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طراحشماره

آزمون جامع )به سبک کنکور سراسری(
تعداد: 25

زمان: 18 دقیقه

ترجمه
ن الصحیح فی الجواب للترجمه او التعریب )1-8(: َعیِّ

ز الصحیح في الترجمة: 1 »هناک کثیٌر من الموضوعات المجهولة في الطبیعة، یقوم العلماء بأبحاٍث علمّیة مهّمة الکتشافها!«، َمیِّ

1(آنجاموضوعاتنامعلومبسیاریدرطبیعتاستکهدانشمندانبرایکشفآنهادستبهتحقیقاتعلمیومهمیزدهاند!
2(موضوعاتناشناختۀبسیاریدرطبیعتهستکهدانشمندانتحقیقاتعلمیمهمیرابرایکشفآنهاانجاممیدهند!
3(مسائلمجهولبسیاریدرطبیعتمیباشدکهعلمابهخاطرکشفآنهااقدامبهتحقیقاتعلمیپرارزشیخواهندکرد!

4(مواردمجهولبسیاریدرطبیعتوجودداردکهعلمابهبحثهایمهمعلمیبرایاکتشافآنهاپرداختهاند!

»ِإن اإلنسان اّلذي یجد طعامًا مناسبًا لفکره سُتصبح قدرته للفهم و العمل أکثر!«: 2

1(انسانیکهغذایمفیدیرابرایاندیشۀخودبیابدنیرویشبرایفهموعمل،بیشترشدهاست!
2(انسانیکهغذایمناسبیبرایفکرخودمییابدنیرویشبرایفهموعمل،بیشترخواهدشد!

3(اگرانسانغذایمناسبیرابرایاندیشۀخودبیابدنیرویشبرایفهموعمل،بیشترخواهدشد!
4(انسانکسیاستکهغذایمفیدیرابرایفکرخودیافتهونیرویشبرایفهموعمل،بیشترشدهاست!

»أثمار فصل الّصیف المفیدة هي الّزهور المتلّونة اّلتي کانت قد صنعت لنا منظرًا رائعًا في فصل الّربیع!«: 3

1(میوههایمفیدفصلتابستانهمانشکوفههایرنگارنگیهستندکهدرفصلبهارمنظرۀدلانگیزیبرایماساختهبودند!
2(همانشکوفههایرنگینکهدرفصلبهارمنظرۀدلانگیزایجادمیکننددرفصلتابستانمیوههایمفیدبهبارمیآورند!

3(همانشکوفههایرنگارنگیکهمنظرۀفصلبهاررازیباکردهبودنددرفصلتابستانتبدیلبهثمراتمفیدشدند!
4(میوههایمفیددرفصلتابستانشکوفههایرنگارنگبهاریهستندکهآنمنظرههایجالبرابرایمانمیساختند!

»خواهر کوچکم ماهی قرمزی دارد که خیلی دوستش دارد و هر جا که برود آن را با خود می برد!«: 4

وأینماتذهبتأخذهامعها! 1(ألختيالصغیرةسمکةحمراءتحّبهاکثیرًاً
2(عندأختيالصغیرةسمکةحمراءتحّبهکثیرًاوأینماتذهبتأخذبهامعها!
3(إّنأختيالصغیرةلهاسمکةحمراءیحّبهافأینماتذهبتأخذبهامعنفسها!

4(إّنأختيالصغیرةلهاسمکأحمروهيتحّبهکثیرًاومتیتذهبتأخذهامعنفسها!

»برای سومین بار به عهد خود وفا نکرد و پس از دو ساعت دو سوم از کل اموال خود را از دست داد.«، مّیز الصحیح في الترجمة: 5

1(بعدالمرةالثالثلمیعملبالوعدفتلفتثلثینمناموالهبعدساعتیِن.
2(بعدساعتینماعملبوعدهفيثالثمراٍتَفضاعْتثلثيکلامواله.

