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پایۀ دهم

عّین ما ليس فيه جمٌع ساملٌ للمؤنث: -  

۲( َدفعُت له مقداراً من الّرياالت الّتي كانت معي!  1( ِمن صفات املؤمنني بَشاشة الوجه!     

۴( الّذين يُقتَلون يف سبيل اللّه ليسوا من األموات! ۳( األرُض كرٌة من الُكرات يف الفضاء!     

»شجراُت حديقتنا ذات غصون نرضة ألّن اهتاممنا بشؤونها كثري!« عّین الرتجمة الصحيحة:-  

1( باغ ما درختانی دارد با شاخه های باطراوت زیرا به کارهای آن بسیار رسیدگی شده است! 

۲( به خاطر رسیدگی و توّجه ما به امور باغ، درختان آن دارای شاخه های تروتازه ای شده است! 

۳( درختان باغ ما دارای طراوت و تر و تازگی هستند زیرا اهتامم ما به کارهای آن زیاد است! 

۴( درختان باغ ما دارای شاخه های تروتازه ای است زیرا رسیدگی ما به کارهای آن زیاد است!

 عّین ما فيه جمٌع ساملٌ للمؤنث: -  

۲( أوقات الدراسة تبدأ من الثامنة صباحاً!  1( أجمل األصوات لصوت القرآن!    

۴( تبدأ اإلدارات عملها من الثامنة صباحاً! ۳( هذه األبيات تتعلّق بشاعر كبريٍ!     

عّین ما ليس فيه جمٌع سامل للمؤنث: -  

۲( يل جّواٌل من أّدق الجّواالت الجديدة!  1( لَطَمنا العدوَّ أشدَّ اللّطامت!    

۴( صوُت تالوة القرآن ِمن أجمل األصوات لنا!  ۳( لبعض أولياء اللّه كرامات كثرية!     

عّین نوع الجمٌع يختلف عن الباقي: -  

۲( علينا أن نرحم املساكني!  1( رايت هؤالء املؤمنني يف املسجد!    

۴( اتّحاد املسلمني بسبّب تقّدمهم!  ۳( شاهدت الطاّلب جالسني يف الصّف!     

)إّنا ولیُّکم اللُّه و رسوله و الّذين آمنوا ...( عّین الصحيح يف ترجمة اآلية الكرمية:-  

1( ولّی شام فقط اللّه است و رسول او و کسانی که ایامن آورده اند ... 

۲( هامنا ولی شام خداوند است و پیامربش و هر کس ایامن بیاورد ... 

۳( َسور شام بدون شک اللّه است و پیامرب و آن که ایامن آورده است ... 

۴( به درستی که خداوند َسور شام است و رسول او و کسی که ایامن آورده است ...
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»انسان قوی راست می گوید و انسان ضعيف دروغ می گوید!« عّین الصحيح يف التعريب:-  

1( كّل إنسان قوّي يصدق و كّل إنسان ضعیف کاذب! 

۲( يصدق اإلنسان القوّي و يكذب اإلنسان الضعيف! 

۳( اإلنسان القوّي صادق و اإلنسان الضعيف کاذب! 

۴( يصدق كّل إنسان قوّي و يكذب كّل إنسان ضعيف!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-  

»العاقل هو الّذي ال يقبل كّل قول، بَل يتأّمل يف البداية فيه!«: 

1( عاقل هامن کسی است که هر سخنی را منی پذیرد، بلکه در آغاز به آن می اندیشد! 

۲( عاقل کسی است که همۀ سخنان را منی پذیرد، زیرا او در آغاز کار بدان دقت کرده است! 

۳( شخص عاقل هر سخنی را قبول منی کند، چه او ابتدا به آن اندیشیده است! 

۴( خردمند کسی است که همۀ سخن را منی پذیرد، و ابتدا به آن فکر می کند!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-  

)ملّا رأى املرشكون األحزاب قالوا هذا ما وَعَدنا اللُّه(: 

1( مرشكان وقتی »احزاب« را دیدند گفتند این چیزی است که اللّه به ما وعده داد! 

۲( وقتی مرشكان به »احزاب« نگریستند گفتند این نیست آنچه خداوند به ما وعده داد! 

۳( مرشکین چون »احزاب« را دیدند گفتند این هامنست که اللّه به ما وعده نداده بود! 

۴( آنگاه که مرشکین چشمشان به »احزاب« افتاد گفتند این است آنچه وعدۀ اللّه به ما بود!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

)أنزل اللّه سكينته عىل رسوله و عىل املؤمنني(: 

1( خداوند آسایش را بر رسول و بر مؤمنان فرود آورد! 

۲( اللّه آسودگی خاطر را بر پیامرب خود و ایامن آورندگان نازل کرد!  

۳( اللّه آرامش خود را بر پیامرب و بر ایامن آورندگان به او فرو فرستاد!

۴( خداوند آرامش خود را بر رسول خویش و بر مؤمنین نازل کرد! 

عّین العبارة فيها الفعل املضارع أكرث:-   

1( ال يتأثّر جسم البطّة باملاء ألّن له غّدة طبيعيّة يف ذنبها! 

۲( اِبتعدت الحيوانات بصوت الغراب يُحّذرها عن منطقة الخطر! 

۳( استطاعت هذه الحرباء أن تُدير عیّنيها يف اتّجاهات مختلفة!

۴( يذهب الغّواصون إىل أعامق املحيط حتّى يشاهدوا عمق البحار! 
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عّین ما ليس فيه التضاّد:-   

1( ال أشعر هذه األيّام اللّيل و الّنهار من شّدة التّعب و املاللة! 

۲( للحديقة بابان أصليّان مغلقان لكّن بابا فرعيّاً لها و هو مفتوح دامئاً! 

۳( بدأُت هذا االُسبوَع بطاقة كثرية و انتهيت منه بالرجاء إىل املستقبل! 

۴( أكرث الناس يحبّون األلوان الطبيعيّة مثل اللَّون األخرض و اللّون األزرق الساموّي!

عّین الصحيح عن نوعّية الكلامت.-   

»أكتب نّصا باللّغة العربّية ثّم اُكتب ترجمته الفارسية!«: 

١( اللّغة: اسم - مفرد مؤنث - مضاف 

۲( اُكتب: فعل أمر - للمخاطب - متعدٍّ 

۳( ترجمة: مفرد مؤنّث - مضاف إىل »الفارسية« - مفعول 

۴( الفارسية: اسم - مفرد مؤنث - صفة للموصوف ضمري »هـ«

عّین الخطأ يف كتابة الساعة يف العبارات التالية:-   

1( أنام كّل ليلة رأس الساعة العارشة و النصف! 

۲( كّل يوم أبدأ بالدرس يف الساعة السابعة و الّربع! 

۳( سأرجع من املكتبة إىل بيتي يف الساعة الخامسة إالّ ربعاً!

۴( ذهبت مع اُّمي إىل السوق يف الساعة السادسة مع ربعاً! 

عّین ما فيه املتضاد:-   

١( الّنوم أخو املوت فاحفظ حّده واجتنب من كرث ته! 

۲( شّجع التالميذ فريقهم الفائز يف نهاية املسابقة كثرياً! 

۳( للحديقة بابان أصلیّان مغلقان، لكّن باباً فرعيّاً لها و هو مفتوح دامئاً! 

۴( أكرث الناس يحبّون األلوان الطبيعيّة مثل اللّون األخرض و اللّون األزرق الساموّي!

عّین ما فيه تضادان اثنان:-   

1( هو الّذي خلق اللّيل و الّنهار و الّشمس و القمر! 

۲( اُنظر إىل هذا الفصل كيف يصبح هواؤه بارداً و حاّراً!  

۳( ما أجمل الّشمس و ضياءها، دقائق بعد الطلوع و قبل الغروب! 

۴( البخار املرتاكم يصعد إىل السامء و ينزل منها بشكل املطر!

عّین الصحيح عن نوعّية الكلامت املشار إليها بخط. -   

»َمن َزرع الُعدوان حصد الُخرسان!«: 

1( الخرسان: اسم - مثّنى مذكر 

۲( زرع: فعل ماٍض - للغائب - حروفه أصليّة »ز - ر- ع« 

۳( العدوان: اسم - جمٌع مکرّس )مفرده: عدّو( 

۴( حصاد: فعل ماٍض- حروفه األصلية أو ماّدته »ح - د - ص«
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عّین الخطأ:-   

رر،: پروردگار آسامن را با ستارگانی چون در زینت می بخشد!  1( قد زان الله الّسامء بأنجم مثل الدُّ

۲( و جعل الضياء و الحرارة يف الّشمس املنوَّرة: و روشنایی و گرما را در خورشید نورانی قرارداده، 

۳( و خلق اإلنسان خليفًة لنفسه عىل األرض، و انسان را خلیفه ای برای خود بر روی زمین خلق کرده،

۴( و جَهّز بقوٍة ليست يف املوجودات االُخرى!: و او را به نیرویی مجّهز کرده که در موجودات دیگر نیست! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»اِنتخب من بني تالميذک صديقاً يعمل بقوله و ال يكذُب و يُحّبک!«: 

1( از میان همکالسی هایت دوستی را برگزیدم که به قول خود عمل کند و دروغ نگوید و تو را دوست بدارد! 

۲( از بین دانش آموزان خوددوستی انتخاب کن که به سخن خود عمل کند و دروغ نگوید و تو را دوست بدارد! 

۳( در میان دانش آموزان خویش دوستی که به قولش عمل می کند و دروغ گو نیست و به تو محبت می کند، را انتخاب کن! 

۴( در بین همکالسی های خود یک دوست انتخاب می کنم که به حرفش عمل مناید و دروغی نگوید و به تو محبت کند!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.  -   

»هو الّذي صرّي أرضاً كانت قد ماتت خرضة بإنزال املطر!«: 

1( اوست که زمینی را که مرده بود با فروریخنت باران سسبز گردانید! 

۲( او هامن کسی است که زمین مرده را با فرود آمدن باران سسبز گردانَد! 

۳( اوست که زمینی را که مرده است بوسیلۀ ریزش باران سسبز می گرداند! 

۴( او کسی است که زمینی را که مرده بود با نازل کردن باران سسبز گرداند!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

)الحمد للّه الذي خلق الساموات و األرض و جعل الظلامِت و الّنور(: 

1( ستایش برای خدایی است که آسامن ها و زمین را خلق کرده و ظلامت و نور را برقرار کرده است! 

۲( ستایش از آِن اللّه است که آسامن و زمین را خلق کرده، تاریکی ها و روشنایی ها را برقرار کرده است! 

۳( حمد و ستایش از آِن اللّه است که آسامن و زمین را بیافرید سپس تاریکی و نور را بنهاد!

۴( حمد خدایی را است که آسامن ها و زمین را آفريد آنگاه پس از ظلمت نور را قرارداد! 

عّین الخطأ عن الفعل: -   

1( إحدى ُحجرات املدرسة كان قد فرغ من ساكنيها!    

۲( أنزل ثالثة عاّمل كلَّ البضائع اليوم من الّسيارة!  

۳( بعض الناس يحبّون أن يَرحموا اآلخرين حتّى يَرحمهم اللّه! 

۴( العاقل من ال يعزم عىل أمٍر دون تحقيق، و يفّكر فيه أّوالً!
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عّین الخطأ عن الّساعة:-   

1( الساعة السابعة والنصف قبل الساعة السادسة! 

۲( الساعة الثالثة و النصف قبل الساعة الرابعة متاماً! 

٣( الساعة السادسة إالّ ربعاً بعد الساعة الخامسة و الرّابع! 

بع بعد الساعة الرّابعة و الّنصف! ۴( الساعة الخامسة و الرُّ

عّین ما ليس فيه املرتادف:-   

1( بعض األشياء رخيصة و بعضها غالية يف الّسوق! 

۲( هذا التلميذ مجّد جّداً و هو من املجتهدين يف الّصف! 

۳( رقد الطفل املريض يف املستشفى و نامت والدته جنبه!

۴( نور القمر من ضیاء الّشمس و نحتاج إليهام!  

عّین ما فيه املتضاد:-   

1( هذا الطّعام مسموح لنا و لكّنني منعني الطبيب ألّن مريض! 

۲( ال نُحّب الخرسان ال نزرع العدوان أبداً! 

۳( إّن النارص و النارصة يف القتال يحاوالن كثرياً! 

۴( إّن الكالم كالّدواء يجب أن ال نتكلّم به كثرياً!

عّین الصحيح عن نوعّية الكلامت املشار إليها بخّط.-   

»بَحثت يف املكتبة عن ُجَمل قصرية حول عظمة مخلوقات اللّه!«: 

1( بحثت: فعل ماٍض - للمخاطب - ضمريه الفاعىل »التاء«  

۲( مخلوقات: جمٌع ساملٌ للمؤنث - عىل وزن »مفعول« فهو اسم مفعول 

۳( قصرية: مفرد مونث - مضاف إليه

۴( جمل: اسم - مفرد مذکر 

عّین الصحيح عن نوعّية الكلامت املشار إليها بخّط.-   

»اُنظر إىل الّشمس الّتي جذوتها ُمستعرة!«: 

۲( اُنظر: فعل أمر - للغائب  1( الّشمس: اسم - مفرد مؤنث     

۴( مستعرة: فعل مضارع – للغائبة ۳( جذوة: اسم - مفرد مذکّر    

عّین الصحيح عن نوعّية الكلامت املشار إليها بخّط.-   

»ذاک هو اللّه الّذي أنعمه مهمرة!«: 

۲( ذاک: اسم إشارة - للمفرد القريب  1( هو: ضمري متّصل - للغائب     

۴( اللّه: لفظ الجاللة - اسم - مفرد مذکّر ۳( أنعم: جمٌع مکرّس أو تكسري )مفرده: نعیم(    
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عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

۲( ال تَنظُروا إىَل كَرثِة َصالتِهم وَصوِمهم!  1( قُْل َمن أوَجَد يف اللَّيِل قَمرَُه!    

۴( إَذا َملَک األراُدُل َهلَک االفاُضُل!  رُر ِمن األحجاِر الجميَلِة الغاليِة!      ۳( الدُّ

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب. -   

»ماه به اطراف زمین می چرخد ولی نور آن از خورشید است!«: 

۲( یدور القمر أطراف األرض و نوره من الّشمس!  1( القمر يدور حول األرض ولكّن نوره من الّشمس!    

۴( القمر يتحّرک حواىل األرض أّما ضياؤه فمن الّشمس!  ۳( يتحّرک القمر أطراف األرض و ضياؤه فمن الّشمس!  

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب. -   

»دانش بجویید زیرا طلب علم از فرایض است!«: 

۲( اُطلنب العلوم ألّن طلب العلم فريضة!  1( اُطلبا العلم فإّن طلب العلوم واجب!   

۴( اُطلبوا العلوم ألّن طلب العلوم من الواجبات!  ۳( اُطلبوا العلم فإّن طلب العلم من الفرائض!   

عّین الخطأ:-   

1( إّن القمر يأخذ ضياءه من الشمس: ماه نورش را از خورشید می گیرد!  

۲( نريد من اللّه أن يجعل لنا لسان صدٍق يف اآلخرين: از خدا خواسته ایم که یاد نیکو را برای ما در دیگران قرار دهد! 

