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1 صفحهآزمون عمومی

  عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربّیة )35-26(.
26 -:إّن اهللَ ال یُغیِّر ما بقوم حّتی یُغیِّروا ما بأنفسهم！

1( همانا اهلل چیزی را که در دل قوم وجود دارد دگرگون نمی کند مگر وقتی که درون خویش را دگرگون کنند!
2( قطعاً اهلل در آن چه در اقوام وجود دارد تغییر ایجاد نمی کند مگر زمانی که آن چه در دل هایشان هست تغییر کند!

3( همانا خداوند آن چه را در قومی هست تغییر نمی دهد تا این که آن چه را در دل های خود دارند تغییر دهند!
4( قطعاً خداوند چیزی را که در دل اقوام هست دگرگون نمی سازد مگر این که ابتدا دل های خود را دگرگون نمایند! 

ع اآلخرین علی أن یَکونوا واثقین بأنفسهم!«:- 27 »إذا کنَت واثقًا بنفسك فإنّك تَستطیع أن تُشجِّ
1( هرگاه به خود اعتماد کنی، تو می توانی دیگران را به این که از خود مطمئن باشند، تشویق کنی!

2( اگر به خود اعتماد داشته باشی، می توانی دیگران را تشویق کنی به این که به خود اعتماد داشته باشند!
3( زمانی که به خود اطمینان داشته باشی، دیگران را به این که به خود بااعتماد باشند، ترغیب می کنی!

4( اگر از نفس خود مطمئن باشی، دیگران را ترغیب به این می کنی که به نفس های خودشان اطمینان داشته باشند! 
ك صدیقًا، و األجمل أاّل یَّتسَع قلُبك للعداوة!«:- 28 ا أن تَجعل عدوَّ »في الحیاة الفردیة من الجمیل جدًّ

1( در زندگی شخصی زیباست جّداً که دشمنت، دوست گردد و زیباتر است که قلبت برای دشمن شدن، فراخ نگردد!
2( بسیار زیباست که در زندگی شخصی، دشمن خود را دوست بگردانی و زیباتر این که قلبت برای دشمنی فراخ نشود!

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

»ما َقّل عدد األشخاص الُمخلصین الّذین نَستطیع أن نَستعین بهم حّتی نَجد طریقنا بسهولة!«:- 29
1( کم نشده است تعداد افراد بااخالص که بتوانیم از آن ها یاری بجوییم تا راه خود را به راحتی بیابیم!

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

4( کم نیست تعداد اشخاص بااخالصی که می توانیم برای یاری جستن به آن ها روی آوریم تا راه خویش را راحت بیابیم! 
»بدأ إخواني الُمزارعون یَحصدون الّزرع بآلٍة ذات یٍَد من الَخشب و سنٍّ عریضة من الحدید!«:- 30

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

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

»عیون الخّفاش یَفتحها ظالُم الّلیل عندما یُبَسط علی کّل األشیاء، و تُغلُقها ضیاُء الّشمس الّتي نَجد طریَقنا بنورها!«:- 31
1( با تاریکی شب که بر همه چیز گسترده است چشمان خّفاش باز می شود و نور خورشید که با روشنی آن راه خود را می یابیم آن ها را می بندد!

2( تاریک بودن شب که بر همءه چیزها گسترده است چشمان خّفاش را باز می کند و روشنی خورشید که نورش هدایتمان می کند آن ها را می بندد!
3( چشمان خّفاش را تاریکی های شبانه که بر همه چیز گسترده می شود باز می نماید و روشنایی خورشید که به وسیلءه نور آن هدایت می یابیم آن ها را می بندد!
4( چشمان خّفاش را تاریکی شب هنگامی که بر همءه چیزها گسترده می شود باز می کند و نور خورشید که با روشنایی آن راه خود را می یابیم آن ها را می بندد! 

»هناك أشجاٌر تَعیش بااللتفاف حول جذور و جذوع األشجار االُخری و تَنمو بَخنِق اآلخرین!«:- 32
1( درخت هایی وجود دارند که با پیچیدن اطراف ریشه و تنءه درخت های دیگر زندگی کرده و با خفقان بقیه رشد کرده اند!

2( درخت هایی هستند که دور ریشه و تنءه دیگر درخت ها پیچیده زندگی و رشد می کنند در حالی که برای بقیه خفقان می آورند!
3( درختانی وجود دارند که با پیچیدن دور ریشه ها و تنه های درختان دیگر زندگی می کنند و با خفه کردن دیگران رشد می کنند!

4( آن جا درختانی با در برگرفتن ریشه ها و تنه های درختان دیگر زندگی می کنند و رشد می نمایند در حالی که دیگران را خفه می کنند! 
عّین الخطأ:- 33

1( ال تَزوُل ظلماُت الجهِل إاّل بمصابیِح العلم: تاریکی های جهل فقط با چراغ های علم از بین می رود!
2( ما اِمتنَع الطّفُل أن یأکل الطعاَم اّلذي قد طبخته االُّم: کودک امتناع نکرد غذایی را که مادر پخته، بخورد!

3( تَلقیُب اآلخرین بما یَکرهون عمٌل قبیح: لقب دادن دیگران به آن چه ناپسند می دانند کار زشتی است!
4( یُقطَع الّتواصُل بین األصدقاء بالغیبة و االستهزاء: ارتباط بین دوستان را غیبت و مسخره کردن قطع می کند! 



2 صفحهآزمون عمومی

عّین الخطأ:- 34
1( اِجعل فشلك بدایًة جدیدًة لنجاحك: شکستت را آغازی نو برای موفقّیت خود قرار بده!

2( إذا عَزمَت أن تبدأ عمالً فإّنك قد قطعَت نصَف الطّریق: هرگاه تصمیم به انجام دادن کاری گرفتی، نیمی از راه را پیمودی!
3( إن استطعَت أن تَمأل دقائق حیاتك بالعمل المفید نجحت: اگر بتوانی دقایق زندگی خود را با عمل مفید پُر کنی، موفق می شوی!

4( طلَب الّتالمیُذ من المدیر أن یُؤجِّل االمتحاناِت الُسبوعیِن آخَریِن: دانش آموزان از مدیر خواستند که امتحانات را برای دو هفتءه دیگر به تأخیر بیندازد! 
»پرندءه باهوش تظاهر کرد که بالش شکسته است.« عّین الصحیح:- 35

2( یَتظاهر الطّائُر الّذکّي بأّنه َمکسور الجناح! 1( تَظاهر الطّائُر الّذکّي بأّن جناحَه مکسوٌر! 
4( یتظاهر طائٌر ذکّي أّنه مکسور في الجناح! 3( تظاهر طائٌر ذکّي أّن الجناح له مکسوٌر! 

  ِاقرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة )36-42( بما یناسب النّص:
تَعتمد الملیاراُت من النّاس في جمیع أنحاء العالم، خاّصًة في أفقر دول العالم، علی الُمحیطات و الِبحار فإنّها مؤثِّرة بشکل أساسّي في إیجاد ُفَرص 
العمل و کذلك الحصول َعلی الِغذاء و االحتیاجات الیومّیة. إّن البالد الُمجاِورة لهذه النّعمة الکُبری تَسَتفید ِمنها بأشکاٍل ُمختِلفٍة في مَجال تَنمیِة 
ّواح و الُمسافرین من جمیع بالِد العالم  ها؛ فإنّها إضافًة إلی أنّها مَصادُر ِمن النِّعم الِغذائّیة و َغیِرها فهي فرصٌة َذهبّیٌة لِجذب السُّ اقتصادها و نموِّ
ذ. و األمُر الجدیر بالّذکر هو أّن النَّقل البحري أصبَح اآلَن أحَد طُرق االتّصال األساسّیة بین البالد، فلذلك یَُعدُّ من َعوامل تَنشیط  ج و التلذُّ للتفرُّ

ااِلقتصاد. و أخیًرا ما تَِجب ُمراعاتُها هي أّن البحار لَیست مکانًا للنّفایات فإّن َعدَم رعایِة هذا األمِر یُسبُِّب هالکَة اإلنسان بِیده!
عّین ما لم یُذکر في النّص:- 36

2( البِحار و أثُرها علی إمالء ساعات الَفراغ! 1( أثر البِحار في الهواء النقّي!  
4( أثر البِحار في تواصل البالد بعِضها بعضاً! 3( حیاة الّناس و أثر البِحار علیها!  

عّین ما لیست من فوائد البحار:- 37
2( هي أماکن لنفایة المصانع! قل!   1( إیجاد منظَّمات للنَّ
4( شواطئها أماکن لالستراحة! 3( تأسیس الّشرکات الِغذائیة!  

کیف یَقتل اإلنساُن نَفَسه؟- 38
2( بعدم تنمیة اقتصاد بالده بالبحار! 1( بتلویث میاه البحار!  

4( بإلقاء ما بقي من طعامه في البحر! 3( باالستفادة من الّنفایات!  
العنوان المناسب للنص هو ............... !- 39

4( الّنقل البحري 3( أثر الّنفایات في البحار  2( أهمّیة البحار  1( مصادر البحار الِغذائیة 
  عّین الخطأ في اإلعراب و التحلیل الصرفي )42-40(.

»تعتمد«:- 40
1( فعل مضارع ـ له ثالثة حروف أصلیة و هي »ع م د« و ماضیه »اعتمد« علی وزن افتعل
2( مضارع ـ للمؤنث الغائب ـ مصدره »اعتماد«/ فعل و فاعله »الملیارات« و الجملة فعلیة

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

»أصبح«:- 41
1( فعل ماٍض ـ للغائب ـ من األفعال الناقصة بمعنی »صار« ـ حرفه الزائد: الهمزة

2( فعل ماٍض ـ من األفعال الناقصة بمعنی »کان«، وزنه »أفعل« و مصدره »إفعال«
3( ماٍض ـ للمفرد المذّکر الغائب ـ له حروف ثالثة أصلیة و حرف واحد زائد، مصدره »إصباح«

4( ماٍض ـ للمفرد المذّکر الغائب ـ علی وزن »أفعل« و وزن مصدره: إفعال ـ له حرف واحد زائد 
»أفقر«:- 42

1( مفرد مذّکر ـ اسم تفضیل ـ مجرور بحرف الجر؛ في أفقر: جار و مجرور
2( اسم ـ اسم تفضیل )جمعه علی وزن »أفاعل«( ـ فعله: »فَقر« و مصدره: »فَْقر«

3( مفرد مذّکر ـ اسم تفضیل )بمعنی »ترین«، و هو مضاف( ـ مجرور بحرف الجّر »في«
4( اسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم تفضیل )مؤنثه علی وزن »أفعلة« و جمعه علی وزن »أفاعل«( 



3 صفحهآزمون عمومی

  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )50-43(.
عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:- 43

ًنا َعلی قَْدِر َعقوِل الُمسَتَمعیَن لَِکي یُقنَِعهم! 2( یَِجُب أْن یَکوَن َکالُمُه لَیِّ َمة!  ة الُمکرَّ َف َمَع جَمیع أعضاِء االُسَرِة لِزیارِة َمکَّ 1( أتَمّنی أْن أتَشرَّ
4( أَمَرهم ذو الَقرنَیِن بِأْن یَأتوا بالَحدیِد و النُّحاس فََوَضَعهما في ذلَك الَمضیق! ُد الطّائُر مِْن ِخداِع الَعدوِّ و إنقاذ حَیاِة فِراِخِه، یَطیُر بَغَتة!  3( ِعنَدما یََتَأکَّ

عّین الصحیح عن المفردات:- 44
2( هواة کرة القدم یجتمعون في المعلب. )متضاد( ← راغبون، ینتشرون 1( من تُؤلمه ِرجله ال یقدر الصعود إلی القّمة. )جمع( ← رجال، قمم 

ـ  ، لم یقبل  4( بعد ذلك جاء بهدایا کثیرة فرفضها الملك. )المترادف( ← أتی ب 3( هو من أهّم الُکّتاب علی رغم ظروفه القاسیة. )مفرد( ← کتاب، ظرف 
عّین الخطأ عن المفهوم:- 45

2( َزرَع: جعل البذوَر تحت التُّراب! رع: مکاٌن یَعمل الُمزارع فیه!   1( الزَّ
4( الَمزارع: األراضي اّلتي ُزرع فیها الّزرع، و الزارُع یَحصده!  3( الُمزارع: من یَزرع شیئًا في األرض ثّم یحصده! 

عّین ما فیه اسم التفضیل:- 46
موا ألنفِسکم مِن خیرٍ تجدوه عند اهلل! 2( ما تُقدِّ 1( ال خیَر لنا في ُمصاحبة اإلنسان الکّذاب! 

 ! لها إلی شرٍّ 4( جَعل اهللُ في کّل نعمة خیًرا إْن لم نُبدِّ ز نفَسك لِشّر األشیاء و علیك أن تَرجو خیَرها!  3( جهِّ
عّین ما لیس معادالً للماضي االستمراري في الفارسّیة:- 47

2( کان ذلك الکتاب یَضّم الکلمات الفارسّیة و العربّیة! 1( کان الّتالمیذ یَقذفون الکرة حّتی تدخل المرمی! 
4( کان طعم البرتقال اّلذي ینبت في شمال إیران لذیًذا!  3( کان أبي یأمرني بمداراة الّناس کما یأمرني بأداء الفرائض! 

عّین »ال« لنفي الجنس:- 48
1( َسیأتي یوٌم ال ینفعنا ماٌل و بَنون فعلینا أن نَجمع الخیراِت ألَنفِسنا لذلك الیوم!

2( إن کنَت َمع اهلل فال تَحزن أبًدا و ال تَضّل عن صراطه و ال تَفقد محبَّته!
3( اِصطدَم إطاُر سّیارتي بشيٍء حادٍّ فانفجَر و ال إطار احتیاطّي عندي!

4( هل تَنسی أن تذکر نعمة ربك؟ ال أنا لست من الغافلین! 
عّین »ما« تختلف في المعنی:- 49

2( ما قطعُت کالَم معلِّمي حّتی یَفرَغ مِن الکالم! ٌن!  1( ما أقَنَع المتکّلُم الُمستمعیَن مع أنَّ کالَمه لیِّ
4( ما أجمل الّصفَّ اّلذي یُحّب المعّلُم التالمیَذ و یُحّبونه!  3( ما اسَتخدَم الُمزارُع السّیاَج إاّل لحمایة َمحاصیله! 

عّین ما فیه الحصر:- 50
2( ما نال هذا الّشاعُر الجوائَز بعد إنشاده إاّل جائزة ثمینة! 1( ال یقدر أحٌد صعود الجبل المرتفع إاّل اإلنسان القوّي! 

4( ال نشتري الفاکهة الیوم إاّل نوًعا واحًدا منها و هو الّتفاح!  3( ال تُنَقُل إلی موقف تصلیح الّسّیارات إاّل سّیارة معطّلة! 
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با وسیله ای که دارای دسته ای چوبی است/  الخشب«:  یٍد من  ذات 
»سّن عریضة«: دندانه ای پهن/ »من الحدید«: از آهن

)»ید«  دسته اش  ـ  است!(  )اضافی  که  گزینه ها:   سایر  خطاهای 
ضمیری ندارد!( ـ دندانه های پهنش ) اّوالً »سّن« مفرد است نه جمع، 
ثانیاً نکره است نه معرفه و ثالثاً ضمیری ندارد!( ـ درو می کنند )»بدأ« 
( ـ داشت )دارد( ـ  در ترجمءه لحاظ نشده است!(/  که )مانند 
(/  دندانه هایی )»سّن« مفرد است  دندانه های پهنش )مانند 

نه جمع!( ـ جنس )اضافی است.( 

چشمان - 31 یَفتحها«:  الخّفاش  »عیون  مهم:  کلمات   
 خّفاش را باز می کند/ »ظالم اللیل«: تاریکی شب/ »عندما«: هنگامی  که/

چیزها/  همءه  بر  األشیاء«:  کّل  »علی  می شود/  گسترده  »یُبَسط«: 
»تُغلقها«: آن ها را می بندد/ »ضیاء الشمس اّلتي«: نور خورشید که/ 

»نجد طریقنا«: راه خود را می یابیم/ »بنورها«: با روشنایی آن
»عندما«  )معادل  که  ـ  است.(  )اضافی  با  گزینه ها:   سایر  خطاهای 
نیست.(ـ  چیز )»األشیاء« جمع است نه مفرد!(ـ  گسترده است )»یُبَسط« 
مجهول است نه معلوم!( ـ باز می شود )»یَفتح« معلوم است نه مجهول!(/
( ـ نورش )حرف »بـ«  ( ـ گسترده است )مانند   که )مانند 
»نجد  )معادل  می کند  هدایتمان  ـ  است!(  نشده  ترجمه  »بنور«  در 
طریقنا« نیست!(/  تاریکی های شبانه )اّوالً »ظالم« مفرد است نه 
( ـ چیز  جمع، ثانیاً »اللیل« معادل »شبانه« نیست!( ـ که )مانند 

.) ( ـ هدایت می یابیم )مانند  )مانند 

ابتدای - 32 )در  دارند  وجود  »هناك«:  مهم:  کلمات   
 جملءه اسمّیه به این صورت ترجمه می شود!( / »أشجار«: درختانی/ 
جذور  »حول  پیچیدن/  با  »بااللتفاف«:  می کنند/  زندگی  »تعیش«: 
دیگر/  درختان  تنه های  و  ریشه ها  دور  االُخری«:  األشجار  جذوع  و 

»تنمو«: رشد می کنند/ »بخنق اآلخرین«: با خفه کردن دیگران
خطاهای سایر گزینه ها:  ریشه و تنه )کلمات »جذور« و »جذوع« 
جمع هستند نه مفرد!(ـ  رشد کرده اند )»تنمو« مضارع است نه ماضی!( 
( ـ در حالی که )»و« در این عبارت از نوع   ریشه و تنه )مانند 

حالیه نیست!( ـ خفقان می آورد )»تنمو« ترجمه نشده است!( 
 آن جا )»هناك« در ابتدای جملءه اسمیه به صورت »وجود دارد، 
( ـ خفه می کنند  هست« ترجمه می شود!( ـ در حالی  که )مانند 
»تنمو« ترجمه  »َخنق« در این عبارت اسم است نه فعل، ثانیاً  )اّوالً 

نشده است!(

)»یُقطَع: قطع - 33 عبارت: قطع می کند  این  خطای   
می شود« مجهول است نه معلوم!(

ترجمءه صحیح: »هرگاه تصمیم گرفتی کاری را - 34  
شروع کنی، نصف راه را پیموده ای!«

الّذکّي«/ - 35 »الطائر  باهوش:  پرندءه  مهم:  کلمات   
تظاهر کرد: »تَظاهََر«/ که بالش شکسته است: »بأّن جناحه مکسوٌر«

خطاهای سایر گزینه ها:
»الجناح«  ـ  مضارع!(  نه  است  ماضی  کرد«  )»تظاهر  »یتظاهر«   

)ضمیر موجود در »بالش« در عبارت عربی لحاظ نشده است!( 

کلمات مهم: »إّن«: همانا/ »ال یُغیِّر«: تغییر نمی دهد/ - 26  
این که  تا  روا«:  یُغیِّ »حّتی  است/  قومی  در  »بقوم«:  را/  آن چه  »ما«: 

تغییر دهند/ »ما«: آن چه را/ »بأنفسهم«: در دل های خود دارند
خطاهای سایر گزینه ها:  قوم )»قوم« نکره است نه معرفه!(ـ  درون 

خویش را ... )کلمءه »ما: آن چه« در ترجمه لحاظ نشده است!( 
 در آن چه )کلمءه »در« اضافی است!( ـ اقوام )»قوم« مفرد است نه 
جمع، هم چنین نکره است نه معرفه!( ـ زمانی )اضافی است.( ـ تغییر 
کند )اّوالً »یُغّیروا« جمع است نه مفرد، ثانیاً به معنای »تغییردادن« 
(ـ  ابتدا )اضافی است!(ـ   است نه »تغییرکردن«!(/  اقوام )مانند 
دل های خود را ... )کلمءه »ما: آن چه« در ترجمه لحاظ نشده است!( 

کلمات مهم: »إذا کنت واثقاً بنفسك«: اگر به خود - 27  
اعتماد داشته باشی/ »فإّنك تستطیع«: می توانی/ »أن تُشّجع«: تشویق 
کنی/ »اآلخرین«: دیگران را/ »علی أن یکونوا واثقین بأنفسهم«: به 

این که به خود اعتماد داشته باشند 
یعنی  واثقاً«  کنَت  )»إذا  کنی  اعتماد  گزینه ها:   سایر  خطاهای 

»هرگاه مطمئن باشی« یا »هرگاه اعتماد داشته باشی«!( 
 کلمءه »تستطیع: می توانی« در ترجمه لحاظ نشده است!
 کلمءه »تستطیع: می توانی« در ترجمه لحاظ نشده است!

زندگی - 28 در  الفردیة«:  الحیاة  »في  مهم:  کلمات   
عدّوك  تجعل  »أن  زیباست/  بسیار  جّداً«:  الجمیل  »من  شخصی/ 
صدیقاً«: که دشمن خود را دوست بگردانی/ »األجمل«: زیباتر/ »أاّل 

یّتسع قلبك«: این که قلبت فراخ نشود/ »للعداوة«: برای دشمنی 
خطاهای سایر گزینه ها:  دوست گردد )»تجعل« یعنی »گردانی«!(/

 دشمنت )اّوالً »العداوة« یعنی »دشمنی کردن« نه »دشمن«، ثانیاً 
ضمیری در آن به کار نرفته است!( ـ گسترده نکنی )»یّتسع« غایب 
است نه مخاطب!(/  زیباست )کلمءه »جّداً« در ترجمه لحاظ نشده 

.) است!( ـ بسازی )بگردانی( ـ گسترش ندهی )مانند 

»عدد - 29 است/  نشده  کم  قّل«:  »ما  مهم:  کلمات   
األشخاص الُمخلصین اّلذین«: تعداد افراد بااخالص که/ »نستطیع أن 
نستعین بهم«: بتوانیم از آن ها یاری بجوییم/ »حّتی نجد«: تا بیابیم/ 

»طریقنا«: راه خود را/ »بسهولة«: به راحتی
خطاهای سایر گزینه ها:  چه کم اند )معادل »ما قّل« نیست!( ـ افرادی 
که مخلص باشند )اّوالً کلمءه »عدد« ترجمه نشده است، ثانیاً کلمات »که« 
و »باشند« اضافی است!( ـ و )اضافی است!( ـ راهی )»طریقنا« یعنی »راه 
ما«!( ـ آسان )»بسهولة« یعنی »به آسانی«!( ـ برای خود )معادلی در عبارت 

 عربی ندارد!(/  افراد مخلصی که ... )کلمءه »عدد« ترجمه نشده است!(ـ 
ـ  استمراری!(  ماضی  نه  است  مضارع  معادل  )»نستطیع«  می توانستیم 
نیست!(/ و صفت »طریق«  آسانی«  »به  یعنی  )»بسهولة«  آسان خود   راه 

 کم نیست )»ما قّل« ماضی است نه مضارع!(ـ  یاری جستن )»نستعین« 
) فعل است نه مصدر!( ـ روی آوریم )اضافی است!( ـ راحت )مانند 

کلمات مهم: »بدأ«: شروع کردند/ »إخواني الُمزارعون«: - 30  
»بآلٍة  کشت/  »الّزرع«:  کنند/  درو  »یَحصدون«:  کشاورزم/  برادران 
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 »طائٌر ذکّي« )»پرندءه باهوش« معرفه است نه نکره!( ـ »الجناح« 
 ) )مانند 

( ـ »في« )اضافی  ( ـ »طائٌر ذکّي« )مانند   »یتظاهر« )مانند 
) است!( ـ »الجناح« )مانند 

ترجمءه متن:
»میلیاردها نفر از مردم در سرتاسر جهان، به خصوص در فقیرترین کشورهای 
جهان، بر اقیانوس ها و دریاها تکیه دارند و آن ها به صورت اساسی در ایجاد 
فرصت های شغلی و هم چنین به دست آوردن غذا و نیازهای روزمره مؤثر 
هستند. کشورهای مجاور این نعمت بزرگ از آن به شکل های مختلفی 
در زمینءه رشد و رونق دادن به اقتصاد خود استفاده می کنند؛ آن ها عالوه 
بر این که منابعی از نعمت های غذایی و غیره هستند فرصتی طالیی برای 
جذب گردشگران و مسافران از تمامی کشورهای جهان برای تفریح و لّذت 
هستند. و امر شایان ذکر این است که حمل و نقل دریایی امروزه یکی از 
راه های اصلی ارتباط بین کشورها شده و به همین خاطر یکی از عوامل 
رشد اقتصاد به شمار می رود. و سرانجام چیزی که رعایتش واجب است 
این است که دریاها مکانی برای زباله ها نیستند و قطعاً رعایت نکردن این 

موضوع سبب از بین رفتن انسان به دست خودش می شود!«

ترجمءه گزینه ها:  تأثیر دریاها در هوای پاک!/- 36  
 دریاها و تأثیرشان بر پرکردن اوقات فراغت!/  زندگی مردم و 

تأثیر دریاها بر آن!/  تأثیر دریاها در ارتباط کشورها با یکدیگر!

برای - 37 نهادهایی  ایجاد  گزینه ها:   ترجمءه   
هستند!/  کارخانه ها  زبالءه  برای  مکان هایی  آن ها  حمل ونقل!/  
مکان هایی  آن ها  ساحل های  غذایی/   شرکت های  تأسیس   

برای استراحت هستند!

چگونه انسان خود را می کشد؟- 38  
 با آلوده کردن آب های دریاها!/  با رشد ندادن اقتصاد کشورش 
به وسیلءه دریاها!/  با استفاده از زباله ها!/  با انداختن آن چه 

که از غذایش باقی مانده است در دریا!

دریاها/- 39 غذایی  منابع  گزینه ها:   ترجمءه   
 اهمّیت دریاها/  اثر زباله ها در دریاها/  حمل ونقل دریایی

م« - 40 ت  »ع  األصلیة  حروفه  گزینه:  این  خطای   
)حروف اصلی فعل »تعتمد« »ع م د« هست و »ت« جزء حروف زائد 

از باب افتعال است!(

خطای این گزینه: بمعنی »کان« )»أصبح: شد« - 41  
به معنای »کان: بود« نیست!(

خطای این گزینه: مؤّنثه علی وزن »أفعلة« )»أفقر« - 42  
اسم تفضیل است، بنابراین مؤّنث آن بر وزن »ُفعلی« می باشد!(

جمع - 43 کلمه  )این  »َعقول«  گزینه:  این  خطاهای   
مکّسر »َعقل« می باشد و حرکت گذاری صحیح آن »ُعقول« است!( ـ 
»الُمستَمعیَن« )با دّقت در معنای جمله، به اسم فاعل نیاز داریم نه 

اسم مفعول، بنابراین »الُمستِمعیَن« صحیح است!(

»أرُجل: - 44 پا«:  »ِرجل:  گزینه ها:  جمع  بررسی   
قّله ها«/ »قمم:  قّله«:  »الِقّمة:  جمع  ـ  مردان«  »ِرجال:  نه   پاها« 
 »هواة: هواداران«، »راغبون: عالقه مندان« با هم مترادف اند، نه متضاّدـ 

می شوند«/  پخش  »ینتشرون:  می شوند«:  جمع  »یجتمعون:  متضاد 
 مفرد »الُکّتاب: نویسندگان«: »کاتب: نویسنده« نه »کتاب: کتاب« ـ 

ـ : آورد«: »أتی بِـ«ـ  ِ  مفرد »ظروف: شرایط«: »ظرف«/  مترادف »جاء ب
مترادف »رفض: نپذیرفت«: »لم یقبل: قبول نکرد«

ترجمءه گزینه ها:  کشت: مکانی که کشاورز - 45  
/  کاشت: دانه ها را زیر خاک قرار داد!/ در آن کار می کند! 
 کشاورز: کسی که چیزی را در زمین می کارد سپس آن را درو می کند!
 مزرعه ها: زمین هایی که در آن ها، کِشت کاشته می شود و کشاورز 

آن را درو می کند!

