات زمین بعد از گذشتن قرن ها یافت می شود!

»کشاورز را دیدم در حالی که محصول را جمع می کرد«. عّین الصحیح:6 	.
2( شاهدُت فاّلحًا و هو یجمع المحصوَل. 1( شاهدُت فاّلحًا و هو یجمع محصوَله. 

4( رأیُت الفاّلح و هو َیجمع المحصوَل. 3( رأیُت الفاّلح و هو َیجمع محصواًل. 

إقرأ الّنص الّتالي ثّم أجب عن األسئله بما یناسب النّص:  		

اإلنسـان المثالّي اّلذي َیسـعی للمجد هو اإلنسان اّلذي ینظر إلی العاَلم کسـاحة ال ُیری فیها إاّل الحرکة و النشاط، 
حیث إّن الرخوة و الّسـکون ُیسـاویان الموت! و کذلك إّن کّل من في الوجود إذا أراد الّنصَر و الّظفر ُملَزم بمواجهة 

العاَلم کمجموعة فیها نزول و صعود ال حیلة منهما و ال ُیمکن اختیار أحِدهما دون اآلخر!
فإّن المصاعب اّلتي تقع في سـبیل الطالب ـ علی سـبیل المثال ـ هي اّلتي تقع قلیاًل أو کثیرًا أو مشابهًا في سبیل 
سـعُة تقبل الحیاة بما فیها مـن دون ضجر، و لکن من کانت الحیـاة أکبر منه و اّلذي  اآلخریـن. فمن کانت نفُسـه ُمتَّ
ر شأَن نفسه فالحیاة تتغّلب علیه، فحیئنٍذ یعیش هذا األنساٌن مأیوسًا یلعن اآلخرین بُحّجة أّنهم لم یکونوا في  صغَّ

سبیل قضاء حوائجه!

عّین الصحیح:6 	.
2( مقدار المصاعب یتساوی في جمیع أبناء البشر! 1( الحیاة تواجه أبناء البشر مواجهة متشابهة! 

4( المأیوس یعیش و هو یفّکر في قضاء حوائج اآلخرین! 3( الّرخوة و الّنزول و الّصعود مّما ال حیلة منها أبدًا! 
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عّین الصحیح:6 	.
1( إّن الّنزول و الّصعود من أسباب اإلنسان المثالّي للوصول إلی المجد!

2( من کانت نفسه مّتسعة فال یری المصاعب إاّل في طریقه فقط!
3( ال مصاعب إاّل في طریق اإلنسان المأیوس!

4( ال یشعر بالّسوء َمن یقبل الحیاة بما فیها!

من هو اإلنسان اّلذي مرافُقه الّنصُر و الّظفر؟ عّین الخطأ:6 	.
2( من ال یری الحیاة بوجه واحد فقط! 1( من تتغّلب الحیاة علیه!  

4( من یری أّن النشاط هو من الّسنن اإللهّیة! 3( من ال یفّکر فقط بوقوع ما یحّبه! 

عّین ما هو األنسب للعبارة التالیة:6 	.

»إّن المصاعب الّتي تقع في سبیل الّطالب هي الّتي تقع في سبیل اآلخرین«.
2( لعٌل الُعسر ُیصبح ُیسرًا في الغد! 1( الّنجاح وقٌف علی من ال ینام! 

4( الّدنیا محفوفة بالبالیا! )محفوفة: مستورة( 3( الّدهر یومان یوم لك و یوم علیك! 

عّین الخطأ في اإلعراب و التحلیل الصرفي  		

»کانت«:6 		
1( فعل ماٍض ـ  للمفرد المؤنث الغائب / من األفعال الناقصة، بمعنی »بود«

2( فعل ماٍض ـ للمفرد المؤنث / فعٌل من األفعال الناقصة، و الجملة جواب شرط
3( ماٍض ـ للمفرد ـ حروفه األصلیة ثالثة / فعل من األفعال الناقصة، بمعنی »بود«
4( ماٍض ـ للمؤّنث ـ له ثالثة حروف أصلیة / من األفعال الناقصة، و الجملة شرطیة

ر«:6 		 »صغَّ
1( ماٍض ـ للمفرد الغائب ـ له حرف واحد زائد ـ معلوم / فعل و مفعوله »شأن«

2( ماٍض ـ للمفرد المذّکر الغائب ـ مصدره علی وزن تفعیل ـ معلوم / فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیة
3( فعل ماٍض ـ له حرف زائد و مصدره » تصغیر« علی وزن تفعیل / فعل و فاعل، و الجملة فعلیٌة

4( فعل ماٍض ـ له حرف واحد زائد، و مصدره علی وزن »تفّعل« / فعل و فاعل، و الجملُة فعلیٌة

»الطالب«:6 .	
1( مفرد مّذکر ـ اسم فاعل )فعله: َطَلب( ـ  معّرف بأل / مضاف إلیه للمضاف »سبیل«

2( اسم ـ مفرد مّذکر ـ اسم فاعل )فعله: َطَلب، و مصدره: مطالبة(/ مضاف إلیه
3( مفرد مذّکر ـ اسم فاعل )فعله »طلب« بدون حرف زائد( ـ معّرف بأل

4( اسم ـ  مفرد ـ اسم فاعل )من فعل »طلب« و اسم مفعوله: مطلوب(

عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة:  		

عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:6 .	
1( الِعلُم نوٌر و ضیاء َیقِذُفُه الّلُه في ُقلوِب أولیائِه.

2( ّربَّ َکتاب َتجَتِهُد في ِقراَءِتِه، ُثمَّ ال َتحُصُل َعلی فائدٍة َمنُه.
یِل، َیغرُق ُکلُّ مکاٍن في الُظالم. 3( َعنَدما َینَقِطُع َتّیاُر الَکهرباء في اللَّ

4( في َیوٍم ِمَن األّیاِم شاهَد جماعٌة ِمَن الُمسافریِن واَقفین أمام الَمسِجِد.
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عّین الخطأ:6 		
1( أسَری: تحّرك لیاًل )الصباحًا(!

