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 های درك مطلب، تحلیل صرفی و تشكیلآزمون

 

 59  یسراسر

 (33ـ  62أو المفهوم أو التعریب ) ةللترجم ةعّین األصح و األدّق فی األجوب 
 (59ـ  یاضی)ر )ألم َتَروا کیف خلق اللُه سبَع سماوات ِطباقًا(: -1

 بینید خداوند هفت آسمان تو در تو را خلق کرده است!( آیا نمی1 
 ه که تو در تو بوده است!اید که الله هفت آسمانی خلق کرد( آیا نیاندیشیده2 
 گانه را طبقه بر طبقه آفریده است!های هفتاندیشید چگونه الله آسمان( آیا نمی3 
 اید که خداوند چگونه هفت آسمانی آفریده است که طبقه طبقه است!( آیا ندیده4 

 (59ـ  یاضی)ر «:ا!فی الّدنیا حّتی ُترّبینا، فیّسرها أنت علینا أیض ة)اللهّم؛ قد جعلت لنا مشاکل عدید -2

 ای تا ما را تربیت کنی، پس تو خود نیز آنها را بر ما آسان کن!( خدایا؛ در دنیا مشکالت متعّددی را برای ما قرار داده1 
 کنی!های مختلفی را در دنیا برای ما گذاشتی تا تربیت شویم، پس تو نیز آنها را برایمان  آسان می( پروردگارا؛ مصیبت2 
 مان دهی، پس خودت نیز آنها را بر ما آسان کن!ای تا پرورشمان گذاشتههای متعددی را در دنیایارا؛ مصیبت( پروردگ3 
 کنی!مان آسان میمان کنی، پس تو خود نیز آنها را برای( خدایا؛ در دنیا مشکالت مختلفی را برایمان نهادی تا تربیت4 

 (59ـ  یاضی)ر «:آلخرین فی حیاتنا!مفتاح الهدوء هو أن نعلم أّنه ال أثر لرأی ا» -3

 ( کلید آرام بودن این است که نظر دیگران در زندگی ما هیچ تأثیری ندارد!1 
 ( کلید آرامش یعنی بدانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد!2 
 ( کلید آرامش آن است که بدانیم نظر دیگران هیچ تأثیری در زندگی ما ندارد!3 
 دانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد!د آرام بودن آن است که می( کلی4 

 (59ـ  یاضی)ر «:فی الّدنیا! ةإذا أساءک أحٌد مقابل مروءتک إلیه، فال تخبر الّناس بما فعل بک حّتی ال تزول المروء» -4

 آنچه با تو کرده باخبر مکن تا جوانمردی در دنیا از بین نرود! مردم را از ( هنگامی که کسی در مقابل جوانمردیت به او، به تو بدی کرد،1 
 ی آنچه با تو کرده است، چیزی مگو تا جوانمردی در دنیا باقی بماند!گاه که کسی در برابر جوانمردی تو بدی کرد، به مردم درباره( آن2 
 دیگر بازگو مکن، تا جوانمردی در دنیا باقی بماند! ( چنانچه بدی کردن شخصی به تو در برابر مرّوت تو بود، آن را برای مردم3 
 ( اگر شخصی مقابل مرّوت تو، بدخواه تو بود، آنچه را با تو کرده به دیگر مردم بازگو مکن، تا جوانمردی در دنیا از بین نرود!4 

 (59ـ  یاضی)ر :الخطاعّین  -5

 است، محزون مشو،قد وصلت إلیک: و بر مصیبتی که به تو رسیده  ة( و ال تحزن بمصیب1 
 دانی که خداوند چه چیزی را از او گرفته است،( فأنت ال تعلم ماذا قد أخذ الله منه،: زیرا تو نمی2 
 أعطاه الله،: بر کسی به خاطر نعمتی که خداوند به او داده حسادت نورز، ة( ال تحسد أحٌدا علی نعم3 
 دانی پروردگارت چه چیزی را قرار است به تو بدهد!ی( فأنت ال تعلم ماذا سیعطیک الله بدلها!: چه، تو نم4 

 (59ـ  یاضی)ر للمفهوم: غیرالمناسبو عباد الّرحمن الذین یمشون علی األرض هونًا(. عّین » -6

 ( تواضع سر رفعت افزاردت / تکّبر به خاک اندر اندازدت!1 
 و پیوسته رود! ( رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود / رهرو آن است که آهسته2 
 ( افتادگی آموز اگر طالب فیضی/ هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است!3 
 ( بزرگان نکردند در خود نگاه/ خدا بینی از خویشتن بین مخواه!4 

 (59ـ  یاضی)ر عّین الصحیح:«. دنیا را رها کن تا کسی را که دوستش داری و دوستت دارد ببینی، و او پروردگار تو است!» -7

 دع الّدنیا حّتی تلقی من تحّبه و یحّبک، و هو رّبک!( 1 
 ( اطرح الدنیا حّتی تنظر من تحّبک و یحّبه، و هو رّبک!2 
 ( أدعی الدنیا حتی تنظری الذی یحّبه و یحّبک، و هو الهک!3 
 ( خّلصی من الّدنیا حّتی تلقی من تحّبها و یحّبک، و هو إلهک!4 
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 (59ـ  یاضی)ر «:ی باران، که بسیار زیباست!سته شدن نور خورشید در قطرهپدیده عجیب قوس قزح عبارتست از شک» -8

 جّدا! ةالمطر، و هی جمیل ةهی انکسار ضوء الّشمس فی قطر ةقوس قزح العجیب ة( ظاهر1 
 !ةلقوس قزح إنکسار الّضوء للّشمس فی قطرات المطر، و هی دائًما جمیل ةالعجیب ة( إّن الظاهر2 
 و هی أن ینکسر الّضوء للّشمس عند قطرات للمطر، و جمیل جّدا! ةح عجیبلقوس قز ة( الّظاهر3 
 !ةالمطر، و دائًما جمیل ةقوس قزح و هی عندما ِانکسر ضوء الّشمس تحدث فی قطر ةعجیب ة( إّن ظاهر4 
   ّیناسب الّنص( بما 36ـ  33) ةثّم أجب عن األسئل ةاقرأ الّنص الّتالی بدق: 

 تدبرها! علی سبیل المثال اقرؤوا هذین الموضوعین: ةو حکیم ةعلیم ةدعونا الی الاعتراف بوجود قوت ةظواهر عجیب ةفی الحیا

خیوط العنکبووت مموا تعونع   ةعلی أکبر شبک أجریتبعد تحقیقات  ةأراد العلماء أخیرا أن یقوموا بتغییرات فی الرّادارات الحالیّ

بوت لا تنتظر أن تأتی الحشرات إلیها، بل تستخدم هذه الخیوط کرادار لتلک العنکبوت کبیت لها(. و قد تبین من خلالها أنّ العنک

 رادار العنکبوت! یعینهاالحشرات حتّی تطیر نحوها  و تسیر فی نفس المواقع الّتی 

( تشویر إلوی ملا الشّمس ینبغی لها أن تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار، و کلّ فی فلک یسبحون ةالکریم ةو أمّا الثانی فهذه الآی

کلّها تتحرک بانتظام ضومن  ةو معها القمر لا یلتقیان مع الشمس، هذه الکواکب و السیّارات المختلف الأرضو هی أنّ  ةعلمی ةحقیق

 جدًّّا! ةحسابات دقیق

 (59ـ  یاضی)ر عّین الصحیح: علی أساس النّص................ -9

 ( یختار الصّید بعض األحیان الطریق الذی یعّینه الصّیاد!2 !األفالک ةحرک ة( عدم التقاء الشمس و القمر هو نتیج1 
 الّرادار علی أساس شکل خیوط العنکبوت! ةصور ة( قام العلماء بصناع4 لتصیدها و تأکلها! ةالعنکبوت تنتظر دائّما إتیان الحشر ة( شبک3 

 (59ـ  یاضی)ر .........عّین الصحیح للفراغ: استطاع العلماء أخیًرا أن یصنعوا راداًرا یعّین..... -11

 الّشیء و نوعه و کیفّیته! ة( زمان حرک2  !ة( مکان الهدف المطلوب بدقّ 1 
 !ةو الّسرع ةالدقّ  ة( الهدف فی غای4 الهدف کما هو مطلوب! ة( مسیر حرک3 

 (59ـ  یاضی)ر هو ...................... ةالکریم ة)و کّل فی فلک یسبحون( المقصود من اآلی -11

 الموجودات و تسبیحها فی األفالک! ة( عباد2 !ةالمخلوقات و األفالک الّسماوی ة( کثر1 
 !ةبالّتسبیح حول األجرام السماوی ة( اشتغال األفالک الّسماوی4 !ةمعّین ة( سیر األفالک و تسبیحها فی مدارات ثابت3 

 (59ـ  یاضی)ر الی النّص هو: األقربالمفهوم  -12

 ( إّن ُامور العالم تجری بحکم حکیم!4 ( شکر الفتی لله بقدر نعمته!3 ن واثٌقا بالله فی کّل حادث!( کُ 2 ( عند الله تحشر ااُلمور!1 
  (33و  33فی التشکیل ) الخطاعّین 
 (59ـ  یاضی)ر «:قد تبّین من خاللها أّن العنکبوت ال تنتظر أن تأتی الحشرات إلیها، بل تستخدم خیوطها کردار!» -13

َن ـ ِخالِله1   ( َتنَتِظُر ـ َتسَتخِدُم ـ ُخیوَط 4 ( َتأتَی ـ ُخیوَطها ـ َرادار  3 ( الَعنکُبوِت ـ َتنتِظُر ـ َتأتَی 2 ا ـ الَحَشراُت ( َتبیَّ
 (59ـ  یاضی)ر «و هی أّن األرض و معها القمر ال یلتقیان مع الشمس! ةعلمیّ  ةتشیر إلی حقیق ةالکریم ةفاآلی» -14

مِس  ة( ِعلمیَّ 3 ألرَض ـ َمَعها ـ َیلَتقیاِن ( ا2 ةـ ُتشیُر ـ َحقیق  ة( الکریم1   ـ األرَض  ةـ ِعلمیَّ  ة( اآلیَ 4 ـ َیلَتقیاِن ـ الشَّ
 ( 36ـ  34عّین الصحیح فی االعراب و التحلیل الصرفی) 
 (59ـ  یاضی)ر «:ُاجِریت» -15

 المستتر« هی»ـ معتل و ناقص ـ مبنی للمجهول ـ مبنی/ فعل و نائب فاعله ضمیر  ة( للغائب1 
 و خبر و مرفوع محالً  ةفعلی ة( فعل ماض  ـ مزید ثالثی )من باب افعال( ـ متعّد/ مع نائب فاعله جمل2 
 «تحقیقات»للمنعوت  ةو نعت و مجرور محاًل بالتبعی ةفعلی ة( متعّد ـ مبنی للمجهول ـ معرب/ فعل و مع نائب فاعله جمل3 
 و نعت و مجرور محالً  ةفعلی ةالمستتر و الجمل« هی»الل(/ نائب فاعله ضمیر ( مزید ثالثی )من باب إفعال( ـ معتل و أجوف )له إع4 

 (59ـ  یاضی)ر «:ُیعّین» -16

 المستتر« هو»( للغائب ـ معتل و أجوف ـ متعّد ـ مبنی للمجهول/ فعل مرفوع و نائب فاعله ضمیر 1 
 ةفعلی ةالجمل و« رادار»( فعل مضارع ـ للغائب ـ مزید ثالثی )من باب تفعیل(/ فعل و فاعله 2 
 «رادار»( مزید ثالثی )من باب تفّعل( ـ معتل و أجوف ـ معرب/ فعل مرفوع و فاعله 3 
 ةفعلی ةمتعّد ـ مبنی للمعلوم/ فعل و مع فاعله جمل ( معتل و ناقص ) له إعالن( ـ4 
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 (59ـ  یاضی)ر «:األرض» -17

 و هی من النواسخ« ّن أ»( جامد ـ معّرف بأل ـ معرب ـ ممنوع من الصرف/ اسم منصوب لحرف 1 
 بالفعل ةالمشبه« أّن »( ـ معّرف بأل ـ منصرف/ اسم ةمشبه ة( اسم ـ مفرد مؤنث ـ مشتق )صف2 
 «معها»بالفعل و خبره  ةالمشبه« أّن »( معّرف بأل ـ معرب ـ منصرف/ اسم لحرف 3 
 ةاسمی ةو منصوب، و الجمل« أّن »( مفرد مؤنث )معنوی( ـ جامد ـ معرب/ اسم 4 

  (04ـ  33) ةالتالی ةّین المناسب للجواب عن األسئلع  
 (59ـ  یاضی)ر عّین الصحیح عن الضمیر )علی حسب مرجعه(: -18

 ، ُترَجع األموُر کّلها إلیه!ةذکیّ  ة( فی مدرستنا مدیر1 
 ( کان هذا الطفل یبکی ألّن ُاّمها لم تکن فی جنبه!2 
 دفعتها له، ففرحت!من الّسوق، بعضه اُلّمی، ف ة( ِاشتریت أشیاء کثیر3 
 ( قال أحد العلماء: ال نخاف من الموت ألنه سفر لنا من مکان إلی مکان آخر!4 

 (59ـ  یاضی)ر فیه المشار إلیه: لم ُیذکرعّین ما  -19

 ( هاتان جزیرتان کبیرتان و هما من عجائب العالم!2 ( ذلک المکان تذهب إلیه هوالء السّیدات للّشراء!1 
 ( هؤالء المعّلمون مکّرمون و محبوبون فی المدارس!4 له تراب أسود! ةالّصغیر ةالقاّر ( ذلک الجبل فی تلک 3 

 (59ـ  یاضی)ر فی الفعل )أسلوب الّشرط(: الخطاعّین  -21

 یسع فی طریقه سعًیا کثیًرا! ة( من أراد الوصول إلی الغای2 !ةیدرک قدر الّسعاد ة( إن َیذق اإلنسان طعم الّصعوب1 
 ( إن َیحن وقت االمتحان ندُع زمالَءنا أن یهّیئوا أنفسهم ألدائه!4 عمله فی المستقبل! ةلآلخرین یری ثمر ( من یطلب الحسنات3 

 (59ـ  یاضی)ر فی البناء للمجهول: الخطاعّین  -21

 ُیبنی کثیر من المساجد! ( َیبنی هذا المعمار کثیرًا من المساجد 1 
 مثال لفهمنا!ُیضرب بعض األ ( َیضرب الله بعض األمثال لفهمنا 2 
 ُظلم المظلومون کثیًرا فی الدنیا! ( َیظلم الّظالمون المظلومین کثیرًا فی الدنیا 3 
 ُینتخب شاّبان یعتمدان علی نفسهما! ( ینتخب المدیر شاّبین یعتمدان علی نفسهما 4 

 (59ـ  یاضی)ر :ةفرعیّ اعرابه  ةعّین اسم النواسخ عالم -22

 ( أخاف من البقر الوحشّی فیکون له قرنان و لکن لیس له عقل!2 !ةّما فأصبح الحنان صفتها الدائمیّ ( إّن أمی تعطف فی کالمها دائ1 
 للعلم! ة( علینا أن نحافظ علی علمنا بجّد ألّن النسیان آف4 ( إّن العطشان یتمّنی الماء ولو قلیاًل حین یشتّد علیه العطش!3 

 (59ـ  یاضی)ر عّین المفعول فیه: -23

 االلکترون قبل هذا بقرون! ة( اکتشف الفیزیائّیون شحن2 !ةفی الطبیع ةلیل و النهار من األسرار الغامض( إّن خلق ال1 
 ( قلت ألّمی أنا سأشتری الخبز للبیت من بعد هذا!4 ( الی متی سیبقی والدک فی خارج البلد للقیام بواجبه!3 

 (59ـ  یاضی)ر :ةمجرور ةالوصفی ةعّین الجمل -24

 !ةما وجدتها فی الّصیدلیّ  ة( وصف الّطبیب لی أدوی2 رین خبًرا ینزعجون منه کثیًرا!( کیف نبّلغ اآلخ1 
 !ةو إشارات علمیّ  ة( القرآن کتاب فیه دستور لحیاتنا الیومیّ 4 !ةجدید ة( رّبت الخنساء أوالدها علی قیم أدخلُتهم فی حیا3 

 (59ـ  یاضی)ر عّین المنادی: -25

 ( أخوک ال یخاف غیر رّبه فهو من المفلحین!2  ال تخافی إاّل من الله! ة( مؤمن1 
 ( مؤمن لم یخف إاّل الله قد ساعدنی فی حّل مشکالتی!4  ( ُاختی لم تخف من غیر رّبها!3 
 (33-62ب )یاألجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعر ین األصح و األدّق فیع 
 (59ـ  ی)تجرب «:نیة للمؤمنیذلك آل یخلق الله الّسماوات و األرض بالحّق، إّن ف» -26

 هست! یامؤمنان نشانه ین برایده است، قطعًا در آن آسمان و زمین را به حق آفری( الله آسمان و زم1 
 است مؤمنان را! یتین را به حق خلق کرده است، همانا در آن خلقت آیها و زم( خداوند آسمان2 
 ن است!یمؤمن یبرا یاآن نشانه ها از جانب خداوند است، همانا درنیها و زمدن آسمانی( آفر3 
 ن را!یباشد مؤمن یتیباشد، تا در آن آیلة الله میها به وسنی( خلق کردن آسمان و زم4 
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 (59ـ  ی)تجرب «أن أعمل بما أِعُد وال أنطق إاّل بما فعلته! یقد عاهدت نفس» -27

 م!یدهم هرگز نگوتوانم انجام یشتن عهد کردم که هرگز خلف وعده نکنم، و آنچه را نمی( با خو1 
 کنم هرگز بر زبان نرانم!یدهم انجام دهم، و آنچه را عمل نمیکنم که آنچه وعده میشتن عهد می( با خو2 
 زم!یدهم بپرهیکه انجام نم یزیدادم حتمًا عمل کنم، و از گفتن چ یاام که اگر وعدهمان بستهی( با خودم پ3 
 م!یام سخن بگودهم عمل کنم، و فقط دربارة آنچه آن را انجام دادهیام که به آنچه وعده م( با خود عهد کرده4 

 (59ـ  ی)تجرب «:معاشرتهم! یقلوب الّشباب فاَتخذ الّرفق ف یإن ُترد أن تکون مؤّثزا ف -28

 پس هنگام معاشرت کردن با آنها مدارا اتخاذ کن! یبر دل جوانان باش یرگذاری( چنانچه خواهان تأث1 
 رفتار کن! یبا آنها با مراعات و مهربان ینیهنگام همنش یها مؤّثر باشدل جوان در ی( هرگاه خواست2 
 شه کن!یدر معاشرت با آنان مدارا کردن را پ یرگذار باشیجوانان تأث یهاکه در دل ی( اگر بخواه3 
 شة خود کن!یرا پ یشان سازگاریبا ا ینیدر همنش یها مؤّثر باشبر نفوس جوان ی( اگر بخواه4 

 (59ـ  ی)تجرب «:ة اإلنسان، مجهولون غالًبا!یل هدایسب یضّحون بأنفسهم فین ین اّلذیالمؤمنإن » -29