3(ماَوَفيبعهدهللمرةالثالثة،َفَفَقدثلثيجمیعَاموالهبعدساعتین.
4(ماَوَفَيبعهدهللمرةالثالثةفضاعتثلثيکلثروتهفيالساعةالثانیة.

حیح:  6 ن الصَّ عیِّ

ة! 1(هیچدگرگونیدرسّنتهایالهینیست!:التبدیلللسنناإللهیَّ
2(هیچارزشیبرایعلمبیعملنیست!:القیملعلوملیسلهعمل!

3(هیچیأسیدردلبندۀصالحراهندارد!:الینفذالیأسفيقلبالعبدالصالحأبدًا!
4(هیچعاقلیرانمیشناسمکهازتجاربعبرتنگیرد!:الأعرفالعاقللمیعتبربالّتجارب!
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انسانی -93 7 »علی اإلنسان أن یستمع إلی کالم المتکلم استماعًا کاماًل ثم ُیجیبه، و أن یدرک األمور المختلفة حوله إدراکًا تاّمًا ثّم ُیعارضها!«:  

1(خوبگوشکردنبهکالممخاطببرانســانواجباســتتابتواندجوابآنرابدهد،ومخالفتکردنبایدپسازدرککاملموضوعات
مختلفدراطرافانسانباشد!

2(جوابدادنبهســخنانمتکلمپسازخوبگوشکردنبهاوستومخالفتکردنباامورمختلفبایدپسازدرککاملموضوعاتپیرامون
اوباشد!

3(انسانیکهجوابکالمشنوندهرامیدهدبایدخوبگوشکند،وبرایمخالفتکردنباموضوعاتمختلفبایداموراطرافخودراکاماًلدرکنماید!
4(انسانبایدبهسخنانگویندهکاماًلگوشدهدسپسجواباورابدهدوامورمختلفپیرامونخودراکاماًلدرککندسپسباآنهامخالفتنماید!

»ال ُیعاِتْب المذنب إاّل نفَسه، و ال َیحمُد المؤمن إاّل رّبه!« عّین الخطأ:   8

1(گناهکارکسیراجزخودسرزنشنمیکند،ومؤمننبایدستایشکندجزخدایخودرا!
2(گناهکارفقطنفسخودرابایدسرزنشکند،ومؤمنجزخدایخودراستایشنمیکند!
3(گناهکارنبایدکسیراجزخودسرزنشکند،ومؤمنفقطخدایخودراحمدمیکند!
4(گناهکاربایدکسیراجزخودسرزنشنکند،ومؤمنحمدنمیکندجزخدایخودرا!

اقرأ الّنص الّتالي بدّقة أجب عن األسئلة )15-9( بما یناسب الّنص: 

یشــهد العالم مع مرور کّل دقیقــة اختراعًا جدیدًا ما ُکّنا نتصّوره أبدًا! لم یکن أحد مّنا یظّن أّن جهاز الکامپیوتر ســیتحّول من وســیلة لجمع 
المعلومات إلی آلة تشعر بالعواطف! 

فنحن حین غضبنا أو شعرنا بالقلق و االضطراب، هذا الجهاز یقدر أن ینشر لنا ما ُنحّبه إلزالة غضبنا أو قلقنا و ینصحنا أیضًا باّتخاذ الَمواقف الُمالِئمة! 

و من المحاســن ااُلخری لهذا الجهاز أّن له إمکانّیات نستطیع أن نستفید منها فی بعض المجاالت خاَصة فی مجال التعلیم؛ فعلی سبیل المثال 
المعّلم یدّرس عن طریق هذا الجهاز، و الّتالمیذ فی بیوتهم ُیتاِبعونه و یتلّقون الواجبات، و المعّلم یقدر أن ُیشرف َعَلی کیفّیة عملهم! 

عّین الصحیح:  9

1(الیقدرالکامپیوترأنیقومبمهّمةالتعلیم!
2(کانالکامپیوترفیالبدایةوسیلةلجمعالمعلومات!