2( المستنقع: مکان فیه میاه و رائحة میاهه کریهة!
3( الغیم: نوع من الّسحاب ال ینزل منه إاّل المطر!

4( الفریق: جماعة من الّناس اّلذین لهم هدف واحد!

عّین الخطأ عن تعیین الساعة: الثانیة عشرة إاّل ربعًا:6 		
2( الحادیة عشرة و خمس و أربعون دقیقة   11/45 )1

4( 12 إاّل خمس عشرة دقیقة 3( 11 و 30 دقیقه  

عّین ما فیه »اسم التفضیل« أکثر:6 		
2( أشرف الّناس من یکون رؤوفًا لاُلسرة! 1( أعوذ من الّشرور بأحسن الخالقین! 

4( أفضلکم َمن هو ألین و ألطف لآلخرین! 3( ُاحٌب أوسط ااُلمور ألّنها خیر األعمال! 

عّین ما فیه الم األمر:6 		
1( عند مشاهدة آثار قدرة الّله لیخشع القلب!

2( ساِعد أصدقاءك لیخرجوا من مشاکلهم بسهولة!
3( یجب علی اإلنسان کثیٌر من المحاوالت لُیصلح نفسه!
4( ذهب صدیقي إلی متجر آخر لیشتری سروااًل أرخص!

عّین ما فیه »نون الوقایة«:6 		
2( سینفعني غدًا کلُّ ما أتعّلم الیوم! 1( إّن البلبل ُیغّني حّتی إذا کان في القفس! 

4( هذا الّرجل یبني بیته في حدیقة خارج المدینة! 3( ال َتحزنی إّن الّله یساعدك في هذه المسألة! 

عّین »ما« شرطّیًة:6 		
1( ما تتعّلمه من العلوم المختلفة ُتبّعدك عن الجهالة!

2( ما نبتت األشجار الخانقة في بلدنا ألّنها أشجار ِاستوائّیة!
3( ما وجدَت في ذلك الکتاب اّلذي أّثر في نفسك بعد قرائته!

4( ما من صابر یصبر علی المشاکل إاّل و هو یحصل علی الّنجاح!

عّین ما لیس فیه المفعول المطلق:6 		
1( إن أکرمت الکریم إکرامًا بالغًا تشاهد نتیجته!

ب المؤمن نفسه قبل تعلیم غیره تأدیبًا جمیاًل! 2( أدَّ
3( کان عّش بعض الّطیور بعیدًا کثیرًا عن المفترسین!

4( رغب المسافرون أن یسکنوا في ذلك المکان رغبًة کثیرًة!
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تجربی 1400 	

عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربّیة:  		

روا ما بأنفسهم﴾:6 	. ر ما بقوم حّتی ُیغیِّ ﴿إّن الّلَه ال ُیغیِّ
1( همانا الّله چیزی را که در دل قوم وجود دارد دگرگون نمی کند مگر وقتی که درون خویش را دگرگون کنند!

2( قطعًا الّله در آنچه در اقوام وجود دارد تغییر ایجاد نمی کند مگر زمانی که آنچه در دل هایشان هست تغییر کند!
3( همانا خداوند آنچه را در قومی هست تغییر نمی دهد تا این که آنچه را در دل های خود دارند تغییر دهند!

4( قطعًا خداوند چیزی را که در دل اقوام هست دگرگون نمی سازد مگر این که ابتدا دل های خود را دگرگون نمایند!
ع اآلخرین علی أن یکونوا واثقین بأنفسهم!«:6 	. »إذا کنَت واثًقا بنفسك فإّنك تستطیع أن ُتشجِّ

1( هرگاه به خود اعتماد کنی، تو می توانی دیگران را به این که از خود مطمئن باشند، تشویق کنی!
2( اگر به خود اعتماد داشته باشی، می توانی دیگران را تشویق کنی به این که به خود اعتماد داشته باشند!

3( زمانی که به خود اطمینان داشته باشی، دیگران را به این که به خود بااعتماد باشند، ترغیب می کنی!
4( اگر از نفس خود مطمئن باشی، دیگران را ترغیب به این می کنی که به نفس های خودشان اطمینان داشته باشند!

ك صدیقًا، و األجمل أاّل َیّتسَع قلُبك للعداوة!«:6 	. ا أن َتجعل عدوَّ »في الحیاة الفردیة من الجمیل جدًّ
1( در زندگی شخصی زیباست جّدًا که دشمنت، دوست گردد و زیباتر است که قلبت برای دشمن شدن، فراخ نگردد!

2( بسیار زیباست که در زندگی شخصی، دشمن خود را دوست بگردانی، و زیباتر این که قلبت برای دشمنی فراخ نشود!
3( بسیار زیباست که در زندگی شخصی دشمنت را، دوست قرار بدهی، و زیباتر این که قلب خود را برای دشمنت گسترده نکنی!
4( زیباست که در زندگی شخصی از دشمن خود دوست بسازی، و زیباتر است که قلب خود را برای دشمن شدن، گسترش ندهی!

»ما َقّل عدد األشخاص الُمخلصین اّلذین َنستطیع أن َنستعین بهم حّتی َنجد طریقنا بسهولة!«:6 	.
1( کم نشده است تعداد افراد بااخالص که بتوانیم از آن ها یاری بجوییم تا راه خود را به راحتی بیابیم!

2( چه کم اند افرادی که مخلص باشند و بتوانیم از آن ها یاری بخواهیم تا راهی آسان برای خود پیدا کنیم!
3( کم نبوده است افراد مخلصی که می توانستیم از آن ها یاری بخواهیم تا این که راه آسان خود را پیدا کنیم!

