
 

 ( 35  - ۲۶عیّن األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلى العربیة ) 

 هللاُ﴾: إالّ  الغیبَ من في الّسماواِت و األرض  ال يَعلم﴿ -۲۶

 !  داند میو زمین را  آسمانها غیب هللا است که  تنها( ۱

 ! داند میرا که در آسمانها و زمین است  غیبیهللا است که  فقط( ۲

 خداوند! داند مگرنمیرا  غیب کسی که در آسمانها و زمین است ( ۳

 خداوند!  داند بجزنمیرا  غیبی  هیچ( هر آنکس در آسمانها و زمین است 4

 

                       

 

 

 

 

 ۲۷- » اِبتسْم للنّاس، ألنّ هم قد يكونون َمحزونین في قلوبهم و أنت ال تعلم، فعندما  تَبتسم لهم ينسون حزنَ هم لحظةً!«: 

 به مردم لبخند بزن ........... 

۱( برای اینکه احیانا   آنها در دلشان ناراحتند حال آنکه  تو نمیدانی، آنگاه که به ایشان می خندی، لحظه ای  غمشان فراموش     

 می شود! 

۲( زیرا اگر احیانا   آنها در دلشان غمگین باشند و  تو ندانی، وقتی که به آنها لبخند می زنی، در یک لحظه غمشان را فراموش  

 می کنند!  

۳( برای اینکه اگر گاهی در درون خود ناراحت باشند و تو ندانی، پس هنگامی که به آنها می خندی  برای یک لحظه غمشان  

 فراموش می شود !  

4( زیرا گاهی آنها در درونشان غمگین می باشند، در حالی که تو نمیدانی، پس وقتی به آنها لبخند میزنی، برای لحظه ای غم  

 خود را فراموش می کنند !  
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 الغیب )معرفه:غیب( ،رد گزينه ۲و 4 بصورت نکره ترجمه شده )غیبی( 

 در گزينه 1:غیب آسمانها )مضاف ومضاف الیه(، در صورتیکه در روی سوال »غیب السماوات«مضاف و مضاف الیه نداريم 

  ال يعلم)نوع ال:ال منفی مضارع: نمی داند(إالّ :  نمی داند...بحز يا مگر.../ فقط ....می داند،    رد گزينه 4  هیچ اضافیه 

 

3گزينه -۲۶  

 

 ألنّ  ) برای اينکه، زيرا(، رد گزينه۲و 3 ؛ )اگر اضافیه(برای اينکه اگر...../ زيرا اگر...... 

  و أنت ال تعلم)نوع واو:واوحالیه(:حال آنکه،درحالیکه ،رد گزينه۲و3   ،بصورت  واو ترجمه کرده 

  تبتسم :لبخند می زنی ،رد گزينه 1 و 3)می خندی( 

  ينسون حزنـَ هم) متعدی و جمع :فراموش می کنند(،رد گزينه1و 3)فراموش می شود(       فعل+ اسمَ 

 

4گزينه -۷۲  

فعل غالبا معلوم ومتهدی  و باید طوری  

 ترجمه شود که اورا و آن را بهش بخوره 



 

 ۲۸-  » إن يَكن كالمُ  الخطیب مناسبًا لفهم المستمعین و على مستوى ثقافتهم، فسیذوقون كأًسا من الكرامة!«:

 ۱( هرگاه کالم سخنور شایسته فهم شنوندگان و در حد فرهنگ آنها  باشد، در حقیقت  آنها جامی از بزرگی می چشند ! 

 ۲( اگر سخن سخنران متناسب با فهم مستمعان و همسطح فرهنگ آنها باشد، پس آنان جامی از کرامت  خواهند چشید ! 

۳( اگر کلمات  سخنران با فهم مستمعان تناسب داشته و در حد و اندازه فرهنگ و تمدنشان باشد، سخنرانان جامی از بزرگواری  

 خواهند چشید! 

4( چنانچه سخنان خطیب الیق فهم و سمع شنوندگان و متناسب با فرهنگ و تمدن آنها باشد، پس آنگاه شنوندگان جامی از عزت  

 خواهند چشید ! 

