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عّین الماضي المنفّي: 11

َنِة ما سافَْرنا إلی مدیَنٍة. 2( نَحُن في هِذِه السَّ 1( َشَرَح هَذا الْکِتاُب َمعانَي الَکلِماِت. 

فترِ. 4( َسَیطْلُُب الُمَعلُِّم جواَب األَسئِلَِة في الدَّ 3( هَْل تَعرُِف حَدیثاً حَْوَل قیَمِة الِعلْمِ؟  

عّین الّصحیح: )في صیغة األفعال(:21

ًة. 2( َسوَف تَصیُر َصدیَقتي مهنِدَسًة زِراعیَّ فَّ ثُمَّ الّتالمیُذ جَلَْسَن.   1( المَعلُِّم َدَخَل الصَّ

هاُت تَخِدْمَن الَوطََن بِتَربَیِة األَوالِد. 4( األُمَّ  . رطيِّ 3( َسَألوا الّرُجُل ُسؤاالً َعن الشُّ

عّین عبارًة تَشَتِمُل َعلَی الْفعِل الماضي: 31

2( اُنظُْر إلَی ما یَقوُل و ال تَْنظُْر إلَی َمن یَقوُل! 1( جَماُل الِعلمِ نَْشُرُه َو ثََمرتُُه الَعَمُل بِِه. 

َة.  قوَد اإلیرانیَّ 4( ذلِك الّسائُق ال یَْقبَُل النُّ   . فِّ 3( هَي شاهََدْت تِلمیَذًة راِسبًَة في الصَّ

عّین العبارَة الَّتي ما جاَء فیها الفعُل الُمضارُع:41

2( اِعَمْل لُِدنیاك َکَأنََّك تَعیُش أبَداً. َجَرِة.   َمَرَة ِمَن الشَّ 1( الّلُه هَُو الَّذي یُْخرُِج الثَّ

4( یَرِجُع َسّجاٌد إلَی َمنزِلِِه َمسروراً. ُه نوُر الُقلوِب.  3( اُْذُکرِ الّلَه دائماً فَِإنَّ

ما هو الصحیح للفراغ؟ »نَحُْن نَطُْلُب ِمنْکُم أْن ............ َجیِّداً.«51

4( یَْدُرسوا 3( َدَرسوا  2( ندرَس  1( تَْدُرسوا 

عّین العبارة الّتي لیس فیها معادٌلَ للمضارع االلتزامي في الفارسّیة:61

َمِة حّتی َوَصَل إلی َمقاِصِده. 2( إّنه َعَزَم َعلَی األُموِر  الَْقیِّ حُْن.  1( تُریُد أْن تَتَِّصَل َو لکِن ال یَْعَمُل الشَّ

ٌن و َعلَی قَْدِر ُعقوِل الُمْستَِمعیَن لَِکي یُْقنَِعُهم. 4( َکالُمُه لَیِّ 3( إنَّه یَطلُُب الَْکرامَة حَّتی یَذوَق ِمنها کأساً. 

عّین حرف »حّتی« أحَدَث معنی المضارع االلتزامي:71

راسَة حّتی نَِصَل إلی أهداِفنا العالیِة. 2( لَن نَتُرَك الدِّ 1( إّنه أنَفَق جَمیَع أْموالِِه قَبل وفاتِه حّتی ُکتُبه. 

هاِب إلی الَمدَرسِة. 4( إّني تََکلَّْمُت َمَع أخي حَّتی َرضَي بِالذَّ کمِ حّتی أخذُت حَّقي.  3( اِعْتََرضُت علی الحا

عّین معادالً للمستقبل المنفّي:81

1( نَْرجو ِمنَك إغالَق هذا الَمضیِق حَّتی ال یَْستَطیَع الَْعدوُّ أْن یَهُجَم َعلَینا ِمنُه.

. 2( َعلَینا أن ال نَْذُکَر ُعیوَب اآلَخرین حّتی بِکالمٍ َخفيٍّ

3( إنَّ اّلذیَن تَْدعوَن ِمن دوِن اللّ هِ  لَْن یَْخلُقوا ُذباباً(

4( ربِّ هَْب لي ُحکماً و ألِحْقني بالّصالحین(

عّین فعالً له معنی المضارع االلتزامي:91

2( و جاِدلْهم باّلتي هي أحسُن 1( َربَّنا ال تُؤاِخْذنا إْن نَسینا أَْو أخطَأْنا 

4( أال بِذْکرِ الّلِه تَطَْمئِنُّ الُْقلوُب ُکَل لَحَم أخیه َمیتاً  3( أ یُِحبُّ أحَُدکم أن یَأ
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)تجربی  91- با کمی تغییر(2181 کثر:  عّین ما فیه المفعول المطلق أ

ر علی نفسك تعسیراً! 1( اِّتبع ما یُعجبك و ال تُعسِّ

2( خیر عمل تعمله هو ما یدوم و إن کان قلیالً، فإّنه أبقی أثراً!

3( حاِسب الّناَس حساب من یُداریهم فإّن الّله تعالی ال یخفی علیه شيٌء!

کل اختباراً کثیراً کي تذوق حالوة النجاح ذوقاً! 4( علیك أن تختبر مرارة المشا

)هنر  90- با کمی تغییر(2191 عّین المفعول المطلق للبیان: 

1( في الشارع طلبت االُّم من طفلها أن ال یترك یدها ترکاً!

کر عندما کنُت في النوم ُدّق باب البیت دّقاً شدیداً! 2( في الّصباح البا

3( ُجرح بعض المقاتلین في هذه العملّیات جرحاً و لکّن معنویّاتهم جّیدة!

4( إّن زمیلتنا ُدعیت لالشتراك في حفلة التکریم دعوًة!

حیَح في تَعییِن الَمَحلِّ اإِلعرابيِّ لِلکِلمَتیِن المعیَّنتیِن: »طَلََب  الُمَعلُِّم ِمن الّتالمیِذ أْن یَجَتِهدوا في ُدروِسهم اجِتهاَد العالِمیَن.«2201 عّین الصَّ

کیدّي 2( مضاف إلیه - مفعول مطلق تأ 1( مضاف إلیه - مفعول مطلق نوعيّ 

4( مفعول - مفعول مطلق نوعّي 3( فاعل - مفعول  

میِّز کلمة »ُجلوس« مفعوالً مطلقاً:2211

2( جَلََس َسعیٌد علی ُکرسيِّ المدیر لَحْظًَة ُجلوَس الُملوِك. 1( ُجلوُس الُملوِك َممزوٌج بِالَفْخرِ. 

ُر ُجلوَسُه لِتکریمِ ُأّمي. 4( إنَّ أخي یَُغیِّ 3( کاَن ُجلوُس والدي َکُجلوِس أبیِه. 

ما هي أنواُع المفاعیِل في الجملة التالیة علی الترتیب؟ »یاُلِحُظ النّاُس َغیَْمًة َسوداَء َعظیمًة في اللَّیِل ُمالَحظًَة.«2221

2( المفعول المطلق - المفعول المطلق  1( المفعول - المفعول  

4( المفعول المطلق - المفعول  3( المفعول - المفعول المطلق 

2231: »............ ُدروسي ............ .«؛ ِامأل الَفراَغیِن بِما یُناِسُب الَمفعوَل الُمطلََق النوعيَّ

2( أَقَرُأ / ِقراَءًة 1( طالَعُت / طُلوَع الُمِجّدیَن  

دًة 4( طالَعُت / ِقراَءًة جَیِّ 3( ُأطالُِع / ُمطالََعَة الُمِجّدیَن  

حینما نُریُد أن نُؤکَِّد في التکریم نقول:2241

ُم األبناُء أَصدقاَءهم تکریماً. 2( یُکرِّ َم األبناُء والدتَهم دائماً.   1( کرَّ

مون والَدیهم تکریماً کثیراً. 4( األبناُء یُکرِّ مُت األبناَء في المجتمع تکریَم المؤمنین.  3( کرَّ

عّین الخطأ في تعیین نوع المفعول المطلق:2251

2( یجتهد الّطالُب في ُدروسه اجتهاداً بالغاً. = نوعّي کیديّ  1( یُساعد األوالد والِدتَهم مساعدًة. = تأ

کیدّي 4( یَستغفُر الّتائُب استغفاراً من ُذنوبه. = تأ 3( یُجاهد الْمؤمُن ِجهاداً في سبیل الّلِه. = نوعيّ 
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)خارج از کشور - 92(2261 عّین ما لیس فیه الوصف:  

1( علی اإلنسان أن یقوم هو بواجباته الدینّیة حّتی تُقبل منه!

2( إّن استعمال األمالح کثیراً في الطعام لیس مفیداً لجسم اإلنسان!

3( سافر العلماء المسلمون الکتشافات علمّیة إلی أقصی األرض!

4( بعد نزول األمطار الکثیرة أصبحت السماء نظیفة فظهرت ظاهرُة قوس قزح!

متوسطۀ اّولترکیب وصفی و اضافی سکانس 16
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)تجربی - 98(3361 »............ البضائِع ............ فالنّاس طلبوا من الحکومة أن ............!«. عّین المناسب للفراغات: 

عها 4( نقود - یرتفع - تُمنِّ ضها  اِرتفعت - تُخفِّ 3( أسعار -  2( ثمن - کثرت - تُمّررها  1( قیمة - یزداد - تُقلِّلها 

حیَح لِلَفراِغ:3371 »کاَن کُلُّ طالٍِب یَلَْعُب ............ بَِمهاَرٍة بالَغٍة.«؛ عّین الصَّ

4( ِصغاَرُه 3( أنَْفهُ  2( َصدیَقهُ  1( َدوَرهُ 

نة الّساِدَسة ِمَن الُعمِر.«؛ عّین المناسب للفراِغ:3381 »قاَل الطاّلُب: ............ السَّ

4( طََرقْنا ْعنا  3( َشجَّ 2( بَلَغْنا  1( فََحْصنا 

حیَح للَفراِغ:3391 رطيُّ ............ حقائَب الُمسافِرین.«: عّین الصَّ »الشُّ

َر 4( مرَّ 3( شَحنَ  2( فَتََّش  1( فََرغَ 

حیَح للَفراِغ:3401 »في ............ ال تَعیُش نباتاٌت کثیرٌة.«؛ عّین الصَّ

4( الَفلَواِت 3( البَساتینِ  2( الَحدائقِ  1( الغاباتِ 

بَة.«3411 کتوُر کِتاباً ............ الکلماِت الترکّیة الُمَعرَّ عّین الَخطَأ لِلَفراغ: »ألََّف هذا الدُّ
4( یَشتَدُّ 3( یَُضمُّ  2( یَحتوي علَی  1( یشتَِمُل علَی 

َة.«3421 حیح لِلَفراغین: »............ ظهوِر اإلسالِم َدَخلَت ............ الفارسّیُة الّلغَة العربیَّ عّین الصَّ

4( إذا / اللُّغُة 3( ُمنُذ / الُمفرداُت  2( حَیُث / الحروُف  1( ِعنَدما / المعّرباُت 

عّین المناسب لِلَفراَغیِْن: »إنَّ ............ هي اختیاُر اإلنساِن في جمیِع مَجاالِت حیاتِِه و هي ِمن ............ النِّعِم له.«3431

کثرِ 4( الَجدیَر / أ 3( الجماَل / أحسنِ  2( الُحّریَّة / أَمتَعِ  1( الَمجاَل / أَهمِّ 

عّین المناسب للَفراَغین: »إن ............ ِمَن الواِقِع، ............ ُصعوباٍت کَثیَرًة.«3441

4( تَْقُرْب - فَسوَف تُؤجُِّل 3( تُبِعْد - فَسوَف تُواِفُق  2( تَهُرْب - فسوَف تُواِجهُ  1( تُواِجْه - فَسوَف تَهُربُ 

هاِب إلی باِلٍد ُأخَری.«3451 حیَح لِلَفراِغ: »المسافروَن یَرکَبوَن الطائَِرَة في ............ لِلذَّ عّین الصَّ

4( الَمعَمِل 3( الَمصَنعِ  2( الَمطارِ  1( الَملَْعبِ 

حیَح لِلَفراِغ: »نَسَتخِدُم کلمة ............ کَِصَفٍة لِجهاٍز أو آلٍَة أو أداٍة بِحاَجٍة إلی التَّصلیِح.«3461 عّین الصَّ

4( الُممتَنِع 3( الُمَعطَّل  2( الَخَشبيّ  1( التِّجاريّ 

ٍة واِحَدٍة.«3471 عّین الَخطَأَ لِلَفراِغ: »یََتَمنَّی کثیٌر ِمن المسلمیَن أن ............ الکعَبة لَِمرَّ

4( یُشاِهدوا 3( یَزوروا  2( یَِهنوا  ِـ  1( یَتََشّرفوا ب

حیح للَفراِغ:3481 ٌة في أعماِق الُمحیط.«؛ عّین الصَّ »............ َحَیواناٌت مائیَّ

4( ال تَعیُش 3( تَلَْعُق  2( تَْستَلِمُ  1( تَعیُش 

حیح للَفراِغ:3491 »قد ............ شاعراِن کبیراِن قصائَد ِعنَد مشاهََدِة إیواِن کَسری.«؛ عّین الصَّ

4( أَنَْشَد 3( اِحْتََرمَ  2( أَْصلَحَ  1( أَنَقذَ 
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عّین المناسب لِلَفراَغیِن: »الُحّجاُج ............ حوَل الکعَبِة و ............ الحجَر األسَوَد أِلداء الَمناِسِك.«3501

4( یَطوفوَن / یَْستَلِموَن 3( یَرکضوَن / یَطردونَ  2( یَطُردوَن / یأُخذونَ  1( یَستَلِموَن / یَطوفونَ 

M
ah

m
ou

d
 D

ar
w

ish

)تجربی - 98(3511 عّین ما لیس فیه من المتضاد: 

2( الّشمس و القمر ُکرتان من الکرات السماویّة ! 1( کّل یوم یحتوي علی لیل و نهار! 

الّنور! الظّلمات إلی  المؤمنین من  الّله یُخرج  4( إّن  3( القیام و القعود من أعمال الّصالة! 

)هنر - 98(3521 عّین ما فیه المتضاّد: 

کثر الّناس فیها بالّزارعة! 1( هذه القریة قرب المدینة و یعمل أ

2( الیوم اِشترت االُّم لباساً رخیصاً لولدها بمناسبة یوم میالده!

3( في بدایة األمر لم یُشاهد تقّدماً في عمله و لکّنه في الّنهایة نجح!

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

)زبان - 98(3531 عّین ما فیه المترادف: 

2( بعد أن نزل الماء من الّسماء أصبحت األرض مخضّرة! 1( ازدادت المفردات العربّیة في الفارسّیة بعد ظهور اإلسالم! 

بنعمة ربّهم إخواناً! المؤمنون  أصبح   )4 3( دارنا في هذا الّشارع ولکّن بیت زمیلي في شارع آخر! 

)خارج از کشور - 98(3541 عّین ما فیه المتضاّد: 

2( الّشمس و القمر کوکبان في الّسماء! 1( القیام و القعود من أعمال الصالة! 

کُل و الّشرب في شهر رمضان! 4( ممنوع علی المسلم األ الّثلج و المطر من السماء في فصل الشتاء!  3( ینزل 

3551: عّین الخطأ في مترادف الکلمات الّتي تحتها خطٌّ

1( َرقَد المریُض في المستشفی لمعالجِة مرِضِه یومین.  ناَم

مع.  َمألت ت أمامي ِذکَریاتي عن الحجِّ فاَضت عیناَي من الدَّ 2( لّما َمرَّ

3( هذا الّشاعُر استخدم ورَق الّزیتوِن في ُأنشودٍة جمیلٍة کرمزٍ للّسالم.  الصلح

4( تَستطیُع الحرباُء أن تَکتَُم نفَسها بیَن األعشاِب.  أن تَستَُر

3561: عّین الخطأ في متضاّد الکلمات الّتي تحتها خطٌّ

دوا کثر الّناِس في هذه المناطِق أطاعوا قائَدهم لعدالته. تَمرَّ 2( أ 1( رأَیُت ازدحاماً أماَم باب صالَِة الملعِب. قاَعة 

َة الماء ثّم یترك المدرسَة.  یَفتَُح 4( یُغلُِق المدیُر حنفیَّ 3( رفَض الملُِك الهدایا الکثیرَة اّلتي قَّدُمه الّناُس.  قِبَل 

عّین الخطأ عن الکلمات المعّینة:3571

ة مرافقاتها في الّسفرِ. مترادفه »َمحّبة« 1( هذه المرأُة تحاوُل أن تکِسَب َمودَّ

2( المتکبُِّر هو اّلذي یحسُب نفسُه أَفضَل من الّناِس.  متضاّده »الُمتواضع«

دیَد یُقنُِع المستمعین في أيِّ موضوع. مترادفه »الَحَسن« 3( إّن القوَل السَّ

4( إّنهم من األفاضِل و نحن عرفناهم في ُمحاضرٍة علمّیٍة. متضاّده »أراِذل«

عّین الصحیح عن الکلمات المعّینة:3581

1( واجََه النبيُّ  في المعبِد رجالً موّحداً فتکّلَم معُه.  ُمتراِدُفه »حَنیفاً«

ِة.  ُمتراِدُفه » َعرِّض« 2( أَْرِسل َصدیَقَك لِِشراِء هذه األدویَِة إلی الّصیدلیَّ

ه »یُخالُِف« .  ُمتضادُّ 3( یَخَشُع هذا الّطالُب أماَم ُأستاِذ الکیمیاء في الّصفِّ

ه »العطش« کلُت الفطوَر و اآلَن ُأِحسُّ بالجوع و التَّعِب.  ُمتضادُّ 4( الیوَم ما أ

دهم + یازدهم + دوازدهممترادف و متضاد سکانس 24
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عّین الصحیح:3951

2( الّراسب: هو اّلذي ما نََجَح في االمتِحاناِت. رطّي: اّلذي یَْعَمُل في إدارِة االّتصاالِت.  1( الشُّ

ریحة: وسیلٌة نَْجَعلُها في الحاسوِب. 4( الشَّ هاِر.   ة: بِدایُة النَّ 3( العشیَّ

عّین الخطأ للتوضیحات التالیة:3961

2( ... مکاٌن تَجتِمُع فیه الحیواناُت. = )الُفندق( وار(  ِة في یَِد المرأِة. = )السِّ هَِب أو الِفضَّ 1( ... زیَنٌة ِمَن الذَّ

4( ... ِمن أهَمِّ أسباِب قَطِع  التَّواُصِل بیَن الناس.= )الغیبة( وِج َعن َزوجَتِه. = )الَهْجر(  3( ... ابتعاُد الّصدیِق َعن َصدیقه أو الزَّ

عّین الصحیح:3971

ٍة. ِة تَعیُش فوَق ِجباٍل ثَلجیَّ 2( الّطاووس: ِمَن الطُّیوِر المائیَّ 1( الَعمیل: هو اّلذي یعمل لمصلحة العدّو.  

