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المنفي:
عین الماضي
ّ 11
ّ

تاب َمعاني ال َکل ِ ِ
مات.
 )1شَ َر َح هذَا الْکِ ُ
َ

قیم ِة ال ِعلْمِ؟
 )3ه َ ْل تَعر ُِف حَدیثاً حَ ْو َل َ

الصحیح( :في صیغة األفعال):
عین ّ
ّ 22

الص َّف ث َُّم ال ّتالمی ُذ جَل َْس َن.
المع ِّل ُم َدخ ََل َّ
َ )1
َ
الر ُج ُل ُسؤاال ً َعن ُّ
رطي.
الش ِّ
َ )3سألوا ّ

Nizar Qabbani
1923-1998

ماضی ،مضارع  ،مستقبل

متوسطه اول  +درس  5و  6یازدهم

حن في ِ
الس َن ِة ما ساف َْرنا إلی مدی َن ٍة.
هذ ِه َّ
 )2نَ ُ

جواب األَسئِل َِة في َّ
الدفترِ.
الم َع ِّل ُم
َ )4س َیطْل ُُب ُ
َ
ِ
َ )2س َ
مهند َس ًة زِراع َّیةً.
صیر َصدیقَتي
وف تَ ُ

َّهات تَ ِ
ربی ِة األ َ ِ
والد.
 )4األُم ُ
الوط ََن بِتَ َ
خد ْم َن َ

عین عبار ًة ت َش َت ِم ُل َعلَی الْفعلِ الماضي:
ّ 33
بخش اول | قواعد

 )1جَ ُ
الع َم ُل ب ِِه.
مال ال ِعلمِ نَ ْش ُر ُه َو ث ََمرتُ ُه َ

 )3هي شاه َ َد ْت تِلمی َذ ًة ر ِ
الص ِّف.
اسبَ ًة في َّ
َ

َّ
ُ
ضارع:
الم
جاء فیها
ُ
الفعل ُ
ّ 44
عین العبار َة التي ما َ
 )1الل ُّه ه ُ َو َّالذي ی ُ ْخر ُِج ال َّث َم َر َة ِم َن َّ
ج َر ِة.
الش َ
نور الق ِ
ُلوب.
 )3اُ ْذ ُکرِ الل َّه دائماً فَ ِإ َّن ُه ُ

قول و ال تَ ْنظ ُ ْر إلَی َمن ی َ ُ
 )2اُنظ ُ ْر إلَی ما ی َ ُ
قول!

ائق ال یَقْبَ ُل ال ُّنقو َد اإلیران َّیةَ.
الس ُ
 )4ذلِك ّ
عیش أبَداً.
عم ْل ل ِ ُدنیاك ک ََأنَّ َك تَ ُ
 )2اِ َ

 )4ی َ ِ
رج ُع َس ّجا ٌد إلَی َمنزِل ِ ِه َمسروراً.

جیِّداً».
ُب ِمنْکُم ْ
55ما هو الصحیح للفراغ؟ «ن َ ْ
ح ُ
أن َ ............
ن نَطْل ُ
 )1تَ ْد ُرسوا

ندرس
)2
َ

َ )3د َرسوا

 )4ی َ ْد ُرسوا

الفارسیة:
معادل للمضارع االلتزامي في
عین العبارة ال ّتي لیس فیها
ٌَ
ّ
ّ 66
أن تَ َّت ِص َل َو لکِن ال ی َ ْع َم ُل َّ
الشحْ ُن.
 )1تُ ُ
رید ْ

ذوق ِمنها کأساً.
 )3إ َّنه یَطل ُُب الْ َکرام َة حَ ّتی ی َ َ

ث معنی المضارع االلتزامي:
أحد َ
عین حرف «ح ّتی» َ
ّ 77
أموال ِ ِه قَبل وفاتِه ح ّتی ُکتُبه.
 )1إ ّنه أنف ََق جَ َ
میع ْ
أخذت حَقّي.
ضت علی الحا کمِ ح ّتی
ُ
 )3اِعْتَ َر ُ

 )2إ ّنه َع َز َم َعلَی األُمو ِر الْ َق ِّی َم ِة ح ّتی َو َص َل إلی َم ِ
قاص ِده.

عین لِکَي ی ُ ْقنِ َع ُهم.
الم ْستَ ِم َ
َالم ُه لَ ِّی ٌن و َعلَی قَ ْد ِر ُعقولِ ُ
 )4ک ُ
ِ
تر َك ِّ
العالیة.
الدراس َة ح ّتی نَ ِص َل إلی أهدا ِفنا
 )2لَن نَ ُ

ت َم َع أخي حَ ّتی رضي ب َّ
المدر ِ
ِالذ ِ
سة.
 )4إ ّني تَک ََّل ْم ُ
هاب إلی َ َ
َ َ

خرید آنالین در

المنفي:
عین معادال ً للمستقبل
ّ 88
ّ

نه.
نك
 )1نَ ْرجو ِم َ
َ
طیع ال َْعدوُّ ْ
المضیقِ حَ ّتی ال ی َ ْستَ َ
أن یَه ُج َم َعلَینا ِم ُ
إغالق هذا َ
َفي.
یوب اآلخَرین ح ّتی ب ِکالمٍ خ ٍّ
َ )2علَینا أن ال نَ ْذک َُر ُع َ
عون ِمن دونِ ال ّل ِ
َّ )3
ه ل َْن ی َ ْخلُقوا ذُباباً)
ّذین تَ ْد َ
إن ال َ

بالصالحین)
ِّ )4
ب لي ُ
حکماً و أل ِحقْني ّ
رب ه َ ْ
عین فعال ً له معنی المضارع االلتزامي:
ّ 99
إن نَسینا أَ ْو أخطَأْنا
َ )1ربَّنا ال تُؤا ِخذْنا ْ

10

َحم أخیه َمیتاً
 )3أ ی ُ ِح ُّب أحَ ُدکم أن یَأ ک َُل ل َ

 )2و ِ
أحسن
جادلْهم بالّتي هي
ُ
ُلوب
 )4أال ب ِذ ْکرِ الل ِّه تَط َْمئِنُّ الْق ُ

عین ما فیه المفعول المطلق أکثر :
ّ 2218

(تجربی  -91با کمی تغییر)

عسر علی نفسك تعسیراً!
 )1اِ ّتبع ما یُعجبك و ال تُ ِّ
 )2خیر عمل تعمله هو ما یدوم و إن کان قلیال ً ،فإ ّنه أبقی أثراً!
ِ )3
شيء!
فإن اللّه تعالی ال یخفی علیه
اس حساب من یُداریهم ّ
حاسب ال ّن َ
ٌ
 )4علیك أن تختبر مرارة المشا کل اختباراً کثیراً کي تذوق حالوة النجاح ذوقاً!

عین المفعول المطلق للبیان :
ّ 2219

ARABIC

(هنر  -90با کمی تغییر)

 )1في الشارع طلبت اال ُّم من طفلها أن ال یترك یدها ترکاً!
کنت في النوم ُد ّق باب البیت د ّقاً شدیداً!
الصباح البا کر عندما ُ
 )2في ّ
جیدة!
ُ )3جرح بعض المقاتلین في هذه
العملیات جرحاً و ّ
لکن معنویّاتهم ّ
ّ
إن زمیلتنا ُدعیت لالشتراك في حفلة التکریم دعو ًة!
ّ )4
ِ
أن یَج َتهِ دوا في ُد ِ
ح ِّل ا ِ
مین».
الم َع ِّل ُم ِمن ال ّت
إل
عین َّ
الص َ
المیذ ْ
الم َ
ِّ
روسهم اج ِتها َد العال ِ َ
َب ُ
حیح في ت َعیینِ َ
ّ 2220
عرابي لِلک ِلمتَینِ المعیَّنتینِ « :طَل َ
کیدي
 )2مضاف إلیه  -مفعول مطلق تأ
ّ

نوعي
 )1مضاف إلیه  -مفعول مطلق
ّ
		
 )3فاعل  -مفعول

نوعي
 )4مفعول  -مفعول مطلق
ّ

«جلوس» مفعوال ً مطلقاً:
2221میِّز کلمة ُ

الم ِ
لوك.
 )2جَل ََس َس ٌ
عید علی ک ِّ
لوس ُ
ُرسي المدیر لَحْظ َ ًة ُج َ

الم ِ
مزوج ب ِال َف ْخرِ.
لوك َم ٌ
لوس ُ
ُ )1ج ُ

لوس والدي َک ُجلوسِ ِ
أبیه.
َ )3
کان ُج ُ

بخش اول | قواعد

َّ )4
لوس ُه لِتکریمِ ُأ ّمي.
إن أخي ی ُ َغ ِّی ُر ُج َ

اس غَیم ًة َسوداء َعظیم ًة في َّ
أنواع المفاعیلِ في الجملة التالیة علی الترتیب؟ «یُ ِ
حظَةً».
2222ما هي
ُ
اللیلِ ُمال َ
الحظُ النّ ُ
َْ
َ
 )2المفعول المطلق  -المفعول المطلق

		
 )1المفعول  -المفعول

 )4المفعول المطلق  -المفعول

 )3المفعول  -المفعول المطلق

ُ ............«2223دروسي ». ............؛ ِامأل الفَرا َغینِ بِما یُ ِ
َ
النوعي:
المطل ََق
الم
َّ
فعول ُ
ب َ
ناس ُ
َ
قر ُأ ِ /قر َاء ًة
 )2أ َ

		
ین
 )1طال ُ
َعت  /ط َ
الم ِج ّد َ
ُلوع ُ

		
ین
الم ِج ّد َ
ُ )3أطال ِ ُع ُ /مطال ََع َة ُ

َعت ِ /قر َاء ًة جَ ِّید ًة
 )4طال ُ

ُرید أن ن ُؤکِّ َد في التکریم نقول:
2224حینما ن ُ
کر ُم األبناء أَ
صدقاءهم تکریماً.
 )2ی ُ ِّ
َ
ُ

		
األبناء والدتَهم دائماً.
َّ )1کر َم
ُ

والدیهم تکریماً کثیراً.
)4
األبناء ی ُ ِّ
کرمون َ
ُ

تکریم المؤمنین.
األبناء في المجتمع
مت
َّ )3کر ُ
َ
َ
عین الخطأ في تعیین نوع المفعول المطلق:
ّ 2225
 )1یُساعد األوالد ِ
کیدي
والدتَهم مساعد ًة = .تأ
ّ
نوعي
ْمؤمن ِجهاداً في سبیل الل ِّه= .
 )3یُجاهد ال
ُ
ّ

Nizar
Qabbani

عین ما لیس فیه
ّ 2226

ترکیب وصفی و اضافی

الوصف :

خرید آنالین در

سکانس 16

نوعي
ّالب في ُدروسه اجتهاداً بالغاً= .
 )2یجتهد الط ُ
ّ
کیدي
ائب استغفاراً من ذُنوبه = .تأ
 )4ی َ
ّ
ستغفر ال ّت ُ
ُ
متوسطۀ ّاول

(خارج از کشور )92 -

الدینیة ح ّتی تُقبل منه!
 )1علی اإلنسان أن یقوم هو بواجباته
ّ
إن استعمال األمالح کثیراً في الطعام لیس مفیداً لجسم اإلنسان!
ّ )2
علمیة إلی أقصی األرض!
 )3سافر العلماء المسلمون الکتشافات
ّ
 )4بعد نزول األمطار الکثیرة أصبحت السماء نظیفة فظهرت ظاهر ُة قوس قزح!
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دهم  +یازدهم  +دوازدهم

انتخاب کلمۀ مناسب

عین المناسب للفراغات :
............«3336
ِ
البضائع  ............فالنّاس طلبوا من الحکومة أن ّ .»!............

 )3أسعار  -اِرتفعت  -تُ ِّ
خفضها  )4نقود  -یرتفع  -تُم ِّنعها

 )۱قیمة  -یزداد  -تُ ِّ
قللها

مررها
 )2ثمن  -کثرت  -تُ ّ

ور ُه
َ )۱د َ

َ )2صدیق َُه

 )3أنْف َُه

ح ْصنا
 )1فَ َ

 )2بَلَغْنا

 )3شَ َّج ْعنا

 )4ط ََرقْنا

 )2فَ َّت َش

ح َن
 )3ش َ

مر َر
َّ )4

«کان ک ُُّل طال ِ ٍ
َراغ:
عین َّ
حیح لِلف ِ
الص َ
َ 3337
هار ٍة بال َغ ٍة».؛ ّ
ب  ............ب َِم َ
ب یَل َْع ُ
الس ِ
«قال ّ
َ 3338
للفراغ:
عین المناسب
الطل ُبَّ ............ :
ِ
اد َسة ِم َ
ن ُ
العمرِ».؛ ّ
السنة ّ
ُّ 3339
َراغ:
رطي ............
عین َّ
حیح للف ِ
الص َ
«الش ُّ
المسافِرینّ :».
حقائب ُ
َ
بخش دوم | واژگان

 )1ف ََر غَ

َراغ:
َعیش
عین َّ
«3340في  ............ال ت ُ
حیح للف ِ
الص َ
ٌ
نباتات کثیرةٌ».؛ ّ
ِ
الغابات
)1

حدائقِ
 )2ال َ

 )3البَساتینِ

3341عین الخَ ط َأ لِلفَراغَّ :
ِ
ف هذا ُّ
الم َعرَّ بَة».
الکلمات
کتور کِتاباً ............
«أل َ
الترکیة ُ
ّ
ّ
الد ُ
 )3ی َ ُض ُّم
 )2یَحتوي علَی
 )۱یشتَ ِم ُل علَی

ِ
غار ُه
 )4ص َ

 )4ال َفل ِ
َوات
 )4یَشتَ ُّد

الفارسی ُة اللّغ َة العرب َّیةَ».
الصحیح لِلفَراغین ............« :ظهو ِر اإلسال ِم َد َخلَت ............
عین َّ
ّ
ّ 3342
بات
ندما /
المعر ُ
ِ )1ع َ
ّ

ُ
الحروف
یث /
 )2حَ ُ

فردات
الم
ُ
ُ )3من ُذ ُ /

 )4إذا ُّ /
اللغ ُة

ِ
عین المناسب لِلفَراغَیْنِ َّ :
م له».
جاالت حیاتِ ِه و هي ِمن  ............ال ِّنع ِ
اختیار اإلنسانِ في
«إن  ............هي
ِ
جمیع مَ
ّ 3343
ُ
َ
الم َ
)3
ح ّریّ َة  /أَمتَ ِع
هم
دیر  /أ کثرِ
الجمال  /أحسنِ
جال  /أَ ِّ
 )4ال َ
 )2ال ُ
َ )۱
ج َ
ٍ
َثیرةً».
ن الوا ِق ِعُ ............ ،ص
عین المناسب للفَراغَین« :إن ِ ............م َ
ّ 3344
عوبات ک َ
 )۱تُ ِ
فس َ
هر ُب
واج ْه َ -
وف تَ ُ

فسوف تُ ِ
َ
واج ُه
ب-
هر ْ
 )2تَ ُ

فس َ
وف تُوا ِف ُق
 )3تُب ِع ْد َ -

فس َ
وف تُؤج ُِّل
 )4تَق ُْر ْب َ -

َبون الطائِر َة في  ............ل ِ َّ
هاب إلی ب ٍ
لذ ِ
خری».
َراغ:
عین َّ
حیح لِلف ِ
الص َ
«المسافرون یَرک َ
َ
ّ 3345
ِالد ُأ َ
َ
المل َْع ِ
ب
َ )۱

المطا ِر
َ )2

المص َن ِع
َ )3

عملِ
الم َ
َ )4

َراغ« :ن َس َت ِ
لجها ٍز أو آل ٍَة أو ٍ
خد ُم کلمة  ............ک َِصف ٍَة ِ
صلیح».
ِحاج ٍة إلی ال َّت
عین َّ
ِ
حیح لِلف ِ
الص َ
أداة ب َ
ّ 3346
خرید آنالین در

جاري
 )۱ال ِّت ّ

بي
 )2الخ َ
َش ّ

 )۱یَتَ َش ّرفوا ب ِـ

 )2ی َ ِهنوا

الم َع َّطل
ُ )3

الکعبة ل ِ َمرَّ ٍة ِ
واح َد ٍة».
المسلمین أن ............
کثیر ِمن
َراغ« :یَ َت َم َّنی
عین الخَ ط َأَ لِلف ِ
َ
ّ 3347
ٌ
َ
 )3یَزوروا

الممتَنِع
ُ )4
 )4یُشا ِهدوا

َراغ:
ح َی
عین َّ
الصحیح للف ِ
ٌ
َ ............«3348
المحیط».؛ ّ
وانات مائ َّی ٌة في أعماقِ ُ
عیش
 )۱تَ ُ

 )2تَ ْستَل ِ ُم

 )3تَل َْع ُق

عیش
 )4ال تَ ُ

َراغ:
عین َّ
«3349قد  ............شاعرانِ کبیرانِ
الصحیح للف ِ
قصائد ِع َ
َ
ند مشاهَ َد ِة إیوانِ ک َسری».؛ ّ
 )۱أَن َق َذ
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 )2أَ ْصل ََح

 )3اِحْتَ َر َم

 )4أَنْ َش َد

(تجربی )98 -

ناس ِ
الم ِ
َ
ك».
الحجر
الکعب ِة و ............
حول
اج ............
ح ّ
ج ُ
عین المناسب لِلفَرا َغینِ « :ال ُ
األسو َد ِلداء َ
ّ 3350
َ
َ
َ
طوفون
َ
 )۱یَستَل ِ َ
مون  /ی َ

طردون
َ
َ
رکضون  /ی َ
 )3ی َ

ُذون
دون  /یأخ َ
طر َ
 )2ی َ ُ

Mahmoud
Darwish

سکانس 24

مترادف و متضاد
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المتضاد:

(تجربی )98 -

ّ )۱
کل یوم یحتوي علی لیل و نهار!

الشمس و القمر کُرتان من الکرات السماویّة!
ّ )2

الصالة!
 )3القیام و القعود من أعمال ّ

إن اللّه یُخرج المؤمنین من الظّلمات إلی ال ّنور!
ّ )4

عین ما فیه
ّ 3352

ARABIC

عین ما لیس فیه من
ّ 3351

مون
َ
طوفون  /ی َ ْستَل ِ َ
 )4ی َ

المتضاد:
ّ

(هنر )98 -

بالزارعة!
 )۱هذه القریة قرب المدینة و یعمل أ کثر ال ّناس فیها ّ

 )2الیوم اِشترت اال ُّم لباساً رخیصاً لولدها بمناسبة یوم میالده!
تقدماً في عمله و لک ّنه في ال ّنهایة نجح!
 )3في بدایة األمر لم یُشاهد ّ

 )4صارت هذه الطّالب ُة ناجح ًة و أصبح والداها مسرورین و أعطیاها جائزة!
عین ما فیه المترادف :
ّ 3353

(زبان )98 -

الفارسیة بعد ظهور اإلسالم!
العربیة في
 )۱ازدادت المفردات
ّ
ّ

مخضرة!
السماء أصبحت األرض
 )2بعد أن نزل الماء من ّ
ّ

ولکن بیت زمیلي في شارع آخر!
الشارع
 )3دارنا في هذا ّ
ّ

 )4أصبح المؤمنون بنعمة ربّهم إخواناً!