۳( اِشرتيت مالبس الّنسائية ذات األلوان املختلفة: لباس های زنانه ای را که دارای رنگ های مختلف است خریدم! 

۴( الناس يحبّون الذر كثرياً ألنّه من األحجار الغاية: مردم مروارید را بسیار دوست دارند زیرا آن از سنگ های گران قیمت است!

عّین الصحيح:-   

1( كان املوظّفون يف قاعة القطار إلرشادنا: کارمندان در سالن فرودگاه هستند تا هدایتامن کنند! 

۲( ذهبنا إىل املطار لنسافر مع أصدقائنا: ما با دوستامنان به فرودگاه می رویم تا به سفر برویم! 

۳( ينزل املطر ونرى يف السامء الغيم: باران می بارید زیرا در آسامن ابری می بینیم! 

۴( ال تتكلّم كثريا ألّن الكالم قليله ينفع: زیاد صحبت مکن زیرا سخن، اندکش سودمند است!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»تساعد الجذوة املستعرة للّشمس يف نّو األشجار و خروج األمثار منها!«: 

1( پارۀ آتش فروزان خورشید به رشد درختان و بیرون آمدن میوه ها از آن ها کمک می کند! 

۲( پارۀ آتش سوزان خورشید به رشد درختان یاری می رساند تا میوه ها از آن ها بیرون بیاید! 

۳( پاره های آتش فروزان خورشید به رشد درختان یاری می رساند تا میوه ها از آن ها خارج شود! 

۴( پاره های آتش شعله ور خورشید درختان را رشد می دهد و به خروج میوه ها از آن ها کمک می کند!
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عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»شاهدنا الغصون الّنرضة يف الحديقة الّتي لها أشجار مرتفعة!«: 

1( در باغچه شاخه های تروتازه ای را دیدم که درختانی بلند داشت! 

۲( در باغچه ای که درختان بلندی داشت شاخه های تروتازه دیدم! 

۳( شاخه های تروتازه در باغی است که درختان بلندش را دیدیم! 

۴( شاخه های تروتازه را در باغی که درختان بلندی داشت دیدیم!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»أوجد اللّه الغيم و أنزل منه املطر فصرّي األرض به خرضة!«: 

1( خدا ابری را که از آن باران را فروآورد آفريد پس زمین بوسیلۀ آن سبز گردید! 

۲( اللّه ابری را آفرید که از آن باران را نازل کرد پس زمین بوسیلۀ آن سبز گردید!  

۳( خداوند ابر را آفرید و از آن باران را فرود آورد پس زمین را بوسیلۀ آن سبز گردانید! 

۴( اللّه ابر را آفرید تا باران را از آن نازل کند پس زمین را بوسیلۀ آن سبز و خرّم گرداند!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»زان اللّه الّسامء بالّدرر املنترشة و هي أنجم منوَّرة!«: 

1( خداوند آسامن را با مرواریدهای پراکنده زینت داده که ستاره هایی نورانی هستند! 

۲( اللّه آسامن را با مرواریدهای پراکنده زینت داد و آن ها ستاره هایی نورانی هستند! 

۳( خدا مرواریدهای منترششده در آسامن آن را زینت داد و آن ها ستاره هایی نورانی اند! 

۴( اللّه مرواریدهای منترششده را زینت آسامن قرارداد و آن ها ستاره هایی نورانی اند!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

)اعملوا صالحاً أنّی مبا تعملون عليم(: 

1( کار نیکو انجام دهید، که قطعاً من به آنچه عمل می کنید آگاه هستم! 

۲( عمل نیکو انجام دهید، زیرا من به عملی که می کنید آگاهی دارم! 

۳( کار را نیک انجام دهید، هامنا من بر عمل شام علم دارم! 

۴( عمل را به نیکی انجام دهید، چون من قطعاً آنچه را انجام می دهید می دانم!

عّین ما فيه املرتادف:-   

1( ترجمت هذا الّنص مستعیناً مبعجم!  

۲( قرأت نّصاً حول عظمة مخلوقات اللّه! 

۳( بعض األشياء رخيصة و بعضها غالية يف الّسوق! 

۴( إّن هذا التلميذ مجتهد و هو من املجّدين يف الّصف!
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عّین ما ليس فيه املتضاد:-   

1( إّن البيع و الرشاء لصاحب املال الكثري أمر سهل! 

۲( إّن النارص و النارصة يف القتال يحاوالن كثرياً! 

۳( يف هذا الّسفر نظرنا إىل ما يف مييننا و يسارنا و كلّه جميل! 

۴( منعني الطّبيب من أكل الطّعام املسموح ألّن مریض!

عّین وزن »الفاعل واملفعول« ليس من ماّدة واحدة )الحروف األصلّية(:-   

۲( إّن هذا الطّالب يطلب مطلوبه باجتهاده!  1( هم من أنصار الّناس و محبوبون عندهم!    

۴( أخي عارف بحقوق الّناس و يأمر بهذا املعروف! ۳( كان صديقي شاِهداً لهذه املشهودات الجميلة!    

عّین الصحيح عن نوعية الكلامت يف العبارات التالية.-   

»اُنظر لتلك الشجرة ذات الغصون النرِضة!«: 

۲( الشجرة: اسم - مفرد مؤنث  1( الغصون: اسم - جمع مذكر سامل    

۴( تلک: اسم إشارة - للمفرد القريبة  ۳( النرضة: اسم - جمع مکرّس أو تكسري    

عّین الصحيح عن نوعية الكلامت يف العبارات التالية.-   

»اُنظر إىل الغيم فمن/ أنزل منه مطره!«: 

۲( اُنظر: فعل أمر - للغائب، ليس فيه حرٌف زائد  1( من: اسم من أدوات االستفهام لألشخاص!    

۴( أنزل: فعل مضارع - للغائب - حروفه األصلية »ن ز ل« ۳( الغيم: اسم - مفرد مؤنث - مجرور بحرف »إىل«    

عّین الصحيح عن نوعية الكلامت يف العبارات التالية.-   

»الفستان من املالبس النسائّية ذات األلوان املختلفة!«: 

1( الفستان: اسم - مثنی مذکر    

۲( املالبس: اسم - مفرد مذکر 

٣( املختلفة: اسم - جمٌع مکرس أو تكرّس - مؤنث

۴( األلوان: اسم - جمع مکرّس أو تكسري )مفرده: لون، مذکر( 

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

۲( ذاَک ُهو اللُّه الّذي أنعُمُه ُمنَهِمرَة!  1( اِسِمي فاِطمُة فاَم اِسُمِک الَكريُم؟     

َرُز ِمن األحجاِر الَجميلِة الَغاليِة! ۴( الدُّ ۳( َهل َسافَرِت أنَت إىل إيراَن؟    

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

 ! مس ُمستعرٌِة يف الَجوِّ ۲( َجذوُة الشَّ رَُة ِقطعٌة ِمن النَّاِر!      1( الرشَّ

۴( هؤالُء التّلميذاُت فائزاٌت يف الحياِة! ۳( اللُه ُذو حكمٍة بالِغٍة و قُدرٍة ُمقتَدرٍة!    
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عّین األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب.-   

»ابر بخار مرتاکمی در آسامن است که از آن باران می بارد!«: 

۲( الغيم تراكُم البخار يف الّسامء و ينزل املطر منه!  1( الغيم مرتاكم البخار و ينزل منه املطر يف السامء!    

۴( الّسحاب بخار يف الّسامء ينزل املطر منه و يرتاكم! ٣( الّسحاب بخار مرتاكم يف الّسامء ينزل منه املطر!    

 

عّین الصحيح:-   

1( ملاذا ما كتبتم متارينكم يف الّصف؟: چرا مترین هایتان را در کالس منی نویسید؟ 

۲( ذهبنا إىل املطار لنسافر مع اُستنا: ما با خانواده به فرودگاه می رویم تا به سفر برویم! 

۳( أری بخاراً مرتاكامً يف الّسامء فسينزل املطر: در آسامن ابر تراکمی می بینم پس باران خواهد بارید! 

۴( كان املوظّفون يف قاعة املطار لريشدونا: کارمندان در سالن فرودگاه بودند تا ما را راهنامیی کنند!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»تنمو األشجار تحت الجذوة املستعرة للّشمس و تَخرج منها األمثار!«: 

1( درختان در زیر پاره آتش فروزان خورشید رشد می کنند و میوه ها از آن ها بیرون می آید! 

۲( درختانی در زیر پاره آتش شعله ور خورشید منو می کنند که میوه ها از آن ها خارج می شود! 

۳( درختانی در زیر پاره آتش شعله ور خورشید رشد کردند که میوه ها از آن ها خارج می شود!

۴( درختان رشد یافته در زیر آتش فروزان خورشید میوه هایشان از آن ها بیرون می آید! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»اُنظري إىل هذه الغصون الّنرضة الّتي ستصري أشجاراً مرتعفًة!«: 

1( به شاخه های تازه ای که درختان بلندی می شوند نگاه می کنم! 

۲( به این شاخه های تروتازه که درختان مرتفعی هستند نگاه کن! 

۳( این شاخه های تروتازه درختان مرتفعی خواهند شد به آن ها نگاه می کنم! 

۴( به این شاخه های تروتازه ای که درختان بلندی خواهند شد نگاه کن!
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درس دوم

پایۀ دهم

عنّي الّصحيح )عن العدد و املعدود(:-  

١( لهذا الفاّلح اثنا عرشة شجرة يريد أن يغرسها يف الحديقة! 

۲( اِشرتكت عرشة العبات يف مباراة كرة الّسلّة يف هذا الّشهر! 

۳( سافر أربعة أصدقاء إىل بالد متعّددة حتّى يكسبوا تجارب قيّمة! 

۴( خرجت إحدي عرش تلميذًة من الّصًف ليذهنب إىل الّصف اآلخر!

عنّي الّصحيح عن العدد أو املعدود:-  

۲( غرست حول بيتي خمس شجرات!  1( تشتغل اثنتان اِمرأتان يف هذه الدائرة!    

۴( أعطى املعلّم أحد عرش كُتب إىل املكتبة!  ۳( كان يل يف الصّف ثالثون طاّلب!    

عنّي الّصحيح:-  

1( إّن املعامل الخاّلبة تجذب الّسائحني من كّل العامل إليها: آثار جذاب، هر گردشگری را از نقاط جهان به خود جذب می کند!

۲( كان لهذه العاملة كتاٌب علمّي ألّفته يف الّسنوات املاضية: كتاب علمی برای این دانشمند بود آن را سال های گذشته تألیف منود! 

۳( يُحاول املسلمون دامئاً أن يتعايشوا مع بعضهم تعايشاً سلميّاً: سعی مسلامنان همواره این بوده که با یکدیگر همزیستی مساملت آمیز داشته باشند! 

۴( عىل كّل مواطن أن يحافظ عىل املرافق العاّمة حتّى ينتفع بها الّناس: بر هر شهروندی واجب است که از تأسیسات عمومی محافظت کند تا مردم از آن بهره بربند!  

عنّي الّصحيح عن العدد: -  

۲( اِشرتيُت اِثنتني محفظتني من السوق!  1( يف شارعنا أربعة و خمسون بیوتاً!    

۴( کتب معلّمنا يف دفرته اسم ثالثني تلميٍذ!  ۳( اليوم الخامس من االُسبوع يوم األربعاء!    

عنّي الخطأ:-  

١( املسافة من بغداد إىل املدائن سبعة وثالثون كيلومرتاً،: مسافت بغداد تا مدائن هفتادوسه کیلومرت است، 

۲( كثري من الّناس ال يعرفون أّن فيها مرقد سلامن الفاريّس،: بسیاری از مردم منی دانند که مرقد سلامن فارسی در آن است، 

۳( لهذا ال يذهب اىل تلك املدينة إالّ قليل من املسافرين،: به همین دلیل به آن شهر منی روند بجز کمی از مسافران، 

۴( و لنا معلومات عن طاق کرسى الّذي هو يف املدائن أيضاً!: و ما اطالعاتی دربارۀ طاق کرسی داریم که آن نیز در مدائن است!
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عنّي الّصحيح:-  

: پدرم شانزده کیلو برنج خرید،  1( اِشرتي والدي تسعة عرش كيلواً رزٍّ

۲( أخذته اُّمي كلّه و جعلته يف املخزن،: مادرم آن را گرفته، در انبار قرار داده بود، 

۳( و طبخت منه کیلواً واحداً عىل الّنار،: و یک کیلو از آن را بر آتش پخت، 

۴( تناول أعضاء اُسيت منهه بلّذة!: اعضای خانواده ام با لّذت از آن می خورند! 

عنّي العدد أصلّياً:-  

۲( اِشرتيت محفظة واحدة البني الّصغري!  1( االسم األّول يف دفرت معلّمنا اسم صديقي!    

۴( إّن الباب السابع من هذا الّشارع بيت عمي!  ۳( اليوم الخامس من االُسبوع هو يوم األربعاء!    

عنّي الخطأ:-  

1( اِشرتي والذي تسعة عرش کیلو ُرزّاً،: پدرم شانزده کیلو برنج خرید، 

۲( أخذت اُّم كلّه و جعلته يف املخزن،: مادرم همه اش را گرفت و آن را در انبار گذاشت، 

۳( و طبخت منه کیلواً واحداً عىل الّنار،: و یک کیلو از آن را بر روی آتش پخت، 

۴( تناول أعضاء اُسيت منه بلّذة!: اعضای خانواده ام با لّذت از آن خوردند!

عنّي الصحيح:-  

1( املسافة من بغداد إىل املدائن سبعة و ثالثون کیلومرتاً: مسافت بغداد تا مدائن هفتادوسه کیلومرت است، 

۲( كثرٌي من الّناس ال يعرفون أّن فيها مرقد سلامن الفاريّس: بسیاری از مردم می دانند که مرقد سلامن فارسی در آنجاست، 

۳( لهذا ال يذهب إىل تلك املدينة إالّ قليل من املسافرين،: به همین دلیل به آن شهر منی روند مگر کمی از مسافران، 

۴( و لنا معلومات عن طاق کرسى وهو يف املدائن أيضاً!: و ما اطاّلعاتی دربارۀ طاق کرسی که در مدائن است داریم!

»هشتاد درصد از موجودات جهان، حرشات هستند!« عنّي الصحيح يف التعريب:-   

1( إّن مثانني يف مئة من املوجودات للعامل من الحرشاِت! 

۲( إّن مثانني يف املائة من موجودات العامل من الحرشاِت! 

۳( مثانون يف املئة من املوجودات يف العامل حرشاٌت! 

۴( مثانون يف املائة من موجودات العامل حرشاٌت!

عنّي الصحيح يف الرتجمة:-   

»جاءت معلّمٌة إىل اِصطفافنا الّصباحّي، املعلّمة طلبت مّنا القيام بأعامل نبتعد بها عن الّتكاسل!«: 

1( معلّمی به صف صبحگاهی آمد، معلّم از ما خواست کارهایی را انجام دهیم که ما را از تنبلی دور می کند! 

۲( معلّم به صف صبحگاهی مان آمد، معلّم از ما انجام دان آن کارهایی را خواست که ما را از تنبلی دور کند!  