 اند!کنند، اغلب ناشناختهیخود را فدا م یهات انسان، جانیکه در راه هدا ی( مؤمنان1 
 !کرده و غالبًا پنهانند یش را قربانیت انسان، جان خویاند که در راه هدای( مؤمنان همان کسان2 
 کنند!یگذرند، اکثر اوقات آن را پنهان میت کردن انسان، از جان خود میکه در راه هدا ی( مؤمنان3 
 ستند!یها شناخته نشتر وقتیشان، از خود گذشته و بیهات شدن نفسیهستند که در راه هدا ی( مؤمنان کسان4 

 (59ـ  ی)تجرب :الخطأن یعّ  -31

م1  موا مًع ی( قال المعّلم لمتعلِّ  د!ییکه بهتر است سخن بگو یگر به وجهیکدیآموزانش گفت که با أحسن!: معّلم به دانش یه یا باّلته تکلَّ
 م!یرا خواستار یاله یاریم چون از او یخوانیة منه!: ما نماز مین المعونة اإللهیلله ُمطالب ی( نحن نصلّ 2 
 شده است! یر خدا خالیز غا ین مؤمن گوئیرالله!: قلب ای( قلب هذا المؤمن کأّنه قد فرغ من غ3 
 شود!یل نمیاست که زا ینتیعلم و ادب ز ییباینة التزول!: زی( جمال العلم و األدب ز4 

 (59ـ  ی)تجرب للمفهوم: ر المناسبیغن یع« ست باألقوال!یالعبرة باألفعال و ل» -31

 ع ماند!یکردار ضای( گفتار ب1 
 ست!ین ید به سخندانی( به عمل کار برآ2 
 ست!یسراسر به گفتار ن یست/ بزرگیکردار نمیگفته چون ن( دو صد 3 
 !ی/ به مردم نماند جز از گفتنیادگار است و ما رفتنی( جهان 4 

 (59)تجربی ـ   ح:ین الصحیع«. شه ترك کند!یهم یمتوجه شد عمل او اشتباه است. آن را برا یاست که وقت یکننده کستوبه» -32

 ة!یالّنها یترکه فی، یئینما علم أّن عمله سیح ی( الّتائب هو اّلذ2  الّتائبة! یئ هینما ال تعلم أّنه سیالتترك عملها ح ی( إّن اّلت1 
 األبد عندما عرفه، هو الّتائب! یئ إلیترك عمله السی ی( إّنما اّلذ4 ح!یرصحیاألبد عندما علمت أّنه غ ی( التائبة من تترك عملها إل3 

 (59ـ  ی)تجرب«:نمانده است! یاز تو باق یادیام و که تو را فراموش کرده یا گمان کردیده بودم گفتم: آیندش او را یها پبه دوستم که از سال» -33

 بق منك ذکر!یتك و لم یقد نس ین: هل ضننَت أنّ یما کنُت شاهدته منذ سن یاّلذ یقی( قلت لصد1 
 بقت منك ذکر!ت و ما ینس ین: هل ظننت أنّ یما کنُت ُاشاهد منذ سن یاّلذ یقی( قلت لصد2 
 بق ذکر لك!یقد أنساك و لم  ین: هل تظّن أنّ یلم ُاشاهده منذ سن یق اّلذی( قلت للّصد3 
 ن: هل تظّن أنساك و لم تبق ذکر لك!یما شاهدته منذ سن یق اّلذی( قلب لصد4 

 
 ناسب الّنصی( بما 36-33بدَقة ثّم أجب عن األسئله ) یاقرأ الّنص الّتال: 

ة و یوران للمسوافات القربیالط یة علیة عالیق. للفراش قابلیل و دقیءها من ععارة الأزهار بواسطة خرطوم طوالفراشة غذا تنتاول

 یحتوا  داممًّوا إلویتتحرّک نحو النّور، و السّبب هوو أنّ جسوا الفراشوة  یالفراشات أثناء حلول الظّلام و ه یراًّ ما نریدة. کثیالبع

 نة من الحرارة!یدرجة مع یالمحافظة عل

ة إنّ بعض أنواع یالوسامل الدفاع أحسنجناجها من  یلة للدّفاع عن النّفس؛ فإن الألوان المختلفة علیوان وسید وهب الل  هذا الحلق

 ة!یث تقوم بحوامج بقامها بعورة جماعیرة حیشکل تجمّعات کب یعل شیعیالفراش 
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 (59ـ  ی)تجرب ...................زات الفراشة یح: من مین الصحیع -34
 خرطومها! ی( وجود األلوان المختلفة ف2  الّظالم! یح الّنور علیترج( 1 
 بة فقط!یران و کثرته للفواصل القری( سرعة الّط 4  ( الهروب من الحّر!3 

 (59ـ  ی)تجرب ن تجد الفراشة ما تتناوله؟یأ -35

 اه و األنهار!یرة المیکث یأراض ی( ف4 رة األوراق!یحدائق کث ی( ف3 لة!یمنطق ذات حرارة قل ی( ف2 ها الورد!یأماکن ف ی( ف1 
 (59ـ  ی)تجرب الّنص: یف أِت یلم موضوع  یأ -36

 ق الدفاع عن النّفس!ی( طر4  اة!ی( ما تحتاج للح3 اة!یالح یهّدد الفراشة فی( ما 2 ( توالد الفراشة!1 
 (59ـ  ی)تجرب ماذا نستنتج من الّنص؟ -37

 غلب لزومًا!یف الی( الضع4 ران نحو الّنور!یور تحّب الطی( الّط 3 ع الجماعة!د الله می( 2 ر خلقة واحدة!یر و الکبی( للّصغ1 

 (33و  33ل )یالتشک یف الخطأن یع 

 (59ـ  ی)تجرب «:تتحرك نحو النور! یالفراشات أثناء حلول الظالم و ه یرات ما نریکث» -38

الِم 1  ورِ 3 ـ الَفراَشاَت ـ ُحلوِل  ی( َنَر 2 ( الَفراَشاِت ـ ُحُلوِل ـ الظَّ ُك ـ َنحَو ـ النُّ ُك  یًرا ـ َنَر ی( َکث4 ( َتَتحرَّ  ـ َتَتحرَّ
 (59ـ  ی)تجرب «:ة!یلة للدفاع عن الّنفس، فإّن األلوان المختلفة من أحسن الوسائل الدفاعیوان وسیلقد وهب الله هذا الح» -39

َفاِع ـ الُمختِلفةَ 1  فِس ـ الَوسائِل 2 ( اللُه ـ الدِّ فاِع ـ النَّ فاع3 ( الدِّ  لًة ـ األلواَن ـ الُمخَتَلفةِ ی( َوس4 ةِ ی( َوَهَب ـ الَوسائِل ـ الدِّ
 04-04م یل العرفیالإعراب و التحل یح فین العحیع) 

 (59ـ  ی)تجرب «:تنتاول» -41

 ةیللمعلوم ـ معرب/ فعل و مع فاعله جملُة فعل ی( فعل مضارع ـ معتل و أجوف )بدون إعالل( ـ الزم ـ مبن1 
 ة و خبر مقّدم و مرفوع محالً یللمعلوم ـ معرب/ فعل و مع فاعله جملًة فعل یـ متعدًّ ـ مبن یثد ثالی( مز2 
 «الفراشة»)من باب تفاعل( ـ معتل و أجوف/ فعل مرفوع و فاعله  ید ثالثی( مضارع ـ للغائبة ـ مز3 
 «الفراشة»)من باب مفاعلة( ـ معتل و أجوف )بدون إعالل(/ فاعله  ید ثالثی( للغائبة ـ مز4 

 (59ـ  ی)تجرب «:شیعی» -41

 و مرفوع محالً « أّن »ة و خبر ی/ فعل و مع فاعله جملٌة فعلیـ الزم ـ مبن ی( مجرد ثالث1 
 المستتر« هو»ر یـ معتل و أجوف ـ الزم/ فعل مرفوع و فاعله ضم ی( للغائب ـ مجرد ثالث2 
 المستتر« هو»ر یفاعله ضم للمعلوم/ ی( فعل مضارع ـ معتل و أجوف )له إعالل( ـ معتد ـ مبن3 
 ة و خبر و مرفوع محاًل یللمعلوم ـ معرب/ الجملة فعل ی( معتل و أجوف )بدون إعالل( ـ معتد ـ مبن4 

 (59ـ  ی)تجرب «:أحسن» -42

 ؛ من أحسن: جار و مجرور«من»ـ منصرف/ مجرور بحرف  ی( اسم ـ معّرف باإلضافة ـ مبن1 
 رور بحرف الجر؛ من أحسن: جار و مجرور و شبه الجملةل ـ نکرة ـ معرب/ مجی( مشتق و اسم تفض2 
 ل )مصدره: حسن( ـ معرب/ مجرور بحرف الجّر؛ من أحسن: جار و مجروری( مفرد مذّکر ـ مشتق و اسم تفض3 
 ًرایو مرفوع تقد« أّن »( معّرف باإلضافة ـ معرب ـ منصرف/ من أحسن: جار و مجرور و شبه الجملة و خبر 4 
 (04-33ة )یجواب عن األسئلة التالن المناسب للیع 
 (59ـ  ی)تجرب :دیفعل مزه مشتق من ین ما فیع -43

 ( الّطفولة من أجمل مراحل عمر اإلنسان!2 خ!یة العلم طول الّتارین حملوا رایع المسلمی( إّن جم1 
 وجهها! یتها و الّسرور ظاهر علی( رأ4 ر و المروءة و صفاء القلب!یًرا من الخیك کثیف ی( أر3 

 (59ـ  ی)تجرب )عن المعتالت(: الخطأن یع -44

 اًل!یها قلیقة و مشیتا فیالحد یقتان إلی( ذهبت الّصد2 ر!یالمجرم بسبب ذنبه الکب یعف هذا القاضی( لم 1 
!یات من کالم الله المجی( أنتّن تتلون آ3   فًة من اجل اإلقطار!ین ضیدعون عشری( ُاولئك المعّلمات 4 د أمام الّصَفّ

 (59ـ  ی)تجرب ه مضارع مجزوم:یف سیلن ما یع -45

 اته!ین طول حیاآلخر یحاکیاإلنسان أن ال ی( عل2 قة!یبعدکم عن الحقیها الّشباب؛ ال تّتبعوا ی( أ1 
 تخضّر األرض و ُتخرج الّنبات! ینزل المطر من الّسماء حتّ ی( ل4 خسر!یالمطالعة  یح فیّتخذ أخوك ااُلسلوب الصحی( إن لم 3 
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 (59ـ  ی)تجرب للمجهول: یبنیاکثر مناسبة ألن  ین الفعل اّلذیع -46

 نة!یله أمام باب المدیفة من عمل الّناس الستقباله و تبجی( تعّجب الخل2 ن اإلسالم لنا ألّنه کان ماموًرا من جانب الله!ی)ص( د ی( أکمل الّنب1 
 ها!ین تنظر إلیون اإلنسان حیر الفصول و تبتهج عییعة بتغی( تتمّتع الّطب4 اته مملوءة بالّنشاط و الحرکة!یا دائًما و حیهذه الّدن یحاول المسلم فی( 3 

 (59ـ  ی)تجرب «.ؤّدبن األوالد صغاًرا!ی ...................هؤالء : »ةیجملة فعلصبح الخبر ی یح للفراغ حتّ ین الّصحیع -47

 ی( هّن الاّلت4 ( ااُلّمهات3 ( معّلمات2 ( َمن1 
 (59ـ  یجربت) هو فاعل:ن صاحب الحال و یع -48

 ًضا!یر مریالصغ ی( ساعدت االُّم أخ2  ة!ی( تحمل الطالبة الحجارة ثقل1 
 ن!یمصّفق ی( شُجع هؤالؤ الّطالب النموذج4  هذا الوالد ابنه نائًما! ینادی( 3 

 (59ـ  ی)تجرب من ُاسلوب االستثناء: سیلن ما یع -49

 ااّل من ترك الحرص! ( ما نال مناه2 ًدا ااّل المبادرون مع الفجر!یقنص صی( ال 1 
 ( ما أرجوه ااّل تّتبع هذا المنهج!4 غتنم قدر صفو الماء ااّل الّظّمآن!ی( ال 3 

 (59ـ  ی)تجرب :ین المنادیع -51

 أداء واجباتك! یف ی( طالبة ال تتکاسل2 ق جاهل!یر من صدی( عدّو عالم خ1 
 االمتحان! یت ف( طالبة لم تتکاسل قد نجح4 ر الله!یغ یخشی( أخوك مؤمن برّبه فال 3 
 (33ـ  62ب )یأو المفهوم أو التعر للترجمة ةیالجو ین األصخ و األتق فیع 
 (59ـ  ی)انسان د(:یالحم یالله، و الله هو الغن یها الّناس؛ أنتم الفقراء إلیا أی)  -51

 از از شما!ینیالله ستوده است و ب یازمندان الله، ولید نییمردم؛ شما ی( ا1 
 از است و حمد شده!ینیخداوند ب ید، ولیازمند به خدا بودیا نمردمان؛ شم ی( ا2 
 باشد!یو ستوده م ید، و الله است که غنیباشیازمند به الله میمردم؛ شما ن ی( ا3 
 شگر است!یو ستا یران در درگاه خدا، و خداوند غنید فقیمردمان؛ شما هست ی( ا4 

ذ» -52  (59ـ  ی)انسان   «:ن!یوجه المصاعب أقّل من الّسائر یقفون فیوفور النعمه  یشون فیعین یالشباب الَّ
 اند!کرده ینعمت زندگ یکنند، در فراوانیم یستادگین ایریکمتر از سا ی( از جوانان آنان که در برابر دشوار1 
 اند!، مقاومت کردهین در برابر سختیریاند که در وفور نعمت بسر برده و کمتر از سای( جوانان همان کسان2 
 ستند!یایگران میها کمتر از دیکنند، مقابل دشواریم ینعمت زندگ یکه در فراوان یاز جوانان کسان( 3 
 کنند!یم یستادگیگران ایها کمتر از دیکنند در برابر سختیم یکه در وفور نعمت زندگ ی( جوانان4 

ها حتّ  اةیالححلو  یاإلنسان ف یبقیلن » -53  (59ـ  ی)انسان   «:ام!یاأل وم منی یعبرهما فیاألبد، و س یأو ُمرِّ
 از روزها از آن دو عبور خواهد کرد! ینخواهد ماند، و روز یتا ابد باق ین زندگیریا شی( انسان در تلخ 1 
 کند!یاز آنها عبور م یماند، و روزینم یشه باقیهم یآن برا یا تلخی یزندگ ینیری( انسان هرگز در ش2 
 از روزها حتمًا از انها خواهد گذشت! ینخواهد ماند، و در روز ید باقن تا ابیریتلخ و ش ی( انسان در زندگ3 
 از روزها از آن دو خواهد گذشت! یکیگذارد، و در ینم یشه باقیآن را تا هم یو تلخ یزندگ ینیری( انسان ش4 

!یحّبه اللُه یالّناس، و من  یحسن إلیحّب اللَه یمن » -54  (59ـ  ی)انسان   «:بعد عنه الّشرَّ
 شود!یدور م یکه خدا او را دوست دارد، از بد یکند، و کسیرفتار م یس خدا را دوست بدارد با مردم به خوب( هرک1 
 ماند!یدور م یکند، و آن کس که خدا او را دوست دارد، از بدی( هر آنکه حّب خدا در دل دارد، به مردم احسان م2 
 کند!یرا از او دور م یکه خدا او را دوست دارد، بد یکسکند، و یم یکیکه خدا را دوست دارد به مردم ن ی( کس3 
 سازد!یکند، و آن که خدا دوستدار اوست، او را از شّر دورش می( آن که دوستدار خدا است به مردم احسان م4 

 (59ـ  ی)انسان   ح:ین الصحیع -55
 ست؟ین چیقت علم دید: حقین؟،: امام پرسیعلم الّد  قةیحق ی( ُسئل اإلماُم: ما ه1 
 عبادت کن، یاز داریکه ن یاه،: پاسخ آمد: خدا را به اندازهی( أجاب: ُاعبد اللَه بقدر حاجتك إل2 
 جهنم وجود دارد، گناه کن، یکه برا یئات بقدر طاقتك من الّنار،: و به اندازة طاقتی( و اعمل الس3 
 ات را آماده کن!توشه یبمان یدر آخرت باق یخواهیکه م یه مدت!: و اندازاآلخرة یف ید أن تبقیُتر یالتّ  المدّةئ متاعك بمقدار ی( و ه4 
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 های درك مطلب، تحلیل صرفی و تشكیلآزمون

 (59ـ  ی)انسان رالمناسب للمفهوم: ین غیع«. إن أردت أن تلحق بنا فاتُرك نفَسك خلف الباب ثم ُادخل!» -56
 ند!یا خود را نبند / که در راه خدی( خدا از عابدان آن را گز2 خود درآموز! ی( درونم را به نور خود برافروز/ زبانم را ثنا1 
 !ینشست / ندارد روز با شب هم یزدپرستی( ز خود برگشتن است ا3 
 خود را فراموش! یادش کنینوش /  که بر  ی، جام وصل آنگه کنی( نظام4 

 (59ـ  ی)انسان   ح:یالصحنیع« شود!یبهتر، روز خود را ازدست بدهد، رستگار نم ییدست آوردن فرداکه به طمع به یکس» -57
 فلح!یومه لشوق ِاکتساب مستقبل أفضل لن ی یفنی( من 2 ومه بطمع ِاکتساب غد أحسن ما أفلح!یع یض یذ( الّ 1 
 اق حصول مستقبل أحسن!یومه الشتیل یزی یفلح اّلذی( لم 4 غد أفضل! یومه بطمع الحصول علیفقد یفلح من ی( ال 3 

 (59ـ  ی)انسان   ............... یتنیل« ل کنم!یتبد ییك رنِگ خدایمؤمن به  ینیکاش بتوانم دو رنگ درونم را با همنش» -58
 ة مع مصاحبة المؤمن!یبلون إله یداخل ین فین ِاثنیر لونی( ِاسطعت أن ُاغ1 
 ا، بمصاحبة المؤمن!یلوُنا واحدا إله ین ِلباطنین االثنیع أن ُابّدل الّلونی( أستط2 
 بمعاشرة المؤمن! یون  إلهل یإل یداخل ی( أقدر أن ُانقلب هذان الّلونان االثنان ف3 
 ة مع معاشرة المؤمن!یلون واحد إله یإل یباطن ی( قدرت أن ُابّدل هذان الّلونان ف4 
 ( بما 36ـ  33اقرأ الّنص بدّقة ثّم أجب عن األسئلة )ناسب الّنص:ی 

ة مثل یرانیر الإیالأساط یف یوالعرب ینراین الإیات و عناصر من الشعبیر عند کلّ اُمّة جزء من ثقافة تلک الاُمّة، فوجود شخعیالأساط

ة اشوتدّت بعود ظهوور الإسولام ین. هذه العلاقة الثقافین الشعبیوجود العّلة ب یل علیکاووس و سودابة و ... دلیقعّة الضّحّاک و ک

 ول و لا تمحو!لاتز یالّت یع افراد الشّعوب! و هذه الأمور و ما شابهها هین جمیب ین بالتّساویخاصّة بعد ما صرّح هذا الدّ

ق التّجوارة و ترجموة یة عن طریالعرب یرة دخلت فیة کثیخلاف ما نتعوّره و وجود مفردات فارس یلهذه العّلة و و عل یمن المظاهر الاُخر