4( الّشاطئ: منطقٌة بَحریٌَّة بِِجواِر الِبحاِر و الُمحیطاِت.  3( الَموسوعة: ُمعجٌم صغیٌر جّداً یجمُع قلیالً ِمَن الُعلومِ.  

عّین الصحیح:3981

2( طائٌر ِمَن الّلبوناِت: الخّفاش 1( الحیوان اّلذي الیرِضُع ِصغاَره: الّلبون 

بیَعِة: الظَّالم وِء في الطَّ 4( وجوُد الضَّ نَب  ّم: الذَّ 3( عضُو التنّفِس و الشَّ

عّین الصحیح:3991

ماِء یَنزُِل َعلَی الِجباِل فََقط. لْج: نَْوٌع ِمن أنواِع نُزوِل الماِء ِمَن السَّ 2( الثَّ یِف و ِإظهاِر الَفرِح بِه.  هاِب نَحَو الضَّ 1( االستقبال: بَِمعنی الذَّ

4( الَموسوعة: ُمعجم کبیٌر ال یشتمل علی اطاّلعاٍت و علوم کثیرة. 3( البقعة: أداة لتنظیف األسنان. 

عّین الخطأ:4001

نَُب« ُعضٌو یوجَُد في الَحَیواناِت فقط و ال یوجَُد في اإلنساِن. 2( »الذَّ 1( »الَمضیُق« مکاٌن بیَن جَبلیِن.  

4( »اإلعْصاُر« ریٌح َشدیَدٌة ال تَْنتَِقُل ِمن َمکاٍن إلی َمکاٍن آَخَر. 3( »الُمْستَْنَقُع« مکاٌن یَْجتَِمُع فیه الماُء طَویالً.  

من با استعداد بودم.
 یعنی هستم.

 بعضی وقت ها به دست هایم نگاه می کنم 
رگی بشوم یا یک چیز دیگر . و فکر می کنم که می توانستم پیانیست بز

 ولی دست هایم چه کار کرده اند؟
یک جایم را خارانده اند، 

چک نوشته اند،
 بند کفش بسته اند، 

سیفون کشیده اند ... 

دست هایم را حرام کرده ام،همینطور ذهنم را ...      

»چارلز بوکوفسکی«
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)ریاضی - 98(4011 )إنّما ولیُّکم اللّ ُه و رسوله و الّذین آمنوا ...(: 
1( ولّی شما فقط الّله است و رسول او و کسانی که ایمان آورده اند ...

2( همانا ولی شما خداوند است و پیامبرش و هر کس ایمان بیاورد ...

3( سرور شما بدون شک الّله است و پیامبر و آن که ایمان آورده است ...

4( به درستی که خداوند سرور شما است و رسول او و کسی که ایمان آورده است ...

)ریاضی - 98(4021 کم بخاُر الماء في الّسماء و یتشکّل منه الغیُم الّذي یُعّد منشأ المطر!«:  »یَترا

کم می شود و از آن ابر تشکیل می گردد که منشأ باران به شمار می آید! 1( بخار آب در آسمان مترا
کم آسمان هستند که ابر را تشکیل می دهند و همان منشأ باران به شمار می آیند! 2( این بخارهای مترا

کم شده است، ابرها به وجود می آیند و آن یک منشأ برای باران است! 3( از بخارهای آبی که در آسمان مترا
کم می شود و سبب به وجود آمدن ابرها در آسمان می گردد که منشأ باران است! 4( بخار آب در آسمان مترا

)ریاضی - 98(4031 »إنّها من أعجب األسماك، تغذیُتها َصعبة علی الهواة أِلنّها تُحّب أن تأکل صیَدها حّیاً!«: 
1( آن از ماهی های عجیبی است که تغذیه اش برای عالقمندان سخت است برای این که دوست دارد شکاِر زنده بخورد!

2( او از شگفت ترین ماهیانی است که برای عالقمندان، غذا دادنش سخت است زیرا او خوردن زندۀ شکار را دوست دارد!
3( او از ماهیان شگفت آوری است که برای عالقمندان، تغذیه اش سخت دشوار است زیرا زنده خوردِن صید را دوست دارد!

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

)ریاضی - 98(4041 »إّن من أخلص النّاس من تجري ینابیُع الحکمة من قلبه علی لسانه!«: 
1( از مردم با اخالص تر کسی است که چشمه های حکمتی از قلب وی بر زبانش روانه شود!

2( کسی که چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری می شود، از خالص ترین مردم است!

3( از خالص ترین مردمان کسی است که چشمه های حکمت از قلب او بر زبان وی جاری شده باشد!
4( کسی که چشمه های حکمت را از قلب خویش بر زبان روانه سازد، از با اخالص ترین مردمان است!

)ریاضی - 98(4051 »ال تستشر الکّذاب، فإنّه کالّسراب یقرِّب علیك البعیَد و یُبعد علیك القریَب!«: 

1( با شخص کّذاب مشورت مکن، زیرا او چون سراب است، دور را بر تو نزدیک می نمایاند و نزدیک را دور!
2( دروغزن را مورد مشورت خویش قرار نده، چه او همچون سراب بعید را به تو نزدیک می نمایاند و قریب را دور!

3( با شخص دروغگو مشورت نکن، چه او مانند سراب دور را به تو نزدیک می کند و نزدیک را از تو دور می سازد!
4( کّذاب را مشاور خود قرار مده، زیرا او مانند سراب است که بعید را به تو قریب می کند و قریب را از تو بعید می سازد!

)ریاضی - 98(4061 »کنُت ُأفکِّر في نفسي هل یُمکن أن تکون قد ُخلقت الّسماُء و األرض و کلُّ ما فیهما من دون حکمة!«: 

1( با خویش در اندیشه ام که آیا امکان دارد این آسمان و زمین و همه چیز که در آن هاست بی حکمت خلق شود!
2( با خودم فکر می کنم که آیا ممکن است آسمان و زمین و هر چه در آن هست بی حکمت خلق شده باشد!

3( با خود می اندیشیدم، آیا امکان دارد که آسمان و زمین و هر آن چه در آن هاست بدون حکمت خلق شده باشد!
4( با خویشتن خود فکر می کردم آیا ممکن است این آسمان و این زمین و آن چه که در آن هست بدون حکمت خلق شود!

1883-1931
Kahlil Gibran
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)ریاضی - 98(4071 »هناك کلماٌت تجري علی أقالم بعض الّشعراء ألّول مّرة تدّل علی مفاهیم جدیدٍة لم یکن یَعرفها اآلخرون!«: 

1( کلماتی وجود دارند که برای بار اّول بر قلم های بعضی از شاعران جاری می شوند درحالی که بر مفهوم جدیدی که دیگران آن ها را نمی شناسند، داللت دارد!

2( وجود دارد کلماتی که بعضی از شعرا برای اّولین مرتبه بر قلم های خود جاری می کنند که بر مفاهیمی جدید داللت می کند که آن را دیگران نمی شناختند!

3( آنجا، کلماتی است که بعضی شاعران اّولین مرتبه، بر قلم هایشان جاری می کنند و بر مفهوم جدید که دیگران آن ها را نمی شناخته اند داللت دارد!

4( کلماتی هستند که بر قلم های بعضی شعرا برای اّولین بار جاری می شوند که بر مفاهیم جدیدی داللت می کنند که دیگران، آن ها را نمی شناختند!

)تجربی - 98(4081 )اُدُع إلی سبیل ربِّك بالحکمة و الموعظة الحسنة و جاِدلْهم بالّتي هي أحسن(: 

1( به راه پروردگارت با حکمت و موعظۀ نیکو دعوت کن، و با آنان با آنچه نیکوتر است مجادله کن!

2( به راه خدای خود به وسیلۀ دانش و پند نیکو فراخوان، و با آنان به وسیلۀ سخنان خوب و زیبا مقابله کن!

3( دعوت به راه خداوند باید با حکمت و موعظۀ پسندیده باشد، و با آنان با هر چه نیکوتر است مجادله کن! 

4( فراخواندن به راه خدای خود را از طریق پند و اندرز، زیبا انجام بده، و با آنان با شیوه ای بهتر مقابله کن!

)تجربی - 98(4091 »یَبلغ الّصادقون بصدقهم ما ال یبلُغه الکاذبون باحتیالهم!«: 

1( صادقان با صدق خود به همان چیزی می رسند که کاذبان با فریبکاری خود به آن نرسیده اند!

2( راستگویان با راستگویی خود به چیزی می رسند که دروغگویان با حیله گری خود به آن نمی رسند!

3( اشخاص راستگو با صداقت خویش آنچه را به دست می آورند، اشخاص دروغگو با حیله گری خود به دست نمی آورند!

4( افراد صادق با راستگویی خویش، چیزی را به دست می آورند که دروغگویان با فریبکاری خود به دست نیاورده اند!

)تجربی - 98(4101 »ال قّوَة تَقدر أن تُنقَذنا من خرافاٍت نَعیش معها إاّل التفکُُّر!«: 

1( هیچ نیرویی که بتواند زندگی ما را از خرافه هایی که به آن زنده ایم، برهاند، جز اندیشه نیست!

2( جز تفّکر، قدرتی نیست که قادر باشد ما را نجات بدهد از اینکه با خرافات زندگی نمائیم!

3( فقط قدرت اندیشیدن است که می تواند ما را از خرافه هایی نجات دهد که با آن زنده ایم!

4( نیرویی که می تواند ما را از خرافاتی که با آن زندگی می کنیم، رها سازد، فقط تفّکر است!

)تجربی - 98(4111 عود!«:  »صعد الزّوار کلُّهم جبَل النّور لزیارة غار حراء إاّل من لم یقدروا علی الصُّ

1( همۀ زّوار برای دیدار غار حراء در کوه نور، از آن باال رفتند مگر آن کسی که نمی توانست باال برود!

2( زائران همگی برای زیارت غار حراء از کوه نور باال رفتند مگر کسانی که برای صعود قدرت نداشتند!

3( همۀ زائران به خاطر زیارت غار حراء کوه نور را درنوردیدند جز آن ها که قدرت باال رفتن نداشتند!

4( زّوار همگی به دیدن غار حراء از کوه نور صعود می کنند جز آن کس که نمی تواند صعود کند!

)تجربی - 98(4121 »االستفادة من الجّوال لیست مسموحة في حّصة االمتحان!«: 

2( به کار بردن گوشی همراه در جلسات امتحان منعی ندارد! 1( استفاده از تلفن همراه در جلسۀ امتحان مجاز نیست! 

4( از گوشی همراه استفاده کردن در جلسۀ امتحان مجاز است! 3( آوردن تلفن همراه در جلسۀ امتحانات مانعی ندارد! 

)تجربی - 98(4131 »تستطیع الّدالفیُن أن تُرشدنا إلی مکان سقوط طائرة أو مکان غرق سفینة!«: دلفین ها ............... 

1( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها و غرق کشتی ها هدایت کنند!

2( می توانستند ما را به مکان سقوط هواپیما و غرق کشتی، راهنمایی کنند!

3( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها یا مکان غرق کشتی ها هدایت نمایند!

4( می توانند ما را به مکان سقوط یک هواپیما یا مکان غرق یک کشتی، راهنمایی کنند!
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)تجربی - 94(4781 »أنا و زمیالتي بحاجة إلی مدّرسة حاذقة تُعّلمنا الّدروس من جدید!«: 

گردی هایم معّلم برجسته ای درخواست کرده ایم که درس ها را از نو از او تعلیم بگیریم! 1( من و همشا

2( من و همکالسی هایم نیازمند مدّرسی ماهر هستیم که درس ها را از نو به ما آموزش دهد!

3( من و دوستانم محتاج مدرس حاذق می باشیم تا دروس را دوباره از او بیاموزیم!

4( من و رفقایم به معّلمی ماهر نیازمندیم تا درس هایمان را مجّدداً به ما یاد بدهد! 

)هنر  94 -با کمی تغییر(4791 »بعض األحیان لیس لإلنسان هدٌف بل یَقتل وقته فقط إلی أن یقتله الوقت!«: 

1( اغلب انسان ها هدف ندارند و وقت خود را از دست می دهند تا این که وقت آن ها را بُکشد!

2( گاهی انسان هدفی ندارد، بلکه فقط وقت خود را می ُکشد تا زمانی که وقت او را بُکشد!

3( بعضی وقت ها انسان نه تنها به دنبال هدفی نیست، بلکه وقت خود را می ُکشد تا وقتش تمام شود!

4( انسان، گاهی هدفی ندارد بلکه فقط زمان خود را از بین می برد تا وقتی که بمیرد!

)زبان - با کمی تغییر(4801 »إّن قلبي یطمئّن اطمئناناً تاّماً، ألّن محاوالتي کّلها کانت من البدایة في سبیل اهلل!«: 

1( قطعاً دل من از ابتدا اطمینان کامل داشت، چه جمیع تالش های من در طریِق الّله می باشد!

2( قطعاً قلب من اطمینان کامل دارد، زیرا تمام کوشش های من از آغاز برای خدا بوده است!

3( همانا دلم کامالً اطمینان دارد، زیرا همۀ تالش هایم از ابتدا در راه خدا بوده است!

4( همانا قلبم از آغاز کامالً با اطمینان بود، چه کّل کوشش هایم برای الّله می باشد!
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)زبان - 94(4811 »ِاجعل آذان قلبك حاّدًة لُتدرك کالمه الثّمین حسناً و تعمل به!«: 

1( گوش ها و قلب های خود را تیز کن و کالم قیمتی آن را خوب بفهم و آن را مورد عمل قرار بده!

2( گوش  های قلب خود را تیز قرار بده تا سخنان با ارزش او را به خوبی درک کنی و به آن عمل نمایی!

3( دو گوش قلب خود را به خوبی تیز کن برای این که کالم گرانقدرش را درک کرده به آن عمل نمایی!

4( گوش و قلب خویش را برای فهمیدن سخنان با ارزش و نیکویش و عمل کردن به آن ها، تیز قرار بده!

)خارج از کشور 94 - با کمی تغییر(4821 »یقولون إّن معرفة اهلل أمٌر ُمحال، و لکنّنا إن عرفنا أنفسنا فقد عرفنا ربّنا معرفًة حقیقّیة!«: 

گر خود را بشناسیم پروردگار خود را حقیقتاً می شناسیم! 1( می گویند شناخت الّله کاری غیرممکن است، ولیکن ما ا

2( می گفتند که شناخت خداوند مسأله ای ناممکن است، ولی معرفت به خود، حقیقتاً معرفت به خدا را در پی دارد!

3( گفته می شود که معرفت الّله امری محال است، ولی شناخت خود، ما را به طور حقیقی به شناخت پروردگار رهنمون خواهد کرد!

4( گفته می شود که پی بردن به وجود خداوند امری نشدنی است، ولیکن زمانی که ما به وجود خود پی ببریم در حقیقت به وجود خدا پی برده ایم!

)خارج از کشور 94- با کمی تغییر(4831 »لّما قلُت ألخي: أ ال تری تلك الجبال الثابتة أجاب: بَل أراها متحّرکًة!«: 

1( چون به برادر خود گفتم: آیا آن کوه های ثابت را می بینی؟ پاسخ داد: آری، ولی آن ها متحّرک هستند!

2( وقتی به برادرم گفتم: آیا آن کوه های بی حرکت را نمی بینی؟ جواب داد: ولی من آن ها را متحرک می بینم!