۳( معلّم به صف صبحگاهی آمد، این معلّم از ما درخواست انجام دادن کارهایی را کرد که ما از تنبلی دور شویم! 

۴( معلّمی به صف صبحگاهی ما آمد، این معلّم از ما درخواست انجام کارهایی را کرد که بوسیله ی آن ها از تنبلی دور شویم!
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عنّي الصحيح للفراغات: هذه الجائزة... الّتي يأخذها صديقي... يف إحدى عرشة... يف بالدنا!-   

۲( التاسعة- فائٍز- مسابقات  1( تسعة- فائزة- مسابقات     

۴( التاسعة- الفائز- مسابقة ۳( التسعة- الفائزة- مسابقة     

عنّي الصحيح لألخطاء: هناک خمس بر تقاالً و رّمانة واحد و يل ثالثة ضیفاً استقبالهم واجب عيّل! -   

۲( برتقاَل / واحداً / ضيوٍف  1( برتقاالت / واحدة / ضیوفاً    

۴( برتقاالً / واحدًة / ضيوفاً  ۳( برتقاالت / واحدة / ضیوٍف     

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت.-   

»يأخذ الفائز األّول جائزة ذهبّية!«:  

، فاعله »الفائز«   1( ياخذ: مضارع- للغائب- مجرد ثاليث- متعدٍّ

۲( األّول: اسم- من االعداد األصلية- صفة للموصوف »الفائز« 

۳( الفائز: اسم- اسم فاعل )مصدره: فوز(- مضاف إىل »األّول« 

۴( ذهبيّة: مفرد مؤنث- مضاف إليه للمضاف »جائزة «

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»إنّكم من املواطنني الّذين يشعرون باملسؤولّية وال يرمون نفاياتهم إىل مكان غري مناسب!«: 

1( شام از هموطنانی که احساس مسئولیت می کنید هستید و زباله های خویش را به مکان نامناسبی نخواهید انداخت! 

۲( قطعاً شام از هم میهنانی هستید که احساس مسئولیت می کنید، و زباله هایتان را به سوی هرجایی نامناسب پرت منی کنید!

۳( بی شک شام از هم میهنانی هستید که حس مسئولیت دارند و زباله هایشان را به جایی غیر مناسب نخواهند انداخت! 

۴( شام از هموطنانی هستید که احساس مسئولیت می کنند و زباله های خود را به مکانی نامناسب پرتاب منی کنند!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

)لقد أرسلنا نوحاً إىل قومه فلبث فيهم ألف سنة إالّ خمسني عاماً(: قطعاً یا هامنا نوح را ....... 

1( برای قومی فرستادیم که هزار سال به غیر پنجاه سال در آنجا برس برده است! 

۲( به سوی قوم گسیل داشتیم و او هزار سال پنجاه کم در بین آنان برس برده است! 

۳( به سوی قوم خودش ارسال کردیم و او پنجاه سال کمرت از هزار سال در آنجا برس برد! 

۴( برای قومش فرستادیم و او هزار سال منهای پنجاه سال در بین آنان درنگ کرد! 

عنّي الصحيح يف العدد:-   

1( قد تخّرج التاسع عرش تلميذاً ناجحاً من صّفنا يف االُسبوع املايض! 

۲( لصديقي بيت جميل و كبري له سبعة أبواب و سّت عرشة نافذة! 

۳( هذا هو الكتاب األربع من هذا املؤلّف طالعتُه حتّى اآلن! 

۴( اِشرتيت عرشین و خمس جائزة للتلميذات الفائزات!  



14

عربی جامع کنکور انسانی

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت فيام اُشري إليه بخّط.-   

»تحدث هذه الظّاهرة عرش مرّات يف الّسنة!«: 

۲( هذه: اسم إشارة- للمفرد القريب  1( تحدث: فعل مضارع- للمخاطب     

۴( مرّات: جمع مکرّس- معدود للعدد »عرش« ۳( عرش: اسم- من األعداد األصلية     

عّین الخطأ يف سبيل حركات الكلامت:-   

1( ِستٌَّة يف أَحَد َعرَشَ يُساوي ِسيًَّة و ِستِّنَي! 

دقَُة يف الِقلَِّة!  ۲( ِمْن َعالماِت املُؤِمن الَوَرُع يف الَخلوِة و الصَّ

۳( إبحْث َعن ِقّصٍة قُرآنيٍّة قَصريٍة باللُّغِة الَعربيِّة يف االِنرِتنِِت! 

۴( أنزََل اللُّه تِسعًة و تِسعيناً ُجزءاً ِمَن الرَّحمِة لِلخلِق!

»   تقسیم بر   می شود   !«. عنّي الصحيح يف التعريب للعملّية الحسابّية:-   

1( مثانون و اثنان تقسيم إىل اثنني يعادل أحداً و أربعني! 

۲( اثنان و مثانون تقسيم عىل اثنني يساوي واحداً و أربعین! 

۳( مثانون و اثنتان تقسيم إىل اثنتني يعادل واحداً و أربعني! 

۴( اثنتان و مثانون تقسيم عىل اثنتني يساوي أحداً و أربعني!

عنّي الخطأ:-   

1( أخواَي جعال بطاقتيهام يف يدي: دو برادر من بلیت های خود را در دست من قرار داده بودند! 

۲( يشتغل العاّمل اثني عرش شهراً من السنة: کارگران دوازده ماه از سال را کار می کنند! 

۳( هي الّتي قد رجعت معنا من السفرة العلميّة: او کسی است که با ما از سفر علمی برگشته است! 

۴( عندما يخرج الطاّلب من الصّف يتكلّمون باللغة العربيّة: دانش آموزان وقتی از کالس خارج می شوند به زبان عربی حرف می زنند!

 

عنّي الصحيح:-   

1( كلّنا مسؤولون حتّى عن املاء و الهواء: همۀ ما مسئول آب و هوا هستیم! 

۲( يستمع إلينا و يبتسم علينا و يصلح أخطاءنا: به ما گوش می داد و به ما می خندید و خطاهای ما را اصالح می کرد! 

۳( ال ييأس العلامء من معرفة أسار العامل العجيبة: دانشمندان از شناخت اسار جهان عجیب ناامید منی شوند! 

۴( ربَّنا؛ أنت رجاؤنا فقط ال خلقک: ای پروردگار ما؛ فقط تو امید ما هستی، نه خلق تو!

عنّي الصحيح لألخطاء:-   

نحن الجندي األربع من بني خمسة وعرشين جنوٍد أرسلونا إىل منظّمة األمم املتّحدة! 

۲( هو- الرابعة- الجنود 1( أنا- الرابع- جنديّاً      

۴( هو- الرابع- جنوداً ۳( أنا- األربعة- جنديّاً      
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عنّي العدد و املعدود مختلف يف الرتتيب:-   

۲( عمر هذا الطفل أربعة أشهر ويقدر أن يجلس بنفسه!  1( كان ينام خمس ساعاٍت يف اليوم بعد أن اُصيب بالّصداع!  

۴( رأي املسافرون ثالثة شالّالٍت عجيبة يف طريقهم! ۳( إنّهم يأكلون الطّعام مرّتني اثنتني يف اليوم حتّى يسلموا!  

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت املشار إليها بخط.-   

»اُكتب نّصاً باللغة العربّية حول مسؤولية جميع املواطنني بالنسبة لرثوات الوطن!«: 

1( نّصاً: اسم- جمع مکرّس    

۲( اُكتب: فعل أمر- للمخاطب 

۳( ثروات: جمع مکرّس )مفرده: ثروة، مؤنث(  

۴( املواطنني: جمع سامل للمذكر- صفة و موصوفه »جميع«

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت املشار إليها بخط.-   

»اثنان و مثانون تقسيم عىل اثنني يُساوي واحداً و أربعني!«: 

1( أربعني: من األعداد الرتتيبية- جمع سامل للمذ کر 

۲( مثانون: اسم- من األعداد الرتتيبية- جمع سامل للمذكر 

۳( يُساوي: فعل مضارع- للغائب- ماّدته أو حروفه األصلية »س- ي- و« 

۴( اِثنان: اسم- من األعداد األصلية- مثنى مذكر

عنّي الخطأ يف ضبط حرکات الكلامت:-   

واُم ُهو َساعاُت الَعَمِل لِلُعاّمل واملُوظَّفنِي!  ٢( الدَّ 1( ُهناَک أربعُة ُجنوٍد واِقفوَن أَماَم باِب املُنظَّمِة!    

۴( اِثناِن و مَثانُوَن تَقسيٌم َعىَل اِثننِي يُساوي واِحداً و أربعنَي! ادس ِمن أيام االُسبوِع هُو يَوُم الَخميِس!    ۳( اليَوُم السَّ

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب.-   

»75 بعالوه ۲5 می شود 100!«: 

۲( خمسة و سبعني إضافة عرشين و خمسة يساوي مئة!  1( سبعون و خمسة اضافة خمس وعرشين يساوي مائة!   

۴( خمسة و سبعون زائد خمسة وعرشين يساوي مائة! ۳( خمس وسبعني زائد عرشين و خمسة يساوي مئة!   

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب. -   

»صبح روز بعد مدیر در صف صبحگاهی از دانش آموزان تشکر کرد!«: 

1( يف صبح يوم اآليت تشكر املديرة لتلميذاتها يف اصطفاف الصبح! 

۲( صبح يوم التايل تشكر املديرة التلميذات يف االصطفاف الصبح! 

۳( صباح يوم غد شکرت املديرة من تلميذاتها يف االصطفاف الصباحي!

۴( يف صباح اليوم التايل شكرت املديرة التلميذات يف االصطفاف الصباحي! 
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عنّي األصح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»علينا أن نُحافظ عىل أماكن ال نتلكها و لكّننا ننتفع بجميعها!«: 

1( بر ما واجب است که نگهداری منائیم از مکان هایی که مالک آن نیستیم ولی از آن بهره مند شده ایم! 

۲( باید ما از جاهایی نگهداری کنیم که مالكيت آن ها را نداریم ولی همه ما از آن ها سود می بریم! 

۳( ما باید از مکانی هایی که مالک آن نیستیم ولیکن از همۀ آن ها بهره می بریم، نگهداری کنیم! 

۴( برما است که از جاهایی که متلک آن را نداریم اما از آنجا کامالً بهره برده ایم، حفاظت منائیم!

عنّي الخطأ عن العدد:-   

۲( وجد العلامء يف قرش اللّيمون عرش فوائد!  1( عند أّمي خامتان اثنان ذهبيّان!     

۴( ليس عدُد مثانین و إثنني بعد عدد ثالثة و مثانني! ۳( أستعمل سّت حبوب يف كّل ليلة بسبب األمل الّشديد!   

عنّي الّصحيح لألخطاء: هذا التالميذ قرؤوا ثالثة فصالً من الكتاب الدرايّس و مافهموا الفصل الثالث منه! -   

۲( هذان / ثالث / ثالثٍة  1( هذه / فصوالً / ثالٍث     

۴( أولئک / ثالث / الثالثة  ۳( هؤالء / فصوٍل / الثالث     

عنّي الصحيح للفراغات: کتبُت ....... مقاالت نرُشت منها ....... فبقيت .......-   

۲( تسع / ثالث / أربع  1( تسع / خمس / أربع      

۴( سّت / واحدة / اثنتان ۳( سّت / اثنتان / خمس     

عنّي ما ليس فيه املتضاد: -   

۲( الّصابر من يصرب يف بداية األمور حتّى نهايتها!  1( العلم يَسرت كلَّ عيب و الفقر يزيده، فاجتنبْه!    

۴( هذا الكوكب ضياؤه من الّشمس و ظلمته من نفسه!  ۳( كان صدیقی یَصدق دامئاً و ال أظّن أنّه يكذب يوماً!  

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت فيام اُشري إليه بخّط.-   

»اِثنان و مَثانون تقسيم عىل اثنني يُساوي واحداً و أربعني!«: 

1( تقسیم: فعل مضارع- للغائبة- حروفه األصلية »ق، س، م« 

۲( يساوي: مضارع- للغائب- حروفه األصلية »س، و، ی« 

۳( اربعین: من األعداد الرتتيبية- جمع سامل للمذكر

۴( اِثنان: اسم- من األعداد الرتتيبية- مثنى مذكر 

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت فيام اُشري إليه بخّط.-   

»يقدر الكلُب عىل سامع صوت الساعة من مسافة أربعنّي قدماً!«: 

1( صوت: اسم- مفرد مؤنث 

۲( أربعین: اسم من األعداد الرتتيبية 

۳( سامع: فعل ماٍض- للغائب- حروفه األصلية أو ماّدته »س، م، ع« 

۴( يقدر: فعل مضارع- للغائب- حروفه األصلية أو ماّدته »ق، د، ر«
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عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت فيام اُشري إليه بخّط.-   

»أنزل اللّه تسعًة و تسعني جزءاً من الرّحمة للخلق!«: 

1( تسعة: اسم- من األعداد األصلية- جمع مکرّس 

۲( اللّه: لفظ الجاللة- اسم- مفرد مذکر 

۳( جزءاً: اسم- مثنی مذکر- معدود لعدد »تسعني«

۴( أنزل: فعل مضارع- للغائب- حروفه األصلية أو ماّدته »ن، ز، ل« 

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب.-   

»روز دوم از روزهای هفته در سال ایرانی روز یکشنبه است!«: 

۲( يوم االثنني من االُسبوع يف سنة إيران هو يوم االثنني!   1( اليوم االثنني من أيّام األسبوع االيرانيّة يوم االثنني!   

۴( اليوم الثان من أيّام االُسبوع يف السنة االيرانيّة يوم األحد!  ۳( اليوم الثان من االُسبوع يف السنة االيرانيّة هو يوم األحد!  

عنّي األصح و األدّق يف الجواب للتعريب.  »ساعت اکنون   :   است!«: -   

۲( اآلن الساعة الحادي عرش إالّ عرشة دقائق!  1( تكون الساعة اآلن العارشة إالّ عرش دقائق!    

۴( الساعة اآلن الحادية عرشة إالّ عرش دقائق! ۳( يكون اآلن الساعة العرشة إالّ عرشة دقائق!    

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»اليوم ال نصل إىل مكان عملنا يف السابعة إال ُربعاً، بل سنصل يف الثامنة و النصف!«: 

1( امروز ساعت هفت و ربع ما به محّل کار کردمنان نرسیدیم، بلکه در ساعت هشت و نیم رسیدیم! 

۲( آن روز در ساعت هفت یک ربع کم به مکان کار خود منی رسیم، بلکه هشت و نیم خواهیم رسید! 

۳( امروز ما ساعت یک ربع به هفت به محّل کارمان منی رسیم، بلکه ساعت هشت و نیم خواهیم رسید! 

۴( آن روز ما در ساعت یک ربع به هفت مانده به مکان کار خود نرسیدیم، بلکه هشت و نیم می رسیم!