کلمات »خیر« و »شّر« فقط زمانی اسم تفضیل - 46  
هستند که به معنای »بهتر، بهترین« و »بدتر، بدترین« باشند!

دروغگو  انسان  با  همنشینی  در  خوبی ای  هیچ  گزینه ها:   ترجمءه 
نیست!/  هر چه را از خوبی برای خودتان پیش بفرستید آن را نزد 
خداوند می یابید!/  خودت را برای بدترین چیزها آماده کن و بر تو 
واجب است که به خوب ترین آن ها امید داشته باشی!/  خداوند در 

هر نعمتی خوبی ای را قرار داده است اگر آن را به بدی تبدیل نکنیم!

ساختار »کان + مضارع« معادل ماضی استمراری - 47  
می باشد! 

ترجمءه گزینه ها:  دانش آموزان توپ را پرتاب می کردند تا وارد دروازه 
شود!/  آن کتاب واژگان فارسی و عربی را در بر می گرفت!/  پدرم 
مرا به مدارا با مردم امر می کرد همان طور که مرا به انجام واجبات دینی 
امر می کرد!/  طعم پرتقالی که در شمال ایران می روید لذیذ است! ـ 
»کان« در این عبارت به معنای »است« یعنی مضارع به کار رفته و ماضی 

استمراری نمی سازد. 

الی نفی جنس، الیی است که بر سر اسم نکره - 48  
و مفرد می آید و معنای »هیچ ... نیست« می دهد! »ال« در »ال إطار« از 

نوع نفی جنس است!
در گزینه های  و  »ال« بر سر فعل مضارع آمده است و در  »ال« 

از نوع »جوابّیه« و به معنای »نه« می باشد!

»ما« در »ما أجمل: چه زیباست« از نوع تعّجب - 49  
است اما در سایر گزینه ها »مای نفی« به کار رفته است! 

 »ما أقنع«: قانع نکرد
 »ما قطعُت«: قطع نکردم

 »ما استخدم«: استفاده نکرد

در این گزینه جملءه قبل »إاّل« منفی و مستثنی منه - 50  
محذوف است، بنابراین اسلوب حصر داریم!

بررسی سایر گزینه ها:  »أحد« مستثنی منه و »اإلنسان« مستثنی است!
 »الجوائز« مستثنی منه و »جائزة« مستثنی است!
 »الفاکهة« مستثنی منه و »نوعاً« مستثنی است!
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1 صفحهآزمون عمومی

  عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربّیة )35-26(.
26 -:أرسلنا إلی فرعوَن رسوالً، فَعصی فرعوُن الرسوَل！

1( پیامبر را که برای فرعون مبعوث کردیم، فرعون از او اطاعت نکرد.
2( به سوی فرعون رسولی فرستادیم، پس فرعون از آن رسول نافرمانی کرد.

3( رسولی به سوی فرعون گسیل داشتیم، ولی فرعون از رسول ما سرپیچی کرد.
4( برای فرعون آن پیامبر را ارسال کردیم، پس فرعون بر آن پیامبر عصیان کرد. 

»الّصدُق کصّحة اإلنسان، ال یُمکن أن تُدرك قیمُته إاّل عندما یُفَقد!«:- 27
1( صدق همان سالمتی انسان است، فقط زمانی که از دست برود قدر آن دانسته می شود!

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

4( درستی همچون سالمت بدن انسان است، نمی توانی قدر آن را دریابی مگر زمانی که از دست برود! 
»إن ذهبنا من نفس الطّریق الّذي کنّا نذهب منه من قبل، وصلنا إلی ذلك المکان الّذي کُنّا نصل إلیه دائًما!«:- 28

1( اگر از راهی برویم که همیشه می رفتیم، به آن مکانی می رسیم که قبالً رسیده ایم!
2( اگر از راهی رفتیم که قبالً رفته بودیم، به همان محّلی که دائماً می رسیدیم رسیده ایم!

3( اگر از همان راهی رفتیم که دائماً رفته بودیم، به آن محّلی که همیشه می رسیدیم، می رسیم!
4( اگر از همان راهی برویم که از قبل می رفتیم، به همان مکانی می رسیم که همیشه می رسیدیم! 

»من یُؤمن بأنّه سینجح في طریقه، ال شّك أنّه قد استطاع أن یُوصل نفسه إلی نصف الطّریق!«:- 29
1( هر کس ایمان داشته باشد که او در راهش پیروز خواهد شد، شّکی نیست که خودش می تواند به نیمءه راه برسد!
2( آن کس که ایمان داشت که در آینده در راه خود موّفق خواهد شد، حتماً خود توانسته است به اواسط راه برسد!

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

عون عمالَءهم أن یُفّرقونا!«:- 30 »االحتفاظ بالوحدة فضٌل الُّمتنا المفکِّرة، ولکّن األعداَء یُشجِّ
1( حفظ وحدت، برتری برای اّمت متفّکر ماست که دشمنانمان عوامل خود را به پراکنده ساختن ما تشویق می کنند!

2( حفظ وحدت برای اّمت متفّکر ما فضیلتی است، ولی دشمنان، مزدوران خود را تشویق می کنند که ما را پراکنده کنند!
3( نگه داشتن وحدت اّمت اندیشمندمان، فضیلتی است که دشمنان ما مزدوران را تشویق می کنند ما را پراکنده سازند!

4( نگه داشتن وحدت برای اّمت ما که اندیشمند است فضلی به شمار می آید، ولی دشمنان عوامل خود را تشویق به پراکنده شدن ما می کنند! 
»مَن یَری النّاَس ِصغاًرا، کالّذي هو واقف علی قّمة الجبل، یراه النّاس صغیًرا أیًضا!«:- 31

1( آن که مردم در نظرش کوچک اند، مثل کسی است که بر قّله ای از کوه ایستاده، او هم در نظر مردم کوچک می نماید!
2( هر کس مردم را کوچک دید، همچون کسی است که بر قّله ای در کوه ایستاده، مردم هم او را کوچک می بینند!

3( کسی که مردم را کوچک می بیند، چون کسی است که بر قّلءه کوه ایستاده، مردم نیز او را کوچک می بینند!
4( هر آن که مردم را کوچک انگاشت، همان کس است که روی قّلءه کوه ایستاده، مردم هم او را کوچک می انگارند! 

»کان رجاُل هاتین القبیلتین یَنهبون أمواَل النّاس من طریق ذلك المضیق حّتی اُغِلق بسدٍّ عظیم من الحدید و النحاس المذاب!«:- 32
1( مردان این دو قبیله اموال مردم را از راه آن تنگه به یغما می بردند تا این که با سّد بزرگی از آهن و مس ذوب شده، بسته شد!

2( مردان آن دو قبیله اموال مردمان را از طریق این تنگه غارت کردند تا این که به وسیلءه سّد بزرگی از آهن و مس مذاب بسته شد!
3( بزرگان این دو قبیله دارایی های مردم را از راه آن تنگه به یغما می برند تا این که با سّدی بزرگ از مس و آهن آب شده بسته شود!

4( بزرگان آن دو قبیله دارایی های مردمان را از طریق آن تنگه غارت می کردند تا این که به وسیلءه سّدی بزرگ از مس و آهن آن را بستند! 
عّین الصحیح:- 33

1( کان صدیقي أّلف کتابًا توجَد فیه قصٌص مفیدة: دوستم کتابی تألیف کرد. در آن داستان های مفیدی می یابی!
2( لالعبي المباراة وقت محّدد یجب أداء أعمالهم فیه: بازیکنان مسابقه در وقت مشخص باید کارها را انجام دهند!

3( الّلهم اِجعلنا مّمن یتوبون إلیك فتقبلهم: خدایا ما را از کسانی قرار بده که به سوی تو توبه می کنند و آن ها را می پذیری!
4( إن لم یتعایش الناس بعضهم بعًضا فال سبیل لتقّدم بلدهم: مردم باید با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند تا راهی برای پیشرفت کشورشان بیابند! 
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عّین الخطأ:- 34
1( بالحلم عن الّسفیه یکثُر األنصاُر: بردباری بر نادان، یاران را زیاد می کند!

2( سیأتي الغُد بکثیر مِّما ال تَعرفون: فردا بسیاری از آن چه را نمی دانید خواهد آورد!
3( اهلل اّلذي یَنصر الُمجاهدین و هُم قلیلون: خدا کسی است که مجاهدان را با این که اندک اند یاری می کند!

4( یوجَد الّنفُط تَحت طبقاِت األرض بعد مرور قروٍن: نفت زیر طبقات زمین بعد از گذشت قرن ها یافت می شود! 
»کشاورز را دیدم در حالی که محصول را جمع می کرد.« عّین الصحیح:- 35

2( شاهدُت فاّلحًا و هو یجمع المحصوَل! 1( شاهدُت فاّلحًا و هو یجمع محصولَه! 
4( رأیُت الفاّلح و هو یَجمع المحصوَل!  3( رأیُت الفاّلح و هو یَجمع محصوالً!  

  ِاقرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة )36-42( بما یناسب النّص:
اإلنسان المثالّي الّذي یَسعی للمجد هو اإلنسان الّذي ینظر إلی العالَم کساحة ال یُری فیها إاّل الحرکة و النشاط، حیث إّن الرخوة و السکون یُساویان الموت! 
و کذلك إّن کّل من في الوجود إذا أراد النّصَر و الظّفر مُلَزم بمواجهة العالَم کمجموعة فیها نزول و صعود ال حیلة منهما و ال یُمکن اختیار أحِدهما دون اآلخر!
فإّن المصاعب الّتي تقع في سبیل الطالبـ  علی سبیل المثالـ  هي الّتي تقع قلیالً أو کثیًرا أو مشابهًا في سبیل اآلخرین. فمن کانت نفُسه ُمتَّسعًة 
تقبل الحیاة بما فیها من دون ضجر، ولکن من کانت الحیاة أکبر منه و الّذي صغَّر شأَن نفسه فالحیاة تتغّلب علیه، فحینئٍذ یعیش هذا اإلنساُن 

مأیوًسا یلعن اآلخرین بُحّجة أنّهم لم یکونوا في سبیل قضاء حوائجه!
عّین الصحیح:- 36

2( مقدار المصاعب یتساوی في جمیع أبناء البشر! 1( الحیاة تواجه أبناء البشر مواجهة متشابهة! 
4( المأیوس یعیش و هو یفّکر في قضاء حوائج اآلخرین!  3( الّرخوة و الّنزول و الّصعود مّما ال حیلة منها أبًدا! 

عّین الصحیح:- 37
2( من کانت نفسه مّتسعة فال یری المصاعب إاّل في طریقه فقط! 1( إّن الّنزول و الّصعود من أسباب اإلنسان المثالّي للوصول إلی المجد! 

4( ال یشعر بالّسوء َمن یقبل الحیاة بما فیها!  3( ال مصاعب إاّل في طریق اإلنسان المأیوس! 
من هو اإلنسان الّذي مرافُقه النّصُر و الظّفر؟ عّین الخطأ:- 38

2( من ال یری الحیاة بوجه واحد فقط! 1( من تتغّلب الحیاة علیه!  
4( من یری أّن النشاط هو من الّسنن اإللهّیة!  3( من ال یفّکر فقط بوقوع ما یحّبه!  

عّین ما هو األنسب للعبارة التالیة:- 39
»إّن المصاعب الّتي تقع في سبیل الطّالب هي الّتي تقع في سبیل اآلخرین!«

2( لعّل الُعسر یُصبح یُسًرا في الغد! 1( الّنجاح وقٌف علی من ال ینام!  
4( الّدنیا محفوفة بالبالیا! )محفوفة: مستورة(  3( الّدهر یومان یوم لك و یوم علیك!  

  عّین الخطأ في اإلعراب و التحلیل الصرفي )42-40(.
»کانت«:- 40

2( فعل ماٍض ـ للمفرد المؤّنث/ فعٌل من األفعال الناقصة، و الجملة جواب شرط 1( فعل ماٍض ـ للمفرد المؤّنث الغائب/ من األفعال الناقصة، بمعنی »بود« 
4( ماٍض ـ للمؤنّث ـ له ثالثة حروف أصلیة/ من األفعال الناقصة، و الجملة شرطیة  3( ماٍض ـ للمفرد ـ حروفه األصلیة ثالثة/ فعل من األفعال الناقصة، بمعنی »بود« 

»صغَّر«:- 41
1( ماٍض ـ للمفرد الغائب ـ له حرف واحد زائد ـ معلوم/ فعل و مفعوله »شأن«

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

»الطالب«:- 42
1( مفرد مذّکر ـ اسم فاعل )فعله: طَلَب( ـ معّرف بأل/ مضاف  إلیه للمضاف »سبیل«

2( اسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم فاعل )فعله: طَلَب، و مصدره: مطالبة(/ مضاف  إلیه
3( مفرد مذّکر ـ اسم فاعل )فعله »طلب« بدون حرف زائد( ـ معّرف بأل
4( اسم ـ مفرد ـ اسم فاعل )من فعل »طلب« و اسم مفعوله: مطلوب( 
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  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )50-43(.
عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:- 43

2( ُربَّ کِتاب تَجَتِهُد في قِراَءتِِه، ثُمَّ ال تَحُصُل َعلی فائدٍة مِنُه. 1( الِعلُم نوٌر و ضیاء یَقِذُفُه اهللُ في ُقلوِب أولیائِه. 
4( في یَومٍ مَِن األیّامِ شاهَد جَماعًة مَِن الُمسافریِن واقَفیَن أمام الَمسِجِد.  3( ِعنَدما یَنَقِطُع تَّیاُر الَکهرباِء في اللَّیِل، یَغَرُق ُکلُّ َمکاٍن في الظَّالمِ. 

عّین الخطأ:- 44
2( المستنقع: مکان فیه میاه و رائحة میاهه کریهة! ك لیاًل )ال صباحًا(!   1( أسَری: تحرَّ

4( الفریق: جماعة من الّناس اّلذین لهم هدف واحد!  3( الغیم: نوع من الّسحاب ال ینزل منه إاّل المطر! 
عّین الخطأ عن تعیین الساعة: الثانیة عشرة إاّل ربعًا:- 45

2( الحادیة عشرة و خمس و أربعون دقیقة   11:45 )1
4( 12 إاّل خمس عشرة دقیقة  3( 11 و 30 دقیقه  

عّین ما فیه »اسم التفضیل« أکثر:- 46
2( أشرف الّناس من یکون رؤوفًا لالُسرة! 1( أعوذ من الّشرور بأحسن الخالقین!  

4( أفضلکم َمن هو ألین و ألطف لآلخرین!  3( اُحبُّ أوسط االُمور ألنّها خیر األعمال! 
عّین ما فیه الم األمر:- 47

2( ساِعد أصدقاءك لیخرجوا من مشاکلهم بسهولة! 1( عند مشاهدة آثار قدرة اهلل لیخشع القلب! 
4( ذهب صدیقي إلی متجر آخر لیشتري سرواالً أرخص!  3( یجب علی اإلنسان کثیٌر من المحاوالت لُیصلح نفسه! 

عّین ما فیه »نون الوقایة«:- 48
2( سینفعني غًدا کلُّ ما أتعّلم الیوم! 1( إّن البلبل یُغّني حّتی إذا کان في القفس! 

4( هذا الّرجل یبني بیته في حدیقة خارج المدینة!  3( ال تَحزني إّن اهلل یساعدِك في هذه المسألة! 
عّین »ما« شرطّیًة:- 49

2( ما نبتت األشجار الخانقة في بلدنا ألنّها أشجار اِستوائّیة! 1( ما تتعّلمه من العلوم المختلفة تُبّعدك عن الجهالة! 
4( ما من صابر یصبر علی المشاکل إاّل و هو یحصل علی الّنجاح! 3( ما وجدَت في ذلك الکتاب اّلذي أثّر في نفسك بعد قرائته! 

عّین ما لیس فیه المفعول المطلق:- 50
ب المؤمن نفسه قبل تعلیم غیره تأدیبًا جمیالً! 2( أدَّ 1( إن أکرمت الکریم إکراًما بالًغا تشاهد نتیجته! 

4( رغب المسافرون أن یسکنوا في ذلك المکان رغبًة کثیرًة!  3( کان عّش بعض الطّیور بعیًدا کثیًرا عن المفترسین! 
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) است.( ـ اواسط )»نصف« مفرد است نه جمع!( ـ برسد )مانند 
 خواهد توانست )»قد استطاع« معادل ماضی نقلی است نه آینده!(ـ 

) اواسط )مانند 

کلمات مهم: »االحتفاظ بالوحدة«: حفظ وحدت/ - 30  
ما/  متفّکر  اّمت  برای  المفّکرة«:  »الُّمتنا  است/  فضیلتی  »فضٌل«: 
می کنند/  تشویق  »یُشّجعون«:  دشمنان/  »األعداء«:  ولی/  »ولکّن«: 

»عمالءهم«: مزدوران خود را/ »أن یُفّرقونا«: که ما را پراکنده کنند
خطاهای سایر گزینه ها:  که )معادل »ولکّن« نیست!(ـ  دشمنانمان 
)»األعداء« ضمیری ندارد!(ـ  پراکنده ساختن ما )»أن یُفّرقونا« فعل است 
نه مصدر!(/  وحدت امت اندیشمندمان )حرف »لِـ« در »الُّمتنا« در 
(ـ  (ـ  دشمنان ما )مانند   ترجمه لحاظ نشده است!(ـ  که )مانند 

است!(/   نشده  ترجمه  »عمالءهم«  در  موجود  )ضمیر  مزدوران 
امت ما که اندیشمند است )کلمات »که« و »است« اضافی هستند، در 
ترجمءه صفت از نوع اسم از »که« استفاده نمی کنیم!( ـ به شمار می آید 

) )معادلی در جملءه عربی ندارد!( ـ پراکنده شدن ما )مانند 

که - 31 ِصغاراً«: کسی  الناس  یری  »َمن  مهم:  کلمات   
مردم را کوچک می بیند/ »کاّلذي«: چون کسی است که/ »هو واقف«: 
را  او  مردم  الناس«:  »یراه  کوه/  قلءّه  بر  الجبل«:  قّمة  »علی  ایستاده/ 

می بینند/ »صغیراً«: کوچک/ »أیضاً«: نیز 
خطاهای سایر گزینه ها:  در نظرش )معادل »یری: می بیند« نیست!( 
ـ قلّه ای از کوه )اّوالً »قّمة« در این عبارت نکره نیست، ثانیاً کلمءه »از« 
اضافی است!( ـ در نظر مردم )معادل »یراه الناس: مردم او را می بینند« 
قلّه ای در کوه  ـ  نه ماضی!(  نیست!(/  دید )»یری« مضارع است 
 )اّوالً »قّمة« در این عبارت نکره نیست ثانیاً کلمءه »در« اضافی است!(/ 
 انگاشت )»یری« مضارع است نه ماضی!( ـ همان کس است که ... 

ـ : مانند« در »کاّلذي« در ترجمه لحاظ نشده است!(  )کلمءه »َک

مردان - 32 القبیلتین«:  هاتین  »رجال  مهم:  کلمات   
این دو قبیله/ »کان ... ینهبون«: به یغما می بردند، غارت می کردند/ 
راه  از  المضیق«:  ذلك  طریق  »من  را/  مردم  اموال  الناس«:  »أموال 
با سّد  این که بسته شد/ »بسّد عظیم«:  تا  اُغلِق«:  تنگه/ »حّتی  آن 
بزرگی/ »من الحدید«: از آهن/ »و النحاس المذاب«: و مس ذوب شده

خطاهای سایر گزینه ها:  آن دو )»هاتین« اسم اشاره به نزدیک است 
نه دور!( ـ این )»ذلك« اسم اشاره به دور است نه نزدیک!( ـ غارت کردند 
ساده!(/ ماضی  نه  است  استمراری  ماضی  معادل  ینهبون«   ...  )»کان 

 بزرگان )»رجال« یعنی »مردان«!(ـ  به یغما می برند )»کان ... ینهبون« 
آب شده  آهن  ـ  اخباری!(  مضارع  نه  است  استمراری  ماضی  معادل 
)»اُغلِق«  بسته شود  ـ  »الحدید«!(  نه  است  »النحاس«  )»المذاب« صفت 
دو  آن  ـ   ) )مانند  بزرگان  نه مضارع!(/   است  فعل ماضی  یک 
( ـ مس و آهن )»المذاب« در ترجمه لحاظ نشده است!( ـ آن  )مانند 
را بستند )اّوالً »آن را« اضافی است، ثانیاً »اُغلِق« مجهول است نه معلوم!(

ترجمءه صحیح سایر گزینه ها:- 33  
 دوستم کتابی تألیف کرده بود که در آن داستان های مفیدی یافت 
می شود! )= یافت می شد(/  بازیکنان مسابقه وقت مشّخصی دارند 
با یکدیگر  اگر مردم  انجام دهند!/   باید کارهایشان را در آن  که 

همزیستی نکنند پس هیچ راهی برای پیشرفت کشورشان نیست!

کلمات مهم: »أرسلنا«: فرستادیم/ »إلی فرعون«: - 26  
کرد/  نافرمانی  پس  »فعصی«:  رسولی/  »رسوالً«:  فرعون/  سوی  به 
»الرسول«: از آن رسول )دقت کنید که وقتی یک اسم ابتدا به صورت 
نکره در جمله به کار می رود )رسوالً( و در ادامه مجّدداً آن اسم تکرار 
می شود به همراه »ال« می آید و این »ال« را غالباً به شکل »این« یا 

»آن« ترجمه می کنیم!( 
 خطاهای سایر گزینه ها:  پیامبر )»رسوالً« نکره است نه معرفه!( ـ
او  از  ـ  نیست!(  سوی«  به  »إلی:  )معادل  برای  ـ  است.(  )اضافی  که 
)»الرسول« که در این جا به صورت »آن پیامبر« معنا می شود را نباید 
برای »فـ«  به شکل ضمیر ترجمه کرد!(/  ولی )معادل صحیحی 
(ـ   نیست!(ـ  رسول ما )»الرسول« ضمیری ندارد!(/  برای )مانند 
آن پیامبر )اّوالً »آن« اضافی است ثانیاً »رسوالً« نکره است نه معرفه!(

کلمات مهم: »الصدق«: صداقت/ »کصّحة اإلنسان«: - 27  
تُدرك«:  ندارد/ »أن  امکان  یُمکن«:  انسان است/ »ال  مانند سالمتی 
درک شود/ »قیمته«: ارزش آن/ »إاّل عندما یُفَقد«: تا زمانی  که از 

دست نرود، فقط زمانی که از دست برود.
ـ : مانند« نیست!(ـ  فعل  خطاهای سایر گزینه ها:  همان )معادل »َک
است!/  همان  نشده  لحاظ  ترجمه  در  ندارد«  امکان  یُمکن:  »ال 
( ـ بدن )اضافی است.( ـ فعل »ال یُمکن: امکان ندارد« در  )مانند 
ترجمه لحاظ نشده است! ـ درک نمی شود )»تُدرك« یک فعل مثبت 
است نه منفی!( ـ آن را از دست بدهد )اّوالً »یُفَقد« مجهول است نه 
معلوم ثانیاً ضمیری ندارد و »آن را« اضافی است!(/  بدن )مانند 
( ـ نمی توانی )»ال یمکن« غایب است نه مخاطب!( ـ دریابی )فعل 

»تُدرك« مجهول و غایب است نه معلوم و مخاطب!( 

رفتیم - 28 اگر  برویم،  اگر  ذهبنا«:  »إن  کلمات مهم:   
)طبق کتاب درسی فعل شرط ماضی را هم می توان ماضی ترجمه 
کرد هم مضارع!(/ »من نفس الطریق اّلذي«: از همان راهی که/ »کّنا 
نذهب منه«: می رفتیم/ »من قبل«: از قبل/ »وصلنا«: می رسیم )چون 
جواب شرط است می توانیم به صورت مضارع ترجمه کنیم!(/ »إلی«: 
به/ »ذلك المکان اّلذي«: به همان مکانی که/ »کّنا نصل إلیه«: به آن 

می رسیدیم/ »دائماً«: همیشه
خطاهای سایر گزینه ها:  از راهی )کلمءه »نفس: همان« در ترجمه 
لحاظ نشده است!(ـ  همیشه )در این بخش از جمله »دائماً« به کار نرفته 
رسیده ایم  ـ  ترجمه شده اند!(  جابه جا  قبل«  »من  و  »دائماً«  کلمات  و 
از  نقلی!(/   نه ماضی  استمراری است  )»کّنا نصل« معادل ماضی 
( ـ رفته بودیم )»کّنا نذهب« معادل ماضی استمراری  راهی )مانند 
) ( ـ رفته بودیم )مانند  است نه ماضی بعید!(/  دائماً )مانند 

کلمات مهم: »من یؤمن«: کسی که )هر کس( ایمان - 29  
»في  شد/  خواهد  موفق  »سینجح«:  این که/  به  »بأنّه«:  باشد/  داشته 
طریقه«: در راهش/ »ال شّك«: بی شک/ »قد استطاع«: توانسته است/ 

»أن یُوصل«: برساند/ »نفسه«: خود را/ »إلی نصف الطریق«: به نیمءه راه
ماضی  معادل  استطاع«  )»قد  می تواند  گزینه ها:   سایر  خطاهای 
نقلی است نه مضارع إخباری!( ـ برسد )»أن یُوصل« یعنی »برساند«!( 
 ایمان داشت )»یؤمن« مضارع است نه ماضی!( ـ در آینده )اضافی 
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ترجمءه صحیح این عبارت: »با بردباری بر نادان، - 34  
یاران زیاد می شوند!«

»رأیُت«، - 35 دیدم:  »الفاّلح«/  کشاورز:  مهم:  کلمات   
»شاهدُت«/ در حالی که محصول را جمع می کرد: »و هو یجمع المحصول«
 خطاهای سایر گزینه ها:  »فاّلحاً« )»کشاورز« معرفه است نه نکره!(ـ  
ندارد!(/  ضمیری  فارسی  عبارت  در  »محصول«  )کلمءه  »محصوله« 
(/  »محصوالً« )کلمءه »محصول« در عبارت   »فاّلحاً« )مانند 

فارسی معرفه است نه نکره!(
ترجمءه متن: 

انسان نمونه ای که برای سرافرازی می کوشد همان انسانی است که 
فّعالیت  به جهان مانند عرصه ای می نگرد که در آن فقط حرکت و 
دیده می شود، چرا که رخوت و بی تحّرکی مساوی با مرگ هستند! 
و هم چنین هر کسی که در هستی هست، اگر موفقیت و پیروزی را 
بخواهد باید با جهان مثل مجموعه ای برخورد کند که در آن پایین و 
باال رفتن وجود دارد که از آن ها گریزی نیست و نمی توان یکی از آن 

دو را فارغ از دیگری انتخاب کرد! 
قرار  ـ  مثال  عنوان  به  ـ  )جوینده(  طالب  مسیر  در  که  سختی هایی 
می گیرد همان است که کمابیش در مسیر دیگران واقع می شود. هر 
بدون  است  آن  در  آن چه  هر  با  را  زندگی  باشد،  بزرگ  جانش  کس 
آزردگی می پذیرد، ولی هر کس که زندگی از او بزرگ تر باشد و کسی 
که شأن خود را کوچک کند، زندگی بر او چیره می شود، در آن هنگام، 
این انسان با ناامیدی زندگی می کند در حالی که دیگران را لعن می کند 

به بهانءه این که در مسیر برآورده کردن نیازهایش نبوده اند!

ترجمءه گزینه ها:  زندگی با انسان ها به طور - 36  
انسان ها  تمام  در  سختی ها  مقدار  می کند!/   برخورد  مشابهی 
است  چیزهایی  از  رفتن  پایین  و  باال  و  تنبلی  است!/   یکسان 
که هرگز گریزی از آن نیست!/  شخص ناامید در حالی زندگی 

می کند که به برآوردن نیازهای دیگران فکر می کند!

ترجمءه گزینه ها:  باال و پایین رفتن از ابزارهای - 37  
انسان نمونه برای رسیدن به سرافرازی است!/  هر کس جانش بزرگ 
باشد سختی ها را تنها در راه خود می بیند و بس!/  هیچ سختی ای 
نیست مگر این که در مسیر انسان ناامید باشد!/  کسی که زندگی را 

با آن چه که در آن است می پذیرد، بدی را احساس نمی کند!