4( کم نیست تعداد اشخاص با اخالصی که می توانیم برای یاری جستن به آن ها روی آوریم تا راه خویش را راحت بیابیم!
»بدأ إخواني الُمزارعون َیحصدون الّزرع بآلٍة ذات َیٍد من الَخشب و سنٍّ عریضة من الحدید«:6 	.

1( برادران کشاورزم با وسیله ای که دارای دسته ای چوبی و دندانه ای پهن از آهن است، شروع کردند کشت را درو کنند.
2( برادرانم که کشاورز هستند زراعت را با وسیله ای که دسته اش چوبی و دندانه های پهنش آهنی است درو می کنند.

3( برادرانم که کشاورزند درو کردن زراعت را با وسیله ای که دسته ای چوبی داشت و دندانه های پهنش از آهن بود شروع نمودند.
4( برادران کشاورزم با وسیله ای که دارای دسته ای چوبی و دندانه هایی پهن از جنس آهن بود، شروع به درو کردن 

کشت نمودند.
یل عندما ُیبَسط علی کّل األشیاء، و ُتغلُقها ضیاُء الّشمس اّلتي َنجد طریَقنا بنورها!«:6 	. »عیون الخّفاش َیفتحها ظالُم اللَّ

1( با تاریکی شب که بر همه چیز گسترده است چشمان خّفاش باز می شود، و نور خورشید که با روشنی آن راه خود را 
می یابیم آن ها را می بندد!

باز می کند، و روشنی خورشید که نورش  را  بر همٔه چیزها گسترده است چشمان خّفاش  تاریک بودن شب که   )2
هدایت مان می کند آن ها را می بندد!

3( چشمان خّفاش را تاریکی های شبانه که بر همه چیز گسترده می شود باز می نماید، و روشنایی خورشید که به وسیلٔه 
نور آن هدایت می یابیم آن ها را می بندد!

4( چشمان خّفاش را تاریکی شب هنگامی که بر همٔه چیزها گسترده می شود باز می کند، و نور خورشید که با روشنایی 
آن راه خود را می یابیم آن ها را می بندد!
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»هناك أشجاٌر َتعیش بااللتفاف حول جذور و جذوع األشجار االُخری و َتنمو بَخنِق اآلخرین«:6 ..
1( درخت هایی وجود دارند که با پیچیدن اطراف ریشه و تنٔه درخت های دیگر زندگی کرده و با خفقان بقیه رشد کرده اند!
2( درخت هایی هستند که دور ریشه و تنٔه دیگر درخت ها پیچیده زندگی و رشد می کنند در حالی که برای بقیه خفقان می آورند!
3( درختانی وجود دارند که با پیچیدن دور ریشه ها و تنه های درختان دیگر زندگی می کنند و با خفه کردن دیگران رشد می کنند!

4( آن جا درختانی با در بر گرفتن ریشه ها و تنه های درختان دیگر زندگی می کنند و رشد می نمایند در حالی که دیگران را 
خفه می کنند!

عّین الخطأ:6 ..
1( ال َتزوُل ظلماُت الجهِل إاّل بمصابیِح العلم: تاریکی های جهل فقط با چراغ های علم از بین می رود!

2( ما ِامتنَع الّطفُل أن یأکل الطعاَم اّلذي قد طبخته االُّم: کودک امتناع نکرد غذایی را که مادر پخته، بخورد!
3( َتلقیُب اآلخرین بما َیکرهون عمٌل قبیح: لقب دادن دیگران به آن چه ناپسند می دانند کار زشتی است!

4( ُیقَطع الّتواصُل بین األصدقاء بالغیبة و االستهزاء: ارتباط بین دوستان را غیبت و مسخره کردن قطع می کند!

عّین الخطأ:6 	.
1( ِاجعل فشلك بدایًة جدیدًة لنجاحك: شکستت را آغازی نو برای موفقّیت خود قرار بده!

2( إذا عزمَت أن تبدأ عماًل فإّنك قد قطعَت نصَف الّطریق: هر گاه تصمیم به انجام دادن کاری گرفتی، نیمی از راه را پیمودی!
3( إن استطعَت أن َتمأل دقائق حیاتك بالعمل المفید نجحت: اگر بتوانی دقایق زندگی خود را با عمل مفید ُپر کنی، 

موفق می شوی!
ل االمتحاناِت الُسبوعیِن آخَریِن: دانش آموزان از مدیر خواستند که امتحانات را  4( طلَب الّتالمیُذ من المدیر أن ُیؤجِّ

برای دو هفتٔه دیگر به تأخیر بیندازد!

»پرندٔه باهوش تظاهر کرد که بالش شکسته است«. عّین الصحیح:6 	.
2( َیتظاهر الّطائُر الّذکّي بأّنه َمکسور الجناح. 1( َتظاهر الّطائُر الّذکّي بأّن جناَحه مکسوٌر. 
4( یتظاهر طائٌر ذکّي أّنه مکسور في الجناح. 3( تظاهر طائٌر ذکّي أّن الجناح له مکسوٌر. 

ص الّتالي ثّم أجب عن األسئله بما یناسب النّص:  		 إقرأ النَّ

رة 
ِّ
َتعتمد الملیاراُت من الّناس في جمیع أنحاء العالم، خاّصًة في أفقر دول العالم، علی الُمحیطات و الِبحار فإّنها مؤث

َرص العمل و کذلك الحصول علی الغذاء و االحتیاجات الیومّیة. إّن البالد الُمجاِورة لهذه 
ُ
بشکل أساسّي في ایجاد ف

ها؛ فإّنها إضافًة إلی أّنها َمصادُر من  الّنعمة الُکبری َتسـَتفید ِمنها بأشکاٍل ُمختِلفٍة في مجال َتنمیِة اقتصادها و نموِّ
ذ.  ج و التلذُّ ـّواح و الُمسـافرین مـن جمیع بالِد العالم للتفـرُّ هبّیٌة ِلجذب السُّ

َ
عـم الِغذائّیـة و َغیِرها فهي فرصٌة ذ النَّ

قل البحـري أصبَح اآلَن أحَد ُطرق االّتصال األساسـّیة بین البـالد، فلذلك ُیَعدُّ من  ّن النَّ
ّ
و األمـُر الجدیر بالّذکـر هو أ

َعوامل َتنشـیط ااِلقتصاد. و أخیرًا ما َتِجب ُمراعاُتها هي أّن البحار َلیسـت مکانًا للّنفایات فإّن َعدَم رعایِة هذا األمِر 
ُب هالکَة اإلنسان ِبیده! ُیسبِّ

عّین ما لم ُیذکر في النّص:6 	.
2( الِبحار و أثُرها علی إمالء ساعات الَفراغ. 1( أثر الِبحار في الهواء النقّي. 

