
ْرِط َو أََدواُتُه أُْسلوُب الشَّ

 اسلوب الّشرط و أََدواُتُه

 مهم ترین ادوات شرط عبارت اند از: »مَْن، ما، ِإْن«. معموالً این ادوات بر سـر عبارتی می آیند كه دو فعل دارد، فعل اول، فعل شرط و فعل دوم، جواب شرط نام دارد.
این ادوات در معنای فعل و جواب شرط و گاهی در شكل ظاهر آن ها تغییراتی را ایجاد می كنند؛ مثال:

ْرَقبَلالَْكلِمیَْسلَْمِمَنالَْخطَِأغالِباً:هركس قبل از سخن گفتن فكر كند، غالباً از اشتباه در امان می ماند. مَْن      یَُفكِّ
مضارع اخباری مضارع التزامی  فعل شرط     جواب شرط  ادات شرط 

 گاهی نیز جواب شرط به صورت جملۀ اسمیه است؛ مثال:
ْلَعلَیاهلِلَفهَوَحْسُبُه : هركس بر خدا توكل كند، پس او برایش كافی است. ！َومَْن      یََتَوكَّ

  ادات شرط   فعل شرط               جواب شرط

 وقتی ادوات شرط بر سـر جمله ای بیاید كه فعل شرط و جواب آن ماضی باشد، میتوانیم فعل شرط را مضارع التزامی و جواب آن را مضارع اِخباری ترجمه كنیم.
َخطَُؤُه: هركس پیش از سخن گفتن بیندیشد )اندیشید(، خطایش كم می شود )كم شد(. َرَقبَلالَْكلِم،َقلَّ مَْنَفكَّ

 و هرگاه فعل شرط، مضارع باشد، به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.

ادوات شرط

 »مَْن: هركس«.
مَْنیُحاِوْلَكثیراً،یَِصْلِإلَیهََدفِِه: هركس بسیار تالش كند، به هدفش می رسد.

مَْنیَْصِبْر،یَظَْفْر: هركس صبر كند، موفق می شود.
 »ما: هرچه«.

نیا،تَحُْصْدفياآْلِخَرِة: هرچه در دنیا بكاری، در آخرت درو می كنی. ماتَْزَرْعفيالدُّ
مواِلَنُفِسُكمِمنَخیٍر،تَِجدوُهِعنَداهلِل: هرچه از كار خوب برای خودتان پیشاپیش بفرستید، آن را نزد خدا می یابید. ！ماتَُقدِّ

گر«.  »ِإْن: ا
گر صبر كنی، در زندگی ات موفقیت به دست می آوری. ِإْنَصَبْرَت،َحَصلَْتَعلَیالنَّجاِحفيَحیاتَِك: ا

گر اَسـرین در درس هایش موفق شود، من زیاد خوشحال می شوم. ِإْنتَنَْجْحَأسریُنفيُدروِسها،َفأَناُأصِبُحمَسروراًِجّداً: ا
گر« نیز معنای شرط دارد:  »ِإذا: هرگاه، ا

گر( تالش كنی، موفق می شوی. ِإذااجَْتَهْدَت،نََجحَْت: هرگاه )ا
ادوات ناصبه و جازمۀ فعل، به خود فعل می چسبند، یعنی بین ادوات ناصبه و جازمه با فعِل بعد از خود فاصله نمی افتد.

إْنیَدُرْسالطّالُِبَجیْدأیَنَجُحفيااِلمِْتحاناِت. صحیح
یَْدُرْسَجیْدأیَنَجْحفيااِلمتحاناِت. اشتباه )چون بین إْن و یَدُرْس كلمۀ الطالب فاصله شده است.( إْنالطْالُِبَ

دء. صحیح. لَمیَْدُرْسالطُّّلُبإاّلُمَحمَّ
لَمالطلُبیَدُرسواإاّلمحمدأ. اشتباه. چون بین ادوات جازمه )لم( و فعل یَدرسوا فاصله افتاده است.

َذهَبُْتِإلَیالّشارِعَحتَّیتُشاِهَدنياَسریُن. صحیح
َذهَبُْتِإلَیالّشارِعَحتَّیاَسریُنتُشاِهدني. اشتباه. چون بیِن ادوات ناصبه )حّتی( و فعل تُشاِهَد فاصله افتاده است.

گر(، مَْن )هر كس(، ما )هرچه(، لَْم )فعل مضارع را به ماضی منفی تبدیل می كند(، لِ )باید(، ال )نباید( ادوات جازمه عبارتنداز: ِإْن )ا
ادوات ناصبه عبارتنداز: أْن )كه(، كِْي،لَِكْي،َحتَّی،لِ)تا، برای این كه(، لَْن )فعل مضارع را به مستقبل منفی تبدیل می كند(

ادوات ناصبه و جازمۀ فعل در درس ششم به طور كامل تدریس شده است.
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مضارع مجزوم
هرگاه ادوات جازمه بر سـر فعل مضارع بیاید آن را مجزوم می كند. 

ا(، ادواتشرط )إْن، َمْن، ما، أیْنَما، َمتَی( ادوات جازمه عبارتند از: المجازمه، الینهی، حروفجحد )لَم، لَمَّ
طریقۀمجزومكردنفعلمضارع

ـْ( تبدیل می كنیم. كن )ـ ( حرف آخر را به سا ـُ 1 حركت ضمه )ـ
2 حرف »ن« را از آخر فعل ها حذف می كنیم ]به غیر از نون جمع مؤنث[. )نون های نشان دهندۀ اعراب را حذف می كنیم(.

در مثال های زیر »الی نهی« قبل از فعل مضارع قرار گرفته و آن را مجزوم كرده است:

تَْذهَبَْن  ال تَْذهَبَْن   تَْذهَبوَن  ال تَْذهَُبوا     تَْذهَبانِ  ال تَْذهَبا   تَْذهَُب  التَْذهَْب 
 قواعد این درس را در چهار قسمت بررسی می كنیم:

4 فعل شرط و جواب شرط   »  ِ 3 مضارع مجزوم به »ل 2 فعل جحد  1 نهی 
ـْ( تبدیل می شود و »ن« از آخر صیغه ها حذف می شود،  ( به سكون ) ـُ 1 فعلنهی:در عربی، برای ساختن نهی، »ال« قبل از فعل مضارع می آید و ضمه )

.» به جز در صیغۀ »هُنَّ و أَنتُنَّ

معنیامرمعنینهیشخص

دوم شخص مفرد
التَكُْتْبواِجَبـَك)مرد(

التَكْـُتِبـيواِجَبـِك )زن(
تكلیفت را ننویس

ْكُتْبواِجَبـَك )مرد( اُ

ْكـُتِبـيواِجَبـِك)زن( اُ
تكلیفت را بنویس

دوم شخص جمع

التَكُْتبـواواِجَبـُكم)مرد(

التَكُْتبْـَنواِجَبـُكنَّ )زن(

التَكُْتباواِجَبـُكما)زن و مرد(
تكلیفتان را ننویسید

ْكُتبـواواِجَبـُكم)مرد( اُ

)زن( ْكُتبْـَنواِجَبـُكنَّ اُ

ْكُتباواِجَبـُكما)زن و مرد( اُ

تكلیفتان را بنویسید

 به طور كلی »الفی« كه بعد از »واو« ضمیر در صیغه های سوم شخص جمع مذكر و دوم شخص جمع مذكر می آید الِف زینت است و خوانده نمی شود.1 
ِاجِْلُسوا »بنشینید« لِیْجِلُسوا »باید بنشینند«  الیْجِلُسوا »نباید بنشینند«   َجلَُسوا »نشستند«  

 نکته: تفاوت و شباهت نفی و نهی
1 تفاوت آن ها از لحاظ معنی این است كه نفی، مضارع را منفی می كند و نهی، مضارع را به امر منفی تبدیل می كند.

2 تفاوت آن ها از لحاظ شكل در این است كه فعل نهی مجزوم می شود ولی فعل نفی مجزوم نمی شود: 
الیَْجِلُس: نمی نشیند؛ نفی الیَْجِلْس: نباید بنشیند؛ نهی 

3 شباهت آن ها در این است كه قبل از هر دو فعل، »ال« می آید، البته »ال« قبل از نهی، عامل جزم است و قبل از نفی، غیر عامل است.
البّته در صیغه های »جمع مؤنث« مضارع كه مبنی هستند شكل نهی و نفی یكی است و تنها از روی معنی می فهمیم كه فعل نهی است یا نفی:

الیَْجِلْسَن:نمی نشینند، نباید بنشینند
التَْجِلْسَن: نمی نشینید، نباید بنشینید

2 فعلجحد:از مضارع ساخته می شود و معنی نفی )انكار( را دارد. 

طریقۀ ساختن فعل جحد:
ا در اول مضارع . )لَم و لَّما، عامل جزم هستند یعنی فعل مضارع بعد از خود را مجزوم می كنند(. 1  آوردن لَم یا لَمَّ

2 مجزوم نمودن فعل )ضمۀ آخر فعل ها را به سكون تبدیل و نون اعراب را از آخر فعل ها )به غیر از نوِن جمع مؤنث( حذف می كنیم.(

1 لَم: معنی ماضی سادۀ منفی و ماضی نقلی منفی به مضارع می بخشد. 
لَمیَْضرِْب:نزد، نزده است، لَمیَْضِربا: نزدند، نزده اند، لَمیَْضِربُوا:نزدند، نزده اند و... . 

2 لَّما معنی مضارع را به ماضی نقلی منفی با قید »هنوز« تبدیل می كند. 
ایَْضِربُوا:هنوز نزده اند و... .  ایَْضِربا: هنوز نزده اند، لَمَّ ایَْضرِْب:هنوز نزده است، لَمَّ لَمَّ

مجزوم كردن مجزوم كردن مجزوم كردن مجزوم كردن

1. »الف« در سه مورد نوشته می شود ولی خوانده نمی شود: 1ـ بعد از واو ضمیر )َذهَبُوا( 2ـ هرگاه بر روی آن تنوین باشد )كتاباً( 3ـ در عدد صد )ِمائة ـ ِمائَتَاِن(
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معنیمضارعشخص

ْكُتْباول شخص مفرد لَْماَ ْكُتُب ننوشتم، ننوشته اماَ

لَْمتَكُْتْبدوم شخص مفرد تَكُْتُب
لَْمتَكُْتبي تَكُْتبیَن

ننوشتی، ننوشته ای

لَْمیَكُْتْبسوم شخص مفرد یَكُْتُب
لَْمتَكُْتْب تَكُْتُب

ننوشت، ننوشته است

لَْمنَكُْتْباول شخص جمع ننوشتیم، ننوشته ایمنَكُْتُب

دوم شخص جمع
لَْمتَكُْتبوا تَكُْتبوَن
لَْمتَكُْتبَْن تَكُْتبَْن
لَْمتَكُْتبا تَكُْتباِن

ننوشتید، ننوشته اید

سوم شخص جمع

لَْمیَكُْتبوا یَكُْتبوَن
لَْمیَكُْتبَْن یَكُْتبَْن
لَْمیَكُْتبا یَكُْتباِن
لَْمتَكُْتبا تَكُْتباِن

ننوشتند، ننوشته اند

لَْم

لَْم

لَْم

لَْم

لَْم

لَْم

لَْم

لَْم

لَْم

لَْم

لَْم

لَْم

لَْم

اَضَرَب:هنگامی كه زد. ا قبل از ماضی می آید و در آن اثری ندارد و معنی »هنگامی كه« می دهد. لَمَّ  نکته:  گاهی لمَّ
3 مضارعمجزومبه »لِـ«: فعل مضارع مجزوم به »لـِ« فقط از صیغه های اول شخص و سوم شخص ساخته می شود )از صیغه های دوم شخص ساخته 

نمی شود( و معنی فعل به مضارع التزامی تبدیل می شود.
روش ساختن فعل مضارع مجزوم به »لِـ«:

2 آخر فعل مضارع را مجزوم می كنیم. « را اضافه می كنیم.   ـِ 1 به اول فعل مضارع »ل

معنیمضارعشخص

ْكُتْباول شخص مفرد َ ْكُتُب←ِل باید بنویسمَأَ
__________دوم شخص مفرد

سوم شخص مفرد
یَكُْتُب←لَِیكُْتْب

تَكُْتُب←لَِتكُْتْب
باید بنویسد

باید بنویسیمنَكُْتُب←لِنَكُْتْباول شخص جمع
__________دوم شخص جمع

سوم شخص جمع

یَكُْتبوَن←لَِیكُْتبوا

یَكُْتبَْن←لَِیكُْتبَْن

یَكُْتباِن←لَِیكُْتبا

تَكُْتبان←لَِتكُْتبا

باید بنویسند

گر(، مَن )هركس(، مَا )هرچه(، َأینََما )هرجا كه(« 4 فعلشرطوجوابشرط:ادوات شرط عبارت اند از: »ِإن )ا
این كلمات دو فعل مضارع را مجزوم می كنند كه به اولی فعل شرط و به دومی جواب یا جزای شرط گفته می شود. 

مَنیَْصِبْریَظَْفْر:هر كس صبر كند، پیروز می شود.
یْصِبْر: فعل شرط و مجزوم / یظَْفْر:جواب شرط و مجزوم

 فعل شرط به صورت مضارع التزامی و جواب شرط به صورت مضارع اخباری ترجمه می شود.
گر خدا را یاری كنید، شما را یاری می كند. إْنتَنُصروااهلَلیَنُصْركم:ا

گر فعل شرط و جواب شرط، ماضی باشند، می توان آن ها را به صورت ماضی نیز ترجمه كرد؛ ولی بیشتر به صورت مضارع ترجمه می شوند.  ا
مَْنَصَبَرظََفَر:هركس صبر كند، پیروز می شود/ هركس صبر كرد، پیروز شد.