 فت !بلاط  و مرکز خلا یة رامجة فیکانت اللّغة الفارس یالّذ یق الحکا العُثمانیضاًّ عن طریارة، و عکس ذلک، و أیالکتب و رحلات الزّ

ن کانوا قد أسّسوا أوّل حکومو اسوتقلُت ین الّذییأنّ الطاهر یة تحاول اضمحلالها، فلذلک نریة لا تکن تشعر أنّ العربیإنّ اللّغة الفارس

 ة!یمن تعلّقها بالفارس یة أقوین، أصبح تعلّقها بالعربییعن العباس

 (59ـ  ی)انسان   حسب النّص: یعل -59
 ها!یة متعّددة فیوجود مفردات فارس یة، و هیالّلغة العرب یفبة نراها فقط ی( هناك ظاهرة عج1 
 ة!یالعرب یة علیطر الفارسیأّنهم أرادوا أن تس یعود إلین ییس حکومة الطاهری( سبب تأس2 
 ة!یال تزول، بخالف الثان یة، فااُلولیاسیمن العالقات الس یة أقوی( العالقات الّثقاف3 
 ن أفراد الشعوب!یب یح اإلسالم بالّتساویبعد تصرن قد ظهرت ین الّشعبی( العالقة ب4 

 (59ـ  ی)انسان   ح: ما نستنتجه من النّص هو أّن ............ین الصحیع -61
 ة کان تنازع للبقاء و اإلمحاء!یة و الفارسین العربین الّلغتی( ب2 ن!ییزمن العثمان یدة فیة کانت لغة الدوائر الوحی( الّلغة الترک1 
 ب تخّرب ثقافة الّشعوب عادًة!یأکاذ یر هی( األساط4 أو زوالها ال ترتبط بإرادة األفراد فقط! جاد العالقةی( إ3 

 (59ـ  ی)انسان   ........... یة تدّل علیجنب الّلغة العرب یة فیاة الّلغة الفارسیح، حین الصحیع -61
 ة لغة من لغات العالم!یدوا إزالة أیرین لم ی( أّن المسلم1 
 ها!یطرة علیة للّس یة و ضعف الّلغة العربیارس( قدرة الّلغة الف2 
 قه!یطر یر فیسیة، فکلِّ ین الفارسیة و بین العربی( أّنه الصلة ب3 
 ها!یة، فال إمکان للقضاء علیتشابه الّلغة الفارسیة ی( أّن أساس الّلغة العرب4 

 (59ـ  ی)انسان   ن ...........ین الّشعبیة بیح: من دالئل وجود الّصلة الودین الصحیع -62
 ین!ین عن العباسیی( استقالل حکم الطاهر2  ( المفردات و الثقافة المشترکة!1 
 ن و مفرادتهما!یقواعد الّلغت یات المشترکة فی( األّول4 ة، الحروب!یر، السفرات التجاری( األساط3 
 (33و  33ل )یالتشک ین الخطأ فیع 
 (59ـ  ی)انسان  «:ع أفراد الّشعوب!ین جمیب ین بالّتساویهذا الدهذه العالقة اشتّدت بعد ظهور االسالم، بعد ما صّرح » -63

عوِب ی( بَ 2 ِع ی( ُظهوِر ـ اإلسالِم ـ َجم1  َساوِ 3 َن ـ أفراِد ـ الشُّ د4 ی( العالَقُة ـ َبعَد ـ التَّ َح ـ الِّ  َن ی( َبعَد ما ـ َصرَّ
 «:ة!یلعربا یرة دخلت فیة کثیلهذه الّصلة وجود مفردات فارس یمن المظاهر ااُلخر» -64

لةِ  یااُلخَر ( الَمظاهِر ـ1  َلِة ـ َکث3 ة  ـ َدَخلت  ی( ُمفردات  ـ فارس2 ـ الصِّ  رةً ی( ُوجوُد ـ ُمفردات  ـ َکث4 ةِ یرة  ـ الَعربی( الصِّ
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 های درك مطلب، تحلیل صرفی و تشكیلآزمون 

(36ـ  34) یل الصرفیاإلعراب و التحل یح فین الصحیع 
 (59ـ  ی)انسان «:  اشتّدت» -65

 ة و خبر و مرفوع محالیعلوم ـ معرب / فعل و مع فاعله جملة فعلللم ی( فعل ماض  ـ متعدِّ ـ مبن1 
 ةیالمستتر، و الجملة فعل« یه»ر یح و مضاعف / فعل و فاعله ضمی)من باب افتعال( ـ صح ید ثالثی( للغائبة ـ مز2 
 ةیالمستتر، والجملة فعل« یه»ر ی/ فعل و فاعله ضم ی)من باب انفعال( ـ الزم ـ مبن ید ثالثی( مز3 
 ة و حال و منصوب محالً یالفتح / فعل و مع فاعله جملٌة فعل یعل یللمعلوم ـ مبن ی( الزم ـ مبن4 

 (59ـ  ی)انسان «:تکن» -66
 لةیالمستتر، و الجملة فع« یه»ر ی( فعل مضارع ـ للغائبة ـ معتل و أجوف / فعل و فاعله ضم1 
 المستتر« یه»ر یو فاعله ضم« لم»ـ معتل و أجوف ـ معرب /  فعل مجزوم بحرف  ی( مجّرد ثالث2 
 المستتر« یه»ر ی( مضارع ـ معتل و أجوف )إعالله بالحذف( / فعل من األفعال الناقصة، اسمه ضم3 
 من النواسخ یـ معرب / فعل مجزوم بحذف حرف العّلة، و من األفعال الناقصة و ه ی( للغائبة ـ مجرد ثالث4 

 (59ـ  ی)انسان «:  ااُلّمة» -67
 «تلك»ه یة للمعطوف علیان و مجرور بالتبعیح اآلخر / عطف بیهة( ـ صح( مشتق )صفة مشبّ 1 
 «تلك»ة للمنعوت ی( اسم ـ مفرد مؤنث ـ معّرف بأل / نعت و مجرور بالتبع2 
 ةیان و مجزور بالتبعی( مفرد مؤنث ـ جامد ـ معّرف بأل / عطف ب3 
 ةی( معّرف بأل ـ معرب ـ منصرف / نعت و مجرور بالتبع4 
 (04ـ  33ة )یناسب للجواب عن األسئلة التالن المیع 
 (59ـ  ی)انسان   ه اسم اآللة:یس فین ما لیع -68

  لة!یرة و جمیح ُمنیا بمصابین ّسماء الّدنی( إّن الله ز1 
 ت واحدًا آخر له!یفاشتر ی( ِانکسر مقبض باب مکتبت2 
 ان!یرة أغلب األحیف غرفتها الّصغیتستعمل المکنسة لتنظ ی( إّن ُاخت3 
 دة!یها کتب عدیرة فیًتا له ثالث غرف فإحداها مکتبة کبی( استأجرُت ب4 

 (59ـ  ی)انسان ن الخطا )عن الفعل المعتل(: یع -69
 فقد صّحته، ی یرة الکتساب المال حتّ یات الکثیقوم بالتضحی( فإّنه 2 اإلنسان؟ أجاب: عمله مع نفسه، یدهشك فیم ماذا ی( سئل حک1 
 عش!یموت کأّنه لم یمت، لکّنه یش کأّنه لن یعی( و 4 به ألجل صّحته، یضّح ی( و بعد أن جمع المال 3 

 (59ـ  ی)انسان ح )عند العدد و المعدود(: ین الصحیع -71
 ع و اثناعشر سؤااًل!یخمسة مواض ی( لکّل درس من الکتاب العرب2 ن من شاعر آخر!یو اثنت یریدة واحدًا ِمن أشعار البوصی( حفظت قص1 
 ن وعشرة دقائق ستبدأ مسابقه کرة الّسّلة!ی( بعد ساعت4 تنا!یب ین إلیوف و ثالث مدعوّ یت اثنان من الض( جاء قبل لحظا3 

 (59ـ  ی)انسان   مکن البناء للمجهول منه:ین ما ال یع -71
 !یالمستشف ی( حمل الّناس الطفل المجروح معهم إل2 شاء الله!مسابقة القفز إن ی( ستصبح بنت جارنا فائزًة ف1 
 وف بفرح و حفاوة!یالّض  ی( تستقبل ُامّ 4 ها!یدفترها صورة والد یمت هذه الّطفلة ف( رس3 

 (59ـ  ی)انسان   ن الخطا )عن عمل النواسخ(:یع -72
، فاعملوا به وال تتوّکلوا إاّل عل2 العلبة! یکانت ف یدان اّلتیع العی( اخذت الّطفلُة تشعُل جم1   الله! ی( إّن ما تعتقدون به لحقِّ
 اتهم!یکّل ح یرون حضور الله فینفقون من أموالهم و هم ین ی( إّنما المؤمن4 ساحة الحرب! یوطنه بعد الحضور ف یعوُد إلی یالجند ی( عس3 

 (59ـ  ی)انسان «:  هیالمفعول ف»ن یع -73
 ها!یف یت أصدقائیما رأ یام اّلتی( ما أطول األ2 ام الّشتاء!یالجبل أ یزداد البرد فی( 1 
 اة!یأبًدا طوال الح یام ال ُتنسیام الّنجاح أی( أ4  ام للمؤمن دون تفّکر!ی( ال تمّر األ3 

 (59ـ  ی)انسان   ن الحال:یع -74
ا:،1   الحال تکّرما، یف یُاقتلن یا صاحبی( 2  ( قال الطائر المسجون مضطرٌّ
 من هذا القفص راحًة! ی( أو خّلصن4  اًل من الحّب محّبٌة،یقل ی( أو أعطن3 
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 های درك مطلب، تحلیل صرفی و تشكیلآزمون

 (59ـ  ی)انسان ة؟یعبارة التالال یکم کلمة منصوبة ف -75
 «:ن من الذّهب!یناریلة دیجعل تحت وسادت  کلّ لیا قد عاهد الناسک الجهول أن یطان الرّجیکان الشّ»

 ( سبع4 ( سّت 3 ( خمس2 ( أربع1 
 (33ـ  62أو المفهوم أو التعریب ) ةللترجم ةعّین األصّح و األدّق فی األجوی 
 (59)هنر ـ  فر لمن یشاء و یعّذب من یشاء(:)لله ُملک الّسماوات و األرض یغ -76

 دهد!دهد و هر کس را بخواهد عذاب میها و زمین از آِن الله است، هر کس را بخواهد مورد غفران قرار می( ملک آسمان1 
 کند!دهد و کسی را که نخواهد عذاب می( از آِن خداوند است ملک آسمان و زمین، کسی را که مایل باشد غفران می2 
 دهد آن را که بخواهد!آمرزد آن را که خواستار آمرزش است و عذاب میها برای خداوند است، میها و زمین( ملک آسمان3 
 دهد آن را که بخواهد!دهد آن را که مایل باشد و عذاب میها، مورد آمرزش قرار می( تعلق به الله دارد ملک آسمان و زمین4 

 (59)هنر ـ    !«:ةفی العاقب ةما قّدمنا، فسنذوق الحالورّبنا؛ ِان ُتذهب عّنا شرَّ » -77

 چشانی!کنی، شیرینی عاقبت را به ما میایم از ما برطرف میکه شّر آنچه را از پیش فرستاده( خدایا؛ این1 
 ایم از ما برطرف کنی، در پایان، شیرینی را خواهیم چشید!( پروردگارا؛ اگر شّر آنچه را که پیش فرستاده2 
 ی حالوت را در عاقبت خواهیم یافت!ایم از ما برداری، ذائقههایی را که از قبل انجام دادهپروردگارا؛ اگر بدی (3 
 چشانی!ی شیرینی را در عاقبت به ما میداری، ذائقهایم برمیکه بدی را از آنچه از قبل انجام داده( خدایا؛ این4 

 (59)هنر ـ    «:تمییّزا صحیّحا! ةمن السّیئ ةلُیمّیز بها الحسن ةیمعنو ةقد زّود الخالق تعالی اإلنسان بحاّس » -78

 ی آن نیکی را از بدی به درستی جدا کند!( خدای تعالی در انسان حس معنویی قرار داده تا به وسیله1 
 ی آن خوب را از بد تشخیص صحیحی بدهد!( خالق متعال انسان را به حّسی معنوی مجهز ساخته تا به وسیله2 
 ( قطعًا خداوند، رشد انسان را به احساسی درونی تجهیز کرد تا کار نیک را از کار بد، به آسانی مجّزا کند!3 
 تمییز صحیح بدهد! ( قطعًا خداوند تعالی انسان را به کمک احساسی درونی مجهز نموده تا با آن خوب بودن را از بد بودن،4 

 (59)هنر ـ    آیا...........!«: ةّبا فی أصلب األحجار بالّسعی و المقاومأ رأیت أصبر من قطرات الماء اّلتی ُتحدث ثق» -79

 آورد!ترین صخره به وجود میای صبورترین قطرات آب را که با سعی و مداومت، سوراخ در سخت( دیده1 
 کنند!ها سوراخی ایجاد میترین سنگای، که با سعی و مقاومت در سختهای آب دیده( صبورتر از قطره2 

 کند!های سخت با سعی و مقاومت سوراخ ایجاد میای، که در صخرههای آب دیدهتر از صبر قطره( صبری بیش3 
 آورد!ای سخت به وجود میبینی، که چنین سوراخی با سعی و مداومت خود در صخره( صبر این قطرات آب را می4 

 (59)هنر ـ    : یا رّب.....................الخطأعّین  -81

ر،: در این روزگار سرگردان( 1   گر من باش،کننده، هدایتکن هادًیا لی فی هذا الّدهر المحیِّ
 ( َقوِّ إیمانی حّتی ال أنساک فی الّرخاء،: ایمانم را قوی کن تا تو را در رفاه فراموش نکنم،2 
 کنی،ا فراموش نمی( و إن نسیتک أنا فال تنَسنی أنت أبًدا،: و اگر من تو را فراموش کنم پس تو هرگز مر3 
 !: و مرا در میان مشکالت متعّدد، تنها رها مکن!ة( و ال تدعنی وحیًدا بین المشاکل العدید4 

 (59)هنر ـ    للمفهوم: غیر المناسبعّین  -81

 زوال یزدان است!ی بی( )کل شیء هالک إاّل وجهه(: زنده1 
: فرصت غنیمت است نباید ز دست د ة( إّن الحیا2   اد!دقائق و ثوان 
 ( العالم بال عمل کالّشجر بال ثمر: )أتأمرون الّناس بالّبر و تنسون أنفسکم(3 
ا و عالنیة( البّر أن تعمل فی الّسر عمل العالنی4   (ة: )و أنفقو ِمّما رزقناهم سرًّ

ا بـا شـکیبایی شناسد که الگویی برای استقامت بود، چه او خیلی  دیر شروع به تحصیل کـرد امـتاریخ، پزشک مسلمانی را می» -82
 (59)هنر ـ    عّین الصحیح:«: ثمراتش را دید!

ا و لکّنه رأی ثمراتها صبوًرا! ة، ألّنه بدَا بالدراسةلالستقام ة( یعرف التاریخ طبیًبا مسلًما کان قدو1   متأّخًرا جدًّ
ا و لکن بحل ةفی التاریخ، و هو متأخر فی الدراس ةفی االستقام ة( طبیب مسلم ُیعرف قدو2   مه رأی ثمراتها!جدًّ
 فی استقامته، إّنه شرع بالدراسته متأخًرا ولکنه بحلمه یری ثمراتها! ة( یعرف التاریخ الطبیب المسلم و هو قدو3 
ا ولکّنه رأی ثمراتها بالصّبر!ةلالستقام ة( الّتاریخ یعرف الّطبیب المسلم القدو4   ، ألّنه شرع متأخًرا فی دراسته جدًّ
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 (59)هنر ـ   «:ی تأمین معاش ترک تحصیل کنند!دهند به بهانهشان به آنان اجازه نمین هستند که والدینآموزابسیاری از دانش» -83

 معاشهّن! ة( لن یسمح أبوا کثیر من الطالبات لهّن لترک دروسهّن بسبب تهیئ1 
 بسبب تأمین معاشهم! ةموجودون بأن ال یسمح أبواهم لّترک الدراس ة( کثیر من الطلب2 
 تأمین المعاش! ةبذریع ةکثیر من الطاّلب ال یسمح لهم والداهم أن یترکوا الّدراس ( هناک3 
 المعاش! ةتهیئ ة( إّن هناک کثیرًا من الّطالبات بأّن والدیهّن لم یسمحا لهّن أن یترکن الدرس بذریع4 
  یناسب الّنص( بما 36ـ  33) ةثم أجب عن األسئل ةاقرأ الّنص الّتالی بدق: 

! و ممّا لا شوکّ ةبین الإنسان و بین الطبیع ةا کلّ یوم واحداًّ او أکثر من أنواع النّبات أو الحیوان، و هذا یعنی تقلیل العلاقیفقد العال

 مع کثیر من المعامب! یواجه الإنسان و  ةحیا ةعلی کیفیّ یؤثّر ةفی  أنَ هذا الهجوم و المواجه

من  فی البیع  ةان، کما یرجع إلی إقدام  علی صید بعض أنواع الحیوان للاستفادبید الإنس ةو من أسباب هذا الأمر هو تخریب الطبیع

 و الشّراء، أو نراه یقوم بأسر البعض لیعرض  فی حدامق الحیوان أو یجط  فی أقفاص المنازل!

لجمهوور و أنّ و مطالبوات ا ةو بعد أن أحسن بعض الحکومات و عن طریق المؤسّسات و الجمعیات الشعبی ةالأخیرففی السّنوات 

 !ةالّتی کانت نتانج  جیّد ةهناک خطزا یهدّد المجتمع الإنسانی، قامت بإجراء بعض القوانین لمنع شیوع هذه الإجراءات الهدّام

 (59)هنر ـ    عین الصحیح: -84

 !ة( السّبب األساسی فی انقراض بعض الحیوانات هو أّن اإلنسان قام بتخریب الطبیع1 
 !ةت أن تمنع خطر شیوع ِانقراض بعض الحیوانات و تخریب الطبیع( بعضی البلدان ِاستطاع2 
 !ة( طَلبات الناس و الجمهور هی السبب الوحید إلجرا بعض القوانین فی مجال الحفاظ علی الطبیع3 
 و قطع األشجار و صید الحیوانات! ة( جمیع الحکومات قامت بإجراء بعض القوانین لمنع تخریب الّطبیع4 

 (59)هنر ـ  سّی یتکّلم النّص؟عن أّی خطر أسا -85

 اإلنسان! ةعلی حیا ةعن أثر الطبیع ة( الغفل2  ( صید الحیوانات و أکل لحومها!1 
 !ةلتشدید انقراض الحیوانات و الطبیع ة( القوانین األساسی4 ( األشجار و النباتات اّلتی تعرض للبیع!3 

 (95)هنر ـ    هی: علی الترتیبالمواضیع التی جاءت فی الّنص  -86

 الحیوانات فی حدائق الحیوان! ة، شیوع الصید و الشراء و البیع، عرضة( فقدان االجراءات الالزم1 
 !ةو الخطر ة، اإلحساس بالخطر، بعض اإلجراءات الهّدامة( تقلیل االرتباط بین اإلنسان و الطبیع2 
 ات!الحکوم ة، أسباب ایجاد المشکالت، مواجهة( االرتباط بین اإلنسان و الطبیع3 
 بید اإلنسان! ة، تخریب الطبیعة، الجمعیات الشعبیة( اإلنسان و مصائب الطبیع4 

 (59)هنر ـ    فی النص: لم یأتما هو الموضوع الذی  -87

 أفعال اإلنسان! ة( اإلتیان ببعض المصادیق لعاقب2 ما قامت به بعض الحکومات مقابل تصّرفات اإلنسان! ة( نتیج1 
 ( بیان الطرق لمنع ما فات!4  ( أسباب صید الحیوانات!3 
  (33و  33فی التشکیل ) الخطأعین 
منـه فـی  ةبید اإلنسان، کما یرجع الی اقدامه علی صید بعض أنواع الحیوان لالسـتفاد ةمن أسباب هذا األمر هو تخریب الطبیع» -88

 (59)هنر ـ    «:البیع و الشراء!