4( أثر الِبحار في تواصل البالد بعضها بعضًا. 3( حیاة الّناس و أثر الِبحار علیها. 

عّین ما لیست من فوائد البحار:6 	.
2( هي أماکن لنفایة المصانع. قل.   مات للنَّ 1( إیجاد منظَّ

4( شواطئها أماکن لالستراحة. 3( تأسیس الّشرکات الِغذائیة. 
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کیف َیقتل اإلنساُن َنفَسه؟6 	.
2( بعدم تنمیة اقتصاد بالده بالبحار 1( بتلویث میاه البحار  

4( بإلقاء ما بقي من طعامه في البحر 3( باالستفادة من الّنفایات  

العنوان المناسب للنص هو ..........6 	.
4( الّنقل البحري فایات في البحار  3( أثر النَّ 2( أهمّیة البحار  1( مصادر البحار الِغذائیة 

عّین الخطأ في اإلعراب و التحیل الصرفي:  		
»تعتمد«:6 		

1( فعل مضارع ـ له ثالثة حروف أصلیة و هي »ع م د« و ماضیه »اعتمد« علی وزن افتعل
2( مضارع ـ للمؤنث الغائب ـ مصدره »اعتماد« / فعل و فاعله »الملیارات« و الجملة فعلیة

3( فعل مضارع ـ حروفه األصلیة ثالثة »ع ت م« و مصدره »اعتماد« علی وزن افتعال / فاعله »الملیارات«
4( مضارع ـ للمفرد المؤنث الغائب ـ له حرفان زائدان، ماضیه »اعتمد« و مصدره »اعتماد« علی وزن افتعال

»أصبح«6 		
1( فعل ماٍض ـ للغائب ـ من األفعال الناقصة بمعنی »صار« ـ حرفه الزائد: الهمزة
2( فعل ماٍض ـ من األفعال الناقصة بمعنی »کان« وزنه »أفعل« و مصدره »إفعال«

3( ماٍض ـ للمفرد المذّکر الغائب ـ  له حروف ثالثة أصلیة و حرف واحد زائد، مصدره »إصباح«
4( ماٍض ـ للفمرد المذّکر الغائب ـ علی وزن »أفعل« و وزن مصدره: إفعال ـ  له حرف واحد زائد

»أفقر«:6 .	
1( مفرد مذّکر ـ اسم تفضیل ـ مجرور بحرف الجر؛ في أفقر: جار و مجرور

2( اسم ـ اسم تفضیل )جمعه علی وزن »أفاعل«( ـ فعله: »َفقر« و مصدره: »َفْقر«
3( مفرد مذّکر ـ  اسم تفضیل )بمعني »ترین« و هو مضاف( ـ مجرور بحرف الجّر »في«

4( اسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم تفضیل )مؤنثه علی وزن »أفعلة« و جمعه علی وزن »أفاعل«(

عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة:  		

عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:6 .	
َمة. ة الُمکرَّ َف َمَع َجمیع أعضاء االُسَرِة ِلزیارِة َمکَّ 1( أَتمّنی أْن أَتشرَّ

نًا َعلی َقْدِر عقوِل الُمسَتَمعیَن ِلَکي ُیقِنَعهم. 2( َیِجُب أْن َیکوَن َکالُمُه َلیِّ
ُد الّطائُر ِمْن ِخداِع الَعدوِّ و إنقاذ َحیاِة ِفراِخِه، َیطیُر َبغَتة. کَّ

َ
3( ِعنَدما َیَتأ

حاس َفَوَضَعهما في ذلك الَمضیق. 4( أَمَرهم ذوالَقرَنیِن ِبأْن َیأتوا بالَحدیِد و النُّ

عّین الصحیح عن المفردات:6 		
1( من ُتؤلمه ِرجله ال یقدر الصعود إلی القّمة. )جمع( ← رجال، قمم

2( هواة کرة القدم یجتمعون في الملعب. )متضاد( ← راغبون، ینتشرون
3( هو من أهّم الُکّتاب علی رغم ظروفه القاسیة. )مفرد( ← کتاب، ظرف

4( بعد ذلك جاء بهدایا کثیرة فرفضها الملك. )المترادف( ← أتی بــ ، لم یقبل

عّین الخطأ عن المفهوم:6 		
راب! 2( َزرَع: جعل البذوَر تحت التُّ رع: مکاٌن َیعمل الُمزراع فیه!  1( الزَّ

4( الَمزارع: األراضي اّلتي ُزرع فیها الّزرع، و الزارُع َیحصده! 3( الُمزارع: من َیزرع شیئًا في األرض ثّم یحصده! 
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عّین ما فیه اسم التفضیل:6 		
1( ال خیَر لنا في ُمصاحبة اإلنسان الکّذاب!

موا ألنفِسکم من خیِر تجدوه عند الّله! 2( ما ُتقدِّ
ز نفّسك ِلشّر األشیاء و علیك أن َترجو خیَرها! 3( جهِّ

! لها إلی شرٍّ 4( َجعل الّلُه في کّل نعمة خیرًا إْن لم ُنبدِّ

عّین ما لیس معاداًل للماضي االستمراري في الفارسّیة:6 		
1( کان الّتالمیذ َیقذفون الکرة حّتی تدخل المرمی!