3( چون به برادر خویش گفتم: تو آن کوه ها را بی حرکت می بینی؟ پاسخ داد: ولیکن آن ها متحّرک می باشند!

4( آن گاه که به برادرم گفتم: تو می توانی آن کوه ها را ثابت ببینی؟ جواب داد: آری، آن ها را بی حرکت می بینم!

)خارج از کشور - 94(4841 »کان صوت اُولئك األطفال الّذین یلعبون في انتهاء الّساحة فرحین یصل إلی آذاننا، و نحن أیضاً کنّا مسرورین بفرحهم!«: 

1( آن بچه ها هستند که در حیاط انتهائی با شادی بازی می کنند، و صدایشان به گوش ما می رسد و ما را شاد می کند!

2( صدای آن کودکان که در آخر حیاط با شادی بازی می کنند به گوش ما می رسد، و ما نیز به شادی آن ها شاد هستیم!

3( صدای آن بچه ها که با شادی در انتهای حیاط بازی می کنند به گوش های ما می رسید، و ما نیز به شادی آن ها شاد بودیم!

4( آن کودکان که در آخر حیاط بازی می کنند صدایشان به گوش های ما می رسید، و ما را با شادی خود شاد کرده بودند!

دهم + یازدهم + دوازدهمترجمۀ عربی به فارسی - تک عبارتی سکانس 31
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)خارج از کشور - 94(4851 »تنعقد المسابقات العلمّیة في مدرستنا کّل عام و یُنتخب أفضل الّتالمیذ لمسابقة اُخری في المرحلة الثانیة!«: 

1( هر سال برگزاری مسابقه های علمی در مدارس ما مرسوم بود که طی آن، دانش آموزان برگزیده برای مسابقۀ دیگری در مرحلۀ دوم انتخاب می شدند!

2( در همۀ سال ها مسابقات علمی در مدارس ما برپا می شود و برترین ها از بین دانش آموزان در مسابقات دیگری در مرحلۀ دوم انتخاب می شوند!

3( مسابقه های علمی در مدرسۀ ما در هر سال برپا می شد و دانش آموزان برتر برای دومین مرحله در مسابقۀ دیگری انتخاب می شدند!

4( در مدرسۀ ما هرساله مسابقات علمی برگزار می شود و برترین دانش آموزان برای مسابقۀ دیگری در مرحلۀ دوم انتخاب می شوند!

)هنر 93- با کمی تغییر(4861 »إّن النّاس في مسیرهم نحو أهدافهم العالیة یفّتشون عن نماذج مثالّیة لیجعلوهم اُسوة ألنفسهم!«: 

1( قطعاً مردم در مسیرشان به طرف هدف های عالی خویش در جست وجوی نمونه هایی واال برای الگوی خود می باشند!

2( بی شک مردم در مسیر خود به سوی اهداف عالی خویش به دنبال نمونه هایی ممتاز می گردند تا آن ها را الگویی برای خود قرار دهند!

3( قطعاً افراد مردم در مسیر خویش به سوی هدف های واال در جست وجوی نمونه هایی عالی می باشند تا چون الگویی برتر برای آن ها باشند!

4( مردم در مسیر حرکت خود به سمت اهداف واالی خویش به دنبال نمونه های ممتازی می گردند، تا آن ها را برای خود چون یک الگو قرار دهند !

)تجربی - 92(4871 »الیوم حاولت أن ُأعطي ذلك العامل هدیّة تُقّلل من تعب عمله!«: 

1( تالش من امروز این بود که با دادن هدیّه ای به آن کارگر از سختی کارش بکاهم!

2( امروز تالش کردم به آن کارگر هدیّه ای بدهم که از سختی کارش کم کند!

3( امروز سعی نمودم که با دادن هدیّه از سختی کار آن کارگر بکاهم!

4( با تالش امروزم در دادن هدیّه به آن کارگر سختی عمل او کم شد!

)تجربی - 92(4881 »قد أنشد هذا الشاعر أبیاتاً متعّددة في وصف العلم و العالم لیقرأها في مجلس تکریم العلماء الکبار!«: 

1( شاعران بی شماری ابیاتی در مورد دانش و دانشمند سروده اند تا در مجالس بزرگداشت علمای بزرگ خوانده شود!

2( این شاعر ابیات متعّددی را در وصف علم و عالم سروده تا آن ها را در مجلس بزرگداشت دانشمندان بزرگ بخواند!

3( بیت های فراوانی را این شاعر دربارۀ علم و عالم می سراید تا در مجلسی برای تکریم دانشمندان بزرگ آن ها را بخواند!

4( در توصیف دانش و دانشمند این شاعر بیت های زیادی سروده است تا در همایش بزرگ علمای بزرگ خوانده شود!

)هنر - 91(4891 »إّن اهلل قد أعطی اإلنسان کثیراً من النّعم حّتی یستطیع أن ینتفع بها في حیاته!«: 

1( خداوند نعمت های کثیری به انسان بخشیده است تا در زندگیش از این نعمت ها بهره مند شود!

2( خداوند بسیاری از نعمتها را به انسان عطا کرده است تا بتواند در زندگی خود از آن ها بهره ببرد!

3( نعمتهای کثیری را خداوند به انسان می دهد و او قادر خواهد بود در زندگی خود از آن ها استفاده کند!

4( بسیاری از نعمتهای الهی به انسان عطا شده است تا او بتواند از آن ها به نفع خود در زندگی استفاده کند!

)زبان - 90(4901 »األفضل للطالب أن ینتخب فرعه الجامعي بدّقة حّتی ال یندم في المستقبل!«: 

1( دانش آموز باید رشتۀ دانشگاهی خود را با دّقت انتخاب کند که بعداً پشیمان نشود!

2( دانش آموز خوب، رشتۀ دانشگاهی خود را دقیق انتخاب می کند که در آینده دچار پشیمانی نشود!

3( بهتر برای دانش آموز این است که رشتۀ دانشگاهی خود را با دّقت انتخاب کند تا در آینده پشیمان نشود!

4( برای هر دانش آموزی بهتر این است که رشتۀ دانشگاهی خود را دقیقاً انتخاب نماید تا بعداً دچار پشیمانی نشود!

»یرُقُد هؤالء الَمرَضی في ذلك المسَتشَفی للِعالج.«:4911

2( این بیماران برای درمان در آن بیمارستان بستری می شوند. 1( آن بیماران در این بیمارستان بستری می شوند تا درمان شوند. 

4( این ها بیمار هستند و در آن بیمارستان بستری شدند. 3( این بیمار جهت درمان در آن بیمارستان بستری می شود. 

»في مَدینَِتنا َخمُس مَدارَِس و لِکُلِّ مدَرسٍة أربََعَة َعَشَر َصّفاً.«:4921

1( در شهر ما پانزده مدرسه است و هر مدرسه چهار کالس دارد.

2( در این شهر پنج مدرسه است و هر مدرسه چهل کالس دارد.

3( در شهر من پنج مدرسه وجود دارد و همۀ مدرسه ها چهارده کالس دارند.

4( در شهر ما پنج مدرسه است و هر مدرسه چهارده کالس دارد.
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الّشجرة أهمّیة  النّخل الجمیلة. کما أّن لهذه  المناطق الحاّرة قد نشاهد مناظر جّذابة من بعید، و بعد أن نقترب منها، نری أشجار  حینما نذهب إلی 

و  الصحراویّة،  المناطق  بعض  في  رئیسّي  غذاء  أنّه  کما  الّسکان،  من  الکثیر  لمعیشة  أساساً  المناطق  بعض  في  منها  نوع  یُشکّل  حیث  کبیرة،  مادیّة 

بعض أثمارها تُجفَّف و تُرَسل إلی مناطق اُخری! للنّخل أنواع مختلفة، حیث یُوَجد حوالي 1500 نوع یختلف مع بعضها؛ فمن أنواعه نخیل الّتمر الّذي 

ألنّه  جّداً،  و جذعه خشن  متراً   27 النّخل  ارتفاع  یبلغ  التجمیل!  مواّد  و  الّصابون  في صنع  یَُستعمل  الّذي  الّزیت  نخیل  و  أهّمها،  من  یُعّد(   =( یُعتبر 

)ریاضی - 98( الکثیر!       الشجرة  نمّو  یُقطع عند  أو  الّذي یسقط  النخل  بقایا غصن  عبارة عن 

عّین الّصحیح:5611
2( نری الّنخل جّذاباً من البعید و من القریب! ف الّتمر في المناطق اّلتي یُرسل إلیها!  1( یُجفَّ

کلوا إاّل الّتمر! کني المناطق الصحراویّة ال یستطیعون أن یأ 4( بعض سا 3( إن کان الّتمر أساساً للمعیشة ال یُرسل إلی المناطق االُخری!  
عّین الصحیح عن شجرة النخل:5621

کثر طوالً و خشونًة! 1( یبلغ ارتفاعها إلی سبعة و عشرین متراً لکن غصونها أ

2( أنواعه متعّددة تصل إلی ألف و خمسمائة ولکن أثمارها من نوع واحد!

3( ال منطقة في األرض إاّل و فیها الّتمر یُعرف کماّدة غذائّیة!

4( أهّم أنواعها نخیل الّتمر و نخیل الّزیت!
عّین الخطأ: من فوائد النّخل أنّه ...5631

1( مناظره رائعة جّداً في المناطق الحاّرة اّلتي ال نری فیها أشجاراً خضراء!

2( ماّدة غذائّیة مفیدة ینمو في المناطق الباردة و تعتبر ثمرته غذاًء رئیسّیاً! 

3( تُصنع من ثمرته مواّد تستعمل في زینة و تجمیل الناس!

4( تُستخدم ثمرته في المواّد اّلتي نحن بحاجة إلیها للّنظافة!
عّین الخطأ: جذع النّخل خشن جّداً ألنّه ...5641

2( عندما یجّف الغصن ال یسقط من الجذع إاّل رأسه!  1( یفرق رأس الغصن و انتهاؤه فُیقطع رأسه فقط! 

4( الّنخل هکذا في خلقته و هو ما بقي من جذوٍع تسقط! 3( یَقطع الفاّلحون الغصن القدیم بعض األحیان و یبقی أثره! 

 عّین الصحیح في الإعراب و التحلیل الصرفي : 
»نُشاهد«:5651

1( مزید ثالثي )حروفه األصلیة: ن ش ه ( - معلوم / مع فاعله جملٌة فعلیٌة

2( مضارع - للمتکّلم مع الغیر - مزید ثالثي / فعل و مع فاعله جملٌة فعلّیة

3( فعل مضارع - مزید ثالثي )من وزن »فاَعل«( - مجهول / فعٌل و مفعوله »مناظر«

4( للمتّکلم وحده - مزید ثالثي )مصدره: مشاهدة، من وزن مفاعلة( / مع فاعله جملٌة فعلّیة
»تُرَسل«:5661

1( فعل مضارع - للغائبة - معلوم / فعٌل و جملته فعلیةٌ 
2( للمخاطب - مزید ثالثي )مصدره علی وزن إفعال( / فعل و مع فاعله جملٌة فعلّیٌة

3( للغائبة - مزید ثالثي )ماضیه: »أرسل« علی وزن أفعل( - مجهول / فعل و الجملة فعلّیٌة
4( مضارع - للمخاطب - مزید ثالثي )حروفه األصلّیة: ر س ل( - مجهول / فعل و فاعله محذوف، و الجملة فعلّیٌة
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»ارتفاع«:5671

1( مفرد مذّکر - مصدر )من وزن انفعال( / فاعل لفعل »یبلغ«

2( اسم ـ مفرد مذّکر - مصدر )من وزن افتعال( / فاعل لفعل »یبلغ«

3( مفرد مذّکر - فعله »ارتفع« علی وزن »انفعل« / مضاف، و المضاف إلیه »النخل«

4( اسم - جمع مکّسر أو تکسیر - حروفه األصلیة »ر ف ع« / مضاف و المضاف إلیه »النخل«
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دة  في مخلوقات ربِّنا الّرحمن مظاهر من الجمال و المنفعة و الحکمة. تُشاهَد أحیاناً في وسط الّصحراء مناطُق فیها نباتات و أشجار تَغذیُتها بمیاه العیون المتعدِّ

و اآلبار )جمِع بئر(، منها أشجار ُمثِمرة کالنّخل. و تَظهر أنواع کثیرة من األزهار الجمیلة في بعض المناطق الّصحراویّة بعد األمطار الّشدیدة، إاّل أنّها ال تدوم 

حیاتُها إاّل 6 أو 8 أسابیع. و توجد أیضاً بعض النباتات ذات األوراق القلیلة لکي ال تفقد من الماء بالتبّخر إاّل القلیَل منه! و بعض النباتات الّصحراویّة أصلها في 

کثر من 50 متراً، و بذلك تستطیع کلُّها العیَش مّدة طویلة من الزمن! و یُمکن زراعة المحصوالت الّزراعّیة في قسم من الّصحراء خصوصاً  باطن األرض، في عمق أ

)تجربی - 98( أطرافها، بواسطة القنوات أو األنابیب )لوله ها(. 

عّین الخطأ:5681

2( کّل األشجار تعیش و إن یکن لها أوراق قلیلة! 1( إّن الّصحراء جاّفة و ال عیَن فیها! 

4( هناك بعض األشجار في الصحراء أصلها في عمق األرض! کثر!  3( األشجار اّلتي لها أوراق کثیرة تحتاج إلی ماء أ

عّین الّصحیح:5691

2( ال توجد في الّصحراء أشجار لها أوراق کثیرة! 1( ال فائدة لبعض األشجار الّصحراویّة! 

4( البُدَّ من الماء اّلذي في باطن األرض لحیاة األشجار الّصحراویّة! 3( حیاة األشجار الّصحراویّة کّلها خارجة عن إرادة اإلنسان! 

عّین الخطأ: إّن األشجار في الّصحراء تعیش مّدة طویلة ألّن ...5701

1( بعضها تشرب الماء من باطن األرض حّتی في أقّل من سبعین متراً!

الفصول! المطر في أکثر  2( الّله تعالی یُنزل علیها 

3( أوراق بعضها قلیلة فال تحتاج إلی ماء کثیر!

العیون و اآلبار! 4( حیاة بعضها بواسطة 

عّین الخطأ: یمکن أن نحصل في الّصحراء علی ...5711

2( األشجار المثمرة بمساعدة العیون! 1( الّنباتات الّنافعة اّلتي لها جمال! 

4( األزهار بسبب األمطار اّلتي دوامها سّتة أو ثمانیة أسابیع! 3( المحصوالت الّزراعّیة بواسطة القنوات أو األنابیب! 

 عّین الصحیح في الإعراب و التحلیل الصرفي :

»تُشاهَد«:5721
1( مضارع - مزید ثالثي )من وزن »تفاَعل«( - مجهول / فعٌل و الجملة فعلّیٌة

2( مضارع - مزید ثالثي )حروفه األصلیة: ش ه  د( - معلوم / فعٌل و فاعله »مناطق«

3( فعل مضارع - للمخاطب - مزید ثالثي )من وزن »فاعل«، و مصدره »ُمفاعلة« / فعٌل مجهول
4( فعل مضارع - للغائبة - مزید ثالثي )حروفه األصلیة: ش ه  د( / فعل و فاعله محذوف، و الجملة فعلیٌة

»تَظهر«:5731

1( فعل مضارع - للمخاطب - معلوم / فعل و مع فاعله جملٌة فعلّیة

2( مضارع - للغائبة - مجّرد ثالثي )مصدره: ظُهور( / فاعله »األزهار«

3( مضارع - للغائبة - مجّرد ثالثي / فعل و فاعله »أنواع« و الجملة فعلّیة

4( فعل مضارع - للمخاطب - مجّرد ثالثي )مصدره:إظهار( / فعل و فاعله »أنواع«

دهم + یازدهم + دوازدهمدرک مطلب )2( سکانس 36
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»متمایز«:6021

1( مفرد مذّکر - اسم فاعل )من فعل »تَمایََز«( / خبر و مبتدؤه »هذا« و الجملة اسمّیة

َل«( - نکرة / خبر و مبتدؤه »الطائر« 2( اسم مفعول )ماّدته »م ي ز«، من وزن »تَفعَّ
3( اسم - مفرد مذّکر - اسم فاعل )مصدره: تمییز( - معرفة / خبر و الجملة اسمّیة

4( اسم - مفرد مذّکر - اسم مفعول )ماّدته: م ي ز( - نکرة / صفة و موصوفها »الطائر«
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سمع بهلول صوت الّرجل الباکي یقول: أتیُت إلی بغداد حامالً کّل المال الّذي جمعته في حیاتي للّتجارة، ثُّم أعطیته عطّاراً معروفاً باألمانة ... . فطن بهلول بالموضوع، 

فقّررا أن یذهبا إلی العطّار غداً، و قال بهلول للّرجل: ما علیك ِإاّل أن تطالب أمانتك غداً! في الیوم الّتالي لبس بهلول مالبس أنیقة و ذهب إلی العطّار: فسّلم علیه 

و قال: سمعت عن فضائلك و أمانتك کثیراً، و ُأرید أن ُأسافر إلی مکان بعید ... ففتح الکیس الّذي کان معه و ألقی بعض ما فیه من المجوهرات البدلّیة ... في نفس 

الّلحظة وصل الّتاجر المسکین إلی دکّان العطّار و هو یقول له: أطلب استرداد أمانتي! فرّد العطّار أمانته فوراً خوفاً من أّن بهلول یفطن بخیانته في األمانة! حینئٍذ 

)تجربی 97- با کمی تغییر( قّدم بهلول کیسه إلی العطّار و خرج! و بعد قلیل حین فتح العطّار الکیس وجده مملوًء بالّزجاج و الّرمل و بعض المجوهرات البدلّیة!  