 )۱القیام و القعود من أعمال الصالة!

السماء!
ّ )2
الشمس و القمر کوکبان في ّ

 )3ینزل ال ّثلج و المطر من السماء في فصل الشتاء!

 )4ممنوع علی المسلم األ ُ
الشرب في شهر رمضان!
کل و ّ

بخش دوم | واژگان

عین ما فیه
ّ 3354

المتضاد:
ّ

(خارج از کشور )98 -

عین الخطأ في مترادف الکلمات ال ّتي تحتها ٌّ
خط:
ّ 3355
ِ
لمعالجة ِ
مرض ِه یومین.
المریض في المستشفی
قد
ُ
َ )۱ر َ

نام
َ

ِ
عیناي من َّ
الدمع.
فاضت
کریاتي عن الحجِّ َ
َ
ّ )2لما َم َّرت أمامي ذ َ

ٍ
ٍ
للسالم.
نشودة
الزیتونِ في ُأ
 )3هذا ّ
اعر استخدم َ
ورق ّ
جمیلة کرمز ٍ ّ
الش ُ

ِ
األعشاب.
بین
ستطیع
 )4تَ
نفسها َ
ُ
الحرباء أن تَکتُ َم َ
ُ

َمألت
الصلح

أن تَستُ َر

متضاد الکلمات ال ّتي تحتها ٌّ
خط:
عین الخطأ في
ّ
ّ 3356
ِ
الملعب.
أمام باب صال َِة
 )۱رأَ ُ
یت ازدحاماً َ

قا َعة

اس.
َ )3
رفض المل ِ ُك الهدایا الکثیر َة الّتي قَ ّد ُمه ال ّن ُ

قائدهم لعدالته.
 )2أ کثر ال ّناسِ في هذه المناطقِ أطاعوا َ
قب َِل

ثم یترك المدرسةَ.
 )4یُغل ِ ُق
المدیر حنف َّی َة الماء ّ
ُ

مردوا
تَ َّ

یَفتَ ُح

المعینة:
عین الخطأ عن الکلمات
ّ
ّ 3357

تحاول أن ِ
ب َم َّ
ُ
السفرِ.
 )۱هذه المرأ ُة
ودة مرافقاتها في ّ
تکس َ
َ
أي موضوع.
إن
القول َّ
دید یُقنِ ُع المستمعین في ِّ
الس َ
ّ )3

ٍ
علمی ٍة.
حاضرة
 )4إ ّنهم من األفاضلِ و نحن عرفناهم في ُم
ّ
المعینة:
عین الصحیح عن الکلمات
ّ
ّ 3358

ِ
معه.
النبي  في
 )۱واجَ َه
ُّ
المعبد رجال ً مو ّحداً فتکل َّم ُ
ِ
الصیدل َّی ِة.
 )2أَ ْر ِسل َصدیق ََك ل ِ ِشراء هذه األدوی َ ِة إلی ّ

أمام ُأ ِ
الص ِّف.
 )3ی َ َ
ستاذ الکیمیاء في ّ
ّالب َ
خش ُع هذا الط ُ

اآلن ُأ ِح ُّس بالجوع و ال َّت ِ
عب.
کلت
الیوم ما أ ُ
الفطور و َ
َ )4
َ

«المتواضع»
متضا ّده ُ
ح َسن»
مترادفه «ال َ

متضا ّده «أر ِاذل»

خرید آنالین در

نفسه أَ َ
فضل من ال ّناسِ .
یحسب
 )2المتک ِّب ُر هو الّذي
ُ
ُ

حبة»
مترادفه َ
«م ّ

ُمتر ِادفُه «حَنیفاً»

ُمتر ِادفُه « َع ِّرض»

ُم ُّ
تضاده «یُخال ِ ُف»
ُم ُّ
تضاده «العطش»
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عین الصحیح:
ّ 3395
ِ
ِ
ُّ
صاالت.
إدارة اال ّت
رطي :الّذي ی َ ْع َم ُل في
 )1الش ّ
		
 )3العش َّیة :ب ِدای ُة ال َّنهارِ.
عین الخطأ للتوضیحات التالیة:
ّ 3396

 ... )1زی َن ٌة ِم َن َّ
ِ
الذه َ ِ
(السوار)
ب أو ال ِف َّض ِة في ی َ ِد
المرأةِّ = .

ARABIC

الصدیقِ َعن َصدیقه أو َّ
جر)
الزوجِ َعن َزوجَتِه( = .ال َه ْ
 ... )3ابتعا ُد ّ

عین الصحیح:
ّ 3397

ِ
ج َح في االمت ِ
حانات.
الراسب :هو الّذي ما نَ َ
ّ )2
َّ )4
ِ
الحاسوب.
ج َعلُها في
الشریحة :وسیل ٌة نَ ْ
الحیوانات( = .الفُندق)
مکان تَجت ِم ُع فیه
... )2
ُ
ٌ

ِ
بین الناس( =.الغیبة)
ِ ... )4من أه َ ِّم
أسباب قَ ِ
واصلِ َ
طع ال َّت ُ

العدو.
العمیل :هو الّذي یعمل لمصلحة
َ )۱
ّ

 )۲الطّاووسِ :م َن ُّ
فوق ِجبالٍ ث َلج َّی ٍة.
الطیو ِر المائ َّی ِة تَ ُ
عیش َ

جداً
العلومِ.
عجم
صغیر ّ
ُ
َ )۳
یجمع قلیال ً ِم َن ُ
الموسوعةُ :م ٌ
ٌ

ِ
حیطات.
الم
ّ )۴
الشاطئ :منطق ٌة بَحر َّی ٌة ب ِِجوا ِر البِحا ِر و ُ

عین الصحیح:
ّ 3398
ِ ِ
غاره :اللّبون
 )۱الحیوان الّذي
الیرض ُع ص َ
الشمَّ :
الذنَب
عضو التنفّسِ و َّ ّ
ُ )۳

عین الصحیح:
ّ 3399

ِ
ّبونات :الخفّاش
طائر ِم َن الل
ٌ )۲

 )۴وجو ُد َّ ِ
الطبیع ِةَّ :
الظالم
الضوء في َّ َ

بخش دوم | واژگان

 )1االستقبال :ب َِمعنی َّ
الض ِ
حو َّ
الذ ِ
یف و ِإظها ِر الفَرحِ ب ِه.
هاب نَ َ

الس ِ
ِ
ماء یَنز ُِل َعلَی ِ
الجبالِ فَقَط.
الماء ِم َن َّ
أنواع نُزولِ
 )2ال َّثل ْج :نَ ْو ٌع ِمن ِ

 )3البقعة :أداة لتنظیف األسنان.

ٍ
ّالعات و علوم کثیرة.
کبیر ال یشتمل علی اط
َ )4
الموسوعةُ :معجم ٌ

عین الخطأ:
ّ 4400
بین جَبلینِ .
ضیق»
«الم ُ
ٌ
مکان َ
َ )1

َّ
ح َی ِ
وانات فقط و ال یوجَ ُد في اإلنسانِ .
ضو یوجَ ُد في ال َ
« )2الذنَ ُب» ُع ٌ

الماء ط َویال ً.
جتَ ِم ُع فیه
«الم ْستَ ْنق َُع»
مکان ی َ ْ
ٌ
ُ )3
ُ

دید ٌة ال تَ ْنتَ ِق ُل ِمن َمکانٍ إلی َمکانٍ آخ ََر.
ریح شَ َ
صار» ٌ
« )4اإل ْع ُ

من با استعداد بودم.
یعنی هستم.
بعضی وقتها به دستهایم نگاه میکنم
و فکر میکنم که میتوانستم پیانیست بزرگی بشوم یا یک چیز دیگر .
ولی دستهایم چه کار کردهاند؟
یک جایم را خاراندهاند،
چک نوشتهاند،
بند کفش بستهاند،
خرید آنالین در
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سیفون کشیدهاند ...
				
دستهایم را حرام کردهام،همینطور ذهنم را ...
«چارلز بوکوفسکی»

جمعبندی+مرور  +تسلط
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ترجمۀ عربی به فارسی  -تک عبارتی

(4401إن ّما ولیُّکم ال ّل ُه و رسوله و ال ّذین آمنوا : )...

(ریاضی )98 -

ولی شما فقط اللّه است و رسول او و کسانی که ایمان آوردهاند ...
ّ )۱

 )2همانا ولی شما خداوند است و پیامبرش و هر کس ایمان بیاورد ...
 )3سرور شما بدون شک اللّه است و پیامبر و آنکه ایمان آورده است ...

 )4به درستی که خداوند سرور شما است و رسول او و کسی که ایمان آورده است ...
عد منشأ المطر!» :
السماء و یتشکّل منه
«4402یَترا کم
الغیم ال ّذي یُ ّ
ُ
بخار الماء في ّ
ُ

(ریاضی )98 -

 )۱بخار آب در آسمان مترا کم میشود و از آن ابر تشکیل میگردد که منشأ باران به شمار میآید!
 )2این بخارهای مترا کم آسمان هستند که ابر را تشکیل میدهند و همان منشأ باران به شمار میآیند!
 )4بخار آب در آسمان مترا کم میشود و سبب به وجود آمدن ابرها در آسمان میگردد که منشأ باران است!

ِ
صیدها
ُحب أن تأکل
َ
«4403إن ّها من أعجب األسماك ،تغذی ُتها َصعبة علی الهواة لن ّها ت ّ

حیاً!»:
ّ

(ریاضی )98 -

بخش سوم | ترجمه

 )3از بخارهای آبی که در آسمان مترا کم شده است ،ابرها به وجود میآیند و آن یک منشأ برای باران است!

 )۱آن از ماهیهای عجیبی است که تغذیهاش برای عالقمندان سخت است برای اینکه دوست دارد شکا ِر زنده بخورد!
 )2او از شگفتترین ماهیانی است که برای عالقمندان ،غذا دادنش سخت است زیرا او خوردن زندۀ شکار را دوست دارد!
 )3او از ماهیان شگفتآوری است که برای عالقمندان ،تغذیهاش سخت دشوار است زیرا زنده خوردنِ صید را دوست دارد!
 )4آن از عجیبترین ماهیهاست ،غذا دادن به او برای عالقمندان دشوار است زیرا دوست دارد که صید خود را زنده بخورد!

ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه!» :
«إن من أخلص النّاس من تجري
ّ 4404
ُ

(ریاضی )98 -

 )۱از مردم با اخالصتر کسی است که چشمههای حکمتی از قلب وی بر زبانش روانه شود!
 )2کسی که چشمههای حکمت از قلب او بر زبانش جاری میشود ،از خالصترین مردم است!
 )3از خالصترین مردمان کسی است که چشمههای حکمت از قلب او بر زبان وی جاری شده باشد!
 )4کسی که چشمههای حکمت را از قلب خویش بر زبان روانه سازد ،از با اخالصترین مردمان است!
القریب!» :
البعید و یُبعد علیك
کالسراب یقرِّب علیك
َ
«4405ال تستشر الکذّ اب ،فإن ّه ّ
َ

(ریاضی )98 -

 )۱با شخص کذّ اب مشورت مکن ،زیرا او چون سراب است ،دور را بر تو نزدیک مینمایاند و نزدیک را دور!
خرید آنالین در

 )2دروغزن را مورد مشورت خویش قرار نده ،چه او همچون سراب بعید را به تو نزدیک مینمایاند و قریب را دور!
 )3با شخص دروغگو مشورت نکن ،چه او مانند سراب دور را به تو نزدیک میکند و نزدیک را از تو دور میسازد!
 )4کذّ اب را مشاور خود قرار مده ،زیرا او مانند سراب است که بعید را به تو قریب میکند و قریب را از تو بعید میسازد!
السماء و األرض و ُّ
ُ ُ
کل ما فیهما من دون حکمة!» :
4406
«کنت أفکِّر في نفسي هل یُمکن أن تکون قد خُلقت ّ ُ

(ریاضی )98 -

 )۱با خویش در اندیشهام که آیا امکان دارد این آسمان و زمین و همه چیز که در آنهاست بیحکمت خلق شود!
 )2با خودم فکر میکنم که آیا ممکن است آسمان و زمین و هر چه در آن هست بیحکمت خلق شده باشد!

 )3با خود میاندیشیدم ،آیا امکان دارد که آسمان و زمین و هر آنچه در آنهاست بدون حکمت خلق شده باشد!
 )4با خویشتن خود فکر میکردم آیا ممکن است این آسمان و این زمین و آنچه که در آن هست بدون حکمت خلق شود!
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ٍ
مرة ّ
جدیدة لم یکن یَعرفها اآلخرون!» :
تدل علی مفاهیم
«4407هناك
ٌ
ألول ّ
کلمات تجري علی أقالم بعض الشّ عراء ّ

(ریاضی )98 -

 )۱کلماتی وجود دارند که برای بار ّاول بر قلمهای بعضی از شاعران جاری میشوند درحالیکه بر مفهوم جدیدی که دیگران آنها را نمیشناسند ،داللت دارد!
 )2وجود دارد کلماتی که بعضی از شعرا برای ّاولین مرتبه بر قلمهای خود جاری میکنند که بر مفاهیمی جدید داللت میکند که آن را دیگران نمیشناختند!
 )3آنجا ،کلماتی است که بعضی شاعران ّاولین مرتبه ،بر قلمهایشان جاری میکنند و بر مفهوم جدید که دیگران آنها را نمیشناختهاند داللت دارد!
 )4کلماتی هستند که بر قلمهای بعضی شعرا برای ّاولین بار جاری میشوند که بر مفاهیم جدیدی داللت میکنند که دیگران ،آنها را نمیشناختند!

ARABIC

ُدع إلی سبیل ربِّك بالحکمة و الموعظة الحسنة و ِ
جادل ْهم بال ّتي هي أحسن) :
(4408ا ُ

(تجربی )98 -

 )۱به راه پروردگارت با حکمت و موعظۀ نیکو دعوت کن ،و با آنان با آنچه نیکوتر است مجادله کن!
 )2به راه خدای خود به وسیلۀ دانش و پند نیکو فراخوان ،و با آنان به وسیلۀ سخنان خوب و زیبا مقابله کن!
 )3دعوت به راه خداوند باید با حکمت و موعظۀ پسندیده باشد ،و با آنان با هر چه نیکوتر است مجادله کن!
 )4فراخواندن به راه خدای خود را از طریق پند و اندرز ،زیبا انجام بده ،و با آنان با شیوهای بهتر مقابله کن!

الصادقون بصدقهم ما ال یبل ُغه الکاذبون
«4409یَبلغ ّ

باحتیالهم!»:

(تجربی )98 -

 )۱صادقان با صدق خود به همان چیزی میرسند که کاذبان با فریبکاری خود به آن نرسیدهاند!
 )2راستگویان با راستگویی خود به چیزی میرسند که دروغگویان با حیلهگری خود به آن نمیرسند!
 )3اشخاص راستگو با صداقت خویش آنچه را به دست میآورند ،اشخاص دروغگو با حیلهگری خود به دست نمیآورند!
بخش سوم | ترجمه

 )4افراد صادق با راستگویی خویش ،چیزی را به دست میآورند که دروغگویان با فریبکاری خود به دست نیاوردهاند!
ٍ
خرافات ن َعیش معها ّإل
قو َة ت َقدر أن تُنقذَ نا من
«4410ال ّ

التف ُّ
ک ُر!»:

(تجربی )98 -

 )۱هیچ نیرویی که بتواند زندگی ما را از خرافههایی که به آن زندهایم ،برهاند ،جز اندیشه نیست!
 )2جز تفکّر ،قدرتی نیست که قادر باشد ما را نجات بدهد از اینکه با خرافات زندگی نمائیم!
 )3فقط قدرت اندیشیدن است که میتواند ما را از خرافههایی نجات دهد که با آن زندهایم!
 )4نیرویی که میتواند ما را از خرافاتی که با آن زندگی میکنیم ،رها سازد ،فقط تفکّر است!
«4411صعد الزوار ُّ
َ
جبل النّور لزیارة غار حراء ّإل من لم یقدروا علی
کلهم
ّ

الصعود!»:
ُّ

(تجربی )98 -

 )۱همۀ ّزوار برای دیدار غار حراء در کوه نور ،از آن باال رفتند مگر آن کسی که نمیتوانست باال برود!
 )2زائران همگی برای زیارت غار حراء از کوه نور باال رفتند مگر کسانی که برای صعود قدرت نداشتند!
 )3همۀ زائران بهخاطر زیارت غار حراء کوه نور را درنوردیدند جز آنها که قدرت باال رفتن نداشتند!
ّ )4زوار همگی به دیدن غار حراء از کوه نور صعود میکنند جز آن کس که نمیتواند صعود کند!
حصة االمتحان!» :
«4412االستفادة من
الجوال لیست مسموحة في ّ
ّ
خرید آنالین در

 )۱استفاده از تلفن همراه در جلسۀ امتحان مجاز نیست!

 )2به کار بردن گوشی همراه در جلسات امتحان منعی ندارد!

 )3آوردن تلفن همراه در جلسۀ امتحانات مانعی ندارد!

 )4از گوشی همراه استفاده کردن در جلسۀ امتحان مجاز است!

الفین أن تُرشدنا إلی مکان سقوط طائرة أو مکان غرق سفینة!» :دلفینها
الد
«4413تستطیع ّ
ُ
 )۱توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها و غرق کشتیها هدایت کنند!
 )2میتوانستند ما را به مکان سقوط هواپیما و غرق کشتی ،راهنمایی کنند!
 )3توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها یا مکان غرق کشتیها هدایت نمایند!
 )4میتوانند ما را به مکان سقوط یک هواپیما یا مکان غرق یک کشتی ،راهنمایی کنند!
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(تجربی )98 -

...............

(تجربی )98 -

الدروس من
مدرسة حاذقة تُعلّمنا ّ
«4478أنا و زمیالتي بحاجة إلی ّ

جدید!»:

(تجربی )94 -

 )1من و همشا گردیهایم معلّم برجستهای درخواست کردهایم که درسها را از نو از او تعلیم بگیریم!
مدرسی ماهر هستیم که درسها را از نو به ما آموزش دهد!
 )2من و همکالسیهایم نیازمند ّ
 )3من و دوستانم محتاج مدرس حاذق میباشیم تا دروس را دوباره از او بیاموزیم!