»کیست انسانی که موفقیت و پیروزی همراه اوست؟«:- 38   
 کسی که زندگی بر او غلبه کند!/  کسی که زندگی را فقط با 
یک وجه نمی بیند!/  کسی که تنها به وقوع آن چه دوست دارد فکر 
نمی کند!/  کسی که معتقد است فعالیت از سّنت های الهی است!

مناسب ترین را برای عبارت مقابل تعیین کن:- 39  
»سختی هایی که در راه یک دانش آموز قرار می گیرد همان است که 

در راه دیگران واقع می شود!«
 موفقیت ارزانی کسی است که نمی خوابد!/  شاید سختی در 
فردا آسانی شود!/  روزگار دو روز است، روزی به سود تو و روزی 

به زیانت!/  دنیا پوشیده از آزمایشات و سختی هاست! 

»کانت« فعل شرط است نه جواب شرط!- 40  

»صّغر« بر وزن »فّعل« از باب تفعیل است نه تفّعل!- 41  

»الطالب« اسم فاعل از ثالثی مجّرد است، بنابراین - 42  
مصدر آن »مطالبة« که یک مصدر ثالثی مزید است، نمی باشد!

به - 43 توجه  )با  »المسافریِن«  عبارت:  این  خطاهای   
معنای جمله در این جا به یک اسم جمع نیاز است نه مثنی، بنابراین 
»المسافریَن« صحیح است!( ـ »واقَفیَن« )این کلمه اسم فاعل است، 

بنابراین باید به صورت »واقِفیَن« باشد!(

ترجمءه گزینه ها:  شبانه حرکت کرد: شب هنگام - 44  
)نه صبح( حرکت کرد!/  مرداب: مکانی که در آن آب هایی وجود 
آن  از  که  ابر  از  نوعی  ابر:  است!/   ناپسند  بوی آب هایش  و  دارد 
فقط باران می بارد! )کلمءه »فقط« نادرست است!(/  تیم: گروهی از 

مردمی که یک هدف دارند!

ساعت دوازده، یک ربع کم:- 45   
 11:45/  یازده و چهل و پنج دقیقه/  11 و 30 دقیقه/ 

 12 پانزده دقیقه کم

»أحسن« - 46 عبارت،  این  در  گزینه ها:   بررسی   
اسم تفضیل است!/  در این عبارت، »أشرف« اسم تفضیل است!/

 در این عبارت، »أوسط« و »خیر« اسم تفضیل هستند!/  در این 
عبارت، »أفضل«، »ألین«، »ألطف« و »اآلخرین« اسم تفضیل هستند!

در این عبارت، »الم« به معنای »باید« است و الم - 47  
امر می باشد!

فروتنی  باید  قلب  قدرت خدا،  آثار  هنگام مشاهدءه  گزینه ها:   ترجمءه 
کند!/  به دوستانت کمک کن تا از مشکالتشان به راحتی خارج شوند!/ 
 بر انسان واجب است که بسیار تالش کند تا خودش را اصالح کند!/ 

 دوست من به مغازءه دیگری رفت تا شلوار ارزان تری بخرد!

حرف »ن« در »سینفع + ني« نون وقایه است!- 48  
در فعل های »یُغّني«، »ال تحزني« و »یبني« نون جزء حروف اصلی 

فعل است و نون وقایه نیست!

فعل - 49 »تتعّلم«  شرط،  ادات  »ما«  عبارت،  این  در   
شرط و »تُبّعد« جواب شرط است!

از  را  تو  بگیری،  یاد  مختلف  علوم  از  چه  هر  گزینه ها:   ترجمءه 
نادانی دور می سازد! )مای شرط(/  درختان خفه کننده در کشور 
ما نروییدند، زیرا درختانی استوایی هستند! )مای نفی(/  در آن 
کتابی که بعد خواندنش در تو اثر گذاشت چه چیزی یافتی؟ )مای 
پرسشی(/  هیچ انسان صبوری نیست که بر مشکالت صبر کند، 

مگر این که موفقیت را به دست آورد! )»ما«ی منفی کننده(

مفعول مطلق دارای ساختار »فعل + مصدر همان - 50  
فعل« می باشد که در این گزینه چنین ساختاری وجود ندارد!

بررسی سایر گزینه ها:
 در این عبارت، »أکرمت« فعل و »إکراماً« مفعول مطلق آن است!

ب« فعل و »تأدیباً« مفعول مطلق آن است!  در این عبارت، »أدَّ
 در این عبارت، »رغب« فعل و »رغبًة« مفعول مطلق آن است!
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1 صفحهآزمون عمومی

  عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربّیة )35-26(.
26 -:موا ألنفسکم من خیٍر تَجدوه عند اهلل ！و ما تُقدِّ

1(هرچهازنیکیهایخودپیشبفرستیدآنهارانزداهللمییابید!
2(آنچهازکارهایخیربرایخودتقدیمکنیدآنهارانزداهللبازمییابید!
3(آنچهراازخوبیبرایخودتانپیشبفرستیدآنرانزدخداوندمییابید!

4(هرچهراازنیکوییبهخودتانتقدیمکنیدآنهارادرنزدخداوندبازمییابید!
»ربّما تَستطیع أن تَملك بالظّلم کلَّ ما ترید، ولکن بدعاء مظلوٍم تَفقد کلَّ ما قد ملکَت!«:- 27

1(چهبسابتوانیباظلمهرچهرابخواهیمالکشوی،ولیبادعاییکمظلومهمءهآنچهرامالکشدهای،ازدستمیدهی!
2(چهبساتوانستهباشیبهوسیلءهظلمهرچهرادوستداریمالکشوی،اّمابادعایمظلومعلیهتوهمءهآنچهراکسبکردهای،ازدستخواهیداد!
3(شایدتواناییداشتهباشیباظلمهمءهآنچهرابخواهیبهچنگآوری،اّمابایکنفرینمظلومتمامآنچهراکهدردستانتواست،ازدستمیدهی!

4(شایدقادرباشیبهوسیلءهظلمتمامچیزهاییراکهدوستداریبهدستآوری،ولیبایکدعایمظلومهمءهچیزهاییراکهمالکشدهای،ازدستمیدهی!
»َقّدم لي صدیقي هدیّة في الحکمة و الموعظة کانت قّیمة، و أرشدتني إلی سبیل الخیر!«:- 28

1(هدیهایراکهدوستمازحکمتوموعظهایارزشمندبهمندادمرابهراهخیرهدایتمینماید!
2(دوستمبهمنحکمتوموعظهایهدیهدادکهارزشمنداستومرابهخوبترینراههدایتمیکند!
3(هدیهایکهدوستمازحکمتوپندبهمندادارزشمندبودومرابهسمتبهترینراههاهدایتکرد!

4(دوستمهدیهایدرزمینءهحکمتوپندبهمنتقدیمکردکهارزشمندبود،ومرابهسویراهخیرهدایتنمود!
»ال یَرَضی أخي أن یَسبَّ مَن َسَخطه، و بِحلمه یُرضي اهللَ«:- 29

1(برادرمرادشنامدادنبهکسیکهاوراخشمگینکردهخشنودنمیکندوبردباریاشخداراراضیمینماید!
2(برادرمرادشنامدادنکسیکهاوراعصبانیکردهراضینمیکندوخداوندازبردباریاشراضیمیشود!

3(برادرمرضایتنمیدهدکهدشنامدهدبهکسیکهاوراعصبانیکردهوخداوندازبردباریاشخشنودمیگردد!
4(برادرمراضینمیشودبهکسیکهاوراخشمگینکردهاستدشنامدهدوبابردباریاشخداراخشنودمیسازد!

»إّن الجهَل یُسّبب أن نَجَد طُرقًا لقضاء حیاتنا تَتجلَّی لنا سهلًة، ولکنّها تَنتهي إلی الخسارة!«:- 30
1(ایننادانیسببیافتنراههایسهلالوصولبرایگذرانزندگیمیشود،لکنبهخسارتپایانمییابد!

2(نادانیقطعاًمسّببآناستکهراههایگذرانزندگیبهشکلسادهدرنظرمانجلوهگرشود،امابهخسارتبینجامد!
3(نادانیباعثمیشودبرایگذرانزندگیمانراههاییرابیابیمکهبرایمانآسانجلوهمیکند،ولکنبهخسارتمنتهیمیشود!

4(قطعاًنادانیاستکهسببمیشودراههاییراکهبرایماآسانجلوهکردهبرایگذرانزندگیمانبیابیم،ولیآنراههابهخسارتمنجرمیشود!
»ال یَحزنْني قوُل الّذین یَتکلَّمون عنّي جاهلین، و أنا أعلُم َجهلَهم!«:- 31

1(قولکسانیکهازجهلمنسخنمیگویندومنجهالتشانرامیدانم،نبایدمراناراحتکند!
2(سخنآنانکهدرموردمنحرفمیزننددرحالیکهجاهلاندومنبهجهلشانآگاهم،ابداًناراحتمنمیکند!
3(هیچگاهسخنکسانیکهدربارءهجهلمنحرفمیزنندحالآنکهمنجهالتشانرامیدانم،ناراحتمنمیکند!

4(نبایدگفتارکسانیکهدرموردمنجاهالنهسخنمیگویندمراناراحتکند،درحالیکهمنآگاهبهجهلشانهستم!
»عجائب الخلقة کثیرة، منها أّن هناك أسماکًا ال تُضيء تحت البحار إاّل بالّضوء المضيء الّذي تحت عیونها!«:- 32

1(عجایبخلقتبسیاراست،ازجملهماهیهاییکهفقطبانورتابناکیکهدرزیرچشمدارندزیردریارانورانیمیکنند!
2(عجایبزیادیدرخلقتاست،ازجملهماهیهاییهستندکهزیردریاهارانورانیمیکنندفقطبانوریکهزیرچشمهایشانهست!

3(شگفتیهایآفرینشبسیارند،ازجملهماهیانیهستندکهفقطبانورروشنیبخشیکهزیرچشمهایشانهستزیردریاهاراروشنیمیبخشند!
4(شگفتیهایبسیاردرخلقتاست،ازجملهدرماهیانیاستکهزیردریاهاراروشنینمیبخشندمگرباروشنایینوریکهزیرچشمهایشانموجوداست!

عّین الصحیح:- 33
الّسنینمنالُعمرونحنفيغفلة:سالهایعمربهسرعتمیگذردومادرغفلتهستیم! 1(ماأسرعَمرَّ

ضمنها:هرگاهکاربدیراانجامدادیکارنیکیانجامبدهتاآنراجبرانکنی! 2(إذاعملَتَسّیئًةفاعملحسنًةحّتیتُعوِّ
لالظالَمإلیالّضوء:انسانباساختناشیاییتاریکیرابهروشناییتبدیلکردهاست! 3(یَصنعاإلنسانأشیاَءتُحوِّ

ا:گربهباترّشحمایعپاککنندهاززبانشحیوانخاّصیشدهاست. رمنلسانالقّطجعلهحیوانًاخاصًّ 4(إفرازالّسائلالمطهَّ
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عّین الصحیح:- 34
1(أناکتبتمقالتيالعلمّیةالثالثةفيثمانيصفحاتقبلعشرةأشهر:منسومینمقالءهعلمیخودرادهماهپیشدرهشتصفحهنگاشتم!

2(فيالمباراةالماضیةسّجلفریقناسّتةأهدافوالفریقالمقابلثالثة:درمسابقءهگذشتهتیمماششمینگلراثبتکرددرحالیکهتیممقابلسومینرا!
3(منغرسخمسشجراتفيالیومالخامسعشرمنشهراسفندفلهثالثجوائز:هرکسدرروزپانزدهاسفندماهپنجدرختبکاردسّومینجایزهبرایاوست!
4(کّلطالبیقرأأربعةکتبمنهذینالمؤّلفیناالثنینسُتعطَیلهجائزٌةواحدةنفیسة:بههردانشآموزکهچهارکتابایندونویسندهرابخواندجایزءه

گرانقیمتیدادهخواهدشد!
»دانش آموزی را می بینم که تمرین های درس را در کالس می نویسد.«:- 35

الطالبیکتبتمارینالدروس! 2(رأیتفيالصفِّ ! 1(اُشاهدطالبًایکتبتماریَنالّدرسفيالصفِّ
! 4(رأیُتالطالبوهویکتبتمارینالدروسفيالصفِّ طالبًاوهویکتبتمارینالدرس! 3(اُشاهدفيالصفِّ

  ِاقرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة )36-42( بما یناسب النّص:
إذا َعزمنا أن نجعل إرادتَنا قویًّة فإّن التخیُّل، و إن کان صعباً بعض األحیان ولکنّه وسیلة فّعالة في سبیل تحقُّق ذلك، فعلی سبیل المثال إذا 

استطاع اإلنساُن أن یَتخّیل أنّه علی ساحل البحر یَستریح، فإّن هذا یُقّلل ما فیه من االضطراب!
کذلك في هذا المجال تُمکن االستفادُة من األخطاء و غفرانها ولکن بالّشکل الصحیح؛ فلهذا یمکن اإلغماض عنها بعَض األحیان لیعود إلی العمل 

من جدید بإرادة أقوی!
و یؤکَّد أّن العادات الجّیدة تُقّوي العزیمَة إن کانت منتظمة و لو کانت صغیرة؛ و العامُل اآلخر هو تعیین الجائزة بعد القیام بالعمل بشرط صّحته و 

ُحسن عمله؛ ألنّه من جهة یُسّبب أّن الشخص یَنسی الّتَعب و الجهد الّذي بذله عند القیام به و من جهة اُخری تشجیع له علی العمل! 
أّي موضوع لم یُذکر في النّص؟- 36

2(فائدةاإلغماضعنبعضاألخطاء!  1(أثرالعاداتالحسنةفياإلنسان!
4(تعلیماآلخرینوأثرهفيسبیلالحصولعلیالّنجاح! 3(تأثیرقّوةالخیالفيإیجادالطمأنینةلإلنسان!

عّین الصحیح:- 37
1(إذاکانتلدیاإلنسانإرادةقویّةفإّنهالیلتفتإلیاالُمورالّصغیرةورعایةالّنظمفیها!

2(إّنرعایةالترتیبواجتنابالتفریقتَرفعشخصّیةاإلنسانفيمجالاإلرادة!
3(علیناأننغفرکّلأخطائناونَنسیآالمهاحّتینقومبالعملمنجدید!

4(تعیینالجائزةأهّموسیلةللحصولعلیإرادةقویّة!
عّین الخطأ:- 38

2(إّناإلرادةالقویّةالتحصلباّتخاذطریقةواحدةوعملواحد! قاإلرادةالقویّة! 1(تقویةالخیالتکفيالّناَسفيسبیلتحقُّ
4(الیستطیعالّناسکّلهمأنیتخّیلوااُموًراوحاالتتُقّللمنشّدةاضطرابهم! قمانریده! رتحقُّ 3(مناألدواتالمفیدةللحصولعلیإرادةقویّةهوتصوُّ

عّین الصحیح للفراغ: للحصول علی اإلرادة القویّة یجب ............... - 39
2(أننعملأعماالًجدیدةفيحیاتنا!  1(أننُقّويقّوةخیالنا!

4(أاّلنشتّدعلیالنفسبلنّتخذسبیلالرأفةعلیها! 3(أننأخذالجوائزبعدالقیامباألعمال!
  عّین الخطأ في اإلعراب و التحلیل الصرفي )42-40(.

»یَتخّیل«:- 40
/معفاعلهجملٌةفعلیة 1(مضارعـللمفردالغائبـمزیدثالثي)لهحرفانزائدان(ـمتعدٍّ

2(فعلمضارعـمزیدثالثي)ماضیه»خّیل«منبابتفعیل(/فعلوفاعٌل،والجملةفعلیة
3(فعلمضارعـللمفردالمذکرالغائبـمزیدثالثي)منبابتفّعل(/فعلوفاعٌل،والجملةفعلیة
4(مضارعـللغائبـمزیدثالثي)ماضیه»تخّیل«منبابتفّعل(ـمعلوم/معفاعلهجملٌةفعلیة

»یُسبِّب«:- 41
ـمعلوم/معفاعلهجملٌةفعلیة 1(فعلمزیدثالثي)بحرفزائدواحد(ـمتعدٍّ

ـمعلوم/فعلومعفاعلهجملٌةفعلیةوخبر»أّن« 2(مزیدثالثي)منبابتفعیل(ـمتعدٍّ
3(مضارعـللمفردالمذّکرالغائبـمزیدثالثي)منبابتفّعل(ـالزم/معفاعلهجملٌةفعلیة

4(فعلمضارعـمزیدثالثي)لهحرفواحدزائدمنبابتفعیل(/الجملةفعلیةوخبرلحرف»أّن«المشبهةبالفعل
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»أقوی«:- 42
1(اسمـمفردمذّکرـاسمتفضیل)حروفهاألصلیة:»قوي«(/صفةللموصوف»إرادة«

2(مفردمذّکرـاسمتفضیل)علیوزنأفعل(ـنکرة/مضافإلیهللمضاف»إرادة«
3(مفردمذّکرـاسمتفضیلـنکرة/مجروربالتبعیةللموصوف»إرادة«
4(اسمـمفردمذّکرـاسمتفضیل)فعلهمجردثالثي(/إعرابهمجرور

  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )50-43(.
عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:- 43

فِطَعبْراألنابیِب! 2(لِباِلِدناتَجاِربَکثیرٌةفيِصناَعِةنَقِلالنِّ َةَعَشَریُساويثَمانیٍن! ٌةوتِسعوٌنناقُِصِستَّ 1(ِستَّ
بِةذاتاالُصوِلالفاِرسیَّة! ِةمِئاُتالَکلماِتالُمعرَّ 4(فياللُّغِةالَعربیَّ ! مِنأهِلالباِطِلوالتأُخذواالباِطَلمِنأهِلالَحقِّ 3(ُخذواالَحقَّ

عّین الصحیح عن المفردات:- 44
1(نعلمأّنللبّطغّدةطبیعّیةبالقربمنذنبها.)جمع(←ُغدد،ذنوب

2(عندمانمشيعلیالّرمالالحاّرةتحرقأقدامنا.)مترادف(←نسیر،رجال
3(اشتّدتالّریاحوحدثتأعاصیرفيتلكالمنطقة.)مفرد(←رائحة،إعصار

4(أظهرلناأصدقاؤناصدقهموهممنالمصلحین.)متضاد(←أضمر،المفسدین
عّین ما فیه جمع سالم للمؤنث:- 45

1(أنشدالّشاعُرقصیدًةطویلة،األبیاُتالجمیلةفیهاکثیرة!
2(استمعناإلیأصواتالطّیورفيالغابةوهيجمیلةوکثیرة!

3(إنیُنَقلالّنفُطبواسطةاألنابیبفالنَحتاجإلیآالتلتقلیلالّضغط!
رفيالوصولإلیها! 4(بعضاألعمالتَحتاجإلیأوقاتمعّینةفیجبأنالنَتأخَّ

عّین »الیاء« تُستخدم خطأ:- 46
4(أخبرني 3(أجلسني 2(أفلحني 1(أکرمني

عّین ما لیس فیه »نون الوقایة«:- 47
2(أعجبنيالرّساُمالماهراّلذيلمتُکنلهیدان! 1(أرسلَتنياُّميلشراءشریحةلجّوالها!

دتنيعنالخطراتالموجودة! 4(الّتحذیراتالکثیرةفيالطریقبعَّ 3(یااُختيالعزیزة؛بیِّنيلناتأثیرالمحّبةفيتربیةاألطفال!
عّین الصحیح في البناء للمجهول )حسب المعنی(:- 48

ض الحیاُة للموت!«  »ِاسَتخدم الناُس النفط في الصناعة و ابتعدت األرُض من السالمة بإکثارهم في االستفادة منه و حینئذ یُهّددون البیئَة و تتعرَّ
ضللموت 4(...تُتعرَّ دالبیئة 3(...وحینئذتُهدَّ 2(اُبتِعدمنالّسالمة... 1(اُسَتخِدمالناُس

عین ما لیس فیه فعٌل یصف ما قبله:- 49
2(التَرفعصوتَكبأّيدلیلعندماتتکّلممعاُّمك!  1(للحرباءعیٌنتَدورکّلاِّتجاهتُریده!

4(اُلِّفکتاٌبعظیمیُحصيمدنناالجّذابةللّسیاحة! ملقمانمواعظقّیمةیشیرالقرآنإلیها! 3(یُقدِّ
ر لي أمري، و یا ............... ِاجعلني من عبادك الّصالحین!«- 50 عّین الخطأ للفراغین: »............... یَسِّ

ـالرحیم 4(یاربِّ هّمـرحمن 3(الّلٰ 2(یااهللـمعبودي ـإلهي 1(ربِّ
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خطاهایسایرگزینهها:
دشنامدادن)»أنیسّب«فعلاستنهمصدر!(ـخشنودنمیکند
)»الیَرضی«یعنی»راضینمیشود«!(ـبردباریاش)حرف»بـ«در

»بحلمه«ترجمهنشدهاست!(
ـخداوند ) )مانند نمیکند راضی ـ ) )مانند دشنامدادن 
راضیمیشود)اّوالً»یُرضي«یکفعلمعلوموبهمعنای»راضیمیکند«

است،ثانیاًباتوجهبهمنصوببودن»اهلَل«اینکلمهمفعولاست!(
) خداوندخشنودمیگردد)مانند

کلمات مهم:»إّن«:قطعاً)میتواندترجمهنشود!(/- 30 
»الجهل«:نادانی/»یُسبّب«:باعثمیشود/»أننجد«:بیابیم/»طُرقاً«:
راههاییرا/»لقضاءحیاتنا«:برایگذرانزندگیمان/»تتجلّیلناسهلًة«:
منتهی »تنتهي«: ولکن/ »ولکّنها«: میکند/ جلوه آسان برایمان که

میشود/»إلیالخسارة«:بهخسارت
خطاهایسایرگزینهها:

این)اضافیاست.(ـیافتن)»أننجد«فعلاستنهمصدر!(ـ
راههایسهلالوصول)اّوالً»طرقاً«نکرهاستنهمعرفه،ثانیاً»تتجّلی
لنا«درترجمهلحاظنشدهاستوثالثاً»سهلًة«حالاستنهصفت!(ـ

زندگی)ضمیرموجوددر»حیاتنا«ترجمهنشدهاست!(
قطعاً)»إّن«برکّلجملءهبعدازخودشتأکیدمیکندوبایددر
دقیقی )ترجمءه که است آن مسّبب ـ شود!( ترجمه ابتدایجمله
برای»یسّبب:باعثمیشود«نیست!(ـراههای)»طرقاً«نکرهاست
(ـدرنظرمان)معادل»لنا«نیست!( نهمعرفه!(ـزندگی)مانند

استکه)اضافیاست.(ـجلوهکرده)»تتجّلی«مضارعاستنه 
ماضی!(ـآنراهها)دقیقترآناستکهضمیر»ها«در»ولکّنها«را

بهشکلضمیرترجمهکنیمنهبهشکلمرجعآن!(

ناراحت- 31 مرا نباید یحزنْني«: »ال مهم: کلمات  
کند/»قولاّلذین«:گفتارکسانیکه/»یتکّلمون«:سخنمیگویند/
»عّني«:درموردمن/»جاهلین«:جاهالنه/»وأناأعلم«:درحالیکه

منآگاههستم/»جهلهم«:بهجهلشان
ازجهلمن)»جاهلین«حالاستوباید خطاهایسایرگزینهها:
بهشکلقیدحالتترجمهشود!(ـومن)»وأناأعلم«جملءهحالیه

استوبایدبا»درحالیکه«ترجمهشود!(
(ـابداً)اضافیاست.(ـناراحتمنمیکند)»ال« ومن)مانند

در»الیحزْن«ازنوع»نهی«استنه»نفی«!(
(ـناراحتم هیچگاه)اضافیاست.(ـدربارءهجهلمن)مانند

) نمیکند)مانند

کلمات مهم:»عجائبالخلقة«:شگفتیهایآفرینش/- 32 
)»هناك« هناك«:هستند »أّن ازجمله/ »منها«: بسیارند/ »کثیرة«:
دارد،هست«میباشد.(/ بهمعنای»وجود اسمیه ابتدایجملءه در
»أسماکاً«:ماهیانی/»التُضيء«:روشنیمیبخشند)بهدلیلوجود
»إاّل«میتوانیماینفعلرامثبتترجمهکنیم!(/»تحتالبحار«:زیر
روشنیبخشی نور با اّلذي«: المضيء »بالضوء فقط/ »إاّل«: دریاها/

که/»تحتعیونها«:زیرچشمهایشانهست

کلمات مهم:»ما«:آنچه/»تُقّدموا«:پیشبفرستید/- 26 
را آن »تجدوه«: خوبی/ از خیرٍ«: »من خودتان/ برای »ألنفسکم«:

مییابید/»عنداهلل«:نزدخداوند
خطاهایسایرگزینهها:

ـ: نیکیهایخود)اّوالً»خیر«مفرداستنهجمع،ثانیاًحرف»ل
برای«در»ألنفسکم«ترجمهنشدهاست،ثالثاً»خود«اضافیاست.(ـ

آنها)»ه«یکضمیرمفرداستنهجمع!(
کارهایخیر)کلمءه»خیر:خوبی«مفرداستنهجمع!(ـآنها

) )مانند
»برای معنای به »ألنفسکم« شریفه آیءه این )در خودتان به 

) خودتان«است!(ـآنها)مانند

»تستطیع«:- 27 شاید/ چهبسا، »ربّما«: مهم:  کلمات  
بتوانی/»أنتملك«:مالکشوی/»بالظّلم«:باظلم/»کّلماترید«:هرچه
رابخواهی/»ولکن«:ولی/»بدعاءمظلومٍ«:بادعاییکمظلوم/»تفقد«:از

دستمیدهی/»کّلماقدملکَت«:همءهآنچهرامالکشدهای
خطاهایسایرگزینهها:

توانستهباشی)»تستطیع«مضارعاستنهماضی!(ـدوستداری
از ـ نهمعرفه!( نکرهاست )معادل»ترید«نیست!(ـمظلوم)»مظلومٍ«

دستخواهیداد)»تفقد«معادلمضارعاستنهآینده!(
نفرین)دراینعبارتمعادلدقیقیبرای»دعاء«نیست!(ـمظلوم

) )مانند
) (ـمظلوم)مانند دوستداری)مانند

کلمات مهم:»قّدملي«:بهمنتقدیمکرد/»صدیقي«:- 28 
دوستم/»فيالحکمةوالموعظة«:درزمینءهحکمتوپند/»کانت
سبیل »إلی نمود/ هدایت مرا »أرشدتني«: بود/ ارزشمند قّیمة«:

الخیر«:بهسویراهخیر
خطاهایسایرگزینهها:

که)بایدقبلاز»ارزشمندبود«بیاید،زیرا»کانتقّیمة«جملءه
موعظهای ـ نیست!( »في« )معادل از ـ »قّدم«!( نه است وصفیه
ارزشمند)اّوالً»الموعظة«معرفهاستنهنکره،ثانیاً»کانت:بود«در
ترجمهلحاظنشدهاست!(ـهدایتمینماید)»أرشدت«ماضیاست

نهمضارع!(
ثانیاً است، نشده ترجمه در« »في: )اّوالً موعظهای و حکمت 
هدیه)»هدیّة«نکرهاستنهمعرفه!(ـ »الموعظة«معرفهاستنهنکره!(ـ

است)»کانت«ماضیاستنهمضارع!(ـخوبترین)»الخیر:خوبی«در
) اینعبارتاسمتفضیلنیست!(ـهدایتمیکند)مانند

راهها ـ ) )مانند بهترین ـ ) )مانند از ـ ) )مانند که
)»سبیل«مفرداستنهجمع!(

کلمات مهم:»الیَرضی«:راضینمیشود/»أخي«:- 29 
اورا برادرم/»أنیسّب«:دشنامدهد/»منسخطه«:بهکسیکه
خشمگینکردهاست/»بحلمه«:بابردباریاش/»یُرضياهلل«:خدارا

خشنودمیسازد
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خطاهایسایرگزینهها:
)»عیون« چشم ـ است. نشده لحاظ ترجمه در »هناك« کلمءه 
جمعاستنهمفرد!(ـدارند)معادلیدرجملءهعربیندارد!(ـدریا

)»البحار«جمعاستنهمفرد!(
در)اضافیاست.(ـ عجایبزیادی)»کثیرة«خبراستنهصفت!(ـ

نوریکه)کلمءه»المضيء«درترجمهلحاظنشدهاست!(
در ـ ) )مانند درخلقت ـ ) )مانند بسیار شگفتیهای

) ماهیانی)»در«اضافیاست.(ـنوریکه)مانند

ترجمءهصحیحسایرگزینهها:- 33 
گذرسالهایعمرچهقدرسریعاستدرحالیکهمادرغفلتهستیم!
انسانچیزهاییمیسازدکهتاریکیرابهروشناییتبدیلمیکنند!
ترشحمایعپاککنندهاززبانگربه،آنراحیوانخاّصیکرده

است)قراردادهاست(!