 

 

 

 

 

 

  

 ۲۹-  » العالُم الحقیقّي الّذي له أفكاٌر عمیقةٌ و حديثة ال يَدَّعي أنه يَعرف كلَّ شيء ألنّه ال يَستطیُع أن يَكذب !«: 

 ۱( عالم واقعی که دارای افکاری ژرف و بلند  است هرگز مدعی شناخت   همه اشیاء نیست ، زیرا قادر به دروغ گفتن نمی باشد!  

 ۲(عالم حقیقی دارای افکار عمیق و نو می باشد، اما قادر نیست دروغ بگوید، زیرا نمی تواند ادعا کند  که همه  چیز را می شناسد ! 

 ۳(دانشمند واقعی که دارای اندیشه های عمیق و تازه است، ادعا نمی کند  هر چیزی  را می داند ، زیرا او نمیتواند  دروغ بگوید!  

نمی تواند ، زیرا  می داندرا    هر چیزیکه    اما ادعا نمی کند دارد،    اندیشه های ژرف و جدید ( دانشمند حقیقی کسی است که  4

 دروغ بگوید! 
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 کالم)مفرد:کالم،سخن(،رد گزينه3و4بصورت جمع ترجمه کرده)کلمات ،سخنان( 

 ثقافتهم:فرهنگشان   ،رد گزينه3و4 ،فرهنگ و تمدنشان    )تمدن ،اضافیه و معادل عربی آن در روی سوال نیست( الحضارة=تمدن 

  سیذوقون)سـ+مضارع=آينده مثبت: خواهند چشید(، ردگزينه1   )می چشند:مضارع اخباری(    درحقیقت ،اضافیه ،رد گزينه1

  خیلی مهم:سیذوقون: جمع مذکر ،پس به  المستمعین  بر میگردد وبه الخطیب)مفرد مذکر( بر نمی گردد،رد گزينه3

)سخنرانان جامی ازبزرگواری خواهند چشید(=خطا      )شنوندگان جامی از عزت خواهند چشید (=صحیح           

 

۲گزينه -۸۲  

 أفکار عمیقة و حديثة) نکره: افکاری عمیق و و نو ياافکار عمیق وجديدی(،ردگزينه۲و3و4 )انديشه های عمیق و تازه:معرفه(

  کل شيء: هر چیزی،رد گزينه1و۲، همه اشیاء، همه چیز

  ال يّدعي:ادعا نمی کند ، رد گزينه1)هرگز مدعی نیست(،رد گزينه۲و4 )اما ادعا نمی کند(  هرگز و أّما ،اضافیه 

 العالم)مبتدا(   و ال يدعي)خبر(، رد گزينه۲و 4  ،فقط  در گزينه 1و3 ال يدعي را بصورت خبر ترجمه کرده 

 يعرف)می شناسد،می داند(،رد گزينه1، فعل را بصورت مصدر ترجمه کرده )شناخِت( 

 نکته ترجمه ای مهم: در روی  10 تست ترجمه نوشته: 

*عیّن األنسب  للجواب عن الترجمة : مناسب تر برای ترجمه انتخاب کنید يعنی ممکن است جواب صحیحمون  هم خطا داشته باشه پس ما بايد گزينه ای  

 گزينه ای را انتخاب کنیم که خطا های آن کمتر باشه:)پس بار اول با پیدا کردن يک خطا سريع تصمیم نگیريد(  

 اين تست: گزينه1 :سه خطا   /  گزينه۲:چهار خطا  / گزينه3: يک خطا)افکار،نکره است ولی بصورت معرفه ترجمه کرده(  /گزينه4:سه خطا 

 

3گزينه -۹۲  



                     

 30-  »ال يَصل إلى النَّجاح إاّل الذين يحاولون كثیراً و ال يَهربون من الفَشل و ال يقومون بعمل يَخجلون منه و يَندمون علیه!«: 

۱( به موفقیت  نمی رسند مگر کسانی که سخت تالش کنند و از شکست نترسند ، و هرگز کاری نکنند  که از آن کار شرمنده و  

 بخاطرش نادم گردند!  

