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 ـ نظام جدید 9911هرن  رشتۀ رسارسی
 

ََدقَّ يف الأ  ََصحَّ َو اْلأ  )( لأَعَربیَّةِ َجواِب ِمنأ أَوأ إِلَی اَعیِِّن اْلأ

 ﴾اِصبِر إنّ وعدَ هللاِ حقٌّ، و استغفِر لذنبک ...﴿. 26

 صبر پیشه کن همانا وعده خداوند حق است، و برای گناهت آمرزش بخواه!( 1

 ( شکیبایی پیشه کن زیرا وعدل هللا بحق است، و برای گناهانت استغفار کن!2

 شه خود بساز که وعده هللا حقیقت است، و خدا برای گناه تو مغفرت خواست!( صبر را پی3

 ( شکیبایی نشان بده همانا وعده خدای تو حقیقت است، و برای گناهان خویش آمرزش طلب کن!4
 (11-1) مشخص کنزیر ترجمه را برای سؤاالت  ترینو دقیق تریندرست

  1. گزینۀ 26

 :هاسایر گزینهبررسی 

 (4و  3های ل امر، دوم شخص مفرد )للمخاطب( )رد گزینه: صبر کن، صبر پیشه کن، فعاِصبِر

 ( 4الیه ندارد( )رد گزینه : خدا )مضافهللا

 (4و  2های : گناه، مفرد است )رد گزینهذنب

 (3: طلب آمرزش کن، آمرزش بخواه، فعل امر، للمخاطب )رد گزینه استَغفِر  

 
َّهم کی. »27 ّتس النّجتا عَلَینا أن نستفیدَ من تَجارب النّاجحین بأن ماا بایاد از «: ف واجهوا الّصعوبات و نَهضوا بعد السقوط و استتمرّوا علتس ستلوکهم حت

 های موفق .....تجارب انسان

 که چطور با مشکالت روبرو شدند و بعد از افتادن برخاستند تا به راه خودشان تا موفقیت ادامه بدهند!( بهره ببریم به این1

 اند!اند و روش خود را تا پیروزی ادامه دادهاند و بعد از سقوط برخاستهها روبرو شدهسختی ( استفاده کنیم که چگونه با2

خیزند و بر رفتارشان تا پیروز باقی شوند و بعد از سقوط کردن برمیها چگونه مواجه میگونه که با دشواریمند شویم بدین( بهره3

 اند!مانده

اند و چگونه بر سلوک خود تا پیروز شدن اند و بعد از افتادن چگونه بلند شدهچطور برخورد کرده( استفاده نماییم که آنها با مشکالت 4

 مانند!باقی می
 2. گزینه 27

 :هاسایر گزینهبررسی 

 (3: که استفاده کنیم، که بهره ببریم )رد گزینه أن نستَفید

 (4و 3های : روبرو شدند، فعل ماضی )رد گزینهواجَهوا

 (3نه : برخاستند، فعل ماضی )رد گزینَهَضوا

 ها(: ادامه دادند، فعل ماضی )رد سایر گزینهاستمَرّوا

با « حتّی»کند. آید ولی تغییر در معنی آن ایجاد نمیبا فعل ماضی نیز می« حتّی»فعل مضارع = مضارع التزامی. « + حتّی»نکته: 

 آید. مانند این تست.اسم نیز می
 «:لتُصبح ذا شخصیّة معروفة عند النّاس! لیس مِن الّضروريّ أن یکون لدیک أصدقاءُ کثیرون. »28

 ( نیازی نیست که در کنار تو دوستان زیاد باشند برای اینکه آنها دارای یک شخصیت شناخته شده نزدم مردم باشند!1

 ای نزد مردم باشی!( نیازی به این نیست که دوستان تو فراوان باشند تا اینکه دارای شخصیت شناخته شده2

 ست که دوستانت زیاد باشند تا تو هم صاحب شخصیتی شهیر بین مردم شوی!( ضروری این نی3
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 ( ضروری نیست که دوستان بسیاری داشته باشی تا دارای شخصیت معروفی نزد مردم شوی!4
 4. گزینه 28