 »إذا« جزو ادوات شرِط غیر جازم است یعنی فعل های بعد از خود را مجزوم نمی كند.
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تست های درس سوم

تست های واژگان

َكْمُمْفَرَدًةمَعناهاَخطَأٌ:-6451
عانِف:بالهها(،)َأْسَتریُح:استراحتكن(،)النَّسیج:بافنده(،)اْلَْذیال:ُدمها(،)یَنْطَِلُق:حركتمیكند(،)اَلَْبطْن:شكم(،)اَلُْمباراة:مسابقه(، )اَلزَّ

ُل:ثبتخواهدكرد( )یَُسجِّ
4( ِسّت 3( َخْمس  2( أَْربَع  1( ثاَلث 

ُمْفَرداتِهاَصحیَحًة:-6461 َعیِّْنِعباَرًةماتُرِجَمْتُكلُّ
1( اَْلَْسَفل: پایین تر / الِْمظَلَّة: چتر / یَنُْقُر: نوک می زند/ الَْمْرَمی: دروازه

موَن: پیش می فرستید جیَن: تماشاچی ها / اَلْحوت: نهنگ / الَْفریَسة: شكار / تَُقدِّ 2( الُْمتََفرِّ
كی/ الطَّّنان: مرغ مگس ة: مار / دوَدُة اْلَرِض: كرم خا 3( نَّقاُر الَْخَشِب: داركوب/ الَْحیَّ

4( ثَبََّت: استوار بساز/ الُْجذوع: تنه ها / الِْغشاء: پوشش/ یَحُْرُق: سوزاند
قْزاق،الَْفم،ِانَْتَهی،َأحَْدثُْتم،الَْجناح،اَْلُمَم«.-6471 حیِحلِلُْمْفَرداِتالّتالَیِة:»الزَّ َعیِّْنِعباَرًةتَحَْتويَعلَیالَْمعنَیالصَّ

2( مرغ باران، دهان ها، پایان یافت، ایجاد شد، بال، گروه 1( داركوب، دهان، به پایان می برد، ایجاد می كنید، باله، ملت 
4( داركوب، دهان ها، پایان می یابد، ایجاد می شود، بال ها، ملت ها 3( مرغ باران، دهان، به پایان رسید، ایجاد كردید، بال، گروه ها 

تست های ترجمه

فيالتَّرَجَمِةلِْلَسئِلَِةَرَقم654-648  َعیِِّناْلََصحَّ

6481-:مواِلَنُْفِسُكُمِمْنَخیٍرتَِجدوُهِعنَدالّلِه ！َوماتَُقدِّ
1( و چیزهایی كه از خوبی ها برای خودتان پیشاپیش می فرستید، آن را نزد خدا می یابید.

2( و چیزهایی كه از خوبی ها برای خودتان پیشاپیش بفرستید، آن را نزد خدا خواهید یافت.
3( و هرچه از خوبی برای خودتان پیشاپیش بفرستید، آن را نزد خدا می یابید.

4( و هرچه از خوبی برای خودتان می فرستید، آن را نزد خدا خواهید یافت.
ِة،ِمنها:مَْنَسأََلفيِصَغرِِه،َأجاَبفيكَِبرِِه:-6491 جاَءْتِحَكٌمُمفیَدٌةفيُكُتِبنااْلَخلقیَّ

1( در كتاب های اخالقی ما، حكمت های سودمندی آمده است، از جمله: هركس در خردسالی اش سؤال كند، در بزرگ سالی اش جواب می دهد.
2( در كتاب  اخالقی ما، حكمت های مفیدی آورده شده است، از جمله: هركس در خردسالی اش سؤال كند، در بزرگ سالی اش جواب خواهد داد.

3( در كتاب های اخالقی ما، حكمت های سودمندی آمده است، از جمله: كسی كه در خردسالی سؤال كند، در بزرگ سالی  جواب می دهد.
4( در كتاب های اخالقی، حكمت های مفیدی آورده شده است، از جمله: كسی كه در خردسالی  سؤال كرده است، در بزرگ سالی جواب داده است.

6501-:ِإْنتَنُْصرواالّلَهیَنُْصْرُكمَویُثَبِّْتَأقدامَُكم！
1( خدا را یاری كنید، تا شما را یاری كند و گام هایتان را استوار گرداند.

گر خدا را یاری كنید، شما را یاری می كند و قدمتان را استوار خواهد گرداند. 2( ا
گر خدا را یاری كنید، شما را یاری می كند و گام هایتان را استوار می گرداند. 3( ا

گر خدا شما را یاری كند، شما او را یاری می كنید و گام هایتان را استوار می گرداند. 4( ا
إذاَسِمعَتِمنُمَعلِِّمَكمَسأَلًَةَأْوِحكایًَةتَعرُِفها،ِاْسَتِمْعِإلَیِْهَكأَنََّكماَسِمعَْتبِهاِمنَقبُل:-6511

1( هنگامی كه از معلمت مسأله ای یا حكایتی شنیدی كه آن را دانسته ای، به او گوش فرا خواهی داد چنانكه گویی قبالً آن را نشنیده  است.
2( هنگامی كه از معلمت مسأله ای یا حكایتی شنیدی كه آن را می دانی، به او گوش فرا نده چون قبالً آن را شنیده ای.

3( هنگامی كه از معلمت مسأله ای یا حكایتی شنیدی كه آن را شناخته ای، به او گوش فرا می دهی چنانكه گویی قبالً آن را نشنیده ای.
4( هنگامی كه از معلمت مسأله ای یا حكایتی شنیدی كه آن را می دانی، به او گوش فرا بده چنانكه گویی قبالً آن را نشنیده ای.
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ُسالُْمَعلُِّم:-6521 َعلَیْناَأنالنََتَكلََّممََعَغیرِناِمَنالطُّّلِبِعنَدمایَُدرِّ
1( ما باید با غیر خودمان از دانش آموزان شوخی كنیم، هنگامی كه معلم درس نمی دهد.
2( ما نباید با غیر خودمان از دانش آموزان صحبت كنیم، هنگامی كه معلم درس می دهد.

3( ما باید با غیر خودمان از دانش آموزان شوخی نكنیم، هنگامی كه معلم درس می خواند.
4( ما نباید با دانش آموزان صحبت كنیم، هنگامی كه معلم درسش را تمام كرده است.

ِة:-6531 الطّالُِبالنّاِجُحُهَوالّذيالیَهُرُبِمنَأداِءواِجباتِِهالَْمدَرسیَّ
2( دانش آموزی موفق است كه از انجام تكالیف درسی فرار نمی كند. 1( دانش آموز موفق كسی است كه از انجام تكالیف درسی اش فرار نمی كند. 
گر از انجام تكالیف درسی اش فرار نكند. 4( دانش آموز، موفق است ا 3( دانش آموز موفق به كسی گفته می شود كه از انجام تكالیف درسی اش فرار نكند. 

روافيالَْخلِقَسوَفیُشاِهدوَنُقدَرَةالْخالِِق:-6541 الَّذیَنتََفكَّ ِإنَّ
1( همانا كسانی كه در آفریدگان اندیشه كردند، قدرت آفریننده را خواهند دید.

2( همانا با تفكر در آفریده ها، می توان قدرت خالق را به زودی دید.
3( قطعاً كسانی هستند كه با تفكر در آفریندگان، قدرت آفریننده را مشاهده می كنند.

4( قطعاً با دیدن قدرت خالق، كسانی در آفریده ها تفكر می كنند.
َعیِّنالَْخطَأَفيالتَّرَجَمِة:-6551

1( َعلَی الُْمتََعلِّمِ أَن ال یَعصَي أَواِمَر الُْمَعلِّمِ: یادگیرنده نباید از دستورهای یاددهنده سـرپیچی كند.
َر قَبَل الَْكالمِ، قَلَّ َخطَُؤُه: هركس قبل از سخن گفتن فكر كند، اشتباهش كم می شود. 2( َمْن فَكَّ

گر صبر كنی، در زندگی ات موفقیت به دست می آوری. 3( إْن َصبَْرَت، حََصلَْت َعلَی النَّجاِح في حَیاتَِك: ا
نیا، تَحُْصْد في الْـآِخَرِة: چیزهایی كه در دنیا می كاری، در آخرت درو خواهی كرد. 4( ما تَْزَرْع في الدُّ

َعیِِّنالَْخطَأفيالتَّرَجَمِة:-6561
1( ما فََعلَْت ِمَن الَْخیراِت، َوجَْدتَها َذخیَرًة لِـآِخَرتَِك: هرچه از كارهای نیک انجام بدهی، آن ها را اندوخته ای برای آخرتت می یابی.

2( ！و إذا خاطَبَُهُم الْجاِهلوَن قالوا َسالما: و هنگامی كه نادان ها آن ها را خطاب قرار دادند، سخن آرام گفتند.
3( ！و ما تُنِفقوا ِمْن َخیرٍ فَِإنَّ الّلَه بِِه َعلیٌم: و آنچه را از خیر انفاق كنید، قطعاً خداوند به آن داناتر است.
كننده ای قرار می دهد. گر تقوای خدا را داشته باشید، برای شما جدا ُقوا الّلَه یَْجَعْل لَُكم ُفرقاناً: ا 4( ！ِإْن تَتَّ

َعیِِّنالَْخطَأفيالتَّرَجَمِة:-6571
گر خوبی كنید، برای خودتان خوبی می كنید. 1( ！إْن أَحَسنْتُم، أَحَسنْتُم ِلَنُفِسُكم: ا

2( ！َو ما تَْفَعلوا ِمن َخیرٍ یَْعلَْمُه الّلُه: و هرچه از خوبی ها انجام دهید، خداوند می داند.
گر خوبی بكاری، شادمانی درو می كنی. 3( إْن تَْزَرْع َخیراً، تَحُْصْد سروراً: ا

4( َمْن یُحاوِْل َكثیراً، یَِصْل ِإلَی هََدِفِه: هركس بسیار تالش كند، به هدفش می رسد.
َعیِِّنالَْخطَأَفيالتَّرَجَمِة:-6581

1( قاَل لِي َزمیلي: تَعاَل نَْذهَْب إلَی الَْملَعِب: دوستم به من گفت: بیا به ورزشگاه برویم.
2( فَُقلُْت لَُه: لُِمشاهََدِة أَیِّ ُمباراٍة؟: پس به او گفتم: برای دیدن چه مسابقه ای؟

3( أَجاَب: لُِمشاهََدِة ُمباراِة ُكَرِة الَْقَدمِ: جواب داد: برای دیدن مسابقۀ فوتبال.
ٍب: بَیَن َمن هِٰذِه الُْمباراُة؟: پس با تعجب گفتم: این مسابقه بیِن كی هست؟ 4( فَُقلُْت بِتََعجُّ

حیَحفيالتَّرَجَمِة:-6591 َعیِِّنالصَّ
جیَن: ما باید به ورزشگاه برویم قبل از این كه با تماشاچی ها شلوغ شود. هاِب إلَی الَْملَْعِب قَبَْل أَْن یَْمتَلَِئ بِالُْمتََفرِّ 1( َعلَینَا بِالذَّ

داقَِة: نگاه كردم، یكی از مهاجمان تیم صداقت آمد. 2( اُنْظُْر؛ جاَء أَحَُد ُمهاِجمي فَریِق الصَّ
َل هََدفاً: او به دروازۀ تیم سعادت حمله كرد و گلی را ثبت كرد. عاَدِة و َسجَّ 3( هَو هََجَم َعلَی َمرَمی فَریِق السَّ

بُْت ِمْن َعَمِل الَْحَكمِ َلَنَُّه ما قَِبَل الَْهَدَف: از كار داور تعجب كردم چون او گل را قبول نمی كند. 4( تََعجَّ
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ِعباَرٍةتَخَتِلُففيالَْمفهوِم:-6601 أيُّ
ملَِة أنبََت لَها جَناحَیِْن: مور همان بِْه،  كه  نباشد پرش. 1( إذا أراَد الّلُه  هاَلَك النَّ
2( ِإذا َوجَدَت الَقبَر َمّجاناً، فَاْدُخْل فیِه: قبر كه مفت شد، آدم توش می خوابد.

فاَء: خدا درد داده، درمان هم داده. 3( اَلَّذي أَنَزَل الّداَء أَنَزَل الشَّ
َة: سخن گر زر است، خاموشی گوهر است. رَّ 4( ِإْن تَسـَرْق فَاْسَرْق الدُّ

حیَحفيمَفهوِمالِْعباَرِة:»بِیَضُةالَْیْوِمَخیٌْرِمْنَدجاَجِةالَْغِد«)بیَضة:تخممرغ(:-6611 َعیِّنالصَّ
2( تخم مرغ دزد، شتردزد می شود. 1( سـركۀ نقد بِْه از حلوای نسیه.  
4( جوجه را آخر پاییز می شمرند. گر پر داشتی، تخم گنجشک از زمین برداشتی.  3( گربۀ مسكین ا

باُبَومَامََرَقُتُه؟«:-6621 حیَحفيمَفهوِمالِْعباَرِة:»مَاالذُّ َعیِِّنالصَّ
2( ای مگس، عرصۀ سیمرغ نه جوالنگه توست! 1( این َدَغل دوستان كه می بینی/ مگسانند گرد شیرینی! 

4( مورچه  چیست تا كّله پاچه اش چی  باشد؟ 3( صد موش را یک گربه كافی است!  

 َكمِعباَرًةتَرَجَمُتهاَخطَأٌلِْلَْسئِلَِةالّتالَیِة)667-663(
6631-

با َأمثالُُكم:وهیچجنبندهایدرزمیننیستونههیچپرندهایكه ُأمٌَم ِإاّل بَِجناَحیِه َوالطائٍِریَطیُر اْلَرِض الف(！َوماِمندابٍَّةفي
بالهایشپروازمیكند،مگرآنكهآنها]نیز[گروههاییمانندشماهستند.

ب(الطّائُِرالطَّنّاُنَأصَغُرطائٍِرَعلَیاْلَرِض،یُبُلُغطولُُهَخمَسَةَسنتیِمراٍت:مرغمگس،ازكوچکترینپرندگانبررویزمیناست،طولشبه
پنجسانتیمترمیرسد.

ماِل،َوِإلَیاْلَماِمَوِإلَیالَْخلِف:اینپرنده،بهباالوپایینوبهراستو ج(ٰهذاالطّائُِریَطیُرِإلَیالَعلَیَواْلَسَفِل،َوِإلَیالَْیمیِنَوِإلَیالشِّ
چپ،وبهجلووعقبدرحالپروازاست.

َب:بهحركتدرآمدنوایستادنسریعشتعجبرابرمیانگیزد. َعجُّ ریعاِنیُثیراِنالتَّ ُفُهالسَّ د(انِْطلُقُهَوتََوقُّ
4( ثاَلث 3( اثْنتانِ  2( واِحدة  1( صفر 

6641-
َيطَنَّاناً،ِلَنَُّهتُحِدُثُسرَعُةَحَرَكِةَجناَحیِهطَنیناً:طنّاننامیدهشده،زیراباسرعتحركتدوبالش،طنینایجادمیكند. الف(ُسمِّ

گرتلشكنیبالهاراببینی،نمیتوانی. ب(ِإْنتُحاِوْلُرْؤیََةَجناَحیِْهالتَقِْدْر:ا
ج(َأتَْدريلِماذاالنَْسَتطیُعَأْننُشاِهَدَحَرَكَةَجناَحيالطّائَِرِة؟:آیامیدانیچراحركتبالهایپرندهدیدهنمیشود؟

ًةتقریباًفيالثّانَیِةالْواِحَدِة:همانااوتقریبا80ًباردریکثانیه،بالهایشحركتمیكنند. ُكَجناَحیِْهثَمانیَنمَرَّ د(ِإنَُّهیَُحرِّ
4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( واِحَدة 

6651-
الف(لِلتِّمساِحطَریَقٌةَغریَبٌةفيتَنظیِفَأسنانِِه:تمساحروشیشگفتانگیزدرتمیزكردندندانشدارد.