۲( فقط کسانی به موفقیت می رسند  که بسیار تالش می کنند و از شکست خوردن نمی گریزند  و کاری نمیکنند  که از آن 

 شرمنده و پشیمان شوند! 

۳( تنها کسانی که سخت تالش می کنند، به موفقیت دست یافته و از شکست خوردن نمی هراسند ، پس عملی انجام نمی دهند  که 

 خجلت زده و نادم شوند! 

4( کسانی که بسیار تالش می کنند، فقط به موفقیت دست می یابند ، و از شکست فرار نمی کنند ، پس قطعا    عملی انجام نمیدهند  

 که از آن خجالت بکشند و پشیمان گردند! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  31-  » يُمكن لإلنسان أن يَدخل في  قلوب اآلخرين دون أن يَنطق بكلمة واحدة؛ فیكفیه أن يُزيِّن سلوكَ ه بالّصفات الحمیدة!«:  

1( برای انسان ممکن است  بدون اینکه کلمه ای بگوید وارد قلب های دیگران شود؛ از این رو کافی است که رفتارش را با  

 صفات پسندیده مزین کند ! 

 ۲( برای انسان ممکن است  که بدون حرف زدن در دلهای دیگر ورود کند، فقط باید رفتارش با ویژگیهای  پسندیده زینت داده شود !  

۳( انسان می تواند  خود را در قلوب دیگران وارد کند بی آنکه کالمی بگوید، برای او بس است که اعمالش را با خویی ستوده  

 بیاراید! 

 4( انسان می تواند  بدون کلمه ای حرف زدن در دل دیگران نفوذ کند، کافی است که روشهای خود را آراسته  گرداند !  
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 يصل.....إاّل الّذين....:    ال......إاّل  به دو شکل ترجمه می شود:

        1- منفی ....بجز:  نمی رسند...... مگر يا بجز کسانی که ...  

        ۲- مثبت ...موّکد»فقط و تنها «   فقط کسانی....می رسند..)فقط  در ترجمه بر سر کلمه از إاّل میاد(،رد گزينه4 چون فقط بر سر 

)فقط به موفقیت  دست می يابند( »الذّين « نیاورده بر سر جمله قبل از إاّل آمده          

 ال يهربون)مضارع اخباری بمعنای نمی گريزند،فرار نمی کنند(، رد گزينه1)نترسند(  و رد گزينه3 )نمی هراسند( 

 و ال يقومون بعمل)مضارع اخباری: و کاری انجام نمی دهند(،رد گزينه1)و هرگز اضافیه( و رد گزينه3 )پس( و رد گزينه4)پس قطعا( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲گزينه -30  

 يمکن )ممکن است(،رد گزينه 3و4  )می تواند( 

 اآلخرين)ديگران(،رد گزينه۲،بصورت مفرد  ترجمه شده)ديگر(

 أن يُزيِّن سلوكَ ه )أن يزيِّن:فعل مضارع از وزن تفعیل و معلوم:آراسته کند،بیارايد (،رد گزينه۲ )زينت داده شود=مجهول(

بصورت جمع و خطا ترجمه شده 4و3)سلوک:رفتار(،رد گزينه                       

   الصفات الحمیدة)صفات پسنديده(،رد گزينه3  بصورت مفرد ترجمه شده)خويی ستوده(  و رد گزينه4 ،ترجمه نشده 

 

1گزينه -31  



 

 !«: حتّى ال أفشل عّدة مراتفي الحیاة  لن أنجحالسبیل الوحید لنجاحي، لقد تَعلّمُت منك أنّني  قد كنتَ أنت يا معلّم! »  -3۲    

 توای معلم! .............. .  