2( کان ذلك الکتاب َیضّم الکلمات الفارسّیة و العربّیة!
3( کان أبي یأمرني بمداراة الّناس کما یأمرني بأداء الفرائض!

4( کان طعم البرتقال اّلذي ینبت في شمال إیران لذیذًا!

عّین »ال« لنفي الجنس:6 		
1( َسیأتي یوٌم ال ینفعنا ماٌل و َبنون فعلینا أن نجمع الخیراِت ألنفِسنا لذلك الیوم!

ته! 2( إن کنَت َمع الّله فالَتحزن أبدًا و ال َتضّل عن صراطه و ال َتفقد محبَّ
3( ِاصطَدم إطاُر سّیارتي بشيٍء حادٍّ فانفجَر و ال إطار احتیاطّي عندي!

4( هل َتنسی أن تذکر نعمة ربك؟ ال أنا لست من الغافلین!

عّین »ما« تختلف في المعنی:6 		
ٌن! 1( ما أقَنَع المتکّلُم الُمستمعیَن مع أنَّ کالَمه لیِّ

مي حّتی َیفرَغ ِمن الکالم! 2( ما قطعُت کالَم معلِّ
3( ما اسَتخدَم الُمزارُع الّسیاَج إاّل لحمایة َمحاصیله!

4( ما أجمل الّصفَّ اّلذي ُیحّب المعّلُم التالمیَذ و ُیحبّونه!

عّین ما فیه الحصر:6 		
1( ال یقدر أحٌد صعود الجبل المرتفع إاّل اإلنسان القوّي!

2( ما نال هذا الّشاعُر الجوائَز بعد إنشاده إاّل جائزة ثمینة!
3( ال ُتنَقُل إلی موقف تصلیِح الّسّیارات إاّل سّیارة معّطلة!

4( ال نشتري الفاکهة الیوم إاّل نوعًا واحدًا منها و هو الّتفاح!
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پاسخ نامه تشریحی: سواالت کنکور سراسری پاسخ نامه تشریحی: سواالت کنکور سراسری 14001400  		

ریاضی 1400 	

22  »رسواًل« اسم نکره است و به صورت »رسولی، پیامبری« ترجمه می شود. [رّد گزینه های )1( و )4(] »الّرسول« اسم .  	2
معرفه به »ال« است و به صورت »آن رسول، آن پیامبر« ترجمه می شود. [رّد گزینه های )1( و )3(] 

22  »ال ُیمکن« فعل مضارع منفی است و به صورت »ممکن نیست، امکان ندارد« ترجمه می شود و فقط همین گزینه .  	2
آن را ترجمه کرده است.

44  »إن« شرطیه بر فعل ماضی»ذهبنا« وارد شده است و این فعل به صورت مضارع التزامی»برویم« ترجمه می شود. [.  	2
رّد گزینه های )2( و )3(] 

ترکیب »کّنا نذهب و کّنا نصل« متشّکل از »کان« + فعل مضارع است و به صورت ماضی استمراری»می رفتیم و می رسیدیم« 
ترجمه می شود. [رّد  سایر گزینه ها] 

33  ترکیب »قد استطاع« متشّکل از »قد« + فعل ماضی است و به صورت ماضی نقلی»توانسته است« ترجمه می شود. [رّد .  	2
گزینه های )1( و )4(] »ُیوصل« مضارع باب افعال است و این باب به صورت متعّدی ترجمه می شود؛ یعنی ترجمٔه »ُیوصل« 

به صورت »برساند« صحیح است. [رّد گزینه های )1( و )2(]         
ره« به صورت »اّمت متفّکر ما« ترجمه می شود. [رّد گزینه های )3( و )4(]  اسم .  30 22  ترکیب وصفی اضافی »ُاّمتنا المفکِّ

»فضٌل« نکره است و باید با »یک« یا »ی« به صورت»فضیلتی، فضلی« ترجمه می شود. اّما گزینٔه )1( آن را به صورت »برتری« 
ترجمه کرده است.

33  »یری« فعل مضارع و به معنای »می بیند« است که دو بار تکرار شده است و هر دو بار فقط در گزینٔه »3« به صورت .  31
صحیح ترجمه شده است.

11  ترکیب »رجال هاتین القبیلتین« به صورت »مردان این دو قبیله« ترجمه می شود. [رّد  سایر گزینه ها]  ترکیب »کان« .  32
+ فعل مضارع »ینهبون« به صورت ماضی استمراری »به یغما می بردند، غارت می کردند« ترجمه می شود. [رّد گزینه های 

)2( و )3(]  »ُاغلَق« نیز فعل مجهول است و به صورت »بسته شد« ترجمه می شود. [رّد گزینه های )3( و )4(]  
33  ترجمٔه صحیح گزینه های دیگر:.  33

1 – دوستم کتابی تألیف کرده بود. در آن داستان های مفیدی یافت می شود.
2- بازیکنان مسابقه وقت مشّخصی دارند. باید در آن کارهایشان را انجام دهند.