ب(َفَبعَدَأنتَناَوَلطَعامَُه،یَْسَتریُحَعلَیالّشاِطِئ:بعدازاینكهغذایشرامیخورد،رویساحلاستراحتمیكند.
قْزاِق:نوعیازپرندگانبهناممرغبارانبهاونزدیکمیشود. ج(یَقَْترُِبِمنُهنَوٌعِمَنالطُّیوِربِاْسِمالزَّ

د(َفَیْفَتُحالتِّمساُحَفَمُهَفَیْدُخُلٰذلَِكالطّائُِرفیِه:پستمساحدهانشرابازمیكندوآنپرندهراواردآنمیكند.
4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( واِحَدة 

6661-
الف(كاَنالطَّنّاُنیَبَْدُأبِنَقِْربَقایاالطَّعاِمِمْنَفِمالتِّمساِح:مرغمگسشروعبهنوکزدنباقیماندههایغذاازدهانتمساحمیكند.

ب(ِإذاِانَْتَهیِمنَعَمليفيالَْمعَْمِل،َأْخُرُجبَِفَرٍح:بعدازاینكهكارمدركارخانهبهپایانرسید،باخوشحالیخارجشدم.
ج(َأصاَبدوَدَةاْلَرِضَشْيٌءقاِطٌع،َوَقَسَمهاِإلَینِْصَفیِن،َأَحُدُهمابِلَرأٍْسَواآْلَخُربِلَذیٍل:چیزبرندهایباكرمخاكیبرخوردكردوآنرا

بهدونیمهتقسیمكرد،یكیشانبدونسرودیگریبدونُدم.
واِحٍدِمنُْهمادوَدًةكاِملًَة:ایندونیمهرشدمیكنندتاهركدامازآنهایکكرمكاملشوند. ٰهَذیِنالنِّْصَفیِنیَنُْمواِنلَِیصیَرُكلُّ د(ِإنَّ

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( واِحَدة 
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6671-

َویَطیُرَفوَقَسطِحالْماِء:ماهیپرندهبایکحركتنیرومندازُدمشازآببیرون َمُكالطّائُِریَقِْفُزِمَنالْماِءبَِحَرَكٍةِمْنَذیِلِهالَْقويِّ الف(السَّ

میجهدوباالیسطحآبپروازمیكند.

اْلَسماُكالطّائَِرُةَزعانَِفهاالَْكبیَرَةالَّتيتَعَمُلَكَجناَحیِن:ماهیهایپرندهبالههایبزرگشانراكهماننددوبالعملمیكننددرازمیكنند. ب(تَُمدُّ

َمُكالطّائُِرلَِیهُْرَبِمنَأعداِءِهفيالْماِء:ماهیپرنده،پروازمیكندتاازدشمنانشدرآبفراركند. ج(یَطیُرالسَّ

یَنزُِلِإلَیالْماِءَویَدُخُلفیِه:اینماهی،45ثانیهپروازمیكندسپسبافروددرآبواردآنمیشود. َمُكَخمساًَوأَربَعیَنثانَیًةثُمَّ د(یَطیُرٰهذاالسَّ

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( واِحَدة 

َسواٍءلِْلَْسئِلَِةَرَقم)671-668(  َكمِعباَرًةَأخطاُءتَرَجَمِتهاَعلَیَحدٍّ
6681-

ُسرَعَتهاكانَْتَقلیلًَة:ماشینیبهمننزدیکمیشودوبهمنمیزند؛اماسـرعتشكماست. الف(ِاقَْتَربَْتَسّیاَرٌةِمنّيَوَصَدمَتْني،ولِٰكنَّ

ُسِمْنتَلمیِذِهكِتابََةَقوانیِنالُْمروِرفيُصُحٍفِجداریٍَّة:معلمازهمكارانشخواستقوانینراهنماییورانندگیرادریک ب(طَلََبالُْمَدرِّ

روزنامهدیواریبنویسند.

ِمْنإداَرِةالُْمروِرَوَشَرَحإشاراِتالُْمروِرفيالَْمدَرَسِة:پلیسیازادارۀراهنماییورانندگیآمدودرمدرسهعلمتهای ج(جاَءُشرطيٌّ

راهنماییورانندگیراتوضیحداد.

الُْمشاِة:پلیسبهدانشآموزانتوصیهكردازگذرگاهعابرپیادهعبوركنند. َأمََرالطُّّلَبَأْنیَعُبرواِمنمََمرِّ رطيُّ د(الشُّ

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( صفر 

6691-

آدمیزاد، بدبختی از و آدمیزادخوشاخلقی ازخوشبختی الُْخُلِق. ُسوُء آَدَم ابِْن َشقاَوِة ِمْن َو الُْخُلِق ُحْسُن آَدَم ابِْن َسعاَدِة ِمْن الف(

بداخلقیاست.

ِعباِدالّلِهإلَیالّلِهأنَْصُحُهملِِعباِدِه.قطعاًمحبوبترینبندههایخدانزدخدا،نصیحتگرآنهابرایبندهاشاست. أَحبَّ ب(ِإنَّ

ج(！إذاَسأَلََكِعباديَعنّيَفِإنّيَقریٌب:هرگاهبندگانمندرمورِدمنازتوسؤالكردند،پسقطعاًمننزدیكشانهستم.

د(！یَْرَفُعالّلُهالّذیَنآمَنواِمنُْكْم:خداوندكسانیازشماراكهایمانبیاورند،میبخشد.

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( صفر 

6701-

الف(！مَْنَجاَءبِالَْحَسنَِةَفلَُهَعْشُرَأمْثَالَِها:كسیكه]یک[نیكیبیاورد،پسبرایاودهبرابرآناست.

ِة:ازنشانههایمؤمنپارساییدرخلوتوصدقهدادندرهنگامثروتمندیاست، َدَقُةفيالِْقلَّ ب(ِمنَعلماِتالُْمؤِمِناَلَْوَرُعفيالَْخلَْوِة،َوالصَّ

ْدُقِعنَْدالَْخْوِف:وهمچنین:بردباریدرهنگاممصیبتوشكیباییدرهنگام بُرِعنَْدالُْمصیَبِة،َوالِْحلُْمِعنَْدالَْغَضِبَوالصِّ ج(واَیضاً:الصَّ

ناراحتیوراستگوییدرهنگامترساست.

د(یَْجرِيَأجُراْسِتغفاِرالَْولَِدلِلْوالَِدیِنبَعَدمَوتِِهما:پاداشاستغفاِرفرزندبرایپدرومادربعدازمرگشانجاریخواهدشد.

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( صفر 

6711-

الف(َخمَسٌةوَسبعوَنزائُِدثَلثٍَةوِعشـریَنیُساويثمانیًةوتِسعیَن:پنجاهوهفتبهاضافۀبیستوسهمساویاستباهشتاد.

ب(اَلَْیوُمالْثّانيِمْنَأیّاِماْلُسبوِعیَوُماْلََحِد:روزدومازروزهایهفتهروزدوشنبهاست.

تاِء:فصلچهارمدرسالایرانی،فصلبهاراست. ِةَفصُلالشِّ نَِةاْلِیرانیَّ ج(اَلَْفصُلالّرابُِعفيالسَّ

ًة:برندۀاولجایزهایطلییوبرندۀدومجایزهاینقرهایگرفت. یَّ ًةَوالْفائُِزالثّانیجائَِزًةفِضِّ ُلجائِزًةَذهَبیَّ د(یَأُْخُذالْفائُِزاْلَوَّ

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( صفر 
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كثَُرلِْلَْسئِلَِةالّتالَیِة)676-672(  َعیِّنِعباَرًةَأخطاُءتَرَجَمِتهاَأ
6721-

1( ！یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنوا لَِم تَقولوَن ما ال تَْفَعلوَن : ای كسانی كه ایمان آورده اید، چرا چیزی را می گویید كه انجام نمی دهید؟
گاه تر هستم.  : و كاِر نیكو انجام دادید، قطعاً من به آنچه انجام می دهید آ 2( ！َو اعَْملوا صالِحاً إنّي بِما تَْعَملوَن َعلیٌمَ

 : پروردگارا، من را همراه قوم ستمكارانت قرار نمی دهی. 3( ！َربَّنا ال تَْجَعلْنا َمَع الَْقْومِ الظّالِمیَنَ
4( اِعَْمْل لُِدنیاَك َكأنََّك تَِعیُش أَبَداً َو اعَْمْل ِلِخَرتَِك َكَأنََّك تَموُت َغداً: برای دنیایت چنان كار كن گویی كه تو همیشه زندگی می كنی و برای آخرت چنان 

كار كن گویی كه تو امروز می میری.
6731-

1( اُنْظُْر إلَی ما قاَل و ال تَنْظُْر إلَی َمْن قاَل: به آنچه گفته است نمی نگرم و به آن كه گفته است می نگرم.
2( َمْن َزَرَع الُْعْدواَن حََصَد الُْخْسراَن: هركس دشمنی كاشت، زیان درو كرد.

 : و خداوند به آن ها ظلم نمی كند، اما آن ها به خودشان ظلم می كردند. 3( ！َو ما ظَلََمُهُم الّلُه َولٰـكِْن كانوا أَنُْفَسُهم یَظْلِموَنَ
قٍَةَ : از در نخست وارد نشدید، و از درهای مختلف وارد شدید. 4( ！ال تَْدُخلُوا ِمْن باٍب واحٍد َو اْدُخلُوا ِمن أَبْواٍب ُمتََفرِّ

6741-
واِء، قَلیلُُه یَنَْفُع َو َكثیُرُه قاتٌِل: سخن مانند داروست، اندكش شفا می دهد و بسیارش ُكشنده است. 1( اَلَْكالُم َكالدَّ

َك، فَاجَْعِل الَْعْفَو َعنُْه ُشكراً لِلُْقْدَرِة َعلَیِه: هرگاه بر دشمنت قدرت یافتی، بخشیدِن او را شكرانۀ قدرت یافتن بر او قرار می دهی. 2( إذا قََدْرَت َعلَی َعُدوِّ
ْمِس جَْذَوٌة ُمْستَِعَرٌة، فیها ضیاٌء ُمنتَِشٌر: خورشید پارۀ آتش نورانی دارد، در آن گرمای پخش شده است. 3(  لِلشَّ

ِة ذاِت اْلَلْواِن الُْمختَلَِفِة: ُفستان از لباس های زنانه دارای رنگ های مختلف است. 4( الُْفستاُن ِمَن الَْمالبِِس النِّسائیَّ
6751-

1( ！َمْن آَمَن بِالّلِه َو الَْیْومِ الْـآخرِ َو َعِمَل صالِحاً فَلَُهْم أجُْرهُم ِعنَد َربِِّهم: كسی كه به خدا و روز آخرت ایمان بیاورد و كار نیک انجام دهد، برای آنان 
پاداششان نزد پروردگارشان است.

2( ！َربَّنَا أَفْرِْغ َعلَیْنَا َصبًْرا َو ثَبِّْت أَقَْداَمنَا: پروردگارا، بر من صبر عطا كن و قدم هایم را استوار كن.
3( ！اُحْلُْل ُعْقَدًة ِمْن لَِسانِي یَْفَقُهوا قَْولِي: گره از زبانم بگشا ]تا[ سخنم را بفهمند.

4( أَقَلُّ ِمن ثَمانیَن ِفي الِْمئَِة ِمن َموجوداِت الْعالَمِ طُیوٌر: بیشتر از بیست درصِد موجودات دنیا، حشـرات هستند.
6761-

ِحَدِة: عربی، زبانی علمی در سازمان ملل متحد است. ٌة في ُمنَظََّمِة اْلَُممِ الُْمتَّ ُة لَُغٌة عالَمیَّ 1( اَلَْعَربیَّ
2( أراَد ُمساِفٌر تَْسلیَم نُقوِدِه إلَی َشخٍص أمیٍن: مسافری می خواست پولش را به شخص امانتداری بدهد.

ُج ِمنُْه الطُّاّلُب: جامعه، مركزی برای آموزش گران بها است كه دانشجویان از آن فارغ التحصیل می شوند. ْعلیمِ الْعالي یَتََخرَّ 3( اَلجاِمَعُة َمرَكٌز لِلتَّ
ِة النُّقوِد: قاضی در قضیۀ پول ها دروغ گفت. 4( كاَن الْقاضي یَْكِذُب في قَضیَّ

ِلالَْفراغاِتبِمایُناِسُب: َكمِّ ٍةثُمَّ الّتالَيبِِدقَّ  ِإقْرِأالنَّصَّ
ِمَناْلُْخَتیِْنالَْكبیَرتَیِن (677)............ .كانَْتُكلٌّ غْرٰیَأجَْملَُهنَّ لَُهثَلُثبَناٍت.كانَِتالِْبنُتالصُّ ماِنكاَنیَعیُشفيبَلٍَدَجمیٍلتاِجٌرَغنيٌّ فيَقدیِمالزَّ
َأنُْفَسُهماَكثیراًَوكانَتاُمْختالََتیِْن.فيَأَحِداْلَیّاِمعاَداْلَُبِإلَیالَْمنزِِلَوهَوَحزیٌن،َوِعنَْدماَسأَلَتُْهبَناتُُه،قاَل: (678)............َأمواليُكلَّهاَوَأْصَبحُْت
كواِخفيالّریِف.َغِضَبِتالِْبنتاِنالَْكبیَرتاِن:َكیَفنَقْضيَأوقاتَنافيالّریِف َ ِمْسكیناً،یَِجُبَعلَیْناَأْننَتُْرَكٰهذاالَْمنزَِلالَْجمیَلَو (679)............َأَحَداْل
غَْری (680)............ِمَنالَْعیِشفيالّریِف،َأماُأختاها غَْریقالَْت:ماَأجَْمَلالَْعیَشفيالّریِفبَیَنالَْبساتیِنَواْلَزهاِر.كانَِتالصُّ طوَلالنَّهاِر؟َأّماالصُّ

ِةفيالَْقریَِة. كانَتا (681)............دائِماًِمْنَحیاتِِهماالُْمرَّ
6771-

ُل 4( تُبَدِّ 3( تُنیرُ  2( تُِحبُّ  1( تُطِْعمُ 
6781-

4( َوجَْدُت 3( فََقْدُت  2( أَنَْزلْتُ  1( عاقَبْتُ 
6791-

َف 4( نَُعرِّ مَ  3( نَُكرِّ 2( نُنَظَِّف  1( نَْسُكنَ 
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6801-
4( َمسروَرًة 3( ناِدَمةً  كَیةً  2( با 1( حَزینَةً 