مجدداً به ما یاد بدهد!
 )4من و رفقایم به معلّمی ماهر نیازمندیم تا درسهایمان را ّ

ARABIC

هدف بل یَقتل وقته فقط إلی أن یقتله
«4479بعض األحیان لیس لإلنسان
ٌ

الوقت!»:

(هنر - 94با کمی تغییر)

 )1اغلب انسانها هدف ندارند و وقت خود را از دست میدهند تا اینکه وقت آنها را بکُشد!
 )2گاهی انسان هدفی ندارد ،بلکه فقط وقت خود را میکُشد تا زمانی که وقت او را بکُشد!
 )3بعضی وقتها انسان نه تنها به دنبال هدفی نیست ،بلکه وقت خود را میکُشد تا وقتش تمام شود!
 )4انسان ،گاهی هدفی ندارد بلکه فقط زمان خود را از بین میبرد تا وقتی که بمیرد!

ألن محاوالتي کلّها کانت من البدایة في سبیل اهلل!» :
«إن قلبي
تاماًّ ،
ّ 4480
ّ
یطمئن اطمئناناً ّ

(زبان  -با کمی تغییر)

 )1قطعاً دل من از ابتدا اطمینان کامل داشت ،چه جمیع تالشهای من در طریقِ اللّه میباشد!
 )2قطعاً قلب من اطمینان کامل دارد ،زیرا تمام کوششهای من از آغاز برای خدا بوده است!
 )3همانا دلم کامال ً اطمینان دارد ،زیرا همۀ تالشهایم از ابتدا در راه خدا بوده است!
 )4همانا قلبم از آغاز کامال ً با اطمینان بود ،چه ّ
کل کوششهایم برای اللّه میباشد!
بخش سوم | ترجمه
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ترجمۀ عربی به فارسی  -تک عبارتی

ِ 4481
حاد ًة ل ُتدرك کالمه الثّمین حسناً و تعمل به!» :
«اجعل آذان قلبك ّ

(زبان )94 -

 )1گوشها و قلبهای خود را تیز کن و کالم قیمتی آن را خوب بفهم و آن را مورد عمل قرار بده!
 )2گوشهای قلب خود را تیز قرار بده تا سخنان با ارزش او را به خوبی درک کنی و به آن عمل نمایی!
 )3دو گوش قلب خود را به خوبی تیز کن برای اینکه کالم گرانقدرش را درک کرده به آن عمل نمایی!
 )4گوش و قلب خویش را برای فهمیدن سخنان با ارزش و نیکویش و عمل کردن به آنها ،تیز قرار بده!
أمر ُمحال ،و لکنّنا إن عرفنا أنفسنا فقد عرفنا ربّنا معرف ًة
«4482یقولون ّ
إن معرفة اهلل ٌ

حقیقیة!»:
ّ

(خارج از کشور  - 94با کمی تغییر)

 )1میگویند شناخت اللّه کاری غیرممکن است ،ولیکن ما ا گر خود را بشناسیم پروردگار خود را حقیقتاً میشناسیم!
 )2میگفتند که شناخت خداوند مسألهای ناممکن است ،ولی معرفت به خود ،حقیقتاً معرفت به خدا را در پی دارد!
 )3گفته میشود که معرفت اللّه امری محال است ،ولی شناخت خود ،ما را به طور حقیقی به شناخت پروردگار رهنمون خواهد کرد!
 )4گفته میشود که پی بردن به وجود خداوند امری نشدنی است ،ولیکن زمانی که ما به وجود خود پی ببریم در حقیقت به وجود خدا پی بردهایم!

متحرکةً!» :
قلت ألخي :أ ال تری تلك الجبال الثابتة أجاب :بَل أراها
«لما ُ
ّ 4483
ّ

(خارج از کشور  -94با کمی تغییر)

متحرک هستند!
 )1چون به برادر خود گفتم :آیا آن کوههای ثابت را میبینی؟ پاسخ داد :آری ،ولی آنها
ّ
خرید آنالین در

 )2وقتی به برادرم گفتم :آیا آن کوههای بیحرکت را نمیبینی؟ جواب داد :ولی من آنها را متحرک میبینم!
متحرک میباشند!
 )3چون به برادر خویش گفتم :تو آن کوهها را بیحرکت میبینی؟ پاسخ داد :ولیکن آنها
ّ
 )4آنگاه که به برادرم گفتم :تو میتوانی آن کوهها را ثابت ببینی؟ جواب داد :آری ،آنها را بیحرکت میبینم!
الساحة فرحین یصل إلی آذاننا ،و نحن أیضاً کنّا مسرورین بفرحهم!» :
«4484کان صوت اُولئك األطفال ال ّذین یلعبون في انتهاء ّ
 )1آن بچهها هستند که در حیاط انتهائی با شادی بازی میکنند ،و صدایشان به گوش ما میرسد و ما را شاد میکند!
 )2صدای آن کودکان که در آخر حیاط با شادی بازی میکنند به گوش ما میرسد ،و ما نیز به شادی آنها شاد هستیم!
 )3صدای آن بچهها که با شادی در انتهای حیاط بازی میکنند به گوشهای ما میرسید ،و ما نیز به شادی آنها شاد بودیم!
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 )4آن کودکان که در آخر حیاط بازی میکنند صدایشان به گوشهای ما میرسید ،و ما را با شادی خود شاد کرده بودند!

(خارج از کشور )94 -

العلمیة في مدرستنا ّ
کل عام و یُنتخب أفضل ال ّتالمیذ لمسابقة اُخری في المرحلة
«4485تنعقد المسابقات
ّ

الثانیة!»:

(خارج از کشور )94 -

 )1هر سال برگزاری مسابقههای علمی در مدارس ما مرسوم بود که طی آن ،دانشآموزان برگزیده برای مسابقۀ دیگری در مرحلۀ دوم انتخاب میشدند!
 )2در همۀ سالها مسابقات علمی در مدارس ما برپا میشود و برترینها از بین دانشآموزان در مسابقات دیگری در مرحلۀ دوم انتخاب میشوند!
 )3مسابقههای علمی در مدرسۀ ما در هر سال برپا میشد و دانشآموزان برتر برای دومین مرحله در مسابقۀ دیگری انتخاب میشدند!
 )4در مدرسۀ ما هرساله مسابقات علمی برگزار میشود و برترین دانشآموزان برای مسابقۀ دیگری در مرحلۀ دوم انتخاب میشوند!
 )1قطعاً مردم در مسیرشان به طرف هدفهای عالی خویش در جستوجوی نمونههایی واال برای الگوی خود میباشند!
 )2بیشک مردم در مسیر خود به سوی اهداف عالی خویش به دنبال نمونههایی ممتاز میگردند تا آنها را الگویی برای خود قرار دهند!
 )3قطعاً افراد مردم در مسیر خویش به سوی هدفهای واال در جستوجوی نمونههایی عالی میباشند تا چون الگویی برتر برای آنها باشند!

ARABIC

مثالیة لیجعلوهم اُسوة ألنفسهم!» :
«إن النّاس في مسیرهم نحو أهدافهم العالیة یف ّتشون عن نماذج
ّ 4486
ّ

(هنر  -93با کمی تغییر)

 )4مردم در مسیر حرکت خود به سمت اهداف واالی خویش به دنبال نمونههای ممتازی میگردند ،تا آنها را برای خود چون یک الگو قرار دهند!
«4487الیوم حاولت أن ُأعطي ذلك العامل هدیّة تُقلّل من تعب

عمله!»:

(تجربی )92 -

 )1تالش من امروز این بود که با دادن هدیّهای به آن کارگر از سختی کارش بکاهم!
 )2امروز تالش کردم به آن کارگر هدیّهای بدهم که از سختی کارش کم کند!
 )3امروز سعی نمودم که با دادن هدیّه از سختی کار آن کارگر بکاهم!
 )4با تالش امروزم در دادن هدیّه به آن کارگر سختی عمل او کم شد!
«4488قد أنشد هذا الشاعر أبیاتاً
متعددة في وصف العلم و العالم لیقرأها في مجلس تکریم العلماء الکبار!» :
ّ

(تجربی )92 -

بخش سوم | ترجمه

 )1شاعران بیشماری ابیاتی در مورد دانش و دانشمند سرودهاند تا در مجالس بزرگداشت علمای بزرگ خوانده شود!
متعددی را در وصف علم و عالم سروده تا آنها را در مجلس بزرگداشت دانشمندان بزرگ بخواند!
 )2این شاعر ابیات
ّ
 )3بیتهای فراوانی را این شاعر دربارۀ علم و عالم میسراید تا در مجلسی برای تکریم دانشمندان بزرگ آنها را بخواند!
 )4در توصیف دانش و دانشمند این شاعر بیتهای زیادی سروده است تا در همایش بزرگ علمای بزرگ خوانده شود!
«إن اهلل قد أعطی اإلنسان کثیراً من النّعم ح ّتی یستطیع أن ینتفع بها في حیاته!» :
ّ 4489

(هنر )91 -

 )۱خداوند نعمتهای کثیری به انسان بخشیده است تا در زندگیش از این نعمتها بهرهمند شود!
 )2خداوند بسیاری از نعمتها را به انسان عطا کرده است تا بتواند در زندگی خود از آنها بهره ببرد!
 )3نعمتهای کثیری را خداوند به انسان میدهد و او قادر خواهد بود در زندگی خود از آنها استفاده کند!
 )4بسیاری از نعمتهای الهی به انسان عطا شده است تا او بتواند از آنها به نفع خود در زندگی استفاده کند!
«4490األفضل للطالب أن ینتخب فرعه الجامعي بد ّقة ح ّتی ال یندم في المستقبل!» :

(زبان )90 -

 )۱دانشآموز باید رشتۀ دانشگاهی خود را با د ّقت انتخاب کند که بعداً پشیمان نشود!
 )2دانشآموز خوب ،رشتۀ دانشگاهی خود را دقیق انتخاب میکند که در آینده دچار پشیمانی نشود!
 )3بهتر برای دانشآموز این است که رشتۀ دانشگاهی خود را با د ّقت انتخاب کند تا در آینده پشیمان نشود!
 )4برای هر دانشآموزی بهتر این است که رشتۀ دانشگاهی خود را دقیقاً انتخاب نماید تا بعداً دچار پشیمانی نشود!
 )۱آن بیماران در این بیمارستان بستری میشوند تا درمان شوند )2 .این بیماران برای درمان در آن بیمارستان بستری میشوند.
 )3این بیمار جهت درمان در آن بیمارستان بستری میشود.

 )4اینها بیمار هستند و در آن بیمارستان بستری شدند.

خرید آنالین در

رضی في ذلك المس َتشفَی لل ِعالج:».
الم َ
«4491یر ُق ُد هؤالء َ

ِّ
مدر ٍ
سة أرب َ َع َة َعشَ َر َص ّفاً:».
«4492في مَدینَ ِتنا خ ُ
َمس مَدار َِس و لِکُل َ
 )۱در شهر ما پانزده مدرسه است و هر مدرسه چهار کالس دارد.

 )2در این شهر پنج مدرسه است و هر مدرسه چهل کالس دارد.
 )3در شهر من پنج مدرسه وجود دارد و همۀ مدرسهها چهارده کالس دارند.
 )4در شهر ما پنج مدرسه است و هر مدرسه چهارده کالس دارد.
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1930

Adunis

دهم  +یازدهم  +دوازدهم

أهمیة
أن لهذه الشّ جرة
حینما نذهب إلی المناطق
الحارة قد نشاهد مناظر جذّ ابة من بعید ،و بعد أن نقترب منها ،نری أشجار النّخل الجمیلة .کما ّ
ّ
ّ
رئیسي في بعض المناطق الصحراویّة ،و
السکان ،کما أن ّه غذاء
مادیّة کبیرة ،حیث یُشکّل نوع منها في بعض المناطق أساساً لمعیشة الکثیر من ّ
ّ
بعض أثمارها ت َّ
وجد حوالي  1500نوع یختلف مع بعضها؛ فمن أنواعه نخیل ال ّتمر ال ّذي
ُرسل إلی مناطق اُخری! للنّخل أنواع مختلفة ،حیث یُ َ
ُجفف و ت َ
جداً ،ألن ّه
الصابون و
ّ
مواد التجمیل! یبلغ ارتفاع النّخل  27متراً و جذعه خشن ّ
یُعتبر (= یُ ّ
أهمها ،و نخیل ال ّزیت ال ّذي یَُستعمل في صنع ّ
عد) من ّ

					
نمو الشجرة الکثیر!
عبارة عن بقایا غصن النخل ال ّذي یسقط أو یُقطع عند ّ

الصحیح:
عین ّ
ّ 5561
 )1ی ُ َّ
جفف ال ّتمر في المناطق الّتي یُرسل إلیها!

 )2نری ال ّنخل جذّ اباً من البعید و من القریب!

بخش چهارم | درک مطلب

 )3إن کان ال ّتمر أساساً للمعیشة ال یُرسل إلی المناطق اال ُخری!	  )4بعض سا کني المناطق الصحراویّة ال یستطیعون أن یأ کلوا ّإل ال ّتمر!
عین الصحیح عن شجرة النخل:
ّ 5562
 )1یبلغ ارتفاعها إلی سبعة و عشرین متراً لکن غصونها أ کثر طوال ً و خشونةً!
متعددة تصل إلی ألف و خمسمائة ولکن أثمارها من نوع واحد!
 )2أنواعه
ّ
غذائیة!
 )3ال منطقة في األرض ّإل و فیها ال ّتمر یُعرف کما ّدة
ّ
الزیت!
أهم أنواعها نخیل ال ّتمر و نخیل ّ
ّ )4

عین الخطأ :من فوائد النّخل أن ّه ...
ّ 5563

الحارة الّتي ال نری فیها أشجاراً خضراء!
جداً في المناطق
 )1مناظره رائعة ّ
ّ

رئیسیاً!
غذاء
غذائیة مفیدة ینمو في المناطق الباردة و تعتبر ثمرته
 )2ما ّدة
ّ
ّ
ً
 )3تُصنع من ثمرته موا ّد تستعمل في زینة و تجمیل الناس!

 )4تُستخدم ثمرته في الموا ّد الّتي نحن بحاجة إلیها لل ّنظافة!

جداً ألن ّه ...
عین الخطأ :جذع النّخل خشن ّ
ّ 5564
فیقطع رأسه فقط!
 )1یفرق رأس الغصن و انتهاؤه ُ

یجف الغصن ال یسقط من الجذع ّإل رأسه!
 )2عندما ّ

 )3یَقطع ّ
الفلحون الغصن القدیم بعض األحیان و یبقی أثره!

 )4ال ّنخل هکذا في خلقته و هو ما بقي من جذوعٍ تسقط!

ع ّین الصحیح في الإعراب و التحلیل الصرفي :

خرید آنالین در

«5565ن ُشاهد»:
 )1مزید ثالثي (حروفه األصلیة :ن ش ه)  -معلوم  /مع فاعله جمل ٌة فعلی ٌة
فعلیة
 )2مضارع  -للمتکلّم مع الغیر  -مزید ثالثي  /فعل و مع فاعله جمل ٌة ّ

فعل و مفعوله «مناظر»
 )3فعل مضارع  -مزید ثالثي (من وزن «فا َعل»)  -مجهول ٌ /
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فعلیة
 )4للمتکّلم وحده  -مزید ثالثي (مصدره :مشاهدة ،من وزن مفاعلة)  /مع فاعله جمل ٌة ّ
ُرسل»:
«5566ت َ
فعل و جملته فعلی ٌة
 )1فعل مضارع  -للغائبة  -معلوم ٌ /
فعلی ٌة
 )2للمخاطب  -مزید ثالثي (مصدره علی وزن إفعال)  /فعل و مع فاعله جمل ٌة ّ
فعلی ٌة
الجملة
 )3للغائبة  -مزید ثالثي (ماضیه« :أرسل» علی وزن أفعل)  -مجهول  /فعل و
ّ
فعلی ٌة
 )4مضارع  -للمخاطب  -مزید ثالثي (حروفه
األصلیة :ر س ل)  -مجهول  /فعل و فاعله محذوف ،و الجملة ّ
ّ

(ریاضی )98 -

«5567ارتفاع»:
 )1مفرد مذکّر  -مصدر (من وزن انفعال)  /فاعل لفعل «یبلغ»
 )2اسم ـ مفرد مذکّر  -مصدر (من وزن افتعال)  /فاعل لفعل «یبلغ»
 )3مفرد مذکّر  -فعله «ارتفع» علی وزن «انفعل»  /مضاف ،و المضافإلیه «النخل»
مکسر أو تکسیر  -حروفه األصلیة «ر ف ع»  /مضاف و المضافإلیه «النخل»
 )4اسم  -جمع ّ
Adunis

ِّ
المتعددة
مناطق فیها نباتات و أشجار ت َغذی ُتها بمیاه العیون
الصحراء
ُ
الرحمن مظاهر من الجمال و المنفعة و الحکمة .تُشاهَد أحیاناً في وسط ّ
في مخلوقات ربِّنا ّ

ARABIC

سکانس 36

درک مطلب ()2

دهم  +یازدهم  +دوازدهم

الصحراویّة بعد األمطار الشّ دیدةّ ،إل أن ّها ال تدوم
و اآلبار
ِ
(جمع بئر) ،منها أشجار ُمث ِمرة کالنّخل .و ت َظهر أنواع کثیرة من األزهار الجمیلة في بعض المناطق ّ
َ
الصحراویّة أصلها في
حیاتُها ّإل  6أو  8أسابیع .و توجد أیضاً بعض النباتات ذات األوراق القلیلة لکي ال تفقد من الماء بالتبخّ ر ّإل
القلیل منه! و بعض النباتات ّ

باطن األرض ،في عمق أکثر من  50متراً ،و بذلك تستطیع ُّ
الصحراء خصوصاً
کلها
َ
العیش ّ
راعیة في قسم من ّ
مدة طویلة من الزمن! و یُمکن زراعة المحصوالت ال ّز ّ

أطرافها ،بواسطة القنوات أو األنابیب (لولهها).

(تجربی )98 -

عین الخطأ:
ّ 5568
عین فیها!
ّ )1
الصحراء جافّة و ال َ
إن ّ

ّ )2
کل األشجار تعیش و إن یکن لها أوراق قلیلة!

 )3األشجار الّتي لها أوراق کثیرة تحتاج إلی ماء أ کثر!

 )4هناك بعض األشجار في الصحراء أصلها في عمق األرض!

الصحراویّة!
 )1ال فائدة لبعض األشجار ّ

الصحراء أشجار لها أوراق کثیرة!
 )2ال توجد في ّ

الصحراویّة کلّها خارجة عن إرادة اإلنسان!
 )3حیاة األشجار ّ

الصحراویّة!
 )4الب ُ َّد من الماء الّذي في باطن األرض لحیاة األشجار ّ

ألن ...
الصحراء تعیش ّ
مدة طویلة ّ
عین الخطأّ :
إن األشجار في ّ
ّ 5570
 )1بعضها تشرب الماء من باطن األرض ح ّتی في ّ
أقل من سبعین متراً!