3(الإمکانّیةالستجابةالکامپیوتربأحاسیسمستخدمیه!
4(حیناختراعالکامپیوترکانالّناسیعلمونأّنهسیصبحکصدیقلهم!

عّین المناسب للفراغ: رّبما في المستقبل نشاهد ........... 10

1(أّنالمدرسةیتغّیرشکلهاوتعریفها!
لوالکامپیوتریأتیبدلها! 2(أّنالمدارستتعطَّ

سبدلالمعّلم،فالنحتاجإلیه! 3(الکامپیوتراتتدرِّ
4(تغییرًافيمنزلةالمعّلموالتلمیذ،فنریتبدیاًلفيمکانتهما

عّین الخطأ:  11

1(منالمحتملأنیختاراإلنسانفیمابعدالکامپیوترصدیقًابدلإنسانآخر!
2(ُیمکنَنْقلالمعلوماتعنطریقالکامپیوتر.

3(رَبمایستخدمالکامپیوترفیالمستقبلکقلمالیرتکباألخطاءاألمالئیة!
4(الیقدرالمعّلمأنیشرفعلیعملالمستخدمعنطریقالکامپیوتر!

کیف َتَرون مستقبل العاَلم؟ عین الخطأ للجواب:  12

2(األنسانیصبحوحیدًاویشعربالغربة! 1(االرتباطاتبینالّناستقّل! 
4(فیبعضالمجاالتیشعراإلنسانبراحة! 3(قطاراالختراعاتیتوّقف! 
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عین الصحیح فی االعراب و التحلیل الصرفی )13-15(:

الُمالِئمة:  13

1(اسم:مفردمونث،اسمفاعلِمنباب»ُمفاَعَله«،صفة
2(اسم،مصدر)منبابمفاعله(،معرفه،مفعولبهِلـ)َینصحنا(

3(اسم،مفردمونث،اسممفعول،معرفه،صفةوموصوفه)المواقف(
4(اسم،مفردمونث،اسمفاعلِمنمجردثالثی،مضافالیه.

ُیتاِبعون:  14

1(فعلمضارع،مزیدثالثی،مجهول،نائبفاعلهضمیرالواوالبارز.
ل،فعلوفاعلوالجملهفعلیه. 2(فعلمضارع،جمعمذکرغائب،مزیدثالثیمنبابَتفعُّ
3(فعلمضارع،جمعمذکرغائب،معلوم،مصدره،ُمتاَبعة،فعلوفاعلهضمیرالـ)واو(البارز

4(فعلمضارع،جمعمذکرغائب،مجردثالثی،معلوم،فاعلهضمیربارز.

ُیشرف:  15

1(فعلمضارع،مزیدثالثیمنبابافعال،معلوم،فاعله:المعلُم
2(فعلمضارع،للغائب،مصدره:ِاشراف،معلوم،وفاعلهضمیرمستنر

3(فعلمضارع،للغائب،مجهول،مزیدثالثیِمنباب»افعال«،ونائبفاعلهضمیرمستتر.
4(فعلمضارع،للمخاطب،مزیدثالثی)حروفاالصلیه:شرف(،فعلوفاعلهضمیرمستتر.

عین المناسب للجواب فی االسئله التالیه )16-25( 

میز الخطأ فی ضبط الحرکات.  16

الَحَسناتُیْذِهبَنالَسّیئاِت. 2(ِانَّ 1(اذاُقِرَئالقرآنفاسَتِمعواَله. 
روَنفيَخْلِقالَسَماواِتواألرِض. 4(یتفکِّ حَسَناهلُلِالیَک 

َ
ْحِسْنکماأ

َ
3(أ

ز الغیر مناسب ِللفراغ.  17 َمیِّ

ُج 1(سوف………اخیالکبیرمنالجامعةهذاالعام:َیَتخرَّ
2(َسُیقام………االفالمفیالشهرالقادم:ِمهرجان

3(………هيَاماکنفیالجسمُیفَرزمنهاالهورمونات:الُغدُد
4(منفضلکَاعطینی………أِلشحنَجّوالي:هاِتفًا

ز اسم الفاعل، مفعول به: 18 َمیِّ

تبهالندامة َبَحلَّ بالُمجرَّ 1(َمنَجرَّ
2(استقبلالُمدیرالُطاّلبالفاِئزیَنوکّرمهمکثیرًا.