عنّي الصحيح عن العدد:-   

۲( کتبنا متارين الّدرس االُوىل يف دفرتنا،   ١( كان يف صّفنا ثالثون تلميذاً كلّهم نشيطون،    

۴( َو أخذنا درجة عاليًة من اُستاذنا و هي مائُة درجات! ۳( عدد متارينه ثالثة و عرش متريناً صعباً،    

عنّي ما ليس فيه املتضاد:-   

۲( املؤمن يعطي الّصدقة يف القلّة و الكرثة!  1( ربّنا يرحمنا يف الّدنيا و اآلخرة!     

۴( الّزرافة طويلة القامة و الّنملة جسمها صغري! ۳( نرى يف الّسامء غيمًة سوداء و ال نرى الغيم األبيض!   

عن الخطأ عن العدد:-   

۲( الحديقة العاّمة لبلدنا كبرية جّداً لها سبعة أبواب!  1( عندي عرشون و ثالثة كتاباً يف مكتبتي!    

۴( ذهبنا إىل املدرسة هذه الّسنة خمسة أيّام من االُسبوع! ۳( زرعت حبّة يف األرض و حصدت مئة حبٍّة منها!    
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عنّي الصحيح عن العدد:-   

1( عىل ميني صّفنا أحد عرش کرسیّاً فقط!    

۲( كان يف كّل صّف عرشون طالباٍت! 

۳( أنزل عرشُة عامٍل البضائع الثقيلة من الّسيارة! 

۴( حني االمتحان جلست خلف كّل منضدة اِثنتان تلميذتان!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»ما أجمل نشاط الّشباب الُحّر يف اُمورهم العلمّية!«: 

۲( فعالیّت آزاد جوانان در امور علمی شان چه زیباست!  1( فعالیت جوانان پرشور در مسائل علمی شان زیباست!   

۴( فعالیّت جوانان آزاد در مسائل علمی زیباست! ۳( فعالیّت گرم جوانان در امور علمی چه زیباست!   

عنّي األصحَّ و األَدقَّ يف الجواب للرتجمة. -   

»ُقل َمن اَنَزَل الكتاَب الذي جاَء به موسی«: )بگو ...........( 

1( چه کسی است آنکه کتاب را فرستاد، کتابی که موسی )ع( با آن آمد؟ 

۲( کسی که نازل کرد کتابی را که موسی )ع( آن را آورده است، کیست؟

۳( کیست آنکه کتاب را فرو فرستاد آنکه موسی )ع( را آورد؟  

۴( چه کسی کتابی را که موسی )ع( آن را آورد، نازل کرد؟

َعّينا الخطاً َعن العدد و املَعدود: -   

۲( الساعُة الحاديَة َعرشَة إاّل َعرَش َدقائَق!  1( رَأيُت يِف الضيافة ثاَلثنَي رَجالً وما رأيُت إمرأًة واحدًة ُهناک!   

۴( أنبََت َسبَع َسناِبَل و يف كُلِّ ُسنبُلٍة مئُة َحبًَّة! ۳( ُعُمري سبعٌة و أربعوَن عاماً!     

عني الّصحيح عن نوعّية الكلامت: -   

»أربعة جنود واقفون أمام باب املنظّمة«: 

۲( جنود: اسم- جمع مکرس- مفرده جندّی: مؤنث  1( أربعة: اسم- من األعداد الرتتيبيّة- للمعدود املذ کر   

۴( ُمنظَّمة: اسم- مفرد- مونث- من ماّدة )ن ظ م( ۳( واِقفوَن: اسم- جمع سامل للمذكر- مفرده واقفة    

عني الّصحيح عن نوعّية الكلامت:-   

»ُربع سكّاِن العالَم من املسلمنَي«: 

۲( ُربع: اسم- من األعداد األصليّة- مذکر  1( سّکان: اسم- جمع التكسري- مفرده ساکن: مذکر    

۴( املُسلمني: اسم جمع سامل للمؤنث- مفرده ُمسلِم  ۳( العامل: مفرد- مذکر- عىل وزن »فاِعل«   

عنّي الخطأ: -   

1( و ينتفع الناس جميعاً منها: و همه مردم به آن سود می رسانند. 

۲( باإلهتامم باملرافق العاّمة و التعاون فيه،: به تأسیسات عمومی توجه کنند و در آن همکاری منایند، 

۳( النّها أماكن التي متتلكها الدولة: زیرا مکان هایی است که دولت مالک آن است. 

۴( اِقرتح املدير يف االصطفاف الصباحى تالميذه.: مدیر در صف صبحگاهی به دانش آموزانش پیشنهاد داد.
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پایۀ دهم

عنّي األصّح و األدّق يف األجوبة للرتجمة أو املفهوم أو التعريب. -  

ما هو الصحيح عن مفهوم اآلية الرشيفة؟ »لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت« 

۲( »من یعمل مثقال ذرّة خرياً يره« 1( هر کسی آن ِدَرَود عاقبت کار که کشت!    

۴( »إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم«  ۳( نابرده رنج گنج میرّس منی شود!     

عنّي ما فيه الفعل الالزم:-  

1( يأمرنا الوالدن بأداء األمانة ألصدقائنا! 

۲( معجم القاموس يَضمُّ مفرداٍت كثرية باللّغة العربيّة!  

۳( قد آمنُت بأّن فسيلة الجوز ال تُثمر عادًة إالّ بعد عرش سنواٍت! 

۴( الطّنان يُحّرک جناحيه الّصغريين بشكٍل ال تقدر عليه الطّيوُر االُخرى! 

»اِسرتجعُت حاسويب من الّدكان الّذي يَختّص بتصليح الوسائل الكهربائية!« عنّي الرتجمة الصحيحة: -  

1( کامپیوترم را به مغازه ای که وسایل برقی را درست می کرد، پس دادم و برگشتم! 

۲( به مغازه ای که تخّصصش درست کردن کامپیوتر و وسایل برقی بود برگشتم! 

۳( کامپیوترم را از مغازه ای که مختص تعمیر وسایل برقی است پس گرفتم! 

۴( از مغازه ای که کارش تعمیر وسایل با برق بود کامپیوترم را پس گرفتم!

»يَرتاكُم بخاُر املاء يف الّسامء و يتشكّل منه الغيُم الّذي يُعّد منشأ املطر!« عنّي الرتجمة الصحيحة:-  

1( بخار آب در آسامن مرتاکم می شود و از آن ابر تشکیل می گردد که منشأ باران به شامر می آید! 

۲( این بخارهای مرتاکم آسامن هستند که ابر را تشکیل می دهند و هامن منشأ باران به شامر می آیند!  

۳( از بخارهای آبی که در آسامن مرتاکم شده است ابرها به وجود می آیند و آن یک منشأ برای باران است! 

۴( بخار آب در آسامن مرتاکم می شود و سبب به وجود آمدن ابرها در آسامن می گردد که منشأ باران است!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-  

»یحرّک االعصار كّل ما يف مسريه و ينقله من مكان إىل آخر، ألنّه ريح شديدة!«: 

1( گردباد هر آنچه را در مسیرش است حرکت می دهد و از مکانی به مکان دیگر منتقل می کند، زیرا باد شدیدی است! 

۲( هر چیزی در مسیر گردباد است حرکت می کند و انتقال آن از مکانی به مکان دیگر است، چون بادی شدید است! 

۳( هر چه در مسیر گر د باد است از مکانی به مکان دیگر حرکت می کند و انتقال داده می شود، زیرا آن از بادهای شدید است!

۴( گردباد هر چه را در مسیرش است حرکت داده از مکانی به مکان دیگر انتقال می دهد، زیرا آن بادهای شدیدی است!
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عنّي ما فيه املتضاّد:-  

۲( يطبخ الّناس األسامك املتساقطة من الّسامء و يتناولونها!  1( تلك الغرفة كهذه الغرفة يف الّشكل و الحجم!    

۴( حقيبتي مفتوحة للتفتيش، افتحيها! ۳( مكيّف الهواء جهاز للخالص من حرارة الّصيف!     

عنّي ما فيه الفعل الالزم:-  

1( إّن اللّه خلَقنا من ذكٍر و اُثني!  

۲( ما شاهدنا سقوط األسامک يف بلدنا حتّى اآلن! 

۳( بعن التظاهرات قد حرّيت الناس فام وجدوا لها جواباً! 

۴( تنتقل الّريح الشديدة من مكان إىل مكان آخر فيُصبح اإلعصار!

»برف نوعی از انواع نازل شدن آب از آسامن است!« عّین التعريب الصحيح: -  

۲( الثلج نوع من أنواع نزول املاء من الّسامء!  1( الثلوج من أنواع نزول املاء من السامء!   

۴( الثلج نوع من أنواع املاء ينزل من السامء!  ۳( الثلوج من أنواع املاء و نزوله من السامء!    

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.  -  

»تحرّيُت من نزول الّثلج الّشديد الّذي أصبحت به األرض فرشاً أبيض يف مّدة قليلة!«: 

1( از بارش برف شدیدی که زمین بوسیلۀ آن در مّدت کوتاهی فرش سفیدی شد متحیّر شدم! 

۲( از شّدت بارش برفی که زمین بوسیلۀ آن در مّدت کمی مثل فرش سفیدی شد متحیّرم شدم! 

۳( باریدن برف سنگینی که زمین در مّدت کمی بوسیله آن فرش سفیدی شاد متحیّرم کرد!  

۴( بارش شدید برفی که در مّدت کوتاهی زمین با آن فرش سفیدی شد متحیّرم کرد!

 

نا!« عنّي الرتجمة الصحيحة:-    »إّن نزول الّثلج الّذي تُصبح األرض به فرشاً أبيض يف مّدة قليلة، ظاهرة عجيبة و لكّنه ال تُحريِّ

1( بارش برفی که زمین بوسیلۀ آن در مّدت کمی فرش سفیدی می شود، پدیدۀ عجیبی است ولی ما را حیران منی کند! 

۲( نازل شدن برف که زمین با آن در مّدت کوتاهی سفید می شود، پدیدۀ عجیبی است که ما را حیران منی کند! 

۳( نازل کردن برفی که در مّدت کمی زمین با آن فرش سفیدی می شود، پدیدۀ عجیبی است که ما را حیرت زده منی کند!

۴( نزول برف که در زمان کوتاهی سفیدی زمین را فرش می کند، پدیدۀ عجیبی است ولی ما را حیرت زده منی کند!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة: )اِصِب، إّن وعد اللّه حقُّ و اِستغفر لذنبک(:-   

1( صرب کن که وعدۀ خداوند حق است و برای گناه خود طلب مغفرت کن! 

۲( صرب پیشه کن که آنچه اللّه وعده کرده به حق است و از گناهت استغفار کن! 

۳( بردباری کن چه وعدۀ اللّه بر حق است و نسبت به گناهانت آمرزش بخواه! 

۴( بردبار باش چه خداوند حق را وعده می دهد و بخاطر گناهانت غفران بطلب!

عنّي املصدر من فعل مجرّد:-   

۲( قرأنا سورة اإلنشقاق يف شهر رمضان!  1( نطلب من اللّه آمالنا يف الّدعاء!     

۴( علَّمنا املعلّم وهذا التّعليم رضوري لنا! ۳( كانت مّدة مسافرتنا قصرية جداًّ!     
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عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب.-   

»چین اّولین کشور در جهان است که پول های اسکناس را بکار برد!«: 

1( الّصني هي أّول بلد استخدم يف العامل النقود الورقيّة! 

۲( إّن الّصني هي أّول بلد يستخدم يف الدنيا نقوداً ورقيّة! 

۳( الّصني أّول دولة يف العامل استخدمت النقود الورقيّة!  

۴( إّن الّصني الدولة االُوىل يف الدنيا تستخدم نقوداً ورقيّة!

عنّي الخطأ:-   

1( هناک نوع من األسامك يعيش يف البحر جامعًة فقط: نوعی از ماهی ها در دریا هستند که فقط گروهی زندگی می کنند! 

۲( اُدعوا حتّى يُخرجكم اللُّه من الظّلامت إىل الّنور: درخواست کنید تا خدا شام را از تاریکی ها به سوی نور خارج کند! 

۳( علينا أن ال نعمل أمراً ملصلحة عدّونا: ما نباید هیچ کاری را برای مصلحت دشمن انجام دهیم! 

۴( العاقل ال يزرع شيئاً يحصد منه الخرسان: عاقل چیزی منی کارد که از آن ُخرسان درو کند!

عنّي ما ليس فيه املتضاد: -   

۲( اُسرت كلَّ عيب و جهل فیک بالعلم النافع!  1( املساُء زمان نهاية النهار و بداية اللّيل!   

۴( هناک ينبوع مع ماء كثري و أشجار قليلة! ۳( هذا مكان نأكل فيه الفطوَر و الغداَء و العشاَء!    

عنّي الصحيح يف نوعية الكلامت.-   

»يجري أجر استغفار الولد للوالدين بعد موتهام«: 

1( أجر: فعل ماٍض - للغائب - حروفه أصليٌة كلها   

۲( يجري: فعل مضارع - للغائب - له حرف واحد زائد 

۳( الوالدين: اسم - مثنی مذکر - الشكل اآلخر له: الوالدون 

۴( استغفار: اسم - مصدر )عىل وزن استفعال( و فعله »استغفر«

عنّي الخطأ يف ضبط حرکات الكلامت:-   

۲( ما يَئَس الُعلاَمء ِمن َمعرِفِة ِسِّ تِلَک الظاِهرِة!   الة ِعنَد املُسلِمنَي!     ٌس ألداِء الصَّ 1( املَسجُد بَيٌت ُمقدَّ

۴( تَعيُش األسامُک يف النَّهِر و البحِر و لَها أنواٌع ُمختَلفٌة! ۳( اذا قاَل أَحٌد كَالماً يََفرَُّق املُسلمنَي فَهو جاِهٌل!    

   -: عنّي ما ليس فيه فعل متعدٍّ

1( أرسل معلّمنا فريقاً مّنا لزيارة صديقنا املريض يف بيته! 

۲( الّناس يف الهندوراس يحتفلون سنويّاً لظاهرة مطر الّسمک!  

۳( إنّا نالحظ غيمة سوداَء عظيمة يف الّسامء ومطراً شديداً بعده! 

۴( حاول العلامء معرفة أسار العامل حتّى يكتشفوا طريق الحياة الصحيحة!
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عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت.-   

»أنت تُشاهد سُقوَط األسامك من الّسامء!«: 

۲( تشاهد: فعل مضارع - للمخاطب - الزم  1( األسامک: جمع مکرّس )مفرده: مسكة، مؤنث(    

۴( سقوط: مفرد مذکر - مصدر من فعل مزيد - مفعول  ۳( أنت: ضمري منفصل – للمخاطب    

عّین الخطأ يف نسبط حركات الكلامت:-   

۲( »يَنَفِتح« ِفعٌل ُمضاِرٌع ِمن املايِض »أَنَفتََح«!  1( ِعنَدما يَفِقُد اإلعصاُر ُسعتَُه، تَتساقَُط األسامُک!    

۴( أربَعُة ُجنوٍد واِقفوَن أماَم باِب املُنظَّمِة! ۳( إنِّ رأيُت أحَد َعرَش کَوکَباً... يل ساِجديَن!    

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب.-   

»پدیدۀ باران ماهی سال های متامدی مردم را متحّیر کرده است!«: 

1( قد حرّيت ظاهرة مطر السمک الّناس سنوات طويلة! 