 !  هرگز موفق نخواهم شد   تا بارها زندگی را نبازم، از تو آموختم  بوده است راه تو تنها برای موفقیت من  شکبی( ۱ 

   !تا بارها زندگی را نبازم نخواهم توانست موفق شومتنها راه نجات من، بی شک از تو آموختم که من   قطعا  تویی( ۲ 

 ! تا بارها در زندگی شکست نخورم  هرگز موفق نمی شوم، از تو است که آموختم  بودیبه تنهایی راه نجات من    قطعا  (  ۳

 د!  موفق نخواهم شدر زندگی    تا بارها شکست نخورم، قطعا  از تو آموخته ام که  بوده ایتنها راه موفقیت من    شکبی(  4

 

 

 

 

 

 

 

                    

 33-  »َمن َمأل  وعاَء وجودِه باآلالف و حتّى بالمئات  من الحسنات فقد جعل نفسه َغنیّةً و ال يحتاج إلى اآلخرين!«: 

  1( کسی اگر ظرف درونش، از هزارها و حتی صدها عمل خیر پر شود ، خود را غنی کرده و به غیر نیاز ندارد !

  ۲( هرکس ظرف درونش، با هزارها و صدها خوبی پر شود ، نفسش را بی نیاز می کند و احتیاجی  به غیر ندارد !

  ۳( کسی که ظرف درون خویش را با صدها و هزاران نیکی پر کند ، خود را غنى گردانده تا به دیگران احتیاج نداشته باشد ! 

4( هرکس ظرف وجود خود را با هزاران و حتی صدها عمل خیر پر کند ، نفس خود را بی نیاز می گرداند و  نیازی به دیگران  

 ندارد ! 
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 قد کنتَ )دوم شخص:قطعا ،بی شک بودی (،رد گزينه1 )بوده است:سوم شخص(،رد گزينه۲ )تويی:ترجمه نشده( 

 لن ننجح) لن+مضارع=آينده منفی:موفق نخواهم شد(،رد گزينه۲،)نخواهم توانست موفق شوم( و رد گزينه3)موفق نمی شوم(

 حتّى ال أفشل عّدة مرات)تا بارها شکست نخورم(،رد گزينه 1و۲،ترجمه روان نیست 

 

 

 

4گزينه -۲3  

 مأل)فعل شرط و متعدی: پرکند (،رد گزينه1و۲ )پرشود(،بصورت الزم ترجمه کرد                امتأل:پر شد    مأل:پر کرد 

 باآلالف و حتّى بالمئات)با هزاران وحتی صدها(،رد گزينه 1)بـ: از   ازهزارها و حتی صدها( و رد گزيینه۲و3 )حتّی ترجمه نشده( 

 و ال يحتاج)مضارع:و نیاز ندارد(،رد گزينه3 )واو بصورت» تا« ترجمه شده و فعل بصورت ماضی التزامی ترجمه شده»نداشته باشد« 

 اآلخرين)ديگران(،رد گزينه1و۲)غیر،ترجمه روانی نیست(  

  اگر در گزينه1  اضافیه ومعادل عربی آن نیست 

خیلی مهم:فقد جعل )جواب شرط و ماضی( ،هم بصورت ماضی و هم بصورت مض ارع ترجمه میشه)غنی کرد ،بی نیاز می کند(، ترجمه 

 در هر چهار گزينه صحیح است

 

4گزينه -33  



 

 

عیّن الصحیح: -34  

د أّن اإلنسان ما ُخلق َعبثًا: 1 اینکه تأکید می کند که  هیچ تمدنی کشف نشده است مگر( ما ِمن حضارٍة اُكتُشفت إاّل و هي تُوّكِ

 انسان بیهوده خلق نشده است! 

۲( الصدُق هو أن ال يكذَب اللّسانُ ، و الّصداقة هي أن ال يكذَب القلبُ : راستگویی آن است که به زبان دروغ نگوید ، و دوستی آن  

 است که در دل دروغ نگوید !

3( إنّما يَلجأ األطفاُل إلى والديهم عندما يُواجهون خطًرا: کودکان وقتی با خطر مواجه می شوند معموال    به والدین خود پناه می  

 برند! 