 :هاسایر گزینهبررسی 

 (2: نیازی نیست، ضروری نیست، ضرورتی ندارد )رد گزینه لَیس من الّضروريّ 

 ها(ینه: داشته باشی )رد سایر گز یکون لدیک

ِا»نکته:   دهند.می« داشتن»گاهی معنی مالکیت و « عِندَ »و « لَدَی»، «ل

 ها(: دوستان زیاد؛ موصوف و صفت )رد سایر گزینهأصدقاء کثیرون

 (2و 1های : تا شوی )رد گزینهلِتُصبح

 (3: نزد )رد گزینه عند
   «:ننا ألنّ هللا لن یَترک مُحبّیه!اإلنسان ال یُصاب بأمر إاّل بقدر طاقته، فعلینا أن یَزداد إیما. »29

 ( انسان فقط به اندازه توانش به امری دچار شده است، پس باید ایمانمان را زیاد کنیم زیرا خدا عالقمندانش را رها نخواهد کرد!1

 کند!گز ترک نمیشود، پس باید ایمانمان را زیاد کنیم زیرا خدا محبّان خود را هر ( انسان به اندازه توانش به امور دچار می2

 شود مگر به اندازه توانش، پس باید ایمانمان زیاد شود زیرا خدا دوستدارانش را رها نخواهد کرد!( انسان به چیزی دچار نمی3

شود، پس باید ایمانمان زیاد شود زیرا خدا هرگز محبوبان خود را رها ای دچار نمی( انسان هیچگاه بیش از توانش به خواسته4

 کند!نمی
 3. گزینه 29

 :هاسایر گزینهبررسی 

 (2: چیزی، امری، مفرد است )رد گزینه أمر

 ِ  (4: به اندازه )رد گزینه بقدر

 (2و  1های : زیاد شود، فعل الزم است )رد گزینهیَزداد

 (4و  2های : رها نخواهد کرد. معادل مستقبل منفی )رد گزینهلَن یترک

 (4د گزینه . اسم فاعل است )ر : دوستداران، عالقمندان)= مُِحبّیَن( مُحبّي
 «:ما أجمَل أن تَری نهایَةَ أحزانِک الماضیِة لتبدأَ حیاةً جدیدةً فَرِحةً!» .31

 ات را ببینی تا زندگی جدید شادی را شروع کنی!های گذشته( چه زیباست که پایان غم1

 ات را پایان دهد تا یک زندگی جدید را با شادی آغاز کنی!های گذشته( چیزی زیباتر است که غم2

 ات پایان یافته برای اینکه زندگی جدید شادی شروع شود!های گذشته( چه زیباست که ببینی اندوه3

 ات را ببینی برای اینکه زندگی جدیدی شادمانه شروع شود!های قبلیاست که پایان ناراحتی( آنچه زیباتر است این4
 1. گزینه 31

 :هاسایر گزینهبررسی 

 (4و  2 های: چه زیباست. اسم تفضیل نیست )رد گزینهما أجملَ 

 (2: که ببینی، مضارع التزامی )رد گزینه أن تَری

 َ  (3و  2های به صورت فعل )رد گزینه 2به صورت حال ترجمه شده و در گزینه  3: پایانِ. در گزینه نهایَة

 (4و  3های رد گزینه: تا شروع کنی، تا آغاز کنی. فعل مضارع التزامی، للمخاطب )لِتبدأ

 (4و  2های دوم برای حیاة  است نه حال )رد گزینه : شاد، شادمان. صفتفَرحة  
َّها ال تتخرّب بسهولة بعد أن تَحدَث حادثةٌ!. »31 ُّحاَس في بناء البیوت فإن  «:إن أمکن لنا أن نَستخدم الحدیدَ و الن

 شود!ما ویران نمیای که رخ دهد خانه هایمان باشد، پس از هر حادثه( هرگاه امکان استفاده از آهن و مس در ساختمان خانه1

 شود!ای اتفاق بیفتد به آسانی خراب نمیها بکار بریم، بعد از اینکه حادثه( اگر برایمان ممکن شود که آهن و مس را در ساختن خانه2

ن ای رخ دهد خانه به ویراها از آهن و مس استفاده کنیم، بعد از اینکه حادثه( هرگاه برای ما ممکن باشد که در ساختن خانه3

 انجامد!نمی
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ها به سرعت به خرابی ای اتفاق بیفتد خانههایمان آهن و مس بکار ببریم، پس از اینکه حادثه( اگر ممکن باشد که در ساختمان خانه4