6811-
عاِن 4( تَُشجِّ 3( تَُسلِّمانِ  2( تَْشُكوانِ  1( تَْضَحكانِ 

خارج 96 َأِجْبَعِناْلَْسئِلَِةالّتالَیِةبمایناسبالنّّص)685-682(  ٍةثُمَّ الّتالَيبِِدقَّ   ِإقَْرِأالنَّصَّ
یِْهالْواِسَعیِنَوَأقَبَل لِلتِّمساِحَصدیقاًُمخِلصاًِمَنالطُّیوِر،َحیُثنََریبَیْنَهماتَعاُملًَعجیباً!َفَكثیراًمانُشاِهُدالتِّمساَحَقدَفَتَحَفكَّ َأتَعْلَُمَأنَّ
ِمنُهمااآْلَخَر ماَعِلَقبَیَنَأسناِنٰذلَِكالَْحَیواِنِمَنالطَّعاِم!لِذاَفَقْدَأنَِسُكٌلّ طَُمأْنینٍَةلَِیجَمَعبِِمنقارِِهُكلَّ )جلوآمد(الطّائُِرَوَدَخَلفيَفِمِهبُِكلِّ
ُمهاٰهذاالطّائُِر داَقِةَحتَّیَأنََّكتََریالطّائَِریَْدُخُلَفَمالتِّمساِحَوَكأَنَُّهیَْدُخُلبَیَتُه!ُهناَكِخدمٌَةُأخَرییَُقدِّ َواْسَتحَكَمْتبَینَُهماَأسباُبالصَّ
لِلتِّمساِح،َفهَویَتَْبُع)دنبالمیكند(التَّماسیَحفيَرَحلتِها)سفرها(لِطَلَِبالْقوِت،َفِإذاشاهََدَصیداًَأوَخطَراً،َأسَرَعِإلَیِإنذاِر)هشداردادن(

التِّمساِحبِِإیجاِدَصوٍتیُدرُِكالَْحَیواُنمَعْناُه،َفُیْسِرُعِإلَیااِلبِْتعاِدَأْوِإلَیاتِّخاِذالْحیلَِة)چاره(الُْمناِسَبِةاِلْصطیاِد)=صید(طُعَمِتِه!
حیَح:-6821 َعیِِّنالصَّ

1( یَخَشی الطّائُِر ِمَن التِّمساِح، َو ال یَقتَرُِب ِمنُه أَبَداً!
عوُر بِاحْتیاِج الْواِحِد ِإلَی اْلَخرِ! ِة، اَلشُّ 2( ِمن أَسباِب الَْمَودَّ

عوِر بِالَْخطَرِ، فََیِفرُّ الطّائُِر ِمَن الَْخطَرِ! ُت التِّمساُح َصوتاً ِعنَد الشُّ 3( یَُصوِّ
ُة لِلطّائِرِ هَي ِإزالَُة الَْجراثیمِ )میكروب ها( ِمن فَمِ التِّمساِح بَعَد ُدخولِِه فیِه! 4( اَلْفائَِدُة الُْمِهمَّ

َفراِتلِ....-6831 حیَحلِلَْفراِغ:یُلزُِمالطّائُِرالتِّمساَحفيالسَّ َعیِِّنالصَّ
4( تَنظیِف فَمِ التِّمساِح! 3( الُْحصوِل َعلَی الطَّعامِ!  2( أَنَُّه ُمونُِسُه َو َرفیُقُه!  1( ِإنذاِر التِّمساِح! 

مََتییَدُخُلالطّائُِرَفَمالتِّمساِح؟-6841
َكَل التِّمساُح طَعاَمُه! 4( حیَن أَ 3( بَعَد اْصطیاِد الطُّعَمِة!  2( حیَن یَشُعُر التِّمساُح بِالَْخطَرِ!  ْكِل الطُّعَمِة!  1( قَبَْل أَ

؟-6851 فيتَوصیِف»طائِِر«النَّصِّ َعیِِّناْلََصحَّ
كوٌل!  4( َصدیٌق َو َمأْ 3( ُمنِذٌر َو ُمنَظٌِّف!  2( مونٌِس َو شاِهٌد!  1( نَظیٌف َو نَذیٌر! 

تست های قواعد

حیَحَعنَجواِباْلَسئِلَِةالّتالَیِةَرَقم)714-686(  َعیِِّنالصَّ

َعیِِّنالَْخطَأَ:-6861
هِي َو اْلَْمرِ َعلَی حَدٍّ َسواٍء. روا في الْخالِِق: َعَدُد ِفعِل النَّ روا في الَْخلِق َو ال تََفكَّ 1( تََفكَّ

رِط َو جَوابُُه. ْر في َخلِق اهلِل، یُشاِهْد ُقدَرَة اهلِل: »یُشاِهْد« ِفعُل الشَّ 2( َمْن یَتََفكَّ
َب: َعَدُد أَسماِء التَّفضیِل َو اْلَفعاِل َعلَی حَدٍّ َسواٍء. ریعاِن یُثیراِن التََّعجُّ ُفُه السَّ 3( یَطیُر ِإلَی الَعلَی َو اْلَسَفِل، َو انِْطالُقُه َو تََوقُّ

اناً، ِلَنَُّه یُحِدُث طَنیناً بَِسبَِب ُسرَعِة حََرَكِة جَناحَیِه: َعَدُد اْلَفعاِل الَْمعلومِ َو الَْمجهوِل َعلَی حَدٍّ َسواٍء. َي طَنَّ 4( ُسمِّ
رِطبِصیَغِةالُْمضاِرِع؟-6871 َكْمِعباَرًةجاَءفیهاَجواُبالشَّ

ب(بَعَدَأْنیََتناَوَلطَعامَُه،یَْسَتریُحَعلَیالّشاِطِئ. الف(ِإْنتُحاِوْلُرْؤیََةَجناَحیِْهالتَقِْدْر.
د(إذایَنَتهَيِمنَعَمِلِه،یَْخُرُجبَِسلمٍَة. قْزاِق. ج(یَقَْترُِبِمنُهنَوٌعِمَنالطُّیوِربِاْسِمالزَّ

4( ثاَلث 3( اثْنَتانِ  2( واِحَدة  1( صفر 
حیَح:-6881 َعیِِّنالصَّ

ٌة َو اْسُم فاِعلِها َوقََع ِصَفٌة لِلْفاِعِل. ْصَفیِن یَنُْمواِن: اَلُْجملَُة َشرطیَّ 1( إذا أَصاَب دوَدَة اْلَرِض َشْيٌء قاِطٌع، َو قََسَمها ِإلَی نِْصَفیِن فَِإنَّ هَٰذیِن النِّ
َمُك الطّائُِر یَْقِفُز ِمَن الْماِء بَِحَرَكٍة ِمْن َذیلِِه الَْقويِّ َو یَطیُر فَوَق َسطِح الْماِء: فیها أَْربََعٌة ِمَن الْجارِّ َو الَْمجروِر. 2( السَّ

َمُك َخمساً َو أَربَعیَن ثانَیًة ثُمَّ یَنزُِل ِإلَی الْماِء َو یَدُخُل فیِه: »یَنْزُِل« جواُب الّشرِط. 3( یَطیُر هٰذا السَّ
: َعَدُد اْسمِ التَّفضیِل ُربُع الْجارِّ َو الَْمجروِر. َجَرِة بِِمنقارِِه َعْشَر َمّراٍت في الّثانَیِة َعلَی اْلَقَلِّ 4( نَّقاُر الَْخَشِب یَنُْقُر ِجْذَع الشَّ
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حیَح:-6891 َعیِِّنالصَّ
َفُة ُخمُس الُْمضاِف ِإلَیِْه. َرباِت: الصِّ غیَر بَِسبَِب ُوجوِد ُعْضَویِن في َرأِْسِه لَِدفِع الضَّ رَعُة ال تَُضرُّ ِدماَغُه الصَّ 1( هِٰذِه السُّ

رِط. 2( لِساُن الطّائِرِ یَدوُر داِخَل ُجمُجَمتِِه: »یَدوُر« ِفعُل الشَّ
رِط. كثََر ِمْن ِمئٍَة َو َخمسیَن قََدماً في قَْفَزٍة واِحَدٍة: »یَطیَر« ِفعُل الشَّ نجاُب الطّائُِر یَْستَطیُع أَن یَطیَر أَ 3( السِّ

رِط َو جوابُُه بِصیَغِة الُْمضاِرِع. مِل، ثُمَّ تَِقُف َكالَْعصا، فَِإذا َوقََف طَیٌر َعلَیْها تَصیُدُه: جاَء ِفعُل الشَّ ُة َذنَبَها في الرَّ 4( تََضع هِٰذِه الَْحیَّ
رِط؟-6901 َكمِعباَرًةفیهافِعُلالشَّ

!ْلَعلَیالّلِهَفهَوَحْسُبُه ب(！َومَْنیََتَوكَّ ْرَقبَلالَْكلِم،یَْسلَْمِمَنالَْخطَِأغالِباً! الف(مَْنیَُفكِّ
د(مَْنتََكلََّممََعَكوَأعطاَكالِْكتاَبمَسؤوٌلَعِنالَْمكَتَبِة! ج(مَنیُحاِوْلَكثیراً،یَِصْلِإلَیهََدفِِه!

1( واِحَدة  2( اثْنَتانِ  3( ثاَلث  4( أَربَع
رِط؟-6911 ِعباَرٍةلَیَسفیهااُسلوُبالشَّ َأيُّ

2( ما فََعلَْت ِمَن الَْخیراِت، َوجَْدتَها َذخیَرًة لِـآِخَرتَِک! نیا، تَحُْصْد في الْـآِخَرِة!  1( ما تَْزَرْع في الدُّ
4( َمْن حََفَر بِئْراً ِلخیِه َوقََع فیها! داً!  3( َمْن ُقلَْت في الَْمدَرَسِة أَْن یَدُرَس جَیِّ

رِط؟-6921 َكمِعباَرًةلَیَسفیهااُسلوُبالشَّ
ب(إْنَصَبْرَت،َحَصلَْتَعلَیالنَّجاِحفيَحیاتَِک! الف(إْنتَْزَرْعَخیراً،تَحُْصْدسـروراً!

َة! د(مَْنَذهََبِإلَیالُْمَعلِِّموَشَرَحلَُهالَْقضیَّ حیَنَضِحَكالتَّلمیُذ! فِّ ج(مَْننََصَحالُْمَعلُِّمفيالصَّ
1( واِحَدة  2( اثْنتَانِ  3( ثاَلث  4( أَربَع

َكمِعباَرًةلَیَسلِجواِبَشرِطهامَفعوٌل؟-6931
.ب(！ِإْنتَنُْصرواالّلَهیَنُْصْرُكمَویُثَبِّْتَأقدامَُكم .مواِلَنُْفِسُكُمِمْنَخیٍرتَِجدوُهِعنَدالّلِه الف(！َوماتَُقدِّ

د(ماتَعَْمِلالَْیوَمتَحُصْدُهَغداً! .ًج(！وإذاخاطََبُهُمالْجاِهلوَنقالواَسلما
1( ثاَلث  2( واِحَدة  3( اثْنَتانِ  4( صفر

رِطمَجهوٌل؟-6941 َكمِعباَرًةفیهاَجواُبالشَّ
ب(إْنتَواَضعَْتلِلُْمَعلِِّمَعظَّْمَتَشأْنََک! الف(مَْنطََرَحُسؤاالًَصعباًطُِلَبِمنُهجوابُُه!

د(مَْنیََتأَمَّْلیَْسلَْمَعِنالَْخطَِأ! ّبوَرِة! ِرالطُّّلُبَحولَُهیُكَْتْبَعلَیالسَّ ج(مایَُفكِّ
1( صفر  2( واِحَدة  3( اثْنَتانِ  4( ثاَلث

رِطبِصیَغِةالْماضي؟-6951 َكمِعباَرًةجاَءفیهاَجواُبالشَّ
ب(مَنَعلَّمِعلماً،َفلَُهَأجُْرمَنَعِمَلبِِه،الیَنُقُصِمنأجِرالْعاِمِل. .الّلَهبِِهَعلیٌم الف(！ماتُنِفقواِمنَخیٍرَفِأنَّ

الَْعقُلنََقَصالَْكلُم. د(إذاتَمَّ  ج(اَلنّاُسَأعداُءماَجِهلوا.
1( واِحَدة  2( اثْنَتانِ  3( ثاَلث  4( أَربَع

َكْمِعباَرًةلَیَسفیهاِاسُمالفاِعِل؟-6961
ب(مَنَعلَّمِعلماً،َفلَُهَأجُْرمَنَعِمَلبِِه،الیَنُقُصِمنأجِرالْعاِمِل. .الّلَهبِِهَعلیٌم الف(！ماتُنِفقواِمنَخیٍرَفِأنَّ

الَْعقُلنََقَصالَْكلُم. د(إذاتَمَّ  ج(اَلنّاُسَأعداُءماَجِهلوا.
1( واِحَدة  2( اثنَتانِ  3( ثاَلث  4( أَربع

َكمِعباَرًةجاَءفیهاَجمُعالتَّكسیِر؟-6971
ب(مَنَعلَّمِعلماً،َفلَُهَأجُْرمَنَعِمَلبِِه،الیَنُقُصِمنأجِرالْعاِمِل. .الّلَهبِِهَعلیٌم الف(！ماتُنِفقواِمنَخیٍرَفِأنَّ

الَْعقُلنََقَصالَْكلُم. د(إذاتَمَّ  ج(اَلنّاُسَأعداُءماَجِهلوا.
1( واِحَدة  2( اثْنَتانِ  3( ثاَلث  4( اَربَع

كثَُر؟-6981 َوالَْمجروُر«أ ِعباَرٍةجاَءفیها»الجارُّ َأيُّ
2( َمن َعلَّم ِعلماً، فَلَُه أَجُْر َمن َعِمَل بِِه، ال یَنُقُص ِمن أجرِ الْعاِمِل.  .1( ！ما تُنِفقوا ِمن َخیرٍ فَِأنَّ الّلَه بِِه َعلیٌم

4( إذا تَمَّ الَْعقُل نََقَص الَْكالُم. 3( اَلّناُس أَعداُء ما جَِهلوا.  
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رِطبِصیَغِةالُْمضاِرِع؟-6991 َكمِعباَرًةجاَءفیهاَجواُبالشَّ
ب(مَنَعلَّمِعلماً،َفلَُهَأجُْرمَنَعِمَلبِِه. الف(مانَعَمْلِمَنالَْحَسناِتفيَحیاتِنانَِجْدثََمرتَهافياآلِخَرِة!