4- اگر مردم با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز نداشته باشند هیچ راهی برای پیشرفت کشورشان وجود ندارد.
11  ترجمة صحیح این گزینه: »با بردباری بر نادان، یاران زیاد می شوند.«.  34
44  دو کلمٔه »کشاورز« و »محصول« بدون »یک« یا »ی« یعنی به صورت معرفه آمده اند پس در تعریب هیچ کدام از آن ها .  35

نمی توان از تنوین استفاده کرد و به همین عّلت فقط گزینٔه »4« صحیح است.
ترجمة متن: 

انسان نمونه ای که برای بزرگی تالش می کند همان انسانی است که دنیا را همچون عرصه ای می پندارد که در آن فقط جنب 
و جوش و فعالیت است، به حّدی که سستی و بی تحّرکی مساوی با مرگ اند. و همچنین هر موجود زنده ای هرگاه موفقّیت 
و پیروزی را بخواهد ملزم به رویارویی با دنیا همچون مجموعه ای است که در آن نزول و صعود وجود دارد و هیچ چاره ای از 

آن دو نیست و انتخاب یکی از آن دو، بدون دیگری ممکن نیست. 
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بنابراین مشکالتی که در راه جوینده واقع می شود – به عنوان مثال – همان است که کم یا زیاد و یا به شکلی مشابه در راه 
دیگران نیز واقع می شود. پس هر کس که روحش بزرگ است )ظرفیت روحی باالیی دارد( زندگی را با هر آنچه در آن است 
بدون غم و اندوه می پذیرد ولی کسی که [ارزش] دنیا، بیشتر از[ارزش] اوست و کسی که خودش را کوچک کرده است پس 
دنیا بر او چیره می شود، و در این هنگام چنین انسانی با ناامیدی زندگی می کند و به دیگران نفرین می فرستد با این توجیه 

که آنان در مسیر برآوردن نیازهای او تالش نمی کنند.
11  با توّجه به خط اّول پاراگراف دوم متن، مشکالت زندگی به صورت کمتر یا بیشتر یعنی به صورت مشابه در راه همه .  	3

قرار می گیرند. به همین عّلت گزینٔه »1« انتخاب می شود. 
44  باز هم با توّجه به پاراگراف دوم متن که در خط دوم آن گفته است »کسی که روحش بزرگ است، زندگی و آنچه در آن .  	3

است را بدون غم و اندوه می پذیرد.« گزینٔه »4« که آن هم دقیقًا گفته است » کسی که زندگی را با آن چه در آن است بپذیرد 
احساس سختی نمی کند.« انتخاب می شود. 

11  گزینٔه اشتباه را خواسته است و در حالت عادی هم انسانی که موفقّیت و پیروزی همراه اوست طبیعتًا کسی نیست .  	3
که زندگی دنیوی بر او چیره شده باشد و به همین عّلت اشتباه است.

44  با توّجه به عبارت »همانا مشکالتی که در راه جوینده واقع می شود همان است که در راه دیگران قرار داده می شود« .  	3
مناسب ترین گزینه از نظر مفهومی به آن گزینٔه »4« است که دنیا را پوشیده شده از مصیبت ها و آزمایش ها می داند.  

22  تجزیه و ترکیب »کانت«: فعل ماٍض – للغائبه)للمفرد المؤّنث الغائب( – له ثالثه حروف أصلیه دون حرف زائد/ فعل من .  40
األفعال الناقصه بمعنی»بود« و فعل الشرط و الجمله شرطیه

اشتباه گزینٔه »2« و صحیح آن: و الجمله جواب الشرط ← فعل الشرط
ر«: فعل ماٍض- للغائب)للمفرد المذّکر الغائب(- له ثالثه حروف أصلیه و حرف زائد واحد و مصدره .  41 44  تجزیه و ترکیب »صغَّ

»تصغیر« علی وزن تفعیل- معلوم/ فعل و مع فاعله جمله فعلیه و مفعوله »شأن«
اشتباه گزینٔه »4« و صحیح آن: مصدره علی وزن »تفّعل« ← مصدره علی وزن تفعیل

بأل/ .  42 معّرف   – مفعوله: مطلوب(  اسم  و  فعل»طلب«  فاعل)من  اسم  مذّکر-  مفرد   – »الطالب«: اسم  ترکیب  و  22  تجزیه 
مضاف إلیه للمضاف»سبیل«

اشتباه گزینٔه »2« و صحیح آن: مصدره: مطالبه ← مصدره: َطَلب)فعل آن »َطَلَب« است نه »طاَلَب« و اگر فعل آن »طاَلَب« 
بود مصدرش به صورت »ُمطاَلَبه« صحیح بود.(

44  »المسافرین« جمع است و نون جمع، فتحه می گیرد نه کسره و به صورت »المسافریَن« صحیح است. »واقفین« نیز .  43
اسم فاعل است و دقیقًا باید بر وزن »فاِعل« یعنی به صورت »واِقفین« بیاید.

33  »الَغیم« به معنای »ابر« است و نه »نوعی از ابر که فقط از آن باران می بارد«. پس گزینٔه »3« به همین عّلت اشتباه است..  44
33  ساعت یک ربع مانده به دوازده یعنی دقیقًا 11:45 دقیقه که در گزینٔه»1« به عدد و در گزینٔه»2« به حروف آمده .  45

است و در گزینٔه»4« نیز گفته شده پانزده دقیقه مانده به دوازده که باز هم همان 11:45 دقیقه می شود. اّما در گزینٔه »3« 
ساعت 11:30 ذکر شده است و اشتباه است. 

44  در این گزینه اسم تفضیل بیشتر)أفَضل، ألَین و ألَطف( موجود است. در گزینه های دیگر به ترتیب: أحَسن، أشَرف، .  	4
أوَسط و خیر اسم تفضیل اند.

وارد .  	4 بر فعل مضارع »یخشع«  امر  این گزینه الم  »باید« می دهد. در  و معنای  وارد می شود  بر فعل مضارع  امر  11  الم 
شده است. به ترجمه توّجه کنید: »هنگام مشاهدٔه آثار قدرت خداوند، دل باید فروتن باشد.« در گزینه های دیگر به ترتیب 

در: »لیخرجوا، لُیصلح و لیشتری« الم به معنای »تا اینکه« آمده است و الم امر موجود نیست.
22  نون وقایه نونی است که پس از سه حرف اصلی فعل و قبل از ضمیر »ی« مفعولی می آید و جزو سه حرف اصلی فعل .  	4