۲( ظاهرة مطر األسامك قد تحیر ّژر الناس لسنني مديدة! 

۳( ظاهرة مطر األسامک تُحرّي الناس لسنوات عديدة! 

۴( قد حرّي ظاهرة مطر السمک الناس لسنني طويلة! 

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب. -   

)زنان در سمت راست و مردان در سمت چپ برای بازرسی ایستادند!(: 

1( الرجال عىل اليمني و النساء عىل اليسار وقفن عىل التفتيش! 

۲( وقفت النساء عىل اليمني و وقف الرجال عىل اليسار للتفتيش! 

۳( النساء عىل اليسار و الرجال عىل اليمني وقفوا للتفتيش! 

۴( وقفت النساء و الرجال عىل اليسار و اليمني للتفتيش!

 

عنّي الخطأ:-   

1( ال تظّن أّن تلک الظاهرة فلٌم و لیست حقيقيّة: گامن مکن که این پدیده فیلم است و حقیقت نیست! 

۲( اِعتذْر من الّذي تكلّمت معه بسوء: معذرت خواهی کن از کسی که با بدی با او حرف زدی!  

۳( أبواب رحمتک ليست مسدودة بل مفتوحة: درهای رحمت تو بسته نیست بلکه باز است! 

۴( قد تنمو من حبّة واحدة مائة حبّة: گاهی از یک دانه صد دانه می روید!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»هناک يحتفل الناس بهذه الحادثة الطبيعّية َسنويّاً و يطبخون السمک و يتناولونه!«: 

1( مردم آنجا برای آن واقعۀ طبيعت جشن ساالنه می گیرند، ماهی طبخ می کنند و آن را میل می کنند! 

۲( مردم آنجا برای این حادثۀ طبیعت در سال جشن می گیرند و ماهی طبخ می کنند و تناول می کنند! 

۳( آنجا مردم برای این حادثۀ طبیعی ساالنه جشن می گیرند و ماهی می پزند و آن را می خورند!

۴( آنجا مردم ساالنه بخاطر آن واقعۀ طبیعی میهامنی بر پا می کنند و ماهی می پزند و می خورند! 
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عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»تُحرّي ظاهرة »مطر السمک« يف أمريكا الُوسطى الّذين يسكنون يف بُلدان اُخرى!«: 

1( در آمریکای میانه پدیدۀ »باران ماهی« است که کسانی را که در سزمین های دیگر هستند، شگفت زده می کند! 

۲( پدیدۀ »باران ماهی« در آمریکای میانه است و کسانی را که در کشورهای دیگر برس می برند، متعّجب می کند! 

۳( پدیدۀ »باران ماهی« در آمریکای مرکزی کسانی را که در کشورهای دیگری ساکن هستند، متحیّر می کند! 

۴( در آمریکای مرکزی پدیده ای به نام »باران ماهی« کسانی را که در سزمین های دیگر سکونت دارند سگردان می کند!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»عدد من العلامء لالطاّلع عىل رّس هذه الحادثة العجيبة أرسلوا فريقاً للّتفّحص عنها!«: 

1( عده ای از دانشمندان برای پی بردن به راز این واقعۀ عجیب یک گروه تحقیق را برای آن ارسال کردند! 

۲( تعدادی از دانشمندان برای آگاهی از راز این حادثۀ شگفت تیمی را برای جستجو دربارۀ آن فرستادند! 

۳( تعدادی دانشمند برای اطاّلع یافنت از راز حادثه ای شگفت یک تیم به منظور تحقیق کردن دربارۀ آن روانه کردند! 

۴( عده ای دانشمند برای مطّلع شدن از راز این حادثۀ شگفت آور یک گروه جهت جستجو منودن آن حادثه فرستادند!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

)اللّه الّذي يُرسل الرياح فُتثري سحاباً فيبسطه يف السامء(: 

1( اللّه کسی است که بادها را می فرستد و آن بادها ابری را بر می انگیزند، آنگاه ابر را در آسامن می گسرتاند! 

۲( خدا هامن کسی است که بادهایی را می فرستد تا ابرها را برانگیزند، سپس بادها را در آسامن می گسرتاند! 

۳( خدا کسی است که بادی را می فرستد و ابرهایی را برمی انگیزد، تا بادها ابرها را در آسامن بگسرتاند!

۴( اللّه هامن کسی است که باد را می فرستد و ابر را برمی انگیزد تا آن ابر را در آسامن بگسرتاند!

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت فيام اُشري إليه بخّط.-   

»اإلعصار ریح شديدة ال تنتقل من مكان إىل مكان آخر!«: 

1( إعصار: اسم - جمع مکرّس )مفرده: عرص، مذکر( 

۲( آخر: اسم - مفرد مذکر - صفة للموصوف »مکان« 

۳( تتقل: مضارع - للغائبة - مصدره »تنّقل« 

۴( ریح: مفرد مؤنث - مضاف إىل »شديدة «

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت فيام اُشري إليه بخّط.-   

»ما شاء اللّه؛ تتكلّم بالعربّية جّيداً!«:  

۲( شاء: فعل مضارع - للغائب  1( اللّه: لفظ الجاللة - اسم - مفرد مذکر    

۴( تتكلّم: فعل مضارع - للمخاطب، مصدره: تکلیم ۳( جيّداً: اسم - مفرد مذکر - صفة للموصوف »العربيّة«  
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عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»ماهی ها در رودخانه و دریا زندگی می کنند و انواع مختلفی دارند!«: 

1( تعيش األسامك يف الّنهر و البحر و لها أنواع مختلفة! 

۲( السمک يعيش يف البحر و النهر و أنواع مختلفه لها!  

٣( السمكة تعيش يف البحار و األنهار و أنواع مختلفة فيها! 

۴( تعيش السمكات يف األنهار والبحار و فيها أنواع مختلفة!

عنّي الصحيح:-   

1( كلّنا مسؤولون حتّى عن املاء و الهواء: همۀ ما مسئول آب و هوا هستیم! 

۲( يستمع إلينا و يبتسم علينا و يُصلح أخطاءنا: به ما گوش می داد و به ما می خندید و خطاهای ما را اصالح می کرد! 

۳( ال ييأس العلامء من معرفة أسار العامل العجيبة: دانشمندان از شناخت اسار جهان عجیب ناامید منی شوند! 

۴( ربَّنا؛ أنت رجاؤنا فقط ال خلقک: ای پروردگار ما، فقط تو امید ما هستی، نه خلق تو! 

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

هم كثرياً!«: »عندما يسمع الناس أّن ظاهرة »مطر الّسمک« الطبيعّية تحدث يف بلٍد تُحريِّ

1( هنگامی که مردم می شنوند که پدیدۀ طبیعی »باران ماهی« در سزمینی رخ می دهد، آنان خیلی شگفت زده می شوند! 

۲( زمانی که مردم شنیدند که پدیده ای طبیعی به نام »باران ماهی« در کشوری به وقوع می پیوندد، آنان زیاد حیرت می کنند!

۳( وقتی مردم می شنوند که پدیدۀ طبیعی »باران ماهی« در کشوری اتفاق می افتد، آن ها را بسیار متحیّر می کند! 

۴( وقتی مردم گوش می دهند که پدیده ای طبیعی یعنی »باران ماهی« در سزمینی اتّفاق می افتد، آن ها را بسیار سگردان می کند!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»ما أعجب و ما أجمل السامَء حني ُتطر سمكاً، ثّم تُصبح األرض مفروشة باألسامک!«: 

1( چه شگفت آور و چه زیباست آسامن هنگامی که باران ماهی می بارد، سپس زمین از ماهی ها فرش می شود!

۲( چه شگفت آور و زیباست آسامن زمانی که از آن ماهی ها می ریزد، سپس زمین پُر از ماهی می شود! 

چه عجیب و چه زیباست آسامن وقتی ماهی می بارد، سپس زمین پوشیده از ماهی ها می شود! 

چه عجیب و زیبا است آسامن وقتی باران ماهی می بارد، پس زمین پوشیده از ماهی می شود!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»تفکُّر عرش دقائق حول كّل أمر خري من رشوعه دون تفکّر!«: 

1( ده دقیقه دربارۀ همۀ کارها تفّکر کردن نیکوتر از آغازی بی فکر است!  

۲( در مورد هر کاری ده دقیقه فکر کردن بهرت از رشوع کردن آن است بدون تفّکر! 

۳( دربارۀ هر کار ده دقیقه بیندیش که خوب تر از آغاز کردن بی تدبیر است! 

۴( پیرامون همۀ کارها ده دقیقه تفّکر کن که بهرت از رشوع آن است بدون تدبري!

عنّي الفعل ليس فيه حرف زائد:-   

۲( تَعرّف املعلّم عىل تلميذه القديم يف الّشارع! 1( يُعرف التاّلميُذ الناشطون من بداية الّسنة!    

۴( تَتنزّل علينا أنعم اللّه املُنهمرة دامئاً!  ۳( مُتطر الّسامء علينا يف الخريف والّشتاء!    
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عنّي الفعل ليس فيه من الحروف الزائدة: -   

۲( ال نسرتجع الهديّة بعد أن أعطيناها أصدقاءنا!  1( ستنقطع األشجار املجّففة يف حديقتنا!   

۴( إشتغل التالميذ يف معمل قريب من املدرسة! ۳( سنبسط املائدة لضيوفنا بعد أن يحرضوا!    

عنّي ما ليس فيه الفعل املتعّدي:-   

۲( شاهدت مئات املصابيح يف حفلة ميالدک!  1( ينبعث ضوء النهار من نور الشمس يف الّسامء!    

۴( سيشرتي ولدي حاسوباً حتّى نهاية العام!  ۳( علينا أن نجعل جوازاتنا يف يد الرّجل الرشطي!   

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت فيام اُشري إليه بخّط.-   

ق أن تُشاهد يف يوم من األيّام أسامكاً تتساقط من الّسامء!«:  »هل تُصدِّ

1( تشاهد: مضارع - للمخاطب - مزید ثاليث )من باب مفاعلة( - متعدٍّ - مبني للمعلوم / فعل منصوب بحرف »أن« 

۲( تصّدق: للمخاطب - مزید ثاليث )من باب تفّعل( - متعدٍّ - مبني للمعلوم - فعُل و مع فاعله جملٌة فعلية 

۳( األيّام: اسم - جمع مکرس أو تكسري )مفرده: یوم، مذکر( مبني - مجرور بحرف الجر، من األيام: جار و مجرور 

۴( تتساقط: فعل مضارع - للمخاطب - مزید ثاليث )من باب تفاعل( - متعدٍّ - فاعله غري ظاهر، و الجملة فعلية

عنّي الفعل فيه حروف زائدة: -   

۲( ال نقطع رجاءنا ألّن اللّه رجاؤنا!  1( نرجع من املدرسة و ستفتح لنا الباب اُّمنا!   

۴( إنقطع املاء ألنّنا من ُمرسفيه و نحن يف غفلة! ۳( مل ندخل الّصّف إال بعد أن يسمح لنا املعلّم!    

عنّي الخطأ:-   

1( أعطيت الكتاب إىل صديقي أمس و اسرتجعته يف املدرسة: ديروز کتاب را به دوستم دادم و به مدرسه برگشتم! 

۲( سمک البحر أنفع من بقيّة األسامك و أنواعها مختلفة: ماهی دریا از بقیۀ ماهی ها مفیدتر است و انواع مختلف است! 

۳( إن ال نتعلّم العلم يف وقته فقد ظلمنا أنفسنا: اگر علم را در زمان خودش نیاموزیم به خودمان ظلم کرده ایم! 

۴( ميكن أن أكون ناسياً أو خاطئاً فاستغفر اللّه: ممکن است فراموشکار یا خطاکار باشم پس از خدا استغفار می طلبم! 

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»قد سمعت أّن ظاهرة مطر الّسمك قد حدثت يف إحدى ُمدننا هذه الّسنة!«: 

1( شنیدم که امسال پدیدۀ باران ماهی در یکی از شهرهایامن رخ داده است! 

۲( شنیده بودم که پدیدۀ باران ماه امسال در یکی از شهرها به وجود آمده است! 

۳( شنیده ام که پدیدۀ باران ماه امسال در یکی از شهرهای ما اتّفاق افتاده است! 

۴( شنیده ام که در یکی از شهرها باران ماهی در این سال به وجود آمده است! 

عنّي الفعل يختلف من حيث وزن املصدر املزيد: -   

1( انقطع سبُّ معبودات املرش کین بعد نزول هذه اآلية! 

۲( يطلب اللّه من الّناس بعد مشاهدة العذاب أن ينتبهوا! 

۳( انتقل بعُض التاّلميذ من صّف إىل صّف آخر!  

۴( ينتفع كلُّ الناس من التّعايش الّسلمي!
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عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»ال تحدث األعاصريُ و بعد ذلك نشاهد ظواهر عجيبة مثل سقوط األسامک!«: 

1( وقتی گردبادها پدید می آیند پدیده هایی عجیب مثل افتادن ماهی ها از آسامن را می بینیم! 

۲( گردبادها ایجاد می شوند و بعد از آن پدیده های عجیبی مثل سقوط ماهی ها را مشاهده می کنیم! 

۳( گردبادها پدید می آیند و پس از آن پدیده هایی عجیب مثل سقوط ماهی مشاهده می شود! 

۴( وقتی گردبادها به وجود می آیند پدیده های عجیبی مثل افتادن ماهی ها دیده می شود!

»مسلامنان از خداوند به خاطر گناهانشان آمرزش می خواهند« عّین التعريب الصحيح: -   

 ! ۲( املسلامُت يَستَغِفرن اللَّه لِمعصيتهنَّ     ! 1( تَسِتغفُر املسلامُت اللَّه لذنوبِهنَّ

! ۴( یَستَغِفُر املسلموَن اللَّه لِذنوبهنَّ ٣( املسلمون يُستَغفرون اللّه ملعاصيهم!    

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»َعَصَفت رياٌح شديدٌة و َحَدثَت اَمواٌج ُمهلِكٌَة يف املحيط!« 

1( تند بادهایی وزید و موج هایی نابودگر در اقیانوس پدید آمد! 

۲( امواجی نابودکننده در اثر وزیدن باد شدید در اقیانوس ایجاد شد! 

۳( بادهای شدید رشوع به وزیدن کرد و موج های ویرانگر در اقیانوس به وجود آمد! 

۴( بادهای شدیدی وزید و موج های نابودکننده در دریا پدید آورده است!

عنّي الصحيح يف قراءة الكلامت: -   

1( أَمَر رئيُس البالِد املسؤولنِي و نََصَحهم ألداِء الواجباِت! 

َنِة!  ۲( اِحتََفل الناُس بالّنوروِز اَّوَل يوٍم مَن السَّ

۳( شاِهَد الناُس سقوَط األسامِک من السامِء! 

۴( ليسِت األسامُک ُمتََعلَّقًة باملياِه املُجاَورَة!

عنّي األصّحيح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

ُ األرض باملطر بعد االغبار خرضة و تَُنّزل فيها الرّحمة«:  »نَُصريِّ

1( زمین را به وسیله باران پس از تیره رنگی سسبز می گردانیم و در آن رحمت نازل می کنیم! 