ما کان قصد بهلول؟ عّین الخطأ:6031

2( إراءة أّن للحّق دولة و للباطل جولة! 1( الّدفاع عن المظلوم!  

4( تعیین معیار للتمییز بین الّصادق و الکاذب! 3( أن یُوصل الحّق إلی صاحبه! 

لماذا رّد العطّار أمانة الّرجل المسکین؟ عّین الخطأ:6041

2( حّتی یُري نفسه أمیناً مؤمناً!  کثر!   1( للحصول علی مال أ

4( حّتی ال یندم بهلول من قصده! 3( ألنّه أمین یرّد األشیاء إلی أصحابها! 

عّین الخطأ: 6051

2( لم یتکّلم الرجل المسکین مع بهلول في حانوت العّطار! 1( من عادة بهلول أن یلبس دائماً ألبسة أنیقة! 

4( کان العّطار یحفظ أمانة الرجل المسکین في حانوته ال في مکان آخر! 3( حین ذهب بهلول إلی حانوت العّطار کان یحمل کیساً واحداً! 

عّین ما ال یناسب مفهوم القّصة:6061

2( ال تعجل في عملك فإّن العجلة تضّرك! 1( لم تکن أرض الّله خالیة من األخیار! 

4( لیس کّل من تکّلم عن أمر بمعنی أّنه یؤمن به! 3( ال تیأس؛ فإّن الیأس من أشّد أعداء اإلنسان! 

 عّین الصحیح في الإعراب و التحلیل الصرفي :

»تُطالب«:6071
1( مضارع - مزید ثالثي )من وزن »فاَعَل« بزیادة حرف واحد( / فعل و مفعوله »أمانة«

2( للمخاطب - مزید ثالثي )من وزن »تفاَعَل«( / فعل و مع فاعله جملة فعلیة

3( للغائبة - مجّرد ثالثي - معلوم / معادل للمضارع االلتزامي في الفارسیة و الجملة فعلیة

4( فعل مضارع - للمخاطب - معلوم / فعل و فاعله »أمانة« و الجملة اسمّیة

»سّلم«:6081

َل«( / فعل و مع فاعله جملة فعلیة 1( للغائب - مزید ثالثي )من وزن »فَعَّ

2( فعل ماٍض - للغائب - معلوم / فاعله »العّطار« و الجملة اسمّیة

3( فعل ماٍض - مزید ثالثي - معلوم / فاعله »العّطار«

َل«( - معلوم / فعل و مع فاعله جملة فعلّیة 4( مزید ثالثي )من وزن »تَفعَّ

دهم + یازدهم + دوازدهمدرک مطلب )7( سکانس 41
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  عّین الأنسب للجواب عن الترجمة من أو   إلی العربّیة:

»طلب الناس من نبّیهم أن یأتي لهم بمعجزة تُثبت أنّه رسول من اهلل.«:7011

1( مردم از پیامبرشان خواستند معجزه ای برایشان بیاورد که برایشان ثابت می کند او پیامبر است.

2( مردم از پیامبرشان خواستند برایشان معجزه بیاورد و ثابت کند که او پیامبری از جانب خداست.

3( مردم از پیامبر خواستند که معجزه ای بیاورد که ثابت کند او پیامبری از جانب خداست.

4( مردم از پیامبرشان خواستند معجزه ای برایشان بیاورد که ثابت کند او پیامبری از جانب خداست.

»تبجیل علماء بالدنا یشّجع الشباب إلی االنتفاع من ثقافتنا العظیمة تشجیعاً.«:7021

1( بزرگداشت دانشمندان کشورمان، جوانان را به بهره مندی از فرهنگ شکوهمندمان قطعاً تشویق می کند.

2( گرامیداشت علمای الیق کشور ما، قطعاً جوانان را به استفاده از فرهنگ با عظمتمان به خوبی تشویق می کند.

3( بزرگداشت دانشمندان کشور، جوانانمان را مسّلماً به بهره مند شدن از فرهنگ شکوهمندمان تشویق می کند.

4( گرامیداشت دانشمندان کشورمان، جوانان را به بهره  بردن از فرهنگ با عظمتمان تشویق کرده است.

هِر.«:7031 کثََرُهم یَصومونَ  في هَذا الشَّ »َأظُنُّ أنَّ ساَعَة َدواِم الُمَوظَّفیَن تَُغیَّر في َشهِر َرمَضاَن ألنَّ أ

1( گمان می کنم که ساعت کار کارمندان در ماه رمضان تغییر داده می شود، چون اغلب آن ها در این ماه روزه می گیرند. 

2( ساعت کار کارگران به طور مثال در ماه رمضان تغییر می کند، چون بسیاری از آنان در این ماه روزه دارند.

3( حدس می زنم که ساعت کار کارمندان را در ماه رمضان تغییر دهند، زیرا بسیاری از آنان در این فصل روزه می گیرند. 

4( گمان کردم که ساعت حضور کارمندان در ماه رمضان تغییر داده شود، چون اغلب آن ها در این ماه روزه می گرفتند. 

»کان أحد األنبیاء یستطیع أن یتکّلم مع الطیور ألنّها تفهم ما یقول لها النبّي أیضاً.«:7041

1( یکی از پیامبران توانسته بود با پرندگان سخن بگوید زیرا آن ها نیز سخنان پیامبر را می فهمیدند.

2( یکی از پیامبران می توانست با پرندگان سخن بگوید زیرا آن ها نیز آن چه را که پیامبر بدانها می گفت، می فهمیدند.

3( یکی از پیامبران زبان پرندگان را می فهمد زیرا آن ها نیز آنچه را که او به آن ها می گوید، می فهمند.

4( پیامبری از پیامبران خدا قدرت صحبت کردن با پرندگان را داشت زیرا آن ها نیز آنچه را پیامبرشان به آن ها می گفت، می فهمیدند.

َبَب َذکاَوتُه.«:7051 رِة َو یَعَتِقدوَن أّن السَّ »قد َجَعَل بعُض الُعلَماِء الُغراَب في قائمِة الَحَیواناِت الُمَعمَّ

1( برخی از دانشمندان کالغ را در لیست حیوانات کهنسال قرار داده اند و معتقدند که علت، هوش آن است. 

2( دانشمندانی که کالغ ها را در لیست حیوانات کهنسال قرار داده اند، می گویند علت، هوش آن حیوان است. 

3( برخی دانشمندان کالغ را در صدر فهرست حیوانات کهنسال قرار می دهند و معتقدند که علت آن، هوشش است. 

4( دانشمندان کبوتر را در فهرستی از حیوانات کهنسال قرار داده و معتقدند که علت، هوشش است. 

1911-2006NOBEL:1988
Naguib Mahfouz
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»في هذه الکتب الجدیدة مطالب ترشد القارئین إلی طرق نافعة في مجال اقتصاد األُسرة.«:7061

1( در این کتاب های جدید مطالبی وجود دارد که خواننده را به راه سودمند در زمینۀ اقتصاد خانواده راهنمایی می کند.

2( کتاب های جدیدی هست که با مطالبشان خواننده هایش را به راه هایی سودمند در زمینۀ اقتصاد خانواده راهنمایی می کنند.

3( در این کتاب های جدید مطالبی که خوانندگان را به راه های سودمند در زمینۀ اقتصادی خانواده راهنمایی می کند، وجود دارد.

4( مطالبی در این کتاب های جدید وجود دارد که خوانندگان را به راه هایی سودمند در زمینۀ اقتصاد خانواده راهنمایی می کند.

لِم و األمِن في العالَِم.«:7071 »ُمنَظَّمُة الیونِسکو ِمن الُمنظّماِت الّتابِعِة لُمنظَّمِة األُمِم المّتحدِة الّتي هدُفها الُمساَعَدُة السِتقراِر السِّ

1( نظام یونسکو یک سازماِن تابع سازمان مّلت های مّتحد است که هدف از آن، کمک به صلح و امنیت در جهان است. 

2( سازمان یونسکو از سازمان های وابسته به سازمان ملل متحد است که هدفش کمک به برقراری صلح و امنیت در جهان است.

3( یکی از سازمان هایی که وابسته به سازمان ملل متحد است، سازمان یونسکو می باشد که هدفش برقراری سالمتی و امنیت در دنیاست. 

4( سازمان یونسکو سازمانی است که وابسته به سازمان ملل متحد است و هدفش کمک به استقرار صلح و امنیت جهان است. 

عّین الصحیح:7081

گاهی خود را پیرامون مسائل زندگی افزون می کردی، ضرر کم تری متحّمل می شدی.  گر آ : ا 1( ما تُکثِْر تََنبَُّهَك حَوَل ُأموِر الَحیاِة، تَُضرُّ نفسك أقلَّ

گر از چیزی که خداوند به ما دستور می دهد سرپیچی کنیم، در زندگی گمراه خواهیم شد.  2( إْن َعَصینا ما قََضی الّلُه أمراً، َضلَلْنا في حَیاتِنا: ا

ُل لَمن تََعلَّم ِمنه شیئاً: گران قدرترین مردم کسی است که به کسی که از او چیزی آموخته، احترام می گذارد.  3( أجَلُّ الّناِس َمْن یُبَجِّ

: دنیا همیشه بر طبق خواسته  های ما نیست؛ روزی سود می رساند و روزی ضرر می رساند. نیا دائماً موافقًة علی ما نُریُد؛ تارًة تَْنَفُع َو تارًة تَُضرُّ 4( لَیَسِت الدُّ

عّین الخطأ:7091

1( بَثَّ التِّلفاُز ِفلماً رائعاً عن حیاِة الُوحوِش في غاباِت إفریقا: تلویزیون فیلم جالبی دربارۀ زندگی حیوانات وحشی در جنگل های آفریقا پخش کرد. 

2( أْصبََحْت عالئُِم الَمرِض ِضْعَفي قَبلِه فََأَمَر الطَّبیُب أْن یَرُقَد المریُض.: عالئم بیماری دو برابر قبلش شد، پس به دستور پزشک بیمار بستری شد. 

الِة.: رانندۀ اتوبوس در وقت اذان ظهر برای اقامۀ نماز در کنار مسجدی توقف می کند.  3( یَتوقَُّف سائُق الحاِفلِة َوقَْت أذاِن الظُّهرِ جَنَب مسجٍد إلقاَمِة الصَّ

ُر ُعّماُل الّتنظیِف َشراِشَف الُغَرِف بعد أن یَتُرك الُمسافروَن الُفنُدَق.: پس از اینکه مسافران هتل را ترک کنند، کارگران نظافت، مالفه های اتاق ها را عوض می کنند. 4( یَُغیِّ

»شرط رستگاری دوری جستن از بدی ها و نیکی کردن به خلق خدا در دنیا است.«:7101

1( شرط الفوز هو االبتعاد عن السّیئات و اإلحسان إلی خلق الّله في الدنیا.

2( االجتناب من السّیئة و اإلحسان إلی المخلوقات في الدنیا هو شرط للنجاح.

3( شرط النجاح هو ابتعاد عن الشرور و اإلحسان إلی الناس في هذه الدنیا.

4( المجانبة من السّیئات و إحسان الناس إلی مخلوقات الّله في الدنیا هو شرط للفوز.

قرأ النّص التالي ثّم أِجب عن الأسئلة بما یناسب النّص:   اِ

إّن سالمَة التفکُِّر تُؤثُِّر في سالمِة الدین و العقیدِة؛ فإنَّ  ِمن األُموِر الَخطیرِة الّتي أدَخلَت البشریَّة في المشاکِِل و النِّزاعاِت هو النقُص في العقائِد؛ و لذلك یَجُب 

علی اإلنساِن أن یرجَع إلی فطرتِِه الّسلیمِة الّتي تدعو بالتدیُِّن و التعّهِد حّتی یَعیَش في السالمِة في دنیاه و آخرتِه. 

إّن اإلسالَم جعَل التفکَّر فریضًة و مَْن یََتدبَّْر في القرآِن الکریم یَِجْد عشراِت آیاٍت تأمُر بالتفکِّر؛ فما وضَع اإلسالُم مانعاً أماَم َحرکِة الفکِر السلیم الّذي یُفتُِّش عن 

الحقیقِة دائماً و یوجُد الشكَّ کمقّدمٍة للوصوِل إلی الیقین. 

کَرَم الّلُه تبارَك و تَعالی أهَل التفکُِّر و وَصَف أصحاَب الفهِم السلیِم بأنّهم  ؛ و َقد أ ُع اإلنساَن علی أن یُصِلَح األُموَر و یَجعلَها في طریِقها الطبیعيِّ التفکُّر السلیُم یَُشجِّ

أصحاُب العقوِل. فعلینا أن نَجتِنَب األخطاَء في التفکِّر لکي نسَتطیَع أن نفکِّر بصورٍة سلیمٍة. 

حیح: 7111 عّین الصَّ

2( التفّکُر السلیُم ال یَحتاُج إلی التدبّرِ في األخطاِء اّلتي ارتََکبْناها.  1( وصَف الّله أصحاَب الفهمِ السلیمِ بأّنهم أصحاُب الُعقوِل.  

4( ابتعاُد اإلنساِن ِمن األخطاء یَمَنُعه من التفّکرِ السالِمِ.  3( األفکاُر الخاطئُة تَجعُل األُموَر في مکانِها المناسِب.  
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عّین ما کّل أسمائه معرفٌة:7211
2( ینصُح القرآُن الُمسلمیَن أن یَجتنِبوا االستهزاَء باآلخرین في الحیاة.  1( )بِیِدَك الَخیُر إنََّك علی ُکلِّ شيٍء قَدیٌر( 

ُة اِرِجعي إلَی ربِّك راضیًة َمرضّیًة( 4( )یا أیّتها الّنفُس الُمطمئنَّ راسِة فرصٌة َذهَبّیٌة للتَّالمیِذ.   3( أیّاُم الدِّ
عّین فعالً یُعادُل الماضي المنفّي:7221

2( ال تَمشیَن في األرِض ُمتََکبِّراٍت، أیّتها البَناُت.    . 1( لَیحتَرِْم التلمیذ َمْن یُعلُِّمه العلَمَ
4( لم یَعتَمْد َصدیقي علی ُزَمالئِه بَل اعتََمَد علی نفسه.  3( ال یتکلَُّم بعُض الناِس مع اآلَخرین إاّل بَصوٍت ُمرتَفٍع.  

عّین عبارًة تَْشَتِمُل َعلی المفعول: 7231

2( َوقََعْت هِذه الِحکایُة قبَل َخمسیَن َسَنًة.  1( )ربَّنا ال تَْجَعلْنا َمَع الَقومِ الظَّالِمیَن( 

4( اِعَمْل لُدنیاَك َکَأنَّك تَعیُش أبداً!  وء!  3( یا َصدیقاتي اُهُربَْن ِمْن جَلیساِت السُّ

عّین العبارة الّتي تبّیُن نوع وقوع الفعل:7241
2( )إّنا نحن نّزلنا علیك القرآن تنزیالً( 1( یعیش الفاّلح في القریة عیشًة راضیًة. 

4( نجحت الّطالبات المجتهدات نجاحاً في االمتحان. 3( یجُد الغّواص في أعماق البحر ظالماً شدیداً. 

عّین حرفاً مشّبهاً بالفعل یُؤکّد الجملَة بعَده:7251
2( اِعَمل آلخرتك کأّنك تموُت غداً! ُر األصنام.  1( ظنَّ الناُس أّن إبراهیم )( ُمکسِّ

4( قد اشترَك صدیقي في المسابقات العلمّیة؛ لیتَُه ینَجُح فیها! 3( قال المعّلم: إّن التدیَُّن فطريٌّ في اإلنسان. 
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  عّین الأنسب للجواب عن الترجمة من أو   إلی العربّیة:

»ُفتِّشت جمیع هذه الکتب ولکن ما ُوجدت أبیات فیها ترتبط بالورع.«:7261

1( همگی، آن کتاب ها را جست وجو کردند اما در آن ها ابیاتی را که مربوط به پرهیزکاری است، نیافتند.

2( همۀ این کتاب ها جست وجو شد اما در آن ها ابیاتی که مربوط به پارسایی می شد، پیدا نشد.

3( همۀ این کتاب ها را جست وجو کرد اما در آن ها ابیات مقاومت را نیافت.

4( همۀ کتاب ها را جست وجو کردم اما در آن ها ابیاتی که مربوط به پارسایی باشد پیدا نکردم.

»ترید الطالبات المجتهدات مواصلة دراستهّن لتقّدم البالد العلمّي.«:7271

1( دانش آموزان کوشا برای پیشرفت علمی کشور می خواهند تحصیلشان را ادامه دهند.

2( دانش آموزان پرتالش می خواهند که ادامۀ تحصیل بدهند تا کشور از لحاظ علمی پیشرفت کند.