ِع  ةد( الَحَیواِن ـ االسِتفا2 ( َیرِجُع ـ إقداِم ـ َصیِد 1  یع4 ( َبعِض ـ أنواِع ـ الَحَیواِن 3 ـ الَبی   ـ اإلنساُن  ة( َتخریُب ـ الطبَّ
 (59)هنر ـ    «:بعد أن أحّست بعض الحکومات أّن هناک خطرا یهّدد المجتمع االنسانی قامت بأجراء بعض القوانین!» -89

راِء ـ القواِنیَن 1  راِء 2 ( َقاَمت ـ إج  ت  ـ َبعُض  ـ الُحکوماِت 4 ( َخطًرا ـ ُیهّدُد ـ الُمجَتَمَع 3 ( اإلنساِنیَّ ـ َقاَمت  ـ إج   ( أَحسَّ
  ( 36ـ  34عین الصحیح فی االعراب و التحلیل الصرفی) 
 (59)هنر ـ  «:یؤّثر» -91

 فعلیه ة( مزید ثالثی )من باب تفّعل( ـ متعّد ـ مبنی للمعلوم ـ معرب/ فعل مرفوع و مع فاعله جمل1 
 المستتر« هو»ثی )من باب تفعیل( ـ صحیح ـ معرب/ فعل مرفوع و فاعله ضمیر ( للغائب ـ مزید ثال2 
 و مرفوع محال« أّن »و خبر  ةفعلی ةالمستتر، و الجمل« هو»( فعل مضارع ـ معتل و مثال ـ الزم/ فاعله ضمیر 3 
 من النواسخ« أّن »و خبر  ةفعلی ة( مضارع ـ للغائب ـ صحیح ـ الزم ـ مبنی للمجهول/ نائب فاعله ضمیٌر مستتر، و الجمل4 
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 (59)هنر ـ  «:ُیواجه» -91

 المستتر« هو»( مضارع ـ للغائب ـ مزید ثالثی ـ الزم ـ معرب/ فعل مرفوع و فاعله ضمیر 1 
 المستتر« هو»( فعل مضارع ـ للغائب ـ مزید ثالثی ـ الزم ـ مبنی للمعلوم ـ معرب/ فاعله ضمیر 2 
 ( ـ متعّد ـ مبنی للمجهول/ فعل و نائب فاعله ضمیر الهاء البارزة( للغائب ـ مزید ثالثی )من باب مفاعل3 
 ةفعلی ةالمستتر، و الجمل« هو»( ـ متعّد ـ مبنی للمعلوم/ فعل مرفوع و فاعله ضمیر ة( مزید ثالثی )من باب مفاعل4 

 (59)هنر ـ  «:ةاألخیر» -92

 : جار و مجرورةاألخیر ( مشتق ـ معرف بأل ـ معرب ـ منصرف/ مجرور به حرف الجر؛ فی السنوات1 
 «السنوات»للمنعوت  ةـ معّرف بأل/ نعت و مجرور بالتبعی ةمشبه ة( مفرد مؤنث ـ مشتق و صف2 
 لمنعوته ةأو نعت و مجرور بالتبعی ةـ معرب/ صف ة( اسم ـ مؤنث ـ مشتق و اسم مبالغ3 
 ةی( اسم ـ مشتق و اسم تفضیل )مصدره: تأخیر( ـ معرب ـ منصرف/ مجرور بالتبع4 
  (04ـ  33) ةالتالی ةعّین المناسب للجواب عن األسئل 
 (59)هنر ـ    من الحروف األصلیه للفعل: لیست« النون»عّین حرف  -93

 دارنا! ةانتشرت فی ساح ةاألزهار الطّیب ة( رائح2 !ة( ِانکسر اإلناء الّزجاجّی بید الّطفل غفل1 
 ، فلماذا ال تشکرنی!ة( قال الله تعالی أنعمُتک بأکثر من مائتی نعم4 کتب لمطالعتی! ة( ِانتخبُت خمس مقاالت من بین عشر3 

 (59)هنر ـ    عّین األجوف من المعتاّلت: -94

 ( یجب أن نستمع إلی آیات القرآن خاشعین!2 و األمان! ة( أدعو الله أن یعطی والدّی الصّح 1 
 مًعا! ةو الحلو ةالحقائق المّر  ة( یجد اإلنسان فی الحیا4 ( لم یُجد هذا الغنّی من ماله للمحتاجین!3 

 (59)هنر ـ    فی محّل جزم: لیسعّین الماضِی  -95

 !ةفما بلغ الّسعاد ةفی الحیا ة( إن طلب اإلنسان الّراح2 خالقه یسجد له کثیًرا! ة( إن أدرک اإلنسان عظم1 
 درسها ثّم نجحت فی عملها!من حاولت فی  ة( هذه الّطالب4 القرآن بشکل صحیح! ةیفهم لغ ةالعربی ة( من تعّلم الّلغ3 

 (59)هنر ـ    الفاعل: ةأن تکون نائب ال یمکن« ِنعم» ةعّین کلم -96

 ( ُتسلب مّنا الّنعم إن ظلمنا اآلخرین!2  ( ُتعرف الّنعم حینما فقدناها!1 
 ( عند البطر قد ُتغّیر الّنعم إلی الّنقم!4  !ة( إّن الّسماء ال ُتنّزل الّنعم جاهز3 

 (59)هنر ـ    مبتدأ و الخبر(:)عن ال الخطأعّین  -97

 ( العلماء مصباح یهدینا لّلتی هو أقوم!2 !ةأمنّیتنا فی کّل ذی حّج  ةالمکّرم ةالکعب ة( زیار1 
 ( نحن عامالت بما نفهم و ندرک!4 ( شرُّ األصدقاء من ینصروننا فی الّظاهر فقط!3 

 ةفوق رؤوسنا وسط الّسماء و کأنهـا قریبـ ةطر شاهدنا نجوًما منّور، فبعد نزول مةعن دارنا قرب المدین ةالجمع ةابتعدنا کثیًرا لیل» -98
 (59)هنر ـ  ؟ةفی العبار« مفعواًل فیه»کم «. من األرض!

 ة( ستّ 4 ة( خمس3 ة( أربع2 ة( ثالث1 
 (59)هنر ـ    فی االعراب: یختلفعّین صاحب الحال  -99

 والدّی مفتخرًا! ةلزیار ةبعید ة( قطعت مساف2 ( تعّلمت من الّدهر أن أعفو الّناس قادًرا!1 
 ( یرشدنا معّلمنا إلی الّصراط المستقیم ُمشفًقا!4 ( ساعدنی أصدقائی فی فهم الّدروس مسرورًا!3 
 (59)هنر ـ    محذوفا:عّین المستثنی منه  -111

 !ةهذا العالم إاّل الحکم ة( ال یجد اإلنسان فی خلق2 ( أعطی المحسن طعامه إلی الفقیر إاّل قلیاًل منه!1 
 عملهم صباح الباکر إاّل اثنین منهم! ة( یبدأ أفراد هذه األسر4 ( نجح الّتالمیذ فی دروسهم إاّل اّلذین لم یدرسوا جّیًدا!3 
  ( 33ـ62عین األصح و األدّق فی األجویه للترجمه أو المفهوم أو التعریب) 
 (59)زبان ـ  )ُننّزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنین(: -111

 ایم شفا و رحمت است مؤمنین را!هر چه را نازل کرده ( از قرآن1
 کنیم که برای مؤمنان شفا و رحمت است!( چیزی را از قرآن نازل می2
 ایم!( آنچه را که برای مؤمنان مایة شفا و رحمت است بوسیلة قرآن نازل کرده3
 شد!کنیم از قرآن فقط آنچه را برای مؤمنین شفابخش و رحمت آفرین با( نازل می4
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 (59)زبان ـ    «:هذه سّنه جمیله بأّننا ننهض من مکاننا لّما یدخل علینا ضیف جدید!» -112
 شویم زمانی که میهمانی جدید هنوز بر ما وارد نشده است!( این یک سّنت زیبا است که ما بلند می1
 م!خیزیشود از جایمان برمی( این یک سّنت زیبا است که وقتی میهمانی جدید بر ما وارد می2
 خیزیم هنوز میهمان جدید بر ما وارد نشده است!( سّنت زیبایی است که از جایمان برمی3
 کنیم!آید برایش قیام می( سّنت زیبا این است که وقتی مهمان جدید نزد ما می4

 (59)زبان ـ «:ًصا لیست له ِرجل!فی العاشره من عمری، یوًما کنت أبکی ألّننی أمشی بدون حذاء، و لکّننی توّقفت عن البکاء عندما رأیت شخ» -113
 رفتم، اّما از گریه کردن باز ایستادم هنگامی که شخصی را دیدم که پا نداشت!کردم زیرا بدون کفش راه می( در ده سالگی از عمرم، روزی گریه می1
 داشتم زمانی که کسی را بدون پا دیدم!کردم، اما از گریه دست برهایم حرکت میگریستم بخاطر اینکه بدون کفش( در ده سالگی، روزی می2
 کردم، ولیکن از گریه باز ایستادم وقتی شخصی بدون پا را دیدم!( روزی در سن ده سالگی گریه کردم، چه من بدون کفش حرکت می3
 نداشت! ریختم بدلیل نداشتن کفش، ولی جلو گریستن خود را گرفتم وقتی کسی را دیدم که پاام اشک می( روزی در ده سالگی4

 (59)زبان ـ   «:إّن ِانکسار ضوء الّشمس فی قطرات الماء الّصغیره الموجوده فی الجّو عند نزول المطر، ُیحدث ظاهره قوس قزح!» -114
 آورد!( شکستن نور خورشید در قطرات کوچک آب موجود در جو هنگام بارش باران، پدیدة قوس قزح را بوجود می1
 آید!رخورد با قطرات موجود در جّو، زمان باریدن باران، پدیدة رنگین کمان بوجود می( با شکستن نور خورشید هنگام ب2
 آورد!کمان را بوجود میای چون رنگینهای کوچک آب باران با نور خورشید، باعث شکستن آن شده، پدیده( برخورد قطره3
 ای به نام قوس قزح بوجود آید!شود که پدیدهب میشکند و سبهای کوچکی از آب می( هنگام بارش باران، نور خورشید در قطره4

 (59)زبان ـ    عّین الصحیح: -115
 اش مضطرب نیست،( الطفل یقلق لتهیئه طعامه فی کّل یوم،: کودک برای تهیة غذای روزانه1
 ( ألّنه یؤمن بعطوفه ُاّمه دائًما،: زیرا او همیشه به مادر مهربانش ایمان دارد،2
 مثل ذلک الّطفل،: ای کاش من هم مثل آن کودک به خدایم ایمان بیاورم، ( لیتنی کنت آمنت برّبی3
 شدم!( و ما کنت أقلق لتهیئه طعام الغد أبًدا!: و هرگز برای تهیة غذای فردا پریشان نمی4

 (59)زبان ـ    عن المفهوم: األبعدعّین «. بادر الفرصه و احذر فوتها / قبلوغ العّز فی نیل الفرص!» -116
 بهی یافت آنکس که جوینده بود!/  سید آنکه پوینده بود( به منزل ر1
 چه دانی که فردا چه گردد زمان!/  ( از امروز کاری به فردا ممان2
 آرد!آید کار خویش میکه هر روزی که می/  ( نگر تا کار امروز به فردا نیفکنی3
 که اوقات ضایع مکن تا توانی!/  ( وصّیت همین است جان برادر4

 (59)زبان ـ    عّین الصحیح:«. ترین مردم نسبت به خویشتن است!رش اطاعت کند، خیرخواهکسی که از پروردگا» -117
 ( من أطاعت رّبها فإّنه من أفضل الّناس لنفسه!2 ( اّلتی أطاعت رّبه فهی خیر الّناس بالّنسبه إلی نفسها!1
 اس لنفسه!( من أطاع رّبه، فهو أنصح النّ 4 ( اّلذی قام بطاعه رّبه فهو خیر الّناس لنفسه!3

 (59)زبان ـ    رّبنا؛ « شود!خدایا؛ بر عقل ما برای شیطان در باز َمکن، وگرنه راه آسانت برای ما سخت می» -118
 ( ال تفتح علی عقلنا الّشیطان باًبا، إاّل تصبح طریقتک الّسهله صعبًه علینا!1
 ا لنا!( ال تفتح لعقلنا علی الّشیطان أبواًبا، و إاّل أصبحت سبیلک الّسهله صعبً 2
 ( ال تجعل لعقلنا علی الّشیطان باًبا مفتوًحا، و إاّل تصبح طریقتک الّسهله علینا ُیسًرا!3
 ( ال تجعل علی عقولنا للّشیطان أبواًبا مفتوحه، و إاّل أصبحت سبیلک الّسهله لنا ُعسًرا!4
 ( بما 36ـ33اقرأ الّتالی بدَقه ثم أجب عن األسئله )(30)زبان ـ   :یناسب الّنص 

تمتلی قعص الأطفال القدیم  بالحوادث الّتی یکون الذمب اَحد أبطالها. و قد أصبح الإنسان و الذّمب عدوَین یبغض الواحد الوآخر. و 

أمّا من ممیّزات الذَمب فسرعت  فی الحرک . فالغزال علی الرَغا من سرعت  الفامق  لکنّ  یُدرک  التَعب، و أمّا الوذمب فیحوافع علوی 

 دون تعب، ممّا یمکن  القبض علی ! معدّل سرعت 

اُخری حیث یستطیع رفع حیوان کبیر و حمل  مساف  بعیده. تعیش الذّماب فورادی أو أزواجًّوا داخول الغابوات أو  خارق الذَمب یمتاز بقوه 

 ا و جرأه!المناطق الجبلیّ  و تتجمّع فقط خلال الشّتاء تبحث عن غذامها. و کلّما اشتدّ البرد تعبح الذّماب أکثر خطرًّ

الذّماب نهارًّا و تخر  للعیّد لیلاًّ. و حین تعل إلی آخر الشتاء تبحث أنثی الذمب عن مکان مناسب لولاده صغارها. فالعّغار فی  تنام

 علی أنفسها! یعتمدونالأیّام الاُولی غیر قادره علی الرّؤی  فالاُمّ تحرسها، ولکن بعد زمن 
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 (59)زبان ـ  متی تشعر أنثی الّذئب بوالده صغارها؟ -119
 ( فی بدایه الّصیف!4 ( عندما یقرب الربیع!3 ( عندما ینزل المطر!2 ( حین یشتد البرد1

 (59)زبان ـ    :الخطأعّین  -111
 ( یبحث الّذئب عن طعامه فی األوقات المظلمه!2 ( عندما تشرق الّشمس فالّذئب فی الّنوم!1
 ُتحّول االُم مسؤولّیه الحیاه من البدایه علی األوالد أنفسهم!( 4 ( إمکان وجود الّذئب فی مناطق فیها جبل، لیس ببعید!3

 (59)زبان ـ    فی توصیف الذنب: الخطاعّین  -111
 ( قوّی الجّثه و یعیش وحیًدا بعض األحیان!2  ( سرعته أقّل من الغزال!1
 ( ال یعیش بین األشجار أبًدا!4  ( خطره فی الّصیف أقّل!3

 (59)زبان ـ    وضوع والده األوالد عن .....................فی م لم یتکّلمعّین الصحیح: النّص  -112
 ( کیفیه المراقبه!2  ( عدد األوالد! 1
 ( مکان الوالده!4  ( حاله األوالد!3
 (83و  83فی التشکیل م الخطاعیّن  ■

 (59)زبان ـ   «ین!تمتلی قصص األطفال القدیمه بالحوادث اّلتی یکون الذئب أحد أبطالها و قد أصبح اإلنسان و الذئب عدوّ » -113
فاِل  -( َتمَتِلُئ ـ ِقَصُص 1 ساُن 2  األط  َبَح ـ اإلن    :( الَحواِدِث ـ أص 
َحُد 3

َ
ئُب ـ أ ساُن ـ َعدّویِن 4  ( َیُکوُن ـ الذِّ بطاِل ـ اإلن 

َ
 ( أ

 (59)زبان ـ    «:تجتمع فقط خالل اشتاء تبحث عن غذائها، و کّلما اشتّد البرد تصبح الذئاب أکثر خطًرا!» -114
تاِء ( 1  ( َتبَحُث ـ ِغذاِء ـ الذئاُب 2  َتجَتِمُع ـ ِخالَل ـ الشِّ
 ( ِاشَتدَّ ـ الَبرَد ـ ُتِصبُح 4  ( ُتِصبُح ـ أکَثَر ـ َخَطًرا3
 ( 36ـ34عّین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی) 
 (59)زبان ـ    « :تنام» -115

 «الّذناب»م ـ مبنی / فاعله ( فعل مضارع ـ للغائبه ـ مجّرد ثالثی ـ متعدٍّ ـ مبنی للمعلو1
 المستتر« هی»( مضارع ـ للغائبه ـ الزم ـ مبنی للمعلوم ـ معرب / فعل مرفوع و فاعله ضمیر 2
 و الجمله فعلیه« الّذئاب»( فعل مضارع ـ معتل و أجوف )بدون إعالل( ـ متعدٍّ ـ معرب / فاعله 3
 و الجمله فعلیه« الّذئاب»مرفوع و فاعله  ( للغائبه ـ مجرد ثالثی ـ معتل و أجوف )له إعالل( / فعل4

 (59)زبان ـ  «:یعتمدون» -116
 ( للغائبین ـ مزید ثالثی بزیاده حرفین ـ الزم ـ معرب / فاعله ضمیر النون البارز1
 ( مزید  ثالثی )من باب افتعال( ـ صحیح ـ مبنی للمعلوم / فعل مرفوع بثبوت نون اإلعراب2
 تعدٍّ / فعل و فاعله ضمیر الواو البارز، و الجمله فعلیه( فعل مضارع ـ للغائب ـ صحیح ـ م3
 ( مضارع ـ مزید ثالثی ـ الزم ـ مبنی للمعلوم ـ معرب / فاعله ضمیر النون البارز، و الجمله فعلیه4

 (59)زبان ـ  «:خارقه» -117
 ( مشتق و صفه مشبهه )مصدره: اختراق( ـ نکره ـ معرب ـ منصرف/ مجرور بالتبعیه1
 «ُقوه»ب ـ ممنوع من الّصرف/ صفه أو نعت و مجرور بالتبعیه للمنعوت ( نکره ـ معر2
 ( مفرد مؤّنث ـ مشتق و اسم فاعل )مصدره: خرق(/ نعت و مجرور بالتبعیه للمنعوت3
 ( اسم ـ مفرد مؤنث ـ مشتق و اسم فاعل ـ نکره ـ معرب/ مضاف الیه و مجرور4