۲( به وسیله باران زمین را پس از غبار آلودگی سسبز می گردانیم و در آن رحمت نازل می گردد! 

۳( پس از تیره رنگی زمین، باران را سسبز می گرداند و رحمت در آن فرود می آید!

۴( زمین پس از غبار آلودگی به وسیله باران سسبز می شود و ما در آن رحمت فرود می آوریم! 

عنّي الخطا يف أوزان مصادر األفعال:-   

۲( أيّها الناس ال ترُشکوا بعبادة ربكم شيئاً! )فعال(  1( يحتفل الناس سنويّا بهذا اليوم! )افتعال(    

۴( اِنتِظرون إّن معكم من املنتظرين! )انفعال(  ۳( الّصني أّول دولة استخدمت نقود ورقيّة! )استفعال(  
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عنّي الخطأ:-   

1( يحتفل االيرانيون أّول يوم من أيام السنة الشمسية: ایرانی ها اولین روز از روزهای سال شمسی را جشن می گیرند! 

۲( الّدّر من اآلحجار الجميلة الغالية ذات اللون األبيض: مرواریدها از سنگ های زیبا و گران و دارای رنگ سفید هستند! 

۳( ظهرت ينابيع الحكمة من قلب املخلصني عىل لسانهم: چشمه های حکمت از دل انسان های خاص بر زبان ایشان پدیدار شد! 

۴( ظاهرة مطر السمك تحدث مرّتني يف السنة يف أمريكا الوسطى: پدیده ی باران ماهی برای دومین بار در سال در آمریکای میانه رخ داد!

عنّي األصّح و األدقَّ يف الجواب للرتجمة.-   

»حدث إعصار شديد و شاهدنا غيمة سوداء يف السامء ثم تساَقطَت األسامک الّتي ما كانت متعلّقة باملياه املجاورة«: 

1( گردباد شدیدی رخ داد و ابر سیاهی را در آسامن دیدیم سپس ماهی هایی که متعلق به آب های مجاور نبودند پی درپی افتادند!

۲( گر باد شدید به وقوع پیوست و ابر سیاه را در آسامن مشاهده کردیم سپس ماهی ها را که به آب های هم جوار تعلق نداشتند بر زمین افتادند!

۳( طوفان سنگینی رخ داد و ابرهای سیاه رنگی را دیدیم که ماهی هایی را که متعلق به آب های هم جوار نبودند به زمین ریخت!

۴( طوفان شدیدی افتاد و ناگهان ابر سیاهی را در آسامن مشاهده کردیم سپس ماهی هایی که به آب های مجاور تعلق نداشت پی درپی افتادند!
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سواالت تستی
درس چهارم

پایۀ دهم

»بزرگان بیان کرده اند که به کار بردن عقل در امور از نشانه های خردمندی است!« عّین التعريب الصحيح:-  

1( إّن العظامء بيّنوا أّن استعامل العقل يف االُمور من عالمات التعّقل!  

۲( إّن كبارنا من العلامء رشحوا لنا أّن التمتّع بالعقل من آثار التدبّر لنا! 

۳( بنّي العلامء أّن االستعامل من قّوة العقل يف االُمور من ميزات التاّمل! 

۴( العظامء تبنّي أّن االستفادة من الفكر يف األعامل عالمة من عالمات التفّکر!

»ال تُدرکه األبصاُر و هو يُدرك األبصاَر«. عّین املناسب للمفهوم:-  

1( خرد ز ادراک او حريان مبانده / دل وجان در رهش بی جان مبانده 

۲( گر چه گنجی نیست خالی از فروغ آفتاب / چشم خّفاشی ندارد طاقت ادراک او 

۳( بارها گفته ام این روی به مردم منام / تا تأّمل نکند دیده ی هر بی برصی 

۴( آفتاب ار ندهد تابش و نور / پس بر این نادره گنبد چه کند

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -  

»املُفرِّق هو عميل العدّو ألنّه يُبّعد الّناس من التقرّب إىل اللّه و إىل الوحدة!«: 

1( متملّق شخصی است که مزدوری دشمن را می کند و مردم را از نزدیک شدن به خدا و وحدت دور می دارد! 

۲( پراکنده کردن، مزدوری دشمنان است چه دور کردن مردم از نزدیکی به خدا و به وحدت را به دنبال دارد! 

۳( پراکنده کننده، مزدور دشمن است زیرا او مردم را از تقرب به خدا و به وحدت دور می کند!

۴( متفرّق جیره خوار دشمنان است چه او باعث دور شدن مردم از خداوند و وحدت می شود!  

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -  

»يُحّب اللّه الّذين يرحمون الّناس و يساعدونهم يف صعوبات الحياة!«: 

1( دوستی خداوند با کسانی است که به مردم ترّحم می کنند و در سختی زندگی آنان را یاری می رسانند! 

۲( کسانی که خداوند را دوست دارند به مردم مهربانی می کنند و آن ها را در مشکالت زندگی شان کمک می منایند! 

۳( خداوند دوستدار آن هایی است که به مردم رحم کرده آن ها را در مصیبت های زندگی مساعدت می کنند! 

۴( خداوند کسانی را که به مردم رحم منی کنند و آن ها را در سختی های زندگی کمک می کنند، دوست دارد! 
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عّین الخطأ:-  

1( إّن عميل العدّو هو الّذي يدعو الّناس إىل التّفرقة: مزدور دشمن هامن کسی است که مردم را به تفرقه فرا می خواند! 

۲( يَتجىّل اتّحاد اجتامع املسلمني يف مكان واحد يف الحّج: اتّحاد اجتامع مسلامنان در یک مکان در حج تجلّی می یابد! 

۳( تتاميز البالد اإلسالميّة من الشعوب االُخرى يف لغتها: کشورهای اسالمی از ملّت های دیگر در زبانشان متامیز می شوند! 

۴( قد أمر القرآن املسلمني أالّ يسبّوا معبودات األديان االُخرى: دستور قرآن به مسلامنان اینست که به معبود ادیان دیگر دشنام ندهند!

عّین الصحيح يف تعيني نوعّية الكلامت.-  

»أكب الحمق اإلغراق يف املدح والذّم!«: 

1( اإلغراق: جمع مکرس أو مكسیر )مفرده: غرق(- خرب للمبتدأ »أكرب« 

۲( املدح: مفرد مذکر- مصدر لفعل مزيد من باب »إفعال« 

۳( أكرب: اسم- مفرد مذکر- مبتدأ و الجملة اسمية 

۴( الحمق: اسم- مفرد مذکر- خرب

»جعل اللّه الناس ُشعوباً مع ألوان مختلفة و قبائل مع سلوک متنّوع ليتعارفوا!« عّین الرتجمة الصحيحة: -  

1( خداوند مردمان را که ملّتی با رنگ های مختلف هستند قبیله هایی با رفتار متنّوع قرار داد تا با یکدیگر آشنا شوند! 

۲( خداوند مردم را ملّت هایی با رنگ هایی مختلف و قبائلی با رفتاری متنوع قرار داد تا یکدیگر را بشناسند! 

۳( خدا مردمان را ملّتی قرار داده است با رنگ های مختلف و قبیله هایی با روش های متنّوع تا بتوانند یکدیگر را بشناسند! 

۴( خدا مردم را ملّت هایی قرار داده است که رنگ هایشان مختلف است و قبائلی که روش هایشان متنّوع است تا با یکدیگر آشنا شوند!

عّین ما فيه مصدٌر مزید:-  

1( يل صديق و يّف تخرَّج من املدرسة و اآلن هو نّجار حاذق! 

۲( للعمل الصالح و اإلميان به کنزال لک، فزيِّن نفِسک بهام!  

۳( اِنتخب الّصديق العاقل إّن عدواته خرٌي من صداقة الجاهل! 

۴( تبتدئ الدراسة يف العام الدرايس الجديد و يَكرث الفرح و الّصداقة بيننا!

 عّین فعالً ماضياً مضارعه عىل وزن یُفِعل«:-  

1( قد َسرَت ُحسن أدب الّناس قبح نَسِبهم!  

۲( الكلب حيوان و يّف لإلنسان يحرس أمواله دامئاً! 

۳( كان قد أجلس كباَر القوم عىل مسند عاٍل يُختّص بهم! 

۴( بعض الّناس ما سمعو كالمک ولكن يحكمون عليه!

عّین عبارة أفعالها كلّها فعل أمر:-   

1( ال تكونوا من الّذين ميوتون ُجّهاالً فتفّقهوا! 

۲( ال تقولوا ماال تفعلون به إن تؤمنوا بالقيم الّدينيّة! 

۳( اِجتنب قلباً دون حكمة فتعلّم العلم و زيِّنه بالسكينة!  

۴( جالس العاقل حتّى ينفعک و شارِک األمني حتّى يزيد اعتامدک!
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عّین ما فيه املتضاد:-   

1( العميل هو الّذي يعمل لِمصلحة العدّو! 

۲( هذا مكان نأكل فيه الفطور و الغداء و العشاء! 

۳( إمكانيّاتنا قليلة جّدا مقابل كرثة هذا االعصار الشديد! 

۴( يبدأ اللّيل من غروب الّشمس إىل ابتداء اليوم التايل!

عّین الصحيح عن نوعّية الكلامت.-   

»تَعلَّموا العلم و تواَضعوا ملن تتعلّمون منه و ملن تُعلّمونه!«: 

1( العلم: اسم- مفرد مذکر )جمعه: أعالم(- مفعول أو مفعول به و منصوب 

۲( تواَضعوا: أمر- مزيد ثاليث )عىل وزن تفاَعل و من باب تفاعل(- متعدٍّ 

۳( تُعلِّمون: مضارع- للمخاطبني- مزيد ثاليث )عىل وزن فّعل و من باب تفعیل(- متعدٍّ 

۴( تَعلَّموا: فعل أمر- للمخاطبني- مزيد ثاليث )من باب تفّعل(- الزم- فاعله ضمري الواو

عّین الخطا يف ضبط حركات الكلامت:-   

۲( َعىَل كُلِّ الّناِس أْن يَتَعايَُشوا ِسلميّاً!  1( الَفرَُس قاِدٌر َعىل النَّوِم واِقفاً َعىل أقداِمِه!    

۴( َمن َرأَى أحداً يَدُعو إىل التَّفرِقِة فَُهو َعميٌل! ۳( َمثُل املؤِمِن كََمثِل الَعطَّاِر، إْن جالِستُُه نََفعَک!    

عّین الخطأ:-   

1( هناك نوع من األسامک يعيش يف البحر جامعًة فقط: نوعی از ماهی ها در دریا هستند که فقط گروهی زندگی می کنند! 

۲( اُدعوا حتّى يُخرجكم اللُّه من الظّلامت إىل الّنور: درخواست کنید تا خدا شام را از تاریکی ها بسوی نور خارج کند! 

۳( علينا أن ال نعمل أمراً ملصلحة عدّونا: ما نباید هیچ کاری را برای مصلحت دشمن انجام دهیم!

۴( العاقل ال يزرع شيئاً يحصد منه الخرسان: عاقل چیزی منی کارد که از آن ُخرسان درو کند! 

عّین الصحيح:-   

1( يكون فيتامني يف قرش الربتقال أكرث: ویتامین در پوست پرتقال فراوان است!  

۲( تواَضع ملن تتعلّم منه العلم: نسبت به کسی که از او علم می آموزی، متواضع باش!  

۳( ينصحنا ألداء واجباتنا و لو كانت صعبًة: ما را به انجام تکالیف خود توصیه می کرد اگر چه سخت بود! 

۴( ليس شعب أفضل من اآلخرين بسبب اللّون: ملّتی بخاطر رنگ بر دیگران برتر نیست!  

 عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»دعا مدير املدرسية اِثني عرش تلميذاً من صفوفهم ليتعارفوا معاً و يعملوا بعضهم مع بعض للمسابقة!«: مدیر مدرسه ... 

١( دوازده دانشجو را از کالس برای آشنایی و همکاری با هم در مسابقه فرا می خواند! 

۲( دوازده دانش آموز را از کالس هایشان فرا خواند تا با یکدیگر آشنا شوند و با هم برای مسابقه کار کنند! 

۳( دوازده دانش آموز را برای اینکه با هم آشنا شوند و با هم در مسابقه کار کنند، از کالس هایشان فرا می خواند! 

۴( دوازده دانشجویی که در کالس ها بودند فراخواند تا همدیگر را بشناسند و با یکدیگر در مسابقه همکاری کنند!
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عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»قد يتشابه شخصان ألنّهام يتعایشان مع بعضهام تعايشاً سلمّياً!«: 

1( گاهی دو شخص با یکدیگر هامنند می شوند برای اینکه با همدیگر همزیستی مساملت آمیز دارند! 

۲( دو فرد برای اینکه با همدیگر زندگی مساملت آمیز داشته باشند گاهی هامنند یکدیگر می شوند!  

۳( دو شخص هامنند یکدیگر می شوند زیرا گاهی به مساملت، با هم همزیستی دارند! 

۴( دو فردی که با همدیگر به مساملت، همزیستی می کنند گاهی هامنند هم می شوند!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

)انّا ... جعلناكم شعوباً و قبائَل لَِتعاَرفوا ...(: 

1( بدون شک ما هستیم که شام را بشكل ملل و قبایل آفریدیم تا با یکدیگر انس یابید! 

۲( قطعاً شام را بشکل قبايل و اقوام خلق کردیم چون با یکدیگر انس داشته اید!  

۳( هامنا ما شام را به صورت ملّت ها و قبایل قرار دادیم تا با یکدیگر آشنا شوید!  

۴( قطعاً ما شام را به هیئت اقوام و قبایل قرار داده ایم چون با یکدیگر آشنا شده اید!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

)قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمٍة َسواٍء بَیننا و بینکم االّ نعبد إالّ اللّه ...( : بگو ای اهل کتاب ... 

1( بشتابید برای کلمۀ مساوی بین شام و ما که عدم پرستش جز اللّه است! 

۲( بیایید بسمت سخنی مساوی بین ما و شام، که جز اللّه را نپرستیم! 

۳( بشتابید بسمت کلمه ای که بین ما برابر است و آن نپرستیدن جز خداوند است!  

۴( بیایید بسوی سخن برابر بین ما و شام به اینکه مورد پرستش قرار ندهیم جز خدا را!

عّین فعالً ليس مصدره عىل وزن »تفعيل«:-   

1( اِجتنبوا كالماً يفرِّق بني األصدقاء األوفياء! 

۲( القرآن یؤکد عىل الحّرية يف االعتقاد بالّدين! 

۳( قد علّمنا املدرُّس الجديد اُسلوباً صحيحاً يف الّدراسة! 

۴( يف اليوم األّول من املدرسة تعرَّف بعض الطاّلب عىل البعض اآلخر!

عّین فعل األمر مصدره عىل وزن »مفاعلة«:-   

1( تَعارف الضيوف قبل حضور صاحب البيت و قبل بداية الحفلة! 

۲( حاَول الطالب الفائز يف مساعدة أصدقائه يف الدراسة كثرياً!  