بخش چهارم | درک مطلب

الصحیح:
عین ّ
ّ 5569

 )2اللّه تعالی یُنزل علیها المطر في أکثر الفصول!
 )3أوراق بعضها قلیلة فال تحتاج إلی ماء کثیر!
 )4حیاة بعضها بواسطة العیون و اآلبار!
الصحراء علی ...
عین الخطأ :یمکن أن نحصل في ّ
ّ 5571
 )1ال ّنباتات ال ّنافعة الّتي لها جمال!

 )2األشجار المثمرة بمساعدة العیون!

راعیة بواسطة القنوات أو األنابیب!
 )3المحصوالت ّ
الز ّ

 )4األزهار بسبب األمطار الّتي دوامها س ّتة أو ثمانیة أسابیع!

ع ّین الصحیح في الإعراب و التحلیل الصرفي :

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

فعل مجهول
«مفاعلة» ٌ /
 )3فعل مضارع  -للمخاطب  -مزید ثالثي (من وزن «فاعل» ،و مصدره ُ

 )4فعل مضارع  -للغائبة  -مزید ثالثي (حروفه األصلیة :ش ه د)  /فعل و فاعله محذوف ،و الجملة فعلی ٌة

خرید آنالین در

«5572تُشاهَد»:
فعلی ٌة
 )1مضارع  -مزید ثالثي (من وزن «تفا َعل»)  -مجهول ٌ /
فعل و الجملة ّ

«5573ت َظهر»:
فعلیة
 )1فعل مضارع  -للمخاطب  -معلوم  /فعل و مع فاعله جمل ٌة ّ

مجرد ثالثي (مصدره :ظ ُهور)  /فاعله «األزهار»
 )2مضارع  -للغائبة ّ -

فعلیة
مجرد ثالثي  /فعل و فاعله «أنواع» و الجملة ّ
 )3مضارع  -للغائبة ّ -

مجرد ثالثي (مصدره:إظهار)  /فعل و فاعله «أنواع»
 )4فعل مضارع  -للمخاطب ّ -
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«6602متمایز»:
اسمیة
 )1مفرد مذکّر  -اسم فاعل (من فعل «تَمای َ َز»)  /خبر و مبتدؤه «هذا» و الجملة
ّ
 )2اسم مفعول (ما ّدته «م ي ز» ،من وزن «ت َفع ََّل»)  -نکرة  /خبر و مبتدؤه «الطائر»
اسمیة
 )3اسم  -مفرد مذکّر  -اسم فاعل (مصدره :تمییز)  -معرفة  /خبر و الجملة
ّ

 )4اسم  -مفرد مذکّر  -اسم مفعول (ما ّدته :م ي ز)  -نکرة  /صفة و موصوفها «الطائر»

ARABIC

Adunis
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دهم  +یازدهم  +دوازدهم

أتیت إلی بغداد حامال ً ّ
کل المال ال ّذي جمعته في حیاتي لل ّتجارة ،ث ُّم أعطیته عطّاراً معروفاً باألمانة  . ...فطن بهلول بالموضوع،
الرجل الباکي یقول:
ُ
سمع بهلول صوت ّ
للرجل :ما علیك إ ِّل أن تطالب أمانتك غداً! في الیوم ال ّتالي لبس بهلول مالبس أنیقة و ذهب إلی العطّار :فسلّم علیه
فقررا أن یذهبا إلی العطّار غداً ،و قال بهلول ّ
ّ
البدلیة  ...في نفس
و قال :سمعت عن فضائلك و أمانتك کثیراً ،و ُأرید أن ُأسافر إلی مکان بعید  ...ففتح الکیس ال ّذي کان معه و ألقی بعض ما فیه من المجوهرات
ّ
ٍ
حینئذ
أن بهلول یفطن بخیانته في األمانة!
اللّحظة وصل ال ّتاجر المسکین إلی دک ّان العطّار و هو یقول له :أطلب استرداد أمانتي! ّ
فرد العطّار أمانته فوراً خوفاً من ّ
البدلیة!
الرمل و بعض المجوهرات
قدم بهلول کیسه إلی العطّار و خرج! و بعد قلیل حین فتح العطّار الکیس وجده
ّ
ّ
مملوء بال ّزجاج و ّ
ً



عین الخطأ:
6603ما کان قصد بهلول؟ ّ
		
الدفاع عن المظلوم!
ّ )1
بخش چهارم | درک مطلب

الحق إلی صاحبه!
 )3أن یُوصل ّ
عین الخطأ:
6604لماذا ّ
الرجل المسکین؟ ّ
رد العطّار أمانة ّ
		
 )1للحصول علی مال أ کثر!
 )3ألنّه أمین یر ّد األشیاء إلی أصحابها!

للحق دولة و للباطل جولة!
أن
ّ
 )2إراءة ّ
الصادق و الکاذب!
 )4تعیین معیار للتمییز بین ّ
 )2ح ّتی یُري نفسه أمیناً مؤمناً!
 )4ح ّتی ال یندم بهلول من قصده!

عین الخطأ:
ّ 6605
 )1من عادة بهلول أن یلبس دائماً ألبسة أنیقة!

 )2لم یتکلّم الرجل المسکین مع بهلول في حانوت العطّار!

 )3حین ذهب بهلول إلی حانوت العطّار کان یحمل کیساً واحداً!  )4کان العطّار یحفظ أمانة الرجل المسکین في حانوته ال في مکان آخر!
القصة:
عین ما ال یناسب مفهوم ّ
ّ 6606
 )1لم تکن أرض اللّه خالیة من األخیار!

تضرك!
 )2ال تعجل في عملك ّ
فإن العجلة ّ

أشد أعداء اإلنسان!
فإن الیأس من ّ
 )3ال تیأس؛ ّ

 )4لیس ّ
کل من تکلّم عن أمر بمعنی أ ّنه یؤمن به!

ع ّین الصحیح في الإعراب و التحلیل الصرفي :
«6607تُطالب»:
 )1مضارع  -مزید ثالثي (من وزن «فا َع َل» بزیادة حرف واحد)  /فعل و مفعوله «أمانة»
خرید آنالین در

 )2للمخاطب  -مزید ثالثي (من وزن «تفا َع َل»)  /فعل و مع فاعله جملة فعلیة
مجرد ثالثي  -معلوم  /معادل للمضارع االلتزامي في الفارسیة و الجملة فعلیة
 )3للغائبة ّ -

اسمیة
 )4فعل مضارع  -للمخاطب  -معلوم  /فعل و فاعله «أمانة» و الجملة
ّ
«6608سلّم»:
 )1للغائب  -مزید ثالثي (من وزن «فَع ََّل»)  /فعل و مع فاعله جملة فعلیة
اسمیة
 )2فعل ماضٍ  -للغائب  -معلوم  /فاعله «العطّار» و الجملة
ّ
 )3فعل ماضٍ  -مزید ثالثي  -معلوم  /فاعله «العطّار»
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فعلیة
 )4مزید ثالثي (من وزن «تَفع ََّل»)  -معلوم  /فعل و مع فاعله جملة ّ

(تجربی  -97با کمی تغییر)
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آزمون جامع شبیهساز کنکور ()1

Naguib Mahfouz
1911-2006

NOBEL:1988

دهم  +یازدهم  +دوازدهم

ع ّین الأنسب للجواب عن الترجمة من أو إلی ال ّ
عربیة:
نبیهم أن یأتي لهم بمعجزة تُثبت أن ّه رسول من اهلل:».
«7701طلب الناس من ّ
 )1مردم از پیامبرشان خواستند معجزهای برایشان بیاورد که برایشان ثابت میکند او پیامبر است.
 )2مردم از پیامبرشان خواستند برایشان معجزه بیاورد و ثابت کند که او پیامبری از جانب خداست.
 )3مردم از پیامبر خواستند که معجزهای بیاورد که ثابت کند او پیامبری از جانب خداست.
 )4مردم از پیامبرشان خواستند معجزهای برایشان بیاورد که ثابت کند او پیامبری از جانب خداست.

 )1بزرگداشت دانشمندان کشورمان ،جوانان را به بهرهمندی از فرهنگ شکوهمندمان قطعاً تشویق میکند.
 )2گرامیداشت علمای الیق کشور ما ،قطعاً جوانان را به استفاده از فرهنگ با عظمتمان به خوبی تشویق میکند.
 )3بزرگداشت دانشمندان کشور ،جوانانمان را مسلّماً به بهرهمند شدن از فرهنگ شکوهمندمان تشویق میکند.
 )4گرامیداشت دانشمندان کشورمان ،جوانان را به بهره بردن از فرهنگ با عظمتمان تشویق کرده است.

بخش پنجم | آزمونهای جامع

جع الشباب إلی االنتفاع من ثقافتنا العظیمة تشجیعاً:».
«7702تبجیل علماء بالدنا یش ّ

صومون في هذَ ا َّ
َ 7703
ضان َّ
«أظ ُُّن َّ
الشهرِ:».
َ
فین تُ َغیَّر في شَ ه ِر َرمَ َ
الم َو َّظ َ
ألن أکثَ َر ُهم یَ
أن سا َع َة َدوا ِم ُ
 )۱گمان میکنم که ساعت کار کارمندان در ماه رمضان تغییر داده میشود ،چون اغلب آنها در این ماه روزه میگیرند.
 )2ساعت کار کارگران بهطور مثال در ماه رمضان تغییر میکند ،چون بسیاری از آنان در این ماه روزه دارند.
 )3حدس میزنم که ساعت کار کارمندان را در ماه رمضان تغییر دهند ،زیرا بسیاری از آنان در این فصل روزه میگیرند.
 )4گمان کردم که ساعت حضور کارمندان در ماه رمضان تغییر داده شود ،چون اغلب آنها در این ماه روزه میگرفتند.
النبي أیضاً:».
«7704کان أحد األنبیاء یستطیع أن یتکلّم مع الطیور ألنّها تفهم ما یقول لها
ّ
 )1یکی از پیامبران توانسته بود با پرندگان سخن بگوید زیرا آنها نیز سخنان پیامبر را میفهمیدند.

 )3یکی از پیامبران زبان پرندگان را میفهمد زیرا آنها نیز آنچه را که او به آنها میگوید ،میفهمند.
 )4پیامبری از پیامبران خدا قدرت صحبتکردن با پرندگان را داشت زیرا آنها نیز آنچه را پیامبرشان به آنها میگفت ،میفهمیدند.

خرید آنالین در

 )2یکی از پیامبران میتوانست با پرندگان سخن بگوید زیرا آنها نیز آنچه را که پیامبر بدانها میگفت ،میفهمیدند.

ِ
ِ
الم َعم ِ
ِ
َکاوتُه:».
ح َی
راب في
ج َع َل ُ
أن َّ
دون ّ
َّرة َو یَع َت ِق َ
قائمة ال َ
بعض ُ
«7705قد َ
وانات ُ
العلَماء ال ُغ َ
بذ َ
الس َب َ

 )۱برخی از دانشمندان کالغ را در لیست حیوانات کهنسال قرار دادهاند و معتقدند که علت ،هوش آن است.
 )2دانشمندانی که کالغها را در لیست حیوانات کهنسال قرار دادهاند ،میگویند علت ،هوش آن حیوان است.
 )3برخی دانشمندان کالغ را در صدر فهرست حیوانات کهنسال قرار میدهند و معتقدند که علت آن ،هوشش است.
 )4دانشمندان کبوتر را در فهرستی از حیوانات کهنسال قرار داده و معتقدند که علت ،هوشش است.
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«7706في هذه الکتب الجدیدة مطالب ترشد القارئین إلی طرق نافعة في مجال اقتصاد األُسرة:».
 )۱در این کتابهای جدید مطالبی وجود دارد که خواننده را به راه سودمند در زمینۀ اقتصاد خانواده راهنمایی میکند.
 )2کتابهای جدیدی هست که با مطالبشان خوانندههایش را به راههایی سودمند در زمینۀ اقتصاد خانواده راهنمایی میکنند.
 )3در این کتابهای جدید مطالبی که خوانندگان را به راههای سودمند در زمینۀ اقتصادی خانواده راهنمایی میکند ،وجود دارد.
 )4مطالبی در این کتابهای جدید وجود دارد که خوانندگان را به راههایی سودمند در زمینۀ اقتصاد خانواده راهنمایی میکند.

ARABIC

لم َّ
«منَ َّ
المنظ ِ
م الم ّت ِ
نظ ِ
ّمات ال ّتاب ِ
م و األمنِ في العالَمِ:».
السل ِ
مة األُم ِ
المسا َع َد ُة الس ِتقرا ِر ِّ
ُ 7707
حدة ال ّتي هد ُفها ُ
ِعة ُ
ظم ُة الیونِسکو ِمن ُ
 )۱نظام یونسکو یک سازمانِ تابع سازمان م ّلتهای م ّتحد است که هدف از آن ،کمک به صلح و امنیت در جهان است.

 )2سازمان یونسکو از سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد است که هدفش کمک به برقراری صلح و امنیت در جهان است.
 )3یکی از سازمانهایی که وابسته به سازمان ملل متحد است ،سازمان یونسکو میباشد که هدفش برقراری سالمتی و امنیت در دنیاست.
 )4سازمان یونسکو سازمانی است که وابسته به سازمان ملل متحد است و هدفش کمک به استقرار صلح و امنیت جهان است.

عین الصحیح:
ّ 7708

یاة ،تَ ُض ُّر نفسك َّ
ح ِ
 )۱ما تُکث ِ ْر تَ َن ُّب َه َك حَ َ
متحمل میشدی.
أقل :ا گر آ گاهی خود را پیرامون مسائل زندگی افزون میکردی ،ضرر کمتری
ول ُأمو ِر ال َ
ّ
إن َع َصینا ما قَضَ ی الل ُّه أمراًَ ،ضلَل ْنا في حَیاتِنا :ا گر از چیزی که خداوند به ما دستور میدهد سرپیچی کنیم ،در زندگی گمراه خواهیم شد.
ْ )2
لمن تَ َع َّلم ِمنه شیئاً :گرانقدرترین مردم کسی است که به کسی که از او چیزی آموخته ،احترام میگذارد.
 )3أجَ ُّل ال ّناسِ َم ْن یُبَ ِّج ُل َ
َیس ِ
ت ُّ
رید؛ تار ًة تَ ْنف َُع َو تار ًة تَ ُض ُّر :دنیا همیشه بر طبق خواستههای ما نیست؛ روزی سود میرساند و روزی ضرر میرساند.
الدنیا دائماً موافق ًة علی ما نُ ُ
 )4ل َ

بخش پنجم | آزمونهای جامع

عین الخطأ:
ّ 7709
ِ
ِ
غابات إفریقا :تلویزیون فیلم جالبی دربارۀ زندگی حیوانات وحشی در جنگلهای آفریقا پخش کرد.
الوحوشِ في
لفاز ِفلماً رائعاً عن
 )۱ب َ َّث ال ِّت ُ
حیاة ُ

َّ
َ
المریض :.عالئم بیماری دو برابر قبلش شد ،پس به دستور پزشک بیمار بستری شد.
أن یَرق َُد
ُ
ح ْ
أصبَ َ
بیب ْ
ْ )2
ت عالئ ِ ُم َ
المرضِ ِض ْعفَي قَبلِه فَأ َم َر الط ُ

ُّ
 )3ی َ َّ
ٍ
الص ِ
سائق الحا ِف ِ
الة :.رانندۀ اتوبوس در وقت اذان ظهر برای اقامۀ نماز در کنار مسجدی توقف میکند.
مسجد
نب
توق ُف
إلقام ِة َّ
ُ
لة َوق َ
َ
ْت أذانِ الظهرِ جَ َ

ِ
ِ
ِ
 )4ی ُ َغ ِّی ُر ُع ّم ُ
ُند َق :.پس از اینکه مسافران هتل را ترک کنند ،کارگران نظافت ،مالفههای اتاقها را عوض میکنند.
الم
سافرون الف ُ
َ
ترك ُ
ال ال ّتنظیف شَ راش َف الغ َُرف بعد أن ی َ ُ

«7710شرط رستگاری دوری جستن از بدیها و نیکی کردن به خلق خدا در دنیا است:».
السیئات و اإلحسان إلی خلق اللّه في الدنیا.
 )1شرط الفوز هو االبتعاد عن ّ
السیئة و اإلحسان إلی المخلوقات في الدنیا هو شرط للنجاح.
 )2االجتناب من ّ
 )3شرط النجاح هو ابتعاد عن الشرور و اإلحسان إلی الناس في هذه الدنیا.
السیئات و إحسان الناس إلی مخلوقات اللّه في الدنیا هو شرط للفوز.
 )4المجانبة من ّ

ِاقرأ الن ّص التالي ث ّم ِأجب عن الأسئلة بما یناسب الن ّص:
ِ
ِ
ِ
ِ
إن سالم َة التف ُّ
جب
زاعات هو
طیرة ال ّتي أد َخلَت البشریّ َة في المشا کِلِ و ال ِّن
سالمة الدین و
ک ِر تُؤثِّ ُر في
العقیدة؛ فإنَّ ِمن األُمو ِر الخَ
ّ
ُ
النقص في العقائِد؛ و لذلك یَ ُ

خرید آنالین در

ِ
الس ِ
السالمة في دنیاه و آخرتِه.
عیش في
علی اإلنسانِ أن
لیمة ال ّتي تدعو بالتدیُّنِ و التع ّه ِد ح ّتی یَ َ
َ
یرجع إلی فطرتِ ِه ّ

ِ
ٍ
ح ِ
َ
ش عن
وضع
تأمر بالتفکّرِ؛ فما
عشرات
ن یَ َتدب َّْر في القرآنِ الکریم یَ ِج ْد
اإلسالم
إن
رکة الفک ِر السلیم ال ّذي یُف ِّت ُ
أمام َ
ّ
جعل التفکّ َر فریض ًة و مَ ْ
َ
اإلسالم مانعاً َ
ُ
َ
آیات ُ

ِ
کمقد ٍ
َّ
مة للوصولِ إلی الیقین.
الشك
یوجد
الحقیقة دائماً و
ّ
ُ

أهل التف ُّ
السلیم یُشَ ِّ
تبارك و ت َعالی َ
م بأن ّهم
م السلی ِ
أصحاب الفه ِ
ف
أکر َم ال ّل ُه
مور و یَجعلَها في طری ِقها
ج ُع
التفکّ ُر
َ
وص َ
َ
ِّ
ک ِر و َ
ُ
َ
الطبیعي؛ و َقد َ
اإلنسان علی أن یُص ِل َح األ ُ َ

ٍ
ٍ
سلیمة.
بصورة
طیع أن نفکِّر
ب
األخطاء في التفکّ ِر لکي نس َت َ
ُ
َ
أصحاب العقولِ  .فعلینا أن ن َجت ِن َ

الصحیح:
عین َّ
ّ 7711
العقولِ .
أصحاب الفهمِ السلیمِ بأ ّنهم
وصف اللّه
َ )۱
أصحاب ُ
َ
ُ
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 )3األفکار الخاطئ ُة تَ ُ ُ
ِ
المناسب.
مور في مکانِها
جعل األ َ
ُ

ِ
األخطاء الّتي ارتَکَبْناها.
حتاج إلی التدبّرِ في
 )2التفک ُّر
السلیم ال ی َ ُ
ُ
 )4ابتعا ُد اإلنسانِ ِمن األخطاء یَم َن ُعه من التف ّکرِ السالِمِ.