د(مَْنیَْدُرْسیَنَْجْحفيُدروِسِه!  ج(اَلنّاُسَأعداُءماَجِهلوا.
1( واِحَدة  2( اثنَتانِ  3( ثاَلث  4( أَربَع

رِطالَْمفعوُل؟-7001 رِطَوَجواِبالشَّ َكمِعباَرًةجاَءفیهالِِفعِلالشَّ
.ب(！إْنَأحَسنُْتم،َأحَسنُْتمِلَنُفِسُكم .الف(！َوماتَْفَعلواِمنَخیٍریَعْلَْمُهالّلُه
د(مَْنَسأََلفيِصَغرِِه،أجاَبفيكَِبرِِه. .ًُقواالّلَهیَْجَعْللَُكمُفرقانا ج(！إْنتَتَّ

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثنَتانِ  1( واِحَدة 
:»تَعاْلنَْذهَْبِإلَیالَْملَْعِب  لُِمشاهََدِةُمباراِةُكَرِةالَْقَدِمبَیَنَفریِق-7011 لِلَْكِلماِتالَّتيتَحَتهاَخطٌّ اْلِعرابيِّ َأِوالَْمَحلِّ رفيِّ َكمَخطَأًفيالتَّحلیِلالصَّ

ُرٰذلَِک« عاَدِة؛َأتََذكَّ داَقِةَوالسَّ الصَّ
ب(ُمشاهََدة:اسٌم،مؤنث،اسمالْمفعول/لِمشاهََدِة:موصوفوصفت. ومجروٌر. الف(الَْملَعب:اسم،مفرد،اسمالْمفعول/إلَیالَْملَعِب:جارٌّ

ُر:فعٌلمضارٌع،متكلموحده،مزیٌدِمنبابتَفاُعل. د(َأتََذكَّ داَقة:مؤنث،مفرد،اسمالمبالغة/مضافالیه. ج(الصَّ
1( ثاَلثَة  2( أَربََعة  3( َخمَسة  4( ِستَّة

داَقِة.یُعِْجُبـني -7021 :»اُنْظُْر،هَجَمٌةَقویٌَّةِمنجانِِبالِعِبَفریِقالصَّ لِلَْكِلماِتالَّتيتَحَتهاَخطٌّ اْلِعرابيِّ أِوالَْمَحلِّ رفيِّ َكمَخطَأًفيالتَّحلیِلالصَّ
عاَدِة!« ِجّداًحارُِسمَرمَیَفریِقالسَّ

ب(َقویَّة:مفرد،اسم،مؤنث/ِصَفٌة الف(اُنظُْر:فعٌل،متكلموحده،معلوٌم.
د(حارِس:اسمالفاعل،مذكر/فاعٌللِفعِل»یُعِجُب«. ج(یُعِجُب:فعٌلمضارٌع،مفردمذكرغایب،ِمنبابإفعال.

4( ثاَلثَة 3( اثنانِ  2( واِحد  1( صفر 
:»تَْسُقُط َأسناُنَسَمِكالِْقْرِشدائِماًَوتَنْموَأسناٌنَجدیَدٌةمَكانَها.َوفيبَعِضَأنواِعِهتَنْمو-7031 َكْمِعباَرًةَصحیَحٌةَعِنالَْكِلماِتالَّتيتَحَْتهاَخطٌّ

آالُفاْلَسناِنفيَسنٍَةواِحَدٍة«.
ٌة. /اَلُْجملَُةفِعلیَّ ِمْنباِبِإفعال،معلوٌم،ُمَتَعدٍّ الف(تَْسُقُط:فِعٌل،ُمضاِرٌع،مزیٌدثلثيٌّ

ب(َأسنان:اسٌم،َجمُعالتَّكسیِر،ُمفَرُدُه:َسنَة/فاعٌلومَرفوٌعبِالواو.
ج(َجدیَدٌة:اسٌم،مفرٌد،مؤنٌَّث/ِصَفٌةلِ»َأسناٌن«ومرفوٌع

د(َأنواِع:اسٌم،َجمُعالتَّكسیِر،مفرُدُه:نَْوع/ُمضاٌفِإلَیِْهَومجروٌربِالَْكْسَرِة
4( ثاَلث 3( اثْنَتانِ  2( واِحَدة  1( صفر 

ِةفيالعْالَِم.یَبلُغطولُُهثَلثیَنِمتراًَوَوزنُُهِمئًَةَو-7041 كَبَرالْكائِناِتالَْحیَّ الْحوُتاْلََزرُق َأ :»یَُعدُّ َكْمِعباَرٌةَخطَأٌَعْنالَْكِلماِتالَّتيتَحَْتهاَخطٌّ
َسبعیَنطُنّاًتَقریباً«.

ٌة؛فاِعُلُه:الْحوُت. /اَلُْجملَُةفِعلیَّ ،مَعلوٌم،ُمَتَعدٍّ :فِعٌل،مضارٌع،مجّرٌدثلثيٌّ الف(یَُعدُّ
ٌر،اسُمالتَّفضیل/ِصَفٌةلِ»اَلْحوُت« ب(اْلَْزَرق:اسٌم،مفرٌد،ُمَذكَّ

ٌر،اسُمالتَّفضیل ْكَبُر:اسٌم،مفرٌد،َجمُعُه:َكبائِر،ُمَذكَّ ج(َأ
َومَجروٌر. ؛فيالْعالَِم:جارٌّ ٌر،اسُمالْفاِعِل/مجروٌربَِحرِفالَْجرِّ د(الْعالَِم:اسٌم،مفرٌد،مذكَّ

4( أَْربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( واِحَدة 
َكبَرِمنَفِمِه،تُفرُِزُعیونُُه-7051 ُكُلفَریَسًةَأ ْكِلَفریَسِتِه،بَْلِعنَدمایَأْ :»اَلتِّْمساُح الیَبْكيِعنَدَأ حیَحَعِنالُْمفَرداِتالَّتيتَحَْتهاَخطٌّ َعیِِّنالصَّ

سائِلًَكأَنَُّهُدموٌع«.
ٌد ثالثيٌّ / َخبٌَر 2( ال یَبْكي: ِفعٌل ُمضارٌع، لِلنَّهِي، مجرَّ ِة.  مَّ ٌر / ُمبتََدٌأ و َمرفوٌع بِالضَّ 1( التِّمساُح: اسٌم، مفرٌد، ُمَذكَّ

ٌر، اسُم الُْمبالََغِة / َمفعوٌل 4( سائاِلً: اسٌم، مفرٌد، مذكَّ 3( فَریَسًة: اسٌم، جَمُع التَّكسیرِ، مؤنث / ِصَفةٌ 
:»لََهجاُتنَوٍعواِحٍدِمَنالطُّیوِر تَخَتِلُفِمنِمنطََقٍةإلَیِمنطََقٍةُأخَری«.-7061 َعیِِّنالَْخطَأََعِنالُْمفَرداِتالَّتيتَحَْتهاَخطٌّ

2( تَْختَلُِف: ِفعٌل، ُمضارٌع، مزیٌد ثالثيٌّ ِمْن باِب افْتِعال، معلوٌم، الزٌم / َخبٌَر 1( الطُّیورِ: اسٌم، جَمُع التَّكسیرِ، مفَرُدُه: طائِر، اسُم الْفاِعِل / مجروٌر بَِحرِف الَْجرِّ 

4( ِمنْطََقٍة: اسٌم، مفرٌد، ُمؤنٌَّث، جَمُعُه: َمناِطق / مجروٌر بَِحرِف الَْجرِّ ٌر، اْسُم الْفاِعِل / ِصَفةٌ  3( ُأْخَری: اسٌم، مفرٌد، مذكَّ
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ِةفيبِحاِرالعْالَِمبِالَْملییِن«.-7071 ُر الُْعلَماُءَأنواَعالكائِناِتالَْحیَّ »یَُقدِّ َكْمِعباَرًةَخطَأٌَعِنالُْمفَرداِتالَّتيتَحَْتهاَخطٌّ
الف(الْعالَِم:اسٌم،مفرٌد،مذّكٌر/ُمضاٌفِإلَیِْهَومجروٌربِالَْكسَرِة

ٌة،نائُِبفاِعِلِه:الُْعلَماُء ُر:فِعٌل،ُمضارٌع،مزیٌدثلثّيِمْنباِبتََفعُّل،مجهوٌل/اَلُْجملَُةفِعلیَّ ب(یَُقدِّ
ِة مَّ ٌر/نائُِبالْفاِعِلومرفوٌعبِالضَّ ج(اَلُْعلَماِء:اسٌم،َجمُعالتَّكسیِر،ُمَذكَّ

ِة:اسٌم،مفرٌد،ُمؤنٌّث/ِصَفٌةلِ»الْكائِناِت« د(اَلَْحیَّ
4( أَْربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( واِحَدة 

رِس«.-7081 الدَّ ْكُتُبَجواباًَقصیراًَحَسَبنَصِّ لِلَْكِلماِتالّتالَیِة؟»اُ اِلعرابيِّ َأوالَْمَحلِّ رفيِّ َكْمَخطَأًفيالتَّحلیِلالصَّ
،معلوٌم. ْكُتْب:فعُلامٍر،مفردمذكرمخاطب،ُمجّردثلثّي،متعدٍّ الف(اُ

ب(َجواباً:اسم،مفرد،مذكر/مفعوٌل.
ج(َقصیراً:اسم،مفرد،مذكر/ِصَفٌة.

،فاِعُلُه»نَّص«. دثُلثيٌّ د(َحَسَب:فعٌلماٍض،مفردمذكرغایب،فعٌلمَعلوٌم،ُمَجرَّ
4( صفر 3( َسبَعة  2( ِستَّة  1( َخمَسة 

َوِإْنكاَنمَیِّتاً!«-7091 لُم:»الْعالُِم َحيٌّ َعلَیِهالسَّ لِلَْكِلماِتالّتالَیِة؟قاَل اْلماُمَعليٌّ َوالَْمَحّلالعرابيِّ رفيِّ َكْمَخطَأًفيالتَّحلیِلالصَّ
ب(الماُم:اسم،مذكر،اسمالمبالغة،مفرد/مفعوٌل. ،الزٌم،معلوٌم. الف(قال:فعٌلماٍض،مفردمذكرغایب،مجرٌدثُلثيٌّ

:اسم،مفرد،مذكر/ِصَفٌة. د(َحٌيّ ج(العالِم:مفرد،مذكر،اْسُمالمبالغة،ُمبَتَدٌأ.
4( اثنَاِن 3( ثاَلثَة  2( َسبَعة  1( َخمَسة 

لِلَْكِلماِتالّتالَیِة؟:»ُقْمَعْنمَْجِلِسـَكِلَبیَكوُمَعلِّمَِك،َوإْنُكنَتأمیراً«.-7101 رفيِّ َكْمَخطَأًفيالتَّحلیِلالصَّ
الف(مَْجِلس:اسم،مفرد،مذكر،اْسُمالَْمفعول/َعْنمَجِلس:موصوفوصفة.

ب(ُمَعلِّم:مفرد،مذكر،اسمالَْمفعول.
ج(إِْن:اداتشرط.

د(أمیر:اسم،مذكر،جمعالتَّكسیر.
4( َخمَسة 3( أَربََعة  2( ثاَلثة  1( اثْنانِ 

7111-.ِإْنتَنُْصرواالّلَهیَنُْصْرُكمَویُثَبِّْتَأقدامَُكم！مواِلَنُْفِسُكْمِمْنَخیرٍتَِجدوُهِعنَداهلِل لِلَْكِلماِتالّتالَیِة؟！َوماتَُقدِّ رفيِّ َكْمَخطَأًفيالتَّحلیِلالصَّ
موا:جوابالّشرِط،فعٌل،جمعمذكرمخاطب،مَزیٌدِمنبابتََفعُّل. الف(تَُقدِّ

ب(تَِجدوا:فعلالّشرِط،فعٌلمضارٌع،جمعمذكرمخاطب،مَزیٌدِمنبابِافعال.
. ،معلوٌم،متعدٍّ ج(تَنُصروا:فِعُلَأمٍر،جمعمذكرمخاطب،ُمجّرٌدثلثيٌّ

د(یَنُْصْر:فعٌلمضارٌع،جمعمذكرغایب،جوابالّشرط،مجهوٌل.
4( تِسَعة 3( ثَمانَیة  2( َسبَعة  1( ِستَّة 

َعیِِّنالَْخطَأََعِنالَْكلماِتالّتالَیِة:-7121
فِي، مفرد مذكر غایب، مزیٌد ثالثيٌّ ِمن باب افتعال، معلوٌم. 2( الیَبَتِعُد: فعُل النَّ 1( ااِلنقاذ: اسم، مفرد، مذكر، َمصَدٌر ِمن باب ُمفاَعلَة. 

فِي، معلوٌم، مزیٌد ثالثيٌّ ِمن باب انِفعال، الزٌم. 4( التَنَْسِحُب: فعُل النَّ 3( ِانَسَحَب: فعل ماٍض، ِمن باب انفعال، الزم، معلوٌم. 
َعیِِّنالَْخطَأََعِنالَْكِلماِتالّتالَیِة:-7131

1( یَسَتخِدُم: ِفعٌل ُمضارٌع، مفرد مذكر غایب، ِمن باب استِفعال، ثاُلثيٌّ َمزیٌد.
2( االسِتْخدام: مصَدُر باِب »استِفعال«، اسم، مفرد، مذكر.

، معلوٌم. 3( جالََس: فعُل اَمرٍ، ِمن باب ُمفاَعلَة، مفرد مذكر مخاطب، متعدٍّ
4( الُْمجالََسة: مصدُر باب »ُمفاعلة«، اسم، مؤنث، مفرد.

لِلَْكِلماِتالّتالَیِة؟-7141 رفيِّ َكْمَخطَأًفيالتَّحلیِلالصَّ
ْر:فعُلالنَّفي،مفردمذكرمخاطب،الزٌم،معلوٌم. الف(التََتَذكَّ

ِمنبابتفاُعل. ب(تَعایََش:فعُلَأمٍر،مفردمذكرمخاطب،معلوٌم،مزیٌدثلثيٌّ
ِمنبابتفاُعل. ج(تَعایَْش:فعٌلماٍض،مفردمذكرغایب،معلوٌم،مزیٌدثلثيٌّ

د(التَّعایُش:اسم،مفرد،مذكر،مصدٌرِمنبابتفاُعل.
4( ِستَّة 3( َسبَعة  2( ثاَلثة  1( اثنانِ 
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ترجمۀعبارتها:
ب( میوه )و حاصل(ِ عقل، مدارا كردن با مردم است. الف( كتاب ها، باغ های دانشمندان هستند. 

د( زیبایی انسان، فصاحت زبانش است. ج( زكات دانش، نشردادِن آن است.  
در مورد كلمات عبارت زیر، درست را مشخص كن.6411  2  

بررسیسایرگزینهها:
3( اسم التفضیل ← اسم المبالغه/ مبتدا ← خبر. 1( ماضی ← مضارع/ نفی ← مثبت )فعل نفی، همراه »ال« میاد(. 

4( مفرد ← جمع التكسیر/ صفت ← مضاف الیه.
ترجمۀعبارت:همانا خداوند نیكوكاران را اجابت می كند/ پروردگار ما پوشانندۀ عیب هاست.

در مورد كلمات عبارت زیر، درست را مشخص كن.6421  2  
بررسیسایرگزینهها:

1( اسم المفعول ← اسم الفاعل )بر وزن فاعل اومده( / فاعل ← خبر.
3( جمع التكسیر ← مفرد )توجه كنین! خودش مفرده، پس مفردش نمی شه عالِم(/ اسم التفضیل ← اسم المبالغه.