بررسیخطاهایسایرگزینهها:- 34 
ششمین)»سّتة:شش«عدداصلیاستنهترتیبی!(
سومین)»ثالث:سه«عدداصلیاستنهترتیبی!(

دو این از کتاب چهار که دانشآموزی »هر صحیح: ترجمءه 
نویسندهبخواند،بهاویکجایزءهگرانقیمتدادهخواهدشد!«

میبینم:- 35 »طالباً«/ را: دانشآموزی مهم: کلمات  
در الّدرس«/ تمارین »یکتب را: درس تمرینهای که »اُشاهد«/

کالس:»فيالصّف«/مینویسد:»یکتب«
خطاهایسایرگزینهها:

»الطالب«)»دانشآموزی« »رأیت«)»میبینم«مضارعاستنهماضی!(ـ
نکرهاستنهمعرفه!(ـ»الدروس«)»درس«مفرداستنهجمع!(

وهو)اضافیاست،زیرادراینعبارتجملءهوصفیهداریمنه
جملءهحالیه!(

(ـ »وهو«)مانند (ـ »الطالب«)مانند (ـ »رأیُت«)مانند
) »الدروس«)مانند

ترجمءه متن:
»اگرقصدداریمارادءهخودراقویکنیم.تخّیل،اگرچهبعضیاوقات
بهعنوان راهتحّققآنمیباشد، اماوسیلءهمؤثریدر سختاست
استراحت دریا ساحل در که کند تخّیل بتواند انسان اگر مثال

میکند،اینکاراضطرابشراکاهشمیدهد!
همچنیندراینزمینهاستفادهازاشتباهاتوبخشیدنآنهاامابه
شکلصحیح،ممکناست،گاهیمیتوانازاشتباهاتچشمپوشی

کردتاازنوباارادهایقویتربهکاربازگردد!
وتأکیدمیشودکهعادتهایخوباگرمنظمباشندارادهراتقویت
میکنندحتیاگرکوچکباشند؛وعاملدیگرتعیینپاداشبعداز
پرداختنبهیککاربهشرطدرستیوحسنانجامآناست؛زیرا
ازیکسوباعثمیشودکهشخصخستگیوتالشیراکههنگام
انجامکاربهخرجدادهاست،فراموشکندوازسوییدیگربرایش

تشویقیبرکاراست!«

ترجمءهگزینهها:- 36 
تأثیرعاداتنیکدرانسان!

فایدءهچشمپوشیازبرخیخطاها!
تأثیرنیرویتخّیلدرایجادآرامشانسان!

آموزشدیگرانوتأثیرآندرراهبهدستآوردنموفقیت!)در
متنچنینچیزیذکرنشدهاست!(

ترجمءهگزینهها:- 37 
اگرانسانارادهایقویداشتهباشدبهامورکوچکورعایتنظم

درآنهاتوجهنمیکند!
رعایتترتیبوپرهیزازپراکندگیشخصیتانسانرادرزمینءه

ارادهباالمیبرد!
بایدتمامخطاهایمانراببخشیمودردهایآنرافراموش ما

کنیمتاازنوبهکاربپردازیم!
تعیینپاداشمهمترینوسیلهاستبرایبهدستآوردنارادءهقوی!

ترجمءهگزینهها:- 38 
تقویتتخّیلدرراهمحّققشدنارادءهقویبرایمردمکافیاست!

ارادءهقویبابهرهگیریازیکروشویککاربهدستنمیآید!
ازجملهابزارهایمفیدبرایبهدستآوردنارادهایقویتصّور

تحّققآنچیزیاستکهآنرامیخواهیم!
همءهمردمنمیتواننداموروحاالتیراتخّیلکنندکهازشدت

اضطرابشانمیکاهند!

برایبهدستآوردنارادءهقویباید................- 39 
قّوءهتخّیلمانراتقویتکنیم!

کارهایجدیدیدرزندگیمانانجامدهیم!
بعدازانجامکارهاپاداشدریافتکنیم!

بهخودسختنگیریمبلکهمسیرمهربانیباخودراپیشبگیریم!

بابتفّعل- 40 از بروزن»یتفّعل«مضارع »یتخّیل« 
استنهتفعیل!

»یُسبّب«بروزن»یُفّعل«مضارعازبابتفعیلاست- 41 
نهتفّعل!ـالزم)»یسبّب«بهمعنای»باعثمیشود«مفعولپذیراست.(

»إرادةأقوی«یکترکیبوصفیاستو»أقوی«- 42 
صفتاستنهمضاٌفالیه!

مانند- 43 عدد )این »تسعوٌن« عبارت: این خطاهای 
جمعهایمذّکرسالماست،بنابراین»تسعوَن«صحیحاست!(ـثمانیٍن
»ثمانیَن« بنابراین است، سالم مذّکر جمعهای مانند نیز عدد )این

صحیحاست!(

بررسیگزینهها:- 44 
جمع»غّدة«:»ُغدد«/جمع»ذنب:دم«:»أذناب:دمها«نه»ذنوب:

گناهان«
»أقدام: مترادف میرویم«/ »نسیر: میرویم«: »نمشي: مترادف 

پاها«:»أرُجل:پاها«نه»ِرجال:مردان«
مفرد»الریاح:بادها«:»الریح:باد«نه»الرائحة:بو«/مفرد»أعاصیر:

گردبادها«:»إعصار:گردباد«
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متضاد کرد«/ پنهان »أضمر: کرد«: آشکار »أظهر: متضاد 
»المصلحین:درستکاران«:»المفسدین:بدکاران«

دراینعبارت،»آالت«جمعمؤّنثسالمومفرد- 45 
آن»آلة«است!دقتکنیدکهدرسایرگزینهها،»األبیات«،»أصوات«

و»أوقات«جمعمکّسرهستندنهجمعمؤّنثسالم!

ضمیر»ي«درتمامگزینههابههمراهنونوقایه- 46 
بهکاررفتهواینیعنینقشمفعولیدارد،امافعل»أفلح:رستگارشد«
یکفعلالزماستومفعولنمیپذیرد!درسایرگزینهها»أکرم:گرامی
داشت«،»أجلس:نشاند«و»أخبر:باخبرکرد«همگیمتعّدیهستند!

اصلی- 47 حروف جزء »بَیِّني« فعل در »ن« حرف 
»أعجبني« »أرسلتني«، است،بنابرایننونوقایهنیست!در

دتني«نونوقایهدارند! »بَعَّ ودر

بایدبدانیمکهفقطازفعلهایماضیومضارع- 48 
فعلهای و امر فعلهای از و فعلمجهولساخت متعّدیمیتوان

الزم،فعلمجهولساختهنمیشود!

دراینسؤال،فعلهای»ابتعدت:دورشد«و»تتعّرض:درمعرِض...
)رّد کرد مجهول را آنها نمیتوان و هستند الزم میگیرد« قرار

) و گزینههای
همچنینبرایمجهولکردنیکفعلمتعّدیبایدفاعلآنراحذف
 بنابراین کرد؛ جایگزین فاعل نایب عنوان تحت را مفعولش و
نادرستاستزیرافاعلیعنی»الناس«راحذفنکردهاست!ضمناً

(باشد:»اُسُتخِدَم«. ـُ حرکتحرف»ت«نیزبایدضّمه)ـ
،فاعلفعلحذفشدهوفعلمجهولمتناسببانایبفاعل در

)البیئة(بازنویسیشدهاست!

دراینعبارتجملءهوصفیهوجودندارد!- 49 
بررسیسایرگزینهها:

»عیٌن«اسمنکرهو»تدور«جملءهوصفیهاست!
»مواعظ«اسمنکرهو»یشیر«جملءهوصفیهاست!
»کتاب«اسمنکرهو»یُحصي«جملءهوصفیهاست!

دقتکنیدکهحرفنداء»یا«برسراسم»ال«دار- 50 
»الرحیم«نادرستاست! بهکارنمیرودودر
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1 صفحهآزمون عمومی

  عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربّیة. )35-26(
26 -:أ و لم یَعلموا أّن اهللَ یَبسط الّرزق لمن یَشاء！

1(وآیاندانستهاندکهخداوندروزیرابرایهرکسبخواهدمیگستراند؟
2(وآیانمیدانندکهاهللروزیهارابرایهرکسبخواهدگسترشمیدهد؟

3(آیاوندانستهاندکهاهللروزیهایخودرابرایکسیمیگستراندکهبخواهد؟
4(آیاونمیدانندکهخدابرایکسیکهازاوبخواهدروزیخودرامیگستراند؟

»السیرة الَحسنة کشجرة الزیتون، ال تَنمو سریعاً ولکنّها تَعیش طویالً!«:- 27
1(یکرفتارنیکوماننددرختزیتونسریعنمیبالدولیزندگیطوالنیخواهدداشت!

2(راهوروشخوبچوندرختزیتوناست،بهسرعترشدنمیکنداماطوالنیزندگیمیکند!
3(سیرءهنیکهمچوندرختزیتوناستکهسریعرشدنمیکند،ولیزندگیطوالنیمیکند!

4(یکسیرءهحسنهماننددرختزیتونیاستکهبهسرعتبزرگنمیشود،امازندگیاشطوالنیاست!
ك عندما کان اآلخرون نیامًا!«:- 28 »إن شاهدَت أحًدا قد وصل إلی القّمة فإنّه کان یَتحرَّ

1(اگرکسیرادیدیکهبهقّلهرسیدهاست،قطعاًزمانیکهدیگرانخفتهبودنداوحرکتمیکرد!
2(اگرمشاهدهکردیکسیبهقّلهایرسیده،حتماًدرحرکتبودهاستوقتیدیگرانخوابیدهبودند!

3(اگرکسیراکهبهقّلهایرسیدهاستببینی،قطعاًحرکتیداشتهدرحالیکهدیگرانخوابیدهبودند!
4(اگرمشاهدهکنیکسیراکهبهقّلهرسیده،قطعاًدرحالیکهدیگرانخوابیدهبودندمیخواستحرکتکند!

»من أفضل الطُّرق الکتشاف کَذِب األشخاص هو مقایسة ما یقولونه بما یفعلونه!«:- 29
1(آنکهبهترینراهرابرایپیداکردناشخاصدروغگوداردهماناستکهگفتءهآنهاراباعملشانمقایسهکند!
2(ازبهترینراههابرایکشفدروغافرادهمانمقایسءهچیزیاستکهمیگویندباچیزیکهبدانعملمیکنند!

3(کسیکهبهترینراههارابرایکشفدروغافراددارد،آنچهراآنهامیگویندباآنچهبهآنعملمیکنندمقایسهمیکند!
4(بهترینراهبراییافتندروغگوییاشخاصعبارتاستازمقایسءهسخنیکهمیگویندباچیزیکهبدانعملمیکنند!

»لنفکّْر عن العالَم و ما فیه حّتی نعلم أّن ذلك ما ُخلق باطالً، و إْن لم نُدرك کّل دالئل الخلقة!«:- 30
1(میبایستبهدنیاوهرچهدرآناستبیندیشیم،زیراآنبیهودهآفریدهنشده،وحّتیاگرچیزیازعللآفرینشرادرنیابیم!

2(مادربارءهاینعالموآنچهدرآناستخواهیماندیشید،زیرابیهودهخلقنشدهاست،اگرچهنتوانیمهمءهعّلتهایخلقترادرککنیم!
3(بایددربارءهجهانوآنچهدرآناستبیندیشیمتابدانیمکهآن،باطلخلقنشدهاستاگرچههمءهدالیلآفرینشرادرکنکنیم!

4(برایاندیشیدنبهعالموهرآنچهدراوست،بایستیبدانیمکهعالمباطلآفریدهنشده،حّتیدرصورتیکههیچیکازدالیلخلقترانیافتیم!
»صدیقك هو الشخص الّذي یَعرف نَغماِت قلبك و یَستطیع أن یُغنّیها لك إن کنَت نسیَت کلماتها!«:- 31

1(دوستتهمانکساستکهآوازهایقلبتورامیدانستوهرگاهکلماتآنفراموشتشددوبارهبرایتمیخواند!
2(دوستتکسیاستکهنغمههایقلبترابداندوبتواندآنرابرایتدوبارهبخواندهرزمانکهکلماتشرافراموشکردهباشی!

3(دوستتواستآنکسیکهآوازهایقلبترامیشناسدومیتواندآنرابهخاطرتوبخواندآنگاهکهکلماتترافراموشکردهای!
4(دوستتوهمانکسیاستکهنغمههایقلبتورامیشناسدومیتواندآنرابرایتوبخوانداگرکلماتآنرافراموشکردهباشی!

»ال تَکونّن مّمن یَتجّسسون حّتی یکشفوا أسراَر النّاِس لفضحهم، و هذا من أقبح الصفات لإلنسان!«:- 32
1(هرگزازکسانیمباشکهجستوجومیکنندتااسرارمردمبرایرسواییشانفاششود،واینازبدترینصفتهابرایانساناست!

2(ازجملهکسانیمباشکهتجّسسمیکنندتااینکهاسرارمردمبرایرسواییشانکشفشود،واینعملاززشتترینصفاتانساناست!
3(ازکسانیمباشکهبرایکشفکردناسرارمردمبهخاطررسواشدنشانتجّسسمیکنند،واینازقبیحترینصفتهانزدانساناست!

4(هرگزازجملهکسانیمباشکهتجّسسمیکنندتااسرارمردمرابرایرسواکردنشانکشفکنند،واینعملازناپسندترینصفاتبرایانساناست!
حیح:- 33 عیِّن الصَّ

1(خیُرإخوانيَمنأقربإلّيمّني:بهترینبرادرانمنزدیکترینکسبهمنهستند!
2(اِعلمأّنأقویسالِحكقدرُةالکالمولیُنه:میدانمکهنیرومندترینسالحتو،قدرتسخنانونرمیآناست!
3(أکبُرالغنیالَیأُسعّمافيأیديالّناس:بزرگترینبینیازیناامیدیازچیزیاستکهدردستانمردماست!

4(أنتأعلیوُخلقكالحسُنأثقلشيءفيالمیزان:توبلندمرتبهترینیواخالقنیکسنگینترینچیزدرترازویتواست!
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عیِّن الخطأ:- 34
1(أمطراهللُمطراًفيبلدناأمس،:دیروزخدادرشهرمابارانیباراند،
2(ماکانالمطرکثیراًلَیصیرسیالً،:باراِنزیادینبودکهسیلبشود،

3(والقلیالًحّتیالیَنبَتماقدفات،:ونهکمکهآنچهازدسترفتهبودنروید،
عُمَعلینا!:وبافراوانیاشنعمتهابرمافزونییافت! 4(وبِکثرتهاِزدادتالنِّ

حیح:- 35 »با دوستانم سخن گفتم تا بدانند چگونه برایشان امکان دارد که در برنامه هایشان موّفق شوند«. عیِّن الصَّ
جاحفيالبرامج! 1(تحّدثُتمعزمالئيحّتییعلمواکیفیُمکنهمالنَّ

2(حّدثُتأصدقائيلیفهمواکیفیستطیعونأّنهمالتقّدمفيبرامجهم!
3(تکّلمُتمعأصدقائيلیعلمواکیفیُمکنلهمأنیَنجحوافيبَرامجهم!
موافيالبرامج! 4(کّلمُتزمالئيأنیفهمواکیفیستطیعونلهمأنیتقدَّ

  ِاقرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة )36-42( بما یناسب النّص:
ِاعلم أنّه إذا لم تُستخدم خالیا* الّدماغ* و لم تُسَتعمل متواصالً، سینقص حجُمها و تقّل قدراتُها و طاقتها علی العمل. و یَجري تمریُن تنشیط خالیا 

عة، مثل اختبارات الذاکرة و الّذکاء و غیرهما.  الّدماغ* ِمن خالل القیام باالختبارات العقلّیة المتنوِّ
و من المهّم أن تکون هذه االختبارات جدیدًة و غیَر معروفٍة للفرد، بحیث تؤثّر علی تنشیط عمل الخالیا و تساعدها علی الوصول إلی ُمسَتویات* 
متقّدمة من التفکیر و التحلیل. و في هذا المجال تُساعد القراءُة و الکتابُة بلغات مختلفة و کذلك القیام ببعض األلعاب الّتي تحتاج إلی تفکیر و 

تحلیل کالّشطرنج تساعد خالیا الذهن أن تنمو و تنشط أکثر فأکثر ... 
* خالیا: ِج خلّیة = الماّدة األساسّیة في جمیع المخلوقات الحّیة، فاإلنسان یتشکّل مثالً من مجموعة من الخالیا تسّمی »سّلول«! / دماغ: مخ / 

مستویات = سطوح
عیِّن الخطأ: علینا بازدیاد قدراتنا الّدماغّیة عن طریق ...............- 36

2(ألعابتُقّويالعقولوتعملعلینشاطها!  1(اإلقبالعلیتعّلماللغاتاالُخری!
4(مشاهدةاأللعابالفکریّةوالتحلیلّیةکالشطرنج!  3(القیامبأعماللمنکننعملهاعادًة!

حیح: الّذي ...............- 37 من یقدر أن ینتفع من طاقاته الدماغّیة؟ عیِّن الصَّ
2(الیجتنبمواجهةمابحاجةإلیالتعّقل!  1(یتکّلمویکتببلغةصباحمساء!

4(یحّباالختباراتالعقلّیةواأللعابالفکریّةدونأنیقومبها! 3(یقومکّلیومبلعبةفکریّةوأعمالمعّینة!
حیح: تُؤثّر علی ...............- 38 عالَم )علی ما( تؤثّر التماریُن الّدماغّیة و االختبارات العقلیة؟ عیِّن الصَّ

2(حجمالرأسومافیه!  1(مایقومبهالُمّخ!
4(کیفّیةاأللعابالّریاضّیةوالفکریّة!  3(کیفّیةالقراءةوالکتابة!

عیِّن ما لم یُذکَر في النّص:- 39
2(أثرعدماستخدامالقّوةالعاقلة!  1(أسالیبتنشیطالقّوةالّدماغّیة!

4(األلعاباّلتيتفیدفيازدیادحجمخالیاالمّخأوالّدماغ! 3(کیفّیةأثرالقراءةبلغةأجنبّیةعلیأعمالاإلنسان!
  عیِّن الخطأ في اإلعراب و التحلیل الصرفي )42-40(:

»تُسَتعمل«:- 40
1(فعلمضارعـللمفردالمؤّنثالغائبـمجهول/فعٌل،والجملُةفعلّیٌة

2(مضارعـللمؤّنثـحروفاألصلیة»عمل«ـماضیه:»استعمل«علیوزناستفعل
3(فعلمضارع)بمعنیالماضياالستمراريبسببوجودحرف»لم«(ـمجهول/فعٌلوالجملُةفعلّیٌة

4(مضارع)بمعنیالماضيالنقليالمنفيبسببوجودحرف»لم«النافیة(ـمصدره:»استعمال«علیوزناستفعال
»یَنقص«:- 41

1(فعلمضارعـللغائبـلیسلهحرفزائدـمعلوم/فعٌلوفاعله»حجم«
2(مضارع)بمعنیااللتزاميبسببوجودحرفالسین(ـمعلوم/فعٌلوفاعله»حجم«

3(مضارعـللمفردالمذّکرالغائبـحروفهأصلّیةکّلهاـمعلوم/فعٌلومعفاعلهجملٌةفعلیة
4(فعلمضارع)یختّصبالمستقبلبسببوجودحرفالسین(/فاعله»حجم«والجملةفعلّیة
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»المتنّوعة«:- 42
1(اسمـمفردمؤّنثـمعّرفبأل/صفٌةوموصوفها»االختبارات«
2(مفردمؤّنثـاسمفاعل)حروفهاألصلیة»نوع«(ـمعّرفبأل

ع«علیوزنتفّعل( ع«ومصدره:»تَنوُّ 3(اسمـمفردمؤّنثـاسمفاعل)فعله:»تَنوَّ
4(مفردمؤّنثـاسمفاعل)مصدرفعله:»تنویع«علیوزنتفعیل(/صفةللموصوف»االختبارات«

  عیِّن المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )50-43(:
عیِّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:- 43

اإلمَتحاناتتُساَعُدالطُّاّلَبلِتعلُّمُِدروِسهم،فَلَْیعلَمواذلك! 1(إنَّ
لفیِنذاکِرٌةقَویٌَّةوَسمُعُهیَفوُقَسمَعاإلنساِنَعشرَمّراٍت! 2(لِلدُّ

ِجسمٍ! فِکرٍطَعام،َکماتوجَُدأطِعمةلِکلِّ 3(إّنالُکُتبطَعامالِفکرِ،ولُِکلِّ
4(فيیَومٍمَِناألیّامِشاهََدالُمعلِّمجَماعةمَِنالُمسافِریَنواقِفیَنأمامَمسِجدالَقریة!

عیِّن الخطأ عن »الجّرارة«:- 44
2(وسیلةکالّسیارةتُصَنعفيالمصنع!  1(تَجّرنفَسهاعلیاألرض!

4(تُستخَدمفيالقریعادًةألّنالّساکنینیحتاجونإلیهاأکثر! 3(قدتُسَتخدملنقلالسّیاراتالمعطّلةإلیموقفالتصلیح!
عیِّن الخطأ عن المفهوم:- 45

2(الّصدقة:المالاّلذيالنُقّدمهإاّلإلیالمحتاجین! 1(القرض:المالاّلذينأخذهمنأحدونُرجعهبعدمّدة!
راث:المالاّلذيوّرثهالوارُثلآلخرین! 4(التُّ 3(األجر:المالاّلذيیُعطَیإلیالعامللعمله!

عیِّن ما فیه اسم التفضیل أقّل:- 46
1(إّنالَخوفمناأللمأسوأمننفساأللم!

ظرَةالُحسنی،اِعملها،سیجيءلكخیٌرمنها! 2(التَنتظْرالنَّ
کوتأثقُلمناستغاثتكبأعلیاألصوات! 3(إّناأللماّلذيیَضطّركإلیالسُّ

ظروفالحیاةغالباً! بواشرَّ 4(إّناّلذینیَنصحونكألفضلاالُمورهُماّلذینجَرَّ
عیِّن »ما« لیست من أدوات النّفي:- 47

2(مامِناُسرٍةإاّلوهممسرورونبزیارةبعضهمبعًضا! 1(مااشتغلتاُّميفياالُسبوعالماضيإاّلبأعمالالبیت!
4(ماتصّفحُتالکتاَبإاّللمعرفةالموضوعاتاّلتيجاءتفیه! 3(مانَطلبهمنکمهواِهتماُمکمبالّدرسوبواجباتکمالمدرسّیة!

عیِّن ما فیه الم األمر:- 48
2(تُطلِقسمکُةالّسهمقطراِتالماءلتسقطالحشرُة!  1(أناراهللُقلبَنابالعلومالنافعةلنذکره!
4(إّنفراَخ»برناکل«لَتسقطوإاّلالتتعّلمالطیراَن! 3(جَلسناأمامالّتلفازلنشاِهدفلًمارائًعا!

عیِّن ما لیس فیه اُسلوب الّشرط:- 49
2(منکاناُسوًةمناسبةلکمفيالحیاة! 1(منَعلَّمإنساناًأنقذهمنظلمةالجهل!

4(منعملالبّرواإلحسانوجدنتیجةذلكحّقاً! 3(منیجالسالعقالءیکتسبفضائلکثیرة!
عیِّن الّصفة یختلف نوعها:- 50

2(شاهدُتالّتالمیذیلعبونفيالملعبالکبیرمعأصدقائهم! 1(قرأنااآلراءالمتعّددةفيهذاالموضوعفنفّکرفیه!
4(أبيُمزارعیَجتهددائًماوالیرضیبأنیتركهذهالقریة! 3(هذاهوالّتلمیذالّناجحیَمشيویَضحكمعبقّیةالتالمیذ!
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ترکیباضافیراجابهجاکرد!(ـدارد)اضافیاست!(ـگفتءهآنها
نه است فعل )»یفعلون« عملشان ـ اسم!( نه است فعل )»یقولون«

اسم!(ـمقایسهکند)»مقایسة«مصدراستنهفعل!(
میکند مقایسه ـ ) )مانند دارد ـ ) )مانند که کسی 

) )مانند
بهترینراه)اّوالًکلمءه»مِن:از«ترجمهنشدهاست،ثانیاً»الطُّرق«

جمعاستنهمفرد!(ـسخنیکه)معادل»ما:آنچه«نیست!(

»عن- 30 بیندیشیم/ باید »لنفّکْر«: مهم: کلمات  
العالَمومافیه«:دربارءهجهانوآنچهدرآناست/»حّتینعلم«تا
بدانیم/»أّنذلكماُخلقباطالً«:کهآن،باطلخلقنشدهاست/»و
إنلمندرك«:اگرچهدرکنکنیم/»کّلدالئلالخلقة«:همءهدالیل

آفرینش
خطاهایسایرگزینهها:

زیرا)معادل»حّتینعلم:تابدانیم«نیست!(ـچیزیاز)معادل
»کّل:همءه«نیست!(

باید »لنفّکْر: )معادل اندیشید خواهیم ـ است!( )اضافی این 
ترجمه آن« »ذلك: کلمءه ـ ) )مانند زیرا ـ نیست!( بیندیشیم«

نشدهاست!ـنتوانیم)اضافیاست!(
برایاندیشیدن)»لنفّکْر«فعلاستنهمصدر!(ـبایستیبدانیم
آن« »ذلك: )معادل عالم ـ نیست!( بدانیم« تا نعلم: »حّتی )معادل
 هیچیکاز)دراینعبارت»کّل«بهمعنای»همءه«میباشد!(ـ نیست!(ـ

نیافتیم)معادل»لمندرك:درکنکردیم«نیست!(

کلمات مهم:»صدیقكهوالشخصاّلذي«:دوست- 31 
توهمانکسیاستکه/»یعرفنغماتقلبك«:نغمههایقلبتورا
میشناسد/»یستطیعأنیُغّنیهالك«:میتواندآنرابرایتوبخواند/

»إنکنَتنسیَتکلماتها«:اگرکلماتآنرافراموشکردهباشی
خطاهایسایرگزینهها:

ماضی نه است اخباری مضارع معادل )»یعرف« میدانست 
)اضافی دوباره ـ نیست!( اگر« »إن: )معادل هرگاه ـ استمراری!(

است!(ـمیخواند)»یستطیعأن«درترجمهلحاظنشدهاست!(
) (ـهرزمان)مانند دوباره)مانند

کردهای فراموش ـ )کلماتش( کلماتت ـ ) )مانند آنگاه 
)»کنتنسیَت«معادلماضینقلینیست!(

»مّمن- 32 مباش/ هرگز تکونّن«: »ال مهم: کلمات  
یتجّسسون«:ازجملهکسانیکهتجّسسمیکنند/»حّتییکشفوا«:
برای »لفضحهم«: را/ مردم اسرار الناس«: »أسرار کنند/ کشف تا
از عمل این و لإلنسان«: الصفات أقبح من هذا »و رسواکردنشان/

ناپسندترینصفاتبرایانساناست
خطاهایسایرگزینهها:

فاششود)اّوالً»یکشفوا:کشفکنند«جمعاستنهمفرد،ثانیاً
معلوماستنهمجهول!(

مباش)نونتأکیددر»التکونّن«درترجمهلحاظنشدهاست.
شود کشف ـ است!( شده حذف درسی کتاب از مطلب این البته

) )مانند

آیاندانستهاند/- 26 کلمات مهم:»أولمیعلموا«:و 
»أّناهلل«:کهخداوند/»یبسطالرزق«:روزیرامیگستراند/»لمن

یشاء«:برایهرکسبخواهد
خطاهایسایرگزینهها:

نمیدانند)»لمیعلموا«معادلماضیمنفیاستنهمضارع!(ـ
روزیها)»الرزق«مفرداستنهجمع!(

روزیهایخود)اّوالً»الرزق«مفرداستنهجمع،ثانیاًضمیریندارد!(
) (ـازاو)اضافیاست!(ـخود)مانند نمیدانند)مانند

کلمات مهم:»السیرةالحسنة«:راهوروشخوب/- 27 
به تنموسریعاً«: زیتوناست/»ال الزیتون«:چوندرخت »کشجرة
طوالنی طویالً«: »تعیش ولی/ »ولکّنها«: نمیکند/ رشد سرعت

زندگیمیکند
خطاهایسایرگزینهها:

زندگیطوالنیخواهد ـ نکره!( نه است معرفه )»السیرة« یک
»زندگی ثانیاً آینده، نه است مضارع معادل »تعیش« )اّوالً داشت

طوالنی«معادلدقیقیبرای»تعیشطویالً«نیست!(
که)اضافیاست!(ـزندگیطوالنی)معادلدقیقیبرای»تعیش

طویالً«نیست،چون»طویالً«صفتنیست!(
نکره!(ـ نه )»الزیتون«معرفهاست زیتونی ـ ) )مانند یک
(ـزندگیاش)اّوالً»تعیش«فعلاستنهاسم،ثانیاً که)مانند

ضمیریندارد!(

کلمات مهم:»إنشاهدَتاحداً«:اگرکسیرادیدی،- 28 
اگرکسیراببینی)مطابقکتابدرسیفعلشرطماضیرامیتوان
به القّمة«: »مضارع«معناکرد!(/»قدوصل«:کهرسیدهاست/»إلی
زمانی »عندما«: میکرد/ یتحّرك«:حرکت »کان قطعاً/ »فإنّه«: قلّه/

که/»کاناآلخروننیاماً«:دیگرانخفتهبودند
خطاهایسایرگزینهها:

کسیبهقلهایرسیده)اّوالً»أحداً«مفعولاستنهفاعل،ثانیاً
»قدوصل«جملءهوصفیهاستوبایدهمراه»که«ترجمهشود!(ـدر

حرکتبودهاست)»کانیتحّرك«یعنی»حرکتمیکرد«!(
(ـ حرکتیداشته)مانند قّلهای)»القّمة«معرفهاستنهنکره!(ـ

درحالیکه)»عندما«یعنی»زمانیکه«!(
) (ـمیخواستحرکتکند)مانند درحالیکه)مانند

کلمات مهم:»منأفضلالطرق«:ازبهترینراهها/- 29 
»الکتشافکذباألشخاص«:برایکشفدروغافراد/»هومقایسةما
یقولونه«:همانمقایسءهچیزیاستکهمیگویند/»بمایفعلونه«:با

چیزیکهبدانعملمیکنند
خطاهایسایرگزینهها:

رفتهاست کار به اسم از»من« اینکهپس به )بادقت آنکه 
از«درجملهبهکاررفتهاستنه»َمن:کسی درمییابیمکه»مِن:
که«!(ـراه)»الطُّرق«جمعاستنهمفرد!(ـاشخاصدروغگو)»کذب
األشخاص«یکترکیباضافیاستنهوصفیونبایدترتیبکلمات
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 کشفکردن)»یکشفوا«فعلاستنهمصدر!(ـ (ـ مباش)مانند
نزد)ترجمءهصحیحیبرای»لـِ«نیست.(

ترجمءهصحیحسایرگزینهها:- 33 
بهترینبرادرانمکسیاستکهازخودمبهمننزدیکتراست!
بدانکهنیرومندترینسالحتو،قدرتسخنونرمیآناست!