 4 ( يَكادُ  أن يُنشد الشعَر من رؤية هذه المناظر الجمیلة: نزدیک بود  از دیدن چشم اندازهایی چنین زیبا شعر بگوید! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !«: نمی بینیم، بجز فعالیت شرايط دشوارش، با وجود زندگی اين اديبدر »   -53

 ! الظروف القاسیة ، على رغم حیاة األدیب إالا النشاط في  ال نُشاهد ( ۱

 !   حیاة األدیب في   ظروفه القاسیةإالا االجتهاد، مع وجود  لم نُشاهد ( ۲

 !  ظروفه القاسیةإالا النشاط، على رغم   حیاة هذا األدیب في  ال نُشاهد ( ۳

 إالا االجتهاد!  الظروف القاسیة، مع وجود حیاة هذا األدیب في  لم نُشاهد ( 4
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 گزينه۲: ال يکذُب  اللسانُ )اللسان:فاعل ولی بصورت فاعلی ترجمه نکرده(،صحیحش: زبان دروغ نگويد     فعل+ اسم مرفوع

            أن ال يكذَب القلبُ  )القلب:فاعل ولی بصورت فاعلی ترجمه نکرده(،صحیحش: دل دروغ نگويد         فعل+ اسم مرفوع

 گزينه3:إنّما)فقط و تنها( ،معموال

 گزينه4: هذه المناظر الجمیلة  )اين چشم انداز های زيبا(،  هذه ترجمه نکرده و المناظر ،معرفه است ولی بصورت نکره ترجمه کرده 

          يکاد )مضارع:نزديک است(،  بصورت ماضی ترجمه کرده   کاد)ماضی:نزديک بود(

 

 فاعل
1گزينه -34  

  نمی بینیم)مضارع منفی:ال+مضارع: ال نشاهد( ،رد گزينه ۲و4 بصورت ماضی منفی ترجمه میشه)لم نشاهد:نديديم(       

 شرايط دشوارش)درفارسی:موصوف +صفت+مضاف الیه    / در عربی: موصوف+مضاف الیه+صفت( :ظروفه القاسیة، 

،ضمیر »ـه« ترجمه نشده ) الظروف القاسیة(  4و1رد گزينه   

 زندگی اين اديب)حیاة هذا األديب(،رد 1و۲،هذا ترجمه نشده)حیاة األديب(   

 

 

3گزينه -35  



 

 ◆◆إقرأ النّص التالي ثّم أجب عن األسئلة )3۶ - 4۲( بما يناسب النصّ :

 إّن الجاهل ال يُحاسب عاقبةَ أمره، فال يَتعقَّل في مواجهة  األمور. فنحن النَقصد ِمن الجاهل َمن ال يُحسن القراءةَ و الكتابة، 

بل هو الّذي اليَستخدم قوةَ عقِله فیَستسلم أماَم ظاهر األشیاء و يقبل ما تأُمر به نفُسه! اِقرؤوا القصةَ التالیةَ و اِعتبِروا عاقبةَ  

 الحماقة: 

به التّعُب من طول الطريق و شّدِة حرارة الشمس، فوقَف على بركة ماءٍ كان حماٌر يَحمل كیَسیِن كبیريِن من الملح. و قد أصا  

لیشرَب، فزلَّت ِرجاله و وقع في الماء. عندما أخرجه صاحبُهُ من البركة شعر بأّن ما علیه من البضاعة قد أصبح خفیفًا، فَمالتْه    

لبركِة و كان يَحمل الكیسیِن فیهما ثیاٌب. فعزم أن يُخفِّف  الفرحةُ! و في يوٍم آخر مرَّ هذا الحماُر قُبیل غروب الشمس بنفس تلك ا  

 ما علیه، فذهب قرَب الماء و وقع فیه؛ ولكن عند الخروج ... فوقع ما وقع ...!