 (59)زبان ـ    عّین الصحیح )فی صیغه الفعل(: -118
ا لله!2 الکائنات أسرار غامضه ال نفطن إلیها إاّل ببعضها! ( فی1  ( یستطیعون المقاتلون المقاومه أمام األعداء حبًّ
 ( عندما تعدین صدیقتک فاعملن بما تعدن!4 ( المعّلمات ُتشَجعن الّتلمیذات لتقّدمهّن فی العلم!3

 (59)زبان ـ    )فی الَشرط و جوابه(: الخطأعّین  -119
 ( إن ُیکثر اإلنسان من کالمه ینقص من عقله!2 صتکّن تصلن إلی أهدافکّن!( إن تستخدمن فر1
 ( إن یکن اإلنسان غافاًل عن نفسه ینس الفوز!4 ( إن نفهم دروسنا نرجو أن ننجح فی امتحاناتنا!3
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 (59)زبان ـ  فی البناء للمجهول:  الخطاعّین  -121
 م صوره ُاخری لإلنسان عن الحیاه!ُتقّد  ←( ُتقّدم هذه اآلیه صوره ُاخری لإلنسان عن الحیاه 1
 یسأل المعّلین الواردان عن عمل األوالد! ←( یسأل المعّلمون الوالدین عن عمل األوالد 2
 یذکر إخواننا الشهداء فی ذاکرتنا دائًما! ←( نذکر إخواننا الّشهداء فی ذاکرتنا دائًما 3
 ء األربعه لهذه االمرأه!قتل األبنا ←( قتل العدّو األبناء األربعه لهذه االمرأه 4

 (59)زبان ـ    نوعه: یختلفعّین خبر الّنواسخ  -121
 ( کأّنه مصباح فی الّطریق ُیخرج الّناس من الجهاله!2  ( کن لطیًفا عند الّشدائد ستصبح مقاوًما!1
 ( لیس المعّلم من المالئکه، فکما ُیحسن فإّنه یشتبه أحیاًنا!4 ( ما کان أکل النبّی و شربه غیر اّلذی نأکل و نشرب!3

 (59)زبان ـ    فقط:« تأکید الفعل»عّین ما فیه اهتمام و عنایه علی  -122
 ( ساعدنی أحد األصدقاء مساعده أشکره علیها طول حیاتی!2 ( تسیر قافله الّلیل و الّنهار من دون توّقف ُمسرعٌه!1
 ( کان الوالدان یشّجعان ولدهما علی التحّلی باألخالق الحسنه تشجیًعا!4 احه مستعّدین إلکرام المدعّوین!( وقف الحاضرون فی وسط الّس 3

 (59)زبان ـ    :ضمیرا مستتراعّین صاحب الحال  -123
 ( ترانی ااُلخت مشغولُه بالمطالعه!2  ( نعتصم بحبل الله فی طریقه خاضعات! 1
 زرت أباک یوم أمس فرحًه! (4 ( ساعدُت أحد األصدقاء شاکرًه علی عمله!3

 (59)زبان ـ    عّین التمییز: -124
 ( فویٌل لمن یفتح فمه بدون تأمل،2  ( لنعلم أّن الّتأمل جزء مهّم من العقل،1
 ( کمن لیس له مال و ُینفق کثیًرا!4  ( ألّن اّلذی یتکّلم کثیًرا و هو ینقص فهًما،3

 (59)زبان ـ    فی اإلعراب: مختلفاعّین المستثنی  -125
 عر بأّن الّناس یعانون الکسل و الخمول إاّل البعض منهم!( أش1
 ( لم یحصد المحاصیل الزراعّیه إاّل هذا الفاّلح الّنشیط!2
 ( لن ننجح فی دروسنا إاّل خمسه تالمیذ من بیننا!3
 ( ال یرکب المسافرون فی الّسّیاره إاّل إثنین منهم!4
 (636ـ  662ب )یرة أو التعللترجمة یاألجو ین االصح و األدّق فیع 
 (59)خارج ـ    س لك به علم، فال ُتطعمها(:یما ل یأن ُتشرك ب ی)إن جاهداك عل  -126

 !یع آنان باشی، مباد مطیك من کنیشر ی( هر گاه بکوشند که آنچه را بدان علم ندار1
 !یرید آن را بپذیست، نبایچ یدانیکه نم یکن یزیك چی( اگر مجاهدت کنند که مرا شر2
 ، پس اطاعت آنان را مکن!یچگونه نداریکه علم آن را ه یك کنیشر یزیکنند که مرا با چ ی( چنانچه سع3
 ، پس از آنان اطاعت مکن!یستیکه بدان آگاه ن یك قرار دهیرا شر یزیمن چ ی( چنانچه تالش کگنند که برا4

 (59)خارج ـ    «:سبب هدوءكیة، و هذا األمر ریصغن یة تز أخطاء اآلخریعظمتکن روحك  إن» -127
 شود!ین موضوع سبب آرامش تو می، و اینیبیگران را کوچك مید ی( اگر روحن بزرگ باشد خطاها1
 گردد!ین موضوع سبب آرامش تو میشود، و ایروحت بزرگتر م ینیگران را کوچك ببید ی( هر گاه خطاها2
 گردد!یکه سبب آرامش تو م است ین موضوعیشود، و ایروحت بزرگتر م ینیگران را کوچکتر ببید ی( چنانچه خطاها3
 باشد!یاست که سبب آرامش تو م ین موضوعی، و اینیبیگران را کوچکتر مید یتر باشد خطاها( هر چه روحت بزرگ4

 (59)خارج ـ    «:ُتبعد هم عندك! الخصلةط القلب عندما ُتعَلم األطفال، إّن هذه یال تکن فظا غل» -128
 کند!یت آنها را از تو دور مین خصوصیسنگدل مباش، که ا یخورشت، دیدهیها را آموزش مکه بچه ی( هنگام1
 سازد!ین خصلت آنها را از تو دور میدور کن، که ا یو درشت ی، قلبت را از سنگدلیدهیکودکان را درس م ی( وقت2
 سازد!یدور م است که آنها را یژگین همان وی، ایها هستکه معّلم بچهیو غضب در قلبت باشد در جال ید درشتی( نبا3
 کند!یاست که آنها را دور م ین خصلتیرا ای، زیدهیآنگاه که کودکان را آموزش م یو سنگدل باش ید درشت خوی( نبا4
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 (59)خارج ـ    «الَشتاء! یف یخضراء دائما حتّ  یه یالبرتقال اّلت کشجرة، ُمخصَرةوجودك  شجرةِاحفظ » -129
 در زمستان! یشه سبز است، سرسبز حفظ کن حتّ یهم یرا( درخت وجود خود را که مانند درخت پرتقال ب1
 در زمستان سرسبز است! یکه حتّ  یش باش، بسان درخت پرتقالیدرخت درون خو ی( حافظ سسبز2
 در زمستان! یشه سبز است حتّ یدار، چون درخت پرتقال که هم( درخت وجودت را سرسبز نگه3
 شه در زمستان سبز است!یقال که همدار، مثل درخت پرتخود را نگه یدرخت هست ی( سبز4

 (59)خارج ـ    :حیالَصحن یع -131
 کردم.یوم، فما کنت أخطأت،: اگر عقلم مثل عقل امروز بود خطا نمیعقل کعقل هذا ال ی( إن کان ل1
 تم.ن عقل را نداشیدادم، ایهذا العقل،: و اگر آن آن خطاها را انجام نم ی( و إن لم أکن أفعل تلك األخطاء، فما کان ل2
 م.یگذشتة خود بهره ببر ید از خطاهای،: پس باالّسابقةجب أن نعتبر بأخطائنا ی( ف3
 ران کننده است!یاوقات آثارشان و یرا بعضیم زیکن یدور یشه از خطاهای!: و هم ُمهدمة( و نحذر األخطاء دائما، ألّن بعض آثارها 4

 (59)خارج ـ    :مناسب للمفهوملار ین غیع« د مع الفجر، قنص!ی، و اعلم أّن من بادر الصكیسع فابتدر» -131
 نده بود!یافت آنك س که جوی ینده بود // بهید آنکه پوی( به منزل رس1
 روز پلنگش بدرد! یکیرد // افتد که یگ یاد نه هر بار شکاری( ص2
 بود گلدسته گردد! ی( به هر کار که همت بسته گردد // اگر خار3
 د که هراسان نشود!یباست که اسان نشود // مرد ین ی( مشکل4

 ح:ین الصحیع« گرت در دست خداست!ی، بدان که دست دیشان کنیاریتا  یریگیگران را میدست د یوقت» -132
 (59)خارج ـ   د الله!یتکون ب یدك ااُلخریلعونهم، فتنَبه أّن  ید األخری( إذا تّتخذ 1
 لله!د ای یف ید ااُلخرین لعونهم، فأنت تعلم أَن الید اآلخری( إن أخذت 2
 د الله!ی یف یدك ااُلخرین لتساعدهم، فاعلم أنَ ید اآلخری( عندما تأخذ 3
 د الله!یب ید ااُلخریتساعدهم، فأنت تتنَبه أَن ال یحتّ  ید األخری( لّما تَتخذ 4

 (59)خارج ـ   «:کنند!یا رها میدن یآخرت را بخاطر زندگ یرا آنها سرایستند، زیستة رحمت خدا نیشا یویدر لّذات دن شدگان غرق» -133
 ا!یاة الدنیترکون دار اآلخرة من أجل حیسوا مستأهلون لرحمة الله، ألنهم یا لیلّذات الّدن ین قد غرقوا فی( اّلذ1
 ا!یاة الدنیَدعون الّدار اآلخرة من أجل الحین لرحمة الله، ألّنهم یر مستأهلیة غیویاللّذات الدن ی( الغرقون ف2
 ا!یاة الدنیبسبب ح یاة ااُلخریترکون الحین لرحمة الله، بأّنهم یسوا مستأهلیا لیلّذائذ الدن یغرقون فی ی( اّلذ3
 ا!یاة الدنیؤدعودن آخرتهم بذربعة الحیر مستأهلون لرحمة الله، ألّنهم یة غیویاللذائذ الدن یقون فی( الغر4
  (30رج ـ )خا   :ناسب الَنصی( بما 631ـ  633) األسئلةعن  أجبثّم  بدَقة یالّتال الَنصاقرأ 

اتها. و کَل ما یح ةینها یّرا ِاستمرار نمَوها إلیة کالعظ، و أخیزیها حوائجها الغریة بخصائص ثالث؛، أَولها التنَفس و ثانیتشترك الکائنات الح
 ا !یعتبر کائَنا حیَتصف بهذه الَصفات الَثالث ال یال 

 یالمـاء علـ خـارجش یعـیالماء و الـبعض اآلخـر  یش فیعیالبعض أن  یهذا أن تکون لکل کانن متطلباته الخاصة؛ فنر منعیو لکن ال 
وان و الثالـث یبالنبات و اآلخر بالح یتعذیالحرارة، قسم من المخلوقات  یالبرودة و بعضها اآلخر إل یاة تحتاج إلیابسة؛ بعض أنواع الحیال
 عها!یأکل من جمی

هـذا المجـال و بفضـل  یء آخر. فاإلنسان فیش یش أکثر من أیعش عدة ساعات و اآلخر عدة سنوات، فاألشجار تیعیوانات یبعض الح
 !یالماض یر بالّنسبة إلیش اآلن أکثر بکثیعیة یات الصحیة و العنایالتقدمات الطب

 (59)خارج ـ    ا!یس کاءنا حیوجوده .........، فل یشعر فی: کل موجود الللفراغ الخطأ نیع -134
 عمره ( مقدار4 ( استمرار النمو3 ( الجوع2 ( الرشد1
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 (59)خارج ـ    المشترك! یس ......... جزا من خصائص الکانن الحیللفراغ: ل حیالصح نیع -135
 الهواء یاج إلی( االحت4 الطعام یاج إلی( االحت3 اةی( الموت و الح2 شی( مکان الع1

 (59)خارج ـ    :الخطا نیع -136
 وم واحد!یو ه یش الکائن الحیعی( أقل زمن 2 عمر النباتات! یساویوانات الی( عمر الح1
 ن المخلوقات!یاة من الّصفات المشترکة بیالح یة فیة و النهای( وجود البدا4 ش المخلوق أکثر!یعیة و االلتزام بها تسّبب أن یات الصحی( العنا3

 (59)خارج ـ    ................ یب هیالترت یالّنص عل یجاءت ف یع اّلتی: المواضالخطا نیع -137
 ةیالماء، عمر األشجار، األمور الصح یاة فی( الح2 لنباتات، عمر اإلنسانة، عمر ایزی( الحوائج العز1
 ( الصفات المشترکة، اصفات الخاّصة، عمر الکائنات4 واناتیة، البرودة و الحرارة عند الحی( التکامل، التغذ3
  (30)خارج ـ   (633و  633ل )یالتشک یف الخطأن یع 
 (59)خارج ـ    «:ابسة!یال یش خارج الماء علیعیخر الماء و البعض اآل یش فیعیأن البعض  ینر» -138

 ُش ـ َخاِرَج ـ الَماءیعی( 4 اِبسةِ ی( َخاِرَج ـ الَماء ـ ال3 َش یعیـ الَبعَض ـ  ی( َنَر 2 ( الَبعَض ـ اآلَخَر ـ َخاِرَج 1
 (59)خارج ـ    !«:یالماض یر بالنسبة إلیش اآلن أکثر بکثیعیة یاإلنسان بفضل التقدمات الطب» -139

سبةِ یَفضِلـ  َکث( ب1 ب2 ِرـ  النِّ ماِتـ  الطِّ سبِةـ  الماضی( َکث3 ِةـ  اآلَن ی( الّتقدُّ ماَت 4 یِرـ  النِّ قدُّ  ( اإلن سانـ  َفضلـ  التَّ
  (30)خارج ـ    (636ـ  634) یل الصرفیاإلعراب و التحل یف حیالصحن یع 
 «: منعی» -141

 ةیالمستتر، و الجملة فعل« هو»ر یفاعله ضم للمعلوم / فعل و ی( فعل مضارع ـ للغائب ـ متعد ـ مبن1
 المستتر« هو»ر یللمعلوم ـ معرب / فعل مرفوع و فاعله ضم یح ـ متعد ـ مبنیـ صح ی( مجرد ثالث2
 ةی،و الجملة فعل«هذا»ح ـ معرب / فعل مرفوع و فاعله یـ صح ی( للغائب ـ مجرد ثالث3
 ة و خبریو الجملة فعل« ذاه»/ فاعله  یح ـ الزم ـ مبنی( مضارع ـ للغائب ـ صح4

 «: یتغذَّ ی» -141
 المستتر« هو»ر یللمعلوم / فعل و فاعله ضم یـ الزم ـ مبن ید ثالثی( مز1
 ر مستتری/ فعل و فاعله ضم یللمعلوم ـ مبن ی( للغائب ـ معتل و ناقص ـ مبن2
 «قسم»المستتر و مرجعه « هو»ر یـ متعد ـ معرب / فاعله ضم ید ثالثی( فعل مضارع ـ مز3
 «المخلوقات»المستتر و مرجعه « هو»ر ی( مضارع ـ للغائب ـ معتل و ناقص ـ الزم / فاعله ضم4

 «: خارج» -142
 ه للمکانی( مفرد مذکر ـ مشتق و اسم فاعل )مصدره: خروج( / ظرف أو مفعول ف1
 ( اسم ـ مفرد مذکر ـ مشتق و اسم فاعل ـ نکرة ـ معرب / خبر مفرد و مرفوع2
 ه للمکانیکان )مصدره: خروج( ـ نکرة / مفعول ف( اسم ـ مشتق و اسم م3
 ( معرف باإلضافة ـ معرب ـ ممنوع من الصرف / ظرف و منصوب4
  354و  308ة میللجواب عن الأسئلة التال المناسبن یع) 

 (59)خارج ـ  الموصوالت(:  ی)ف الخطأ نیع -143
 رة!یها العلماء کثینبغ ف یة الالتی( الّساحة العلم1
 نهم!یم الموّدة بیوهبها الله الّناس لتحک یاّلت یه( بشاشة الوجه 2
 !یدرسون بجّد و نشاط طول العام الّدراسین یذ الّناجحون هم اّلذی( الّتالم3
 اة دائمًا!یالح ینهزم فیعاقبة کسله لذللك  یفّکر فیال  ی( الکسول هو اّلذ4
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 (59)خارج ـ    عالمة الجزم(: ی)ف الخطأ نیع -144
 األرض متکّبرات! ین فی: ال تمشیقاتی( قلت لصد2 تجاربها! یرّبها وعل یمالها إاّل التوّکل علأع ی( إّنها لم ترجو ف1
 وت!یجر هذا الّنهر نحو هذه البی( لم 4  حاولن لرفع فبضلهّن!ین من ال یخشی( ل3

 (59)خارج ـ  للمجهول:  ین المبنیع -145
 س له به علم!یشرك برّبه ما لی( المؤمن ال 2  د أبدا!یؤی( إّن الکالم البعث ال1
 اتهم!یح یطان فیدرکوا خّطة الّش ی( الّناس لن 4  ( المجاهدون سلبوا قدرة أعدائهم!3

 (59)خارج ـ    مقّدما: سیلالخبر  نیع -146
 ر !ید ولدها الصغیرید ااُلّم ما ی یکن فی( لم 2 ذ!یست عند المعّلم أوراق امتحان التالمی( ل1
 أداء واجباته! یرة فینت لهذا الکسول محاولة کث( ما کا4  رة!یبلدك بطلة شه ین فی( ستصبح3

 (59)خارج ـ    «:ال»ة ینوع یف الخطأ نیع -147
 ة(یننا و فضل رّبنا! )نافیمیر إاّل من کد ی( ال نتوّقع الخ2 ة للجنس(ی( هذه سّنة قد جعلها الله بأّنه ال تقّدم مع الجهل! )ناف1
 ة(یر مّمن حّقر نفسه و أهانها! )نافی( ال ترج الخ4 ة(ی( ال تطلب األمة المتکاسلة التقّدم و الّنجاح! )ناه3

 (59)خارج ـ    ه:یه المفعول فیف سیلما  نیع -148
 نما وجدت االجتهاد فابحث عن الّتقّدم!ی( أ2 ن فقدت کتابك!ی، أیِلم تبک ی( قلت لولد1
 ذات المجّدات!یم الّتلمیوم لتکری( انتخبت المعّلمة هذا ال4 ه!ینا أن نحافظ علین و علیوم ننتظره سنیوم ی( ال3

 (59)خارج ـ  ه المفهول المطلق: یف سیلما  نیع -149
 ام الدراسة موضوعا مهّما،یوما من أی یمعّلم ی( سألن1
 اًل؟یالمستقبل ذکرا جم یذکروك فی یاآلن حتّ  ی( ماذا فعلت إل2
 عن من عمرك،یاألرب یهذا السؤال ف یب علی( سبحان الله! إن ال تستطع إن تج3
 ة حّقا!یسنواتك الماض یاتك فیعت حیقد ض ( فأنت4

 (59)خارج ـ    مفعواًل به:صاحب الحال  نیع -151
 هم!ین علیها الوالدان؛ عّلما أوالدکما مشفقیا أی( 2 وم ناجحًا!یر الید الّصغیت أخاك الوحی( رأ1
 ارتهم!یمشتاقا لزن من مّکة المکّرمة ی( ِاستقبلُت العائد4 ن!یإصالح أعمالکم مجتهد ی! أسرعوا إلی( أصدقائ3
 