4( مفرُدُه َغیَبة ← مفرُدُه: َغیب/ مضاف ← مضاف الیه.
ترجمۀعبارت: خداوند پوشانندۀ هر معیوبی است/ پیامبر بسیاردانای غیب ها نیست.

در مورد كلمات عبارت زیر، اشتباه را مشخص كن.6431  1  
فعل ماضی ← اسم التفضیل/ مفرد مذكر غایب ← مفرد، مذكر.

در كل، فعل نیست بلكه اسمه.
ترجمۀعبارت: بهتریِن آفرینندگان برای مردم زیبایی را آفرید و او آمرزندۀ خطاهاست.

در مورد كلمات عبارت زیر، اشتباه را مشخص كن.6441  4  
ُمفرُدُه َذنَب ← مفرُدُه َذنْب؛ َذنَب یعنی »ُدم حیوانات«، جمعش میشه َأْذناب./ صفت ← مضاف الیه.

ترجمۀعبارت: ای سریعتریِن حسابگران!/ ای بسیار بخشایندۀ گناهان!
معنی چند واژه اشتباه است؟6451  1  

بررسیواژههایاشتباه:
ُل: ثبت می كند؛ فعل مضارع( )َأْسَتریُح: استراحت می كنم؛ فعل مضارع، متكلم وحده(، )النَّسیج: بافت(، )یَُسجِّ

عبارتی را مشخص كن كه تمام واژه هایش درست ترجمه نشده اند.6461  4  
َت: استوار ساخت؛ فعل ماضی، مفرد مذكر غایب / یَحُْرُق:می سوزاند؛ فعل مضارع بررسیگزینه:4( ثَبَّ

عبارتی را مشخص كن كه معنی درست واژگان زیر را در بر دارد:6471  3  
قْزاق: مرغ باران / الَْفم: دهان؛ جمع آن: أَفْواه/ ِانَْتَهی: به پایان رسید؛ فعل ماضی/ َأحَْدثُْتم: ایجاد كردید؛ فعل مضارع، متعدی؛  بررسیواژهها:الزَّ

ة جمع مذكر مخاطب/ الَْجناح: بال، جمِع آن: أَجْنَِحة / اَْلُمَم: گروه ها؛ ملت ها؛ مفرد آن: اَْلُمَّ

درستترینگزینهرادرترجمۀسؤاالت)648-654(مشخصكن.
بررسیگزینهها:6481  3  

ما: هرچه، آنچه؛ از ادوات شـرط است. )رد گزینه های 1 و 2(
َخیر: خوبی؛ مفرد است )رد گزینه های 1 و 2(

موا:پیشاپیش بفرستید؛ مضارع التزامی، جمع مذكر مخاطب )رد گزینه های 1 و 4( تَُقدِّ
تَجدوا:می  یابید؛ مضارع اخباری، جمع مذكر مخاطب )رد گزینه های 2 و 4(

»پیشاپیش« در ترجمۀ فارسی نیامده است )رد گزینۀ 4(
بررسیگزینهها:6491  1  

جاَءت: آمده است. فعل ماضی و معلوم )رد گزینه های 2 و 4(
ِة:كتاب های اخالقی ما؛ تركیب )موصوف + مضاف الیه + صفت( )رد گزینه های 2 و 4( ُكُتِبنااْلخلقیَّ

مَْن: هركس، هركه؛ از ادوات شرط است. )رد گزینه های 3 و 4(
در ضمن، َسأََل چون جواب شرط است بهتر است به صورت مضارع التزامی ترجمه شود و َأجاَب چون فعل شرط است بهتر است به صورت 

مضارع اخباری ترجمه شود.
ِصَغرِه،كَِبرِِه: خردسالی اش، بزرگ سالی اش )رد گزینه های 3 و 4(
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بررسیگزینهها:6501  3  
گر، از ادوات شرط )رد گزینۀ 1( إْن:ا

تَنُصروا:یاری كنید؛ فعل مضارع التزامی؛ فعل شرط؛ جمع مذكر مخاطب )رد گزینۀ 4(
یَنُْصْر:یاری می كند؛ مضارع اخباری، جواب شـرط؛ مفرد مذكر غایب )رد گزینۀ 1 و 4(

یُثَبِّْت: استوار می گرداند؛ فعل مضارع، مفرد مذكر غایب )رد گزینه های 1 و 2(
َأقدام:قدم ها، گام ها؛ جمع اَلَْقَدم )رد گزینۀ 2(

در گزینۀ 1 »تا« اضافه است.
بررسیگزینهها:6511  4  

تَعرُِف: می دانی، می شناسی؛ فعل مضارع، مفرد مذكر مخاطب )رد گزینه های 1 و3(
ِاْسَتِمْع:گوش فرا بده؛ فعل امر؛ مفرد مذكر مخاطب )رد سایر گزینه ها(

َكأَنََّك:گویی كه، مثل این كه، چنانكه )رد گزینۀ 2(
ماَسِمعَْت: نشنیده ای؛ فعل ماضی منفی؛ مفرد مذكر مخاطب )رد گزینه های 1 و 2(

بررسیگزینهها:6521  2  
َم: ما نباید صحبت كنیم؛ ما باید صحبت نكنیم )رد گزینه های 1 و 3( َعلَیْناأنالنََتَكلَّ

ُس:درس می دهد، تدریس می كند؛ فعل مضارع، مفرد مذكر غایب )رد سایر گزینه ها( یَُدرِّ
مََعَغیرِناِمْن: با غیر خودمان از )رد گزینۀ 4(

بررسیگزینهها:6531  1  
الطّالُِبالنّاِجُح: دانش آموِز موفق؛ موصوف + صفت هستند و بایستی با هم ترجمه شوند. )رد گزینه های 2 و 4(

الّذي:كسی است كه )رد سایر گزینه ها(
ِة: تكالیف درسی اش؛ موصوف + مضاف الیه + صفت؛ )رد گزینۀ 2( واِجباتِِهالَْمدَرسیَّ

الیَهُرُب:فرار نمی كند؛ فعل مضارع منفی، مفرد مذكر غایب )رد گزینه های 3 و 4(
بررسیسایرگزینهها:6541  1  

روا:اندیشه كردند؛ فكر كردند؛ فعل ماضی، جمع مذكر غایب )رد سایر گزینه ها( تََفكَّ
َسوَفیُشاِهدوَن:خواهند دید؛ فعل مستقبل، جمع مذكر غایب )رد سایر گزینه ها(

در گزینۀ 4 جای دو جمله در ترجمه عوض شده است.
گزینۀ اشتباه در ترجمه را مشخص كن.6551  4  

بررسیعبارت:ما: هرچه، آنچه، هر آنچه.
تَْزَرْع: بكاری؛ فعل شـرط به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.

تَحُْصْد:درو می كنی؛ جواب شرط به صورت مضارع اخباری ترجمه می شود.
گزینۀ اشتباه در ترجمه را مشخص كن:6561  3  

گاه. بررسیعبارت:َعلیم: دانا، آ
گزینۀ اشتباه در ترجمه را مشخص كن:6571  2  

بررسیعبارت:َخیْر: خوبی؛ مفرد است / ُه: آن را.
گزینۀ اشتباه در ترجمه را مشخص كن:6581  1  

بررسیعبارت:َزمیل: هم كالسی، همكار.
گزینۀ درست در ترجمه را مشخص كن:6591  3  

بررسیسایرعبارتها:
1( َأنیَْمَتِلَئ:پر شود؛ فعل مضارع

2( اُنْظُْر: نگاه كن؛ فعل امر. مفرد مذكر مخاطب
4( ماَقِبَل:قبول نكرد؛ فعل ماضی
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كدام عبارت در مفهوم متفاوت است؟6601  4  
گر دزدی می كنی، مروارید بدزد«؛ كه معادل است با »حرام خوری و آن هم شلغم؟!« بررسیعبارت:ترجمۀ ضـرب المثل: »ا

بررسیسایرعبارتها:
1( هر گاه خداوند نابودی مورچه را بخواهد، برایش دو بال می رویاند.

2( هر گاه قبر را ُمفت یافتی، در آن داخل شو.
3( همان كه درد را نازل كرده، شفا را نیز نازل كرده است.

در مورد مفهوم عبارت روبرو، درست را مشخص كن: »تخم مرغ امروز بهتر از مرغ فرداست«.6611  1  
ضـرب المثل در مورد »اهمیت زمان حال« حرف می زنه، بنابراین گزینۀ »1« نیز همین معنی رو می ده.

در مورد مفهوم عبارت روبرو، درست را مشخص كن: »مگس خودش چیه تا خورشتش چی باشه؟«6621  4  
ضـرب المثل در مورد »بی اهمیت بودن چیزی« اومده، بنابراین فقط گزینۀ »4« با این مفهوم هماهنگی داره.

ترجمۀچندعبارتاشتباهاست؟سؤاالت)667-663(
بررسیعبارتها:6631  3  

ب( َأصَغُرطائٍِر:كوچک ترین پرنده. »از« اضافه است. الف( بدون اشتباه  
د( بدون اشتباه. ج( یَطیُر: پرواز می كند؛ فعل مضارع است نه اسم. 

بررسیعبارتها:6641  4  
 الف( »با« در ترجمه اضافه است.

ب( َجناَحیِْه: بال هایش.
ج( النَْسَتطیُع:نمی توانیم؛ متكلم مع الغیر / َأننُشاِهَد: كه ببینیم؛ متكلم مع الغیر.

ُك:حركت می دهد؛ بنابراین باید به صورت مفعول و همراه با »را« ترجمه شود. د( یَُحرِّ
بررسیعبارتها:6651  3  

الف( َأسنان:دندان ها؛ جمِع ِسّن.
ب( تَناَوَل:خورد؛ فعل ماضی.

ج( بدون اشتباه
د( یَْدُخُل:وارد می شود؛ فعل الزم است نه متعدی، بنابراین نیازی به »را« نیست.

بررسیعبارتها:6661  2  
الف( كاَن...یَبَْدُأ: شروع می كرد؛ معادل ماضی استمراری

ب( ِإذا:هرگاه / إنَْتَهی:به پایان برسد؛ فعل شرط / أْخُرُج: خارج می شوم؛ فعل مضارع
ج( بدون اشتباه
د( بدون اشتباه

بررسیعبارتها:6671  2  
الف( اَلَْقوّي:صفت برای َذیْل است نه الَْحَرَكة؛ ترجمۀ درست: با یک حركت از ُدم نیرومندش ...

ب( بدون اشتباه.
ج( بدون اشتباه.

د( یَنْزُِل:فرود می آید؛ فعل است نه اسم / »َو« در ترجمه نیامده است.

درچندعبارتاشتباهاتترجمه،یكساناست؟)سؤاالت671-668(
بررسیعبارتها:6681  2  

الف( اقَْتَربَْت: نزدیک شد؛ فعل ماضی/ َصَدمَْت:صدمه زد؛ فعل ماضی / كانَْت:بود؛ فعل ماضی )3 مورد(.
ب( تلمیذ:دانش آموزان/ ُصُحف: روزنامه ها؛ جمِع َصحیَفة )2 مورد(.

ج( بدون اشتباه.
د( أمََر:دستور داد؛ فرمان داد/ الُْمشاة:عابران؛ جمِع الْماشي )2 مورد(.
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بررسیعبارتها:6691  2  

الف( بدون اشتباە.

ب( َأنَصح: نصیحت گرترین: اسم تفضیل/ ِعباد: بندگان؛ جمِع َعبْد / )2 مورد(.

ج( »شان« در جملۀ عربی وجود ندارد )1 مورد(.

د( آمَنوا:ایمان آوردند؛ فعل ماضی، جمع مذكر غایب / یَرَفُع:باال می برد )2 مورد(.

بررسیعبارتها:6701  4  

ب( اَلِْقلَّة، ِقلَّة:تنگدستی)1 مورد(. الف( مَْن:هركس، هركه؛ از ادوات شـرط است )1 مورد(. 

د( یَْجري: جاری می شود؛ فعل مضارع )1 مورد(. ج( اَلَغضب، َغَضب:خشم )1 مورد(. 

بررسیعبارتها:6711  3  

الف( َخمَسٌةوَسبعوَن:هفتاد و پنج / ثَمانَیًةوتِسعیَن:نود و هشت )2 مورد(.

ب( الََحد:یک شنبه )1 مورد(.

تاء:زمستان )1 مورد(. ج( الشِّ

د( یَأُخُذ:می گیرد؛ فعل مضارع )1 مورد(.

عبارتیراكهاشتباهاتترجمهاشبیشتراستمشخصكن)676-672(
بررسیعبارتها:6721  3  

1( بدون اشتباه.

گاه؛ اسم تفضیل نیست )2 مورد(. 2( ِاْعَملوا: انجام دهید؛ فعل امر / َعلیم: آ

3( »نا«: ما را/ التَجَعْل:قرار نده؛ فعل نهی/ ضمیر »ت« در »ستمكارانت« اضافه است )3 مورد(.

4( آِخَرتَِك: آخرتت/ َغداً:فردا )2 مورد(.

بررسیعبارتها:6731  4  

1( اُنظُْر: بنگر، نگاه كن؛ فعل امر / التَنظُْر:ننگر، نگاه نكن؛ فعل نهی مفرد مذكر مخاطب )2 مورد(.

2( بدون اشتباه.

3( ماظَلََم: ظلم نكرد )1 مورد(.

ل/ التَْدُخلوا:وارد نشوید؛ فعل نهی/ اُدُخلوا: وارد شوید؛ فعل امر )3 مورد(. 4( باٍبواِحٍد:یک در؛ از اعداد شمارشی است؛ »در اول«: اَلْباُبالْـأَوَّ

بررسیعبارتها:6741  3  

2( ِاجَْعْل:قرار بده؛ فعل امر )1 مورد(. 1( یَنَفُع: سود می رساند )1 مورد(. 

4( بدون اشتباه. 3( ُمسَتِعَرة:فروزان/ ضیاء:نور، روشنایی )2 مورد(. 

بررسیعبارتها:6751  4  

1( مَْن:هركس؛ ادات شـرط است )1 مورد(.

2( َعلَینا:بر ما/ أقدامَنا:قدم هایمان )2 مورد(.

3( بدون اشتباه.

4( َأَقّل:كم تر/ ثمانین:هشتاد/ طُیور:پرندگان )3 مورد( .

بررسیعبارتها:6761  3  

1( عالَمّیة:جهانی، بین المللی )1 مورد(.

2( َأراَد:خواست؛ فعل ماضی، مفرد مذكر غایب )1 مورد(.

3( الجاِمَعة: دانشگاه )»الُْمجَتَمع = »جامعه« در زبان فارسی( / الْعالي: عالی، باال )2 مورد(.