توبلندمرتبهترینیواخالقنیکتوسنگینترینچیزدرترازو
)ترازویاعمال(است!

نبودکه- 34 زیاد باران، اینعبارت: ترجمءهصحیح 
سیلبشود!)دقتکنیدکه»کثیراً«صفِت»المطر«نیست!(

کلمات مهم:بادوستانم:»معأصدقائي«/سخن- 35 
»کیف«/ چگونه: »لیعلموا«/ بدانند: تا تَحّدثُت«/ »تکّلمُت، گفتم:
برایشانامکاندارد:»یمکنلهم«/کهدربرنامههایشانموفقشوند:

»أنینجحوافيبرامجهم«
خطاهایسایرگزینهها:

عربی عبارت در »برنامههایشان« در موجود )ضمیر »البرامج« 
لحاظنشدهاست!(

»یستطیعونأّنهم:میتوانندکه«)معادل»برایشانامکاندارد«
نیست!(ـ»التقّدم«)»موفقشوند«فعلاستنهاسم!ضمناینکه

»تقّدم«معنای»پیشرفت«میدهد،نه»موفقّیت«(
(ـ»البرامج« (ـأنیتقّدموا)مانند »یستطیعون«)مانند

) )مانند
ترجمءه متن:

نشود استفاده پیوسته صورت به مغز سلولهای از اگر که »بدان
حجمآنهاکاهشخواهدیافتوقدرتهاونیرویآنبرایانجام
ازطریق نگهداشتنسلولهایمغز فعال تمرین و کارکممیشود
و وهوش آزمونهایحافظه مثل آزمونهایذهنیمختلف انجام

غیرهانجاممیشود.
ومهماستکهاینآزمونهابرایشخص،جدیدوناشناختهباشند،به
طوریکهبرفعالسازیعملکردسلولهاتأثیرمیگذاردوبهآنهابرای
رسیدنبهسطوحپیشرفتهازتفکروتحلیلکمکمیکند.ودراین
زمینه،خواندنونوشتنبهزبانهایمختلفوهمچنینپرداختنبه
بعضیبازیهامثلشطرنجکهبهتفکروتحلیلنیازدارندبهسلولهای

ذهنکمکمیکندکهرشدکردهوبیشتروبیشترفعالشوند....«

ترجمءهگزینهها:- 36 
رویآوردنبهیادگیریزبانهایدیگر!

بازیهاییکهذهنهاراتقویتمیکنندوبرایفعالسازیآنها
عملمیکنند!

انجامکارهاییکهمعموالًانجامشاننمیدادیم!
نگاهکردنبهبازیهایفکریوتحلیلیمثلشطرنج!

خود- 37 مغزی نیروهای از میتواند کسی چه 
بهرهمندشود؟کسیکه...............

شبانهروزبهیکزبانصحبتکندوبنویسد!
ازمواجهشدنباچیزیکهبهتفکراحتیاجدارددورینکند!

هرروزبهیکبازیفکریواعمالمشخصیبپردازد!
آزمونهایذهنیوبازیهایفکریرادوستداردبدوناینکه

بهآنهابپردازد!

تمارینذهنیوآزمونهایفکریبرچهچیزی- 38 
تأثیرمیگذارد؟بر...............اثرمیگذارد.

ترجمءهگزینهها:
آنچهکهمغزبهآنمیپردازد!

حجمسروآنچهکهدرونآناست!
چگونگیخواندنونوشتن!

چگونگیبازیهایورزشیوفکری!

ترجمءهگزینهها:- 39 
روشهایتقویتنیرویمغز!

تأثیراستفادهنکردنازقّوءهعقل!
چگونگیتأثیرخواندنبهیکزبانبیگانهبراعمالانسان!

بازیهاییکهبرایافزایشحجمسلولهایمغزمفیدهستند!

خطایاینگزینه:»بمعنیالماضياالستمراري...«- 40 
)»لمتُستعمل«معادلماضیسادهیانقلیمنفیاست!(

41 -»... االلتزامي »بمعنی گزینه: این خطای 
)»سینقص«معادلآیندهیامستقبلاست!(

علی- 42 »تنویع« فعله: »مصدر گزینه: این خطای 
ع«بروزن وزنتفعیل«)»متنّوعة«ازفعل»یتنّوع«وازمصدر»تنوُّ

تفّعلساختهشدهاست!(

کلمه- 43 )این »ااِلمَتحانات« گزینه: این خطاهای 
ـ است!( »ااِلمتِحانات«صحیح بنابراین است، اِفتِعال باب از مصدر
»تُساَعد«)باتوجهبهمعنایجملهومفعولبودن»الطاّلَب«اینفعل

معلوماستنهمجهول،بنابراین»تُساِعُد«صحیحاست!(

خطادربارءه»تراکتور«:- 44 
خودشرابرزمینمیکشد!

وسیلهایاستمانندماشینکهدرکارخانهساختهمیشود!
گاهیبرایانتقالماشینهایخراببهتعمیرگاهاستفادهمیشود!
معموالًدرروستاهااستفادهمیشود،زیراساکنانبیشتربهآن

نیازدارند!

ترجمءهگزینهها:- 45 
قرض:مالیکهازکسیمیگیریموپسازمدتیآنرابرمیگردانیم!

صدقه:مالیکهتنهابهافرادنیازمندمیدهیم!
ُمزد:مالیکهبهکارگربرایکارشدادهمیشود!

میراث:مالیکهوارثآنرابرایدیگرانبهارثمیگذارد!

بررسیگزینهها:- 46 
دراینعبارت،»أسوأ«اسمتفضیلاست!

دراینعبارت،»الُحسنی«و»خیر«اسمتفضیلهستند!
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دراینعبارت،»أثقل«و»أعلی«اسمتفضیلهستند!
دراینعبارت،»أفضل«و»شّر«اسمتفضیلهستند!

»ما«دراینعبارتماینفینیستوبهمعنای- 47 
»آنچه«میباشد!
ترجمءهگزینهها:

مادرمدرهفتءهگذشتهبهکاریجزکارهایخانهمشغولنبود!
هیچخانوادهاینیستمگراینکهازدیدنیکدیگرخوشحالشوند!
تکالیف و درس به توّجهتان میخواهیم، شما از آنچه 

مدرسهایتاناست!
کتابراورقنزدمجزبرایشناختموضوعاتیکهدرآنآمدهاست!

المامرالمیاستکهبرسرفعلمضارعمیآید- 48 
معنای»باید«میدهد!

ترجمءهگزینهها:
خداقلبماراباعلومسودمندنورانیکردتااورایادکنیم!

ماهیتیراندازقطرههایآبرارهامیکندتاحشرهسقوطکند!

مقابلتلویزیوننشستیمتافیلمخوبیراببینیم!
جوجههای»برناکل«بایدسقوطکنندوگرنهپروازکردنرایاد

نمیگیرند!

کلمءه»من«دراینگزینهبهمعنای»چهکسی«- 49 
استواداتشرطنیست!

بررسیسایرگزینهها:
»عّلم«فعلشرطو»أنقذ«جوابشرطاست!

»یجالس«فعلشرطو»یکتسب«جوابشرطاست!
»عمل«فعلشرطو»وجد«جوابشرطاست!

»یجتهد«- 50 و نکره اسم »مزارع« عبارت این در 
صفتازنوعجملهاست!

بررسیسایرگزینهها:
»المتعّددة«صفت»اآلراء«وازنوعاسماست!
»الکبیر«صفت»الملعب«وازنوعاسماست!
»الناجح«صفت»التلمیذ«وازنوعاسماست!



دفترچه مشاره 1
آزمـون عمومی

گروه آزمايشی هنر
آزمـــون عــمـومــی

75 دقيقه100

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويی

مدت تا شماره از شماره تعداد سؤالمواد امتحانیردیف
پاسخگویی

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1

20 دقیقه252650زبان عربی2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3

20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4



1 صفحهآزمون عمومی

  عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربّیة )35-26(
26 -:و اذکرو نعمَة اهلل علیکم إذ کنتم أعداًء فالَّف بین قلوبکم！

1( نعمت خداوند را خودتان یاد کنید زمانی که دشمنان همدیگر بودید، سپس قلب هایتان را انس و الفت داد.
2( نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که دشمنان یکدیگر بودید، پس بین دل هایتان انس و الفت قرار داد.

3( نعمت اهلل را به یاد آورید آن گاه که با یکدیگر دشمنی داشتید و قلب هایتان را نسبت به هم نزدیک کرد.
4( نعمت اهلل را بر خویشتن یادآوری کنید موقعی که دشمن بودید و دل هایتان را به یکدیگر نزدیک کرد. 

د حیاَة المرء في المستقبل، و هذا هو مکان العلم!«:- 27 »إّن البرنامج الّذي یَبدأ بالتعّلم المناسب یُمکن أن یُحدِّ
1( برنامه ای که با یادگیری خوب آغاز شده ممکن است زندگی آیندءه انسان را روشن کند، این موقعّیت علم است!

2( برنامءه کسی که با یادگیری درست آغاز کرده، امکان دارد زندگی اش را در آینده معّین کند، این جایگاه علم است!
3( برنامءه آن کس با یادگیری مناسب آغاز می شود که بتواند زندگی فردای شخص را معلوم کند، و این همان موقعّیت علم است!
4( برنامه ای که با یادگیری صحیح آغاز می شود ممکن است زندگی فرد را در آینده تعیین کند، و این همان جایگاه علم است! 

»الّصدیق الحقیقّي هو الّذي یَقبل عذرك و إذا تعمل عمالً خطأ یُسامحك و ال یَذکرك بسوٍء في غیابك!«: دوست حقیقی همان کسی است که ...............- 28
1( عذرخواهی ات را می پذیرد و به وقت انجام کار اشتباه تو را بخشیده و در نبودنت ذکر بدی ات را نمی کند!

2( عذرت را پذیرفته و هنگامی که عمل خطایی انجام دهی تو را می بخشد و در نبودنت تو را به بدی به خاطر نمی آورد!
3( عذر تو را می پذیرد و هرگاه کار اشتباهی انجام دهی تو را می بخشد و در غیاب تو، از تو به بدی یاد نمی کند!

4( عذرخواهی تو نزد او پذیرفته است و آن گاه که خطایی انجام دهی از تو می گذرد و در غیبت تو، بدی ات را به خاطر نمی آورد! 
»إنّما العلُم ثروٌة ال یَستطیع الظّالمون أن یَنهبوها، و ال حاجَة لَه إلی حارٍس یَحرُسه!«:- 29

1( تنها علم ثروت است، ستمکاران نمی توانند غارتش کنند، و هیچ نیازی نیست که نگهبانی از آن حراست کند!
2( ثروت واقعی علم است، ظالمان نمی توانند علم را غارت کنند، و نیازی ندارد که نگهبانی از آن نگهبانی کند!

3( علم فقط ثروتی است که ظالمان توانایی ندارند غارتش کنند، و نیازی به نگهبانی که از آن نگهداری کند وجود ندارد!
4( علم تنها ثروتی است که ستمکاران نمی توانند آن را به یغما برند، و هیچ نیازی به نگهبانی که از آن محافظت کند ندارد! 

»من مأل حیاتَه بعمل الخیر، کان یَعلم أنّها أقصر من أن یُضیِّعها بعمل الشّر!«:- 30
1( هر آن کس بداند که زندگی کوتاه تر از آن است که با عمل بد ضایع شود، آن را با عمل خوب پر می کند!

2( هر کس زندگی اش با عمل خوب پر شده است، می دانسته که زندگی کوتاه تر است از این که با عمل بد هدر رود!
3( کسی که زندگی خود را با کار خوب پر کرده است، می دانسته که زندگی کوتاه تر از این است که آن را با کار بد تباهش کند!
4( آن کسی که زندگی اش را پر از عمل خوب کرده باشد، دانسته که زندگی کوتاه تر است از آن که بتواند با عمل بد نابود شود! 

م في الحیاة، بسهولة!«:- 31 ك و االجتهاد للتقدُّ د نفَسه الکَسَل، إلی التحرُّ »ال نَقدر أن نصظرَّ التلمیَذ الّذي َعوَّ
1( دانش آموزی که خودش را به تنبلی عادت داده، نمی توانیم به آسانی به تحّرک و تالش برای پیشرفت در زندگی وادار کنیم!

2( دانش آموزی که خود به تنبلی عادت کرده، به سادگی قادر نیستیم او را به حرکت و تالش برای پیشرفتش در زندگی وادار نماییم!
3( دانش آموزی که خود را به تنبلی عادت داده، به سادگی قادر نیستیم به تحّرک و تالش برای پیشرفت در زندگی وادار نماییم!

4( دانش آموزی را که خودش به تنبلی عادت کرده، نمی توانیم به آسانی به حرکت و تالش برای پیشرفتش در زندگی ناگزیر کنیم! 
»المفردات بین لغات العالم لَم تَتبادل في سنة واحدة، بل قد حدث هذا التبادُل أثناء سنوات کثیرة، و بهذا أصبحت الّلغات غنّیة!«: کلمات در - 32

بین زبان های دنیا ...............
1( در یک سال رد و بدل نشد، بلکه این تبادل در طول سال های زیادی رخ داده است، و بدین ترتیب زبان ها غنی شدند!
2( سالی یک بار تبادل نمی شدند، بلکه این تبادل طی سال های زیادی اّتفاق می افتاد، و زبان ها این گونه توانمند می شدند!

3( یک بار در سال تغییر نمی کردند، بلکه این تغییر در مّدت سال های بسیار اّتفاق افتاده است، و بدین صورت زبان ها بی نیاز می شدند!
4( در یک سال رد و بدل نشده اند، بلکه رخداد تبادل در اثنای سال های زیادی بود، و به این صورت زبان ها سرشار از توانایی شدند! 

عّین الصحیح:- 33
مِ المعّلمین فیه!: جامعه بیشتر از پیشرفت معّلمان پیش نمی رود! م أکثَر من تَقدُّ 1( ال ُمجتمَع یَتقدَّ

2( کان االُستاذ ألقی محاضرًة و الطاّلب اسَتمعوا إلیه!: استاد سخنرانی می کرد، در حالی که دانشجویان به او گوش می دادند!
3( لیس صحیًحا أّن أحًدا یَظّن أّنما الّتعب في هذه الّدنیا له!: درست نیست کسی گمان کند که سختی در این دنیا فقط برای اوست!
جون إلی الَملعب و یجلسون علی الکراسي کّلها!: تماشاچیان همگی به ورزشگاه می روند و بر صندلی ها می نشینند!  4( یَذهب المتفرِّ
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عّین الخطأ:- 34
1( کبُر الطّفُل إلی حدٍّ یأکُل طعاَمه بدون مساعدة أحد!: کودک به اندازه ای بزرگ شد که بدون کمک کسی غذایش را می خورد!

ْد لسانَنا بالکالم الّلّین لنکسَب موّدَة الّناس!: زبانمان باید به کالم نرم عادت کند تا دوستی مردم را به دست آوریم! 2( لُِنعوِّ
3( الّلهمَّ لك الحمُد علی ما تَأخذ و ما تُعطي!: پروردگارا، ستایش مخصوص تو است بر آن چه می گیری و آن چه می دهی!

الفین یَبقی في الماء ثاَلثین دقیقًة متواصلًة!: نوعی از دلفین ها وجود دارد که سی دقیقءه متوالی در آب باقی می ماند! 4( هناك نوٌع من الدَّ
»مادر برای تربیت فرزندانش بسیار تالش می کند!« عّین الصحیح:- 35

نا في تربیة األوالد اجتهاًدا! 2( تُحاول أمُّ 1( تَجتهد األمُّ لتربیة أوالدها اجتهاًدا بالًغا! 
4( تُحاول هذه األّم في تربیة أوالدها کثیًرا!  نا لتربیة أوالدها اجتهاًدا کثیًرا!  3( تجتهد أمُّ

  إقرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة )36-42( بما یناسب النّص:
في أوائل القرن العشرین کان الّلؤلًؤ الطبیعّي نادًرا و غالیًا و یَختّص بالکبار و األغنیاء فقط و سعُر القطعة الّصغیرة منه قد یَصل إلی مبالغ کثیرٍة. 

ففي عصر االمبراطوریّة الّرومانّیة یُقال إّن قائًدا جّهز کلَّ جیشه بَِبیع قطعة صغیرة مّما کانت تَملکه اُمُّه!
ال یُمکن تعییُن زمن أّوِل استخداِم لجوهر اللؤلؤ و الّدر و مَن کان أّول ُمستخدمیه من البحر، ولکن نعلم أّن القبائل القدیمة الّتي کانت تَصید 

الّسمَك في السواحل الهندیّة کانوا یعرفون أهمّیته و قیمته في تلك األیّام؛
و الجدیر بالّذکر أّن في أیّام االمبراطوریة البریطانّیة، کان یُسمح للعائلة الملکّیة و األغنیاء و الکبار بامْتالِك اللؤلؤ ألنفسهم دون اآلخرین! 

عّین الصحیح:- 36
1( ظهرت تجارُة اللؤلؤ في أوائل القرن العشرین!

2( کان الحّکاُم الرومانّیون أّول من فهموا قیمَة اللؤلؤ!
3( إّن بائعي األسماك في المدن کانوا یعرفون قیمة الّلؤلؤ!

4( لم یکن موضوع االستفادة من اللؤلؤ ُمختّصاً بالملوك فقط! 
عّین الصحیح عن الّلؤلؤ:- 37

2( الهندیّون کانوا أّول مستخدمیه! 1( مکان الّلؤلؤ قرب البحار!  
4( صیادو الّسمك في القدیم عرفوا قدره قبل اآلخرین!  3( مقدار الّلؤلؤ یُساوي عدد أفراد العالم! 

عّین الموضوع الّذي لم یُذکر في النّص:- 38
2( زمن االستفادة من الّلؤلؤ ألّول مّرة! 1( المختّصون باالستفادة من الّلؤلؤ!  

4( الجماعات اّلتي استخدمت الّلؤلؤ أّوَل مّرة!  3( قیمة الّلؤلؤ قبل القرن العشرین!  
عّین الصحیح للفراغ: ُذکر في النّص عن ............... اللؤلؤ!- 39

4( جمال 3( کیفّیة الحصول علی  2( قیمة  1( صعوبة الحصول علی 
  عّین الخطأ في اإلعراب و التحلیل الصرفی. )42-40(

»جّهز«:- 40
ز« من باب تفعُّل 1( فعل ماٍض ـ له ثالثة حروف أصلّیة و حرف واحد زائد ـ مصدره »تجهُّ

ل 2( ماٍض ـ للغائب ـ حروفه األصلیة »جهز«، و له حرف واحد زائد ـ علی وزن فعَّ
3( ماٍض ـ حروفه األصلیة »جهز«/ فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیة، و مفعوله »کّل«

4( فعل ماٍض ـ للمذّکر الغائب ـ معلوم/ فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة 
»یعرفون«:- 41

1( فعٌل مضارع ـ للجمع المذّکر الغائب ـ لیس له حرف زائد/ فعٌل و فاعل، و الجملة فعلیة
2( مضارع ـ کّل حروفه أصلیة و لیس له حرف زائد/ فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیة

3( مضارع ـ للجمع المذّکر المخاطب/ فعٌل و فاعله »أهمّیة«، و الجملٌة فعلیة
4( فعل مضارع ـ حروفه أصلّیة کّلها/ فعٌل، و »أهمّیة« مفعوله 

»تعیین«:- 42
2( مفرد مذّکر ـ مصدر )علی وزن تفعیل( ـ نکرة 1( اسم ـ جمع سالم للمذّکر/ فاعل لفعل »یُمکن« 

ل و له حرف زائد(  4( مصدر )فعله: »عّین« علی وزن فعَّ 3( اسم ـ مفرد مذّکر/ مضاف للمضاف  إلیه »زمن« 
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  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )50-43(.
عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:- 43

2( ُسئَل الّنبّي④: أيُّ الماِل َخیٌر؟ قاَل: َزْرٌع َزَرَعُه صاِحبُه! ُض نَفسُه لِلتُّهمِ!  َل في َموضوٍع یُعرِّ 1( َعلَیِه أَْن ال یََتدخَّ
رق فََأطاَعُه َکثیٌر مَِن االَُممِ و اسَتقبَلوُه لَعدالته! 4( ساَر َمَع ُجیوشه نَحو الشَّ ُد ُمسلمّي بَِصدیِقِه ُمَصلَّح السّیاراِت لَِکي یُصلََّح َسّیاَرتَهم!  3( اِتََّصَل السیِّ

عّین الخطأ عن المفهوم:- 44
ی: قرأ شعًرا بصوت فَرِح أو حَزین! 2( َغنَّ 1( األغنی: من یُغني اآلخرین أکثر!  

4( الَغنّي: ذو سعة من المال و ال یُساعد اآلخرین! 3( أغنی )شخًصا(: جعله غنیًّا ال حاجة له! 
عّین الخطأ عن المفردات:- 45

2( کان من الّشعائر الخرافّیة تقدیم القربان لإلله. )جمع( ← أقرباء، آلهة 1( یزرع الفاّلح مزرعته أکثر من مّرة واحدة. )مترادف( ← ُمزارع، تارة 
4( نحن نکره أن نسافر بسّیارة معطّلة. )متضاد( ← نحّب، مصلَّحة  3( لن نتعارف إاّل أن نکون شعوبًا و قبائل. )مفرد( ← شعب، قبیلة 

عّین ما لیس فیه اسم التفضیل:- 46
2( إّن الجماعة خیٌر من الوحدة فعلیکم بالَجماعة! 1(  إّن الّتفّکر خیٌر من أّي شيء حّتی العبادة! 

4( قد تکون جملٌة قصیرة خیًرا من جملة طویلة لبیان نظرتنا!  3( إّن الطّفل الّصغیر یَری کلَّ خیرٍ في اُّمه و یَلجأ إلیها! 
عّین فعالً لیس فیه حرف زائد:- 47

ك الحیوان َذنَبه لطرد الحشرات! 2( یُحرِّ 1( یُمَنع الّتلمیُذ عن الکسل و هو صعٌب له! 
4( لِیمتنع الحارُس من الّنوم حین الحراسة!  3( نُجلس ضیوفَنا في صدر الغرفة الحترامهم! 

عّین »مَن« تختلف:- 48
2( من َعمل بالقرآن فهو یفلح! 1( من یسأل المعّلم تَعّنًتا إاّل الطّالب المشاغب! 

4( سیعلم الجمیُع من الفائز غًدا!  3( من غیر معّلمك الحنون یُعلِّمك ما ال تعلم! 
عّین الوصف یختلف عن الباقي:- 49

2( ُکن في الّشدائد کجزیرٍة ال یکون البحُر قادًرا أن یَبلعها! لوها إلی فرٍص ذهبّیة!  1( اِغتنموا الفرَص القلیلة و بَدِّ
4( کانت سّیارتُنا معطّلة فجعلُتها في موقف تصلیح السّیارات لمّدة أسبوع واحد!  3( آثارنا التاریخّیة فخرنا و هي من أهّم اآلثار اّلتي ُسّجلت في ذاکرتنا! 

عّین ما لیس فیه الحصر:- 50
ل الهدف! 2( ال یُعجبني أحٌد إاّل المهاجم اّلذي یُسجِّ 1( ال تَزید التجارب في الحیاة إاّل معرفتنا باألمور! 