عین ما ّ
کل أسمائه معرفةٌ:
ّ 7721
ٍ
ِ
ِّ
َّ
دیر)
( )۱ب ِید َك الخ ُ
َیر إن َك علی کُل شيء قَ ٌ
بی ٌة لل َّتالمیذِ.
ِ
ام ِّ
 )3أیّ ُ
الدراسة فرص ٌة َذه َ ّ

عین فعال ً یُ ُ
المنفي:
عادل الماضي
ّ 7722
ّ
ِّ
العلم.
َ )۱لیحتَر ِْم التلمیذ َم ْن یُعل ُمه
َ
 )3ال َّ
ٍ
بصوت ُمرت َفعٍ .
یتکل ُم ُ
بعض الناسِ مع اآلخَرین ّإل َ
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عین عبار ًة ت َشْ َت ِم ُل َعلی المفعول:
ّ 7723
جعل ْنا م َع القَومِ َّ
مین)
الظال ِ َ
( )۱ربَّنا ال تَ ْ َ َ

مشین في األرضِ ُمتَ َک ِّبر ٍ
نات.
 )2ال تَ
ات ،أیّتها البَ ُ
َ
ِ
مد َصدیقي علی ُز َمالئه بَل اعتَ َم َد علی نفسه.
 )4لم یَعتَ ْ
ت ِ
هذه ال ِحکای ُة َ
َمسین َس َنةً.
قبل خ
َ )2وقَ َع ْ
َ

عیش أبداً!
نیاك ک ََأ َّنك تَ ُ
لد َ
عم ْل ُ
 )4اِ َ

ِ
السوء!
لیسات ُّ
ُهرب ْ َن ِم ْن جَ
 )3یا َصدیقاتي ا ُ

ن نوع وقوع الفعل:
تبی ُ
عین العبارة ال ّتي ّ
ّ 7724
 )1یعیش ّ
الفلح في القریة عیش ًة راضیةً.

( )2إ ّنا نحن ّنزلنا علیك القرآن تنزیال ً)

الغواص في أعماق البحر ظالماً شدیداً.
ُ )3
یجد ّ

 )4نجحت الطّالبات المجتهدات نجاحاً في االمتحان.

عین حرفاً
بعده:
مشبهاً بالفعل یُؤک ّد الجمل َة َ
ّ 7725
ّ
َّ )1
کس ُر األصنام.
ظن
أن إبراهیم (ُ )م ِّ
الناس ّ
ُ
فطري في اإلنسان.
إن التدی َُّن
ٌّ
 )3قال المعلّمّ :

بخش پنجم | آزمونهای جامع

Naguib
Mahfouz

سکانس 56

سلمین أن یَجتنِبوا االستهز َاء باآلخرین في الحیاة.
الم
ینصح
)2
ُ
َ
ُ
القرآن ُ
ِ
المطمئ َّن ُة ا ِ
رضیةً)
فس ُ
رجعي إلَی ربِّك راضی ًة َم ّ
( )4یا أیّتها ال ّن ُ

تموت غداً!
عمل آلخرتك کأ ّنك
ُ
 )2اِ َ
ج ُح فیها!
اشترك صدیقي في المسابقات
 )4قد
َ
العلمیة؛ لیتَ ُه ین َ
ّ

آزمون جامع شبیهساز کنکور ()2

دهم  +یازدهم  +دوازدهم

ع ّین الأنسب للجواب عن الترجمة من أو إلی ال ّ
عربیة:
ُ «7726ف ِّتشت جمیع هذه الکتب ولکن ما ُوجدت أبیات فیها ترتبط بالورع:».
 )1همگی ،آن کتابها را جستوجو کردند اما در آنها ابیاتی را که مربوط به پرهیزکاری است ،نیافتند.
 )2همۀ این کتابها جستوجو شد اما در آنها ابیاتی که مربوط به پارسایی میشد ،پیدا نشد.
 )3همۀ این کتابها را جستوجو کرد اما در آنها ابیات مقاومت را نیافت.
 )4همۀ کتابها را جستوجو کردم اما در آنها ابیاتی که مربوط به پارسایی باشد پیدا نکردم.
العلمي:».
لتقدم البالد
دراستهن
«7727ترید الطالبات المجتهدات مواصلة
ّ
ّ
ّ

 )1دانشآموزان کوشا برای پیشرفت علمی کشور میخواهند تحصیلشان را ادامه دهند.
 )2دانشآموزان پرتالش میخواهند که ادامۀ تحصیل بدهند تا کشور از لحاظ علمی پیشرفت کند.
 )3دانشآموزان تالشگر باال بردن تحصیالتشان و پیشرفت علمی کشور را میخواهند.
 )4دانشآموزان پرتالش برای پیشرفت عملی کشورشان ادامۀ تحصیل خود را خواستار بودند.

للعدو أن یتسلّط علی شعبنا و یدافعون عن وطنهم دفاعاً:».
«7728ال یسمح شباب هذا البلد
ّ

 )1جوانان کشور به دشمنان اجازه نخواهند داد که بر مردم ما تسلّط یابند و قطعاً از وطنشان دفاع میکنند.

خرید آنالین در

 )2جوانان این کشور به دشمن اجازه نمیدهند که بر ملّت ما مسلّط شود و از وطن خود کامال ً دفاع میکنند.
 )3جوانان در این کشور به دشمن خود اجازه ندادهاند که بر مردم ما مسلّط شود و از وطن خود کامال ً دفاع میکنند.
 )4جوانان این سرزمین به دشمن اجازه نمیدهند که بر کشور چیره شود و از وطن خود همواره دفاع نمودهاند.
ِ
قال ُم ِّ
«7729کا َد َّ
األحیاء ل ِ َزمیليُ :ق ْم و ِ
أن یَ ِتمَّ ولکن َ
أجب عن سؤالي:».
م
علم ِعل ِ
رس ْ
الد ُ
 )۱نزدیک است درس تمام شود اما معلم شیمی به همکالسیام میگوید :بلند شو و به سؤالهای من پاسخ بده.
 )2نزدیک بود درس تمام شود اما معلم زیستشناسی به همکالسیام گفت :برخیز و به سؤال من پاسخ بده.
 )3چیزی نمانده است که درس به اتمام برسد اما معلم شیمی به دوستم میگوید :بنشین و به سؤال من پاسخ کامل بده.
 )4نزدیک بود که درس را تمام کنیم ،اما معلم کتاب زیستشناسی به همکالسیهایم گفت :برخیزید و به سؤال من پاسخ بدهید.
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ِ
ِّ
الباطلِ :».
الحق أو
اإلنسان و أعطاه ن ِ َعماً کثیر ًة و ُهو ال ّذي َخی ََّر
َ
الل
اإلنسان في اختیا ِر طریقِ
َ «7730خل ََق ُّ
َ
مخیر شده است.
 )۱انسان آفریدۀ خداست و نعمتهای بسیاری به او داده شده و از جانب او در انتخاب راه حق یا باطل ّ
 )2خدا انسان را آفرید و نعمتهای زیادی به او عطا کرد و او کسی است که به انسان در انتخاب راه حق یا باطل اختیار داد.
 )3خدایی که انسان را میآفریند و به او نعمتهای فراوانی میدهد ،همان کسی است که انسان را در انتخاب راه حق و باطل آزاد میگذارد.
 )4خدا انسان را آفریده و نعمت زیادی عطایش کرده است ،و او کسی است که در انتخاب حق یا باطل به انسانها اختیار میدهد.
 )۱بارش باران در کوهها به قدری بود که تنگه را بسته بود و کسی قادر به حرکت در آن نبود.
 )2در کوهها برف به قدری میبارید که تنگه بسته میشد و کسی نمیتوانست از آن رد شود.
 )3بارش برف در کوهها به اندازهای بود که تنگه بسته شده بود و کسی نمیتوانست از آن عبور کند.
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لج في ِ
«کان ن ُ
أن یَعْ ُب َر ِمنْه:».
ُزول ال َّث ِ
الم ُ
طیع ٌ
الجبالِ إلی َ
أحد ْ
َ 7731
ضیق و ال یَس َت ُ
ح ٍّد َق ْد ُأغ ِل َق َ

 )4بارش برف در کوه تا آنجا ادامه یافت که مرداب را بست و کسی نتوانست از آن عبور کند.
درستها المع ّلّمة في األُسبوع الماضي:».
«7732هؤالء التلمیذات لن یشترکن في حفلة میالد
ّ
صدیقتهن لیقرأن دروساًَ ّ

 )۱این دانشآموزان در جشن تولّد دوستشان شرکت نخواهند کرد تا دروسی را که معلّم در هفتۀ گذشته درس داده است بخوانند.
 )2اینها دانشآموزانی هستند که در جشن تولّد دوستانشان شرکت نخواهند کرد برای اینکه درسهایی را بخوانند که معلّم ،آنها را در هفتۀ گذشته درس داده است.
 )3این دانشآموزان برای اینکه درسهایی را که معلّمشان هفتۀ گذشته درس داده بود بخوانند ،در جشن تولّد دوستشان شرکت نمیکنند.
 )4این دانشآموزان در جشن تولّد دوستشان شرکت نکردند و درسی را که معلّم هفتۀ گذشته درس داد ،خواندند.

عین الصحیح:
ّ 7733
یترك ولداً صالحاً یَستغفر له بعد موته :.هر کس فرزند صالحی به جای گذارد ،بعد از مرگش برای او آمرزش میخواهد.
 )2من ْ
 )3ظهرت ینابیع الحکمة من قَلْب َِك علی لسانك :چشمههای حکمت از قلب تو به زبانت جاری میشود.
 )4نجح تِسعون في ال ِمئة من تالمیذ هذه المدرسة :.یکصد و نود نفر از دانشآموزان این مدرسه قبول شدند.
عین الخطأ:
ّ 7734

بخش پنجم | آزمونهای جامع

َّ )۱ور َث األب بیتَینِ اثنینِ ألوالده :پدر ،خانۀ دوم را برای فرزندانش به ارث گذاشت.

المصیبة :.از نشانههای مؤمن واقعی بردباری در هنگام گرفتاری است.
 )۱من َعالمات المؤمن
الحقیقي الصبر عند ُ
ّ
طلب المعلّم م ّنا أن ال ننسی واجباتِنا :.معلّم از ما خواست که تکالیفمان را فراموش نکنیم.
َ )2

قرأت تِسع ًة و َسبعین ِحزباً من القرآن في شهر رمضان :.نود و هفت حزب از قرآن را در ماه رمضان خواندم.
ُ )3

 )4قام ّ
الصف الحترام ُأستاذهم :.دانشجویان در کالس به احترام استادشان برخاستند.
الطلب في
ّ

«7735هر کس از دروغ دوری کند و بر خداوند تکیه نماید و از خود حساب بکشد ،رستگار میشود:».
فلح.
 )1من
ْ
یبتعد عن الکذب و یتوک ّْل علی اللّه و یحاسب نفسه ،ی ُ ْ
ینجح.
ابتعد عن الکذب و توک َّل علی ربّه و حسب نفسه،
 )2من
َ
ْ
فلح.
 )3الّذي اجتنب الکذب و توکّل علی ربّه و حاسب النفس ،ی ُ ْ
فلح.
 )4الّذي
یجتنب الکذب و یتوکّل علی اللّه و یحسب نفسه ،ی ُ ْ
ْ

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

خرید آنالین در

ِاقرأ الن ّص التالي ث ّم ِأجب عن الأسئلة بما یناسب الن ّص:
ِ
الذهنیة و روح التعاون بین األفراد بالریاضة .اإلنسان بعد
(فعالیتهای)
األنشط َة
تکثر
عضالت الجسم و المحافظة علی الوزن و ضغط الدم و أمراض القلب.
ّ
ّ
ُ

َختص َّ
ّ
بالشباب فقط بل هي مفیدة للشیوخ (پیرها) أیضاً.
بمدة ثالث ساعات علی
الریاضة یَ ِصل إلی ِقمَّة (اوج) نشاطه
األقل ،و إن ّها ال ت ُّ
الفکري ّ
ّ

النص:
عین العبارة ال ّتي ال تُناسب ّ
ّ 7736
 )۱لیست الریاضة مناسب ًة للشیوخ بسبب مرض ضغط الدم.

 )2بالریاضة یَزید روح التعاون و مساعدة اآلخرین.

الجسمیة.
ضروري للوصول إلی السالمة الفکریّة و
الذهنیة نتیجة تأثیر الریاضة علی الجسم و الروح )4 .الریاضة أمر
 )3األنشطة
ّ
ّ
ّ

95

عین الخطأ:
ّ 7784
الصعبة إعانةً :معلّم مرا در درسهای مشکل بدون شک یاری میکند!
 )1تُعینني المعلّم ُة في ّ
الدروس ّ
إن العلوم ال ّنافعة تُنیر عقل اإلنسان و قلبه :قطعاً علوم سودمند عقل انسان و قلبش را روشن میکند!
ّ )2
سالما شامال ً :خداوند همۀ نواحی زمین را از صلحی فرا گیر پر خواهد کرد!
جمیع نواحي األرض
سیمأل ُ اللّه
َ
ً
َ )3
دائما :خدای ما کسی است که در پیشامدهای بد همواره نگهدار ماست!
 )4ربّنا هو الّذي یحمینا من شرور الحادثات ً
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«7785یک ساعت تفکّر بهتر از هفتاد سال عبادت است!».
ٍ
خیر من عبادة سبعین سنة!
 )1تفکّر ساعة ٌ

 )2الساعة في التفکّر أفضل من سبعین سنة العبادات!

السنة!
خیر من العبادة من سبعین ّ
 )3التفکّر في الساعة ٌ

 )4ساعة واحدة من التف ّکرات أفضل من سنة سبعین من العبادات!

ِاقرأ ا ّلنص ّالتالي ث ّم أجب عن الأسئلة بما یناسب الن ّص :

یُ ُّ
حیرات و األنهار ،بحیث
خاص ًة في المناطق
صید األسماك من أکثر ال ِمهن ال ّتي یَشتغل بها
عد (یُعتبر)
ُ
ُ
بالب َ
اإلنسان لیدیر عیشَ ه ّ
الساحلی ِة أو المناطق ُ
ّ
المحاطة ُ
هما لإلنسان في العصور القدیمة ،و قد
أهم مصادر الغذاء ال ّتي یَستفید منه
تُشکَّل
ُ
ذائیا ُم ًّ
صدرا ِغ ًّ
لحوم األسماك واحدة من َّ
ُ
اإلنسان في العالم .کما کانت األسماك مَ ً

ِ
حجریّة القدیمة لعصر الفراعنة ال ّتي ُّ
االنسان
صیدهم األسماك و طریقة قیامهم به تغذّ یهِ م َعلیها ،إضافة إلی هذا لم یجد
تدل علی
ُوجدت
ُ
الکثیر من ال ُّنقوش ال َ
ُ
صعوبة في الحصول علیها!
ٍ
حین یَذهبون إلی
ریاضة مَحبوبة ل َدی العدید من النّاس
تحولت ِمهن ُة َصید األسماك إلی
الیین من النّاس .فهناك ُ
بعض النّاسِ
حیث یَ ُ
َّ
ُ
بلغ مَن یمارسون َها َ
َ
َ
حوالي مَ
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الصید علی مَرِّ ال ّزمان و ت َّ
ستخدمة في َصید األسماك!
الم
َعددت
المناطق ال ّتي تُوجد فیها هذه
ُ
تحولت ط ُ
َ
ُرق ّ
اإلمکانی ُة یشتغلون ّ
الطرق ُ
ّ
بالصید لکنّه بوسائط بسیطة؛ و ّ

النقوش الحجریّة القدیمة ّ
أن ...
الصحیح:
ُ
تدل علی ّ
عین ّ
ّ 7786
 )1الناس کانوا یَتم ّنون أن یرفعوا مشکلة جوعهم!

 )2صید األسماك کان مهنة حدیثة ال نتعلّمها من أجدادنا!

کیفیة صید األسماك!
سبب ُّ
تحوال ً في ّ
 )3مرور الزمان قد ّ

 )4مصدراً
مهما من القدیم کان لحم األسماك!
غذائیا
ً
وحیدا و ًّ
ًّ

عین الخطأ :لماذا کان صید األسماك من أهمِّ ال ِم َهن من قدیم الزمان لإلنسان؟
ّ 7787
اس في الطبیعة!
ّ )1
ألن السمك کان ثرو ًة طبیعیة یَجدها ال ّن ُ

ِ
ساعات فراغهم باالشتغال بهذا العمل!
 )2أل ّنهم کانوا یَملؤون

ألن صید األسماك ال ی َ ُّ
سد جو َعه فقط بل یُساعده علی إدارة حیاته!
 )3أل ّنه کان سهال ً لإلنسان أن یَحصل علیه لیرفع حوائجه به! ّ )4
اس ...
عین الخطأ :مَضی
ُ
الزمان و َعلم النّ ُ
ّ 7788
السبل المختلفة لصید األسماك!
ُّ )1

کیفی َة استخدام صید األسماك کریاضة!
ّ )2

بالصید بالوسائط البسیطة!
 )3کیف یَشتغلون ّ

أن لحم األسماك هو في ّ
ُ
أفضل مصدرٍ لغذائهم!
کل مکانٍ
ّ )4

7789اُذکر ما لم ِ
النص:
یأت في ّ
مر الزمان!
ّ )1
الصیادون غ َّیروا اُسلوب َع َملهم علی ّ

للصید یَعرفها الناس کلّها من القدیم!
 )2هناك ٌ
طرق کثیرة ّ

خرید آنالین در

ملؤون ساعات فراغهم بالقیام بصید السمك!  )4لم یکن یستفید الناس من الوسائط ال ّثقیلة و الحدیثة للصید!
 )3ب َ ُ
َ
عض ال ّناس ی َ

ع ّین الصحیح في الإعراب و التحلیل الصرفي:

«7790یَشتغل»:
 )1مضارع  -للغائب  -حروفه األصلیة ثالثة ،و مصدره «اشتغال»  /فعل و فاعله «اإلنسان»
 )2فعل مضارع  -للغائب  -له ثالثة حروف أصلیة و حرفان زائدان (= مزید ثالثي)  /فعل و فاعله محذوف
 )3مضارع  -ما ّدته أو حروفه األصلیة «ش ،غ ،ل» ،و مصدره علی وزن «انفعال»  /فعل و فاعله «اإلنسان»
 )4فعل مضارع  -حروفه األصلیة ثالثة ،و له ثالثة حروف زائدة  /فعل و فاعله «اإلنسان» و الجملة فعلیة
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«7791تُشکّل»:
 )1فعل مضارع  -للمفرد المؤ ّنث الغائب (أي للغائبة)  /فعل و فاعله «لحوم» و الجملة فعلیة
تفعل  /فاعله «لحوم»
 )2مضارع  -للغائبة  -ماضیه «تَش َّکل» و مصدره «تَش ُّکل» علی وزن ّ
األصلیة «ش ك ل» و مصدره «تشکیل» علی وزن «تفعیل»  /مع فاعله جمل ٌة فعلیة
 )3مضارع  -للمخاطب  -حروفه
ّ

أصلیة و حرف واحد زائد (= مزید ثالثي)  /فاعله «األسماك» و الجملة فعلیة
 )4فعل مضارع  -للمؤ ّنث  -له ثالثة حروف
ّ
«أهم»
مکسر أو تکسیر (مفرده «مصدر» مذکر)  /مضافإلیه ،و المضاف:
 )1اسم  -جمع ّ
ّ
مکسر  -اسم مکان (فعله «صدر» و مصدره «تصدیر»)  /مضاف ،و المضافإلیه« :الغذاء»
 )2جمع ّ
 )3جمع تکسیر  -اسم مکان (علی وزن «مفعل» من فعل ثالثي)  /مضافإلیه ،و المضاف« :الغذاء»
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«7792مصادر»:

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

ع ّین المناسب للجواب عن الأسئلة التالیة:

عین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:
ّ 7793

		
الع َمل!
 )1ث َمرة ال ِعلمِ إخالص َ

 )3تُؤ ّدي َّ
ح ِ
السلمِ!
رب و ِّ
هما في ال َ
ورا ُم ًّ
الدالفین َد ً

 )2عال ِ ٌم یُنتَفَع ب ِعل ِم ِه خَیر ِمن أَل ِ
ْف عاب ِد!
ٌ

َّ )4
وائیة!
الش َ
جرة الخانَق ُة شَ جر ٌة تَنمو في بَعضِ الغابات اال ُستُ ّ

الصحیح:
عین ّ
ّ 7794
 )3البُحیرة :یدخل ماء األنهار فیها و هي أ کبر من البحر!