3( دانش آموزان تالشگر باال بردن تحصیالتشان و پیشرفت علمی کشور را می خواهند.

4( دانش آموزان پرتالش برای پیشرفت عملی کشورشان ادامۀ تحصیل خود را خواستار بودند.

»ال یسمح شباب هذا البلد للعدّو أن یتسّلط علی شعبنا و یدافعون عن وطنهم دفاعاً.«:7281

1( جوانان کشور به دشمنان اجازه نخواهند داد که بر مردم ما تسّلط یابند و قطعاً از وطنشان دفاع می کنند.

2( جوانان این کشور به دشمن اجازه نمی دهند که بر مّلت ما مسّلط شود و از وطن خود کامالً دفاع می کنند.

3( جوانان در این کشور به دشمن خود اجازه نداده اند که بر مردم ما مسّلط شود و از وطن خود کامالً دفاع می کنند.

4( جوانان این سرزمین به دشمن اجازه نمی دهند که بر کشور چیره شود و از وطن خود همواره دفاع نموده اند.

رُس أْن یَِتمَّ ولکن قاَل ُمعلِّم ِعلِم األحیاِء لَِزمیلي: ُقْم و أِجب عن سؤالي.«: 7291 »کاَد الدَّ
1( نزدیک است درس تمام شود اما معلم شیمی به همکالسی ام می گوید: بلند شو و به سؤال های من پاسخ بده. 

2( نزدیک بود درس تمام شود اما معلم زیست شناسی به همکالسی ام گفت: برخیز و به سؤال من پاسخ بده. 
3( چیزی نمانده است که درس به اتمام برسد اما معلم شیمی به دوستم می گوید: بنشین و به سؤال من پاسخ کامل بده. 

4( نزدیک بود که درس را تمام کنیم، اما معلم کتاب زیست شناسی به همکالسی هایم گفت: برخیزید و به سؤال من پاسخ بدهید. 

دهم + یازدهم + دوازدهمآزمون جامع شبیه ساز کنکور )2( سکانس 56
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َر اإلنساَن في اختیاِر طریِق الحقِّ أو الباِطِل.«: 7301 »َخلََق اهلّلُ اإلنسانَ  و أعطاه نَِعماً کثیرًة و ُهو الّذي َخیَّ

1( انسان آفریدۀ خداست و نعمت های بسیاری به او داده شده و از جانب او در انتخاب راه حق یا باطل مخّیر شده است. 

2( خدا انسان را آفرید و نعمت های زیادی به او عطا کرد و او کسی است که به انسان در انتخاب راه حق یا باطل اختیار داد. 

3( خدایی که انسان را می آفریند و به او نعمت های فراوانی می دهد، همان کسی است که انسان را در انتخاب راه حق و باطل آزاد می گذارد. 

4( خدا انسان را آفریده و نعمت زیادی عطایش کرده است، و او کسی است که در انتخاب حق یا باطل به انسان ها اختیار می دهد. 

»کاَن نُزوُل الثَّلِج في الِجباِل إلی َحدٍّ َقْد ُأغِلَق الَمضیُق و ال یَسَتطیُع أحٌد أْن یَعُْبَر ِمنْه.«:7311

1( بارش باران در کوه ها به قدری بود که تنگه را بسته بود و کسی قادر به حرکت در آن نبود. 

2( در کوه ها برف به قدری می بارید که تنگه بسته می شد و کسی نمی توانست از آن رد شود. 

3( بارش برف در کوه ها به اندازه ای بود که تنگه بسته شده بود و کسی نمی توانست از آن عبور کند. 

4( بارش برف در کوه تا آن جا ادامه یافت که مرداب را بست و کسی نتوانست از آن عبور کند. 

»هؤالء التلمیذات لن یشترکن في حفلة میالد صدیقتهّن لیقرأن دروساًَ دّرستها المعّلّمة في األُسبوع الماضي.«:7321

1( این دانش آموزان در جشن توّلد دوستشان شرکت نخواهند کرد تا دروسی را که معّلم در هفتۀ گذشته درس داده است بخوانند.

2( این ها دانش آموزانی هستند که در جشن توّلد دوستانشان شرکت نخواهند کرد برای اینکه درس هایی را بخوانند که معّلم، آن ها را در هفتۀ گذشته درس داده است.

3( این دانش آموزان برای اینکه درس هایی را که معّلمشان هفتۀ گذشته درس داده بود بخوانند، در جشن توّلد دوستشان شرکت نمی کنند. 

4( این دانش آموزان در جشن توّلد دوستشان شرکت نکردند و درسی را که معّلم هفتۀ گذشته درس داد، خواندند.

عّین الصحیح: 7331

َث األب بیتَیِن اثنیِن ألوالده: پدر، خانۀ دوم را برای فرزندانش به ارث گذاشت.  1( ورَّ

2( من یترْك ولداً صالحاً یَستغفر له بعد موته.: هر کس فرزند صالحی به جای گذارد، بعد از مرگش برای او آمرزش می خواهد. 

3( ظهرت ینابیع الحکمة من قَلِْبَك علی لسانك: چشمه های حکمت از قلب تو به زبانت جاری می شود. 

4( نجح تِسعون في الِمئة من تالمیذ هذه المدرسة.: یکصد و نود نفر از دانش آموزان این مدرسه قبول شدند. 

عّین الخطأ: 7341

1( من َعالمات المؤمن الحقیقّي الصبر عند الُمصیبة.: از نشانه های مؤمن واقعی بردباری در هنگام گرفتاری است. 

2( طلَب المعّلم مّنا أن ال ننسی واجباتِنا.: معّلم از ما خواست که تکالیفمان را فراموش نکنیم. 

3( قرأُت تِسعًة و َسبعین ِحزباً من القرآن في شهر رمضان.: نود و هفت حزب از قرآن را در ماه رمضان خواندم. 

4( قام الطاّلب في الصّف الحترام ُأستاذهم.: دانشجویان در کالس به احترام استادشان برخاستند. 

»هر کس از دروغ دوری کند و بر خداوند تکیه نماید و از خود حساب بکشد، رستگار می شود.«:7351

1( من یبتعْد عن الکذب و یتوّکْل علی الّله و یحاسب نفسه، یُفلْح.

2( من ابتعَد عن الکذب و توّکَل علی ربّه و حسب نفسه، ینجْح.

3( اّلذي اجتنب الکذب و توّکل علی ربّه و حاسب النفس، یُفلْح.

4( اّلذي یجتنْب الکذب و یتوّکل علی الّله و یحسب نفسه، یُفلْح.

قرأ النّص التالي ثّم أِجب عن الأسئلة بما یناسب النّص:   اِ

الریاضة ضرورة یَحتاج إلیها کّل إنسان في العالم؛  و للوصول إلی الحیاة السعیدة علیه أن یَکتِسب قدراً من الراحة و السالمة. للریاضة فوائد کثیرة منها: تقویة 

عضالت الجسم و المحافظة علی الوزن و ضغط الدم و أمراض القلب. تکثُر األنِشطَة )فعالّیت های( الذهنّیة و روح التعاون بین األفراد بالریاضة. اإلنسان بعد 

باب فقط بل هي مفیدة للشیوخ )پیرها( أیضاً.  ة )اوج( نشاطه الفکرّي بمّدة ثالث ساعات علی األقّل، و إنّها ال تَختصُّ بالشَّ الریاضة یَِصل إلی ِقمَّ

عّین العبارة الّتي ال تُناسب النّص: 7361

2( بالریاضة یَزید روح التعاون و مساعدة اآلخرین.  1( لیست الریاضة مناسبًة للشیوخ بسبب مرض ضغط الدم.  

4( الریاضة أمر ضرورّي للوصول إلی السالمة الفکریّة و الجسمّیة.  3( األنشطة الذهنّیة نتیجة تأثیر الریاضة علی الجسم و الروح.  
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عّین الخطأ:7841

1( تُعینني المعّلمُة في الّدروس الّصعبة إعانًة: معّلم مرا در درس های مشکل بدون شک یاری می کند!

2( إّن العلوم الّنافعة تُنیر عقل اإلنسان و قلبه: قطعاً علوم سودمند عقل انسان و قلبش را روشن می کند!

گیر پر خواهد کرد! 3( سَیمألُ الّله جمیَع نواحي األرض سالًما شامالً: خداوند همۀ نواحی زمین را از صلحی فرا

4( ربّنا هو اّلذي یحمینا من شرور الحادثات دائًما: خدای ما کسی است که در پیشامدهای بد همواره نگهدار ماست!

»یک ساعت تفکّر بهتر از هفتاد سال عبادت است!«.7851

2( الساعة في التفّکر أفضل من سبعین سنة العبادات! 1( تفّکر ساعٍة خیٌر من عبادة سبعین سنة! 

4( ساعة واحدة من التفّکرات أفضل من سنة سبعین من العبادات! 3( التفّکر في الساعة خیٌر من العبادة من سبعین الّسنة! 

قرأ الّنص الّتالي ثّم أجب عن الأسئلة بما یناسب النّص :   اِ

کثر الِمهن الّتي یَشتغل بها اإلنساُن لیدیر عیَشه خاّصًة في المناطق الساحلّیِة أو المناطق الُمحاطة بالُبَحیرات و األنهار، بحیث  یُعدُّ )یُعتبر( صیُد األسماك من أ

ا لإلنسان في العصور القدیمة، و قد  تُشکَّل لحوُم األسماك واحدة من أهَمّ مصادر الغذاء الّتي یَستفید منه اإلنساُن في العالم. کما کانت األسماك مَصدًرا ِغذائیًّا ُمهمًّ

ُوجدت الکثیُر من النُّقوش الَحجریّة القدیمة لعصر الفراعنة الّتي تدلُّ علی صیِدهم األسماك و طریقة قیامهم به تغّذیِهم َعلیها، إضافة إلی هذا لم یجد االنساُن 

صعوبة في الحصول علیها!

لت ِمهنُة َصید األسماك إلی ریاضٍة مَحبوبة لَدی العدید من النّاس حیُث یَبلُغ مَن یمارسونَها َحوالي ماَلییَن من النّاس. فهناك بعُض النّاِس حیَن یَذهبون إلی  تحوَّ

دت الطرُق الُمستخَدمة في َصید األسماك! المناطق الّتي تُوجد فیها هذه اإلمکانّیُة یشتغلون بالّصید لکنّه بوسائط بسیطة؛ و تحّولت طُرُق الّصید علی مَرِّ الّزمان و تَعدَّ

عّین الّصحیح: النقوُش الحجریّة القدیمة تدّل علی أّن ...7861

2( صید األسماك کان مهنة حدیثة ال نتعّلمها من أجدادنا! 1( الناس کانوا یَتمّنون أن یرفعوا مشکلة جوعهم! 

ا من القدیم کان لحم األسماك! 4( مصدراً غذائیًّا وحیًدا و مهمًّ الً في کیفّیة صید األسماك!  3( مرور الزمان قد سّبب تحوُّ

عّین الخطأ: لماذا کان صید األسماك من أهمِّ الِمَهن من قدیم الزمان لإلنسان؟7871

2( ألّنهم کانوا یَملؤون ساعاِت فراغهم باالشتغال بهذا العمل! 1( ألّن السمك کان ثروًة طبیعیة یَجدها الّناُس في الطبیعة! 

4( ألّن صید األسماك ال یَسدُّ جوَعه فقط بل یُساعده علی إدارة حیاته! 3( ألّنه کان سهالً لإلنسان أن یَحصل علیه لیرفع حوائجه به! 

عّین الخطأ: مَضی الزماُن و َعلم النّاُس ...7881

2( کیفّیَة استخدام صید األسماك کریاضة! بل المختلفة لصید األسماك!   1( السُّ

4( أّن لحم األسماك هو في کّل مکاٍن أفضُل مصدرٍ لغذائهم! 3( کیف یَشتغلون بالّصید بالوسائط البسیطة! 

اُذکر ما لم  یأِت في النّص:7891

2( هناك طرٌق کثیرة للّصید یَعرفها الناس کّلها من القدیم! روا اُسلوب َعَملهم علی مّر الزمان!  1( الصّیادون غیَّ

4( لم یکن یستفید الناس من الوسائط الّثقیلة و الحدیثة للصید! 3( بَعُض الّناس یَملؤوَن ساعات فراغهم بالقیام بصید السمك! 

  عّین الصحیح في الإعراب و التحلیل الصرفي:

»یَشتغل«:7901

1( مضارع - للغائب - حروفه األصلیة ثالثة، و مصدره »اشتغال« / فعل و فاعله »اإلنسان«

2( فعل مضارع - للغائب - له ثالثة حروف أصلیة و حرفان زائدان )= مزید ثالثي( / فعل و فاعله محذوف 

3( مضارع - ماّدته أو حروفه األصلیة »ش، غ، ل«، و مصدره علی وزن »انفعال« / فعل و فاعله »اإلنسان« 

4( فعل مضارع - حروفه األصلیة ثالثة، و له ثالثة حروف زائدة / فعل و فاعله »اإلنسان« و الجملة فعلیة
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»تُشکّل«:7911

1( فعل مضارع - للمفرد المؤّنث الغائب )أي للغائبة( / فعل و فاعله »لحوم« و الجملة فعلیة

2( مضارع - للغائبة - ماضیه »تَشکَّل« و مصدره »تَشکُّل« علی وزن تفّعل / فاعله »لحوم« 

3( مضارع - للمخاطب - حروفه األصلّیة »ش ك ل« و مصدره »تشکیل« علی وزن »تفعیل« / مع فاعله جملٌة فعلیة

4( فعل مضارع - للمؤّنث - له ثالثة حروف أصلّیة و حرف واحد زائد )= مزید ثالثي( / فاعله »األسماك« و الجملة فعلیة

»مصادر«: 7921

1( اسم - جمع مکّسر أو تکسیر )مفرده »مصدر« مذکر( / مضاف إلیه، و المضاف: »أهّم«

2( جمع مکّسر - اسم مکان )فعله »صدر« و مصدره »تصدیر«( / مضاف، و المضاف إلیه: »الغذاء«

3( جمع تکسیر - اسم مکان )علی وزن »مفعل« من فعل ثالثي( / مضاف إلیه، و المضاف: »الغذاء«

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

 عّین المناسب للجواب عن الأسئلة التالیة:

عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:7931

2( عالٌِم یُنتََفع بِعلِمِه َخیٌر ِمن أَلِْف عابِد! 1( ثَمرة الِعلمِ إخالص الَعَمل!  

َجرة الخانَقُة َشجرٌة تَنمو في بَعِض الغابات االُستُوائّیة! 4( الشَّ لمِ!  ا في الَحرِب و السِّ الفین َدوًرا ُمهمًّ 3( تُؤّدي الدَّ

عّین الّصحیح:7941

2( الَحنیف: هو اّلذي ال یَعبد إاّل الّله الواحد! 1( الُعمالء: هم اّلذین یعملون لراحة الّناس! 

4( یوم الخمیس: الیوم السادس من االُسبوع و قبله یوم الجمعة! کبر من البحر!  3( البُحیرة: یدخل ماء األنهار فیها و هي أ

عّین الّصحیح للفراغ: »نجح سعیٌد في المسابقة و حصل علی الجائزة الذهبّیة، فهو الفائز ... !«7951

2( األّول 1( األحد   

4( االُولی 3( الواحد   

عّین ما فیه اسم التفضیل و اسم المکان معاً:7961

کابر مکاتب العالم! 2( رأیُت مکتبة في مدینتنا کانت من أ 1( إّن بعض المتاجر مفتوح إلی نهایة الّلیل! 

کن العاّمة أبیض! 4( یجب أن یکون لون جدار المطابخ خاّصة في األما 3( نُحّب أن نشتري ما نریده بثمن أرخص و نوعّیة أعلی! 

عّین ما لیس فیه »نون الوقایة«: 7971

2( أقول لزمیلي أِعنِّي في حّل هذه المسألة! 1( یُساعدني کالُم صدیقي إلصالح نفسي! 

4( أعانني صدیقي في تَعلُّم دروسي الّصعبة فشکرته کثیًرا! ی أخي أن یصل إلی المراحل العالیة في العلم!  3( یَتمنَّ

بقینا 7981 ولکنّنا  اثنان  ِمنّا زمیالن  السابعة صباحًا، رجع  الساعة  المکتبة في  إلی  من زمالئي  »ذهبُت مع أحدعشر زمیالً  للفراغین:  الّصحیح  عّین 

خمس ساعات هناك. عند الرجوع کان عددنا .............. أشخاص و کانت الّساعة .............. «

2( تسعة - ثاني عشر! 1( عشرة - ثاني عشر!  

4( تسعة - الثانیة عشرة! 3( عشرة - الثانیة عشرة!  

عّین ما فیه الحال: 7991

2( رأیت شجرة الخبز و هي تحمل أثمارها في نهایة أغصانها! 1( إّن شجرة الخبز شجرة عجیبة و تحمل األثمار في نهایة األغصان! 

4( شجرة الخبز شجرة تحمل أثمارها في نهایة أغصانها! 3( رأیت شجرة الخبز اّلتي تحمل األثمار في نهایة األغصان! 