أّي موضوع لم يأِت في النّص؟  -36  

      صود من كلمة » الجاهل«( المق1

 ۲( حجم الكیس في المرة الثانیة      

سبب اقتراب الحمار من البركة( ۳  

   ( زمان سیر الحمار نحَو البركة4    

جواب أّي سؤال لم يأِت في النّص؟  -3۷  

ة الثانیة؟    1( إلى أین كان صاحب الحمار یذهب؟                               ۲( أ َشعَر الحماُر بالعطش في المرا

ة الثانیة؟ 4                   ( كیف تكون حالةُ الجاهل حین یُواجه االُموَر؟ ۳ ة االُولى و المرا ( ما الفرُق بیَن حالة الحمار في المرا  

عیّن الصحیح: -3۸  

ة االُولى إالا قلیال .    ۱( لم یبق من الملح في المرا

ا ستطاَع الحماُر بنفسه أن یَخرَج من الماء.  ( ۲  

ة االُولى.( ۳ ة الثانیة لم یكن بعدد المرا عدد األكیاس في المرا  

ا . 4 ة الثانیة ظهر  ا و في المرا ة االُولى إلى البركة صباح  ( َوصل الحماُر في المرا  

 3۹- عیّن ما ال يناسب النّص:

ُز ا( 1                    لرأي ُمضیا ٌع لحیاته. عاج 

 ۲( إناما یهلك الناُس ألنهم ال یَسألون                      

           في الحیاة.  العاقل یغتنم كلَّ الفرص ( ۳

ا صار عبرة  له. 4 ( ُکن َکمن إذا نظرْت عیناه أمر   
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 ◆عیّن الخطأ في اإلعراب و التحلیل الصرفي ) 40 -  4۲( 

» يَتعقَّل«:  - 40  

 1( فعل مضارع - حروفه األصلیة ثالثة )عقل( - مصدره » تعق  ل« على وزن » تفعا ل« 

 ۲( مضارع - ماضیه » عقَّ ل« على وزن »فعا ل« - معلوم - فعلٌ  و مع فاعله جملةٌ  فعلیة 

فعلیة  و مع فاعله جملةٌ  فعلٌ  -له حرفان زائدان  -للمفرد مذكر الغائب  -فعل مضارع ( ۳  

 4( مضارع - حروفه األصلیة » عقل« و له حرفان زائدان - ماضیه » تعقا ل« على وزن  تفعا ل  

 

 

» اِعتبِروا«:   -41  

فعلیة  مع فاعله جملةٌ  -افتعل« و له حرفان زائدان ، ماضیه: » اعتبر« على وزن » فعلٌ ( ۱  

 ۲( فعل أمر - للجمع المخاطب  - حروفه األصلیة »ع ب ر« و له حرفان زائدان  

فعلیة   و مع فاعله جملةٌ  فعلٌ  -و مصدره »اعتبار« على وزن » افتعال«  فعلٌ ( ۳  

 4( فعل ماض   - للجمع المذكر الغائب  - مصدره » اعتبار« على وزن افتعال 

 

 

» مواجهة«:  - ۲4  

 ۱( اسم - مفرد مؤنث - مصدر على وزن » مفاعلة « - مجرور بحرف » في«  

 ۲( اسم الفاعل منه: » مُ واج  ه«، مضارعه: » یواجه « -  في مواجهة: جار و مجرور 

 ۳( مفرد مؤنث - مصدر، و ماضیه: » واجه « على وزن » فاعل« - مجرور بحرف الجر 

 4( اسم - مصدر على وزن » مفاعلة« ، ماضیه  » تواجه« على وزن » تفاعل« - مجرور بحرف الجر 
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 يتعقّل 

بر وزن  يَتَفعّل از باب تَفعُّل و 

 ماضیه تَفعََّل»تعقََّل« 

: عقَّل »فَعََّل« از وزن  ۲رد گزينه

)خطا( تفعیل  

 خیلی مهم: 

گزينه1و4 گفته از وزن تفعّل ولی 

گزينه۲ گفته از وزن فعَّل،پس         

 صد در صد گزينه۲ خطاههه 

  

 

 

 

 

۲گزينه -40  

 اِعتبِروا 

بر وزن افتَِعلوا)فعل امر للجمع 

 المخاطب:عبرت بگیريد( 

للجمع المذکر  : 4رد گزينه

)خطا( الغائب  

 خیلی مهم: 

در صورتی که عین الفعل ِفعل های 

مزيد کسره-ِ داشته باشه ،امر به  

 حساب میاد و ماضی نیست 

 

 

 