 )4یوم الخمیس :الیوم السادس من اال ُسبوع و قبله یوم الجمعة!

الذهبیة ،فهو الفائز »! ...
سعید في المسابقة و حصل علی الجائزة
الصحیح للفراغ« :نجح
ٌ
عین ّ
ّ
ّ 7795
		
 )1األحد

األول
ّ )2

		
 )3الواحد

 )4اال ُولی
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العمالء :هم الّذین یعملون لراحة ال ّناس!
ُ )1

حنیف :هو الّذي ال یَعبد ّإل اللّه الواحد!
 )2ال َ

عین ما فیه اسم التفضیل و اسم المکان معاً:
ّ 7796
إن بعض المتاجر مفتوح إلی نهایة اللّیل!
ّ )1

رأیت مکتبة في مدینتنا کانت من أ کابر مکاتب العالم!
ُ )2

نوعیة أعلی!
حب أن نشتري ما نریده بثمن أرخص و ّ
 )3نُ ّ

العامة أبیض!
 )4یجب أن یکون لون جدار المطابخ ّ
خاصة في األما کن ّ

عین ما لیس فیه «نون الوقایة»:
ّ 7797
کالم صدیقي إلصالح نفسي!
 )1یُساعدني ُ
 )3یَتم َّنی أخي أن یصل إلی المراحل العالیة في العلم!

 )2أقول لزمیلي أ ِع ِّني في ّ
حل هذه المسألة!
 )4أعانني صدیقي في تَ ُّ
کثیرا!
علم دروسي ّ
الصعبة فشکرته ً

«ذهبت مع أحدعشر زمیال ً من زمالئي إلی المکتبة في الساعة السابعة صباحًا ،رجع ِمنّا زمیالن اثنان ولکنّنا بقینا
الصحیح للفراغین:
ُ
عین ّ
ّ 7798
الساعة » ..............
خمس ساعات هناك .عند الرجوع کان عددنا  ..............أشخاص و کانت ّ
		
 )3عشرة  -الثانیة عشرة!

 )4تسعة  -الثانیة عشرة!

عین ما فیه الحال:
ّ 7799

خرید آنالین در

		
 )1عشرة  -ثاني عشر!

 )2تسعة  -ثاني عشر!

إن شجرة الخبز شجرة عجیبة و تحمل األثمار في نهایة األغصان!  )2رأیت شجرة الخبز و هي تحمل أثمارها في نهایة أغصانها!
ّ )1
 )3رأیت شجرة الخبز الّتي تحمل األثمار في نهایة األغصان!  )4شجرة الخبز شجرة تحمل أثمارها في نهایة أغصانها!
عین ما لیس فیه مفهوم الحصر:
ّ 8800
السیار َة المعطّلة!
 )1ال نأخذ إلی موقف ال ّتصلیح ّإل ّ

الناس ّإل ما یخافون من عواقب جهره!
 )2ال یستر
ُ

المریض أنواع الفوا که ّإل ال ّتفا َح!
 )3یتناول هذا
ُ

السلیم!
السالمة ّإل بالذّ هن ّ
 )4لم تکن ّ
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« 2 1ما ساف َْرنا» فعل ماضی منفی است.حال به بررسی سایر گزینهها میپردازیم:
مستقبل
طلب
ماضی مثبت  3تَعر ُِف
 1شَ َر َح
مضارع َ 4س َی ُ
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 2 2به بررسی سایر گزینهها میپردازیم:
َجلَسوا
« 1جَل َْس َن» با «ال َّتالمیذ» همخوانی ندارد.
َس َأ َل
الر ُج ُل» مفرد است بنابراین فعل « َس َألوا» برای آن مناسب نیست.
ّ « 3
 4با توجه به اینکه «األُمَّهات» مخاطب واقع نشده است ،فعل مربوط به آن

باید در صیغۀ جمع مؤ ّنث غایب باشد.

یَخ ِد ْم َن

« 3 3شاه َ َد ْت» فعل ماضی است.حال به بررسی سایر گزینهها میپردازیم:
 1در این گزینه فعل نداریم.
2

اُنظُر

4

ال یَقبَ ُل

ُ
یقول
فعل امر /

فعل مضارع  /ال ت ُ
َنظ ْر

فعل نهی

فعل مضارع منفی

بخش اول | قواعد

 1 5ترجمه عبارت سؤال :ما از شما میخواهیم که خوب درس بخوانید!
با تو ّجه به ضمیر «کُم» در «منکُم» فعلی که در جای خالی قرار داده میشود،

2

باید در صیغۀ جمع مذکّر مخاطب باشد.

تحصیل را رها نخواهیم کرد تا به اهداف واالیمان برسیم.

 3به حا کم اعتراض کردم تا اینکه حقّم را گرفتم.
  4با برادرم صحبت کردم تا اینکه برای رفتن به مدرسه راضی شد.
« 3 8لَن یَخلُقوا» به شکل آیندۀ منفی در فارسی ترجمه میشود.
طیع»،
بررسی سایر گزینهها :در گزینههای   1و   2فعلهای «ح ّتی ال ی َ ْستَ َ
«أن یَه ُج َم» و «أن ال نَ ْذک َُر» به شکل مضارع التزامی ترجمه میشوند و در
ب» و «ألْ ِح ْق» امر هستند.
گزینۀ   4فعلهای «ه َ ْ

ترجمه گزینهها:

  1از تو خواهش میکنیم این تنگه را ببندی تا دشمن نتواند از طریق آن
به ما حمله کند.
  2ما باید عیبهای دیگران را حتی با سخنی پنهان ذکر نکنیم.
قطعاً کسانی را که غیر از خدا فرا میخوانید ،مگسی را نخواهند آفرید.

  4خدایا به من حکمتی عطا کن و مرا به صالحان ملحق ساز.
« 3 9یأ َ
کل» به صورت مضارع التزامی ترجمه میشود؛ زیرا قبل از آن حرف
«أَن» آمده است .حال به بررسی سایر گزینهها میپردازیم:
1

 «ال تُؤا ِخ ْذ» فعل نهی است« .نَسینا» و «أخطَأنا» نیز ماضی هستند.

ِ «  2
جاد ْل» فعل امر است.

 2 6ترجمه سؤال :عبارتی را مشخص کن که در آن معادلی برای مضارع
التزامی در فارسی نیست.
ذوق» و «ی ُ ْقنِ َع» به خاطر حروفی
در سایر گزینهها به ترتیب فعلهای «تَ َّت ِص َل»« ،ی َ َ
که قبل از آنها آمدهاند ،به صورت مضارع التزامی در فارسی ترجمه میشوند.

«  4تَط َْمئِنُّ » فعل مضارع است و معادل مضارع اخباری ترجمه میشود.
ترجمه گزینهها:

  1پروردگارا! ا گر فراموش کردیم یا اشتباه کردیم ،ما را مؤاخذه نکن.
  2و با آنها به [روشی] که نیکوتر است ،گفتگو کن.
3

ترجمه گزینهها:
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  1او قبل از فوتش همۀ اموالش ح ّتی کتابهایش را انفاق کرد.

3

« 3 4اُ ْذک ُْر» فعل امر است.
عیش» و «ی َ ِ
رج ُع» در گزینههای دیگر مضارع هستند.
«یُخر ُِج»« ،تَ ُ

آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مردۀ خود را بخورد؟

  4آ گاه باشید که تنها با یاد خدا دلها آرامش مییابد.

1

میخواهی تماس بگیری اما شارژ کار نمیکند.

2

او تصمیم به کارهای با ارزش گرفت تا اینکه به هدفهایش رسید.

3

او بزرگواری را میخواهد تا جامی از آن بچشد.

4

کالمش نرم و به اندازۀ عقلهای شنوندگان است تا آنها را قانع کند.

توضیحات :همانطور که در ترجمه نیز مشخص است ،گزینۀ

ترجمه گزینهها:

2

با توجه به اینکه

«ح ّتی» قبل از فعل ماضی آمده است ،نمیتواند معادل مضارع التزامی باشد.

 2 10ترجمهسؤال :فعلی را مشخص کن که از آن نفی در مستقبل فهمیده میشود.
جحوا» مستقبل منفی ترجمه میشود.حال به بررسی سایر
در این گزینه «لَن یَن َ

گزینهها میپردازیم:

ح َّد ُث» که بعد از اسم نکرۀ «کتاباً» آمده است ،معادل مضارع التزامی
« 1یَتَ َ
ترجمه میشود.
3

«ال تَق ُْل» فعل نهی« ،ال تَ ْعل َُم» مضارع منفی و «تَ ْعل َُم» مضارع مثبت است.

 2 7ترجمه سؤال :حرف «حَ ّتی» را مشخص کن که معنای مضارع التزامی
ایجاد کرده است.
در گزینۀ « 2حَ ّتی» قبل از فعل مضارع آمده و معنای آن را به مضارع التزامی

4

«تُک َْر ُه» فعل مضارع مثبت است که به صورت مضارع اخباری ترجمه میشود.

1

مفصل سخن بگوید.
قرآن کتابی نیست که دربارۀ علوم به طور ّ

تبدیل کرده است .حال به بررسی سایر گزینهها میپردازیم:

 2کسانی که در کمک به دیگران تالش نمیکنند ،در زندگیشان موفق نخواهند شد.

ترجمه گزینهها:

در گزینۀ « 1حَ ّتی» قبل از اسم آمده است؛ در گزینههای  3و  4هم «حَ ّتی»

3

آنچه را که نمیدانی ،نگو ،بلکه همۀ آنچه را که میدانی[ ،نیز] نگو.

قبل از ماضی قرار گرفته است در صورتی که گفتیم «ح ّتی» اگر قبل از مضارع

4

قطعاً از بدترین بندگان خداوند کسی است که به سبب گفتار و کردار زشتش

بیاید ،معنای آن را به مضارع التزامی تبدیل میکند نه قبل از ماضی.

همنشینی با او ناپسند شمرده میشود.

ت» در گزینههای
بررسی سایر گزینهها«:انتَ َش َرت» و «انتخبْ ُ

2

و

3

از باب

مت» نیز از ریشۀ
أنع ُ
افتعال و از ریشههای «ن ش ر» و «ن خ ب» هستندَ « .

حال به بررسی سایر گزینهها میپردازیم:
1

«سا ِع ْد َن» به خاطر وجود کسره در دومین حرف اصلی (عینالفعل) ،فعل

امر است («سا َع ْد َن» ماضی است).
2

«تَق ََّربا» که از باب «تفعُّل» است در حالت کلّی هم میتواند ماضی باشد و

هم امر ،ولی با توجه به ضمیر «کُما» در «إخوانِکُما» فعل امر است.

 3 33از عالمت ویرگول ( )،در انتهای سه گزینۀ اول متوجه میشویم که
جمالت موجود در گزینهها در ادامۀ یکدیگر و به هم مرتبط هستند ،پس با

4

توجه به ضمیر «کم» به کار رفته در گزینهها و فعلهای امر «قَ ِّبلوا» و «ب َ ِّینوا»،

ترجمه گزینهها:

کاربرد فعل « َذهَبوا» نیز به صورت ماضی درست نیست و باید به صورت امر
َفا ْذ َهبوا
بیاید.
ترجمه گزینهها:
1

یکی از راههای رسیدن شما به بهشت،

2

پدر و مادر شما و خدمت صادقانه به آنهاست،

3

پس نزد آنها بروید و دستانشان را ببوسید،

4

شدت محبت و نیاز خود را به آنها ابراز کنید.
و ّ

گفتیم که در فعلهای ثالثی مزید ،گاهی بعضی از صیغهها در ماضی
و امر شبیه یکدیگر میشوند که در این مواقع به حرکت دومین حرف اصلی
(عینالفعل) توجه میکنیم؛ ا گر حرکت عینالفعل کسره بود ]مثلِ «اِحْتَ ِفال»[،
امر است و ا گر فتحه بود ]مثل« :اِحْتَفَال»[ ،ماضی است( .به غیر از دو باب
«تَفعُّل» و «تَفا ُعل» که در این صیغهها کامال ً مثل هم هستند).
« 3 35لِلغائِب» یعنی« :مفرد مذکّر غایب»
«لِلغائِبة» یعنی «مفرد مؤ ّنث غایب»

2

با کمک به برادرانتان به خدا نزدیک شوید.

3

پرتوهای خورشید آب را به بخار تبدیل کرد.

4

نماز را به پا میدارید در حالیکه شما نسبت به خداوند فروتن هستید.

رن» با توجه به این که نون آن حذف نمیشود ،در حالت
« 4 37ال تَتَذ َّک َ
کلّی هم میتواند فعل نهی باشد و هم مضارع منفی ،ولی با توجه به مفهوم و
محتوای جمله ،فعل مضارع منفی است .حال به بررسی سایر گزینهها میپردازیم:
1

«ما
اشترك» ماضی منفی است.
َ

2

«ال تَعتَ ِمدوا» فعل نهی و «اِعْتَ ِمدوا» فعل امر است.

3

«ی َ ْد ُعو» فعل مضارع مثبت است.

ترجمه گزینهها:
1

دانشآموزان در جلسۀ مادران شرکت نکردند.

2

به نادانان اعتماد نکنید بلکه به دانایان اعتماد کنید.

3

قرآن همۀ ما را به کار نیک فرا میخوانَد.

4

آیا شما حکایتی را که برایتان نقل کردم به خاطر نمیآورید؟

 2 38ضمیر «أنتُم» در صیغۀ جمع مذکّر مخاطب است ،بنابراین در جای خالی
اول ،فعل مناسب آن باید در همین صیغه بیاید ]ر ّد گزینههای  1و [ 3؛ و از

آنجا که «إخ َْوة» جمع مذکّر است ،در جای خالی دوم فعل باید «جمع مذکّر»

اِستَ ْع َم َل

ی َ ْستَع ِم ُل

اِ ْستَع ِم ْل

اِ ْست ِ ْعمال

ماضی

مضارع

امر

مصدر

اِ ْختَل ََف

ی َ ْختَل ِ ُف

اِ ْختَل ِ ْف

اِ ْختِالف

َت» فعل ماضی در صیغۀ مفرد مؤ ّنث غایب است.
َت» بر وزن «فَ َّعل ْ
« 3 36حَ َّول ْ
َّ
ََ
حرکت کسرۀ موجود در انتهای « َح َول ِت» (که در اصل « َح ّول ْت» میباشد) به
ْ
دلیل راحت شدن تلفظ آن همراه با کلمۀ بعدی «الماء» است .به این کسره،

باشد] .ر ّد گزینههای  1و [ 4
َّ
ّ
ُ
« َتکلموا» چون از باب « َت ّفعل» است ،در حالت کلی هم میتواند ماضی در
ّ
ّ
صیغۀ «جمع مذکر غایب» ُ(هم) باشد و هم امر در صیغۀ «جمع مذکر مخاطب» (أنتم)
ولی در این سؤال با توجه به محتوا و شرایط جمله نمیتواند معنای امری داشته باشد.

َ
ّ
 2 39برای جای خالی اول ،از آنجا که «غ ْضبان» مفرد مذکر است ،فعل باید در
ّ
مذکر غایب بیایدّ .
]رد گزینههای  3و [ 4؛ برای جای خالی دوم ،از
صیغۀ مفرد
ّ
ّ
آنجا که «الناس» جمع مذکر است ،فعل برای آن به صورت «جمع مذکر غایب»
میآیدّ .
]رد گزینههای
َ
«غ ْضبان» ا گر چه در آخرش «ان» دارد ولی کلمهای مفرد به معنای
«خشمگین» است؛ آن را با اسم ّ
مثنی اشتباه نگیرید.
1
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ماضی

مضارع

امر

مصدر

کسرۀ عارضی (غیر اصلی) میگویند.

1

به نیازمندان در آن روستا کمک کنید.

بخش اول | قواعد

 2 34چون حرکت عینالفعل در «اِحتَ ِفال» (یعنی «ِف») کسره است ،فعل
امر میباشد ،پس با ضمیر «هُما» مطابقت ندارد (فعل متناسب آن با «هُما»
میشود :اِحْتَفَال)  -فعل «احتَ َفلَتا» نیز در صیغۀ مث ّنای مؤ ّنث غایب (لِلغائبَتَینِ )
میباشد و با ضمیر «هُما» مطابقت دارد نه با ضمیر «أنتُما».
َ
َ
َ
ین» و هم در
از آنجا که فعل مضارع «ت ِ
حتف ِ
الن» هم در صیغۀ « ِللغائبت ِ
َ
للمخاطبتین» میباشد ،هم با ضمیر « ُهما» تناسب دارد
للمخاطبین /
صیغۀ «
ِ
و هم با ضمیر «أنتما».