 انجامد!نمی
 2. گزینه 31

 :هاسایر گزینهبررسی 

 (1رد گزینه : ممکن شود، ممکن باشد. )أمکَنَ 

 .کردتوان به صورت مضارع نیز ترجمه نکته: فعل شرِط ماضی را می

 (4و  1های : برای ما )رد گزینهلنا

 (1: که استفاده کنیم. فعل مضارع التزامی )رد گزینه أن نَستخدم

 (4و  1های ها )رد گزینه: خانهالبیوت

 (4و  3های شود )رد گزینهشود، خراب نمی: ویران نمیال تتخرّب

 ها(: به آسانی )رد سایر گزینهبسهولة

 (1، رویدادی )رد گزینه ای، اتفاقی: حادثهحادثة  

 (1: رخ دهد، اتفاق بیفتد. فعل مضارع التزامی )رد گزینه تَحدثَ 
 «:هناک مفرداٌت في کلّ لغٍة قد دخلت فیها من اللّغات األُخری و قد أصبحت کلماٍت لها معانٍ جدیدة!. »32

 رای آن ایجاد کرده است!( در هر زبان لغتهایی است که از دیگر زبانها در آن وارد شده، و معانی جدیدی ب1

 ها داخل آن شده و معانی جدیدی بر آن افزوده است!هایی در هر زبان موجود است که از دیگر زبان( واژه2

 اند!های دیگر وارد آن شده و واژگانی با معانی جدید شده( در هر زبانی کلماتی وجود دارد که از زبان3

 های دیگر داخل آن شده، و معانی دیگری یافته است!انکلماتی در هر زبان وجود دارد که از زب( 4
 3. گزینه 32

 :هاسایر گزینهبررسی 

 (2: هست، وجود دارد )رد گزینه هناک

 ها(: هر زبانی. اسم نکره است )رد سایر گزینهکلّ لغة

 ها(: شد، شده. فعل ماضی. از افعال ناقصه )رد سایر گزینهأصبحت

 ها(: کلماتی، واژگانی )رد سایر گزینهکلمات  
 :الخطأ . عیّن33

 رساند.( العلم إن لم یَنفعنا ال یَضرّنا: علم اگر به ما نفع نرساند، ضرر نمی1

 ( إنّما الدّین إطار  للعلم و الحضارة: دین چارچوبی برای علم و تمدن است!2

 ( التفکّر هو الدّواء لدفع ُسموم الخرافات: فکر کردن همان دارو است برای دفع کردن سموم خرافات!3

 الء شخصیتُهم أقوی من أن یُقلّدوا الجهالءَ: فاضالن شخصیتشان قویتر از این است که از جاهالن تقلید کنند.( الفض4
 اشتباه را مشخص کن:  2. گزینه 33

َّما  : فقطإن
 :الخطأ. عیّن 43

َّص منه إاّل بالعلم: فقط با علم، از مصیبت جهل، رهایی می1  یابیم!( الجهلُ مصیبة  لن نَتخل

 شناسند!من النّاس یَعرفون کلَّ شيء  بضدّه معرفة  أفَضل: بسیاری از مردم هر چیزی را با ضدّش بهتر می ( کثیر  2

 ( علی اإلنسان أن ال یَجرح قلَب اآلخرین بکلمات  قبیحة: انسان نباید با کلمات زشت قلب دیگران را مجروح کند!3

 ض: گویی دانشمندان در گسترش علم چیزی جز باران برای زمین نیستند!( کأنّ العلماءَ في بسط العلم لیسوا إاّل مَطرا  لألر 4
 اشتباه را مشخص کن:  1. گزینه 34

توانیم جمله منفی را به صورت مثبت و با : رهایی نخواهیم یافت. در این گزینه، اسلوب حصر با إاّل وجود دارد بنابراین میلن نتخلّص

 ترجمه کنیم.« فقط»قید 
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 عیّن الصحیح:«. تر از خوی نیکو نیست!زی سنگیندر ترازو چی. »35

 ( في میزان الشيء لیس ثقیل مثل حسن األخالق!2 ( لیس الشيء في میزان أثقل من حُسن الخلق!1

 ( لیس شيء  أثقل في المیزان من الخُلق الحسن!4 ( في المیزان لیس شيء ثقیل من األخالق الحسن!3
 :گزینه درست را مشخص کن  4. گزینه 35