 مواجهة

(مضارعه:يُفاِعُل»يُواِجه«و مصدر آن ُمفاعلَة»مواجهة« /«واجهبر وزن مفاَعلة)ماضیه:فاَعل»  

)خطا( علی وزن تفاعل  ماضیه»تواجه«: 4رد گزينه  

 خیلی مهم: 

گزينه1و۲و3 گفته از وزن مفاعلة ولی گزينه4 گفته از وزن تفعُّل ،پس صد در صد گزينه4 

 خطاههه 

 

 

4گزينه -41  

4گزينه -4۲  



 

( 50-  43عیّن المناسب للجواب عن األسئلة التالیة ) ◆◆ 

 43 - عیّ ن الخطأ في ضبط حركات الحروف: 

الع  َعلیه! ۱  
طا ( كانَْت تَدعو العالََم الغربيَّ ل فَهم  َحقائق  الداین اإلسالميا  و اال   

ا عمیق ا یَظهُر في آرائ ه!  ( ۲ ه تأثیر  ئُه فیُؤثا ُر في نفس  تاب یَتَصفََّحهُ قار  ُربَّ ك   

ُمها الُمزارعوَن َکسیاج  حوَل الُمزارع  !   ۳( َشَجرةُ النا فط  شجرةٌ یَستخد 

ا! 4 ن ذَنَب ها تَحتَوي َزیتا  خاصَّ ( للبَطَّة  ُغدَّة َطبیعیاةٌ بالقُرب  م   

 

عیّن الصحیح عن توضیح المفردات التالیة: - 44  

( العَشاء: موعد من المواعد الاتي نأكل الطاعام فیه! ۱  

ب : الكلمة األجنبیة إذا دخلت في اللغة العربیة.   ۲( الُمعرَّ

البُحیرة: مجتمع ماء تحیط به األرض من بعض الجهات !( ۳  

( العُداة: جمع تكسیر لكلمة » عادي« و هو َمن یَرجع إلى بالده! 4  

 

 

 

 

 

عیّن الصحیح عن ما يُعادل المفهوم: »َخیُر الغني القناعة« - 45  

 ۱( تا صدف قانع نشد پُ ر دُ ر نشد!                 ۲( درویش را مُ لک قناعت مسلَّ م است!                           

    ت یک است!یوسم  گ( جون قانع شدی، سن4          !اما نشان ندیدی ی،قانع شدم به نان ( ۳
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 المُ ـزارع:)خطا( 

 المَ ـزارع)صحیح( 

 ُمزارع)کشاورز(/ مَ زارع)مزرعه ها( 

بمعنای مزرعه ها وبايد    زارع: المَ 3درگزينه

 روی » مـَ  « فتحه -َ باشد 

 

3گزينه -43  

 گزينه1:العَشاء)شام ،عصرانه(:زمانی از زمان هايی که در آن خوراک می خوريم)خطا(

ب)عربی شده(: کلمه بیگانه هرگاه وارد زبان عربی می شود) صحیح (   گزينه۲:المعرَّ

 گزينه3:البحیرة)درياچه(: محل اجتماع آبی که زمین آن را از بعضی جهات احاطه می کند)خطا(

 گزينه4: العُداة)دشمنان( :جمع مکسر برای کلمه»عادي« و او کسی است که  به کشورش بر می گردد)خطا( 

 

۲گزينه -44  

 46- عیّن ما لیس فیه اسم المكان:

ا جمیال  و ۱ قوله آیة من آیات القرآن الكریم!   مأخذ ( أنشد الشاعُر شعر   

كثیرة!   مصادركتب التالمیذُ مقاالت  مهمة  استفادوا لها من ( ۲  

  و ال ینتفع من هذا التزیین إالا أنفسهم! لمقابرَ یُزیان الناُس ا( ۳

               ( مهنةُ أبي صعبة جدًّا، إناه یَعمل من الصباح حتاى اللایل4

 »بهترين بی نیازی، قناعت است«

= 

قناعت   (  آب به يک قطره) اگر صدف 

 نکند صاحب گنج و مرواريد نمی شود

 

 

 