 59كنكور  ی تشریحینامهپاسخ
بر سر فعل مضارع بیاید معنـای آن را بـه صـورت ماضـی « لم»می باشد. هرگاه « لم»فعل مضارع مجزوم با حرف « لم تَروا»فعل  3  یگزينه ـ1

 یر گزینه ها(.( که ماضی نقلی منفی است تناسب دارد )رّد سا4منفی یا ماضی نقلی منفی می کند که با ترجمه ی گزینه ی )

 )رّد سایر گزینه ها(« قرار داده ای»قد جعلت: ماضی نقلی است به معنای  3  یگزينه ـ2

 [3و2است نه )مصیبت ها( ]رّد گزینه های « مشکالت»به معنای « مشاکل»کلمه ی 
رها»فعل   [4و2می باشد. ]رّد گزینه های « آسان کن آنها را»فعل امر است و به معنای « َیسِّ

 (4و1است. )رّد گزینه های « آرامش»به معنای  «الهدوء»کلمه ی  7  یگزينه ـ3

 (4و1می باشد )رّد گزینه های « که بدانیم»به معنای « أن نعلم»کلمه ی 
 (4و2الی نفی جنس است و در ترجمه اش ]هیچ .... نیست[ می آید )رّد گزینه های « ال أثر»در « ال»
 ت آمده است.درس 1به معنای )به تو بدی کرد( فقط در گزینه « أساءک»فعل  3  یگزينه ـ4

 ترجمه نشده است.« ضمیر»می باشد که در سایر گزینه ها « جوانمردیت به او»به معنای « مروءتک الیه»
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 ترجمه شده است. 1به معنای )خبر مکن( می باشد که فقط در گزینه « ال ُتخبر»فعل 
 یک فعل مستقبل به معنای )به تو خواهد داد( می باشد.« سیعطیک»فعل  3  یگزينه ـ5

 ندارد ولی در عبارت به اشتباه )پروردگارت( ترجمه شده است.ضمیر « الله»
 در فارسی ترجمه نشده است.« بدلها»
 «و بندگان خداوند کسانی هستند که بر روی زمین به آرامی )متواضعانه( راه می روند.»ترجمه ی آیه ی شریفه  3  یگزينه ـ6

 نمی شود. این مفهوم استنباط 2عبارت داللت بر تواضع و فروتنی دارد که از گزینه 
 )رها کن: َدع( می باشد )رد سایر گزینه ها( 3  یگزينه ـ7

ه   (3و2تحّبها )رد گزینه های  –دوستش داری: تحبَّ
 (2دوستت دارد: ُیحّبک )رد گزینه ی 

 (3و2جمع آمده است )رّد گزینه های  3و  2مفرد است که در گزینه « قطره» 3  یگزينه ـ8

 (4و2 )رّد گزینه های« دائماً »بسیار زیباست: جمیلة جّدًا، نه 
 (4و3باشد. )رّد گزینه های « انکسار»شکسته شدن مصدر است و باید 

 ترجمه متن درک مطلب

بخوانید در زندگی پدیده های عجیبی است که دعوت می کند ما را به اعتراف به وجود نیرویی دانا و حکیم که آنها را تدبیر می کند به عنوان مثال 
 این دو موضوع را:

تازگی که اقدام کنند به تغییراتی در رادارهای کنونی بعد از تحقیقاتی که اجرا شد در بزرگترین شبکه ی تارهای عنکبـوت )آنچـه  خواستند دانشمندان به
می کند. می سازد آن را عنکبوت مثل خانه ی خود(. و آشکار شده از میان آن، که عنکبوت انتظار نمی کشد که بیایند حشرات به سویش، بلکه استفاده 

 تارها مانند راداری برای آن حشرات، تا پرواز کند به سوی آنها و حرکت کند در همان موقعیتی که تعیین می کند آن را رادار عنکبوت! از این
 «شایسته نیست برای خورشید که برسد به ماه و نه اینکه شب سبقت بگیرد بر روز و همگی در سپهری شناورند»و دوم اینکه پس این آیه ی کریمه 

می کند به حقیقیتی علمی و آن این است که زمین و همراهش ماه، برخورد نمی کنند با خورشید این ستارگان و سـیاره هـای مختلـف همگـی  اشاره
 حرکت می کنند با نظم همراه با حساب هایی دقیق براستی(

 مشّخص کن درست را: بر اساس متن ...................... 3  یگزينه ـ9

 و ماه همان نتیجه ی حرکت افالک است!(: عدم برخورد خورشید 1گزینه )
 (: انتخاب می کند شکار، بعضی وقت ها راهی را که معّین می کند آن را شکارچی!2گزینه )
 (: تور عنکبوت انتظار می کشد همیشه آمدن حشره را، تا صیدش کند و بخورد آن را!3گزینه )
 ساس شکل تارهای عنکبوت!(: اقدام کردند دانشمندان به ساختن شکل رادار، بر ا4گزینه )

 مشّخص کن درست را برای جای خالی: 7  یگزينه ـ11

 توانستند دانشمندان به تازگی، بسازند راداری را که معّین می کند .............................
 (: مکان هدف خواسته شده را با دّقت!1گزینه )
 (: زمان حرکت شئ و نوعش و چگونگی اش!2گزینه )
 هدف آنچنان که مطلوب است! (: مسیر حرکت3گزینه )
 (: هدف در نهایت دّقت و سرعت!4گزینه )

 هدف از آیه ی کریمه همان ..................« و همگی در سپهری شناور می باشند» 7  یگزينه ـ11

 (: زیادی مخلوقات و فلک های آسمانی است!1گزینه )
 (: عبادت موجودات و تسبیحاتش در افالک!2گزینه )
 و شناوری آنها در مدارهایی ثابت معّین!(: حرکت افالک 3گزینه )
 (: پرداختن افالک آسمانی به شنا، پیرامون ِجرم های آسمانی!4گزینه )

 مفهوم نزدیکتر به متن همان: 3  یگزينه ـ12

 (: نزد خداوند، جمع می شوند امور!1گزینه )
 (: مطمئن باش به خداوند در هر حادثه ای!2گزینه )
 ندازه نعمتش است!(: سپاس انسان از خداوند به ا3گزینه )
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 (: همانا کارهای جهان اجرا می شوند به دستور حکیمی!4گزینه )
 العنکبوِت                          العنکبوَت  3  یگزينه ـ13

( . منصوب است که به اشتباه مجرور آمده!  کلمه ی )العنکبوت( اسم )أنَّ
 الکریمةُ              الکریمِة   3  یگزينه ـ14

 و چون )اآلیة( مبتدا و مرفوع است، پس )الکریمة( هم باید مرفوع باشد. کلمه ی )الکریمة( صفت )اآلیة( است

 اشتباه سایر گزینه ها: 3  یگزينه ـ15

 جمله ی وصفیه و محاًل مجرور             (: خبر و مرفوع محاّلً    2گزینه )
 )أجریت( فعل ماضی و مبتنی بر فتح است.      (: معرب           3گزینه )
 معتل و ناقص است.             جوف  (: معتّل و ا4گزینه )

 اشتباه سایر گزینه ها 3  یگزينه ـ16

 نائب ضمیر )هو( المستتر  –(: مبنی للمجهول 1گزینه )
 من باب )تفعیل(                 (: من باب )تفّعل(3گزینه )
 معتّل و اجوف )ال اعالل فیه(            (: معتّل و ناقص )له اعالل(   4گزینه )

 فاعله )رادار(          عله     فعل و مع فا
 (: ممنوع من الصرف                      منصرف1گزینه ) 3  یگزينه ـ17

 (                    جامدمشب ِّهة صفة(: مشتق )2گزینه )
 «ال یلتقیان»(: خبره )معها(                         خبره 3گزینه )

 است.صحیح  « الموت: مفرد مذکر»کلمه « ـه»مرجع ضمیر  3  یگزينه ـ18

 در سایر گزینه ها

 خطاست.« : مفرد مونث مدیرة»برای « ـه»(: ضمیر 1گزینه )

 خطاست.« الطفل : مفرد مذکر»برای « ها»(: ضمیر 2گزینه )

 خطاست.« أّم : مفرد مونث»برای « له»در « ـه»و همچنین ضمیر « أشیاء : جمع غیر عاقل»برای « بعضه»در « ـه»(: ضمیر 3گزینه )

خبـر « جزیرتـان»( چنین نیسـت و 2اسم دارای الف و الم بعد از اسم اشاره است که در گزینه ی )« مشار ألیه»منظور از  3  یگزينه ـ19
 است. در سایر گزینه ها مشار ألیه وجود دارد.

 «َیَر »معتل ناقص هست و به عنوان جواب شرط باید مجزوم به حذف حرف عّله باشد یعنی « یری»در این گزینه فعل  7  یگزينه ـ21

 مضارع است و مجهول آن نیز باید مضارع باشد، نه ماضی )ُظِلم(!فعل « َیظلم» 7  یگزينه ـ21

 است.« الف»مرفوع به عالمت فرعی « یکون»اسم مؤخر « َقرنان : اسم مثنی» 3  یگزينه ـ22

 در سایر گزینه ها

 الحنان، العطشان و النسیان: اسم مفردند و اعراب ظاهری اصلی دارند.

 مفعول فیه و منصوب« قبَل » 3  یگزينه ـ23

 در سایر گزینه ها:

 (: اللیل: مضاف ألیه و مجرور / الّنهار: معطوف به مضاف ألیه و مجرور1ینه )گز

 (: متی: مجرور به حرف جر3گزینه )

 (: بعد: مجرور به حرف جر4گزینه )

 «أدخلتم فی حیاة جدیدة» 7  یگزينه ـ24

 مجرور به حرف جر، پس محاًل مجرور است.« قیم  »صفت برای 

 در سایر گزینه ها:

 و محاًل منصوب است.« خبرًا: مفعول به»صفِت ............. « ینزعجون ....(: »1گزینه )

 و محاًل منصوب است.« أدویًة : مفعول به»صفِت « ما وجدتها ................ (: »2گزینه )

 و محاًل مرفوع است.« کتاًب: خبر»صفِت « فیه دستور ................. (: »4گزینه )

 منادا است.« تخافی: للمخاطبةال »نهی  فعلبا توجه به « مؤمنةُ» 3  یگزينه ـ25
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 در سایر گزینه ها:

 مبتدا است.« ال یخاف»با توجه به فعل غایب « أخوک(: »2گزینه )

 مبتدا است.« ها»و ضمیر « لم تخف»با توجه به فعل « أختی( »3گزینه )

 مبتدا است.« لم یخف»با توجه به فعل غایب « مؤمن(: »4گزینه )
 [4و  1]رد گزینه ی « آسمان ها»به معنای جمع است « الّسماوات»کلمه ی  3  یگزينه ـ26

فعل ماضی خلق را به صورت مصدر  3ماضی ساده است که به صورت ماضی نقلی نیز می تواند ترجمه شود. )آفریده است(. در گزینه « خلق»فعل 
 ترجمه کرده و اشتباه است.

 [2ترجمه شده است. ]رد گزینه « وعده می دهم»ارع ( به اشتباه مض2است که در گزینه )« ماضی نقلی»یک فعل « قد عاهدُت »فعل  3  یگزينه ـ27

 [1باید ترجمه شود. ]رد گزینه « که عمل کنم»مضارع منصوب و به صورت مضارع التزامی « أن أعمل»فعل 
 [3گزینه ترجمه شده است. ]رد « وعده ای دادم»به اشتباه ماضی  3می باشد که در گزینه ی « وعده می دهم»فعل مضارع به معنای « أِعُد »فعل 
 [ به اشتباه مفرد )دل( ترجمه شده است.2،  1جمع است که در گزینه ی ]« قلوب»کلمه ی  7  یگزينه ـ28

 در متن دیده نمی شود و اضافی است.« خود»[، ]نفوس[ نیز به اشتباه آمده است و کلمه ی 4در گزینه ی ]
 [4و  2می باشد ]رد گزینه « مومنانی که»المؤمنین اّلذین : به معنای  3  یگزينه ـ29

 مفرد ]جان[ آمده است. 3که در گزینه « جانها»: جمع است به معنای  أنُفس
 : ما نماز می خوانیم برای خدا، در حالی که خواهان یاری الهی از او هستیم.2ترجمه ی صحیح گزینه  3  یگزينه ـ31

 «!عبرت با اعمال است و نیست با حرف ها»معنای عبارت:  3  یگزينه ـ31

 با این مفهوم تناسب ندارد. 4ف زدن است که گزینه ی عبارت: داللت بر اهمّیت عمل کردن در مقایسه با حر
 [ ترجمه نشده است.1،4در گزینه های ]« التائبة َمن –توبه کننده کسی است که: التائب هو الذی » 7  یگزينه ـ32

 بارت عربی تناسب ندارد!: توبه کننده همان کسی است که وقتی متوّجه شد عملش بد است، آن را در پایان ترک می کند، و  این ترجمه با ع2ترجمه ی گزینه 
 ترجمه نشده است.« ی»[ ضمیر 3،4دوستم: صدیقی، در گزینه های ] 3  یگزينه ـ33

 به صورت ماضی استمراری آمده است.« کنُت ُاشاهده[ »2ندیده بودم: ماضی بعید است که در گزینه ]
 ترجمه متن درک مطلب

دقیق، برای پروانه توانایی باالیی است در پرواز کردن برای مسافت های می خورد پروانه غذایش را از شهد شکوفه ها به واسطه ی خرطومی دراز و 
 نزدیک و دور. 

ج بسیاری از اوقات می بینیم پروانه ها هنگام آمدن تاریکی در حالی که حرکت می کنند به سوی نور، و سبب آن این است که جسـم پروانـه احتیـا
 دارد همیشه به نگهداری بر درجه ی معّینی از حرارت!

نـه اسـت، براستی بخشیده است خداوند به این حیوان وسیله ای برای دفاع از خودش، زیرا رنگ های گوناگون بر بالش از بهترین وسـایل دفـاعی نـزد پروا
 ات تکثیر )جفت گیری(!همانطور که برای بال پروانه فایده ای دیگر هست، او به کار می برد بال را بعنوان وسیله ای برای شناسایی بین پروانه ها هنگام عملیّ 

 عی )گروهی(!همانا بعضی از انواع پروانه زندگی می کنند به شکل گروه های )کلونی های( بزرگ از آنجا می پردازند به نیازهای بقایشان به صورت اجتما
 معّین کن درست را، از مّشخصات پروانه ...................... 3  یگزينه ـ34

 برتری دادن نور به تاریکی!
 ای مختلف در خرطومش!وجود رنگ ه

 گریز از حرارت!

 سرعت پروانه و زیادی آن برای فاصله های نزدیک فقط!

 در کجا می یابد پروانه آنچه را که می خورد؟ 3  یگزينه ـ35

 در مکان هایی که در آن گل هست!
 در مناطقی که حرارتش کم است!

 در باغ هایی که برگ هایش زیاد است!

 !در زمین هایی با آب ها و رودهای بسیار

 کدام موضوع در متن نیامده است؟ 3  یگزينه ـ36

 زاد و ولد پروانه!
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 آنچه تهدید می کند پروانه را در زندگی!

 آنچه احتیاج دارد برای زندگی!

 راه دفاع از خویشتن!

 چه چیزی استنباط می کنیم از متن؟ 3  یگزينه ـ37

 برای کوچک و بزرگ آفرینشی یکسان است!
 دست خدا همراه جماعت است!

 از به سوی نور را!پرندگان دوست دارند پرو

 ضعیف مغلوب نمی شود لزومًا!

 جمع مؤنث سالم است و به هنگام منصوب شدن به جای فتحه َــ ، کسره ِــ می گیرد.« الفراشاَت »کلمه ی  3  یگزينه ـ38

 باید منصوب می شد.« المختلفة»است أَن و منصوب است، پس « األلوان»چون صفت برای « الُمختلفةِ »کلمه  3  یگزينه ـ39

 «الفراشة»فاعله       فعل و مع فاعله              –متعدَّ             الزم        7  یگزينه ـ41

 اشتباه است. -فاعله و خبر مقدم "مع"فعل و 

 باب تفاعل            باب مفاعلة         

 مبنی                   معرب 3  یگزينه ـ41

 متعدٍّ                   الزم

 متعدٍّ                   الزم

 غیر منصرف             معرب،  منصرف             مبنی     7  یگزينه ـ42

 معرف باالضافه     نکره             

 مرفوع محالً                   غیر منصرف، مرفوع تقدیرًا           منصرف         (3

 اسم فاعل فعل ثالثی مزید و از باب افعال است.« المسلمین»کلمه  3  یگزينه ـ43

 «َمَشتا»ن باید حذف می شد آ« ی»حرف عّله « مشیتا»فعل  3  یگزينه ـ44

 نه مجزوم.« أن: ناصبه»مضارع منصوب است « أن ال یحاکی»فعل  3  یگزينه ـ45

 فعل مضارع نهی و مجزوم است.« ال تّتبعوا»( فعل 1در گزینه )

 فعل شرط و جواب شرط هستند و هر دو مجزوم اند.« َیحَسر»و « َلم یتخذ»( فعل 3در گزینه )

 می باشد.« ِلـ جازمه»با حرف  مضارع مجزوم« لینزل( »4در گزینه )

است و فعل متعـّدی « دین»و مفعول آن « النبی»یک فعل متعّدی است و فاعل آن « کامل کرد»به معنای « أکمل »فعل  3  یگزينه ـ46
 میتواند مجهول شود.

 الزم هستند زیرا به ترتیب عبارت است از:« تبتِهُج »و فعل « تتصّتُع »و « یحاول»( فعل 4و  3در گزینه )

 شاد می شود. –بهره می برد  –کند تالش می 

جمله فعلیه اسـت ولـی در « یؤّدبن»تابع اسم اشاره می باشد و خبر آن « االمهات»مبتدا است و اسم ال دار « هوالء»کلمه  7  یگزينه ـ47
 سایر گزینه ها خبر مفرد )اسم( داریم.

 می باشد که نقش آن فاعل )مرفوع( است.« هوالء»حال و ذوالحال آن « مصّفقین»واژه  3  یگزينه ـ48

حرف استثناء نمی باشد « أالّ »ترجمه این گزینه: آنچه می خواهم این است که پیروی نکنی از این روش! در اینجا کلمه ی  3  یگزينه ـ49
 بوده است.« أن + ال»بلکه 

منادا می شود؛ اّما با توجه به ترجمه سایر گزینه ها کلمات عدّو / أخو « طالبة»فعل مخاطب است و لذا « ال تتکاسلی»فعل  3  یگزينه ـ51
 ة مبتدا می باشند./طالب

 نکته: هرگاه در جمله فعل یا ضمیر مخاطب دیده شود در آن جمله منادا داریم.

 (: دشمن دانا بهتر از دوست نادان است.1ترجمه گزینه )

 ترسد.(: برادر تو مومن است به پروردگارش و از غیر خدا نمی3ترجمه گزینه )

 امتحان موفق شده است.(: دانش آموزی که تنبلی نکرد در 4ترجمه گزینه )

 یا اّیها الّناس : ای مردم 7  یگزينه ـ51
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 انتم الفقراء إلی الله : شما به خدا نیازمند هستید.

 و الله هو الغنّی الحمید : و خداست که غنی و ستوده می باشد.