4( ال تَبلَع سمکُة الّسهم إاّل الحشرة اّلتي تَسقط علی سطح الماء!  3( ال یَستطیع صعوَد هذا الجبل المرتفع إاّل األشخاص األقویاء! 
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کلمات مهم: »إنّما العلم ثروة«: علم تنها ثروتی است - 29  
که/ »ال یستطیع الظالمون«: ستمکاران نمی توانند/ »أن ینهبوها«: آن 
را به یغما ببرند )= غارت کنند(/ »ال حاجة له«: هیچ نیازی ندارد/ 

»إلی حارٍس«: به نگهبانی که/ »یحرسه«: از آن محافظت کند 
خطاهای سایر گزینه ها:

ایجاد می کند و  )ثروة( حصر  بر بخش دوم جمله  )»إّنما«  تنها   
در میان مبتدا و خبر ترجمه می شود!( ـ ثروت )»ثروٌة« نکره است 
نه معرفه!( ـ ستمکاران نمی توانند )جمله وصفیه است و باید همراه 
»که« ترجمه شود!( ـ هیچ نیازی نیست )»له« در »ال حاجة له« یعنی 

»ندارد«!( ـ نگهبانی )»إلی« ترجمه نشده است.(
)ضمیر  را  علم  ـ  نیست!(  »إّنما«  معادل  )»واقعی«  واقعی  ثروت   
»ها« به »ثروة« بازمی گردد نه به »علم«( ـ نیازی ندارد )کلمءه »هیچ« 

در ترجمءه الی نفی جنس )ال حاجة( لحاظ نشده است!( 
( ـ وجود ندارد )معادل صحیحی برای »ال ... له:  نیازی )مانند 

ندارد« نیست!( 

کلمات مهم: »من مأل حیاتَه«: کسی که زندگی خود - 30  
را پر کرده است/ »بعمل الخیر«: با کار خوب/ »کان یعلم«: می دانسته/ 
»أنّها أقصر من«: که زندگی کوتاه تر از این است/ »أن یُضیِّعها«: که آن را 

تباهش کند/ »بعمل الشّر«: با کار بد 
خطاهای سایر گزینه ها:

 بداند که )اّوالً »کان یعلم« معادل ماضی استمراری است نه مضارع، 
ثانیاً جای فعل شرط و جواب شرط عوض شده است!( ـ زندگی )اّوالً 
»حیاته« به درستی و در جایگاه صحیحی نیامده، ثانیاً ضمیر »ه« ترجمه 

نشده است!( ـ ضایع شود )»یُضّیعها« معلوم است نه مجهول!( 
و  مفعول پذیر  فعل  یک  است«  کرده  پر  )»مأل:  است  شده  پر   

 ) »حیاَة« مفعول آن است!( ـ هدر رود )مانند 
ماضی  نه  است  استمراری  ماضی  معادل  یعلم«  )»کان  دانسته   

) نقلی!( ـ بتواند )اضافی است!( ـ نابود شود )مانند 

کلمات مهم: »ال نقدر«: نمی توانیم/ »أن نضطّر«: - 31  
د نفَسه«:  ]که[ وادار کنیم/ »التلمیذ اّلذي«: دانش آموزی را که/ »َعوَّ
به  التحّرك«:  »إلی  تنبلی/  به  »الکسل«:  داده/  عادت  را  خودش 
تحّرک/ »و االجتهاد للّتقّدم«: و تالش برای پیشرفت/ »في الحیاة«: 

در زندگی/ »بسهولة«: به آسانی
خطاهای سایر گزینه ها:

باید  و  است  مفعول  »نفَسه«  )اّوالً  کرده  عادت  تنبلی  به  خود   
داده«  »عادت  معنای  به  د«  »َعوَّ ثانیاً  ترجمه شود،  مفعولی  به شکل 

می باشد!( ـ پیشرفتش )»للتقّدم« ضمیری ندارد!(
 قادر نیستیم )کلمءه »نمی توانیم« در  معادل دقیق تری برای 

»ال نقدر« است!(
) (ـ  پیشرفتش )مانند   خودش به تنبلی عادت کرده )مانند 

کلمات مهم: »لم تتبادل«: رد و بدل نشد/ »في - 32  
است/  داده  رخ  بلکه  حدث«:  قد  »بل  سال/  یک  در  واحدة«:  سنة 
»هذا التبادل«: این تبادل/ »أثناء سنوات کثیرة«: در طول سال های 
زیادی/ »بهذا«: بدین ترتیب/ »أصبحت«: شدند/ »اللغات«: زبان ها/ 

»غنّیة«: غنی

اهلل«: - 26 »نعمة  کنید/  یاد  »اذکروا«:  مهم:  کلمات   
أعداًء«:  بر خود/ »إذ«: آن گاه که/ »کنتم  را/ »علیکم«:  نعمت خدا 
الفت قرار داد/ »بین  دشمنان یکدیگر بودید/ »فألَّف«: پس انس و 

قلوبکم«: بین دل هایتان 
خطاهای سایر گزینه ها:

 کلمءه »علی: بر« در عبارت »علیکم« در ترجمه لحاظ نشده است.ـ 
کلمءه »بین« در ترجمه لحاظ نشده است.

 عبارت »علیکم: بر خود« در ترجمه لحاظ نشده است. ـ دشمنی 
داشتید )معادل صحیحی برای »کنتم أعداء: دشمن بودید« نیست!( ـ 
کلمءه »بین« در ترجمه لحاظ نشده است.ـ  به هم نزدیک کرد )معادل 

دقیقی برای »ألََّف« نیست!(
 کلمءه »بین« در ترجمه لحاظ نشده است. ـ به یکدیگر نزدیک 

) کرد )مانند 

کلمات مهم: »البرنامج الّذي«: برنامه ای که/ »یبدأ«: - 27  
آغاز می شود/ »بالتعلّم المناسب«: با یادگیری صحیح/ »یمکن«: ممکن 
د«: که تعیین کند/ »حیاة المرء«: زندگی فرد/ »في  است/ »أن یُحدِّ
المستقبل«: در آینده/ »و هذا«: و این/ »هو مکان العلم«: همان موقعّیت 

علم است
خطاهای سایر گزینه ها:

 آغاز شده )»یبدأ« مضارع است نه ماضی!( ـ زندگی آیندءه انسان 
)کلمءه »في: در« در ترجمه لحاظ نشده است( ـ کلمءه »هو: همان« در 

ترجمه لحاظ نشده است!
 برنامءه کسی که )وقتی کلمات »اّلذي، اّلتي، اّلذین و ...« پس از 
یک اسم »ال دار« به کار می روند غالباً معنای »که« می دهند نه »کسی 
که«!( ـ آغاز کرده )»یبدأ« مضارع است نه ماضی!( ـ زندگی اش )در 
کلمءه »حیاة« ضمیری وجود ندارد!( ـ کلمءه »هو: همان« در ترجمه 

لحاظ نشده است!
(ـ  (ـ  زندگی فردای شخص )مانند   برنامءه آن کس )مانند 

بتواند )معادلی در عبارت عربی ندارد.(

کلمات مهم: »یقبل«: می پذیرد/ »عذرك«: عذر تو - 28  
را/ »إذا«: هرگاه/ »تعمل«: انجام دهی/ »عمالً خطًأ«: کار اشتباهی/ 
»یُسامحك«: تو را می بخشد/ »ال یذکرك«: از تو یاد نمی کند/ »بسوٍء«: 

به بدی/ »في غیابك«: در غیاب تو 
خطاهای سایر گزینه ها:

 انجام )»تعمل« فعل است نه اسم!( ـ کار اشتباه )»عمالً خطًأ« 
نکره است نه معرفه!( ـ بدی ات را )معادل »بسوء: به بدی« نیست!(

 به خاطر نمی آورد )»ال یذکر« یعنی »یاد نمی کند« و با »یتذّکر: 
به خاطر می آورد« فرق دارد.( 

 نزد او )اضافی است(ـ  پذیرفته است )»یقبل: می پذیرد« یک فعل 
 غیر اسنادی است و نباید به شکل اسنادی )با »است«( ترجمه شود!(ـ 

( ـ به خاطر  خطایی )»عمالً« ترجمه نشده است!( ـ بدی ات را )مانند 
) نمی آورد )مانند 
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خطاهای سایر گزینه ها:
 سالی یک بار )معادل »في سنة واحدة« نیست!(ـ  تبادل نمی شدند 
)»لم + مضارع« معادل ماضی ساده یا نقلی منفی می باشد نه ماضی 
استمراری!( ـ اتفاق می افتاد )»قد حدث« معادل ماضی نقلی است نه 
ماضی استمراری!( ـ می شدند )»أصبحت« معادل ماضی ساده و نقلی 

است نه ماضی استمراری!(
ـ   ) )مانند  نمی کردند  تغییر  ـ   ) )مانند   یک بار در سال 
نه معرفه!( ـ می شدند  نکره است  سال های بسیار )»سنوات کثیرة« 

) )مانند 
 رخداد )»قد حدث« فعل است نه اسم!( ـ »هذا« در ترجمه لحاظ 
نشده است ـ سرشار از توانایی )معادل دقیقی برای »غنّیة« نیست!( 

خطاهای سایر گزینه ها:- 33  
 جامعه )اّوالً »الی نفی جنس« به معنای »هیچ« در ترجمه لحاظ 
نشده، ثانیاً »مجتمع: جامعه« نکره است نه معرفه!( ـ عبارت »فیه« 
در ترجمه لحاظ نشده است! ترجمءه صحیح: »هیچ جامعه ای بیشتر از 

پبشرفت معّلمان در آن پیشرفت نمی کند!«
معادل  بود«  کرده  سخنرانی  ألقی:   ... )»کان  می کرد  سخنرانی   
این  )در  می دادند  گوش  ـ  استمراری!(  ماضی  نه  است  بعید  ماضی 

عبارت »استمعوا« معادل ماضی استمراری نیست!(
 همگی )عبارت »کّلها« مربوط به »الکراسّي: صندلی ها« است نه 

»المتفّرجون: تماشاچیان«!(

فعل »نُعّود« اّوالً مربوط به صیغءه متکّلم مع الغیر - 34  
)اّول شخص جمع( است نه غایب، ثانیاً »َعّوَد« یعنی »عادت داد« نه 

»عادت کرد«!
ترجمءه صحیح این عبارت: »زبانمان را باید به کالم نرم عادت دهیم 

تا دوستی مردم را به دست آوریم!«
تذّکر: بهتر بود طراح محترم در  »اللهّم« را به صورت »پروردگارا« 

ترجمه نمی کرد!

کلمات مهم: مادر: »األّم«/ برای تربیت فرزندانش: - 35  
»لتربیة أوالدها«/ بسیار تالش می کند: »تجتهد ... اجتهاداً کثیراً«

خطاهای سایر گزینه ها:
برای  دقیقی  )معادل  »في«  ـ  ندارد!(  ضمیری  )»مادر«  »أّمنا«   
کلمءه »برای« نیست!(ـ  »األوالد« )ضمیر موجود در »فرزندانش« لحاظ 
نشده است!( ـ »اجتهاداً« )به تنهایی آمده، پس معنای تأکید دارد و 

معادل »بسیار« نیست!(
 )  »أّمنا« )مانند 

)  »هذه« )اضافی است!( ـ »في« )مانند 
ترجمءه متن:

فقط  و  بود  گران  و  کمیاب  طبیعی  مروارید  بیستم  قرن  اوایل  »در 
ثروتمندان اختصاص داشت و گاهی قیمت یک قطعءه  بزرگان و  به 
کوچک از آن به مبالغ بسیاری می رسید. و گفته می شود که در عصر 
امپراتوری روم یک فرمانده تمام ارتش خود را با فروش قطعءه کوچکی 

که مادرش صاحبش بود، مجّهز کرد!

تعیین نخستین زمان کاربرد گوهر مروارید و کسی که اّولیِن بهره برداران 
آن از دریا بود، ممکن نیست، اما می دانیم که قبیله های قدیمی که 
در سواحل هندی ماهی صید می کردند، اهمیت و ارزش آن را در آن 
روزها می دانستند؛ و شایان ذکر است که در دوران امپراتوری بریتانیا 
فقط به خانوادءه سلطنتی و ثروتمندان و بزرگان به استثنای دیگران 

اجازءه داشتن مروارید برای خودشان، داده می شد!«

ترجمءه گزینه ها:- 36  
 تجارت مروارید در اوایل قرن بیستم نمایان شد!

 حاکمان رومی اّولین کسانی بودند که ارزش مروارید را فهمیدند!
 ماهی فروشان در شهرها ارزش مروارید را می دانستند!

 موضوع استفاده از مروارید فقط مختّص به پادشاهان نبود!

ترجمءه گزینه ها:- 37  
 مکان مروارید نزدیک دریاهاست!

 هندی ها اّولین بهره برداران آن هستند! )طبق متن، اولین بهره برداران 
مروارید نامشخص است!(

بسیار  )مروارید  است!  برابر  افراد جهان  تعداد  با  مروارید  مقدار   
کمیاب است!(

 ماهی گیران در قدیم پیش از دیگران ارزشش را فهمیدند!

ترجمءه گزینه ها:- 38  
 افرادی که استفاده از مروارید مختّص آنان بود!

 زمان استفاده از مروارید برای اّولین بار!
 ارزش مروارید قبل از قرن بیستم!

 افرادی که برای اّولین بار از مروارید استفاده کردند!

در متن از ............... مروارید ذکر شده است:- 39  
 سختی به دست آوردن 

 ارزش
 چگونگی به دست آوردن

 زیبایی

ز« من باب تفّعل - 40 خطای این گزینه: مصدره »تجهُّ  
)»جّهز« بر وزن »فّعل« از باب تفعیل و از مصدر »تجهیز« است!(

المخاطب - 41 المذّکر  للجمع  گزینه:  این  خطای   
»أهمّیة«  فاعله  ـ  مخاطب!(  نه  است  غایب  مذکر  جمع  )»یعرفون« 

)»أهمّیة« مفعول آن است.(

خطای این گزینه: جمع سالم للمذّکر )پرواضح - 42  
است که »تعیین« بر وزن »تفعیل« مفرد است نه جمع!(

خطاهای این گزینه: »ُمصلَّح« )با توجه به معنای - 43  
ـ  تعمیرشده«!(  »ُمصلَّح:  نه  است  صحیح  تعمیرکار«  »ُمصلِّح:  جمله 
»یُصلَّح« )با توجه به معنای جمله این فعل باید معلوم باشد نه مجهول، 
بنابراین »یُصلِّح: تعمیر کند« صحیح است نه »یُصلَّح: تعمیر می شود«!(
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ترجمءه گزینه ها:- 44  
 بی نیازکننده تر: کسی که بیشتر دیگران را بی نیاز می کند!

 آواز خواند: شعری را با صدایی شاد یا غمگین خواند!
 بی نیاز گرداند )کسی را(: او را بی نیازی گرداند که هیچ نیازی ندارد!

 ثروتمند: توانگر در مال و به دیگران کمک نمی کند!

جمع مکّسر »القربان: قربانی«، »القرابین« است!- 45  
بررسی سایر گزینه ها:

 »الفاّلح« = »ُمزارع« = کشاورز/ »مّرة« = »تارة« = بار
 مفرد »شعوب: ملت ها«: »شعب«/ مفرد »قبائل: قبیله ها«: »قبیلة«

 متضاد »نکره: ناپسند می داریم«: »نحّب: دوست داریم«/ متضاد 
»معطّلة: خراب شده«: »مصلَّحة: تعمیرشده«

»بهترین« - 46 یا  »بهتر«  معنای  هرگاه  »خیر«  کلمءه   
بدهد اسم تفضیل است!

ترجمءه گزینه ها:
 همانا تفّکر بهتر است از هر چیزی حتی عبادت!

 همانا جماعت بهتر است از تنهایی، پس پایبند جماعت باشید!
 کودک کوچک هر خوبی را در مادرش می بیند و به او پناه می برد!

 گاهی یک جملءه کوتاه از یک جملءه طوالنی برای بیان نظر ما 
بهتر است!

زائد - 47 حرف  که  می خواهد  را  فعلی  ما  از  سؤال   
نداشته باشد، در واقع فعل ثالثی مجّرد می خواهد:

 »یُمَنُع« ثالثی مجّرد است!

ل« ثالثی مزید از باب تفعیل است! ك« بر وزن »یُفعِّ  »یُحرِّ
 »نُجلس« بر وزن »یُفِعل« ثالثی مزید از باب إفعال است!

 »یمتنع« بر وزن »یفتعل« ثالثی مزید از باب افتعال است!

»من« در  از نوع شرط است و در سایر گزینه ها - 48  
از نوع »پرسشی« می باشد:

 چه کسی جز دانش آموز اخاللگر برای مچ گیری از معّلم سؤال 
می کند؟

 هر کس به قرآن عمل کند، پس او رستگار می شود!
 چه کسی غیر از معلّم مهربانت به تو چیزی می آموزد که نمی دانی؟

 فردا همه خواهند دانست که چه کسی برنده است؟

در این گزینه جملءه »ال یکون البحر ...« برای اسم - 49  
نکرءه »جزیرة« صفت از نوع جمله است )جملءه وصفیه(، اما در سایر 

گزینه ها صفت از نوع جمله وجود ندارد.
بررسی سایر گزینه ها:

 »القلیلة« و »ذهبّیة« صفت از نوع اسم هستند!
)صفت بودن  هستند!  اسم  نوع  از  صفت  »اّلتي«  و  »الّتاریخّیة«   

»اّلتي« در کتاب های نظام جدید مطرح نشده است!(
 »واحد« صفت از نوع اسم است!

در این عبارت »أحد« مستثنی منه و »المهاجم« - 50  
مستثنی است، بنابراین اسلوب حصر نداریم! 

در سایر گزینه ها جملءه قبل »إاّل« منفی و مستثنی منه محذوف است، 
بنابراین اسلوب حصر داریم!
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1 صفحهآزمون عمومی

  عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربّیة )35-26(.
26 -:أنِفقوا مّما رزقناکم من قبل أن یأتي یوٌم ال بیٌع فیه و ال ُخّلٌة！

1( از آن چه به شما روزی دادیم انفاق کنید، قبل از این که روزی بیاید که نه فروشی )تجارتی( در آن است و نه دوستی!
2( آن چه را روزی شما کردیم انفاق کنید، پیش از این که آن روز فرارسد که نه خرید و فروشی در آن است و نه شفاعتی!

3( از چیزهایی که به شما روزی داده ایم به دیگران بدهید، پیش از این که آن روز بیاید که نه خریدی در آن است و نه شفاعتی!
4( چیزهایی را که روزی شما قرار دادیم به دیگران ببخشید، قبل از این که روزی فرارسد که نه معامله ای در آن است و نه دوستی!

»قد تُؤثِّر کلماٌت من شخٍص أو من کتاب في أنفسنا تأثیراً عمیقاً یَظهر في أفکارنا و آرائنا!«:- 27
1( کلماتی از شخصی یا از کتابی بر وجود ما عمیقاً تأثیر می گذارد و در اندیشه و آرای ما ظاهر می شود!

2( قطعاً کلماتی از شخص یا کتابی در درونمان تأثیر ژرفی می گذارد که افکار و آرای ما آن را آشکار می کند!
3( گاهی کلماتی از شخصی یا کتابی در درون ما چنان تأثیر عمیقی می گذارد که در افکار و نظرات ما ظاهر می شود!

4( گاه کلمات شخص یا کتابی در وجودمان چنان تأثیر ژرفی بر جا می گذارد که اندیشه ها و نظریاتمان آن را نمایان می سازد!
»کثیٌر من النّاس ال یُفکّرون أکثر من مّرتین أو ثالث مّرات سنویّاً، ولکّن العلماء ال یُضیِّعون أوقاتَهم و یُفکّرون دائِماً!«:- 28

1( اکثر مردم بیشتر از دو بار یا سه بار فکر نمی کنند، ولی علما اوقاتشان را ضایع نکرده در طول سال، همیشه می اندیشند!
2( بسیاری از مردم ساالنه بیش از دو یا سه بار نمی اندیشند، اّما دانشمندان اوقات خود را تلف نمی کنند و همیشه تفّکر می کنند!

3( کثیری از مردم هستند که سالیانه بیش از دو سه دفعه فکر نمی کنند، ولی عالمان زمان خود را تلف ننموده اند و دائماً در تفّکر هستند!
4( مردم بسیاری هستند که در سال بیشتر از دو یا سه بار اندیشه نمی کنند، ولیکن اندیشمندان زمان را تباه نمی کنند و دائماً فکر می کنند!

»یُمکن أن تَنسی مَن شارکك في الّضحك، لکنّك لن تنسی مَن شارکك في البکاء أبداً!«:- 29
1( شاید هر کس که در خندیدن با تو همراه بود، فراموشت شود، اّما کسی که در گریستن با تو همراه بود فراموشت نخواهد شد!

2( می توان آن کس را که در خنده همراهی ات کرد فراموش کنی، اّما هرگز آن کس را که در گریه همراهی ات کند، فراموش نمی کنی!
3( می شود آن کسی را که در خنده با تو همراهی کرده است فراموش کنی، اّما کسی را که در گریه با تو همراهی می کند ابداً فراموش نمی کنی!

4( امکان دارد کسی را که در خندیدن با تو همراهی کرد فراموش کنی، اّما کسی را که در گریه کردن با تو همراهی کرد هرگز فراموش نخواهی کرد!
»إّن قلَم العالِم و لسانَه هما أفضُل الجنود الّذین یَستطیعون أن یُدافعوا عن ثقافة بالدهم بأحسن طریق!«:- 30

1( قلم و زبان عالم سربازانی اند که قادرند از فرهنگ سرزمین خودشان به زیباترین طریق دفاع نمایند!
2( قلم عالم و زبان او همان سربازان برترند که می توانسته اند به نیکوترین راه از فرهنگ کشورشان دفاع نمایند!
3( قلم عالم و زبان او بهترین سربازانی هستند که می توانند از فرهنگ کشور خود به بهترین روش دفاع کنند!

4( قلم و زبان دانشمند همان سربازانی هستند که می توانند به روشی نیکو از فرهنگ سرزمین های خویش دفاع کنند!
»دعا الشرطيُّ جماعَة المشاغبین إلی التزام الّصمت، و هو ما کان قد فکّر کیف یطلب منهم أن یقوموا بذلك!«: پلیس گروه ...............- 31

1( شلوغ کار را فراخواند و آن ها را به پایبندی به سکوت ملزم کرد، و به چگونگی عمل کردن آن ها فکر نکرده بود!
2( آشوبگر را به پایبندی به سکوت دعوت کرد، در حالی که فکر نکرده بود چگونه از آن ها بخواهد بدان عمل کنند!

3( پر سر و صدا را به ایجاد سکوت فراخواند، اّما فکر نمی کرد که آن ها چگونه باید به آن عمل کنند!
4( پرهیاهو را به رعایت سکوت دعوت کرد، ولی به این که چگونه باید سکوت کنند اصالً فکر نمی کرد!

»إّن الّضوء من أهّم العوامل الّتي تُؤثّر في حیاة الکائنات الّتي تَعیش في أعماق الُمحیطات«:- 32
1( نور از عوامل مهّمی است که تأثیرش در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها به سر می برند حتمی است!

2( قطعاً نور از مهم ترین عواملی است که در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند اثر می گذارد!
3( نور از مهم ترین عواملی است که تأثیر آن در موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها به سر می برند قطعی است!
4( قطعاً نور از عوامل مهّمی است که در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند تأثیر دارد!

حیح:- 33 عیِّن الصَّ
د أنفَسنا عمالً جّیداً و سّیئاً،: گاهی خودمان به کار خوب یا بدی عادت می کنیم، 1( قد نُعوِّ

2( و یُصبح تَغییُره کداٍء ال معالجَة له،: و تغییردادنش گاهی مثل بیماری ای است که درمان ندارد،
3( و نُجذُب إلیه ال عن َعزم،: و در حالی که تصمیمی بر آن نداریم به سوی ما کشیده می شود،

4( و نعمله و نحن غافلون عنه!: و آن را انجام می دهیم، در حالی که از آن غافل هستیم!
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حیح:- 34 عیِّن الصَّ
1( کاد أخي یبکي بُکاًء ألّن له ألماً شدیداً: برادرم نزدیک است از درد شدیدی که دارد، گریه کند!

ث عّما فیه احتماُل الکذب: خوشا به حال آنان که از هر چه احتمال دروغ دارد، سخن نگویند! 2( طوبی لمن ال یُحدِّ
3( من ال یَستخدم الوقَت جّیداً هو أّوُل َمن یَشکو من قّلته: کسی که از وقت به خوبی استفاده نمی کند، اّولین کسی است که از کمی آن، شکایت می کند!
4( العلماء من یُنیرون عقوَل الّناس بالعلوم النافعة: دانشمندان همان کسانی هستند که به وسیلءه علوم سودمند خود، مردم را دارای عقل نورانی می کنند!

»استاد موافقت کرد که امتحان را برای دانش آموزان به مّدت دو هفته به تأخیر اندازد!«:- 35
ر الموعد لالمتحان اُسبوعین اثنین! 2( توافق اُستاُذنا أن یتأخَّ 1( وافق اُستاُذنا أن یؤجِّل َموعد االمتحانات اُسبوعین اثنین! 
4( وافق االُستاُذ أن یؤجِّل االمتحان للطاّلب لمّدة اُسبوعین! ر امتحانات الطاّلب لمّدة اسبوعین!  3( توافق االُستاذ أن یؤخِّ

  ِاقرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئله )36-42( بما یناسب النّص:
قد یشعر اإلنسان بعض األحیان أنّه ُمصاب بالهّم و الغّم، لذلك یُنَصح أن یقوم ببعض األعمال؛ منها:

1- الکالم مع العائلة و األصدقاء، فإّن اإلنسان عندما یَشعر بأنّه جلیُس مجموعة من األصدقاء الّذین یُحّبونه یَزید شعوُره بقّوته و استطاعته. 
2- اإلقبال علی الّریاضة في بعض الحاالت، فإنّها أحیاناً تؤثّر علی نشاط ماّدة کیمیاویّة في الجسم مشهورة بماّدة السعادة، و هذا تُفید بعَض المصابین. 
3- االستماع إلی األصوات الهادئة و المحبوبة کالقرآن و األصوات في الطبیعة و الموسیَقی، فإنّه یَزید الّسکینَة في اإلنسان کما أنّه یُساعد علی 

تخفیض ضغط الّدم و تحسین ضربان القلب.
4-کتابة أسباب الحزن و الغّم، فإنّها تُفید في تخفیف اآلالم.

عیِّن الخطأ:- 36
2( رفیق السوء ال یَقدر أن یُدخل الّسکینَة في قلب اإلنسان! 1( إّن بعض األصوات یؤثّر علی تقلیل االضطرابات! 

4( إّن اإلنسان في هذا العصر یشعر بالحزن و المصیبة مستمّراً! 3( إّن التمارین الریاضّیة بعض األحیان تعمل بدل األدویة! 
عیِّن ما هو من توصیات النّص:- 37

2( اِستِمع إلی األخبار و شاِهِد األفالَم! ر آالمك!  1( تکلَّم مع اآلخرین حول حیاتك و ذکِّ
4( اُکتب تمارینك و دروسك بشوق! 3( اُشعر بقدراتك عن طریق الصدیق الحمیم! 

حیح عن مفهوم النّص:- 38 عیِّن الصَّ
2( اُترك الحزن بترك الفکر! 1( ال طمأنینة بالَکَسل!  
4( دواء الحزن الصبر علیه! 3( الفرج بعد الّشدائد!  

حیح للفراغات: »إّن دراسات العلماء ............... بأّن ............... تؤثّر علی شفاء المرضي ...............!«- 39 عیِّن الصَّ
2( أثبتت ـ األصوات کلَّها ـ بسرعة 1( تؤّکد ـ الّریاضة ـ بعضهم و ال جمیعهم 

4( تظهر ـ تخفیض الّدم کثیراً ـ و ال شّك في ذلك 3( تعتقد ـ الکتابة الیومّیة ـ في جمیع األحیان 
  عیِّن الخطأ في اإلعراب و التحلیل الصرفي: )42-40(

»تُؤثِّر«:- 40
1( فعل مضارع ـ له ثالثة حروف أصلیة »أثر« ـ مصدره: »تأثیر« علی وزن تفعیل

ل/ فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیة 2( مضارع ـ للمؤّنث الغائب ـ ماضیه »تأثّر« علی وزن تفعَّ
3( فعل مضارع ـ للمفرد المؤّنث الغائب ـ حروفه األصلیة »أثر«/  فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیة

4( مضارع ـ حروفه األصلیة ثالثة »أثر«، و له حرف واحد زائد ـ فعله الماضي »أثّر« علی وزن فَّعل
»یُساعد«:- 41

1( فعل مضارع ـ له حرف واحد زائد، ماضیه: »ساعد« علی وزن »فاعل«
2( مضارع ـ مصدره »مساعدة« علی وزن »مفاعلة«/ مع فاعله جملٌة فعلیة

3( فعل مضارع ـ للمفرد المذّکر الغائب ـ حروفه کّلها أصلیة و لیس له حرف زائد
4( مضارع ـ للغائب ـ له ثالثة حروف أصلیة »س ع د«/ فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیة

»مجموعة«:- 42
2( مفرد مؤّنث ـ اسم مفعول )فعله: جمع( 1( مفرد مؤّنث ـ نکرة ـ مضاٌف إلیه  
4( اسم ـ اسم مفعول )من فعل »جمع«( 3( اسم ـ مفرد مؤّنث ـ معرفة ـ مضاٌف إلیه 
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  عیِّن المناسب للجواب عن األسئلة التالیة: )50-43(
عیِّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:- 43

ُر الَحَیوانات حَتَّی تَبَتِعَد َعِن الَخطَرِ! رافَِة َصوت یَُحذِّ 1( لِلزَّ
2( اِثناِن و ثَمانوِن تَقسیٌم علی اِثنیِن یَساوي واِحداً و أربَعیَن!