1گزينه -54  

: مأخذ 1گزينه  

:مصادر)مصدر( ۲گزينه  

:المقابر)المقبرة( 3گزينه  

 گزينه4:اسم مکان نداريم 

 

 

4گزينه -۶4  



   

 4۷ - عیّن »ال« تفید معنى اإلشارة:

كانت في ساحة المدرسة!  السیارات كثیرة؛  سیاارات  ( رأیُت ۱  

سیَذهب الشاعُر إلى مجمع الشعراء؛ ذلك الشاعر یتكلام عن شعره الحدیث!( ۲  

لیلة االمتحان قریبةٌ و االمتحانات صعبة لي؛ ألناي ما قرأت دروسي حتى اآلن! ( ۳  

ا! 4 ( وقفت سیاارة زمیلي في مكان وقوف السیاارات؛ هذه سیارة اشتراها زمیلي أخیر   

 

 

 

 

 

 4۸ - عیّن الخطأ عن العدد: 

سم، أربعون و ثماني  ( كانت عندنا ۱ ورقة  للرا  

عناها بینهم، ( ۲ كان في المدرسة اثناعشر تلمیذ ا، و وزا  

نة، ( ۳ صار َسهُم كلا  منهم أربع ورقات و عدد ا من األقالم الملوا  

( و َرسَم كثیٌر من التالمیذ على ثالث ورقات فقط و بقیت واحدة منها!  4  

 

 

 

عیّن ما فیه الّشرط:  - 4۹  

َل سیارة ، َصنعها بثالث  إطارات! ۱ ( من صنع أوا  

من یُعجبني كان حارَس َمرمى في فریق  نشیط! ( ۲  

ثمرتَها بعد زمن  !یَجد  األشجاَر في الحدائق من یَغرس( ۳  

( من یَبحث عن هذه الكتب المفیدة صدیقي المجدا! 4  
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اسم نکره+  تکرار همان اسم نکره همراه با ال  چه موقع »ال« به معنای اسم اشاره است؟  ◆ 

در میدان مدرسه بودند:  سیّارات)نکره(  + السیّارات)معرفه به ال(  آن خودرو هابسیار ديدم  خودروهايی:1گزينه  

در گزينه4، سیارة)اسم نکره( داريم   بعد ازآن  السیّارات داريم چون جمع شده ،»ال« بمعنای اسم اشاره  نیست  بايد هر 

 دو مفرد يا هر دو جمع باشند 

 

 

 

1گزينه -۷4  

 در فارسی : دهگان +يکان   ولی در عربی  : يکان+ دهگان     4۸:  أربعون و ثماني)خطا(     صحیحش: ثماني و أربعون 

1گزينه -۸4  

:جواب شرط(يجد :فعل شرط / يغرس:ادات شرط/ من)   می يابد میوه اش بعد  از زمانی  بکارددرختان در باغ ها   هرکس  

 *من در بقیه گزينه ها بصورت شرطی)هرکس و هر آنکه( بهش نمیخوره وشرط نیست 

3گزينه -۹4  



 

 

عیّن » تساعد« يوّضح ما قبله:  -50  

( اُحبا من تُساعد اآلخرین بشوق و رأفة!۱  

! طالبة  تُساعد رأیت ( ۲ زمیالتها في دروسهنا  

!هذه الطالبة  ( ۳ تُساعد كلا التلمیذات في الصفا  

ا في دروسي! 4 ( كانت تلك الطاالبةُ تُساعدني دائم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استان بوشهر،بندر کنگان-ارجولکم ولکُنّ النجاح/قدیمی فرد  

تلگراملینک کانال    :@ghadimifardarabi        09174402609        /  
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« صفت جمله يا جمله بعد از نکره است ساعد«که ما قبل خودش را توضیح دهد يعنی کجا»ت ساعدروی سوال: مشخص کن»ت  

                       پاسخ: بايد دنبال  تساعد بگرديم که قبل از آن اسم نکره باشد و آن فعل نقش ديگر نداشته باشد 

                       گزينه۲: طالبة)اسم نکره(+ تساعد)صفت جمله(

۲گزينه -50  