4( كاَن...یَكِذُب:دروغ می گفت )كاَن + مضارع = ماضی استمراری فارسی( )1 مورد(.
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ْكِمِلالَْفراغاِتبِمایُناِسُب: ِإقْرأالنّّصالتاليبدّقةثمَأ

در زمان قدیم، بازرگانی ثروتمند در شهری زیبا زندگی می كرد كه سه دختر داشت. دختر كوچک تر زیباترینشان بود. هر كدام از دو خواهر بزرگ، 
خودش را بسیار  (00))............ و خودپسند بودند. در یكی از روزها پدر به خانه برگشت در حالی كه غمگین بود، و هنگامی كه دخترانش از وی سؤال 
كردند، گفت: تمام اموالم را  (00))............ و فقیر شدم. باید این خانۀ زیبا را ترک كنیم و در یكی از كوخ ها در روستا  (00))............. دو دختر بزرگ خشمگین 
شدند: ما چگونه در روستا اوقاتمان را سپری كنیم؟ ولی دختر كوچک تر گفت: زندگی در روستا میان باغ ها و گل ها چه زیباست! دختر كوچک تر 

از زندگی در روستا  (04))............ بود، اما دو خواهرش همیشه از زندگی تلخشان در روستا  (01))............ .

4( عوض می كردند6771 3( روشن می كردند  2( دوست می داشتند  ک می دادند  1( خورا  2  

4( یافتم6781 3( از دست دادم  2( پایین آوردم  1( كیفر دادم   3  

4( بشناسانیم6791 3( گرامی بداریم  2( تمیز كنیم  1( سكونت كنیم   1  

4( خوشحال6801 3( پشیمان  2( گریان  1( ناراحت   4  

4( تشویق می كردند6811 3( سالم می دادند  2( گله می كردند  1( می خندیدند   2  

خارج 96 متنزیررابادقتبخوانسپسبهسؤاالت)682-685(متناسببامتنجواببده:

آیا می دانی كه تمساح دوستی خالص از میان پرندگان دارد، به طوری كه میانشان تعاملی عجیب می بینیم! بارها تمساح را می بینیم كه دو فّک 

پهنش را باز كرده و پرنده جلو آمده و با تمام اطمینان وارد دهانش شده تا با منقارش همۀ غذاهایی را كه میان دندان های آن حیوان چسبیده 

جمع كند! بنابراین هر یک از آن دو به دیگری انس گرفته و میانشان دالیل دوستی محكم شده به طوری كه پرنده را می بینی كه وارد دهان 

تمساح می شود گویی كه وارد خانه اش می شود. خدمت دیگری وجود دارد كه این پرنده به تمساح ارائه می دهد، او برای پیدا كردن روزی، 

گاه  تمساح ها را در سفرهایشان دنبال می كند، هنگامی كه شكار یا خطری را مشاهده كند، با ایجاد صدایی كه حیوان معنایش را می فهمد به آ

كردن تمساح می شتابد، بنابراین فوراً به دور شدن یا اتخاذ چارۀ مناسب برای شكار كردن طعمه اش اقدام می كند.

گزینۀ درست را انتخاب كن:6821  2  

ترجمۀگزینهها:

1( پرنده از تمساح می ترسد و هیچگاه به او نزدیک نمی شود!

2( از دالیل دوستی، احساس نیاز یكی به دیگری است.

3( تمساح هنگام احساس خطر صدایی درمی آورد، بنابراین پرنده از خطر فرار می كند!

4( فایدۀ مهم برای پرنده از بین بردن میكروب ها از دهان تمساح بعد از ورودش به آن است!

برای جای خالی گزینۀ درست را مشخص كن: پرنده در سفرها تمساح را برای ............ همراهی می كند.6831  3  

ترجمۀگزینهها:

2( این كه مونس و رفیقش است! 1( هشدار دادن به تمساح!  

4( تمیز كردن دهان تمساح! 3( دستیابی به غذا!  

چه هنگام پرنده وارد دهان تمساح می شود؟6841  4  

ترجمۀگزینهها:

2( هنگامی كه تمساح احساس خطر كند! 1( قبل از خوردن طعمه!  

4( هنگامی كه تمساح غذایش را خورد! 3( بعد از شكار طعمه  

در توصیف »پرنده« متن، درست ترین را مشخص كن:6851  3  

ترجمۀگزینهها:

2( مونس و گواه ک و هشداردهنده   1( پا

4( دوست و خورده شده 3( هشدار دهنده و تمیز كننده 
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گزینۀ نادرست را مشخص كن.6861  2  
بررسیگزینهها:

ل )1 مورد( روا: فعل نهی از باب تََفعُّ ل )1 مورد( / التََفكَّ روا: فعل امر از باب تََفعُّ 1( تعداد فعل نهی و امر برابر است. حل: تََفكَّ
ْر است. 2( »یُشاِهْد« فعل شرط و جواب آن است. حل: یُشاِهْد فقط جواب شرط است؛ فعل شرط، یََتَفكَّ

3( تعداد اسم تفضیل و فعل ها مساوی است. حل: َأْعلٰی، َأْسَفل: اسم تفضیل )2 مورد( / یَطیُر، یُثیراِن: فعل )2 مورد(
4( تعداد فعل های معلوم و مجهول برابر است. حل: ُسّمَي: فعل مجهول )1 مورد( / یُحِْدُث:فعل معلوم )1 مورد(

ترجمۀعبارتها:
1( در )مورد( آفریده )ها( بیندیشید و در )مورد( آفریننده نیندیشید.

2( هركس در مورد آفریده )ها(ی خدا بیندیشد، قدرت خداوند را می بیند.
3( به باال و پایین پرواز می كند و به حركت درآمدن و ایستادن سریعش تعجب را برمی انگیزد.

4( طّنان نامیده شده، زیرا به خاطر سرعت حركت دو بالش طنین )صدای زنگ( ایجاد می كند.
در چند عبارت، جواب شرط به صورت مضارع آمده است؟6871  3  

بررسیعبارتها:

ب( بدون اسلوب شرط. َأْن ادات شرط نیست. الف( تُحاِوْل:فعل شرط/ التَقِْدْر:جواب شرط، فعل مضارع. 
د( یَنَْتهي: فعل شرط/ یَْخُرُج: جواب شرط، فعل مضارع. ج( بدون اسلوب شرط.   

ترجمۀعبارتها:

گر تالش كنی بالهایش را ببینی، نمی توانی. الف( ا
ب( بعد از این كه غذایش را می خورد، روی ساحل استراحت می كند.

ج( نوعی از پرندگان به نام مرغ باران به او نزدیک می شود.
د( هرگاه از كارش تمام می شود )كارش را به پایان می رساند( به سالمت خارج می شود.

گزینۀ درست را انتخاب كن.6881  1  
بررسیگزینهها:

...: جواب شرط. بنابراین جمله،  1( جمله، شرطیه است و اسم فاعلش، صفت فاعل واقع شده است. حل: ِإذا: ادات شرط/ َأصاَب: فعل شرط/ َفِإنَّ
شرطیه است. * َأصاَب:فعل/ َشيٌء:فاعل/ قاِطٌع: اسم فاعل و صفت برای َشيٌء كه فاعِل جمله است.

2( در آن، 4 جار و مجرور وجود دارد. حل: ِمَنالْماِء، بَِحَرَكٍة، ِمْنَذیِْلجار و مجرور هستند. )3 مورد(
3( »یَنْزُِل« جواب شرط است. حل: جمله، شرطیه نیست، بنابراین یَنْزُِل نمی تواند جواب شرط باشد.

: جار و مجرور )3 مورد( 4( تعداد اسم تفضیل، یک چهارم جار و مجرور است. حل: اَْلََقّل: اسم تفضیل )1 مورد( / بِِمنْقاِر، في الثّانَیِة،َعلَیاْلََقلِّ
ترجمۀگزینهها:

كی برخورد كند و آن را به دو نیمه تقسیم كند، پس این دو نیمه رشد می كنند. 1( هرگاه چیز برنده ای با كرم خا
2( ماهی پرنده با یک حركت از ُدم نیرومندش از آن بیرون می جهد و باالی سطح آب پرواز می كند.

3( این ماهی، 45 ثانیه پرواز می كند سپس در آب فرود می آید و وارد آن می شود.
4( داركوب با منقارش، حد اقل ده بار در ثانیه تنۀ درخت را نوک می زند.

گزینۀ درست را مشخص كن.6891  1  
بررسیگزینهها:

ربات:  غیَر: صفت )1 مورد( / ضمیر »ُه« در ِدماَغُه، ُوجوِد، ُعْضَویِْن، ضمیر »ِه« در َرأِْسِه، الضَّ 1( صفت، یک پنجم مضاف الیه است. حل: الصَّ
مضاف الیه )5 مورد(

2( در آن، یَدوُر فعل شرط است. حل: جمله دارای اسلوب شرط نیست.
3( »یَطیُر« فعل شرط است. حل: جمله دارای اسلوب شرط نیست. َأْن را با ادات شرِط ِإْن اشتباه نگیرید.

4( فعل شرط و جواب شرط، به شكل مضارع آمده است. حل: ِإذا: ادات شرط/ َوَقَف: فعل شرط، ماضی/ تَصیُد: جواب شرط، مضارع.
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ترجمۀگزینهها:

1( این سرعت به دلیل وجود دو عضو در سرش برای دفع ضربه ها، به مغز كوچكش آسیب نمی رساند.
2( زبان پرنده داخل جمجمه اش می چرخد.

3( سنجاب پرنده می تواند در یک پرش، بیشتر از 150 پا پرواز كند.
4( این مار ُدمش را در ماسه قرار می دهد سپس مانند عصا می ایستد پس هرگاه پرنده ای روی آن ایستاد )بایستد(، آن را شكار می كند.

در چند عبارت فعل شـرط وجود دارد؟6901  3  
بررسیگزینهها:

ْر: فعل شرط / یَْسلَم: جواب شـرط. الف( مَْن: هر كس؛ ادات شرط/ یَُفكِّ
ْل: فعل شرط/ َفهَوَحسُبه: جواب شـرط. ب( مَْن: هر كس؛ ادات شرط/ یََتَوكَّ

ج( مَْن:هر كس؛ ادات شـرط/ یُحاِوْل: فعل شرط/ یَِصْل: جواب شـرط.
د( مَْن به معنای »كسی كه« است و ادات شرط نیست؛ بنابراین در این گزینه فعل شـرط نداریم.

ترجمۀگزینهها:

الف( هر كس قبل از سخن گفتن فكر كند، اغلب از اشتباه در امان می ماند.
ب( و هر كس بر خدا توكل كند، او برایش كافی است.

ج( هركس زیاد تالش كند، به هدفش می رسد.
د( كسی كه با تو حرف زد و به تو كتاب داد، مسئول كتابخانه است.

در كدام عبارت اسلوب شرط وجود ندارد؟6911  3  
بررسیگزینهها:

2( ما: ادات شرط/ َفَعلَْت: فعل شرط/ َوَجْدَت:جواب شرط. 1( ما:ادات شرط/ تَزَرْع: فعل شرط/ تَحُصد: جواب شرط. 
4( مَْن: ادات شـرط/ َحَفَر:فعل شرط/ َوَقَع:جواب شـرط. 3( مَْن: ادات استفهام.  

ترجمۀگزینهها:

2( هرچه از خوبی ها انجام دهی، آن را ذخیره ای برای آخرتت می یابی! 1( هر چه در دنیا بكاری، در آخرت درو می كنی! 
4( هركس برای برادرش چاهی بَكنَد، در آن می افتد! 3( در مدرسه به چه كسی گفتی كه خوب درس بخواند؟! 

در چند عبارت اسلوب شـرط وجود ندارد؟6921  2  
بررسیگزینهها:

ب( ِإْن:ادات شرط/ َصَبْرَت:فعل شرط/ َحَصلَْت: جواب شـرط. الف( ِإْن: ادات شـرط/ تَزَرْع: فعل شرط/ تَحُْصْد: جواب شرط. 
د( مَْن: ادات استفهام. ج( مَن:ادات استفهام.  

ترجمۀگزینهها:

گر صبر كنی، در زندگی ات به موفقیت دست می یابی! ب( ا گر خوبی بكاری، شادی درو می كنی!  الف( ا
د( چه كسی نزد معلم رفت و قضیه را برایش شـرح داد؟! ج( هنگامی كه دانش آموزان خندیدند معلم چه كسی را نصیحت كرد؟! 

جواب شرط در چند عبارت مفعول ندارد؟6931  4  
بررسیگزینهها:

ب( یَنُْصْر: جواب شـرط/ ُكْم: مفعول. الف( تَِجدوا: جواب شـرط/ ُه: مفعول. 
د( تَحُصْد:جواب شـرط/ ُه:مفعول. ج( قالوا:جواب شـرط/ َسلماً:مفعول. 

ترجمۀگزینهها:

الف( و هرچه از خوبی برای خودتان پیش بفرستید، آن را نزد خدا می یابید!
گر خدا را یاری كنید شما را یاری می كند و قدم هایتان را استوار می گرداند! ب( ا

ج( و هنگامی كه نادان ها آن ها را خطاب قرار دهند، سخن آرام می گویند!
د( هرچه امروز انجام دهی، فردا آن را درو می كنی!
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جواب شرط در چند عبارت مجهول است؟6941  3  
بررسیگزینهها:

ب( َعظَّْمَت: بزرگ كرده ای؛ فعل معلوم، جواب شرط. الف( طُِلَب:خواسته شد؛ فعل مجهول؛ جواب شرط.  
د( یَْسلَْم: در امان می ماند؛ فعل معلوم، جواب شرط. ج( یُكَْتْب:نوشته می شود؛ فعل مجهول، جواب شرط. 

ترجمۀگزینهها:
الف( هركس سؤال سختی طرح كند، جوابش از او خواسته می شود! 

گر برای معلم فروتنی كنی، مقام خودت را بزرگ كرده ای! ب( ا
ج( هرچه دانش آموزان در موردش فكر كنند، روی تخته سیاه نوشته می شود!

د( هركس تأّمل كند، از اشتباه در امان می ماند!
در چند عبارت جواب شـرط به صورت ماضی آمده است؟6951  1  

بررسیگزینهها:
ب( َفلَُهأجُر...:جواب شـرط؛ بدون فعل. اهلَلبِِهعلیٌم:جواب شـرط؛ در آن فعل وجود ندارد.  الف( َفإنَّ

د( نََقَص:جواب شـرط؛ فعل ماضی. ج( َجِهلوا فعل ماضی است اما »ما: آن چه« جزو ادات شـرط نیست. 
ترجمۀگزینهها:

گاه است. الف( هرچه از خوبی انفاق كنید، خداوند به آن آ
ب( هركس علمی را یاد بدهد، پاداش كسی كه به آن عمل كند برای اوست، از پاداش انجام دهنده )نیز( كاسته نمی شود.

ج( مردم نسبت به آنچه ندانسته اند دشمن هستند.
د( هرگاه عقل كامل شود، سخن كم می شود.