3( ال تَظلِْم َکَما ال تُِحبُّ أْن تُظلََم و أحِسْن َکما تُِحبُّ أْن یُحَسَن إلیَك!
ته! بّي ④ یََتعبَُّد في غاِر ِحراء الواقِع في قِمَّ ُر جَبََل الّنوِر الَّذي کاَن النَّ 4( أَنا أتَذکَّ

عیِّن الخطأ عن المفهوم:- 44
2( الُمصحف: یُقال لکتاٍب ُکتب فیه کالٌم خاٌص! حفّي: من یقرأ الّصحیفة الیومّیة دائماً!  1( الصَّ

حف: فیها أخبار متعّددة و غیرها حسب سیاسة الصحیفة! 4( الصُّ حیفة: مجموعة من األوراق اّلتي تَنتشر یومّیاً!  3( الصَّ
حیح عن المفردات:- 45 عیِّن الصَّ

1( إّنه قرأ آالف الکتب و هو من أهّم الُکّتاب. )مفرد( ← ألف ـ کاتب
2( جاء بهدایا کثیرة و قبلها الفقیر بسرور. )مترادف( ← أتی بـ ـ رفض

3( کّل وعاء یضیق بما ُجعل فیه إاّل وعاء العلم. )متضاد( ← یّتسع ـ الجاهل
4( ذهبت إلی اُستاذي مع صدیقتي لنسأل سؤاالت کثیرة. )جمع( ← أساتذة ـ أصدقاء

عیِّن ما لیس فیه اسم التفضیل:- 46
2( خیر الّصدقة علٌم نتعلَّمه و نُعلِّمه اآلخرین في حیاتنا! 1( بنی المدیُر سّداً بخیر األشیاء من الحدید و الّنحاس! 

4( في کّل شيء خیٌر و جماٌل ال تشاهدهما إاّل أن تنتبه إلیهما! 3( علیکم بالجماعة ألّن الکثیر خیر من القلیل ألداء األعمال! 
عیِّن ما فیه »نون الوقایة«:- 47

2( اُختي العزیزة؛ بَیِّني لي أین أجعُل هذه الکتب! ها فوق األشجار!  1( تَبني بعُض الطّیور عشَّ
4( هو طالٌب نَشیط جّداً یَتَمّنی أن یَصل إلی أهدافه! قني!  3( إن بّینْت لك أصَل هذا الموضوع فهل تُصدِّ

عیِّن »ما« تختلف في المعنی:- 48
1( ما أحّب هذا الطّالُب أن یَعرف اآلخرون فشله!

2( ما تحتاج هذه الغرفة هي مکتبة صغیرة فیها بعض الکتب!
3( ما أحسن اإلنساُن ألحٍد إاّل و هو یَری نتیجَة عملِه بإحسان أفضل!

4( ما أخلص المؤمُن هلل إاّل و ینابیُع الحکمة قد ظهرت مِن قلبه علی لسانه!
عیِّن ما فیه المفعول المطلق النّوعي:- 49

2( رأیُت حادثاً جدیداً في مدینتنا عندما کنُت أمشي هناك! َة مدحاً جّیداً و نال جائزة!  1( مدح الّشاعُر الجنَّ
4( شاهدُت سمکاً عجیباً یعیش في الغالف دون الماء و الطّعام! 3( ال تَعمر حکمٌة بالغة عمراً إاّل في قلب اإلنسان المتواضع! 

عیِّن اُسلوب االستثناء معناه الحصر:- 50
1( ما اِشتری والدي شیئاً من المتجر الکبیر إاّل نوعاً من الفاکهة!

2( ما أعانني أحٌد في مشاکل الحیاة إاّل اهلل اّلذي َخلقني فیرحمني دائماً!
3( ما شکر أکثُر الّناس نعمة اهلل علیهم إاّل اّلذین یعرفون أّنها من جانبه!

4( ما استطاع أن یذهب إلی الحّج هذا العام إاّل الحّجاج اّلذین کانوا مستطیعین!
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کلمات مهم: »یُمکن أن تنسی«: امکان دارد فراموش - 29  
کنی/ »من شارکك في الضحك«: کسی را که در خندیدن با تو همراهی 
»َمن شارکك في  نخواهی کرد/  فراموش  اما  تنسی«:  لن  »لکّنك  کرد/ 

البکاء«: کسی را که در گریه کردن با تو همراهی کرد/ »أبداً«: هرگز
خطاهای سایر گزینه ها:

 با تو همراه بود )معادل دقیقی برای »شارکك: تو را همراهی کرد« 
نیست!( ـ کلمءه »أبداً: هرگز« در ترجمه لحاظ نشده است! 

 می توانی )»یمکن« یعنی »امکان دارد«!(ـ  همراهی ات کند )»شارکك« 
معادل  تنسی«  )»لن  نمی کنی  فراموش  ـ  مضارع!(  نه  است  ماضی 

آیندءه منفی است نه مضارع!( 
) ( ـ فراموش نمی کنی )مانند   همراهی می کند )مانند 

و - 30 عالم  قلم  لسانه«:  و  العالِم  »قلم  مهم:  کلمات   
اّلذین«: بهترین سربازانی هستند که/  الجنود  زبان او/ »هما أفضل 
»یستطیعون أن یُدافعوا«: می توانند دفاع کنند/ »عن ثقافة بالدهم«: 

از فرهنگ کشور خود/ »بأحسن طریق«: به بهترین روش 
خطاهای سایر گزینه ها:

 قلم و زبان عالم )ترجمءه دقیقی برای »قلم العالم و لسانه« نیست!(ـ  
سربازانی )»أفضل: بهترین« ترجمه نشده است!( ـ زیباترین )معادل 

»أحسن: بهترین« نیست!(
نه  است  اضافی  ترکیب  یک  الجنود«  )»أفضل  برتر  سربازان   

وصفی!( ـ می توانسته اند )»یستطیعون« مضارع است نه ماضی!(
(ـ  روشی نیکو  (ـ  سربازانی )مانند   قلم و زبان دانشمند )مانند 
)اّوالً »أحسن طریق« یک ترکیب اضافی است نه وصفی، ثانیاً »أحسن« 

اسم تفضیل است و باید به همراه »تر« یا »ترین« ترجمه شود!( 

کلمات مهم: »دعا«: دعوت کرد/ »جماعة المشاغبین«: - 31  
گروه آشوبگر/ »إلی التزام الصمت«: به پایبندی به سکوت/ »و هو ما کان 
قد فّکر«: در حالی که فکر نکرده بود/ »کیف«: چگونه/ »یطلب منهم«: از 

آن ها بخواهد/ »أن یقوموا بذلك«: بدان عمل کنند
خطاهای سایر گزینه ها:

ـ چگونگی  است!(  )اضافی  کرد  ملزم  ـ  است!(  )اضافی  را  آن ها  و   
)»کیف« یعنی »چگونه« و »کیفّیة« یعنی »چگونگی«!( ـ عمل کردن )»أن 
یقوموا« فعل است نه مصدر!( ـ عبارت »یطلب منهم« ترجمه نشده است!
عبارت  در  )»و«  اما  ـ  نیست!(  پایبندی«  »التزام:  )معادل  ایجاد   
»و هو ما کان قد فّکر« واو حالیه است و معنای آن »در حالی که« 
می باشد نه »اما«!( ـ فکر نمی کرد )»کان قد فّکر« معادل ماضی بعید 
) است نه ماضی استمراری!( ـ باید )اضافی است!( ـ عبارت )مانند 
( ـ به این که )معادلی در عبارت عربی ندارد!( ـ باید   ولی )مانند 
سکوت کنند )معادل »أن یقوموا بذلك« نیست!(ـ  عبارت »یطلب منهم« 

) ( ـ اصالً )اضافی است!( ـ فکر نمی کرد )مانند  )مانند 

کلمات مهم: »إّن«: قطعاً )می تواند ترجمه نشود!(/ - 32  
است که/  عواملی  از مهم ترین  الّتي«:  العوامل  أهّم  نور/ »من  »الّضوء«: 
»تُؤثّر«: اثر می گذارد/ »في حیاة الکائنات الّتي«: در زندگی موجوداتی که/ 

»تعیش في أعماق الُمحیطات«: در اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند. 

کلمات مهم: »أنِفقوا«: انفاق کنید/ »مّما رزقناکم«: - 26  
از آن چه به شما روزی دادیم )مّما: مِن + ما(/ »من قبل أن یأتي 
یوٌم«: قبل از این که روزی بیاید/ »ال بیٌع فیه«: که نه فروشی در آن 

است/ »و ال ُخّلٌة«: و نه دوستی
خطاهای سایر گزینه ها:

از« در »مِّما« ترجمه نشده است!( ـ روزی   آن چه )حرف »مِن: 
دادیم«  روزی  شما  به  »رزقناکم:  برای  دقیقی  )معادل  کردیم  شما 
نیست!( ـ آن روز )اّوالً کلمءه »آن« اضافی است، ثانیاً »یوٌم« نکره است 

نه معرفه!( ـ شفاعتی )»خّلة« یعنی »دوستی«!( 
(ـ    به دیگران بدهید )معادل »أنِفقوا« نیست!(ـ  آن روز )مانند 

 ) خریدی )»بیٌع« یعنی »فروش«( ـ شفاعتی )مانند 
( ـ  ( ـ روزی شما قرار دادیم )مانند   چیزهایی را )مانند 

به دیگران )اضافی است!( 

کلمات مهم: »کلماٌت من شخص«: کلماتی از شخصی/ - 27  
عمیقاً«:  تأثیراً  أنفسنا  ... في  تؤثّر  از کتابی/ »قد  یا  »أو من کتاٍب«: 
گاهی در درون ما چنان تأثیر عمیقی می گذارد/ »یظهر في أفکارنا و 

آرائنا«: که در افکار و نظرات ما ظاهر می شود.
خطاهای سایر گزینه ها:

 تأثیر می گذارد )»قد« همراه مضارع معادل »گاهی، شاید« است 
است  )»یظهر« جملءه وصفیه  و  ـ  است!(  نشده  لحاظ  ترجمه  و در 
)»أفکار« جمع  اندیشه  ـ  نه »و«!(  باید همراه »که« ترجمه شود  و 

است نه مفرد!( 
 قطعاً )»قد« همراه مضارع معادل »گاهی، شاید« است نه »قطعاً«!(ـ  
»آشکار  معنای  به  )»یَظهر«  می کند  آشکار  ـ  است!(  )اضافی  را  آن 

می شود« است!( 
نشده  ترجمه  شخص«  »من  در  از«  »مِن:  )اّوالً  شخص  کلمات   
ـ   ) )مانند  را  آن  ـ  معرفه!(  نه  است  نکره  »کلمات«  ثانیاً  است، 

) نمایان می سازد )مانند 

کلمات مهم: »کثیر من الناس«: بسیاری از مردم/ - 28  
»ال یفّکرون«: نمی اندیشند/ »أکثر من مّرتین أو ثالث مّرات«: بیش از 
دو یا سه بار/ »سنویّاً«: ساالنه/ »ولکّن«: اما/ »العلماء«: دانشمندان/ 
»یفّکرون  را/  اوقات خود  »أوقاتهم«:  نمی کنند/  تلف  یُضّیعون«:  »ال 

دائماً«: همیشه تفّکر می کنند
خطاهای سایر گزینه ها:

 اکثر مردم )اّوالً »کثیر« اسم تفضیل نیست، ثانیاً »مِن« ترجمه 
بخش  به  مربوط  »سنویّاً«  کلمءه  )اّوالً  سال  در طول  ـ  است!(  نشده 
قبلی جمله است، ثانیاً معنای آن »ساالنه« است نه »در طول سال«(

 هستند که )اضافی است!(ـ  زمان )»أوقات« جمع است نه مفرد!(ـ  
تفّکر  در  ـ  ماضی!(  نه  است  مضارع  یضّیعیون«  )»ال  ننموده اند  تلف 

هستند )معادل دقیقی برای »یُفّکرون« نیست!( 
 مردم بسیاری )اّوالً »کثیر« در این جا صفت نیست، ثانیاً »مِن« 

 ) ( ـ زمان )مانند  ترجمه نشده است!( ـ هستند که )مانند 
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خطاهای سایر گزینه ها:
 عوامل مهّمی )اّوالً »أهّم العوامل« یک ترکیب اضافی است نه 
وصفی، ثانیاً »أهّم« اسم تفضیل است و باید همراه »تر« یا »ترین« 
سر  به  ـ  مصدر!(  نه  است  فعل  )»تؤثّر«  تأثیرش  ـ  شود!(  ترجمه 
می برند )معادل »تعیش: زندگی می کنند« نیست!( ـ حتمی است 

)اضافی است!(
ـ در موجوداتی )»حیاة: زندگی« ترجمه   ) )مانند  تأثیر آن   
 ) ( ـ قطعی است )مانند  نشده است!( ـ به سر می برند )مانند 

 )  عوامل مهّمی )مانند 

ترجمءه صحیح سایر گزینه ها:- 33  
 گاهی خودمان را به کار خوب و بدی عادت می دهیم،

 و تغییردادنش مثل بیماری ای می شود که هیچ درمانی ندارد،
 و به سوی آن کشیده می شویم ]اما[ نه از روی اراده!

ترجمءه صحیح سایر گزینه ها:- 34  
 برادرم نزدیک بود واقعاً گریه کند، زیرا درد شدیدی داشت! )دقت 

کنید که »بکاًء« مفعول مطلق تأکیدی است!(
است،  دروغ  احتمال  آن  در  آن چه  از  که  به حال کسی   خوشا 

سخن نگوید!
 دانشمندان کسانی هستند که به وسیلءه علوم سودمند، عقل های 

مردم را نورانی می کنند!

کرد: - 35 موافقت  »االُستاذ«/  استاد:  مهم:  کلمات   
»وافق«/ که به تأخیر اندازد: »أن یؤجِّل«/ امتحان: »االمتحان«/ برای 

دانش آموزان: »للطاّلب«/ به مّدت دو هفته: »لمّدة اُسبوعین«
خطاهای سایر گزینه ها:

 »اُستاذنا« )در »استاد« ضمیری وجود ندارد!( ـ »موعد« )اضافی 
است!( ـ »االمتحانات« )»امتحان« مفرد است نه جمع!( 

 »تَوافَق« )معادل دقیقی برای »موافقت کرد« نیست!( ـ »اُستاذنا« 
( ـ »أن یتأّخر« )این فعل یعنی »به تأخیر بیفتد« نه »به  )مانند 

 ) تأخیر اندازد«!( ـ الموعد )مانند 
( ـ »الطاّلب« )حرف  ( ـ امتحانات )مانند   »تَوافَق« )مانند 
»برای« در تعریب به کار نرفته است، بنابراین »للطاّلب« صحیح است!( 

ترجمءه متن:
»گاهی انسان احساس می کند که دچار غم و غّصه ای شده است، به 
همین خاطر توصیه می شود که به برخی کارها اقدام کند؛ از جمله:

1- صحبت کردن با خانواده و دوستان، زیرا انسان هنگامی که حس 
می کند همنشین جمعی از دوستانی است که دوستش دارند، احساس 

قدرت داشته و توانایی اش زیاد می شود.
فعالیت  بر  گاهی  زیرا  حاالت،  برخی  در  ورزش  به  روی آوردن   -2
ماّده ای شیمیایی معروف به ماّدءه خوشبختی در بدن اثر می گذارد و 

این برای برخی افراد دچارشده سودمند است.
3- گوش دادن به صداهای آرامش بخش و محبوب، مانند قرآن و صداهای 
در طبیعت و موسیقی، زیرا آرامش را در انسان افزایش می دهد، همان طور 

که به کاهش فشار خون و بهبود ضربان قلب کمک می کند.
4- نوشتن دالیل ناراحتی و غم، زیرا در کاهش دردها سودمند است.«

  برخی صداها بر کاهش اضطراب ها اثر می گذارد!- 36
 رفیق بد نمی تواند آرامش را در قلب انسان وارد کند!
 تمارین ورزشی گاهی به جای داروها عمل می کنند!

 انسان در این دوره به طور پیوسته احساس ناراحتی و مصیبت می کند!

و - 37 کن  زندگی ات صحبت  دربارءه  دیگران  با    
دردهایت را بیان کن!

 به اخبار گوش بده و فیلم ببین!
 از طریق یک دوست صمیمی قدرت هایت را احساس کن!

 تمارین و درس هایت را با اشتیاق بنویس!

  هیچ آرامشی همراه تنبلی نیست!- 38
 با رها کردن فکر، ناراحتی را رها کن!

 گشایش پس از سختی هاست!
 داروی ناراحتی، صبر کردن بر آن است!

این که - 39 به   ............... دانشمندان  پژوهش های   
............... بر شفای بیماران اثر دارد ...............«

 تأکید می کند ـ ورزش ـ برخی از آن ها نه تمامشان
 اثبات کرده است ـ تمام صداها ـ به سرعت

 اعتقاد دارد ـ نوشتن روزانه ـ در همءه وقت ها )حاالت(
 اظهار می کند ـ کاهش فشار خون ـ و هیچ شکی در آن نیست

ل - 40 خطای این گزینه: ماضیه »تأثّر« علی وزن تفعَّ  
ل« مضارع از باب تفعیل است، بنابراین ماضی آن  )»تُؤثّر« بر وزن »تَُفعِّ

ل« می باشد!(  »أثََّر« و بر وزن »فعَّ

خطای این گزینه: حروفه کّلها أصلیة و لیس له - 41  
حرف زائد )فعل »یُساعد« بر وزن »یُفاعل« و مضارع باب مفاعلة است، 
یک  و  نیست(  مجّرد  )ثالثی  نیست  اصلی  آن  تمام حروف  بنابراین 

حرف زائد دارد!( 

خطای این گزینه: معرفة )»مجموعة« در متن نکره - 42  
است نه معرفه!(

خطاهای این عبارت: ثمانون )عدد »ثمانون: هشتاد« - 43  
ـَ( دارد،  مانند جمع های مذّکر سالم است و نون آخر آن همواره فتحه )
بنابراین »ثمانوَن« صحیح است!(ـ  یَساوي )این فعل مضارع از باب مفاعلة 

است، بنابراین باید بر وزن »یُفاعل« باشد، پس »یُساوي« صحیح است!(

ترجمءه گزینه ها:- 44  
 روزنامه نگار: کسی که همیشه روزنامه می خواند!

 ُمصحَف: به کتابی گفته می شود که در آن کالم خاصی باشد!
 روزنامه: مجموعه ای از ورق هایی که روزانه منتشر می شوند!

 روزنامه ها: در آن ها براساس سیاست روزنامه اخبار متعّدد وغیره 
وجود دارد!

بررسی گزینه ها:- 45  
 مفرد »آالف: هزاران«: »ألف«/ مفرد »الُکّتاب: نویسندگان«: »کاتب«
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 مترادف »جاء بـ: آورد«: »أتی بـ: آورد«/ مترادف »قبل: پذیرفت«: 
»رفض: نپذیرفت« 

 متضاّد »یضیق: تنگ می شود«: »یّتسع: فراخ می شود«/ متضاّد 
»العلم: دانش«: »الجاهل: نادان«

 جمع »اُستاذ: استاد«: »أستاذة«/ جمع »صدیقة: دوست )مؤنّث(«: 
»أصدقاء: دوستان )مذّکر(« )دقت کنید که جمع »صدیقة«، »صدیقات« 

است و مفرد »أصدقاء«، »صدیق«!(

کلمءه »خیر« در این عبارت اسم تفضیل نیست، زیرا - 46  
اسم  نمی باشد! در سایر گزینه ها »خیر«  »بهترین«  یا  »بهتر«  معنای  به 

تفضیل است و هم چنین »اآلخرین« نیز در  اسم تفضیل است!
ترجمءه گزینه ها:

 مدیر با بهترین چیزها از آهن و مس سّدی ساخت!
 بهترین صدقه علمی است که در زندگی مان یاد می گیریم و آن 

را به دیگران یاد می دهیم!
 بر شماست که به جماعت پایبند باشید، زیرا برای انجام کارها، 

تعداد زیاد بهتر از تعداد کم است!
 در هر چیزی خوبی و زیبایی ای است که آن ها را نمی بینی، مگر 

این که به آن ها توجه کنی!

حرف »ن« در »تُصّدقني« نون وقایه است!- 47  
در سایر گزینه ها در فعل های »تبني«، »بیِّني« و »یَتمّني« حرف »ن« 

جزء حروف اصلی فعل است و نون وقایه نیست!( 

در این عبارت، »ما« به معنای »آن چه« می باشد، - 48  
اما در سایر گزینه ها »ما« نفی است و فعل را منفی می کند!

ترجمءه گزینه ها:
 این دانش آموز دوست نداشت که دیگران شکستش را بفهمند!

 آن چه که این اتاق نیاز دارد یک کتابخانءه کوچک است که برخی 
از کتاب ها در آن باشد!

 انسان به کسی خوبی نکرده است، مگر این که نتیجءه کارش را با 
نیکی بهتری می بیند!

 فرد مؤمن برای خدا مخلص نشده است، مگر این که چشمه های 
حکمت از قلبش بر زبانش ظاهر شده است!

49 - + »فعل  ساختار  دارای  نوعی  مطلق  مفعول   
مصدر همان فعل + صفت یا مضاٌف إلیه« است و در  »مدح« فعل، 
چنین  گزینه ها  سایر  در  است.  آن  صفت  »جّیداً«  و  مصدر  »مدحاً« 

ساختاری وجود ندارد.

و - 50 منفی  »إاّل«  از  قبل  جملءه  عبارت،  این  در   
مستثنی منه محذوف است، بنابراین اسلوب حصر داریم!

بررسی سایر گزینه ها:
 »شیئاً« مستثنی منه و »نوعاً« مستثنی است!
 »أحٌد« مستثنی منه و »اهلل« مستثنی است!

 »أکثر الناس« مستثنی منه و »اّلذین« مستثنی است!
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1 صفحهآزمون عمومی

  عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربّیة )35-26(.
26 -:مَن بعثَنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمُن و صدَق المرَسلون ...！

1( کسی که ما را از مرقد خود بیرون آورد، همان است که خدا وعدءه آن را داده بود، و مرسلین راستگو هستند!
2( کسی ما را از آرامگاهمان برانگیخت، او همان است که رحمن به ما وعده داده بود، و پیامبران راستگو هستند!

3( چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت، این همان است که خداوند رحمن وعده داده، و رسوالن راست گفته اند!
4( آن که ما را از قبرهایمان بیرون آورد، و این همان چیزی است که خداوند وعده داده است، و پیامبران مرسل راست گفته اند! 

»هو اُستاٌذ عالم في هذه الّلغة فجاِدله بالّتي هي أحسن ألنّه أعلُم مَن في هذه البالد!«:- 27
1( او استاد دانشمندی در این زبان است، پس با او با آن چه نکوتر است بحث کن، زیرا او داناترین کسانی است که در این کشور هستند!

2( او استادی دانشمند در این زبان است، لذا به نیکوترین شیوه با او بحث کن، زیرا او داناتر از کسانی است که در این کشور هستند!
3( او استادی فاضل در این زبان است، پس بحث با او باید به نیکوترین چیز باشد چه او داناترین کسانی است که در این کشور می باشند!

4( او استاد فاضلی است در این زبان، لذا باید با او به روشی نیکو بحث علمی کنی چه او داناتر از آن هایی است که در این کشور می باشند! 
»َدع من الّذکریات ما یُزعج قلبك و یَجعلك خائبًا، ألنّها تمنعك من التقّدم!«:- 28

1( فرو گذار آن چه را که دلت را آزرده می سازد از خاطرات ناامیدکننده، زیرا مانع پیشرفت تو می شود!
2( از خاطرات آن چه را که دلت را آزرده می کند و تو را ناامید می سازد رها کن، زیرا آن ها تو را از پیشرفت بازمی دارد!

3( از خاطراتت آن چه که قلبت را آزرده می سازد و ناامیدت می کند، ترک کن، زیرا مانعی برای پیشرفت تو می شود!
4( ترک کن آن چه را که قلبت را آزرده می کند و خاطراتی که ناامیدت می گرداند، زیرا تو را از پیشرفت بازمی دارد! 

»لعّل مرحلًة من مراحل البخل هي أن تُعدَّ ما تُنفقه خسارًة و ال تَرضی به رضایًة في نفسك!«:- 29
1( شاید یک مرحله از مراحل بخل آن است که خسارت شمرده شود چیزی که انفاق می شود و در درونت به آن راضی نشوی!

2( شاید از مراحل بخل این مرحله باشد که آن چه انفاق شود خسارت شمرده شود و در باطنت به آن کامالً راضی نباشی!
3( شاید مرحله ای از مراحل بخل این است که خسارت بشمری چیزی را که انفاقش کرده  ای و در باطنت به آن رضایت نداده ای!

4( شاید مرحله ای از مراحل بخل آن باشد که آن چه را انفاق می کنی خسارت به شمار آوری و در درونت کامالً به آن راضی نباشی! 
»کثیر من ِاختراعات اإلنسان الحدیثة لیست في مجال اإلعمار و البناء، ألنّه لم یستفد من جانبها النّافع!«:- 30

1( بسیاری از اختراعات انسان در زمینءه آبادکردن و ساختن، جدید نیست، زیرا او از جنبءه مفید آن استفاده نمی کند!
2( تعداد زیادی از اختراعات انسان در بخش آبادسازی و ساختمان به کار نرفته است، زیرا او از جنبءه سودمند آن بهره نمی برد!

3( بسیاری از اختراعات جدید انسان در زمینءه آبادانی و ساختن نیست، زیرا او از قسمت مفید آن ها استفاده نکرده است!
4( تعداد زیادی از اختراعات جدید انسان در زمرءه آبادانی و ساختمان نمی باشد، به خاطر این که از بخش مفید آن بهره برداری نشده است! 

ث البیئة و تُضیع التَّوازَن في طبیعتها، فما أظلم اإلنساَن بنفسه!«:- 31 د بالدنا بتلوُّ »النّفایات الصناعّیة تُهدِّ
1( پسماندهای صنایع کشورمان را به آلوده شدن محیط زیستش تهدید کرده توازن را در طبیعت از بین می برد، پس انسان بسیار ظالم بر خود است!

2( زباله های صنعتی کشور ما را به آلودگی محیط زیست تهدید می کند و توازن را در طبیعت آن از بین می برد، پس چه ظالم است انسان به خودش!
3( زباله های ناشی از صنعت محیط زیست ما را در کشور تهدید به آلودگی می کند و توازن موجود در طبیعت را از بین خواهد برد، پس انسان بسیار ظلم کرده است!

4( پسماندهای مربوط به صنعت محیط زیست کشورمان را تهدید به آلوده کردن می کند و توازن آن را در طبیعتش از بین خواهد برد، پس انسان چه قدر ظلم می کند! 
»لیس هناك َعظٌم في اللِّسان ولکنَّه یَستطیُع أن یَکسر القلوَب استطاعًة، فلنُراقْب کالمَنا!«:- 32

1( در زبان استخوانی وجود ندارد، ولی قطعاً می تواند دل ها را بشکند، پس باید مواظب سخنمان باشیم!
2( در زبان استخوانی نیست، اّما به خوبی توانایی شکستن قلب ها را دارد، پس باید از سخنانمان مراقبت کنیم!