 :هاسایر گزینهبررسی 

 (2و  1های : المیزان. معرفه است )رد گزینهترازو

 (2و  1های : شيء . نکره است )رد گزینهچیزی

 (3و  2های : اثقَل. اسم تفضیل است )رد گزینهترسنگین

 (3و  2های : خُلق. مفرد است )رد گزینهخو

ِئلَةِ  َعنِ  أَِجبأ  ثُمَّ  الّتالَ  النَّصَّ  اِقأَرأ َسأ  89کنکور ریاضی  :النَّصَّ  سُب ینا مبا( 94-99) اْلأ

ِّاارمنهااا تجااارَب. و هااذا األماار یُساابّب أن  یکتساابعناادما یقااوم اإلنسااانُ باختیااار األصاادقاء، فعلیااه أن یَسااتفید ماان حااوادث حیاتااه و  فااي  یُفک

قات مع الّذین لیسوا مهاذَّبین األخطاء الّتي وقع فیها و المساعي الّتي بذلها للخروج منها، فالعاقلُ یأخذ منها دروسا  تمنعُه من تکوین صدا

 و صادقین فيما یدّعون!

ّاه فاي أوقاات الراحاة و الساعادة و السارور مان الّساهل الحصاولُ علای العدیاد مان األصادقاء المختلفاین، فا نّ هاذه  و علی اإلنسان أن یعلام أن

ّاذي یُمکان المجاالت تجهل إیجادَ العالقات أکثر ُسهولة ، ولکنّها ال تُعرِّفناا علای الصادیق الحقیقا ّاذین یَقفاون عناد  االعتماادّي ال علیاه؛ فا نّ ال

َّخذهم شرکاءَ في حیاتنا!  أصدقائهم في الّصعوبات هم الّذین نَعدُّهم أوفیاءَ و یُمکن أن نَت
 ( جواب بده.17-11متن زیر را با دقت بخوان سپس مطابق متن به سؤاالت )

هایی را باه دسات بیااورد. و ایان اش استفاده کند و از آنهاا تجرباهکند، باید از اتفاقات زندگیاقدام به انتخاب دوستان می که انسانهنگامی

هایی که برای بیرون رفتن از آنهاا انجاام داده اسات، فکار کناد. بناابراین عاقال از شود که در اشتباهاتی که در آن افتاده و تالشامر باعث می

 کند.کنند خالص و راستگو نیستند، منع میها با کسانی که در مورد چیزی که ادعا میگیرد که وی را از ایجاد دوستیمی هاییآنها درس

ها ، دساتیابی باه بسایاری از دوساتان گونااگون آساان اسات. ایان زمیناههاای آساایش و خوشابختی و شاادمانیانسان بایاد بداناد کاه دو زمان

ها در کند. کسانی کاه در ساختینمایند، ولی ما را با دوست حقیقی که بتوان بر وی تکیه کرد، آشنا نمیسانتر میها را آ)موارد( ایجاد رابطه

 مان شریک گردانیم!توان آنها را در زندگیآوریم و میمانند، همان کسانی هستند که آنها را وفادار به شمار میکنار دوستانشان باقی می

 
ُّرُق الّذي )الّتي( هو أکثر أهمیّة في مجال کشف األصدقاء الحقیقیّن هو .... عیّن الصحیح: 36  احد الط

قیم!2 عِبرَة  للمستقبل! ( أن نجعل الماضيَ 1  ( أنَّ االختبار ال یُعرِّفنا الصحیَح من السَّ

َّخذ صدیقا  في أیّام الرخاء و الراحة!3  ( أنّ األصدقاءَ األوفیاء ال یَبقون مع اإلنسان في الشدائد!4 ( أن ال نَت
 تر است .....هایی که در زمینه یافتن دوستان حقیقی مهمیکی از راها مشخص کن: گزینه درست ر   1گزینه . 36

 :هاگزینهرجمه ت

 ( گذشته را عبرتی برای آینده قرار دهیم.1

 شناساند.( آزمایش، درست را از نادرست به ما نمی2

 ( در هنگام آسایش و راحتی، دوستی )برای خودمان( نگیریم.3

 مانند.نمی ها همراه انسان( دوستان باوفا در سختی4
 :الخطأما الّذي یُبعدّنا عن اتّخاذ أصدقاء السوء؟ عیّن . 73