در چند عبارت اسم فاعل وجود ندارد؟6961  3  
بررسیگزینهها:

د( بدون اسم فاعل. ج( بدون اسم فاعل.  ب( عاِمل: اسم فاعل.  الف( بدون اسم فاعل. 
ترجمۀگزینهها:

گاه است. الف( هرچه از خوبی انفاق كنید، خداوند به آن آ
ب( هركس علمی را یاد بدهد، پاداش كسی كه به آن عمل كند برای اوست، از پاداش انجام دهنده )نیز( كاسته نمی شود.

ج( مردم نسبت به آنچه ندانسته اند دشمن هستند.
د( هرگاه عقل كامل شود، سخن كم می شود.

در چند عبارت جمع مكّسر آمده است؟6971  1  
بررسیگزینهها:

د( بدون جمع مكّسر. ج( أْعداء: جمِع َعدّو.  ب( بدون جمع مكّسر.  الف( بدون جمع مكّسر. 
ترجمۀگزینهها:

گاه است. الف( هرچه از خوبی انفاق كنید، خداوند به آن آ
ب( هركس علمی را یاد بدهد، پاداش كسی كه به آن عمل كند برای اوست، از پاداش انجام دهنده )نیز( كاسته نمی شود.

ج( مردم نسبت به آنچه ندانسته اند دشمن هستند.
د( هرگاه عقل كامل شود، سخن كم می شود.

در كدام عبارت جار و مجرور بیشتری آمده است؟6981  2  
بررسیگزینهها:

4( بدون جار و مجرور. 3( بدون جار و مجرور.  2( لَُه/ بِِه/ ِمنأجر )3 مورد(.  1( ِمْنَخیر / بِِه)2 مورد(. 
ترجمۀگزینهها:

گاه است. الف( هرچه از خوبی انفاق كنید، خداوند به آن آ
ب( هركس علمی را یاد بدهد، پاداش كسی كه به آن عمل كند برای اوست، از پاداش انجام دهنده )نیز( كاسته نمی شود.

ج( مردم نسبت به آنچه ندانسته اند دشمن هستند.
د( هرگاه عقل كامل شود، سخن كم می شود.
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در چند عبارت جواب شـرط به صورت مضارع آمده است؟6991  2  
بررسیگزینهها:

ب( َفلَُهَأجُر...:جواب شـرط، بدون فعل. الف( نَِجْد: جواب شـرط، فعل مضارع. 
ج( َجِهلوا:فعل ماضی؛ در این گزینه جواب شـرط نداریم چون »ما« در این جا جزو ادات شـرط نیست.

د( یَنَْجْح: جواب شـرط، فعل مضارع.
ترجمۀگزینهها:

الف( در زندگی مان هرچه از خوبی ها انجام دهیم، نتیجۀ آن را در آخرت می یابیم!
ب( هركس دانشی را یاد بدهد، پاداش كسی كه به آن عمل كند برای اوست!

ج( مردم نسبت به آنچه ندانسته اند، دشمن هستند!
د( هركس درس بخواند، در درس هایش موفق می شود!

در چند عبارت فعل شـرط و جواب شـرط، مفعول دارند؟7001  1  
بررسیگزینهها:

الف( تَْفَعلوا:فعل شـرط؛ بدون مفعول/ یَعْلَْم: جواب شـرط؛ ُه: مفعول.
ب( َأحَسنُْتم:فعل شـرط؛ بدون مفعول/ َأحَسنُْتم: جواب شـرط؛ بدون مفعول.

ج( تَتَّقوا:فعل شـرط؛ الّلَه:مفعول/ یَْجَعْل: جواب شـرط؛ ُفرقاناً: مفعول.
د( َسأََل: فعل شـرط؛ بدون مفعول/ َأجاَب: جواب شـرط، بدون مفعول.

ترجمۀگزینهها:
گر خوبی كنید، برای خودتان خوبی می كنید! ب( ا الف( و هرچه از خوبی انجام دهید، خداوند آن را می داند! 

كننده( قرار می دهد! گر تقوای خدا را داشته باشید، برای شما فرقان )جدا ج( ا
د( هركس در خردسالی اش سؤال كند، در بزرگسالی اش جواب می دهد!

چند اشتباه در تحلیل یا محل اعرابی كلمات خط كشیده شده وجود دارد؟7011  3  
بررسیگزینهها:

الف( اسم المفعول ← اسم المكان )1 مورد(.
ب( اسم المفعول نیست / لِمشاهََدِة: موصوف و صفت ← لِمشاهََدِة: جارٌّ و مجروٌر )2 مورد(.

 نکته: بچه ها یادتون باشه كه هر گِردی گِردو نیست! درسته كه گفتیم بیشتر كلماتی كه با »ُمـ« شـروع میشن، یا اسم فاعل یا اسم مفعول واقع 
میشن، اما باید بدونین كه باب ُمفاَعلَة مصدرش میشه ُمفاَعلَة، ولی اسم فاعل یا اسم مفعول نیست.

ج( اسم المبالغه نیست زیرا بر وزن فَّعال یا فَّعالَة نیامده است )1 مورد(.
ل )1 مورد(. د( ِمن باب تفاعل ← ِمن باب تََفعُّ

جمعاً 5 اشتباه.
ترجمۀعبارت: بیا بریم به ورزشگاه برای دیدن مسابقۀ فوتبال میان تیم صداقت و سعادت؛ آن را به یاد می آورم.

چند اشتباه در تحلیل صرفی یا محل اعرابی كلمات خط كشیده شده وجود دارد؟7021  2  
بررسیگزینهها:

الف( متكلم وحده ← مفرد مذكر مخاطب )چون فعل امر است( )1 مورد(.
جمعاً 1 اشتباه. د( بدون اشتباه.  ج( بدون اشتباه.  ب( بدون اشتباه. 

ترجمۀعبارت: نگاه كن؛ یه حملۀ قوی از طرف بازیكن تیم صداقت؛ از دروازه بان تیم سعادت خیلی خوشم میاد!
چند عبارت در مورد كلماتی كه خط كشیده شده اند، درست است؟ 7031  3  

بررسیعبارتها:
َمِة ب( مفرُدُه: َسنَه ← مفرُدُه: ِسّن / َمرفوٌع بِالواو ← مرفوٌع بِالضَّ الف( مزیٌد ثالثيٌّ ِمْن باِب ِإفعال ← مجّرٌد ثالثيٌّ / ُمتََعدٍّ ← الزٌم. 

د( بدون اشتباه ج( بدون اشتباه  
ترجمۀعبارت: دندان های كوسه، همیشه می ریزد و دندان های جدیدی به جایش رشد می كند. و در بعضی از انواع آن، هزاران دندان در یک 

سال رشد می كند.



395 پاسخ های تشریحی 

در مورد كلمات خط كشیده شده، چند عبارت نادرست است.7041  4  
بررسیعبارتها:

الف( َمعلوٌم ← مجهوٌل / فِاعلُُه ← نائُِب فاِعلِِه. )فعل مجهول، فاعل ندارد(.
ب( اسُم التَّفضیِل اشتباهه، چون اْلَْزَرق بر رنگ داللت داره؛ و رنگ ها جزو اسم تفضیل نیستند.

كابر. جمِع اسم تفضیل، بیشتر بر وزِن أَفاِعل میاد. ج( جَْمُعُه: َكبائِر ← جَمُعُه: أَ
د( الْعالَم اسم فاعل نیست، چون بر وزن فاِعل نیامده است. )اَلْعالِم: دانا، اسم فاعل است(

ترجمۀعبارت:
نهنگ آبی، بزرگ تریِن موجودات زنده در جهان به شمار می رود. طولش به سی متر و وزنش تقریباً به صد و هفتاد تن می رسد.

در مورد كلماتی كه خط كشیده شده اند، گزینۀ درست را مشخص كن.7051  1  
بررسیسایرگزینهها:

4( اسُم الُْمبالََغة ← اسُم الْفاِعِل 3( جَمُع التَّكسیرِ ← ُمْفَرٌد   2( لِلنَّهي ← لِلنَّفي  
ترجمۀعبارت:تمساح، هنگام خوردن طعمه اش گریه نمی كند؛ بلكه هنگامی كه طعمه ای بزرگ تر از دهانش می خورد، چشمانش مایعی را ترشح 

می كنند كه انگار اشک هستند.
در مورد كلماتی كه خط كشیده شده اند، گزینۀ نادرست را مشخص كن.7061  3  

بررسیگزینهها:
3( ُأْخَری مؤنّث است )مذّكر آن: آَخر(/ اسم فاعل نیست بلكه اسم تفضیل است. آِخر اسم فاعل است.

ترجمۀعبارت: لهجه های یک نوع از پرندگان از یک منطقه به منطقه ای دیگر فرق می كند.
در مورد كلماتی كه خط كشیده شده اند، در چند عبارت اشتباه وجود دارد؟7071  2  

بررسیعبارتها:
ل ← ِمْن باِب تَفعیل / َمجهوٌل ← َمعلوٌم/ نِائُب فاِعلِه ← فاِعلُُه ب( ِمْن باِب تََفعُّ الف( بدون اشتباه. 

د( بدون اشتباه. ج( نائُِب الْفاِعِل ← فاِعٌل 
ترجمۀعبارت: دانشمندان، انواع موجودات زنده در دریاهای دنیا را میلیون ها )عدد( برآورد می كنند.

چند اشتباه در تحلیل صرفی یا محل اعرابی كلمات مشخص شده وجود دارد؟7081  1  
بررسیگزینهها:

ج( بدون اشتباه.  ب( بدون اشتباه.  الف( بدون اشتباه. 
د( فعٌل ماٍض ← اسم؛ به خاطر اسم بودن، تمام موارد ذكر شده در گزینۀ »د« اشتباه است. )5 مورد(.

حََسَب: اسم است و به معنای »طبِق« می باشد و با »حَِسَب: پنداشت« كه فعل می باشد تفاوت دارد.
ترجمۀعبارت:طبق متن درس، جوابی كوتاه بنویس.

چند اشتباه در تحلیل صرفی و محل اعرابی كلمات مشخص شده وجود دارد؟7091  1  
بررسیگزینهها:

الف( الزٌم ← متعدٍّ )1 مورد(.
ب( اسم المبالغة نیست زیرا بر وزن فَّعال یا فَّعالَة نیامده است / َمفعوٌل ← فاعٌل )2 مورد(.

ج( اسم المبالغة نیست زیرا بر وزن فَّعال یا فَّعالَة نیامده است بلكه اسُم الْفاِعِل است )1 مورد(.
د( ِصَفٌة ← َخبٌَر )1مورد(.

جمعاً 5 اشتباه.
گر چه مرده باشد! ترجمۀعبارت: امام علی علیه السالم فرمود: دانشمند زنده است ا

چند اشتباه در تحلیل صرفی كلمات مشخص شده وجود دارد؟7101  3  
بررسیگزینهها:

الف( اسم المفعول ← اسم الْمكان / موصوف و صفة ← جاّر و مجرور )2 مورد(.
ب( اسم المفعول ← اسم الفاعل )1 مورد(.
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 نکته: بیشتر اسم هایی كه با ُمـ شـروع می شوند یا اسم فاعل هستند یا اسم مفعول؛ 
ُمـ ـ ـ ـِ ـ : ُمَعلِّم، ُمحِْسن، ُمْسَتْخِرج: اسم فاعل

ـَ ـ : ُمَعلَّم، ُمحَْسن، ُمْسَتْخَرج:اسم مفعول ُمـ ـ ـ 
ج( بدون اشتباه.

د( جمع التَّكسیر ← مفرد )1 مورد(.
جمعاً 4 اشتباه.

گرچه فرمانروا باشی! ترجمۀعبارت: برای پدرت و معلمت از جایت برخیز، ا
چند اشتباه در تحلیل صرفی كلمات مشخص شده وجود دارد؟7111  2  

بررسیگزینهها:
الف( جواب الشـرط ← فعل الشـرط / ِمن باِب تفّعل ← ِمن باِب تَفعیل )2 مورد(.
ب( فعل الشـرط ← جواب الّشرط / َمزید ِمن باب إفعال ← مجرٌد ثالثيٌّ )2 مورد(.

ج( فعُل أمرٍ ← فعٌل مضارٌع )1 مورد(.
د( جمع مذكر غایب  ← مفرد مذكر غایب / مجهوٌل ← معلوٌم )2 مورد( )تَنُصروا فعل شرط است(.

جمعاً 7 اشتباه.
گر خدا را یاری كنید، شما را یاری می كند و  ترجمۀعبارت: و هرچه از كار خیر برای خودتان پیشاپیش بفرستید، آن را نزد خدا می یابید؛ ا

گام هایتان را استوار می گرداند.
در مورد كلمات زیر، اشتباه را مشخص كن.7121  1  

بررسیگزینهها:1( َمصَدٌر ِمن باِب ُمفاَعلَة ← َمصَدٌر ِمن باب إفعال.
ترجمۀگزینهها:

4( عقب نشینی نمی كنی. 3( عقب نشینی كرد.  2( دور نمی شود.  1( نجات دادن. 
در مورد كلمات زیر اشتباه را مشخص كن.7131  3  

بررسیگزینهها:3( فعُل أمرٍ ← فعٌل ماٍض / مفرد مذكر مخاطب ← مفرد مذكر غایب. )جالِْس: فعل امر(
ترجمۀگزینهها:

2( استخدام كردن، به كار بردن. 1( استخدام می كند، به كار می برد.  
4( هم نشینی كردن. 3( هم نشینی كرد.  

چند اشتباه در تحلیل صرفی كلمات زیر وجود دارد؟7141  4  
بررسیگزینهها:

الف( فعل النفي ← فعل النَّهي / الزٌم ← متعدٍّ )2 مورد(.
ب( فعُل امرٍ: فعٌل ماٍض / مفرد مذكر مخاطب ← مفرد مذكر غایب )2 مورد(.

ج( فعٌل ماٍض ← فعُل امرٍ / مفرد مذكر غایب ← مفرد مذكر مخاطب )2 مورد(.
د( بدون اشتباه.
جمعاً 6 اشتباه.
ترجمۀگزینهها:

د( هم زیستی كردن. ج( هم زیستی كن.  ب( هم زیستی كرد.  الف( به یاد نیاور. 
معنی چند واژه اشتباه است؟7151  2  

اصلحواژههاینادرست:
: شدت گرفت، فعل ماضی، مفرد مذكر غایب(، )َسوَفیَُبیُِّن:روشن خواهد كرد؛ فعل متعدی( )ِاْشَتدَّ

عبارتی را مشخص كن كه تمام واژگانش درست ترجمه شده اند.7161  2  
بررسیواصلحسایرگزینهها:

3( لَْنیَْجَعَل: قرار نخواهد داد؛ معادل مستقبل منفی 1( اَْلَفْراس: اسب ها، مفرد آن: اَلَْفَرس 
4( التَحَْزنوَن: غمگین نمی شوید؛ فعل مضارع منفی / النَْشَتهي:میل نداریم؛ متكلم مع الغیر 