در  فعل )یعیَشون( مضارع بوده که در گزینه یک بصورت ماضی ترجمه شده و در گزینه دوم اصاًل ترجمـه نشـده اسـت. 3  یگزينه ـ52
فقط مبتدا و نهاد جملـه مـی باشـد « الَشباب»در ابتدای جمله استفاده کرده در صورتی که در تیتر سؤال کلمه « از»گزینه یک و سه از کلمه 

 می دهد درست ترجمه شده است.« که»می باشد فقط در گزینه چهار که معنی « الَشباب»صفت برای « اّلذین»ضمن اینکه کلمه 

آینده منفی یا مضارعی که با هرگز بیاید ترجمه می شود که در سه گزینه اّول رعایت شـده ولـی گزینـه لن یبقی : بصورت  3  یگزينه ـ53
که در گزینه دّوم نیز این « از آن دو عبور خواهد کرد»که می شود « هما»آینده و همراه با ضمیر « سیمبرهما»چهارم را رد می کند. ضمنًا فعل 

 وجود دارد که معادل آن در تیتر سؤال موجود نیست.« حتماً »ین در گزینه سّوم کلمه تأکیدی فعل بصورت مضارع ترجمه شده است. همچن

 عبارت سؤال جمله شرطی می باشد. 3  یگزينه ـ54

ِحبُّ الله ُیحِسن ِالی الناس : کسی که خدا را دوست دارد به مردم نیکی می کند.  من یُّ

 ُیبِعُد عنه الّشر : بدی را از او دور می کند.« مفعوّل به« ه»ضمیر  –فاعل  الله :»و من ُیّحُبُه الله : و کسی که خدا او را دوست دارد. 

 خطای سایر گزینه ها عبارتند از: 3  یگزينه ـ55

 : فعِل )ُسِئَل( باید بصورت مجهول ترجمه شود )از امام پرسیده شد( 1در گزینه 

 را معنی نکرده(« ک»حاجتک: نیازت )ضمیر  –: أجاب : جواب داد  2گزینه ی 

 النار : آتش –به اندازه طاقتت  :: بقدر طاقتک  3ی  در گزینه

سپس داخل شو. که از « از خودت بگذر»ترجمه عبارت سؤال: اگر بخواهی به ما ملحق شوی خودت را پشت در ترک ُکن  3  یگزينه ـ56
 نظر مفهومی با گزینه یک تناسب ندارد.

کسی که به طمع  –ماضی یا آینده( ترجمه شده است ]رستگار نمی شود : ال ُیفِلُح [ که در هر سه گزینه دیگر بصورت خطا ) 7  یگزينه ـ57
 بدست آوردن ... از دست بدهد : من یفقد یومه بطمع الحصول.

 فردایی بهتر: غد افضل

 بصورت ماضی ذکر شده است.« قدرت»و در چهار « ِاستطعُت »فعل مضارع: أسطیُع، که در گزینه یک  –بتوانم  3  یگزينه ـ58

 دورنگ درونم : الّلونین األئنین ِلباطنی

 به یک رنگ خدایی : لونأ واحدًا إلهّیاً   یا همنشینی مؤمن: بمصاحبۀ المؤمن

 ترجمه متن درک مطلب

اسطوره ها در هر اّمتی بخشی از فرهنگ آن اّمت می باشند، پس وجود شخصیت ها و عناصری از دو مّلت ایرانی و عربـی در میـان اسـطوره هـای 
دابه و ... دلیلی است بر وجود ارتباط بین دو مّلت. این وابستگی فرهنگـی پـس از ظهـور اسـالم ایرانی هم چون داستان ضّحاک و کیکاووس و سو

دی مـی شّدت پیدا کرد، به خصوص بعد از آن که این دین بر تساوی میان تمامی افراد ملل تأکید کرد! و این امور و آن چه بدانها شبیه است، موار
 د!باشند که نابود نمی شوند و از بین نمی رون

وجود واژه های فارسی بسیاری است که از طریق تجارت و ترجمه ی کتاب  –و بر خالف آن چه که ما تصّور می نماییم  –از نشانه های دیگر  این ارتباط 
 ن رایج بود!ها و سفرهای زیارتی در عربی وارد شده و بالعکس، و هم چنین از طریق فرمان عثمانی که زبان فارسی در سرزمینشان و مرکز خالفتشا

همانا زبان فارسی احساس نمی کرد که زبان عربی سعی در از بین بردنش دارد، پس بدان دلیل می بینیم که طـاهری هـا کـه اّولـین حکـومتی را 
 تأسیس کردند که مستقل از عّباسی ها بود، تعّلق خاطر و وابستگیشان به عربی قوی تر از تعّلق خاطر و وابستگیشان به فارسی شد!

 با توجه به متن ارتباط فرهنگی قوی تر از ارتباط سیاسی است، و ارتباط فرهنگی بر خالف ارتباط سیاسی از بین نمی رود. 7  یگزينه ـ59

 از متن نتیجه می گیریم که ارتباط یا از بین رفتن آن فقط به اراده افراد ارتباط ندارد. 7  یگزينه ـ61

 نان از بین بردن هیچ زبانی از زبان های دنیا را نمی خواهند.حسن زبان فارسی در کنار زبان عربی داللت بر این دارد که مسلما 3  یگزينه ـ61

 از دالیل وجود ارتباط دوستانه بین دو ملت وجود لغات و فرهنگ مشترک است. 3  یگزينه ـ62

 حرکت گذاری: 3  یگزينه ـ63

 در عبارت کلمه )الدین( معطوف به کلمه )هذا( که فاعل و مرفوع هست، می باشد. بنابراین باید مرفوع )الدیُن( نوشته می شد.

 می آمد.« ۀ  کثیر»صفت و به تبعّیت از موصوف خود که مجرور هست باید بصورت « ۀکثیر»کلمه  3  یگزينه ـ64

 )در گزینه یک: معرب( )در گزینه سه: باب انفعال( و )در گزینه چهار : حال بودن آن( خطا می باشد. 3  یگزينه ـ65

 دارند. در گزینه یک: فاعل خطا می باشد، زیرا افعال ناقصه فاعل ندارند، بلکه اسم و خبر 7  یگزينه ـ66
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ه در گزینه دّوم نیز وجود کلمه فاعل خطا می باشد و در گزینه چهارم نیز مجزوم به حذف حرف عّله خطا می باشد زیرا مجزوم به حذف حرف علّ 
 مخصوص فعل ناقص است در صورتیکه این فعل )کان( اجوف می باشد.

 : مشتق بودن خطاست. 1در گزینه  7  یگزينه ـ67

 نعت خطا می باشد. 4و  2در گزینه 
 ( اسم آلت می باشند.المکنسة –ِمقبض  –در گزینه های دیگر به ترتیب )مصابیح  3  یگزينه ـ68

فعل یموُت در صورتیکه مجزوم شود بدلیل التقای ساِکنینن حرف عّله آن حذف می شود در صورتیکه حرف )لـن( حـرف  3  یگزينه ـ69
 ناصبه است نه جازمه! و نباید حرف عّله آن حذف می شد: )لن َیموَت(

 دیگر: خطای گزینه های 3  یگزينه ـ71

(: )عشـر دقـائق( 4(: )ثالثة مدعوین( و در گزینـه )3(: واحدًا باید با توجه به )قصیدة( بصورت مؤنث )واحدُة( می آمده، در گزینه )1در گزینه )
 صحیح می باشند!

 در گزینه یک فعل )تصبُح( افعال ناقصه است، و افعال ناقصه هم، هیچگاه مجهول نمی شود. 3  یگزينه ـ71

( 3  یگزينه ـ72 حرِف )مای کاّفه( آمده بنابراین عمل ِانَّ را ُخنثی کرده، پس کلمه )المؤمنین( دیگر نباید بصورت منصوب  چون بعد از )ِانَّ
 می آمده، بلکه باید بصورت همان مبتدا مرفوع )المؤمنوَن( می آمد.

 بررسی گزینه ها: 3و3  یگزينه ـ73

 ( مفعوُل فیه للّزمان است. ترجمه ی عبارت:1در گزینه )« أّیاَم . »1

 سرما در کوه )کوهستان(، در روزهای زمستان! زیاد می شود

 «!ما َاطَوَل »مفعوٌل به )متعّجب منه( و منصوب است برای فعل تعّجب « األّیاَم . »2

 «!ال َتمرُّ »فاعل و مفعول است برای فعل « األّیاُم . »3

 .... َاَبدأال َتنسی أّیاٌم الُنجاِح « أّیاُم . »4

 مفعوٌل فیه و منصوب مبتدا و مرفوع     خبر و مرفوع     

 کلمه )َمضّطرًا( حال برای کلمه )الطائر( می باشد. 3  یگزينه ـ74

 کلمه ی منصوب داریم(: 6کلمات منصوب در این عبارت : ) 7  یگزينه ـ75

 الناسک: مفعول به منصوب                                   الجهول: صفت منصوب

 تحت : مفعول فیه منصوب أن َیجعُل: مضارع منصوب                                    

 ُکّل: مفعول فیه منصوب                                       دینارین: مفعول به منصوب

 (4و 2جمع است و نباید به صورت مفرد ترجمه شود. )رد گزینه های ماوات کلمه الّس  3  یگزينه ـ76
 (4و  3کلمه األرض مفرد است )زمین( و نباید به صورت جمع ترجمه شود. )رد گزینه های 

 (3کلمه شرَّ مفرد است و نباید به صورت جمع ترجمه شود. )رد گزینه  3  یگزينه ـ77
 (4و  1فعل "فسنذوق" آینده است و نباید به صورت مضارع ترجمه شود. )رد گزینه های 

 (1،3،4ترجمه درست عبارت " تمییزًا صحیحًا" به صورت "تشخیص صحیحی" درست می باشد. )رد گزینه های  3  یگزينه ـ78
 دیده می شود. )رد سایر گزینه ها( 2عبارت )أصبر ِمن( به معنای )صبورتر از( فقط در گزینه ترجمه درست  3  یگزينه ـ79
 : و إن َنسیتک... :  و اگر من تو را فراموش می کنم...3ترجمه صحیح گزینه  7  یگزينه ـ81
کلـی بـه  توصیه به یکی بودن عمل در نهان و آشکار است ولی عبارت روبه روی این گزینه، توصیه 4مفهوم عبارت گزینه  3  یگزينه ـ81

 انفاق کردن دارد که به دو مفهوم متفاوت اشاره دارد.
 (4و3_ پزشک مسلمانی نکره است و نباید به صورت "الّطبیب المسلم" نوشته شود. )رد گزینه های  3  یگزينه ـ82

 (2_ کلمه شکیبایی حال و بیان کننده حالت است و ترجمه ی آن به صورت "صبورًا" درست می باشد. )رد گزینه 
 بکار رفته است, بنابراین "فی اإلستقامة" نادرست است.« ب»به جای حرف جر « ی»زاید است و همینطور حرف جر « در»حرف جر )فی( به معنای  2_ در گزینه 

 (3_ فعل )دید( ماضی است که به صورت )یری( آورده شده است )رد گزینه 
 ه است.( فعل کان به معنی بود در عبارت عربی آورده نشد4و3_ در گزینه های )

فعل )لن یسمح( نادرست اسـت زیـرا )لـن + مضـارع( )اجـازه  1مضارع منفی است که در گزینه « اجازه نمی دهند»فعل  7  یگزينه ـ83
" در )معاشهن( زاید است.  نخواهد داد( آینده منفی است و همینطور ضمیر "هنَّ
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 مناسب نمی باشد زیرا "أبوا" به معنی "اجداد و پدرها" می باشد.ضمیر "هم" در معاشهم زاید است و واژه )أبواهم( برای کلمه والدینشان  2در گزینه 
 )لم یسمحا( نادرست است زیرا ) کم + مضارع ( به صورت ماضی منفی ترجمه می شود،یعنی )اجازه ندادند( بنابراین نادرست است. 4در گزینه 

 ترجمه درک مطلب
از دست می دهد. و این به معنی کم شدن رابطه بین انسان و طبیعت است. از آنچه که شـکی  جهان هر روز یکی یا بیشتر از انواع گیاهان یا حیوان ها را

 میکند.در آن نیست، این است که این هجوم و روبه رو شدن، بر چگونگی )کیفیت( زندگی انسان تاثیر میگذارد و او را با مشکالت بسیاری رو به رو 
نسان است همانطور که اقدام به شکار بعضی از انواع حیوانات برای استفاده از آن در خرید و فروش می از اسباب این امر از بین بردن طبیعت به دست ا

 انه قرار می دهد.کند، یا میبینیم که بعضی از آنها را به اسارت میگیرد برای اینکه آنها را در باغ وحش ها به نمایش می گزارد یا آنها را در قفس های خ
ز حکومت ها از طریق موسسه ها و اجتماعات ملی و مطالبات جمعی به اینکه خطری را که, اجتماع انسانی را تهدید میکند در سالهای اخیر بعضی ا

 اجرا بعضی از قوانین برای منع شیوع این اجراهای ویرانگر اقدام کردند که نتایج خوبی داشته است. -احساس کردند
 تعیین کنید صحیح را: 3  یگزينه ـ84

 راد می توانند که مانع از خطر افزایش انقراض بعضی از حیوانات و نابودی طبیعت شوند.: بعضی اف 2ترجمه گزینه
 خطر اساسی که متن صحبت می کرد چیست؟ 3  یگزينه ـ85

 : بی توجهی از تاثیر طبیعت بر زندگی انسان.2گزینه 
 : ارتباط بین انسان و طبیعت, علت های ایجاد مشکالت, برخورد حکومت ها.3ترجمه گزینه  7  یگزينه ـ86
 که در متن به آن اشاره نشده است: موضوعی 3  یگزينه ـ87

 : بیان راه هایی برای جلوگیری از آنچه از دست رفته.4گزینه 
نادرسـت اسـت و « اإلنساُن »مضاف الیه و مجرور است و بنابراین « اإلنسان»ترکیب اضافی است و « ید اإلنسان» ترکیب  3  یگزينه ـ88

 می باشد.« اإلنساِن » صورت صحیح آن 
ی دائم االضافه است یعنی به مضاف الیه نیاز دارد، که مضاف الیـه مجـرور اسـت. کلمـه دقت شود )بعض( جزء اسمها 3  یگزينه ـ89

 )القوانیَن( اسم غیر منصرف است اما به دلیل )ال( دار بودن مجرور می شود, بنابراین )القوانیِن( درست است.
 : باب تفعل )تفعیل(1 رد گزینه 3  یگزينه ـ91

 : معتل و مثال )صحیح و مهموز(3رد گزینه 
 نایب فاعل هو مستتر ) فاعل هو مستتر( -مبنی للمجهول )مبنی للمعلوم( –: الزم )متعدی( 4 رد گزینه

 : الزم )متعدی(1رد گزینه  3  یگزينه ـ91
 : الزم )متعدی(2رد گزینه 
 نایب فاعل "ضمیر ها بارز" ) فاعل "ضمیر هو مستتر"( –: مبنی للمجهول )مبنی للمعلوم( 3رد گزینه 

 )نعت و مجرور بالتبعیۀ للمعنوت(: مجرور به حرف جر1رد گزینه  3  یگزينه ـ92
 : اسم مبالغه )صفت مشبه(3رد گزینه 
 : اسم تفضیل ) صفت مشبه(4رد گزینه 

 در فعل "ِانکسر" ریشه فعل کَسَر بوده و در سه حرف اصلی آن حرف "نون" دیده نمی شود. 3  یگزينه ـ93
 فعل "لم یُجد" با ریشه )ج و د( فعل معتل اجوف است. 3در گزینه  7  یگزينه ـ94
بـه ترتیـب  1,2,3آمده است و فعل شرط نمی باشد, اما در گزینه « َمن موصول»فعل ماضی "حاولت" پس از  4در گزینه  3  یگزينه ـ95

 تعّلم( فعل شرط و محاًل مجزوم می باشند. –طلب  –فعل های )أدرک 
ل" صیغه للغایبة می باشد و فاعل در این صیغه جایز االستتار می باشد که با 3در گزینه  7  یگزينه ـ96 توجه بـه اینکـه  فعل جمله "ال ُتَنزِّ

عم" مفعـول بـه جملـه  قبل از فعل جمله کلمه ی "الّسماء: )مفرد مونث(" دیده می شود, بنابراین فاعل جمله " هی مستتر" است و کلمه "الـنِّ
 است, بنابراین فعل جمله معلوم است.

 : همانا نعمت ها از آسمان حاظر و آماده پایین نمی آیند.3ترجمه گزینه 
مه مصباح خبر مفرد است که با مبتدا )العلماء( مطابقت ندارد. خبر مفرد باید از نظر تعداد با مبتدا مطابقت کل 2در گزینه  3  یگزينه ـ97

 کند, بنابراین مصباح نادرست است و باید به صورت مصابیح )جمع( بیاید.
 بعد  -وسط -فوق -قرب -مفعول فیه )ظروف زمان/ مکان( عبارتند از: لیلة 7  یگزينه ـ98

 لیه و مجرور می باشد.کلمه "الجمعة" مضاف ا*
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"مسرورًا" حال و صاحب حال ضمیر "ی" در فعل ساعدنی می باشد که نقش آن مفعول به و محاًل منصوب مـی  3در گزینه  7  یگزينه ـ99
 باشد که با سایر گزینه ها که صاحب حال آنها فاعل )مرفوع( است تفاوت دارد.

 دیده می شود.فعل جمالت مثبت است و مستثنی منه در آن  1،3،4در گزینه های  3  یگزينه ـ111
کلمه "الحکمة" مستثنی می باشد ولی مستثنی منه آن محذوف است و نوع مستثنی، مفرغ است زیرا جمله قبل از "إاّل" ناقص است و  2اما در گزینه 

 مفعول به، در آن دیده نمی شود.