 وم به النّاس و متابعتُه في حیاتنا!( السعي وراء ما یق1

 ( العلم بأنّ الحوادث تتکرّر، فالعاقل هو الذي ال یعبر منها غافال !2

 ( تحلیل الماضي و التدقیق فیما فَعلنا في مجال الصداقة حتّی ال نکرّر أخطاءَنا!3

 الِنا!( االعتقاد بأنّ في الحیاة دروسا ، علینا أن نتّخذها سراجا  أو مصباحا  في اعم4
 اشتباه را مشخص کن:کند؟ چه چیزی ما را از گرفتن دوستان بد دور مس  1گزینه . 37
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 :هاگزینهرجمه ت

 مان!دهند و پیروی کردن از آن در زندگی( تالش برای آنچه مردم انجام می1

 کند!شوند، پس عاقل کسی است که ناآگاهانه از آن عبور نمیکه اتفاقات تکرار می( دانستن این2

 ایم تا اشتباهاتمان را تکرار نکنیم!ل گذشته و دقت کردن در آنچه در زمینه دوستی انجام داده( تحلی3

 اتخاذ کنیم!( اعتقاد به اینکه در زندگی درسهایی هست، باید آنها را )به عنوان( چراغی در کارهایمان 4
 . عیّن المناسب لعنوان النّص:38

 ( العاقل ال یخَسر من أمر مرّتین!2  ( أدب الصدیق خیر من ذهبه!1

 ( صدور األصدقاء قبور األسرار!4 ( الصدیق هو المفتاح لکلّ باب مغلَق!3
 عنوان مناسب برای متن را مشخص کن:  2. گزینه 38

 :هاگزینهرجمه ت

 بیند!( عاقل دو بار از یک کار زیان نمی2 اوست!( ادب دوست بهتر از طالی 1

 های دوستان، قبرهای رازهاست!( سینه4 ای است!( دوست همان کلید برای هر در بسته3
 حسب النّص: األنسب. عیّن 93

 ( یُعرَف األصدقاء عند الحاجة!2  ( المرء مِرآة أخیه!1

 ( الّصدیق لنا و کلّ نِعم الجنّةِ لکم!4  لطیور علی أشکالها تطیر!( إنّ ا3
 ترین را انتخاب کن:طبق متن، مناسب  2. گزینه 39

 :هاگزینهرجمه ت

 شوند!( دوستان در هنگام نیاز شناخته می2  ( انسان، آینه برادرش است!1

 های بهشت مال شما!( دوست، مال ما و تمام نعمت4 کنند! )کبوتر با کبوتر ...(نوعانشان پرواز می( پرندگان با هم3

 

يفِّ )( ِعراِب َو التَّحلیِل الَّصَّ حیَح يف اْلأ  89کنکور ریاضی َعیِِّن الصَّ

 . یکتسب:41

 علی وزن افتعل / فعل و مع فاعله جملة فعلیة« اکتسب»( فعل مضارع، للغائب، ماضیه 1

 «تجارب»وزن انفعال، معلوم / مع فاعله جملة فعلیة، و مفعوله من « اکتساب»( للغائب، مصدره 2

 ( فعل مضارع، صیغته مفرد مذکر غائب، له حرفان اصلیّان و حرفان زائدان / مع فاعله جملة فعلیة3

 «تجارب»و له حرفان زائدان )= مزید ثالثي( / فعل و فاعله « ک س ب»( مضارع، حروفه االصلیة 4
 (17-15در مورد اعراب و تحلیل صرفس، گزینۀ درست را مشخص کن. )

 1. گزینه 41

ب افتعال، لَهُ حرفانِ فعل مضارع، للغائب )مفرد مذکر غائب = سوم شخص مفرد مذکر(، ثالثي مزید من با«: یکتسب»بررسی کامل 

 ، معلوم، متعدٍّ / فعل و مع فاعله جملة فعلیة«ک س ب»زائدانِ )ا، ت(، حروفه األصلیة 

 یادآوری: متعدي فعلی است که نیاز به مفعول دارد. الزم، فعلی است که نیازی به مفعول ندارد.
ِّر:41  . یُفک