الخاِلُقالناَسالمخِلصیَنفیَاعمالهموعباداتهم 3(ُیحبُّ
4(تشاَهدُتدیواَنالشاِعِرالَمعروففيالمکتبٍةالعامِة.

ز الـ )نا( لیس فاعاًل او مفعواًل به  19 َمیِّ

ُانُصرناعلیالقومالکافرینوِارحْمنا. 2(اللُهمَّ 1(الُمعّلمهُتشارُِکنافیجمِعالُمساعداتللمحتاجین 
َلْتناالیاشخاصَاقویاء 4(الظروفالصعبةَحوَّ ُقنافیهذاالمجالَمشهودوُمعتَرفبه  3(َتفوُّ

ز الجار و المجرور خبرًا:  20 َمیِّ

2(فیالمصاعبُیعَرفاألصدقاءاالوفیاء فالّزوارلزیارةالعتباتالُمقدسة  1(فیالبدایةَتشرَّ
4(ِلالصدقاءاالوفیاءشروٌطوصفاٌتخاصة. 3(الَنخُلفیجنوبیبلدناکثیٌرومتنوٌع 
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ز الصحیح في نوع الـ )ال(: 21 َمیِّ

1(الَیضیقوعاءالعلمبماُجعلفیه:ناهیه
2(الَشعَبمنشعوبالعاَلمِاالوکانلهدین:نافیه

3(الَتستشیريالکّذابفَانهُیقربعلیکالبعید:ناهیه
الیوَمَفصلیِنِمنکتاِباألحیاءالالکیمیاء:نافیهللجنس 4(طالعُتُ

ز الـ )حال(: 22 َمیِّ

1(الَتْقِلْقفيَاوقاتالَوحشةوالَتُکنَخاِئفًاالناهللمعنا.
2(رأیُتطفاًلخائفًاکانَینتِظروالدیهفيساحِةالَمدرسِة.

3(ماکانتالمدیرُةخاِئفًةمننتائجطالبتهاالنهاواثقٌةبُقدرتهن.
4(فيالنهایةِانسَحَبالعدوالغاصبِمنَاراضیناخائفًاومذعورًا.

ز الصحیح في تعیین )المستثنی منه(: 23 َمیِّ

1(طاَلعُتهذاالکتاَبالعلمّيفيالمکتبةالعاّمةِاالَثالتصفحاتمنه:)المکتبة(
2(هوالءالطالبلیسلهمعمٌلِااّلالدراسَةوالَبحثالعلمی:)عمٌل(

3(الَیِصلالیالغایاتالسامیةِااّلالطالبالمجتهد:)الغایات(
4(َیحُضرالطالبفياحدیقاعاتالجامعةِااّلمحمدًا:)الجامعة(

ز المفعول المطلق الذي الیقبل التنوین: 24 َمیِّ

1(َاحضرتاألُمطعاَمَاوالِدهاِاحضارسریع.
2(عاَشهذاالرجلالمؤمُنالصالحعیشَیتعلممنهاالخرون.
3(النملهتستطیعَانُتقاومالظروفالصعبُهمقاَومةوالَتتعب.
4(عندماُقمُتِبفریضِةالحّجِاستغفرُتاهلَلِاستغفارالصالحین.

ز )افعل التفضیل( َیختلف فی المعنی: 25 َمیِّ

2(ُسورةالبقرةاکبرُسورةفيالقرآن 1(َجبُلدماوندَاعَلیِمنجبِلَسبالن 
حسُناالعماِلهيالتيَینتفعبهاالناس

َ
4(أ 3(آسیااکبرالقاراتفيالعاَلم 
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