3( استخوانی در زبان وجود ندارد، اّما توانایی دارد قلب های دیگران را کامالً بشکند، پس باید مراقب سخن گفتنمان باشیم!
4( در هیچ زبانی استخوان نیست، ولی واقعاً می تواند قلب ها را بشکند، پس باید به خوبی از سخن گفتنمان مواظبت کنیم! 

»ال فرق بیَن القّط األسود و القّط األبیض، القطُّ یَجب أن یقدَر أن یَصید الفأَر صیًدا لُیشبَع بطنَه!«:- 33
1( هیچ فرقی بین گربءه سیاه و گربءه سفید نیست، گربه باید بتواند حتماً موش بگیرد تا شکمش را سیر کند!
2( فرقی بین گربءه سفید و گربءه سیاه اصالً نیست، چه گربه باید قادر باشد موش بگیرد تا شکمش سیر شود!

3( اصالً فرقی بین گربه ای که سیاه باشد و گربه ای که سفید باشد وجود ندارد، حتماً گربه باید قادر باشد موشی بگیرد تا شکمش را سیر کند!
4( فرقی بین گربه که سیاه باشد یا سفید باشد وجود ندارد، قطعاً گربه باید بتواند موشی بگیرد تا شکمش سیر شود! 
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عّین الخطأ:- 34
1( أفضل األعمال الحلم عند الغضب و الّصبر عند الطّمع: برترین کارها بردباری هنگام خشم است و صبر هنگام طمع!

2( ال تجمع من المال و أنت ال تدري لمن تجمع: از مال و ثروت جمع مکن در حالی که تو نمی دانی برای چه کسی جمع می کنی!
3( إذا َسلمت من األسد الُمفترس فال تطمع في صیده: هرگاه از شیر درنده در سالمت ماندی به شکارکردنش طمع مکن!

4( إّن المجاهدین باعوا أرواحهم و اشتروا الجّنة: جهادکنندگان جان های خود را فروختند تا به بهشت برسند! 
»برتری دانشمند بر غیر خود، مانند برتری پیامبر بر اّمت خویش است.«:- 35

2( فضل العالم علی اآلخرین، مثل فضل نبّي علی اُّمته! 1( فضل العالم علی غیره، کفضل النبّي علی اُّمته! 
4( الفضل للعالم علی أحد أخر، کفضل األنبیاء علی االُّمة!  3( الفضل للعالم علی غیره، مثل فضل أنبیاء علی االُّمة! 

  ِاقرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة )36-42( بما یناسب النّص:
إّن الماء یَمّر بمراحل، بدًءا من وجوده علی سطح األرض ثّم انتقاله إلی الجّو ثّم عودته إلی سطح األرض. و هذا الَجَوالن هو أحد األسباب الّتي تُؤثّر 

علی نظام البیئة، حیث إنّها تَنقل عناصَر مهّمًة من النّظام الَبّري في البیئة إلی النظام المائي في البیئة و بالعکس!
حب و نزوَل األمطار. فهذا یُشکِّل  إّن الحرارة الُمنبعثة من الّشمس تُصیِّر الماَء بخاًرا فَیصعد إلی طبقات الجّو الُعلیا ثّم تُسبِّب البرودُة تکویَن السُّ

جریانات سطحّیة علی األرض تنتهي باألنهار، و من هناك نحَو المحیطات و مّرًة اُخری تبدأ تلك المرحلة من جدید!
ل إلی برکة جمیلة و بعضه یَجري نحو أعماق األرض و یُشکِّل المیاَه تحت األرض، و قسًما منه یَصعد إلی سطح  في هذا األثناء بعض المیاه یََتحوَّ

األرض عبَر الُعیون! 
عّین الصحیح:- 36

2( لن تَرجع ذّرات بخار الماء الموجود في الجّو إلی األرض! 1( إّن بدایة َدوران المیاه في الطبیعة تبدأ من األمطار! 
4( إّن میاه األنهار ال تبقی في مکانها، بل تجري نحو ما فیه کثیر من البِحار!  ل النظاُم البّري في بیئتنا!  3( إْن لم یکن َدوران الماء و َدوراته لم یکن یتشکَّ

جواب أّي سؤال جاء في النّص؟- 37
4( ما هي مشکالت فقدان الماء؟ 3( ما هو أثر العیون في الطبیعة؟  2( ما هي أسباب تکوین الّسحب؟  1( ما هو مقدار میاه تحت األرض؟ 

عّین ما لم یُذکر في النّص:- 38
2( کیفّیة تحّول الماء إلی الّسحاب! 1( أثر الّشمس في تشکیل المطر!  

4( اختالف البیئة و أثره في نزول المطر!  3( أثر َدوران المیاه علی حیاة اإلنسان!  
ما هو الموضوع األساس في النّص:- 39

4( أثر المحیطات في نزول األمطار 3( دوران الماء  2( کیفّیة تشکیل األمطار  1( أهمّیة الماء 
  عّین الخطأ في اإلعراب و التحلیل الصرفي )42-40(.

»تُسبِّب«:- 40
/ فعل و فاعله »البرودة« 1( فعل مضارع ـ مزید ثالثي )من باب تفّعل( ـ متعدٍّ

2( مضارع ـ للمؤّنث الغائب ـ متعدٍّ ـ معلوم/ فعل و فاعله »البرودة« و الجملة فعلیة
3( للمفرد المؤّنث الغائب ـ متعدٍّ ـ معلوم/ فاعله »البرودة« و مرفوع، و الجملة فعلیة

4( للمؤّنث ـ مزید ثالثي )من باب تفعیل(/ فاعله »البرودة« و مفعوله »تکوین« و منصوب 
ل«:- 41 »یتحوَّ

1( مضارع ـ مزید ثالثي )من باب تفّعل( ـ الزم/ فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة
2( فعل مضارع ـ للمذّکر ـ مزید ثالثي ـ الزم/ فعل و فاعل، و الجملة فعلیة و خبر

3( مضارع ـ للمفرد المذّکر الغائب ـ مزید ثالثي )من باب تفعیل(/ فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیة
4( فعل مضارع ـ للمفرد الغائب ـ الزم ـ معلوم/ فعل و فاعل، و الجملة فعلیة و خبر للمبتدأ »بعض« 

»الُمنبِعثة«:- 42
1( اسم ـ مفرد مؤّنث ـ اسم فاعل ـ معّرف بأل ـ معرب/ منصوب بالتبعّیة للموصوف

2( اسم ـ مفرد مؤّنث ـ اسم فاعل )مصدر فعله: انبعاث(/ خبر »إّن« المشّبهة بالفعل و مرفوع
3( اسم فاعل )مصدر فعله: انبعاث، من باب انفعال( ـ معّرف بأل/ صفة للموصوف »الحرارة«

4( مفرد مؤّنث ـ اسم فاعل )حروفه األصلیة »بعث«(/ صفة و منصوب بالتبعیة للموصوف »الحرارة« 
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  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )50-43(.
عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:- 43

2( ثَمانیٌة و ِسّتوٌن ناقِص أحََد َعَشَر یُساوي َسبعًة و َخمسیٍن! 1( تَستطیُع الِحرباُء أْن تُدیَر َعیَنیها في اّتجاهاٍت ُمختلِفٍة! 
واُزِن في الطّبیعِة!  ُق إیجاَد التَّ 4( َعیُش الَحَیواناِت بَعضها َعلی بَعٍض یُحقِّ ِة!  بِة ذات االُصوِل الفاِرسیَّ ِة مِئاُت الَکلِماِت الُمعرَّ 3( في اللُّغِة الَعربیَّ

عّین الصحیح للفراغ: »............... مجالسُة هذا الّصدیق المجتهد إلی نَجاٍح في أعمالنا أکثر من َقبل!«- 44
4( قّربت مّنا  3( قّربتنا  بتنا  2( تقرَّ 1( اقتربتنا 

عّین ما فیه جمع سالم للمذکّر:- 45
2( لکّل بلد قوانین خاّصة یجب علی الّناس اّتباعها! 1( إن کنت من الصائمین فال تکذب في أعمالك! 

4( علینا أن نُساعد المساکین خاّصة في فصل الّشتاء!  3( الّدالفین حیوانات تُحّب اإلنسان أکثر من غیرها! 
عّین ما فیه »نون الوقایة« أکثر:- 46

2( یسألونني عن مِهني المختلفة و شرحت لهم خسراني في بعضها! 1( ال تَظّني أّنك تظلمینني و تضّرینني و ال تشاهدین عاقبة عملك! 
4( َشّجعني و نَصحني معلّمي بتنظیم البرنامج و ساعدني في إجرائه!  3( أتمّنی أن یوصلني أبي إلی مدرستي و یستودعني اهلل کّل صباح! 

عّین ما لیس فیه جملة فعلّیة:- 47
2( ال کاتَِب إاّل أن یکون مجتهًدا في الکتابة، فأکتب کثیًرا! حنا رغم صعوبتها!  1( الجولُة العلمّیة عمٌل مفید لنا تُفرِّ

4( حّتی الورد الُمتساقط علی األرض جماُله کثیُر للناظرین!  3( إّن الطّین تراٌب یُختلَط بالماء و لو زالت عنه الّرطوبة! 
عّین المفعول به معربًا:- 48

2( هذا األمر یُوصلِنا إلی نتیجٍة رائعٍة، 1( ُکّلما نُحصي ما َکسبناه حّتی اآلن نَشعر بالّسعادة، 
4( فإذا نُحصي األشیاء اّلتي نَحتاُج إلیها نَظنُّ أّنه ال سعادَة لنا!  3( و هي أّن الّسعادة نَجدها في أفکارنا و لَیست بخارٍج منها، 

عّین نائب الفاعل من األعداد:- 49
1( ما یُزَرع في الّدنیا مّرة واحدة یُمکن أن یُحصد عشر مّراٍت!

2( اِشترك في الّسباق العلمّي مائُة طالب و نجح سبعة طاّلب منهم!
نة في أعماق البحر ُخلقت لِلظاّلم! 3( تُشاهَد مئات الَمصابیح الُملوَّ

بة!  ة الُمعرَّ 4( قد اُلِّف عدد من کتب علم اللغة یَضّم آالف الکلمات الفاِرسیَّ
عّین الّصفة یختلف نوعها:- 50

2( إّن الّدنیا ِعند المؤمن أهوُن من ورقٍة تَقضمها الجرادُة! 1( نَحن نَغرس األشجار المثمرَة و نأمُل أن نَستفیَد منها! 
4( تُساعد الّذاکرُة القویُّة اإلنساَن َعلی الّتعلُّم األحسن!  3( یَقدر التِّمساُح أن یأکَل فریسًة أکبَر من فمه بسهولة! 
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شود  شمرده  ـ   ) )مانند  شود  انفاق  ـ  است!(  )اضافی  این   
) )مانند 

 انفاقش کرده ای )»تُنفقه« مضارع است نه ماضی!( ـ کلمءه »رضایة« 
که مفعول مطلق تأکیدی است در ترجمه لحاظ نشده است!

کلمات مهم: »کثیر من اختراعات اإلنسان الحدیثة«: - 30  
بسیاری از اختراعات جدید انسان/ »لیست في مجال اإلعمار و البناء«: 
یستفد«:  »لم  او/  زیرا  »ألّنه«:  نیست/  ساختن  و  آبادانی  زمینءه  در 

استفاده نکرده است/ »من جانبها النافع«: از قسمت مفید آن ها
خطاهای سایر گزینه ها:

 جدید نیست )»الحدیثة« صفت »اختراعات« است نه خبر »لیس«!(ـ 
استفاده نمی کند )»لم یستفد« معادل ماضی منفی است نه مضارع!(

 اختراعات انسان )»الحدیث« در ترجمه لحاظ نشده است.( ـ به کار 
) نرفته است )معادل »لیست« نیست!( ـ بهره نمی برد )مانند 

 بهره برداری نشده است )در این عبارت »لم یستفد« معلوم است 
نه مجهول!(

زباله های - 31 الصناعّیة«:  »النفایات  مهم:  کلمات   
د بالدنا«: کشور ما را تهدید می کند/ »بتلّوث البیئة«:  صنعتی/ »تُهدِّ
به آلودگی محیط زیست/ »تُضیع التوازن في طبیعتها«: توازن را در 
طبیعت آن از بین می برد/ »فما أظلم اإلنسان بنفسه«: پس چه ظالم 

است انسان به خودش 
خطاهای سایر گزینه ها:

»ش«  )ضمیر  زیستش  ـ  »صنعتی«!(  یعنی  )»صناعّیة«  صنایع   
اضافی است.( ـ طبیعت )ضمیر موجود در »طبیعتها« ترجمه نشده 
است!( ـ بسیار ظالم است )»ما أظلَم« دارای ساختار تعّجب است و 

معادل »چه ظالم است« می باشد!( 
ما  زیست  محیط  ـ   ) )مانند  صنعت  ـ  است.(  )اضافی  از  ناشی   
)»البیئة« ضمیری ندارد!( ـ در کشور )اّوالً »در« اضافی است ثانیاً ضمیر 
موجود در »بالدنا« ترجمه نشده است!( ـ موجود )اضافی است!( ـ طبیعت 
( ـ از بین خواهد برد )»تُضیع« معادل مضارع است نه آینده!( ـ  )مانند 
( ـ »بنفسه« در ترجمه لحاظ نشده است!  بسیار ظلم کرده است )مانند 
( ـ محیط زیست   مربوط به )اضافی است.( ـ صنعت )مانند 
کشورمان )»البیئة« و »بالد« مضاف و مضاف إلیه نیستند!( ـ آلوده کردن 
( ـ چه قدر  ث« یعنی »آلوده شدن«!( ـ از بین خواهد برد )مانند  )»تلوُّ

( ـ »بنفسه« در ترجمه لحاظ نشده است!  ظلم می کند )مانند 

کلمات مهم: »لیس هناك عظٌم«: استخوانی وجود - 32  
زبان/ »ولکّنه«: ولی/ »یستطیع أن یکسر  الّلسان«: در  ندارد/ »في 
القلوب استطاعًة«: قطعاً می تواند دل ها را بشکند/ »فلُنراقْب کالمنا«: 

پس باید مواظب سخنمان باشیم.
خطاهای سایر گزینه ها:

 به خوبی )»استطاعًة« مفعول مطلق تأکیدی است نه نوعی!( ـ 
شکستن )»یکسر« فعل است نه مصدر!( 

 دیگران )اضافی است!( ـ کامالً بشکند )قید »کامالً« که معادل 
مفعول مطلق تأکیدی است مربوط به »توانستن« است نه »شکستن«، 
زیرا مصدر »استطاعًة« مربوط به فعل »یستطیع« می باشد نه »یکسر«!( 

کلمات مهم: »َمن بعثَنا«: چه کسی ما را برانگیخت/- 26  
»من مرقدنا«: از آرامگاهمان/ »هذا ما وعد الرحمن«: این همان است که 
خداوند رحمن وعده داده/ »صدق المرسلون«: رسوالن راست گفته اند

خطاهای سایر گزینه ها:
 کسی که )در این آیءه شریفه »من« کلمءه پرسشی است!( ـ »هذا: 
این« در ترجمه لحاظ نشده است! ـ آن را )اضافی است!( ـ راستگو 

هستند )»صدق: راست گفت« فعل است نه اسم!( 
(ـ  او )»هذا« یعنی »این«!(ـ  به ما )اضافی است!(ـ   کسی )مانند 

 ) راستگو هستند )مانند 
 قبرها )»مرقد« مفرد است نه جمع!( ـ و )اضافی است!( 

کلمات مهم: »هو اُستاذ عالم«: او استاد دانشمندی - 27  
است/ »في هذه اللغة«: در این زبان/ »فجاِدله«: پس با او بحث کن/ 
»باّلتي هي أحسن«: با آن چه نکوتر است/ »ألّنه«: زیرا/ »أعلم َمن في 

هذه البالد«: داناترین کسانی است که در این کشور هستند.
خطاهای سایر گزینه ها:

 به نیکوترین شیوه )کلمءه »اّلتي: آن چه« در ترجمه لحاظ نشده 
صورت  به  را  »أعلم«  باید  و  است  اضافی  )»از«  از  داناتر  ـ  است!( 

»داناترین« ترجمه کرد!( 
 بحث با او )»جاِدل« فعل امر است نه اسم!(ـ  باید باشد )اضافی است!(

استفاده  »باید«  لفظ  از  مخاطب  امرهای  )در  کنی  بحث  باید   
نمی کنیم!( ـ نیکو )»أحسن« اسم تفضیل است و باید همراه »تر« یا 
 ) »ترین« ترجمه شود!( ـ علمی )اضافی است.( ـ داناتر از )مانند 

الذکریات«: - 28 »من  کن/  رها  »َدع«:  مهم:  کلمات   
از خاطرات/ »ما یُزعج قلبك«: آن چه را که دلت را آزرده می کند/ 
ناامید می سازد/ »ألّنها«: زیرا آن ها/ »تمنعك  »یجعلك خائباً«: تو را 

من التقّدم«: تو را از پیشرفت بازمی دارد
خطاهای سایر گزینه ها:

 خاطرات ناامیدکننده )اّوالً »خائباً« صفت »الذکریات« نیست، ثانیاً 
»یجعلك« ترجمه نشده است!( ـ مانع می شود )»تمنع« یعنی »منع 

می کند«!( ـ پیشرفت تو )»التقدم« ضمیری ندارد!( 
(ـ   خاطراتت )»الذکریات« ضمیری ندارد!(ـ  مانعی می شود )مانند 

 ) پیشرفت تو )مانند 
 خاطراتی که )اّوال ً »الذکریات« معرفه است نه نکره، ثانیاً حرف 

»من: از« ترجمه نشده است!( 

کلمات مهم: »لعّل«: شاید/ »مرحلًة من مراحل - 29  
البخل«: مرحله ای از مراحل بخل/ »هي أن تُعّد ما تُنفقه خسارًة«: آن 
باشد که آن چه را انفاق می کنی خسارت به شمار آوری/ »ال تَرضی 

به رضایة«: کامالً به آن راضی نباشی/ »في نفسك«: در درونت 
خطاهای سایر گزینه ها:

 شمرده شود )»تُعّد« معلوم و مخاطب است نه مجهول و غایب!( ـ 
انفاق می شود )»تُنفقه« معلوم است نه مجهول!( ـ کلمءه »رضایة« که 

مفعول مطلق تأکیدی است در ترجمه لحاظ نشده است!
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 هیچ زبانی )اّوالً »هیچ« اضافی است ثانیاً »اللّسان« معرفه است نه 
نکره!(ـ  استخوان )»عظٌم« نکره است نه معرفه!(ـ  به خوبی )اضافی است!( 

کلمات مهم: »ال فرَق«: هیچ فرقی نیست/ »بین - 33  
القّط األسود و القّط األبیض«: بین گربءه سیاه و گربءه سفید/ »القّط«: 
گربه/ »یجب أن یقدر أن یَصید الفأَر صیداً«: گربه باید بتواند حتماً 

موش بگیرد/ »لُیشبع بطنه«: تا شکمش را سیر کند
خطاهای سایر گزینه ها:

 چه )اضافی است!( ـ »صیداً« که مفعول مطلق تأکیدی است در 
ترجمه لحاظ نشده است!ـ  شکمش سیر شود )با توجه به منصوب بودن 

»بطَن« این کلمه مفعول و فعل »یُشبع« معلوم است نه مجهول!( 
ثانیاً  نکره،  نه  است  معرفه  »القّط«  )اّوالً  باشد  گربه ای که سیاه   
»األسود« صفت از نوع اسم است نه جمله!( ـ گربه ای که سفید باشد 
از نوع اسم  »األبیض« صفت  ثانیاً  »القّط« معرفه است نه نکره،  )اّوالً 
است نه جمله!( ـ حتماً )»صیداً« که مفعول مطلق تأکیدی است فقط 
بر معنای فعل »یصید« تأکید می کند نه کّل جمله!( ـ موشی )»الفأر« 

معرفه است نه نکره!(
نشده  لحاظ  جنس«  نفی  »الی  ترجمءه  در  »هیچ«  )کلمءه  فرقی   
( ـ یا )معادل »و« نیست!( ـ  است!( ـ گربه که سیاه باشد )مانند 
 ) (ـ  شکمش سیر شود )مانند  (ـ  موشی )مانند  قطعاً )مانند 

خطای این عبارت: تا به بهشت برسند )معادل »و - 34  
اشتروا الجّنة: و بهشت را خریدند« نیست!( 

کلمات مهم: برتری دانشمند: »فضل العالم«/ بر - 35  
غیر خود: »علی غیره«/ مانند برتری پیامبر: »کفضل النبّي«/ بر اّمت 

خویش است: »علی اُّمته«
خطاهای سایر گزینه ها:

»نبّي«  ـ  نیست!(  خود«  »غیر  برای  دقیقی  )معادل  »اآلخرین«   
)»پیامبر« معرفه است نه نکره!( 

 »أنبیاء« )اّوالً »پیامبر« معرفه است نه نکره، ثانیاً مفرد است نه جمع!(ـ  
»االُّمة« )ضمیر موجود در »اّمت خویش« در عبارت عربی نیامده است!( 

 »أحد آخر« )معادل دقیقی برای »غیر خود« نیست!( ـ األنبیاء 
) )»پیامبر« مفرد است نه جمع!( ـ »االُّمة« )مانند 

ترجمءه متن:
زمین سپس  بر سطح  وجودش  ابتدا  می کند،  را طی  مرحله  چند  »آب 
انتقالش به هوا سپس بازگشتش به سطح زمین. و این چرخه یکی از دالیلی 
است که بر نظام محیط زیست اثر می گذارد، از آن جا که عناصر مهمی را 

از نظام خشکی به نظام آبی در محیط زیست منتقل می کند و برعکس!
گرمای فرستاده شده از سوی خورشید آب را بخار می کند سپس تا 
و  ابرها  باالتر جّو صعود می کند سپس سرما سبب تشکیل  طبقات 
بارش باران ها می شود. و این، جریان های سطحی را که به رودخانه ها 
و از آن جا به سمت اقیانوس ها منتهی می شود، بر روی زمین تشکیل 

می دهد و یک بار دیگر از نو آن مراحل شروع می شود!
در این حین برخی آب ها به برکءه زیبایی تبدیل می شوند و برخی به 
سمت اعماق زمین جاری شده و آب ها را زیر زمین تشکیل می دهند، 

و قسمتی از آن از طریق چشمه ها تا سطح زمین باال می آید!«

ترجمءه گزینه ها:- 36  
 شروع چرخءه آب ها در طبیعت از باران ها آغاز می گردد!

 ذرات بخار آب موجود در هوا به زمین باز نخواهند گشت!
 اگر چرخءه آب نبود نظام خشکی در محیط زیست ما تشکیل 

نمی شد!
 آب های رودخانه ها در جای خود باقی نمی مانند بلکه به سمت 

آن چه که در آن بسیاری از دریاهاست جاری می شوند!

پاسخ کدام سؤال در متن آمده است؟- 37  
 مقدار آب های زیر زمین چه قدر است؟

 دالیل تشکیل ابرها چیست؟
 اثر چشمه ها در طبیعت چیست؟

 مشکالت نبود آب چیست؟

تعیین کن آن چه را که در متن ذکر نشده است:- 38  
 اثر خورشید در تشکیل باران!

 چگونگی تبدیل آب به ابر!
 تأثیر چرخءه آب ها بر زندگی انسان!

 تغییر محیط)ها( و اثر آن در بارش باران!

موضوع اصلی متن چیست؟- 39  
 اهمیت آب

 چگونگی تشکیل باران ها
 چرخءه آب

 تأثیر اقیانوس ها در بارش باران ها

بر - 40 )»تُسبِّب«  تفّعل  باب  من  گزینه:  این  خطای   
ل« مضارع از باب تفعیل است!(  وزن »تُفعِّ

ل« بر - 41 خطای این گزینه: من باب تفعیل )»یتحوَّ  
ل« مضارع از باب تفّعل است!(  وزن »یتفعَّ

خطای این گزینه: خبر »إّن« و مرفوع )»المنبعثة« - 42  
صفت »الحرارة« و منصوب به تبعیت از آن است!(

»سّتون: - 43 )عدد  »سّتوٌن«  عبارت:  این  خطاهای   
همواره  آن  آخر  نون  و  است  سالم  مذّکر  جمع های  مانند  شصت« 
بنابراین »سّتوَن« صحیح است!( ـ »خمسیٍن« )عدد  ـَ( دارد،  ( فتحه 
»خمسین: پنجاه« مانند جمع های مذّکر سالم است و نون آخر آن 

ـَ( دارد، بنابراین »خمسیَن« صحیح است!(  همواره فتحه )

»همنشینی با این دوست کوشا بیش از پیش به - 44  
موفقیت در کارهایمان ...............«:

 اقتربَت + نا )»اقترب« الزم است و مفعول نمی گیرد.(
 تقّربت + نا )»تقّرب« هم الزم است.(

 قَّربت + نا )ما را نزدیک کرد  »قّرب« متعّدی است و مفعول 
می پذیرد.(

 قَّربت + من + نا )به ما نزدیک کرد  در این عبارت نیازی به 
آمدن »مِن« نیست.(
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در این عبارت، »الصائمین« جمع مذّکر سالم و - 45  
مفرد آن »صائم: روزه دار« می باشد!

در  »قوانین« جمع مکّسر »قانون«، در  »الدالفین« جمع مکّسر 
»الدلفین« و در  »المساکین« جمع مکّسر »المسکین« است!

در این گزینه، نون در »شّجعني: مرا تشویق کرد«، - 46  
»نصحني: مرا نصیحت کرد« و »ساعدني: مرا یاری کرد« نون وقایه است!
بررسی سایر گزینه ها:  نون در »تظلمینني: به من ستم می کنی« 
و »تضّرینني: به من آسیب می رسانی« نون وقایه و نون در »ال تظّني: 

گمان مکن« جزء حروف اصلی فعل است!
 نون در »یسألونني: از من سؤال می کنند« نون وقایه است. دقت 
کنید که »مِهن: شغل ها« و »خسران: زیان« اسم هستند و نون وقایه 

به اسم ها متصل نمی شود و نون جزء خود کلمه است!
 نون در »یوصلني: مرا برساند« و »یستودعني اهلل: مرا به خدا بسپارد« 

نون وقایه و نون در »أتمّنی: آرزو می کنم« جزء حروف اصلی فعل است!

در این عبارت اصالً فعلی وجود ندارد!- 47  
در  »تُفّرحنا ...«، در  »اُکتب ...« و در  »یُختلط ...« جملءه 

فعلّیه هستند!

در این عبارت کلمءه »األشیاء« مفعول و معرب است!- 48  
بررسی سایر گزینه ها:

 »ما« و »ه« مفعول هستند که هر دو مبنی می باشند، زیرا »ما« 
موصول و »ه« ضمیر می باشد!

 »نا« مفعول )یوصلنا( و مبنی است، زیرا ضمیر می باشد!
 »ها« )نجدها( مفعول و مبنی است، زیرا ضمیر می باشد!

ترجمءه گزینه ها:
 هرگاه آن چه را که تاکنون به دستش آوردیم، می شماریم احساس 

خوشبختی می کنیم،
 این امر ما را به نتیجه ی جالبی می رساند،

 و آن این است که آن را در افکارمان می یابیم و در خارج از آن 
نیست،

گمان  داریم،  نیاز  آن ها  به  که  بشماریم  را  چیزهایی  اگر  پس   
می کنیم که هیچ خوشبختی نداریم!

در این عبارت، »مئات: صدها« نایب فاعل »تُشاهَد: - 49  
دیده می شود« و از اعداد اصلی است! 

بررسی سایر گزینه ها:
 در هر دو فعل »یُزَرع: کاشته می شود« و »یُحصد: درو می شود«، 

نایب فاعل ضمیر مستتر »هو« است!
 در این عبارت فعل مجهول و در نتیجه نایب فاعلی وجود ندارد!

 کلمءه »عدد« نایب فاعل »قد اُلِّف: تألیف شده است« می باشد که 
از اعداد نیست!

در این عبارت »تقضمها ...« صفت از نوع جمله - 50  
برای اسم نکرءه »ورقٍة« می باشد اما در  »المثمرة« و در  »أکبر« 

و در  »القویّة« و »األحسن« صفت از نوع اسم هستند!
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