نیست. در گزینٔه »2« در »سینفعنی« سه حرف اصلی »ن ف ع« است که پس از آن نون وقایه + ضمیر »ی« آمده است. در 
گزینه های دیگر به ترتیب در »ُیغّنی، تحزنی و یبنی« حرف »ن« جزو سه حرف اصلی است و نون وقایه نمی باشد.
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11  »ما«ی شرطیه به معنای »هر چه، هر آن چه« بر دو فعل وارد می شود و به جمله معنای شرطی می دهد. به ترجمٔه .  	4
این گزینه توّجه کنید: »هر آن چه از دانش های مختلف می آموزی تو را از نادانی دور می کند.« در گزینه های »2« و »4« نوع 

»ما« نفی است و در گزینٔه »3« نوع »ما« استفهامی )پرسشی( است.  
33  در این گزینه مفعول مطلق موجود نیست. در گزینه های دیگر به ترتیب: »إکرامًا، تأدیبًا و رغبًه« مفعول مطلق اند..  50

تجربی 1400 	

33  »ال ُیغّیر« فعل مضارع منفی است و بهترین ترجمه برای آن همان »تغییر نمی دهد« است که در گزینٔه »3« آمده .  	2
است. »قوم« اسم نکره و مفرد است و به صورت »قومی« ترجمه می شود. [رّد سایر گزینه ها]

ترکیب »ما بأنفسهم« نیز به صورت »آنچه در دلهایشان هست« ترجمه می شود. [رّد سایر گزینه ها]  
22  »تستطیع« فعل مضارع است و به صورت »می توانی« ترجمه می شود. [رّد گزینه های )3( و )4(]  »بأنفسهم« نیز به .  	2

صورت »به خود« ترجمه می شود. [رّد گزینه های )1( و )4(]  
22  »أن تجعل« به معنای »قرار بدهی، بگردانی« فعل دو مفعولی است و »عدّوک« و »صدیقًا« دو مفعول آن هستند و در .  	2

ترجمٔه چنین مواردی، مفعول اّول با حرف »را« می آید و ترکیب »أن تجعل عدّوک صدیقًا« به صورت »دشمن خود را دوست 
 بگردانی، دشمنت را دوست قرار بدهی« ترجمه می شود. [رّد گزینه های )1( و )4(]  »عداوه« به معنای »دشمنی« است. 

[رّد سایر گزینه ها]  
« وارد شده است و معنای نفی می دهد. [رّد گزینٔه )2(] »نستعین« .  	2 11  »ما«ی نفی در ابتدای عبارت بر فعل ماضی »َقلَّ

فعل مضارع است و با حرف »أن« به صورت مضارع التزامی »یاری بجوییم، یاری بخواهیم« ترجمه می شود. [رّد گزینٔه )4(
]  »طریقنا« به صورت »راه خود، راه خویش« ترجمه می شود. [رّد گزینه های )2( و )3(]     

11  »إخوانی المزارعون« ترکیب وصفی اضافی است و به صورت »برادران کشاورزم« ترجمه می شود. [رّد گزینه های )2( .  30
« نیز اسمی مفرد و نکره است و به  و )3(]   »یٍد« نکره است و به صورت »دسته ای« ترجمه می شود. [رّد گزینٔه )2(]  »سنٍّ

صورت »دندانه ای« ترجمه می شود. [رّد سایر گزینه ها]
31  .    [)2( و   )1( گزینه های  [رّد  می شود.  ترجمه  می شود«  »گسترده  صورت  به  و  است  مجهول  مضارع  فعل  44  »ُیبَسط« 

ترجمه می شود.  به صورت »راه خود«  و )3(]  »طریقنا«  [رّد گزینه های )1(  به معنای »چیزها« است.  و   »األشیاء« جمع 
[رّد گزینه های )2( و )3(] 

33  »هناک« در ابتدای جمله معنای »وجود دارد« می دهد. [رّد گزینٔه )4(]  »جذور« و »جذوع« هر دو جمع مکّسرند و .  32
به صورت »ریشه ها« و »تنه ها« ترجمه می شوند. [رّد گزینه های )1( و )2(]

44  ترجمة صحیح این گزینه: »ارتباط بین دوستان با غیبت و مسخره کردن قطع می شود.«.  33
22  ترجمة صحیح این گزینه: »هرگاه تصمیم گرفتی که کاری را شروع کنی پس تو نصف راه را پیموده ای.«.  34
11  »تظاهر کرد« فعل ماضی است و به صورت ماضی »َتظاهَر« تعریب می شود. [رّد گزینه های )2( و )4(]  »باَلش« ترکیبی .  35

از »بال« + ضمیر است و به صورت »جناحه« تعریب می شود. [رّد  سایر گزینه ها]
ترجمة متن: میلیاردها نفر در تمام نقاط دنیا به ویژه در فقیرترین کشورهای جهان به اقیانوس ها و دریاها تکیه می کنند. 
به  روزانه مؤّثر هستند.  مایحتاج  و  به غذا  و همچنین دستیابی  ایجاد فرصت های شغلی  به شکلی اساسی در  آن دو  پس 
راستی که کشورهای همسایه با این نعمت بزرگ به صورت های مختلف در زمینٔه رشد و توسعٔه اقتصادی شان از آن استفاده 
می کنند؛ پس آن عالوه بر اینکه منابعی از نعمت های غذایی و غیره است فرصتی طالیی برای جذب گردشگران و مسافران 
از تمام کشورهای دنیا برای گردش و لّذت نیز می باشد. و موضوع قابل ذکر این است که حمل و نقل دریایی امروزه به یکی 
از راه های اساسی ارتباط میان کشورها تبدیل شده است و بر همین اساس از عوامل فعالیت اقتصادی به شمار می رود. و 
در پایان آنچه که مراعاتش واجب است این است که دریاها مکانی برای زباله ها نیستند پس عدم رعایت این موضوع نابودی 

انسان به دست خودش را منجر می شود.
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11  در متن چیزی در مورد اثر دریاها بر هوای پاکیزه، ذکر نشده است و به همین عّلت اشتباه است. .  	3
22  در این گزینه ذکر شده است که دریاها مکان هایی برای ضایعات کارخانه ها هستند و بر اساس متن، این موضوع .  	3