عّین ما لیس فیه مفهوم الحصر:8001

2( ال یستر الناُس إاّل ما یخافون من عواقب جهره! 1( ال نأخذ إلی موقف الّتصلیح إاّل الّسیارَة المعّطلة! 

4( لم تکن الّسالمة إاّل بالّذهن الّسلیم! که إاّل الّتفاَح!  3( یتناول هذا المریُض أنواع الفوا
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2 »ماسافَْرنا«فعلماضیمنفیاست.حالبه بررسی سایر گزینه ها میپردازیم:  1  
َسَیطلُب مستقبل 4 تَعرُِف مضارع  3 َشَرَح ماضی مثبت  1

به بررسی سایر گزینه ها میپردازیم: 2 2  
1 »جَلَْسَن«با»التَّالمیذ«همخوانیندارد. َجلَسوا

3 »الّرُجُل«مفرداستبنابراینفعل»َسَألوا«برایآنمناسبنیست. َسَأَل
هات«مخاطبواقعنشدهاست،فعلمربوطبهآن باتوجهبهاینکه»األُمَّ 4

بایددرصیغۀجمعمؤّنثغایبباشد. یَخِدْمَن 

3 »شاهََدْت«فعلماضیاست.حالبه بررسی سایر گزینه ها میپردازیم: 3  
دراینگزینهفعلنداریم. 1

اُنظُر فعل امر / یقوُل  فعل مضارع / ال تَنُظْر  فعل نهی 2
الیَقبَُل فعل مضارع منفی 4

3 »اُْذُکْر«فعلامراست. 4  
»یُخرُِج«،»تَعیُش«و»یَرِجُع«درگزینههایدیگرمضارعهستند.

1 ترجمه عبارت سؤال:ماازشمامیخواهیمکهخوبدرسبخوانید! 5  
باتوّجهبهضمیر»ُکم«در»منُکم«فعلیکهدرجایخالیقراردادهمیشود،

بایددرصیغۀجمعمذّکرمخاطبباشد.

2 ترجمه سؤال: عبارتیرامشخصکنکهدرآنمعادلیبرایمضارع 6  

التزامیدرفارسینیست.

درسایر گزینه هابهترتیبفعلهای»تَتَِّصَل«،»یَذوَق«و»یُْقنَِع«بهخاطرحروفی

کهقبلازآنهاآمدهاند،بهصورتمضارعالتزامیدرفارسیترجمهمیشوند.

ترجمه گزینه ها:

میخواهیتماسبگیریاماشارژکارنمیکند. 1

اوتصمیمبهکارهایباارزشگرفتتااینکهبههدفهایشرسید. 2

اوبزرگواریرامیخواهدتاجامیازآنبچشد. 3

کالمشنرموبهاندازۀعقلهایشنوندگاناستتاآنهاراقانعکند. 4

باتوجهبهاینکه 2 توضیحات:همانطورکهدرترجمهنیزمشخصاست،گزینۀ

»حّتی«قبلازفعلماضیآمدهاست،نمیتواندمعادلمضارعالتزامیباشد.

2 ترجمه سؤال:حرف»حَّتی«رامشخصکنکهمعنایمضارعالتزامی 7  
ایجادکردهاست.

2 »حَّتی«قبلازفعلمضارعآمدهومعنایآنرابهمضارعالتزامی درگزینۀ

تبدیلکردهاست.حالبه بررسی سایر گزینه ها میپردازیم:

هم»حَّتی«  4 و 3 1 »حَّتی«قبلازاسمآمدهاست؛درگزینههای درگزینۀ

گرقبلازمضارع قبلازماضیقرارگرفتهاستدرصورتیکهگفتیم»حّتی«ا

بیاید،معنایآنرابهمضارعالتزامیتبدیلمیکندنهقبلازماضی.

ترجمه گزینه ها:

اوقبلازفوتشهمۀاموالشحّتیکتابهایشراانفاقکرد. 1
تحصیلرارهانخواهیمکردتابهاهدافواالیمانبرسیم. 2

کماعتراضکردمتااینکهحّقمراگرفتم. 3بهحا
4بابرادرمصحبتکردمتااینکهبرایرفتنبهمدرسهراضیشد.

3 »لَنیَخلُقوا«بهشکلآیندۀمنفیدرفارسیترجمهمیشود. 8  
یَْستَطیَع«، ال »حّتی فعلهای 2 و  1 گزینههای در بررسی سایر گزینه ها:

در و میشوند ترجمه التزامی مضارع بهشکل نَْذُکَر« ال »أن و یَهُجَم«  »أن
4فعلهای»هَْب«و»ألِْحْق«امرهستند. گزینۀ

ترجمه گزینه ها:
ازطریقآن نتواند تادشمن ببندی را تنگه این توخواهشمیکنیم از  1

بهماحملهکند.
2مابایدعیبهایدیگرانراحتیباسخنیپنهانذکرنکنیم.

قطعاًکسانیراکهغیرازخدافرامیخوانید،مگسیرانخواهندآفرید. 3
4خدایابهمنحکمتیعطاکنومرابهصالحانملحقساز.

کَل«بهصورتمضارعالتزامیترجمهمیشود؛زیراقبلازآنحرف 3 »یأ 9  

»أَن«آمدهاست.حالبه بررسی سایر گزینه ها میپردازیم:

1   »التُؤاِخْذ«فعلنهیاست.»نَسینا«و»أخطَأنا«نیزماضیهستند.
2    »جاِدْل«فعلامراست.

«فعلمضارعاستومعادلمضارعاخباریترجمهمیشود. 4   »تَطَْمئِنُّ
ترجمه گزینه ها:

گرفراموشکردیمیااشتباهکردیم،مارامؤاخذهنکن. پروردگارا!ا 1
2وباآنهابه]روشی[کهنیکوتراست،گفتگوکن.

آیاکسیازشمادوستداردگوشتبرادرمردۀخودرابخورد؟ 3

گاهباشیدکهتنهابایادخدادلهاآرامشمییابد. 4آ

2 ترجمه سؤال:فعلیرامشخصکنکهازآننفیدرمستقبلفهمیدهمیشود. 10  
دراینگزینه»لَنیَنَجحوا«مستقبلمنفیترجمهمیشود.حالبه بررسی سایر 

گزینه ها میپردازیم:

ُث«کهبعدازاسمنکرۀ»کتاباً«آمدهاست،معادلمضارعالتزامی 1 »یَتََحدَّ
ترجمهمیشود.

3 »التَُقْل«فعلنهی،»التَْعلَُم«مضارعمنفیو»تَْعلَُم«مضارعمثبتاست.

4 »تُْکَرُه«فعلمضارعمثبتاستکهبهصورتمضارعاخباریترجمهمیشود.
ترجمه گزینه ها:

قرآنکتابینیستکهدربارۀعلومبهطورمفّصلسخنبگوید. 1

کسانیکهدرکمکبهدیگرانتالشنمیکنند،درزندگیشانموفقنخواهندشد. 2

آنچهراکهنمیدانی،نگو،بلکههمۀآنچهراکهمیدانی،]نیز[نگو. 3

قطعاًازبدترینبندگانخداوندکسیاستکهبهسببگفتاروکردارزشتش 4

همنشینیبااوناپسندشمردهمیشود.
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]گزینهایرا[مشخصکنکهحرف»نون«درآنازحروفاصلیفعلنیست. 1 32  
»انکَسَر«ازبابانفعالازریشۀ»کسر«وحرف»نون«درآنزایداست.

باب از  3 و  2 گزینههای در »انتخبُْت« و گزینه ها:»انتََشَرت« بررسی سایر 

افتعالوازریشههای»نشر«و»نخب«هستند.»أنَعمُت«نیزازریشۀ
اصلی »نون«جزءحروف فعلها این در افعالمیباشد. باب در و »نعم«

فعلاست.

که میشویم متوجه اول گزینۀ سه انتهای در )،( ویرگول عالمت از  3 33  
با پس هستند، مرتبط هم به و یکدیگر ادامۀ در گزینهها در موجود جمالت
نوا«، توجهبهضمیر»کم«بهکاررفتهدرگزینههاوفعلهایامر»قَبِّلوا«و»بَیِّ
امر بهصورت باید و نیست درست ماضی بهصورت نیز »َذهَبوا« فعل کاربرد

بیاید. َفاْذَهبوا
ترجمه گزینه ها:

یکیازراههایرسیدنشمابهبهشت، 1
پدرومادرشماوخدمتصادقانهبهآنهاست، 2

پسنزدآنهابرویدودستانشانراببوسید، 3
وشّدتمحبتونیازخودرابهآنهاابرازکنید. 4

فعل است، کسره »فِ«( )یعنی »اِحتَِفال«  در عینالفعل حرکت چون  2 34  
امرمیباشد،پسباضمیر»هُما«مطابقتندارد)فعلمتناسبآنبا»هُما« 
میشود:اِحْتََفال( -فعل»احتََفلَتا«نیزدرصیغۀمثّنایمؤّنثغایب)لِلغائبَتَیِن(

میباشدوباضمیر»هُما«مطابقتداردنهباضمیر»أنتُما«. 
در  هم  و  »ِللغائَبَتیِن«  صیغۀ  در  هم  »َتحتِفالِن«  مضارع  فعل  که  آن جا  از   
تناسب دارد  »ُهما«  با ضمیر  للمخاطبتیِن« می باشد، هم   / »للمخاَطبین  صیغۀ 

»أنتما«.  و هم با ضمیر 

ماضی در صیغهها از بعضی گاهی مزید، ثالثی فعلهای در که گفتیم 
اینمواقعبهحرکتدومینحرفاصلی امرشبیهیکدیگرمیشوندکهدر و
گرحرکتعینالفعلکسرهبود]مثِل»اِحْتَِفال«[، )عینالفعل(توجهمیکنیم؛ا
باب دو از غیر )به است. ماضی »اِحْتََفال«[، ]مثل: بود فتحه گر ا و است امر

»تَفعُّل«و»تَفاُعل«کهدراینصیغههاکامالًمثلهمهستند.(

3 »لِلغائِب«یعنی:»مفردمذّکرغایب« 35   
»لِلغائِبة«یعنی»مفردمؤّنثغایب«

مصدرامرمضارعماضی

اِْستِْعمالاِْستَعِمْلیَْستَعِمُلاِستَْعَمَل

مصدرامرمضارعماضی

اِْختاِلفاِْختَلِْفیَْختَلُِفاِْختَلََف

لَْت«فعلماضیدرصیغۀمفردمؤّنثغایباست. لَْت«بروزن»فَعَّ 3 »حَوَّ 36   

به  می باشد(  ْت« 
َ
ل »َحّوَ اصل  در  )که  ِت« 

َّ
»َحَول انتهای  در  موجود  کسرۀ  حرکت 

کسره،  ماء« است. به این 
ْ
کلمۀ بعدی »ال دلیل راحت شدن تلفظ آن همراه با 

کسرۀ عارضی )غیر اصلی( می گویند.

مثالهایبیشتر:َذهَبَْتالّتلمیَذُة. َذَهَبِت التِّلمیذُة. )دانش آموز رفت.( / 

کتُْباْلَن! اُکُتِب اآلَن! )اآلن بنویس!(  اُ
حالبه بررسی سایر گزینه ها میپردازیم:

1 »ساِعْدَن«بهخاطروجودکسرهدردومینحرفاصلی)عینالفعل(،فعل
امراست)»ساَعْدَن«ماضیاست.( 

با«کهازباب»تفعُّل«استدرحالتکّلیهممیتواندماضیباشدو 2 »تََقرَّ
همامر،ولیباتوجهبهضمیر»ُکما«در»إخوانُِکما«فعلامراست.

4 »تُقیموَن«نیزفعلمضارعاست.

ترجمه گزینه ها:

بهنیازمنداندرآنروستاکمککنید. 1
باکمکبهبرادرانتانبهخدانزدیکشوید. 2
پرتوهایخورشیدآبرابهبخارتبدیلکرد. 3

نمازرابهپامیداریددرحالیکهشمانسبتبهخداوندفروتنهستید. 4

حالت در نمیشود، آنحذف نون که این به توجه با رَن« تَتَذکَّ »ال  4 37  
کّلیهممیتواندفعلنهیباشدوهممضارعمنفی،ولیباتوجهبهمفهومو
محتوایجمله،فعلمضارعمنفیاست.حالبه بررسی سایر گزینه ها میپردازیم:

1 »مااشترَك«ماضیمنفیاست.

2 »التَعتَِمدوا«فعلنهیو»اِعْتَِمدوا«فعلامراست.

3 »یَْدُعو«فعلمضارعمثبتاست.
ترجمه گزینه ها:

دانشآموزاندرجلسۀمادرانشرکتنکردند. 1

بهناداناناعتمادنکنیدبلکهبهدانایاناعتمادکنید. 2

قرآنهمۀمارابهکارنیکفرامیخوانَد. 3

آیاشماحکایتیراکهبرایتاننقلکردمبهخاطرنمیآورید؟ 4

2 ضمیر»أنتُم«درصیغۀجمعمذّکرمخاطباست،بنابرایندرجایخالی 38  
[؛واز 3 و 1 اول،فعلمناسبآنبایددرهمینصیغهبیاید]رّدگزینههای
آنجاکه»إْخَوة«جمعمذّکراست،درجایخالیدومفعلباید»جمعمذّکر« 

] 4 و 1 باشد.]رّدگزینههای

ی هم می تواند ماضی در 
ّ
کل ل« است، در حالت  موا« چون از باب »َتفّعُ

َّ
 »َتکل

صیغۀ »جمع مذّکر غایب« )ُهم( باشد و هم امر در صیغۀ »جمع مذّکر مخاطب« )أنتم( 

ولی در این سؤال با توجه به محتوا و شرایط جمله نمی تواند معنای امری داشته باشد.

که »َغْضبان« مفرد مذّکر است، فعل باید در  2 برای جای خالی اول، از آنجا  39  

]؛ برای جای خالی دوم، از  4 3 و  گزینه های  صیغۀ مفرد مذّکر غایب بیاید. [رّد 

که »الناس« جمع مذّکر است، فعل برای آن به صورت »جمع مذّکر غایب«  آن جا 

 [ 4 1 و  گزینه های  می آید. [رّد 

معنای  به  مفرد  کلمه ای  ولی  دارد  »ان«  آخرش  در  چه  گر  ا »َغْضبان«   
»خشمگین« است؛ آن را با اسم مثّنی اشتباه نگیرید.
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3 »ُیرِشُد« فعل مضارع از باب إفعال است و باب إفعال )در صیغۀ مفرد  40  
مذّکر غایب از فعل ماضی آن( یک حرف زاید دارد.

2 »الَتنَقِطْع« فعل نهی به معنی »قطع نشو« است. 41  
گرفتند«  ل« است، هم فعل ماضی به معنی »یاد  موا« چون از باب »َتفّعُ

َّ
 »َتعل

از  بعضی  می دانید  که  همان طور  بگیرید«.  »یاد  معنی  به  امر  فعل  هم  و  است 

ل«، ماضی و امرشان یک شکل می شود. صیغه ها در باب »َتفّعُ

4 شکلدرستسایرگزینهها: 42 
1 اِْستََمَع  اِفْتََعَل ) از ریشۀ »س م ع«(
2 یَنتَِظُر  یَْفتَِعُل ) از ریشۀ »ن ظ ر«(

 آن فعل از باب افتعال است.
ً

هرگاه بین باب افتعال و انفعال شک کردید، غالبا

3 اِْستَلََمْت  اِفْتََعلَْت )از ریشۀ »س ل م«( 

امر  الفعل( کسره است،  3 »اِعتَِذرا« چون دومین حرف اصلی آن )عین  43  
می باشد ) اِعتََذرا: ماضی(. »تَکاَملوا« هم چون از باب تفاُعل است هم می تواند 

ماضی باشد و هم امر. 
 »  در دو باب »تَفعُّل« و »تَفاُعل« صیغه های »هُما« )مذّکر(، »هُم« و »هنَّ

« در امر یک شکل می شوند. در ماضی با صیغه های »أنتُما«، »أنتُم« و »أنتُنَّ
حال بهبررسیسایرگزینههامی پردازیم:

لي:  1 َسلَّموا: ماضی )دومین حرف اصلی اش فتحه است. امر: َسلِّموا( / تََدخَّ
 » ل است، بنابراین هم می تواند ماضی در صیغۀ »هنَّ لَْن: )از باب تفعُّ امر / تََحوَّ

 )» باشد و هم امر در صیغۀ »أنتنَّ
2 اِفْتَْح: امر / اجتَِمعوا: امر )عین الفعل مکسور دارد؛ ماضی: اِجتََمعوا( / أعَمُل: 

مضارع، صیغۀ متکّلم وحده
»تفعُّل« است، هم می تواند  باب  از  هوا:  تََفقَّ  / )امر: جالِسا(  4 جالَسا: ماضی؛ 

ماضی در صیغۀ »هُم« باشد و هم امر در صیغۀ »أنتُم« / أْرَسَل: ماضی

 3 44  

َمع ل م
َّ
َتَعل

 )گزینۀ  1(مثّنای مذکرمفرد مذکر غایب

 )گزینۀ 3(

ما
َّ
َتعل

َمتا
َّ
َتَعل مثّنای مونث ماضی باب تفّعل

امر

ما 
َّ
ماِن               َتعل

َّ
امرَتَتعل

ُمع ل م
َّ
َتَتَعل

 )گزینۀ  2(مثّنای مذکرمفرد مذکر مخاطب

 )گزینه  های2و4(

ما 
َّ
ماِن               َتعل

َّ
َتَتعل

مثّنای مونث مضارع باب تفّعل

ترجمهسوال: گزینه ای را مشخص کن که در وزن فعل ها با گزینه های  2 45  
دیگر شباهت ندارد.