قیمون» نیز فعل مضارع است.
«ت ُ
َ

ARABIC

«ن ع م» و در باب افعال میباشد .در این فعلها «نون» جزء حروف اصلی
فعل است.

ب ْال َن!
اُ کتُ ْ

اآلن! (اآلن بنویس!)
اُکت ِ
ُب َ

ﭘﺎﺳـﺨﻨﺎﻣـﻪ

[ 1 32گزینهای را] مشخص کن که حرف «نون» در آن از حروف اصلی فعل نیست.
انکس َر» از باب انفعال از ریشۀ «ک س ر» و حرف «نون» در آن زاید است.
« َ

ت ال ّتلمی َذ ُة.
مثالهای بیشترَ :ذهَبَ ْ

َذ َه َب ِ
ت التِّلمیذةُ( .دانشآموز رفت/ ).

و [4
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ﭘﺎﺳـﺨﻨﺎﻣـﻪ

رش ُد» فعل مضارع از باب إفعال است و باب إفعال (در صیغۀ مفرد
ُ « 3 40ی ِ
ّ
مذکر غایب از فعل ماضی آن) یک حرف زاید دارد.
َ َ
التنق ِط ْع» فعل نهی به معنی «قطع نشو» است.
« 2 41
َّ
َ ُّ
« َتعلموا» چون از باب «تفعل» است ،هم فعل ماضی به معنی «یاد گرفتند»

ARABIC

است و هم فعل امر به معنی «یاد بگیرید» .همانطور که میدانید بعضی از
ُ
صیغهها در باب « َت ّفعل» ،ماضی و امرشان یک شکل میشود.
 4 42شکل درست سایر گزینهها:
اِفْتَ َع َل ( از ریشۀ «س م ع»)
 1اِ ْستَ َم َع
2

یَنتَ ِظ ُر

ی َ ْفتَ ِع ُل ( از ریشۀ «ن ظ ر»)

ً
هرگاه بین باب افتعال و انفعال شک کردید ،غالبا آن فعل از باب افتعال است.
3

ت
اِ ْستَل ََم ْ

َت (از ریشۀ «س ل م»)
اِفْتَ َعل ْ

« 3 43اِعتَ ِذرا» چون دومین حرف اصلی آن (عین الفعل) کسره است ،امر
کاملوا» هم چون از باب تفا ُعل است هم میتواند
میباشد ( اِعتَ َذرا :ماضی)« .تَ َ
ماضی باشد و هم امر.

بخش اول | قواعد

در دو باب «تَفعُّل» و «تَفا ُعل» صیغههای «هُما» (مذکّر)« ،هُم» و « َّ
هن»

در ماضی با صیغههای «أنتُما»« ،أنتُم» و «أنتُ َّن» در امر یک شکل میشوند.

حال به بررسی سایر گزینهها میپردازیم:
ِّ
َّ
َ 1س َّلموا :ماضی (دومین حرف اصلیاش فتحه است .امرَ :سلموا)  /تَ َدخلي:
ح َّول َْن( :از باب تفعُّل است ،بنابراین هم میتواند ماضی در صیغۀ « َّ
هن»
امر  /تَ َ
باشد و هم امر در صیغۀ « َّ
أنتن»)
ِ
أعم ُل:
 2اِفْتَ ْح :امر  /اجتَ ِمعوا :امر (عین الفعل مکسور دارد؛ ماضی :اجتَ َمعوا) َ /

مضارع ،صیغۀ متکلّم وحده
َّ
ِ
 4جالَسا :ماضی؛ (امر :جالسا)  /تَفَقهوا :از باب «تفعُّل» است ،هم میتواند
ماضی در صیغۀ «هُم» باشد و هم امر در صیغۀ «أنتُم» ْ /أر َس َل :ماضی
3 44
مفرد مذکر غایب
ماضی باب ّ
تفعل

َّ
َت َعل َم

مفرد مذکر مخاطب
علم
مضارع باب ّ
تفعل

َّ
َت َت َعل ُم

علم

1

دانشآموزان به سخن معلّم شیمی گوش میدادند.

2

دانشآموز به منظور مچگیری از معلّم زیستشناسی سؤال میکرد.

3

هر دانشآموزی نقشش را با مهارت کاملی بازی میکرد.

4

دانشآموزان جایگاه علمی واالیی بهدست آورده بودند.

 2 48ترجمه سوال :این عبارت را چگونه منفی میکنی؟ «تأثیر زبان فارسی
بر زبان عربی قبل از اسالم بیشتر از تأثیر آن بعد از اسالم بود».
کان» فعل ماضی است و فعل ماضی با حرف «ما» منفی میشود.
« َ
َْ
از آنجایی که «لم» بر سر فعل مضارع معنای ماضی منفی میدهد ،میتوان
کان» برای منفی کردن فعل « َ
م َی ُک ْن » نیز به جای «ما َ
کان» استفاده نمود.
از «ل 
َ(لم َی ُک ْن = ما َ
کان)
ً
ُ
«کنت » معادل ماضی ساده ترجمه میشود زیرا ُ«ترابا» اسم است نه فعل ماضی.
4 49
ترجمه گزینهها:
1

کسانی که در کارهایشان تالش نمیکنند ،هرگز موفّق نخواهند شد.

2

آیا ندانستهاند که خداوند روزی را برای هر کس که بخواهد ،میگستراند.

3

پس باید پروردگار این خانه را بپرستند که در گرسنگی خوراکشان داد.

4

و کافر میگوید :ای کاش من خا ک بودم.

 2 50فعل «أَصبَ َح» مضارع دارد و مضار ع آن «ی ُ ْصب ُِح» است.
ترجمه عبارت سوال :میان قلبهایتان اُلفت و همدلی برقرار کرد پس به برکت
آن برادر شدید.
َیس» به معنای «نیست» است و معنای منفی دارد.
« 1 51ل َ
کرهوا»« ،ل ِ َیتَ َو َّک ْل» و
بررسی سایر گزینهها :در سایر گزینهها به ترتیب «أن تَ َ
« َ
قال» به صورت مثبت به کار رفتهاند.
ترجمه گزینهها:

ّ
مثنای مذکر

َّ
َتعلما

(گزین ۀ )1

ّ
مثنای مونث

َّ
َت َعل َمتا

1

(گزینۀ )3

2

ّ
مثنای مذکر

َ َ َّ
مان امر
تتعل ِ

َّ
َتعلما

ّ
مثنای مونث

َت َت َّعلمان امر
ِ

َّ
َتعلما

(گزین ۀ )2
(گزینههای2و)4

خرید آنالین در

 2 45ترجمه سوال :گزینهای را مشخص کن که در وزن فعلها با گزینههای
دیگر شباهت ندارد.
فع» در گزینۀ  2بر وزن «اِفتَ َع َل» است ولی بقیۀ گزینهها بر وزن «اِنْف ََع َل»
«اِنتَ َ
میباشند.
 3 46فعل « ُک ّنا
نجتهد» معنای ماضی استمراری میدهد.
ُ
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ترجمه گزینهها:

 4 47در این گزینه «کانوا ا ْکتَ َسبُوا» به صورت ماضی بعید ترجمه میشود.
کان  ...ی َ ُ
لع ُب» به
ون»َ « ،
بررسی سایر گزینهها« :کان  ...ی َ ْستَ ِم ُع َ
سأل» و « َ
کان  ...ی َ َ
شکل ماضی استمراری ترجمه میشوند.

با زبانهایشان چیزی را میگویند که در دلهایشان نیست.
و چه بسا چیزی را ناپسند دارید در حالی که آن برای شما خوب است.

 3پس مؤمنان باید فقط بر خداوند توکّل کنند.
4

پرهیزگارترین مردم کسی است که در آنچه به نفع او و به ضرر اوست،

حق را بگوید.
ّ
أصبَحتُم» هر دو فعل ماضی هستند.
 3 52در این گزینه « َّأل َف» و « ْ
بررسی سایر گزینهها :در گزینههای دیگ ر به ترتیب «ال تَ ْستَ ِش ْر»« ،لِک ْ
َیل تَح َزنوا»

یکون» فعل مضارع هستند.
و« ُ
ترجمه گزینهها:
1

با دروغگو مشورت نکن زیرا او مانند سراب است.

2

تا به خاطر آنچه از دست شما رفت ،غمگین نشوید.

3

پس میان قلبهایتان اُلفت و همدلی برقرار کرد پس به نعمتش برادر شدید.

4

و در روز قیامت بر آنان گواه میباشد.

ترجمه گزینهها:

ترجمه گزینهها:

ششسالگی) . ............

سوار هواپیما میشوند.

1

معاینه کردیم

2

رسیدیم

1

ورزشگاه

2

فرودگاه

3

تشویق کردیم

4

کوبیدیم

3

کارخانه

4

کارگاه

ترجمه گزینهها:

ترجمه گزینهها:

1

خالی شد

2

بازرسی کرد

1

تجاری

2

چوبی

3

شارژ کرد

4

تلخ کرد

3

خراب شده

4

خودداری کننده

 4 340ترجمه عبارت سؤال :در  ............گیاهان زیادی زندگی نمیکنند.
ترجمه گزینهها:
1

جنگلها

2

باغها

3

باغها

4

بیابانها

ترجمه گزینهها:

  1شامل میشود

2

در بر میگیرد

در بر میگیرد

4

شدت مییابد
ّ

3

 2 347ترجمه عبارت سؤال :بسیاری از مسلمانان آرزو دارند که ............

کعبه [را] یک بار.
ترجمه گزینهها:
1
3

مشرف شوند به
ّ

دیدار کنند

2

سستی کنند

4

ببینند (مشاهده کنند)

 1 348ترجمهعبارتسؤال :حیوانات آبزی در اعماق اقیانوس ............

ترجمه گزینهها:
1

زندگی میکنند

2

دریافت میکنند

3

میلیسند

4

زندگی نمیکنند

ّ
فعلها به این علت به صورت «جمع» ترجمه شدهاند که به «الحیوانات»
برمیگردند ،وگرنه همۀ آنها «مفرد ّ
مؤنث غایب» هستند.

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

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

ترجمه گزینهها:

ترجمه گزینهها:

  1وقتیکه  /عربیشدهها

2

جاییکه  /حروف

 3از هنگامِ  /واژگان

4

هرگاه  /زبان

 2 343ترجمه عبارت سؤال ............ :همان اختیار انسان در همۀ زمینههای
زندگیاش است و آن از  ............نعمتها برای اوست.
ترجمه گزینهها:
3

زیبایی  /بهترین

4

شایسته  /بیشترین

 2 344ترجمه عبارت سؤال :ا گر از واقعیت  ............با سختیهای بسیاری
. ............
ترجمه گزینهها:
1

روبهرو شوی  -فرار خواهی کرد

2

فرار کنی  -روبهرو خواهی شد

3

دور کنی  -موافقت خواهی کرد

4

نزدیک شوی  -به تأخیر خواهی انداخت

3

احترام گذاشتند

4

سرودند

ّ
شاعران» نسبت
فعلها به این علت به شکل جمع ترجمه شدهاند که به «
ِ
ّ
داده میشوند ،وگرنه همۀ آنها در صیغۀ «مفرد مذکر غایب» هستند.
 4 350ترجمهعبارتسؤال :حاجیان دور کعبه  ............و سنگ سیاه را برای
انجام مراسم . ............
ترجمه گزینهها:

3

مسح میکنند  /طواف میکنند
میرانند  /میگیرند
میدوند  /میرانند ،دور میکنند

4

طواف میکنند  /مسح میکنند

1
2

خرید آنالین در

1

زمینه  /مهمترین

2

آزادی  /لذتبخشترین

1

نجات دادند

2

اصالح کردند

بخش دوم | واژگان

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

ARABIC

 2 339ترجمه عبارت سؤال :پلیس چمدانهای مسافران را . ............

 3 346ترجمهعبارتسؤال :کلمۀ  ............را به عنوان صفتی برای دستگاه
یا ابزار یا وسیلهای که نیاز به تعمیر دارد ،به کار میگیریم.

ﭘﺎﺳـﺨﻨﺎﻣـﻪ

 2 338ترجمه عبارت سؤال:دانشآموزان گفتند :به سال ششم از عمر (به

 2 345ترجمهعبارتسؤال :مسافران برای رفتن به کشوری دیگر در ............

بررسی سایر گزینهها« :لیل و نهار»« ،القیام و القُعود» و « ُّ
الظلمات و
2 351
متضاد هستند.
ال ّنور» در گزینههای دیگر با هم ّ
 3 352بررسی سایر گزینهها«:ب ِدایة» به معنای «آغاز» و «نِهایة» به معنای
متضاد هستند.
«پایان» با هم ّ
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 3این خبر را

 1 423اشتباهات بارز سایر گزینهها:
یت» مفعول نیست / ).استخراج میکنند
 2زاید بودن «را» (« َز ٌ

استخراج

 2 424اشتباهات بارز سایر گزینهها:
1

عجیب است در این پدیده که

دور
3

عجیب در این پدیده این است که /

أبعد» اسم تفضیل است).
دورتر (« َ
در این پدیده ،شگفتآور است که

شگفتآور در این پدیده این است

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

دور

ات حَدی َقتِنا» ترکیب
درختانِ ِ
جر ُ
باغ ما («شَ َ

2

درختان باغ ما  /شده است

است  /ترجمه نشدن

«کثیر»  /به هم ریختگی اجزای جمله
3

دارای شاخههای تر و تازهای است

دارای طراوت و تر و تازگی هستند
ذات غُصونٍ نَ ِض َر ٍة؛ دارای شاخههای تر و تازهای است[ .ر ّد سایر گزینهها]
ُ

 1 426اشتباهات بارز سایر گزینهها:
2

ساخته میشود («تُص َن ُع» فعل مضارع است ).بود

ساخته شده است

بوده است (قد  +کان
3

ساخته شده

معروف شده بود
4

ساخته میشد

ماضی نقلی)

ساخته میشود  /از زمانهای گذشته

از قدیم /

معروف بوده است
ساخته میشود  /گذشته

پیامبران  /هشداردهنده

4

زاید بودن «در آغاز»  /یگانه پرست

واحد

 2 430اشتباهات بارز سایر گزینهها:
1

باید  ...مدارا کرد

3

پایبند مدارا با مردم هستم

4

مدارا کردن با مردم بر من واجب است
مدارا با مردم بر من واجب است

واجب است («ی َ ِج ُب» فعل مضارع است).

واجب بوده است

 4 431اشتباهات بارز سایر گزینهها:
1
2

زاید بودن «این»  /و بدی
اعمال نیک

یا بدی  /میراند

نیکوترین اعمال  /و ما

است / ).و بد بودن

و ما را («نا» در «تُبع ُِّدنا» مفعول
دور میکند («تُبع ُِّد» فعلی

یا بد  /دوری میکنیم

3

برای ما

ما را  /و بدی

ما را به  /و زشتترین

یا زشتترین  /و ما

یا بدی  /دوری میکنیم

و

دور میکند

فارسی و عربی  /مینامند
3

4

خبری

میشنیدم (ترکیب «صیغۀ مناسب کان  +فعل مضارع»

این

َت» فعل ماضی است که البته
داخل عربی شدهاند (« َد َخل ْ

به صورت ماضی نقلی هم میتواند ترجمه بشود / ).در هر دو زبان

زبانهای («لُغات» جمع است نه مفرد/ ).

داخل شده است  /مینامند

از زبان عربی به زبانهای دیگر

وارد میشود

در زبان

نامیده میشوند («تُ َسمَّ ی» فعل مجهول است).

زاید بودن «را»  /زبان

داخل میشود

برای دوستم نقل کردم  /این خبر را

زبانهای دیگر  /داخل
خرید آنالین در

نظافتچیها  /اتاق

معادلِ ماضی استمراری در فارسی است / ).همین

دوری میکند

است که به مفعول نیاز دارد و در صیغۀ مفرد مؤنث غایب است نه متکل م معالغیر).

یکدیگر میشوند

اتاقها  /ترجمه

 2 428اشتباهات بارز سایر گزینهها:

را که  /میشنوم

3

زاید بودن «ابتدا» ّ /امت واحد

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

نشدن «جَ ِّیداً»  /زاید بودن «آنها هم پس از اینکه» /

1

بشارتدهنده

ّامتی واحدّ ،امت واحدی (« ُأ ّمة واحدة»

 2 432اشتباهات بارز سایر گزینهها:

اتاقها («الغ َُرف» جمع است / ).وقتی
این  /اتاق
 1آن
صار ِت الغ َُر ُف»
پس  /ترجمه نشدن «الغ َُرف» در « َ
َّ
 2زاید بودن «برای این که تمیز شود»  /عدم ترجمۀ «فَ َنظفوها»

به دوستم گفتم

 1 429اشتباهات بارز سایر گزینهها:
ین» معرفه است نه نکره / ).هشدار دهنده
 2پیامبرانی
بی َ
پیامبران («ال ّن ّ

قدیم

 3 427اشتباهات بارز سایر گزینهها:

4

قلت :نقل کردم [ر ّد سایر گزینهها]
نَ ُ

تبع ُدنا :ما را دور میکند [ر ّد سایر گزینهها]  /أو َّ
الش ِّر :یا بدی [ر ّد سایر گزینهها]
َ

تُص َن ُع :ساخته میشود [ر ّد سایر گزینهها]

کسانی که نظافت میکنند

شنیده بودم

بخش سوم | ترجمه

اضافی است و باید به صورت مضاف و مضافالیه ترجمه شود / ).با
شاخههایی با طراوت («غُصونٍ نَ ِض َر ٍة» ترکیب
دارای  /شاخههای باطراوت
رسیدگی ما بسیار است
وصفی نکره است / ).بسیار رسیدگی شده است
درختان آن

ُنت
أسمع» معنای ماضی استمراری میدهد ).نقل میکردم
میشنیدم («ک ُ
ُ
َلت» فعل ماضی ساده است ).زاید بودن «هم»  /شنیدهام
نقل کردم («نَق ُ

بشارتدهنده ،مژده دهنده

 4 425اشتباهات بارز سایر گزینهها:
1

پیوسته ،همیشه  /شنیده بودم

یک ترکیب وصفی نکره است / ).پیامبرانی

دورتر

باغ ما درختانی دارد

4

(«کان  +قد  +فعل ماضی
شنیده بودم
َ

زاید بودن «داشتم»  /بارها

ماضی بعید)

ARABIC

خر ُج» فعل مجهول است).
میشود («یُستَ َ
یت
 3زاید بودن «این» و «را»  /روغن مخصوص
روغنی مخصوص (« َز ٌ
ٌّ
استخراج میشود
خاص» ترکیب وصفی نکره است / ).استخراج میکنند
روغن مخصوصی  /استفاده
 4زاید بودن «کاربرد این»  /روغن مخصوص
به کار میرود ،به کار برده میشود
از «که» در جای نامناسب  /میباشد

خبری را  /گفتم

این  /شنیدهام

نقل کردم  /زاید بودن «نیز»  /همین

نامیده میشود

از زبانهای دیگر به زبان عربی /

وارد شده است

ُ
خری :از زبانهای
َد َخلَت :وارد شده است [ر ّد سایر گزینهها]  /من لُغات أ َ

دیگر [ر ّد سایر گزینهها]
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 4 433اشتباهات بارز سایر گزینهها:

ARABIC

خاورشناسان
 1ترجمه نشدن « ِمن» در « ِم ْن أَش ُهرِ»  /خاورشناس
(« ُمستَشرِقي» جمع مذکر سالم است که به سبب اضافه شدنش به «القرن»
سخنرانیهای
نون آن حذف شده است / ).زاید بودن «در»  /سخنرانیِ
حاضراتها»
حاضرات» جمع است / ).ترجمه نشدن ضمیر «ها» در « ُم َ
(« ُم َ
ِ
و/
خاورشناسان  /که
 2ترجمه نشدن «من»  /خاورشناس
حاضراتها»
سخنرانیِ
سخنرانیهای  /ترجمه نشدن ضمیر «ها» در « ُم َ
مشهورترین مستشرقان  /زاید بودن «در» در
 3مستشرقان مشهور
قدر» معنای ماضی
عبارت «در سدۀ»  /قدرت داشت
میتوانست («کانت تَ ُ
عالمیة»
استمراری میدهد / ).پنج زبان در جهان
پنج زبان بینالمللی (« ّ
ِ
حاضراتها»
صفت «لُغات» است / ).ترجمه نشدن ضمیر «ها» در « ُم َ
ِمن أش ُهرِ ُمستَشرِقي :از مشهورترینِ مستشرقان [ر ّد سایر گزینهها]

2

بسر برده است

3

آمدن «فقط» در جای نامناسب (ترجمۀ درست

دنیا  / )...زندگی کرده است

بخش سوم | ترجمه

(هرگاه فعل مضارع پس از «ح ّتی» بیاید ،به صورت مضارع التزامی ترجمه میشود).