۳( يا ولدي الحبيب! كاتِبنا طول سفر ک حتّى نعلم عن أحوالک! 

۴( تَعامل يف هذه السوق بالّصدق و األمانة ملعاش أهلک!
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عّین الصحيح يف نوعّية الكلامت.-   

»اإلسالم يحرتم األديان اإللهّية!«: 

1( األديان: اسم- مثنی مذکر )مفرده: دین( 

۲( اإللهيّة: جمع مکرّس أو تكسري )مفرده: إله( 

۳( اإلسالم: اسم- مفرد مذکر- مصدر )عىل وزن إفعال( 

۴( يحرتم: مضارع- للغائب- حروفه أصليٌّة كلها، مصدره »اِحرتام«

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

1( ُمعاِدُل النَّهي ِمن »تُقبِّلوَن« ُهو »ال تُقبَّلوا«! 

۲( ُهو يَأُمُر املَسؤولنَي و يَنَصُحُهم إلِداِء واِجباتِهم! 

۳( ال يَجوُز اإلرصاُر َعىل نِقاِط الِخالِف و َعىَل الُعدواِن! 

۴( األمُر و املَصدُر ِمن »تُرِسُل« ُهام »أرِسْل، إرسال«!

»بر همۀ مردم الزم است که با یکدیگر زندگی مساملت آمیز کنند! « عّین الصحيح:-   

1( واجب عىل جميع الناس أن تعايشوا مع بعضهم تعايشاً سلميًّا! 

۲( الزم عىل الناس كلّهم أن يكون تعايشهم مع اآلخرين سلميًّا! 

۳( عىل جميع الناس الّذي تعايشهم يكون مع بعضهم سلميًّا! 

۴( عىل كّل الناس أن يتعايشوا مع بعضهم تعايشاً سلميًّا! 

عّین الخطأ:-   

1( يحّب الناس أن يتعاملوا مع بعضهم بالقسط: مردم دوست دارند با هم به عدالت دادوستد کنند! 

۲( يكتب أحُد زماليئ ذكرياته من الطفوليّة: یکی از دوستانم خاطرات خود را از کودکی می نویسد! 

۳( قامت اُّمي بتوزيع الطّعام عىل أوالدها: مادرم به توزیع غذا بین فرزندانش می پرداخت! 

۴( تنام بعض الحيوانات دون أن تجلس عىل األرض: بعضی حیوانات بدون اینکه بر زمین بنشینند می خوابند! 

عّین الصحيح:-   

1( ال تُجالس األحمق فيحقرک بین الناس: او با احمق هم نشینی منی کند پس تو را بین مردم حقیر می کند! 

۲( الكعبة مكان يتَجىلَّ فيه اتّحاُد االُّمة اإلسالميّة: كعبه جایی است که به اتّحاد اّمت مسلامنان جلوه می دهد! 

۳( أفراد أربع قبائل يريدون أن يتعايشوا مع بعضهم تعايشاً سلميّاً: افراد چهار قبیله می خواهند با هم همزیستی کنند! 

۴( املؤمن يافع الّسيّئة بطرٍق هي أحسُن: مؤمن بدی را با راه هایی که نیکوتر است، دفع می کند! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة .-   

»االختالف يف العقيدة بني الناس أمر طبيعّي فال يجوز اإلرصار عىل عقائدنا!«: 

1( در میان مردم تفاوت عقیده امری طبیعی است پس جایز نیست بر عقیده های خود پافشاری کنیم! 

۲( اختالف در عقیده بین مردم امری طبیعی است پس جایز نیست پافشاری کردن بر عقایدمان! 

۳( اختالف عقیده در میان مردمان امر طبیعی است پس نباید ارصار بر عقیده های خود داشت! 

۴( تفاوت عقیده اهر طبیعی است بین مردم پس مرص شدن بر عقاید خود، جایز نیست!
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عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

)اللّه ويلُّ الّذين آمنوا، يُخرُجهم من الظّلامت إىل الّنور(: 

1( اللّه ولی آنان است که ایامن بیاورند، آنان را از تاریکی بسوی روشنایی هدایت می کند! 

۲( خداوند س پر دست کسانی است که ایامن آورده اند، آنان را از تاریکی ها بسمت نور می برد! 

۳( اللّه سور است بر آنان که به او ایامن آورده اند، آن ها را از ظلامت بسمت نور خارج می کند! 

۴( خداوند سور کسانی است که به او ایامن بیاورند، و آن ها را از ظلامت بسوی روشنائی خارج می سازد!

عّین ما ليس فيه مصدر من فعل مزيد:-   

1( وجود ظاهرة »مطر الّسمک« يُحرّي الناس حريًة! 

۲( إختبار التالميذ سيكون يف آخر السنة الدراسيّة! 

۳( اِنتهت الساعُة الدراسيّة و سأذهب إلطفاء املكيّفات!

۴( اليوم األّول من الّسنة الشمسيّة يوم إحتفال النوروز لإليرانيّني! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

)أنزل اللّه سكينته عىل رسوله و عىل املؤمنین(: 

1( خداوند بر پیامرب و سایر مؤمنین آرامش نازل کرد! 

۲( اللّه بر پیامرب خود و نیز بر مؤمنان آرامش فرو فرستاد! 

۳( خداوند آرامش خود را بر رسول خود و بر مؤمنین نازل کرد!

۴( اللّه آرامش خود را بر رسول خود و مؤمنان فرو فرستاد! 

عّین الصحيح للفراغات: ....... األمانات إىل أصحاب ....... ألنّنا ....... عن ذلک! -   

۴( سلّمنا- ها- مسؤول ۳( استلمنا- ـه- مسؤولون   ۲( استلمنا- ـه- مسؤول   1( سلّمنا- ها- مسؤولون   

عّین ما فيه الفعل املزيد الثالثی:-   

۲( ستنمو شجرة جميلة من هذه الحبّة الصغرية!  1( منع الطبيب أّمي عن رشب الشاي الكثري!    

۴( أرجو أن مُتطر الّسامء علينا كثرياً يف هذه اللّيلة! ۳( شهادت زميلتي إطفاء الحريق يف املدرسة اليوم املايض!   

عّین الخطأ يف الحركات:-   

مِس ُمستِعرٌة و ِفيها َحرارٌة ُمنترَِشٌة!  ۲( َجذوُة الشَّ 1( َجامُل الِعلِم نرَشُُه و مَثرتُُه الَعمُل بِه!     

۴( انَُّه جاِهٌل يُحاَوُل ایجاَد التَّفرِقِة بنَي ُصفوِف املُِسلِمنِي! ۳( تَعيُش األسامُک يف األنهاِر و الِبحاِر و انواُعها ُمخِتلفٌة!   

عیِّن التعريب الصحيح: »قرآن بر آزادی عقیده و بیان تأکید کرده است!«:-   

۲( قد أكّد القرآن عىل حريّة العقيدة و البيان!  1( يؤكّد القرآن عىل الحريّة يف العقيدة و البيان!    

۴( القرآن قد أكّد عىل الحريّة يف االعتقاد و الكالم! ۳( القرآن يؤكّد عىل حريّة االعتقاد و الكالم!   
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عیِّن الصحيح: -   

1( َعلَّمني أن أستفيد من الفرص َجیِّداً: یاد گرفتم تا از فرصت ها خوب استفاده کنم! 

۲( الّناس تَعاملوا مع بعضهم عىل اُصوٍل: مردم با بعضی از آن ها بر اصولی دادوستد می کردند!  

۳( کاتِب معلَّمک عن مشکلک يف صّفه: به معلّمت نامه ای دربارۀ مشکلت در کالسش بنويس! 

۴( اليوم رائحة الهواء تُفرِّح القلوَب املنكرسة: امروز عطر و بوی هوا قلب های شکسته را شاد می کند!

عیِّن األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»إّن أفراد هاتني القبيلتني يتعايشون مع بعضهم سلميا و يسَتعینون بعضهم ببعٍض!«: 

1( این اشخاص از دو قبیله اند که با همدیگر مساملت آمیز زندگی می کنند و به همدیگر یاری می کنند! 

۲( اشخاص این دو قبیله با یکدیگر زندگی مساملت آمیزی دارند و از یکدیگر یاری می گیرند! 

۳( افراد این دو قبیله با هم زندگی مساملت آمیز می کنند و از یکدیگر یاری می جویند!

۴( این دو قبیله افرادش با هم زندگی مساملت آمیز دارند و از هم یاری می خواهند! 

عّین الصحيح عن نوعية الكلامت: )ال يكلّف اللّه نفساً إالّ وسَعها(: -   

1( نفساً: اسم- مذکر- مفرد مذکّر- مفعول به لفعل »يكلّف« 

۲( وسع: فعل ماٍض- »ها« ضمري متّصل و مضاف إليه 

۳( اللّه: لفظ الجاللة- اسم- مفرد مذکر- فاعل لفعل »يكلّف«  

۴( یكلِّف: فعل مضارع- للغائب- مزيد )مصدره: تكلّف، عىل وزن تفّعل(

عیِّن الَصحيح عن نوعّية الكلامت:-   

»از اِبَتيل ابراهيم َربُّه بكلامٍت«: 

1( اِبتَلی: فعل ماٍض- مزيِذ ثالثی- الزٌم- مبني للمعلوم / فعل و فاعله »رّب« 

۲( رّب: اسم- مفرد مذكر / فاعل و مرفوع 

٣( ابراهيم: اسم- مفرد مذكر / فاعل لفعل »ابتلی« 

۴( کلامت: اسم- جمع تكسري / مجرور بحرف جاّر

عّین الخطأ يف قراءِة الكلامت من العبارات التالية:-   

۲( الّنفُط ُمَحّرُک الحياة ولَُه دوٌر مهمٌّ يف حياِة اإلنساِن!  1( طَبََخت االُمُّ طعاماً لذيذاً قبَل ساعٍة!    

۴( كلُّ مادٍَّة تَتََولَُّد باحرتاقها طاقٌَة حراريٌة، هو الوقوُد! ۳( الِحَظ الناُس َغيَمًة َسوداٌء عظيمًة!     

عّین الفعَل الذي يختلف وزنه:-   

َب بالطُّالِب يف بداية الّسنة الّدراسيّة الجديدة!  ۲( املُديُر تَرَحَّ 1( أنتُم تَُنزِّلوَن البَضائَع ِمَن السيّارِة!      

۴( فََكم مُتَرُِّر َعیشی و أنَت حامُل َشهٍد!  ۳( ال تَُقلِّد ِمَن اآلخرين دوَن تََفکٍُّر!    
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عّین الّصحيح عن نوعّية الكلامت:-   

»تََعلَُّموا العلم و تواَضُعوا لَِمن تََتعلّمون منُه و ملَِن تَُعلَّمونَه«: 

1( تََعلَّموا: فعل ماٍض- للغائبني- فعل و فاعله ضمري الواو و الجملة فعلية 

۲( العلم: اسم- مفرد مذکر- فاعل لفعل )تََعلَّموا( 

۳( تواَضعوا: فعل أمر- للمخاطبنَي- فعل و فاعله ضمري الواو و الجملة فعلية

۴( تَُعلّمون: فعل مضارع- للمخاطبني- مصدره »تََعلّم« 

عّین الخطأ يف اوزان املصادر من اآلفعال:-   

۲( اِعتصموا بَحبِل اللّه جميعاً )اِفتعال(  1( ال تَستوى الحسنة وال السيّئة! )إستفعال(    

۴( إذا جالسَت العطار نََفْعتَه! )ُمفاَعلَة( ۳( إلهي فَرِّج قلبي بالحسنات! )تفعيل(    

»به کسی که از او می آموزید و به او یاد می دهید احرتام بگذارید« عّین التعريب الصحيح: -   

۲( اِحرتِم من تَتََعلِّموَن منه و تَُعلِّمونَُه!  1( اِحرتِموا َمن تَتََعلّموَن منه و تََعلَّموُه!    

۴( اِحرتِْمَن من تَتََعلِّْمَن منه و تَُعلَّْمنه! ۳( اِحرتاما من تَتَعلاِمِن منهم و تَُعلاّمنهم!    

عّین الخطأ يف قرارة الكلامت:-   

۲( اِعتِصموا بحبل اللّه جميعاً و ال تََفرَّقوا!  1( جالِس العطّاَر الِنّه ينَفُعدک!     

۴( الناُس يَتَعاِملوَن َعىل أحكاِم اإلسالِم! ۳( للموظّفنَي و الُعاّمِل نشاٌط كثرٌي يف الَعَمِل!    

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»دخلت التلميذات املدرسة حينام كانت حجراتها مغلقة و شاهدن العاملني يُنزلون البضائع من السّيارة«: 

1( دانش آموزان وقتی وارد مدرسه شدند که اتاق هایش بسته بود و کارگران را دیدند که کاالها را از ماشین پیاده می کنند! 

۲( شاگردان مدرسه هنگامی که اتاق های مدرسه بسته بود وارد مدرسه شدند و دیدند که کارگران اثاثیه مدرسه را از ماشین خارج می کنند! 

۳( وقتی اتاق های مدرسه بسته شده بود دانش آموزان وارد شدند و مشاهده کردند که کارمندان کاالها را از ماشین پیاده می کنند!

۴( وقتی اتاق های مدرسه بسته بود دانش آموزان وارد مدرسه شدند و دیدند که کارگران کاالها را از ماشین پایین می آورند!

 

النهي من ترسلون ....... و األمر من تُحاولین ....... -   

۲( ال اَرِسلوا- اِحاِولی  1( ال تُرِسلوا- حاِولی      

۴( ال تُرسلون- حاِولی  ۳( ال تُر ِسلوا- حاِول     

عیِِّن الصحيح عن نوعّية الكلامت:-   

ال يجوز اإلرصار عىل نقاط الخالف و الُعدوان للّدفاع عن الحقيقة: 

۲( اإلرصار: اسم- جمع مکرس- عىل وزن اِفعال  1( ال يجوز: فعل مضارع- للغائب     

۴( الّدفاع: اسم- مذکر- حروفه األصلية »ف  د ع« ۳( الُعدوان: مثنی- مذکر- مفرده )عدّو(    



37

درس چهارم 

عّین الصحيح يف قراءة الكلامت:-   

۲( فاعلموا أنّه جاِهل أو عالٌَم يُحاِوُل،  1( إذا قال أحٌد كالماً يَُفرَُّق املسلمنَي،     

۴( هو يَدُعو إىل التفرِقة فَُهَو َعميُل العدّو. ۳( ایجاَد التفرقِة بنَي صفوِف املسلمنِي،     

عّین الصحيح:-   

١( الناس نيام فإذا ماتوا اِنتبهوا: مردم خوابند و هنگامی که هر دند پشیامن می شوند! 

۲( كان املعلّم ينتظر تالميذه قبل الخروج من املدرسة: معلم قبل از خارج شدن از مدرسه منتظر دانش آموزانش بود! 

۳( عمالء العدّو يدعون الناس إىل التفرقه: مزدوران دشمن مردم را از تفرقه دور می کنند! 

۴( الفرس قادر عىل النوم واقفاً عىل أقدامه: اسب می تواند ایستاده بر روی پایش بخوابد!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»ربّنا أفرغ علينا صرباً و ثبّت أقدامنا و انرصنا عىل القوم الكافرين«: 

١( ای پروردگار ما! صرب را بر ما عطا فرما و قدم هایامن را محکم ساز و ما را بر قوم کافر یاری فرما! 