»اِنَْفَعَل«  بر وزن  گزینه ها  بقیۀ  »اِفتََعَل« است ولی  بر وزن   2 گزینۀ  »اِنتَفَع« در 
می باشند.

3 فعل »ُکّنا نجتهُد« معنای ماضی استمراری می دهد. 46  

ْکتََسبُوا« به صورت ماضی بعید ترجمه می شود. 4 در این گزینه »کانوا ا 47  
بررسیسایرگزینهها:»کان ... یَْستَِمُعوَن«، »کاَن ... یَسأُل« و »کاَن ... یَلَعُب« به 

شکل ماضی استمراری ترجمه می شوند.

ترجمهگزینهها:
1 دانش آموزان به سخن معّلم شیمی گوش می دادند.

2 دانش آموز به منظور مچ گیری از معّلم زیست شناسی سؤال می کرد.
3 هر دانش آموزی نقشش را با مهارت کاملی بازی می کرد.
4 دانش آموزان جایگاه علمی واالیی به دست آورده بودند.

ترجمهسوال: این عبارت را چگونه منفی می کنی؟ »تأثیر زبان فارسی  2 48  
بر زبان عربی قبل از اسالم بیشتر از تأثیر آن بعد از اسالم بود.«

»کاَن« فعل ماضی است و فعل ماضی با حرف »ما« منفی می شود. 

ْم« بر سر فعل مضارع معنای ماضی منفی می دهد، می توان 
َ
که »ل  از آن جایی 

»کاَن« استفاده نمود.  کردن فعل  کاَن« برای منفی  »ما  َیُکْن«  نیز به جای  »لم   از 

کاَن( م َیُکْن = ما 
َ
)ل

« اسم است نه فعل ماضی.
ً

»کنُت«  معادل ماضی ساده ترجمه می شود زیرا »ُترابا 4 49  
ترجمهگزینهها:

1 کسانی که در کارهایشان تالش نمی کنند، هرگز موّفق نخواهند شد.
2 آیا ندانسته اند که خداوند روزی را برای هر کس که بخواهد، می گستراند.
3 پس باید پروردگار این خانه را بپرستند که در گرسنگی خورا کشان داد.

ک بودم. 4 و کافر می گوید: ای کاش من خا

2 فعل »أَصبََح« مضارع دارد و مضارع  آن »یُْصِبُح« است. 50  
ترجمهعبارتسوال: میان قلب هایتان اُلفت و همدلی برقرار کرد پس به برکت 

آن برادر شدید.

1 »لَیَس« به معنای »نیست« است و معنای منفی دارد. 51  
و  ْل«  »لَِیتََوکَّ تَکَرهوا«،  »أن  ترتیب  به  گزینه ها  سایر  در  گزینهها: سایر بررسی

»قاَل« به صورت مثبت به کار رفته اند.

ترجمهگزینهها:

1 با زبان هایشان چیزی را می گویند که در دل هایشان نیست.
2 و چه بسا چیزی را ناپسند دارید در حالی  که آن برای شما خوب است.

3  پس مؤمنان باید فقط بر خداوند توّکل کنند.
اوست،  ضرر  به  و  او  نفع  به  آن چه  در  که  است  کسی  مردم  پرهیزگارترین   4

حّق را بگوید.

3 در این گزینه »ألََّف« و »أْصبَحتُم« هر دو فعل ماضی هستند. 52  
بررسیسایرگزینهها: در گزینه های دیگر  به ترتیب »ال تَْستَِشْر«، »لَِکیاْل تَحَزنوا« 

و »یکوُن« فعل مضارع هستند.
ترجمهگزینهها:

1 با دروغگو مشورت نکن زیرا او مانند سراب است.
2 تا به خاطر آن چه از دست شما رفت، غمگین نشوید.

3 پس میان قلب هایتان اُلفت و همدلی برقرار کرد پس به نعمتش برادر شدید.
4 و در روز قیامت بر آنان گواه می باشد.
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)به  عمر  از  ششم  سال  به  گفتند:  سؤال:دانش آموزان  عبارت  ترجمه   2 338  
شش سالگی( ............ .

ترجمه گزینه ها:

2 رسیدیم 1 معاینه کردیم 
4 کوبیدیم 3 تشویق کردیم 

2 ترجمه عبارت سؤال: پلیس چمدان های مسافران را ............ . 339  
ترجمه گزینه ها:

2 بازرسی کرد 1 خالی شد 
4 تلخ کرد 3 شارژ کرد 

4 ترجمه عبارت سؤال: در ............ گیاهان زیادی زندگی نمی کنند. 340  
ترجمه گزینه ها:

2 باغ ها 1 جنگل ها 
4 بیابان ها 3 باغ ها 

کلمات  که  است  کرده  تألیف  را  کتابی  دکتر  این  ترجمه عبارت سؤال:   4 341  
ترکی عربی شده را ............ .

ترجمه گزینه ها:

2 در بر می گیرد  1  شامل می شود 
4 شّدت می یابد 3 در بر می گیرد 

وارد  فارسی   ............ اسالم  ظهور   ............ ترجمه عبارت سؤال:   3 342  
زبان عربی شده است.

ترجمه گزینه ها:

2 جایی  که / حروف 1   وقتی که / عربی شده ها 
4 هرگاه / زبان / واژگان  3  از هنگامِ 

2 ترجمه عبارت سؤال: ............ همان اختیار انسان در همۀ زمینه های  343  
زندگی اش است و آن از ............ نعمت ها برای اوست.

ترجمه گزینه ها:

2 آزادی / لذت بخش ترین 1 زمینه / مهم ترین 
4 شایسته / بیشترین 3 زیبایی / بهترین 

بسیاری  با سختی های   ............ واقعیت  از  گر  ا 2 ترجمه عبارت سؤال:  344  
. ............

ترجمه گزینه ها:

1 روبه رو شوی - فرار خواهی کرد
2 فرار کنی - روبه رو خواهی شد

3 دور کنی - موافقت خواهی کرد
4 نزدیک شوی - به تأخیر خواهی انداخت

2  ترجمه عبارت سؤال: مسافران برای رفتن به کشوری دیگر در ............  345  
سوار هواپیما می شوند.

ترجمه گزینه ها:
2 فرودگاه  1 ورزشگاه 

4 کارگاه 3 کارخانه 

3  ترجمه عبارت سؤال: کلمۀ ............ را به عنوان صفتی برای دستگاه  346  
یا ابزار یا وسیله ای که نیاز به تعمیر دارد، به کار می گیریم.

ترجمه گزینه ها:
2 چوبی 1 تجاری 

4 خودداری کننده 3 خراب شده 

 ............ که  دارند  آرزو  مسلمانان  از  بسیاری  ترجمه عبارت سؤال:   2 347  
کعبه ]را[ یک بار.

ترجمه گزینه ها:

2 سستی کنند 1 مشّرف شوند به 
4 ببینند )مشاهده کنند( 3 دیدار کنند 

1 ترجمه عبارت سؤال: حیوانات آبزی در اعماق اقیانوس ............ 348  
ترجمه گزینه ها:

2 دریافت می کنند 1 زندگی می کنند 
4 زندگی نمی کنند 3 می لیسند 

که به »الحیوانات«  ت به صورت »جمع« ترجمه شده اند 
ّ
 فعل ها به این عل

برمی گردند، وگرنه همۀ آن ها »مفرد مؤّنث غایب« هستند.

کسری  ایوان  دیدن  هنگام  بزرگ،  شاعر  دو  ترجمه عبارت سؤال:   4 349  
قصیده هایی ............ :

ترجمه گزینه ها:
2 اصالح کردند 1 نجات دادند 

4 سرودند 3 احترام گذاشتند 
که به »شاعراِن« نسبت  ت به شکل جمع ترجمه شده اند 

ّ
فعل ها به این عل

داده می شوند، وگرنه همۀ آن ها در صیغۀ »مفرد مذّکر غایب« هستند.

4 ترجمه عبارت سؤال: حاجیان دور کعبه ............ و سنگ سیاه را برای  350  
انجام مراسم ............ .

ترجمه گزینه ها:
1 مسح می کنند / طواف می کنند

2 می رانند / می گیرند
3 می دوند / می رانند، دور می کنند
4 طواف می کنند / مسح می کنند

2  بررسی سایر گزینه ها: »لیل و نهار«، »القیام و الُقعود« و »الظُّلمات و  351  
الّنور« در گزینه های دیگر با هم متّضاد هستند.

معنای  به  »نِهایة«  و  »آغاز«  معنای  به  گزینه ها:»بِدایة«  سایر  3 بررسی  352  
»پایان« با هم متّضاد هستند.
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اشتباهات بارزسایرگزینهها: 1 423  
2 زاید بودن »را« )»َزیٌت« مفعول نیست.( / استخراج می کنند  استخراج 

می شود )»یُستَخَرُج« فعل مجهول است.(
3 زاید بودن »این« و »را« / روغن مخصوص  روغنی مخصوص )»َزیٌت 
« ترکیب وصفی نکره است.( / استخراج می کنند  استخراج می شود خاصٌّ
4 زاید بودن »کاربرد این« / روغن مخصوص  روغن مخصوصی / استفاده 
از »که« در جای نامناسب / می باشد  به کار می رود، به کار برده می شود

اشتباهات بارزسایرگزینهها: 2 424  
1 عجیب است در این پدیده که  عجیب در این پدیده این است که / 

دور  دورتر )»أبعَد« اسم تفضیل است.(
3 در این پدیده، شگفت آور است که  شگفت آور در این پدیده این است 

که / زاید بودن »این« در »این ماهیان«
4 دور  دورتر

اشتباهات بارزسایرگزینهها: 4 425  
ترکیب  حَدیَقتِنا«  )»َشَجراُت  ما  باِغ  درختاِن  دارد   درختانی  ما  باغ   1
با    / شود.(  ترجمه  مضاف الیه  و  مضاف  صورت  به  باید  و  است  اضافی 
دارای / شاخه های باطراوت  شاخه هایی با طراوت )»ُغصوٍن نَِضَرٍة« ترکیب 
وصفی نکره است.( / بسیار رسیدگی شده است  رسیدگی ما بسیار است

2 درختان آن  درختان باغ ما / شده است  است / ترجمه نشدن 
»کثیر« / به هم ریختگی اجزای جمله

3 دارای طراوت و تر و تازگی هستند  دارای شاخه های تر و تازه ای است
 ذاُت ُغصوٍن نَِضَرٍة؛ دارای شاخه های تر و تازه ای است. ]رّد سایر گزینه ها[

اشتباهات بارزسایرگزینهها: 1 426  
2 ساخته شده است  ساخته می شود )»تُصَنُع« فعل مضارع است.( بود 

 بوده است )قد + کان  ماضی نقلی(
3 ساخته شده  ساخته می شود / از زمان های گذشته  از قدیم / 

معروف شده بود  معروف بوده است
4 ساخته می شد  ساخته می شود / گذشته  قدیم

 تُصَنُع: ساخته می شود ]رّد سایر گزینه ها[

3اشتباهات بارزسایرگزینهها: 427  
1 آن  این / اتاق  اتاق ها )»الُغَرف« جمع است.( / وقتی  

پس / ترجمه نشدن »الُغَرف« در »صاَرِت الُغَرُف«
2 زاید بودن »برای این که تمیز شود« / عدم ترجمۀ »فََنظَّفوها«

4 کسانی که نظافت می کنند  نظافت چی ها / اتاق  اتاق ها / ترجمه 
داً« / زاید بودن »آن ها هم پس از این که« / نشدن »جَیِّ

اشتباهات بارزسایرگزینهها: 2 428  
1 به دوستم گفتم  برای دوستم نقل کردم / این خبر را  خبری 
را که / می شنوم  می شنیدم )ترکیب »صیغۀ مناسب کان + فعل مضارع« 

معادِل ماضی استمراری در فارسی است.( / همین  این

3 این خبر را  خبری را / گفتم  نقل کردم / زاید بودن »نیز« / همین 
 این / شنیده ام  شنیده بودم )»کاَن + قد + فعل ماضی  ماضی بعید(

4 زاید بودن »داشتم« / بارها  پیوسته، همیشه / شنیده بودم  
می کردم  نقل  می دهد.(  استمراری  ماضی  معنای  أسمُع«  )»ُکنُت  می شنیدم 
 نقل کردم )»نََقلُت« فعل ماضی ساده است.( زاید بودن »هم« / شنیده ام 

 شنیده بودم
 نَقلُت: نقل کردم ]رّد سایر گزینه ها[

اشتباهات بارزسایرگزینهها: 1 429  
2 پیامبرانی  پیامبران )»الّنبّییَن« معرفه است نه نکره.( / هشدار دهنده 

 بشارت دهنده
3 زاید بودن »ابتدا« / اّمت واحد  اّمتی واحد، اّمت واحدی )»ُأّمة واحدة« 
یک ترکیب وصفی نکره است.( / پیامبرانی  پیامبران / هشداردهنده  

بشارت دهنده، مژده دهنده
4 زاید بودن »در آغاز« / یگانه پرست  واحد

اشتباهات بارزسایرگزینهها: 2 430  
1 باید ... مدارا کرد  مدارا کردن با مردم بر من واجب است

3 پای بند مدارا با مردم هستم  مدارا با مردم بر من واجب است
4 واجب بوده است  واجب است )»یَِجُب« فعل مضارع است.(

اشتباهات بارزسایرگزینهها: 4 431  

1 زاید بودن »این« / و بدی  یا بدی / می راند  دوری می کند

ُدنا« مفعول  2 اعمال نیک  نیکوترین اعمال / و ما  و ما را )»نا« در »تُبعِّ

ُد« فعلی  است.( / و بد بودن  یا بد / دوری می کنیم  دور می کند )»تُبعِّ

است که به مفعول نیاز دارد و در صیغۀ مفرد مؤنث غایب است نه متکلم  مع الغیر.(

3 برای ما  ما را به / و زشت ترین  یا زشت ترین / و ما  و 

ما را / و بدی  یا بدی / دوری می کنیم  دور می کند
: یا بدی ]رّد سایر گزینه ها[ رِّ  تبَعُدنا: ما را دور می کند ]رّد سایر گزینه ها[ / أو الشَّ

اشتباهات بارزسایرگزینهها: 2 432  

داخل   / دیگر  زبان های  عربی   و  فارسی  زبان  دو   / »را«  بودن  زاید   1

یکدیگر می شوند  داخل عربی شده اند )»َدَخلَْت« فعل ماضی است که البته 

به صورت ماضی نقلی هم می تواند ترجمه بشود.( / در هر دو زبان  در زبان 

ی« فعل مجهول است.( فارسی و عربی / می نامند  نامیده می شوند )»تَُسمَّ

 / نه مفرد.(  )»ُلغات« جمع است  زبان های  زبان    / »را«  بودن  زاید   3

داخل می شود  داخل شده است / می نامند  نامیده می شود

از زبان های دیگر به زبان عربی /  از زبان عربی به زبان های دیگر    4

وارد می شود  وارد شده است

 َدَخلَت: وارد شده است ]رّد سایر گزینه ها[ / من ُلغات ُأخَری: از زبان های 
دیگر ]رّد سایر گزینه ها[
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اشتباهات بارزسایرگزینهها: 4 433  
خاورشناسان  خاورشناس    / أَشُهرِ«  »ِمْن  در  »ِمن«  نشدن  ترجمه   1
»القرن«  به  اضافه شدنش  به سبب  که  است  سالم  مذکر  )»ُمستَشرِقي« جمع 
نون آن حذف شده است.( / زاید بودن »در« / سخنرانِی  سخنرانی های 

)»ُمحاَضرات« جمع است.( / ترجمه نشدن ضمیر »ها« در »ُمحاَضراتها«
 / و  که    / خاورشناسان  خاورشناس    / »ِمن«  نشدن  ترجمه   2

سخنرانِی  سخنرانی های / ترجمه نشدن ضمیر »ها« در »ُمحاَضراتها«
در  »در«  بودن  زاید   / مستشرقان  مشهورترین  مشهور   مستشرقان   3
عبارت »در سدۀ« / قدرت داشت  می توانست )»کانت تَقدُر« معنای ماضی 
استمراری می دهد.( / پنج زبان در جهان  پنج زبان بین المللی )»عالمّیة« 

صفِت »ُلغات« است.( / ترجمه نشدن ضمیر »ها« در »ُمحاَضراتها«
 ِمن أشُهرِ ُمستَشرِقي: از مشهورتریِن مستشرقان ]رّد سایر گزینه ها[