 و لیس له حرف زائد / فعل و مع فاعله جملة فعلیة« ف کّ ر»ب، حروفه األصلیّة ( للغائ1

 «تفعیل»علی وزن أو من باب « تفکیر»( صیغته للمفرد المذکر الغائب، مجهول، مصدره 2

 من باب تفعّل« تفکّر»علی وزن فعّل، مصدره « فکّر»( فعل مضارع، للغائب، ماضیه 3

 و له حرف زائد واحد / فعل  و مع فاعله جملة فعلیة« های )ردّ گزینهف ک »( مضارع، حروفه األصلیة 4
 4. گزینه 41

ِّر»بررسی کامل  له حرف  زائد   ب = سوم شخص مفرد مذکر(، ثالثي مزید من باب تَفعیل،فعل مضارع، للغائب )مفرد مذکر غائ«: یُفک

 ، معلوم، متعدٍّ / فعل و مع فاعله جملة فعلیة«ف ک ر»، حروفه األصلیة «تَکرار "ک"»واحد  
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 . االعتماد:42

 الیهمضاف«/ افتعال»و وزنه « ع م د»اسم، مفرد مذکر، معرّف بأل، حروفه األصلیة ( 1

 «یُمکن»فاعل لفعل « / افتعل»علی وزن « اِعتمد»و الماضي منه « افتعال»( اسم، مصدر من وزن 2

 «یُمکن»، نکرة / فاعل لفعل «اِعتمِد»و امره « ، مضارعه یَعتمد«افتعال»ر، مصدر من باب ( مفرد مذک3

 «یُمکن»مفعول لفعل « / ع م د»و حروفه األصلیة « افتعال»( مفرد مذکر، معرّف بأل، مصدر علی وزن 4
 2. گزینه 42

ع م »حروفه األصلیة  ، امر: اِع تَمِد (،اسم، مفرد مذکر، مصدر من باب افتِعال )ماضی: اِع تَمَدَ، مضارع: یَع تَمِدُ «: االعتماد»بررسی کامل 

 «یُمکن»، معرّف بأل / فاعل لفعل «د

ِئلَِة الّتالَیِة )( َسأ  َعیِِّن الأُمناِسَب لِلأَجواِب َعِن اْلأ

 في ضبط حرکات الحروف: الخطأ. عیّن 34

جَرَةُ الخا2 ( َشرُّ النّاس مَن ال یَعتَقِد األمانة و ال یَجتَنُِب الخیانة!1 َّة!( الشَّ تِوائی  نِقَةُ تَن مو في بَعضِ الغاباِت االِس 

 ( یَری حافِظ الدَّهرَ مِن هَجرِ حَبیبِه کالقیامَةِ!4 ( عَلَی کُلِّ النّاس أن  یَتَعایِشوا تَعایَشا  ِسل میّا !3
 ت برای سؤاالت زیر را مشخص کن )(جواب درس

 3. گزینه 43

َ یَتَعا»براین به صورت فعل مضارع از باب تَفاعُل است بنا یَتَعایشوا مصدر باب تَفاعُل است، بنابراین به  تَعایشدرست است. / « شوای

ُ تَعا»صورت   درست است.« شی

  :هاگزینهرجمه ت

 !به امانت پایبند نباشد و از خیانت دوری نکندبدترین مردم کسی است که  (1

 !کندرشد میهای استوایی در بعضی از جنگل ،کنندهدرخت خفه (2

 !زیستی کنندتمام مردم باید با مسالمت با هم هم (3

 !بیندروزگار را همچون قیامت میحافظ از دوری محبوبش  (4
 الطالب یدرس ....عیّن الصحیح: « البیَت و یذهب الس المدرسة بعد أن یأکل غَداءَهُ! یترک الطالبُ . »44

 ( نهارا  4 ( صباحا  3 ( مساء  2 ( لیال  1
آماوز .... دانش«. رودکته ناهتارر را ختورد بته مدرسته متسکنتد و بعتد از اینآمتوز خانته را تترک مسدانش»زینته درستت را مشتخص کتن گ  2. گزینه 44

 خواند.درس می

 :هاگزینهرجمه ت

 ( روز4 ( صبح3 ( بعد از ظهر2 ( شب1

 د از ظهر داللت دارد.فقط بر عصر یا بع« مساء»ولی «. شود، و از جمله "صباح" میتمام روز»شامل « نهار»توجه داشته باشید 
 «:الجرّارة»عن  الخطأعیّن . 54