جزء فواید دریاها نیست.
11  بر اساس قسمت پایانی متن، آلوده کردن دریاها به دست خود انسان، باعث نابودی اش خواهد شد که دقیقًا در .  	3

گزینٔه »1« به همین نکته اشاره کرده است.
22  عنوان مناسب و با مفهومی گسترده تر برای متن همان »اهمیت دریاها« است..  	3
33  تجزیه و ترکیب »تعتمد«: فعل مضارع- للغائبه)للمفرد المؤّنث الغائب(- له ثالثه حروف أصلیه و هی »ع م د« و حرفان .  40

زائدان و ماضیه »اعتمد« علی وزن »افتعل« و مصدره »اعتماد« علی وزن »افتعال«/ فعل و فاعله »الملیارات« و الجمله فعلیه
اشتباه گزینٔه »3« و صحیح آن: حروفه األصلیه»ع ت م«← حروفه األصلیه»ع م د«

22  تجزیه و ترکیب»أصبح«: فعل ماٍض- للغائب)للمفرد المذّکر الغائب(- له ثالثه حروف أصلیه و حرف واحد زائد و علی .  41
وزن »أفعل« و مصدره »إصباح« علی وزن »إفعال«- من األفعال الناقصه بمعنی»صار«

اشتباه گزینة »2« و صحیح آن: من األفعال الناقصه بمعنی»کان« ← من األفعال الناقصه بمعنی »صار« )»أصبَح« و »صاَر« 
هر دو به معنای »شد، گشت و گردید« هستند اّما »کاَن« به معنای »بود« است.(

44  تجزیه و ترکیب »أفقر«: اسم- مفرد مذّکر- اسم تفضیل)جمعه علی وزن »أفاعل« و مؤّنثه علی وزن »ُفعلی«(/ مجرور .  42
بحرف الجر؛ فی أفقر: جار و مجرور

اشتباه گزینة »4« و صحیح آن: مؤنثه علی وزن »أفعله«← مؤّنثه علی وزن »ُفعلی« )اسم تفضیل مذّکر بر وزن »أفَعل« و 
مؤّنث آن بر وزن »ُفعلی« می آید.(

22  »الُمسَتمعین« اسم فاعل است و عین الفعل آن یعنی حرف »مـ« باید کسره داشته باشد و به صورت »الُمسَتِمعین« .  43
صحیح است که در این گزینه به اشتباه به صورت »الُمسَتَمعین« آمده است. 

44  صحیح گزینه های دیگر: .  44
1( جمع »ِرجل: پا« به صورت »أرُجل« صحیح است.

2( »ُهواه« و »راغبون« هر دو به معنای »دوستداران« و مترادف هستند.
3( »الُکّتاب« جمع مکّسر است و مفرد آن »کاِتب« است.

رع« به معنای »ِکشت، بذرافشانی« است و با توضیح متناسب آن  »به مکانی که کشاورز در آن کار میکند« تفاوت .  45 11  »الزَّ
دارد و به همین عّلت اشتباه است. 

33  »َشّر« اگر به معنای »بدتر، بدترین« و »َخیر« اگر به معنای »بهتر، بهترین« باشد اسم تفضیل محسوب می شوند. .  	4
به ترجمٔه این گزینه توّجه کنید: »خودت را برای بدترین چیزها آماده کن و تو باید به بهترین آنها امید داشته باشی.« در 

گزینه های دیگر »خیر« به معنای »خوبی« است و اسم تفضیل نمی باشد. 
باید خبر .  	4 به عبارتی دیگر، فعل مضارع  از ترکیب »کان« + فعل مضارع تشکیل می شود  44  ماضی استمراری فارسی 

»کان« باشد و »کان« در معنای آن فعل مضارع تأثیر بگذارد که در گزینٔه )4( اینگونه نیست. به ترجمٔه گزینه ها دّقت کنید:
1( دانش آموزان توپ را پرتاب می کردند تا وارد دروازه شود. 

2( آن کتاب، کلمات فارسی و عربی را در بر می گرفت.
3( پدرم مرا به مدارا کردن با مردم امر می کرد همچنان که به انجام واجبات امر می کرد.

4( مزٔه پرتقالی که در شمال ایران می روَید لذیذ است. 
33  »ال«ی نفی جنس به معنای »هیچ ... نیست، وجود ندارد« است و پس از آن اسم می آید. به ترجمٔه گزینٔه »3« دّقت .  	4

کنید: »الستیک ماشینم با یک چیز تیز برخورد کرد و منفجر شد و هیچ الستیک زاپاسی ندارم.« 
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44  به »ما«یی که بر اسمی بر وزن »أفَعل« وارد شود و معنای تعّجب دهد »ما«ی تعّجب گفته می شود. در این گزینه .  	4
»ما«یی از همین نوع بر اسم »أجَمل« وارد شده است. به ترجمٔه این گزینه توّجه کنید: »چه زیباست کالسی که معّلم، دانش 
آموزان را دوست دارد و[آن ها نیز] او را دوست دارند.« در گزینه های دیگر »ما«ی نفی بر سر فعل های ماضی آمده است و 

فقط معنای آن ها را منفی کرده است.
از کلمٔه »إاّل« جای خالی .  50 نباشد. در گزینٔه »3« قبل  33  حصر، زمانی رخ می دهد که مستثنی منه در جمله موجود 

کلمه ای حس می شود به عبارتی دیگر مستثنی منه محذوف است. به ترجمٔه این گزینه دّقت کنید: »منتقل نمی شود به 
تعمیرگاه[ماشینی] به جز ماشین خراب« در گزینه های دیگر به ترتیب: »أحد، الجوائز و الفاکهه« مستثنی منه و در جمله 

موجودند و حصر وجود ندارد. 
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