نـازل » 3و  1شـود بنـابراین گزینـه بایـد ترجمـه  "نازل می کنیم"مضارع می باشد و به صورت « نّزُل نُ »با توّجه به زمان فعل  3  یگزينه ـ111
 ، اضافه است زیرا در عبارت سوال تاکیدی دیده نمی شود.«فقط»  4غلط است، در گزینه « ایمکرده

« میهمـان جدیـد»به معنی این، ترجمه نشده اسـت و « هذه( »3ترجمه شده است. در گزینه )« ِمن مکاننا( »1در گزینه ) 3  یگزينه ـ112
( میهمان 4ال باید نکره ترجمه شود. یعنی به صورت )میهمانی جدید / یک میهمان جدید(، در گزینه )معرفه است که با توجه به صورت سو

 جدید باید به صورت میهمانی جدید )نکره( ترجمه شود.
 باید به صورت ماضی استمراری ترجمه گردد.« کاَن + فعل مضارع»با توجه به زمان فعل  3  یگزينه ـ113

ترجمه نشده است و کلمه )حذاء : کفش( مفرد اسـت و « عمری»( واژه 2صحیح است. در گزینه ) به صورت گریه می کردم« کنت أبکی»ترجمه 
به صورت ماضی ساده نادرست اسـت و بایـد بـه صـورت ماضـی « گریه کردم( »3( کفش ها باید به صورت مفرد بیاید. در گزینه )2در گزینه )
 راه می رفتم ترجمه نشده است.« أمشی»و فعل « عمری( »4ترجمه شود. در گزینه )« گریه می کردم»استمراری 

قطـرات »به صورت ترکیب اسمی )اسم + صفت + مضاف الیه( باید ترجمـه شـود یعنـی « الصغیرة الماء قطرات»ترکیب  3  یگزينه ـ114
« : موجـود الموجغوةة»( کلمـه 4( و )3ترجمه نشده اسـت، در گزینـه )« : کوچک الصغغیرة»(، کلمه 2صحیح است. در گزینه )« کوچک آب

 رجمه نشده است.ت
هـیچ »صحیح است، ال بر سر اسم ال نفی جنس است و به صـورت « هیچ کودکی»به صورت « ال أکل»ترجمه  1در گزینه  3  یگزينه ـ115

باید « کنت آمنُت ( »3ترجمه می گردد. در گزینه )« به مهربانی مادرش»به صورت « بعطوفة أّمغ ( »2ترجمه می شود. در گزینه )« ... نیست
 ترجمه شود.« ایمان آورده بودم»)کان + فعل ماضی( ترجمه گردد یعنی باید به صورت به شکل ماضی بعید 

 یعنی قدر فرصت را بدان و از دست دادن آن دوری کن.« باةر الفرصة و احذر فوتها»مصرع  3  یگزينه ـ116
 ( با مفهوم سوال ارتباطی ندارد.1به مفهوم سوال نزدیک است اّما گزینه ) 4و  3و  2گزینه 

 باید به تطابق فعل با ضمایر مرتبط توجه کنید.در این سوال  3  یگزينه ـ117
بـا « اطاَعـت»( صیغه 2مونث می باشد. در گزینه )« اطاَعت»مذکر و « هُ »تناسب ندارد « رّبه»با ضمیر موجود در « أطاَعت»( صیغه 1در گزینه )

باشد. دقت کنید هرگاه پس « خیرخواه ترین»سبی برای به تنهایی نمی تواند معادل منا« خیر( »3تناسب ندارد و در گزینه )« فإّنه»ضمیر موجود در 
 ترجمه می گردد.« ترین»از اسم تفضیل )أفعل( اسم )ال( دار بیاید به صورت پسوند 

 نیکوترین مردم –مثال: افضل الناس 
 در این سوال به اسم های مفرد و جمع باید دّقت شود. 3  یگزينه ـ118

 جمع است نه مفرد.« درها»به معنای « أبواب»ه جای یکدیگر استفاده شده اند و ب« َعلی : بر»و « ِلـ : برای»( حروف جر 2در گزینه )
 تناسبی ندارد.« باز کردن»از نظر ترجمه با مفهوم « تجعل»( فعل 4و  3در گزینه )

 «!در»است نه « درها»( أبواب به معنای 4و در گزینه )
 ترجمه متن درک مطلب

تفاقات مختلف که گرگ یکی از شخصیت های داستان است. که باعث شـده انسـان و گـرگ دشـمن داستان های کودکان در گذشته پر است از ا
یکدیگر به حساب بیایند. از ویژگی های گرگ سرعت دویدن او است. اما آهوها با وجود سرعت باال )به سرعت( خسته می شوند در حالیکه گـرگ 

 و را صید کند.سرعت یکسان حرکت را حفظ می کند که باعث می شود بتواند آه
ستانی از توانایی های دیگر گرگ ها تونایی حمل حیوانات سنگین برای مسافت طوالنی است. گرگها انفرادی یا به صورت جفت در جنگلها و مناطق کوه

 تر می شوند. زندگی می کنند و فقط در زمستانها برای تهیه غذا دور هم جمع می شوند. هر چه هوا سردتر شود گرگها خطرناک تر و بی پروا
. تولـه گرگها در روز می خوابند و شب ها به صید می پردازند. در پایان زمستان گرگ ماده به دنبال جایی برای به دنیا آوردن توله هایش می گـردد

 پای خود می ایستند. های گرگ در اولین روزهای زندگی شان کور هستند، بنابراین مادر از آنها نگهداری می کند، اّما پس از مّدتی توله ها روی
 چه زمانی گرگ ماده به دنبال جایی برای بدنیا آوردن توله هایشان می گردد؟ 7  یگزينه ـ119
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 جواب مورد نظر است )در متن آمده که در پایان زمستان و این معادل است با نزدیک شدن به بهار( "عندما یقرب الربیع"
 ااُلُمّ ( »4در گزینه ) 3  یگزينه ـ111

ّ
نادرست است زیرا در متن گفته شده که فرزندان در « علی أوالة انفسُهم ة الحیاة من البدایةمسؤولیّ  تحول

 ابتدا نمی توانند ببینند و مسؤولیت زندگی بر عهده خودشان نمی باشد.
 گزینه نادرست است زیرا در متن اشاره شده که گرگ ها در جنگل ها نیز زندگی می کنند. "ال یعیش بین األشجار أبداً " 3  یگزينه ـ111
 ،در متن به آنها اشاره شده است. 4و  3و  2)در متن به تعداد فرزندان گرگ اشاره ای نگردیده است( اما گزینه  "عدد االوالد" 3  یگزينه ـ112

« أَحُد به صـورت مرفـوع»بوده که خبر افعال ناقصه باید منصوب باشد ولی در این گزینه « یکوُن »خبر فعل ناقصه « أحد» 7  یگزينه ـ113
 آمده است که گزینه نادرست می باشد.

تاِء »مفعول فیه و منصوب و « ِخالَل »فعل مضارع باب افتعال می باشد و  تجَتِمُع  3  یگزينه ـ114 « غـذاِء »مضاف الیه و مجرور می باشـد و کلمـه « الشِّ
 خبر فعل ناقصه و منصوب می باشد.« اکثَر »می باشد و مرفوع است و « أصبح»اسم فعل ناقصه « الذئاُب »می باشد و « َعن»مجرور به حرف جر 

بایـد بـدلیل فاعـل و « البرَد »پاسخ خواهد بود که حرکت  4یح است و با توجه به صحیح بودن سایر گزینه ها مطمئنًا گزینه صح 3و  2و  1گزینه 
 باشد.« البرُد »مرفوع به صورت 

 مضارع که مبنی هستند. 12و  6موارد متعّدی و مبنی )بدلیل اینکه فعل مضارع معرب است( به جز در صیغه  1در گزینه  3  یگزينه ـ115
 می باشد.« الذئاب»فاعل ضمیر هی مستتر نادرست است زیرا فاعل  2در گزینه 
 الزم است و )به مفعول نیاز ندارد(« تنام»موارد بدون اعالل و متعّدی نادرست اند زیرا فعل  3در گزینه 

 است.« واو»موارد نادرست عبارت است از: )فاعله ضمیر النون بارز( فاعله ضمیر بارز  1در گزینه  3  یگزينه ـ116
 موارد نادرست عبارت است از: متعّدی زیرا فعل الزم است )به مفعول نیاز ندارد( 3 در گزینه

 است.« واو»موارد نادرست عبارت است از فاعله ضمیر النون بارز، زیرا فاعل ضمیر بارز  4در گزینه 

 ثالثی مّجرد است.: موارد نادرست عبارت است از صفت مشبهه زیرا خارق بر وزن فاعل بوده و اسم فاعل 1در گزینه  7  یگزينه ـ117
مضـاف الیـه و  4است و در گزینه « منصرف»جزء اسمهای غیر منصرف نمی باشد و « خارقة»: ممنوع من الصرف نادرست است زیرا 2در گزینه 

 دارد.« ةبقو»را برای موصوف « نعت / صفت»نقش  خارقةمجرور نادرست است زیرا کلمه 
دای جمله آمده و فاعل آن اسم ظاهر )اسم مرفوع( است باید فعل در ابتدای بدلیل اینکه ابت« یستطیعون»فعل  2در گزینه  3  یگزينه ـ118

ظاهر شود زیرا جملـه « َیشَجعن»باید به صورت جمع مونث غایب « ُتشَجعَن »فعل  3بیاید. در گزینه « یستطیع»جمله به صورت مفرد یعنی 
 مخاطب است و نادرست می باشد.« ُتشجعن»غایب است نه مخاطب و فعل 

 ظاهر شود.« ِاعَملی»نیز باید به صورت مفرد مونث غایب یعنی « ِاعملن»مفرد مونث مخاطب است لذا فعل امر « تعدین» 4نه در گزی
ر هنگام مجزوم شـدن بایـد حـرف جواب شرط و مجزوم است و فعل های معتل ناقص )رَجَو( د« نرجو»فعل  3در گزینه  7  یگزينه ـ119

 اش حذف گردد.عّله
 در بیاید.« نرُج »ذف شود و به صورت ح« واو»یعنی باید حرف عّله 

 ( نادرست می باشد.2باید حذف شود بنابراین گزینه )« المعلمون»در هنگام مجهول کردن فاعل جمله معلوم یعنی  3  یگزينه ـ121
 در صورت سوال خبر نواسخی که نوع آن با بقیه متفاوت است را می خواهد. 3  یگزينه ـ121

 می باشند.« ستصبح»و « َلن»نصوب برای فعل های ناقصه هر دو خبر مفرد و م« مقاوماً »و « لطیفاً ( »1در گزینه )
 اسم حروف مشبهه می باشد.« أَکَل »در « ه»می باشد. ضمیر « کأّن »خبر مفرد و مرفوع برای حرف مشبهه « مصباح( »2در گزینه )
 است نه خبر جمله فعلیه.« اسم»ست و خبر مفرد ا« أَکَل »مصدر فعل « أکل»می باشد دقت کنید که « کان»خبر مفرد برای فعل ناقصه « أکل( «3در گزینه )

 می باشد.« لیس»خبر از نوع شبه جمله برای فعل ناقصه « من المالئکه( »4در گزینه )
 و با بقیه گزینه ها نوع خبر متفاوت است.

 در صورت سوال به مفعول مطلق تاکیدی اشاره دارد. 3  یگزينه ـ122
 فعل( ندارد. ( مفعول مطلق )مصدر منصوب و هم ریشه از جنس1گزینه )

مفعول مطلق نوعی )بیانی( است نه مفعول مطلق تاکیدی )مفعول « اشکرهُ »مفعول مطلق است اّما بدلیل وجود جمله وصفیه « مساعدة( »2در گزینه )
 مطلق تاکیدی بعد از آن مضاف الیه و صفت دیده نمی شود(.

 ( مفعول مطلق دیده نمی شود.3در گزینه )
 می باشد.« یشّجعان»مفعول مطلق تاکیدی از فعل « تشجیعاً ( »4در گزینه )

 بررسی گزینه ها:  3  یگزينه ـ123
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 است که حالت ذوالحال )صاحب حال( را بیان می کند.« اسمی مشتق / نکره و منصوب»حال 
 می باشد.« نعتصُم »مستتر در فعل « نحُن »حال و منصوب بوده و ذوالحال آن ضمیر « خاضعات( »1در گزینه )
 می باشد.« ااُلخت»حال است و ذوالحال آن اسم ظاهر « مشغولة( »2در گزینه )
 در فعل مساعدُت می باشد.« ت»حال و ذوالحال آن ضمیر بارز « شاکرة( »3در گزینه )
 می باشد.« ت»حال و ذوالحال آن ضمیر بارز « فرحة( »4در گزینه )

 دقت کنید حال و ذوالحال از نظر جنس و تعداد باید با هم مطابقت کنند.
تمییز و منصوب است تمییز اسمی جامد و نکره و منصوب است که میتوان از طریق ترجمه و پرسش « َفهماً ( »3گزینه ) در 7  یگزينه ـ124

 به وجود آن پی برد.« از چه نظر / از چه جهت»
ر پاسـخ بگـوییم )َفهمـًا / از می توانیم بپرسیم ینِقُص )کم می شود از چه نظر / جهت( و د 3تمییز وجود ندارد، مثاًل در گزینه  4و  2و  1در گزینه 

 لحاظ فهم و دانش(
 در صورت سوال به مستثنی که با بقیه متفاوت است اشاره دارد. 3  یگزينه ـ125

 مستثنی تام و منصوب است زیرا جمله مثبت است.« البعض( »1در گزینه )
 مستثنی مفرغ با نقش فاعل و مرفوع است.« هذا( »2در گزینه )
 کامل است.« إاّل »منصوب است زیرا جمله قبل از مستثنی تام و « خمسة( »3در گزینه )
 مستثنی تام و منصوب می باشد.« إثنیِن ( »4در گزینه )

   3  یگزينه ـ126
دقت شود که در سواالت ترجمه هر کلمه باید در معنا و جایگاه خود ترجمه شود و ترجمه فعل به صورت اسـم و همینطـور رعایـت نقـش اصـلی 

 کلمات ضروری است.
 آمده است. 4معنی "برای من چیزی" فقط در گزینه  ترجمه کلمه "بی ما" به

 3  یگزينه ـ721

 (4، 3، 2ترجمه کلمه "عظیمه" به صورت بزرگتر غلط است. )رد گزینه های 
 (4، 3غلط است. )رد گزینه های « ببینی»فعل َتَر مضارع است و ترجمه آن به معنی 

 3  یگزينه ـ721

 در هنگام ترجمه نباید به جمله چیزی اضافه یا از آن کم شود.
 درست است.« درشت خوی سنگدل مباش »به صورت « ال تکن فضًا غلیظ القلب » یح ترجمه صح

 7  یگزينه ـ721

 به درستی آمده است. 3فقط در گزینه « درخت وجودت را سرسبز نگه دار»" احفظ شجرۀ وجودک محضرۀ " به معنی 
 (2ـ البرتقال، معرفه است و نباید به صورت نکره )پرتقالی( ترجمه شود. )رد گزینه 

 3  یگزينه ـ731

 ی درست گزینه ها:ترجمه 

 ( اگر عقلی مثل عقل امروز را داشتم پس خطا نکرده بودم.1

 ( پس باید از خطاهای گذشته ی خود پند بگیریم.3

 ( همیشه از خطاها )باید( دوری کنیم زیرا بعضی از آثار آن ها ویران کننده است.4
 3  یگزينه ـ737

 نادرست است. با صورت سوال و سایر گزینه ها هماهنگی ندارد و 2مفهوم بیت گزینه 
 7  یگزينه ـ732

 (4و  2به معنای " یدک ااُلخری" صحیح است. )رد گزینه های « دست دیگرت»ترجمه 
 (4و 1به معنای "فی ید الله" صحیح است. )رد گزینه های « در دست خداست»ترجمه 
 3  یگزينه ـ733

 (3و 1ـ ترجمه صحیح کلمه دنیوی به صورت "الّدنیّویۀ" درست است. )رد گزینه 
 (4و  3ورت "الّدار اآلخرت" درست است. )رد گزینه به ص« سرای آخرت»ترجمه 
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 ترجمه متن درک مطلب
 تمام موجودات زنده

 موجودات زنده در سه ویژگی مشترک هستند: اولی آن ها تنفس است و دومی آن ها نیازهای غریزی آن ها مانند تشنگی و آخری ادامه داشتن رشد
 آن ها تا انتهای زندگی خود.

ن سه ویژگی توصیف نشود، موجود زنده به حساب نمی آید. اّما این )موضوع( مانع آن ها نمی شود که هر موجودی ویژگی ها و و هر چیزی که با ای
 نیازهای خاص خود را داشته باشد.

رخی دیگـر بـه پس می بینیم که بعضی در آب و بعضی دیگر خارج از آب روی خشکی زندگی می کنند. بعضی از انواع زندگی به سرما نیاز دارد و ب
گی گرما. قسمتی از مخلوقات با گیااهان تتغذیه می کنند و دیگری با حیوان و سومی از همه ی آن ها می خورد. برخی از حیوانات چند ساعت زنـد

شـکی و می کنند و برخی چند سال، پس درختان بیش تر از هر چیز دیگری زندگی می کنند. پس انسان در این زمینه و به لطف پیشرفت هـای پز
 توّجهات بهداشتی در آن، نسبتًا بیش تر از گذشته زندگی می کند.

 پیدا کنید خطا را:    3  یگزينه ـ134
 هر موجودی که احساس نمی کند در وجودش ...، موجود زنده نیست!

 : "مقدار عمرش"4گزینه 
 پیدا کنید صحیح را:     3  یگزينه ـ135

 نیست ... جزئی از خصوصیات مشترک موجودات زنده.
 نیاز به هوا-4نیاز به غذا     -3مرگ و حیات   -2مکان زندگی    -1

 خطا را مشخص کنید:         3  یگزينه ـ136
 ـ عمر حیوانات مساوی عمر گیاهان نیست!1
 کمترین زمانی یک موجود زنده، زندگی می کند یک روز است! -2
 توجهات بهداشتی و پایبندی به آن سبب می شود که مخلوق )موجود( بیشتر زندگی کند! -3
 بتدا و انتها در زندگی از صفات مشترک بین موجودات است!وجود ا -4

 خطا را مشخص کنید:      7  یگزينه ـ137
 موضوعاتی که آمده بود در متن به ترتیب...

 کارهای سالم  -عمر درختان -حیات در آب -2 عمر انسان  -عمر گیاهان -نیازهای غریزی-1
 عمر موجودات –ویژگی های خاص  –ک ویژگی های مشتر -4 سرما و گرما درحیوانات  -تغذیه –تکامل  -3

 خبر أنَّ مرفوع است و به صورت "َیعیَش" غلط است. 3  یگزينه ـ138
ماَت" غلط است. 3  یگزينه ـ139 قدُّ  جمع مونث سالم فتحه قبول نمی کند و "التَّ
صحیح و سالم / فعل مرفوع و فاعله  –متعدی  –للمعلوم  –مبنی  –معرب  –مجّرد ثالثی  -للغائب  –فعل مضارع « یمنع» 7  یگزينه ـ141

 الجملة فعّلیةو « هذا»
فعل و  –معتل ناقص  –مبنی للمعلوم  –الزم  –معرب  –مزید ثالثی )من باب تفّعل(  –للغائب  –فعل مضارع «: یتغّذی» 3  یگزينه ـ141

 مستتر« هو»ضمیر  –فاعله 
صـحیح اآلخـر / ظـرف أو  –معّرف باألضـافه  –منصرف  –معرب  –مشتق )اسم فاعل(  –مذکر  –مفرد  –اسم « خارج» 3  یگزينه ـ142

 للمکان مفعول فیه
 اسم موصول برای جمع مونث است ولی در این گزینه باید از اسم موصول مفرد مونث استفاده کرد. )اّلتی(« الاّلتی» 3  یگزينه ـ143
 گزینه "لم ترجو" غلط است و باید به شکل "لم ترج" باشد. 3  یگزينه ـ144
 : همانا کالم بیهوده هرگز تأیید نمیشود.1ترجمه گزینه 3  یگزينه ـ145
 میر ی( می باشد بنابراین نمی تواند خبر مقدم داشته باشد.دارای شناسه )ض« ستصبحین»چون فعل  7  یگزينه ـ146
 است. )باعث حذف حرف عله شده است.(« الی ناهیه» 3  یگزينه ـ147
 ظرف هستند.« سنین –أینما  –أین »تابع آن است. در سایر گزینه ها « الیوم»مفعول به و « هذا» 3  یگزينه ـ148
 مفعول مطلق هستند.« اً ذکرًا، سبحان، حقّ »مفعول به دوم است. در سایر گزینه ها « موضوعاً » 3  یگزينه ـ149
 "ناجحًا" بیان کننده حالت فاعل است. 1( حال بیان کننده حالت فاعل است ولی در گزینه 2،3،4در گزینه های ) 3  یگزينه ـ751