 ( یُنتفع بها في األعمال الزراعیّة!2  ( هي آلة تُساعد المُزارعیَن!1

ُّ نفَسها علی األراضي الزراعیّة!4  ( تُستخدم في المزارع عادة !3  ( تَجُر
 گزینه نادرست را مشخص کن:« تراکتور»در مورد   4. گزینه 45

 :هاگزینهرجمه ت

 شود!( در کارهای کشاورزی از آن بهره برده می2 کند!ی است که به کشاورزان کمک میا( وسیله1

 )به حقّ چیزهای ندیده!( کِشد!های کشاورزی می( خودش را بر زمین4 شود!ها به کار گرفته می( معموال  در مزرعه3
 فیه اسم التفضیل: لیس. عیّن ما 64

 کالمه اللّیّن َسمعنا أهدی الکلمات!( ب2  ( هو في حیاته أهدی منّي کثیرا !1

 ( أهدی عمل  نعرفه، هو بالعمل ال بالکالم!4 ( صدیقي أهدی إلّي کتابا  من مکتبته!3
 ای را مشخص کن که در آن اسم تفضیل وجود ندارد.گزینه  3. گزینه 46
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، فعل ماضی از باب افعال است و به معنی 3ه ولی در گزین«. ترکنندههدایت»ها اسم تفضیل است و به معنی در تمام گزینه« أهدی»

 «هدیه داد»

 :هاگزینهرجمه ت

 اش از من بسیار هدایتگرتر است.( او در زندگی1

 ( با سخن نرمش، هدایتگرترین کلمات را شنیدیم!2

 اش کتابی را به من هدیه داد.( دوستم از کتابخانه3

 با گفتار! با کردار است نهشناسیم، ( هدایتگرترین کاری که می4
 فیه المعادل للمضارع االلتزامّي الفارسّي: لیس. عیّن ما 74

 ( یا أصدقاءُ، یجب أن تکونوا من المتوکّلین حتّی ال تَی أسوا!2 ( یُحذِّر الشرطّي المسافرین أاّل یقتربوا من األماکن الخطِرة!1

 مع التالمیذُ مع معلّمیهم یومیّا  لیتعلّموا العلم!( یجت4 ( یا أیّها األطفال، ال تَقربوا من هذه الحفرة ألنّها خطرة!3
 ای را مشخص کن که معادل مضارع التزامس فارسس نیست:گزینه  3. گزینه 47

 فعل نهی است. ال تقرَبوا

 ها:بررسی سایر گزینه

 = أن ال یقتربوا: فعل مضارع التزامی منفی أاّل یقتربوا( 1

 مضارع التزامی: فعل حتّی ال تَیأَسوا؛ أن تکونوا( 2

 : فعل مضارع التزامیلیتعلّموا( 4

 :هاگزینهرجمه ت

 های خطرناک نزدیک نشوند!دارد که به مکان( پلیس، مسافران را برحذر می1

 کنندگان باشید تا ناامید نشوید!( ای دوستان، باید از توکل2

 ( ای کودکان، به این گودال نزدیک نشوید، زیرا خطرناک است!3

 شوند تا دانش را یاد بگیرند.موزان همراه معلمانشان جمع میآ( دانش4
 «:نون الوقایة»عیّن ما فیه . 48

 ( بعُض الطّیور تَبني بیوتَها فوقَ األشجارِ المرتفعة!2 ( یجب علیِک أن تُحسني لمن لم تکن له قدرة!1

 ي! إن  تُؤ مني بأنّ النجاَح نتیجةُ أعمالِک فَحاوِلي!( یا أُخت4 ( یُرشدني معلّمي الرّؤوف دائما  إلی تعلّم العلومِ النّافعة!3
 وجود دارد.« نون وقایه»ای را مشخص کن که در آن گزینه  3. گزینه 48

 «ي»= یُرِشدُ + ن )نون وقایه( + ضمیر  یُرشدني

 ها:بررسی سایر گزینه

« تُحسنینَ »در زمان مضارع است. در اصل « أنتِ »مخصوص فعل برای ضمیر « ي»جزو حروف اصلی فعل است، « ن: »تُح ِسني( 1