ُمحاَضراتِها الِعلمّیَة: سخنرانی های علمی اش ]رّد سایر گزینه ها[

اشتباهات بارزسایرگزینهها: 1 434  
2 هشت و ربع  یک ربع به هشت

3 تاکسی  ماشین، اتومبیل / می شدم  می شوم )»أَرَکُب« فعل مضارع 
است.( / و  تا / ترجمه نشدن ضمیر »نا« در »بَیتِنا« / می رسیدم  برسم 
)هرگاه فعل مضارع پس از »حّتی« بیاید، به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.(
کسی  ماشین / می شدم  می شوم / و در  تا در / ترجمه  4 تا

نشدن ضمیر »نا« در »بَیتِنا« / می رسیدم  برسم

3اشتباهات بارزسایرگزینهها: 435  
1 دیدم خورشید قوی ترین منبع است  خورشید را قوی ترین منبعی یافتم

« نکره است.( /  2 پرانرژی ترین  قوی ترین / منبع  منبعی )»مصدرٍ
ما  از  یا  نزدیک شود  ما  به  آن که  بدون  ما   از  دوری  و  ما  به  نزدیکی  بدون 

دور شود
4 زاید بودن »این« / خورشید قدرتمندترین منبعی است  خورشید را 

قدرتمندترین منبعی یافتم / زاید بودن »همۀ« و »بتواند«
یافتم که ]رّد  را قوی ترین منبعی  أقَوی مصدرٍ: خورشید  مَس  الشَّ َوجَدُت   

سایر گزینه ها[

اشتباهات بارزسایرگزینهها: 2 436  
1 که همراه  و

3 یازده تا از ستارگان  یازده ستاره )»کوکباً« مفرد است.( / زاید بودن 
»نیز« که / هستند  بودند

4 از بین ستارگان یازده تا  یازده ستاره / که همگی به همراه  و

اشتباهات بارزسایرگزینهها: 1 437  
2 آسمان با .... آراسته می شود  پدیدۀ طلوع خورشید و غروبش آسمان 
را می آراید )»الّسماَء« در نقش مفعول و »ظاِهرة« فاعل است. دقت داشته باشید 

که در این عبارت جای فاعل و مفعول با هم عوض شده است.(
3 زاید بودن »کامالً«

4 زاید بودن »بدون شک«

اشتباهات بارزسایرگزینهها: 1 438  

2 بسر برده است  زندگی می کند )»یعیُش« فعل مضارع است.(
3 آمدن »فقط« در جای نامناسب )ترجمۀ درست  فقط کسی که حرص 

دنیا ...( / زندگی کرده است  زندگی می کند

بودن  زاید   / است.(  مضارع  فعل  )»یترك«  کند  رها  است   کرده  رها   4
»هم« / بسر می برد  زندگی می کند

 یَعیُش: زندگی می کند ]رّد سایر گزینه ها[

اشتباهات بارزسایرگزینهها: 2 439  
1 وسیله  وسیله ای )»وسیلًة« نکره است.( / ترجمه نشدن »في«

3 ترجمه نشدن »وسیلة« / اندک  اندکی )»قلیل« نکره است.( / زاید بودن »این«
4 وسیله ای نیست مگر  نیست مگر وسیله ای، فقط وسیله ای است )اّوالً 
محصور  »إاّل«  توسط  آن چه  ثانیاً  آن،  از  قبل  نه  آمده  »إاّل«  از  بعد  »وسیلة« 

کتشاف«( / اندک  اندکی / زاید بودن »این« شده، »وسیلة« است نه »ال
 في العالم: در عالم، در جهان ]رّد سایر گزینه ها[

اشتباهات بارزسایرگزینهها: 4 440  
1 روزه را مقّرر کردند  روزه مقّرر شد )»ُکتَِب« فعل مجهول است.( / و 
بترسید  از خدا   / )کَما: همان طور که، همان گونه که(  نیز  همان طور که 

 تقوا پیشه کنید، پرهیزکار شوید
2 روزه را نوشته اند  روزه واجب شد، روزه مقّرر شد / و  همان طور 

که / ترجمه نشدن »ُکتَِب« دوم / زاید بودن لفظ »خدا«
3 روزه را بر شما واجب کرده اند  روزه بر شما واجب شد / پیشینیان 

شما  کسانی که قبل از شما بوده اند
 ُکتَِب: واجب شد، مقّرر شد ]رّد سایر گزینه ها[

اشتباهات بارزسایرگزینهها: 1 441  

2 انجام  تحّمل / معاش خانواده فراهم شود  معاش خانواده اش 

را به دست آوَرد )»یکتسب« فعل مفعول پذیر است.(

3 به ناچار  ضرورت ها / کارهای سخت را تحّمل کرده  به تحّمل 

ل« اسم است نه فعل.( کارهای سخت می کشانند )»تحمُّ

4 نیاز  ضرورت ها / ترجمه نشدن »تحّمل« / مهیا گردد  به دست آوَرد

ْعبة: تحّمِل کارهای سخت ]رّد سایر گزینه ها[ ل األعماِل الصَّ  تحمُّ

3اشتباهات بارزسایرگزینهها: 442  
1 در آن چه که داریم  دستیابی به آن چه نداریم )»ال نملَُك« فعل منفی است.(

2 ترجمه نشدن »الحصول« / درک  درک کنیم )»أن نُدرَِك« فعل است 
نه اسم / ترجمه نشدن »قیمة«

4 به دست نیاوردن  به دست آوردن / نداشته ها  آن چه نداریم 

)»ال نَملُِك« فعل است.( / فهمیدن  که بفهمیم / ترجمه نشدن »قیمة«

 الحصول: دستیابی، به دست آوردن ]رّد سایر گزینه ها[
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گر ترازو نباشد... 3 ترجمه سوال: گزینۀ غلط را مشخص کن: ا 584  

ترجمه گزینه ها:
1 ستم و دشمنی، بسیار بروز می کند.

2 آسانی خرید و فروش میان مردم از بین می رود.

3 مشکالت بسیاری برای دادگاه ها به وجود می آید.

4 تنها با دشواری وزن اشیاء را به دست می آوریم.

2 ترجمه گزینه ها: 585  
1 بی شک خداوند به عدالت امر می کند.

2 پیمانه و ترازو را به عدالت ادا کنید.
3 عدالت پیشه کنید که آن به تقوا نزدیک تر است.

4 هر کس به اندازۀ ذّره ای نیکی انجام دهد، آن را می بیند.

2 اشتباهات سایر گزینه ها: 586  
1 مفعوله ضمیر »ها«  »ها« در نقش مضاف الیه است.

ع علی وزن »تَفعُّل«  3 مصدره: تَوسیع علی وزن »تَفعیل«  مصدره: تَوسُّ
/ مفعوله ضمیر »ها«  )»ها« مضا ف الیه است.(

4 للمخاطب  للغائبة

1 اشتباهات سایر گزینه ها: 587  

2 حروفه األصلّیة: س خ م  حروفه األصلّیة: خ د م

3 علی وزن »افتعال«  علی وزن »استفعال«

4 من وزن »اِفتَعَل«  من وزن »اِستَفَعَل«

1 اشتباهات سایر گزینه ها: 588  

2 جمع مکّسر أو تکسیر  جمع سالم للمذّکر

3 حروفه األصلّیة: ق ل و  حروفه األصلّیة: ب ق ل

4 للداللة علی اآللة أو الوسیلة  للداللة علی الشغل و الحرفة

ترجمه متن: کالغ در ]میان[ اجتماعات بزرگی زندگی می کند و افراد آن روی 

تعدادی از درختان نزدیِک هم برای دور کردن بدی و تجاوز به سرزمینشان جمع 

می شوند؛ زیرا آن ها در رویارویی با دشمنان، پرندگان ضعیفی هستند.

هرگاه یکی از آن ها مریض شود و نتواند پرواز کند، سایر کالغ ها از او مراقبت 

می کنند و پس از مرگش به خاطر ترس از پخش شدن بیماری اش او را دفن 

داستان  که  همان طور  گرفت  یاد  کالغ  از  را  مردگان  دفن  انسان  و  می کنند. 

مشهورش در قرآن کریم ذکر شده است.

و  می اندازد  رودخانه  در  را  آن ها  سپس  می کند  جمع  را  نان  تّکه های  کالغ 

هنگامی ماهی ها اطرافش جمع می شوند با منقارش آن ها را شکار می کند. و 

این گونه برای ما آشکار می شود که کالغ پرندۀ باهوشی است.

3 ترجمه عبارت سوال: کالغ شبیه انسان است، زیرا او ............ . 589  
ترجمه گزینه ها:

1 برای کسب تجربه ها جمع می شود.
2 تصمیم به دفن بیمار می گیرد.

3 از انتشار بیماری ها جلوگیری می کند.
4 مأمور یاد دادن انسان برای دفن مردگانش بود.

1 ترجمه گزینه ها: 590  
1 هر کالغی النه اش را روی یک درخت می سازد.

2 کالغ های ضعیف به خاطر ضعفشان با هم جمع می شوند.
گر کالغ نتواند پرواز کند ممکن است بمیرد. 3 ا

4 دشمن از اجتماع کالغ ها و تجاوز کردن آن ها می ترسد.

او  زیرا  است؛  باهوش  کالغ  کن:  را مشخص  غلط  گزینۀ  1 ترجمه سوال:  591  
. ............

ترجمه گزینه ها:
1 ماهی می خورد.

2 مرده را دفن می کند.
3 از نان به عنوان یک طعمه استفاده می کند.

4 برای شکار نیرنگ به کار می برد.

3 ترجمه عبارت سوال: کالغ، کالغ را دفن می کند .......... . 592  
ترجمه گزینه ها:

1 تا بدی و تجاوز را از سرزمینش دور کند.
2 چون قوی است و آن چه را می خواهد، انجام می دهد.

گون. 3 برای جلوگیری از گسترش بیماری های گونا
4 زیرا او به دلیل بیماری اش نمی تواند پرواز کند.

4 اشتباهات سایر گزینه ها: 593  
1 فاعلُُه »قّصة«  فعل های مجهول فاعل ندارند.

2 للمخاطبة  للغائبة
3 للمخاطب  للغائبة

3 اشتباهات سایر گزینه ها: 594  
1 للمخاطب  للغائبة
2 للمخاطبة  للغائبة

ع 4 مصدره: تجمیع  مصدره: تَجمُّ

2 اشتباهات سایر گزینه ها: 595  
»َمفعول«  وزن  بر  چون  )»َمشهور«  ُشهَرة  مصدره:   اشتهار   مصدره:   1
از فعل ثالثی مزید.( / مضاف إلیه  از فعل ثالثی مجّرد ساخته شده نه  است، 

للمضاف ضمیر »ها«  صفة للموصوف »قّصة«
3 صفة للموصوف ضمیر »ها«  صفٌة للموصوف »قّصة«

4 اسم مکان  اسم مفعول
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اشتباهاتسایرگزینهها: 4 715  
یرِجَع«  »أْن  که  کلمه ای  »خبر«   بودن  زاید   / معلوم  1 مجهول  

خبر برای آن باشد وجود ندارد.
2 مزید ثالثي )من وزن »أفَعَل«(  مجّرد ثالثي / فاعله »اإلنسان«  

فاعل در عربی قبل از فعل نمی آید.
3 مزید ثالثي  مجّرد ثالثي / فاعله: اإلنسان  فاعل قبل از فعل نمی آید.

اشتباهاتسایرگزینهها: 2 716  
1 مصدره علی وزن »تفعیل«  مصدره علی وزن »تفعُّل«

3 ماٍض  مضارع
4 للغائبین  للغائب / مجّرد ثالثي  مزید ثالثي / ماّدته: ت د ر 

 ماّدته: د ب ر / فاعله »َمن«  فاعل قبل از فعل نمی آید.

1 اشتباهاتسایرگزینهها: 717  
2 مفرد مؤّنث  مفرد مذّکر / صفة و موصوفها »سالمة«  مضاف إلیه 

و مضافه »سالمة«
3 اسم مبالغة  اسم مبالغه بر وزن های »فَّعال« و »فَّعالة« می آید. / خبر 

للمبتدأ »سالمة«  مضاف إلیه للمضاف »سالمة«
نکرة    / الثالثي  المزید  الفعل  من  الثالثي   المجّرد  الفعل  من   4

ف بأل / صفة للموصوف: »سالمة«  مضاف إلیه للمضاف »سالمة« ُمعرَّ

قافَة / الُمشتَرَِکة  الُمْشتََرَکة )اسم  قافَة  الثَّ کلماتاشتباه: الثِّ 1 718  
مفعول است.(

ترجمهگزینهها:
1 فرهنگ همان ارزش های مشترک میان گروهی از مردم است.

2 ده به اضافۀ چهار مساوی است با چهارده.
3 دشمنِی عاقل بهتر از دوستِی نادان است.

4 در زبان عربی صدها کلمۀ عربی شده وجود دارد.

ترجمهگزینهها: 1 719  
1 ترک کنندۀ باطل و مایل به دین حق ............. نامیده می شود. )یکتاپرست(

2 ............. صفتی است برای دستگاه یا وسیله ای که نیاز به تعمیر دارد. = 
)سالخورده، کهنسال(

3 ............. منطقه ای خشکی در کنار دریاها و اقیانوس هاست. = )قطعۀ زمین(
4 علمی که ویژگی های عناصر را بررسی می کند همان ............. است. = 

)زیست شناسی(

1 اسمی است که به ضمیر »ي« مّتصل شده و در  »ُغرفة« در گزینۀ  1 720  
آن نون وقایه وجود ندارد.

ُعني« و »شاهََدني«  نون وقایه است. َدني«، »یُشجِّ کَّ  »نون« موجود در فعل های »أ

2 »القرآن« اسم َعلَم و »الُمسلمیَن«، »االستهزاء«، »اآلَخرین« و »الحیاة«  721  
معرفه به »ال« هستند.

 در گزینه های دیگر اسم های زیر نکره هستند:
4 راضیًة - مرضّیًة ٌة       3 فرصٌة - َذهَبیَّ 1 شيٍء - قَدیٌر      

نقلی  ماضی  یا  منفی  سادۀ  مضارع  معنای  مضارع،  فعل  همراه  »لَْم«   4 722  
منفی می دهد.

ترجمهگزینهها:

1 دانش آموز باید به کسی که به او علم می آموزد، احترام بگذارد.
2 ای دخترها، در زمین با تکّبر راه نروید.

3 بعضی از مردم با دیگران جز با صدای بلند صحبت نمی کنند.
4 دوستم به هم کالسی هایش اعتماد نکرد بلکه به خودش تکیه کرد.

1 723  

در  پس  هستند.  مفعول  شوند،  متصل  فعل  انتهای  به  هرگاه  متصل  ضمایر 
1 ضمیر »نا« در انتهای فعل »التَجعْل« مفعول شده است. گزینۀ 

در گزینه های دیگر مفعول وجود ندارد.
ترجمهگزینهها:

1 پروردگارا، ما را همراه قوم ستمکاران قرار نده.
2 این حکایت پنجاه سال پیش اتفاق افتاد.

3 ای دوستان من، از همنشینان بد فرار کنید.
4 برای دنیایت ]چنان[ کار کن، گویا تا ابد زندگی می کنی.

1 کلمه ای که نوع وقوع فعل را بیان کند، همان مفعول مطلق نوعی است.  724  
1 »عیَشًة« چون مصدر فعل موجود در جمله یعنی »یَعیُش« می باشد  در گزینۀ 

و بعد از آن نیز صفِت »راِضَیًة« آمده، مفعول مطلق نوعی است. 
بررسیسایرگزینهها:

کیدی است. لْنا« و مفعول مطلق تأ 2 »تَنزیالً« مصدِر فعل »نَزَّ
3 با توجه به مفعول پذیر بودن فعل »یَِجُد« کلمۀ »ظاَلماً« مفعول و »َشدیداً« 

صفت برای »ظاَلماً« است.
کیدی است. 4 »نَجاحاً« مصدِر فعل »نََجَحْت« و مفعول مطلق  تأ

معنای  به  معموالً  و  می کند  کید  تأ را  خود  از  بعد  جملۀ  غالباً   » »إنَّ  3 725  
»قطعاً، حتماً و ...« است. 

ترجمهگزینهها:
1 مردم گمان کردند که ابراهیم )ع( شکانندۀ بت ها است.

2 برای آخرتت  ]چنان[ کار کن ]که[ گویی تو فردا می میری.
3 معّلم گفت: قطعاً دینداری در انسان فطری است.

4 دوستم در مسابقات علمی شرکت کرده است، کاش در آن موّفق شود.

اشتباهات بارزسایرگزینهها: 2 726  
1 همگی  همۀ / آن  این / زاید بودن »را« / جست وجو کردند 
آن  ترجمۀ  باید در  است پس  فعلی مجهول  )»ُفتِّشْت«   جست وجو شد 
از فعل »شدن« استفاده کنیم.( / را ... نیافتند  یافت نشد )»ما ُوِجدت« 

فعل مجهول است(
نیافت   را  مقاومت  ابیات   / کرد  جست وجو شد  را جست وجو   3
ابیاتی که مربوط به پارسایی می شد یافت نشد )»أبیات« اسم نکره ای است که 

پس از آن جملۀ وصفیه آمده است.(
4 ترجمه نشدن »هذه« /جست وجو کردم  جست وجو شدند / پیدا نکردم 

 پیدا نشد
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