ماشین  /میشدم
 4تا کسی
ِ
نشدن ضمیر «نا» در «بَیتنا»  /میرسیدم

 1دیدم خورشید قویترین منبع است

میشوم  /و در

تا در  /ترجمه

عیش :زندگی میکند [ر ّد سایر گزینهها]
یَ ُ
 2 439اشتباهات بارز سایر گزینهها:
1

برسم

منبعی («مصدرٍ» نکره است/ ).

بدون آنکه به ما نزدیک شود یا از ما

زاید بودن «این»  /خورشید قدرتمندترین منبعی است

خورشید را

قدرتمندترین منبعی یافتم  /زاید بودن «همۀ» و «بتواند»
دت َّ
أقوی مصدرٍ :خورشید را قویترین منبعی یافتم که [ر ّد
َوجَ ُ
مس َ
الش َ
سایر گزینهها]
 2 436اشتباهات بارز سایر گزینهها:

خرید آنالین در

3
4

یازده ستاره («کوکباً» مفرد است / ).زاید بودن
یازده ستاره  /که همگی به همراه

 1 437اشتباهات بارز سایر گزینهها:
2

آسمان با  ....آراسته میشود

و

پدیدۀ طلوع خورشید و غروبش آسمان

ماء» در نقش مفعول و «ظا ِهرة» فاعل است .دقت داشته باشید
را میآراید (« ّ
الس َ

که در این عبارت جای فاعل و مفعول با هم عوض شده است).
 3زاید بودن «کامال ً»
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 4زاید بودن «بدون شک»

وسیلهای نیست مگر

اندکی («قلیل» نکره است / ).زاید بودن «این»

(اوال ً
نیست مگر وسیلهای ،فقط وسیلهای است ّ
اندکی  /زاید بودن «این»

في العالم :در عالم ،در جهان [ر ّد سایر گزینهها]
 4 440اشتباهات بارز سایر گزینهها:

مقرر کردند
روزه را ّ

1

نیز

ب» فعل مجهول است / ).و
مقرر شد (« ُکت ِ َ
روزه ّ

همانطور که (کَما :همانطور که ،همانگونه که)  /از خدا بترسید

روزه را نوشتهاند

مقرر شد  /و
روزه واجب شد ،روزه ّ

همانطور

ب» دوم  /زاید بودن لفظ «خدا»
که  /ترجمه نشدن « ُکت ِ َ
روزه بر شما واجب شد  /پیشینیان
 3روزه را بر شما واجب کردهاند

شما

کسانی که قبل از شما بودهاند
مقرر شد [ر ّد سایر گزینهها]
ُکت ِ َ
ب :واجب شدّ ،

 1 441اشتباهات بارز سایر گزینهها:
2

انجام

تحمل  /معاش خانواده فراهم شود
ّ

معاش خانوادهاش

آورد («یکتسب» فعل مفعولپذیر است).
را به دست َ
3

به ناچار

 4نیاز

تحمل کرده
ضرورتها  /کارهای سخت را ّ

تحمل
به ّ

«تحمل»  /مهیا گردد
ضرورتها  /ترجمه نشدن
ّ

آورد
به دست َ

تحملِ کارهای سخت [ر ّد سایر گزینهها]
تحمُّ ل األعمالِ َّ
الص ْعبةّ :

بودند

از بین ستارگان یازده تا

وسیله

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

و

«نیز» که  /هستند

وسیلهای («وسیل ًة» نکره است / ).ترجمه نشدن «في»

شده« ،وسیلة» است نه «ال کتشاف»)  /اندک

دور شود

یازده تا از ستارگان

زندگی میکند

تقوا پیشه کنید ،پرهیزکار شوید

خورشید را قویترین منبعی یافتم

قویترین  /منبع

1

زندگی میکند

رها کند («یترك» فعل مضارع است / ).زاید بودن

«هم»  /بسر میبرد

2

 3 435اشتباهات بارز سایر گزینهها:

که همراه

فقط کسی که حرص

«وسیلة» بعد از « ّإل» آمده نه قبل از آن ،ثانیاً آنچه توسط « ّإل» محصور

یک ربع به هشت
 2هشت و ربع
َ
َب» فعل مضارع
ماشین ،اتومبیل  /میشدم
 3تاکسی
میشوم («أرک ُ
ِ
برسم
تا  /ترجمه نشدن ضمیر «نا» در «بَیتنا»  /میرسیدم
است / ).و

4

رها کرده است

4

4

 1 434اشتباهات بارز سایر گزینهها:

بدون نزدیکی به ما و دوری از ما

یعیش» فعل مضارع است).
زندگی میکند (« ُ

 3ترجمه نشدن «وسیلة»  /اندک

لمیةَ :سخنرانیهای علمیاش [ر ّد سایر گزینهها]
ُم َ
حاضراتِها ال ِع ّ

 2پرانرژیترین

 1 438اشتباهات بارز سایر گزینهها:

 3 442اشتباهات بارز سایر گزینهها:

دستیابی به آنچه نداریم («ال نمل َُك» فعل منفی است).

1

در آنچه که داریم

2

ترجمه نشدن «الحصول»  /درک

درک کنیم («أن نُدر َِك» فعل است

نه اسم  /ترجمه نشدن «قیمة»
4

به دست نیاوردن

به دست آوردن  /نداشتهها

(«ال نَمل ِ ُك» فعل است / ).فهمیدن

آنچه نداریم

که بفهمیم  /ترجمه نشدن «قیمة»

الحصول :دستیابی ،به دست آوردن [ر ّد سایر گزینهها]

ﭘﺎﺳـﺨﻨﺎﻣـﻪ

 3 584ترجمه سوال :گزینۀ غلط را مشخص کن :ا گر ترازو نباشد...

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

ترجمه گزینهها:

ترجمه گزینهها:

ARABIC

1

ستم و دشمنی ،بسیار بروز میکند.

1

برای کسب تجربهها جمع میشود.

2

آسانی خرید و فروش میان مردم از بین میرود.

2

تصمیم به دفن بیمار میگیرد.

3

مشکالت بسیاری برای دادگاهها به وجود میآید.

3

از انتشار بیماریها جلوگیری میکند.

4

تنها با دشواری وزن اشیاء را به دست میآوریم.

4

مأمور یاد دادن انسان برای دفن مردگانش بود.

 1 590ترجمه گزینهها:

 2 585ترجمه گزینهها:
1

بیشک خداوند به عدالت امر میکند.

2

پیمانه و ترازو را به عدالت ادا کنید.

3

عدالت پیشه کنید که آن به تقوا نزدیکتر است.

4

ذرهای نیکی انجام دهد ،آن را میبیند.
هر کس به اندازۀ ّ

 2 586اشتباهات سایر گزینهها:

 1مفعوله ضمیر «ها»

«ها» در نقش مضافالیه است.

 3مصدره :تَوسیع علی وزن «تَفعیل»
بخش چهارم | درک مطلب

 /مفعوله ضمیر «ها»
4

للمخاطب

مصدره :تَوسُّ ع علی وزن «تَفعُّل»

(«ها» مضافالیه است).
للغائبة

األصلیة :س خ م
حروفه
ّ

 3علی وزن «افتعال»
فتع َل»
 4من وزن «اِ َ

3

ا گر کالغ نتواند پرواز کند ممکن است بمیرد.

4

دشمن از اجتماع کالغها و تجاوز کردن آنها میترسد.

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

2
4

األصلیة :خ د م
حروفه
ّ
علی وزن «استفعال»
فع َل»
من وزن «اِستَ َ

2

مکسر أو تکسیر
جمع ّ

جمع سالم للمذکّر

3

األصلیة :ق ل و
حروفه
ّ

األصلیة :ب ق ل
حروفه
ّ

4

للداللة علی اآللة أو الوسیلة

للداللة علی الشغل و الحرفة

ترجمه متن :کالغ در [میان] اجتماعات بزرگی زندگی میکند و افراد آن روی
ِ
نزدیک هم برای دور کردن بدی و تجاوز به سرزمینشان جمع
تعدادی از درختان
خرید آنالین در

میشوند؛ زیرا آنها در رویارویی با دشمنان ،پرندگان ضعیفی هستند.

ماهی میخورد.
مرده را دفن میکند.
از نان به عنوان یک طعمه استفاده میکند.
برای شکار نیرنگ به کار میبرد.

 3 592ترجمه عبارت سوال :کالغ ،کالغ را دفن میکند . ..........
ترجمه گزینهها:
1
2
3

 1 588اشتباهات سایر گزینهها:

4

تا بدی و تجاوز را از سرزمینش دور کند.
چون قوی است و آنچه را میخواهد ،انجام میدهد.
برای جلوگیری از گسترش بیماریهای گونا گون.
زیرا او به دلیل بیماریاش نمیتواند پرواز کند.

 4 593اشتباهات سایر گزینهها:

قصة»
 1فاعل ُُه « ّ

2

للمخاطبة

3

للمخاطب

فعلهای مجهول فاعل ندارند.

للغائبة
للغائبة

 3 594اشتباهات سایر گزینهها:
1

للمخاطب

للغائبة

هرگاه یکی از آنها مریض شود و نتواند پرواز کند ،سایر کالغها از او مراقبت

2

للمخاطبة

للغائبة

میکنند و پس از مرگش به خاطر ترس از پخش شدن بیماریاش او را دفن

4

مصدره :تجمیع

میکنند .و انسان دفن مردگان را از کالغ یاد گرفت همانطور که داستان
مشهورش در قرآن کریم ذکر شده است.
کالغ ت ّکههای نان را جمع میکند سپس آنها را در رودخانه میاندازد و
هنگامی ماهیها اطرافش جمع میشوند با منقارش آنها را شکار میکند .و
اینگونه برای ما آشکار میشود که کالغ پرندۀ باهوشی است.
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2

کالغهای ضعیف به خاطر ضعفشان با هم جمع میشوند.

3

 1 587اشتباهات سایر گزینهها:
2

1

هر کالغی النهاش را روی یک درخت میسازد.

مصدره :تَجمُّ ع

 2 595اشتباهات سایر گزینهها:

هرة (« َمشهور» چون بر وزن « َمفعول»
 1مصدره :اشتهار
مصدره :شُ َ
مجرد ساخته شده نه از فعل ثالثی مزید / ).مضافإلیه
است ،از فعل ثالثی ّ
قصة»
للمضاف ضمیر «ها»
صفة للموصوف « ّ
 3صفة للموصوف ضمیر «ها»
4

اسم مکان

اسم مفعول

قصة»
صف ٌة للموصوف « ّ

مجرد ثالثي  /فاعله :اإلنسان
ّ

 2 716اشتباهات سایر گزینهها:
 1مصدره علی وزن «تفعیل»
3
4

مصدره علی وزن «تفعُّل»

مضارع
ماضٍ
مزید ثالثي  /ما ّدته :ت د ر
مجرد ثالثي
للغائبین
للغائب ّ /
فاعل قبل از فعل نمیآید.
ما ّدته :د ب ر  /فاعله « َمن»

 1 717اشتباهات سایر گزینهها:
2

مفرد مؤ ّنث

3

للمبتدأ «سالمة»

مفرد مذکّر  /صفة و موصوفها «سالمة»

مضافإلیه

اسم مبالغه بر وزنهای «ف َّعال» و «ف َّعالة» میآید / .خبر
مضافإلیه للمضاف «سالمة»

المجرد الثالثي
 4من الفعل
ّ
عرف بأل  /صفة للموصوف« :سالمة»
ُم َّ

مضافإلیه للمضاف «سالمة»

المشتَرِکَة
ال َّثقافَة ُ /

الم ْشتَ َرکَة (اسم
ُ

1

فرهنگ همان ارزشهای مشترک میان گروهی از مردم است.

2

ده به اضافۀ چهار مساوی است با چهارده.

3

دشمنیِ عاقل بهتر از دوستیِ نادان است.

4

در زبان عربی صدها کلمۀ عربی شده وجود دارد.

 1 719ترجمه گزینهها:

ترککنندۀ باطل و مایل به دین حق  .............نامیده میشود( .یکتاپرست)

2

 .............صفتی است برای دستگاه یا وسیلهای که نیاز به تعمیر دارد= .

3

 .............منطقهای خشکی در کنار دریاها و اقیانوسهاست( = .قطعۀ زمین)

(سالخورده ،کهنسال)
4

1 723

ضمایر متصل هرگاه به انتهای فعل متصل شوند ،مفعول هستند .پس در
گزینۀ

1

ضمیر «نا» در انتهای فعل «التَ ْ
جعل» مفعول شده است.

ترجمه گزینهها:
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 میکنی.

 1 724کلمهای که نوع وقوع فعل را بیان کند ،همان مفعول مطلق نوعی است.
عیش» میباشد
در گزینۀ َ « 1
عیش ًة» چون مصدر فعل موجود در جمله یعنی «ی َ ُ
ِ
صفت «ر ِ
اض َی ًة» آمده ،مفعول مطلق نوعی است.
و بعد از آن نیز

(زیستشناسی)

« 2تَنزیال ً» مصد ِر فعل «نَ َّزلْنا» و مفعول مطلق تأ کیدی است.
 3با توجه به مفعولپذیر بودن فعل «ی َ ِج ُد» کلمۀ «ظ َالماً» مفعول و «شَ دیداً»
صفت برای «ظ َالماً» است.
ت» و مفعول مطلق تأ کیدی است.
ح ْ
« 4نَجاحاً» مصد ِر فعل «نَ َ
ج َ
َّ « 3 725
إن» غالباً جملۀ بعد از خود را تأ کید میکند و معموال ً به معنای
«قطعاً ،حتماً و  »...است.
ترجمه گزینهها:
1

مردم گمان کردند که ابراهیم (ع) شکانندۀ بتها است.

2

برای آخرتت [چنان] کار کن [که] گویی تو فردا میمیری.

3

معلّم گفت :قطعاً دینداری در انسان فطری است.

4

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

 2 726اشتباهات بارز سایر گزینهها:

1

اسمی است که به ضمیر «ي» م ّتصل شده و در

«نون» موجود در فعلهای «أ َّک َدني»« ،یُش ِّج ُعني» و «شاه َ َدني»نون وقایه است.
سلمین»« ،االستهزاء»« ،اآلخَرین» و «الحیاة»
الم
َ
« 2 721القرآن» اسم َعلَم و « ُ
معرفه به «ال» هستند.

در گزینههای دیگر اسمهای زیر نکره هستند:
ٍ
 3فرص ٌة َ -ذهَب َّی ٌة
دیر
 1شيء  -قَ ٌ

4

مرضی ًة
راضی ًة -
ّ

این  /زاید بودن «را»  /جستوجو کردند
همۀ  /آن
 1همگی
شت» فعلی مجهول است پس باید در ترجمۀ آن
جستوجو شد (« ُف ِّت ْ
یافت نشد («ما ُو ِجدت»
از فعل «شدن» استفاده کنیم / ).را  ...نیافتند
فعل مجهول است)
جستوجو شد  /ابیات مقاومت را نیافت
 3را جستوجو کرد
ابیاتی که مربوط به پارسایی میشد یافت نشد («أبیات» اسم نکرهای است که
پس از آن جملۀ وصفیه آمده است).
4

ترجمه نشدن «هذه»/جستوجو کردم
پیدا نشد

خرید آنالین در

علمی که ویژگیهای عناصر را بررسی میکند همان  .............است= .

« 1 720غُرفة» در گزینۀ
آن نون وقایه وجود ندارد.

4

دوستم به همکالسیهایش اعتماد نکرد بلکه به خودش تکیه کرد.

بررسی سایر گزینهها:

ترجمه گزینهها:

1

3

بعضی از مردم با دیگران جز با صدای بلند صحبت نمیکنند.

بخش پنجم | آزمونهای جامع

من الفعل المزید الثالثي  /نکرة

 1 718کلمات اشتباه :ال ِّثقافَة
مفعول است).

2

تکبر راه نروید.
ای دخترها ،در زمین با ّ

در گزینههای دیگر مفعول وجود ندارد.

و مضافه «سالمة»

اسم مبالغة

1

دانشآموز باید به کسی که به او علم میآموزد ،احترام بگذارد.

ARABIC

3

مزید ثالثي

فاعل قبل از فعل نمیآید.

ترجمه گزینهها:

ﭘﺎﺳـﺨﻨﺎﻣـﻪ

 4 715اشتباهات سایر گزینهها:
معلوم  /زاید بودن «خبر»
 1مجهول
خبر برای آن باشد وجود ندارد.
مجرد ثالثي  /فاعله «اإلنسان»
أفع َل»)
 2مزید ثالثي (من وزن « َ
ّ
فاعل در عربی قبل از فعل نمیآید.

أن ِ
یرج َع»
کلمهای که « ْ

« 4 722ل َْم» همراه فعل مضارع ،معنای مضارع سادۀ منفی یا ماضی نقلی
منفی میدهد.

جستوجو شدند  /پیدا نکردم
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