 از آخر فعل حذف شده است.« ن»، «أَن»بوده، با آمدن حرف 

 جزو حروف اصلی فعل است.« ي»و « ن: »تَب ني( 2

4 ) ُ « تُحسنینَ »در زمان مضارع است. در اصل « أنتِ »ضمیر مخصوص فعل برای « ي»جزو حروف اصلی فعل است، « ن» :ينمِ ؤت

 از آخر فعل حذف شده است.« ن»، «إِن»بوده، با آمدن حرف شرِط 

 :هاگزینهرجمه ت

 ( باید به کسی که توانایی ندارد نیکی کنی!1

 سازند!هایشان را باالی درختان بلند می( بعضی از پرندگان خانه2

 کند!های سودمند راهنمایی می( معلم مهربانم همیشه مرا به یادگیری دانش3

 وزی، نتیجه کارهای توست؛ تالش کن!( خواهرم! اگر ایمان داری که پیر 4
 عیّن الصحیح للفراغین:. 49
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کان في فریقنا احدعشر العبا ، طال لعبنا مدّة ساعتین. مَضت عشرون دقیقة من اللعب. جُرح العبان اثنان مِنّا، واَصل .... العبین »

 المباراة لمدّة ........... دقیقة إلی نهایة اللعب!

 ( تسعة / ساعتین و عشرین2  ( سبعة / ساعة و اربعین1

 ( تسعة / ساعة و أربعین4  ( ستّة / ساعتین إاّل عشرین3
 گزینه درست برای جاهای خالس را مشخص کن:   4. گزینه 49

مان به مدت دو ساعت طول کشید، بیست دقیقه از بازی گذشت دو بازیکنِ ما زخمی شدند. ...... در تیم ما یازده بازیکن بود، بازی

 ن مسابقه را به مدت ........... دقیقه تا پایان بازی ادامه دادند.بازیک

 (3و  1های بازیکن )رد گزینه 9مونه تا مجرو شدند، می 2بازیکن بودند،  11بررسی: 

یقه( دق 41ساعت و  1دقیقه )=  111دقیقه بازیکنها زخمی شدند، بقیه بازیکنها  21دقیقه( طول کشیده، بعد از  121بازی دو ساعت )=

 (2بازی رو ادامه داند. )رد گزینه 

 :هاگزینهرجمه ت

 ( نه / دو ساعت و بیست )دقیقه(2  ( هفت / یک ساعت و چهل )دقیقه(1

 ( نه / یک ساعت و چهل )دقیقه( 4 دقیقه( 111)= ( شش / دو ساعت، بیست دقیقه کم3
 نوعه عن الباقي: یختلف. عیّن جواب الشرط 15

ِّرها بعد مدّة بسهولة!2 باتکم المدرسیّة تَرسبوا في نهایة السنة!( إن تَترکوا أداء واج1  ( إن نَندم علی أعمالنا الّسیّئة نُغی

 ( إن یَقطع أحد  کالَم اآلخرین فهو قلیل األدب!4 ( إن ینم طفل  صغیر في الغرفة أتکلّم هَمسا !3
 ای را مشخص کن که جواب شرط با بقیه فرق دارد.گزینه  4. گزینه 51

 :هاگزینهررسی ب

 : جواب شرط؛ به صورت فعلتَرسبوا: فعل شرط / تَترکوا: ادات شرط/ إن  ( 1

 : جواب شرط؛ به صورت فعلنغیّر: فعل شرط / نَندم: ادات شرط/ إن  ( 2

 : جواب شرط؛ به صورت فعلأتکلّم: فعل شرط / ینم: ادات شرط/ إن  ( 3

 ه صورت جمله اسمیهب: جواب شرط؛ فهو قلیل األدب: فعل شرط / یقطع: ادات شرط/ إن  ( 4

 :هاگزینهرجمه ت

 شوید!تان را رها کنید، در پایان سال مردود میاگر انجام تکالیف مدرسه( 1

 دهیم!( اگر به خاطر کارهای بدمان پشیمان شویم، بعد از مدتی به آسانی آنها را تغییر می2

 زنم!( اگر کودکی کوچک در اتاق بخوابد، به آرامی حرف می3

 ادب( است!ادب )بیسخن دیگران را قطع کند، کم ( اگر کسی،4

 