۲( بارالها! صربی به ما بده و قدمامن را استوار ساز و ما را بر گروه کافر پیروز گردان! 

۳( پروردگارا! صربی را بر ما عطا کن و گام هایامن را استوار کن و ما را بر گروه کافر یاری کن! 

۴( خدایا بر ما صربی عطا فرما و قدم هایامن را محکم کن و ما را بر گروه کافران پیروز گردان!
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سواالت تستی
درس پنجم

پایۀ دهم

عنّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -  

1( الطُّالّب املؤدَّبوَن ُمحرَتموَن ِعنَد املُعلِّمنَي!   

ُل لَک البطاقََة!  ، اُبَدِّ ۲( ساِمحيني، أنِت َعىل الَحقِّ

۳( ِمْن فَضلَِک أعِطني ِبطاقًة مِبَبلغٍ َخمسٍة و ِعرشيٍن رياالً!

۴( لِبالِدنا تَجارِب كَثريٌة يف ِصناَعِة نَْقِل النِّفِط َعرَب االنابيِب! 

عنّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-  

1( الطُّالب املُؤدَّبوَن ُمحرَتموَن ِعنَد املُعلِّمنَي!  

ل لَک البطاقََة!  ، اُبَدِّ ۲( ساِمحيني، أنِت َعىل الَحقِّ

۳( ِمْن فَضلَِک أعِطني ِبطاقًة مِبَبلغ َخمسٍة و ِعرشيٍن رياالً!

۴( لِبالِدنا تَجارِب كَثريٌة يف ِصناَعِة نَْقِل النِّفِط َعرَب األنابيِب! 

عنّي كلمة »ما« مرفوعة: -  

۲( وجدُت ما أحبّه كثرياً يف مصاحبتک!  1( ما أفلح من ظَلم الناَس أبداً!    

۴( أعرف صديقي عند الّشدائد مبا يُساعدن فيها! ۳( ما يف يد اللّه أوثق ماّم يف يدنا!    

»این معجزه ی ایامن است که در هر زمان و هر مکانی می تواند انسان را در برابر گناهان و بدی ها حفظ کند!« عنّي التعريب الصحيح: -  

1( هذه هي معجزة اإلميان أنّه يقدر أن يحفظ اإلنسان مقابل الذنوب و السيّئات يف كّل زماٍن و كّل مكان! 

۲( هذه املعجزة لإلميان أنّها تستطيع أن تحافظ عىل اإلنسان أمام ذنوب و سيّئات لكّل زمٍن و كّل مكاٍن! 

۳( هذه املعجزة من اإلميان و هو قادٌر أن يحفظ إنساناً يف كّل الزمان و كّل املكان مقابل اإلثم و اإلساَءة! 

۴( هذه هي معجزة االميان و قد اِستطاع حفظ اإلنسان لكّل زمان و كّل مكان يف مواجهة الذنوب و الفسوق!

عنّي الفاعل يختلف نوعه: -  

۲( و إن كانت العواصف شديدًة فكثري من أوراقها تسقط، 1( تُقّوي العواصُف األشجاَر التّدريج،     

۴( ال تَخف، ألّن جذوعک ستُصبح أقوى! ۳( فإن فقدَت أوراقک يف عواصف الحياة،    

عنّي ما فيه املفعول به:-  

۲( ال نرفع أصواتنا فوق صوت اآلخرين!  1( يحافظ املؤمنون عىل صالتهم يف وقتها!    

۴( غلب علينا الفرح بعد مشاهدة هذا الفلم! ۳( هذا قول اللّه أن ال تنابزوا باأللقاب!    
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»يف دقائق املسابقة االنتهائّية أحَسسُت يف نفيس بقّوة عجيبة و سبقت أصدقايئ برسعة!« عنّي الرتجمة الصحيحة:-  

1( در دقایقی از مسابقه ی پایانی احساس قدرت عجیب در خودم کردم و از دوستان جلو افتادم! 

۲( در دقایق پایانی مسابقه قدرت عجیبی در خود احساس کردم و به سعت از دوستانم پیشی گرفتم!  

۳( در دقایق پایانی مسابقه بود که از دوستانم پیشی گرفتم چون احساس قدرت عجیبی در خود کردم! 

۴( در دقایقی از مسابقه ی پایانی بود که قدرت عجیب را در خود احساس کردم و سیعاً از دوستانم جلو افتادم!

عنّي ما فيه من الّصفات أكرث:-  

۲( قد اكتشف العلامء الكبار أسار املجهوالت لإلنسان! 1( يف الّنجف األرشف أكرب املقابر يف العامل!    

۴( كان الطّائر الصغري يسكن يف األماكن املرتوكة! ۳( نستفيد من نباتات مفيدة كدواء ملعالجة األمراض!   

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -  

۲( تُحوَُّل األسامُک املُضيئِة الظَّالَم إىل نَهاٍر ُميضٍء!  1( تَعيُش الَحيواناُت املائيَُّة يف أعامِق الِبحار واملُحيطاِت!  

كينَة! ۴( تَعلَّموا الِعلَم و تَعلَّموا لَُه السَّ ۳( َعنُي البوَمِة ال تَتحرَُّک و إنَّها ثاِبتٌة!     

»گیاهان مفیدی هستند که ما برای معالجه از آنها استفاده می کنیم!« عّین التعريب الصحيح:-   

۲( النباتات املفيدة نستفيد منها ملعالجتنا!  1( نباتات موجودٌة لالستفادة منها للمعالجة!    

۴( هناك النباتات مفيدة الستفادتنا ملعالجتنا! ۳( هناک نباتاٌت مفيدة نستفيد منها للمعالجة!    

عنّي األصّح و األدق يف الجواب للرتجمة.-   

»األسامک املضيئة كاملصابيح امللّونة تحوِّل ظالم البحر إىل نهار ميضء!«: 

1( ماهی های درخشنده مانند چراغ های رنگارنگ هستند که تاریکی دریا را به روزی روشن تبدیل می کنند! 

۲( ماهیان درخشنده چون چراغ های رنگی اند که تاریکی های دریا را به روشنی روز تغییر می دهد! 

۳( ماهی نورانی همچون چراغ رنگی است که ظلمت دریا را به روز نورانی تبدیل می کند! 

۴( ماهی برّاق چراغ های رنگین اند که سیاهی دریاها را به روزی روشن تغییر می دهند!

عنّي ما ليس فيه فاعل: -   

۲( أحّب عباد اللّه إىل اللّه أنفعهم لعباده!  1( حسن األدب يسرت قبح الّنسب!    

۴( اللّه يغفر ذنوب عباده دامئاً! ۳( يتحّرک رأس البومة يف كّل جهة!     

»الّندم عىل الّسكوت خري من الّندم عىل الكالم«. عنّي األنسب للمفهوم:-   

1( کم گوی و گزیده گوی چون در / تا ز اندک تو جهان شود پر! 

۲( پشیامن ز گفتار دیدم بسی / پشیامن نگشت از خموشی کسی! 

۳( حذر کن ز نادان ده هرده گوی / چو دانا یکی گوی و پرورده گوی! 

۴( سخن را بباید شنیدن نخست / چو دانا شوي پاسخ آری درست!
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عنّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-   

»الطيور تَعرف كيف تَستعمل األعشاب للوقاية من املرض!«: 

1( الطيور: اسم - جمع مکرّس أو تكسري )مفرده: طائر، مذکر( / مبتدأ و الجملة اسمية 

۲( تعرف: فعل مضارع - للغائب - حروفه األصلية »ع رف« / فعل و مع فاعله جملة فعلية 

۳( األعشاب: اسم - جمع مکرّس أو تكسري )مفرده: ُعشب، مؤنث( / مفعول أو مفعول به لفعل »تستعمل« 

۴( تستعمل: مضارع - للغائبة - حروفه األصلية »ع م ل« و مصدره عىل وزن »افتعال« / فعل و مع فاعله جملة فعلية 

عنّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

۲( يَحتَِفُل الّناس ِبهذا اليَوِم َسَنويًّا! 1( ال يَجوُز اإلرصاُر َعىل نِقاط الِخالِف و الُعدواِن!    

الِة!  ٌس ألِداِء الصَّ ۴( املَسِجُد بَيٌت ُمقدَّ ۳( َسبٌع يَجري لِلَعبَد أجرَُهّن و ُهو يف قرَبِِه!    

عنّي األصّح و األدّق يف التعريب.-   

»بعضی حیوانات با غريزۀ خود گیاهان طبی را می شناسند!«: 

1( تعرف بعلم الحيوانات بالغريزة األعشاب الطبيّة! 

۲( تَعرف الحيوانات بعض األعشاب الطبيّة بغريزتها! 

۳( بعض الحيوانات تَعرف بغريزتها األعشاب الطبيّة! 

۴( بعض الحيوانات تعرف بعض األعشاب الطبيّة بغريزتها!

عنّي األصح و األدق يف الجواب للرتجمة.-   

»يستفيد الّناس من األعشاب الطبّية املناسبة للوقاية من األمراض املختلفة!«: 

1( مناسبت استفاده از گیاهان طبّی برای پیشگیری از بیامری های گوناگون است!  

۲( استفادۀ مردم از گیاهان طبّی برای پیشگیری از بیامری های مختلف، مناسب است! 

۳( مردم از گیاهان طبّی مناسب برای پیشگیری از بیامری های مختلف استفاده می کنند!  

۴( مردم از گیاهان طبّی مناسب برای جلوگیری از بیامری های مختلف، استفاده می کردند!

عنّي ما فيه الّصفة أو النعت:-   

۲( حرارة الّشمس منترشة دامئاً يف الّسامء!  1( إّن الحمد لِلّه القادر وهو جاعل الظّلامت و الّنور!   

۴( إّن أشجار الغابات تنمو من حبّة!  ۳( سافرنا إىل مدينة جّدي ألنّنا نُحبّها!     

عنّي الجملة االسمّية:-   

۲( متتلک الدولة األماكن العاّمة ليستفيد منها الناس!  1( ينقل الهاتف األصوات املختلفة من مكان إىل آخر!   

۴( علينا أن نقرأ القرآن يوميّاً ما تيرّس منه!  ۳( إرسال الّرياح فإثارة الّسحاب نتيجته املطر!    
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عنّي الصحيح يف تعيني نوعّية الكلامت.-   

»الفالّح املجّد يغرس أشجار التّفاح!«: 

1( الّفالح: اسم - مفرد مذکر - مبتدأ و مرفوع و الجملة اسمية 

۲( أشجار: اسم - مفرد مذکر - مفعول أو مفعول به و منصوب 

۳( يغرس: مضارع - للغائب - فاعله »الفالح« و الجملة فعلية 

۴( املجّد: مفرد مذکر - مضاف إليه للمضاف »الفالّح«

عنّي الصحيح يف تعيني نوعّية الكلامت.-   

»أكب الحمق اإلغراق يف املدح والذّم!«: 

1( اإلغراق: جمع مکرّس أو تكسري )مفرده: غرق( - خرب للمبتدأ »أكرب« 

۲( املدح: مفرد مذکر - مصدر لفعل مزيد من باب »إفعال« 

۳( أكرب: اسم - مفرد مذکر - مبتدأ و الجملة اسمية 

۴( الحمق: اسم - مفرد مذکر – خرب

عنّي الصحيح يف تعيني نوعّية الكلامت.-   

)يرضب اللّه األمثال للناس(: 

١( الناس: اسم - مفعول أو مفعول به لفعل »يرضب«  

۲( األمثال: مفرد مذکر - مفعول أو مفعول به لفعل »يرضب« 

۳( اللّه: لفظ الجاللة - اسم - مفرد مذکر - فاعل لفعل »يرضب«  

۴( برضب: فعل مضارع - للغائب - الزم فاعل - »اللّه« - و الجملة فعلية

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»لبيو تنها يف اللّيل أنوار و هذه األضواء ما انبعثت من البكرتيا کضوء األسامك املضيئة«: 

1( خانه های ما در شب نورهایی دارند و این نورها مثل نور ماهی های نورانی از باکرتی فرستاده نشده است! 

۲( برای خانه هایامن در شب نوری هست که این نورها مثل نور ماهی های درخشان از باکرتی منبعث نشده اند! 

۳( در شب خانه های ما نور دارند و این ها نورهایی هستند که مثل نور ماهی های نورانی از باکرتی فرستاده نشده است! 

۴( در شب برای خانه هایامن نورهایی وجود دارد و این نورها مثل نور ماهی های درخشان از باکرتی منبعث منی شود!

عنّي ما ليس فيه الّصفة أو النعت: -   

۲( يُنزل اللّه لنا من السامء معطره املنهمر!  1( حرارة الّشمس منترشة يف الّسامء!    

۴( إّن الحمد لِلّه القادر وهو قد خلق الظلامت و الّنور! ۳( إّن األشجار املثمرة تنمو من حبّة واحدة!    

عنّي الجملة الفعلية:-   

۲( إرسال الّرياح فإثارة الّسحاب نتيجته املطر!  1( البحث يف آيات القرآن الكريم مفيد لنا!    

۴( إّن تعّجبنا بعد معرفة أسار هذا العالَم عجيب! ۳( علينا قراَءة القرآن يوميّاً ما تيرّس منه!   
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عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت.-   

»تعيش الحيوانات املائية يف أعامق املحيط!«: 

1( تعيش: فعل مضارع - للغائبة - فاعله »الحيوانات« و الجملة فعلية 

۲( املائية: اسم - جمع مکرّس أو تكسري - مضاف إليه للمضاف »الحيوانات« 

۳( أعامق: جمع مکرّس أو تكسري )مفرده: عمق، مونث( - مفعول لفعل »تعيش«

۴( الحيوانات: جمع سامل للمؤنث )مفرده: حیوان، مذكر( - مبتدأ و الجملة اسمية 

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت.-   

»عداوُة العاقل خري من صدقة الجاهل!«: 

1( خیر: مفرد مذکر - خرب للمبتدأ »العاقل« 

۲( الجاهل: مفرد مذکر - عىل وزن »فاعل« من فعل »تَجاَهل« 

۳( العاقل: اسم - مفرد مذکر - عىل وزن »فاعل« فهو اسم فاعل

۴( عداوة: اسم - جمع مکرّس أو تكسري - مؤنث - مبتدأ و الجملة اسمية 

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت. »أحبُّ عباد اللّه إىل اللّه أنفعهم لِعباده!«: -   

۲( اللّه: لفظ الجاللة - اسم - مفرد مذکر - مضاف  1( أنفع: فعل ماٍض - للغائب - خرب للمبتدأ   

۴( عباد: جمع مکرّس أو تكسري )مفرده: عابد، مذکر( ۳( أحّب: اسم - مفرد مذکر - مبتدأ و الجملة اسمية   

»بعضی نباتات برای معالجه مفید هستند و ما به عنوان دارو از آن ها استفاده می کنیم!« عّین التعريب الصحيح:-   

1( بعض النبات تُفيد املعالجة و نحن نستعملها كدواء!  

۲( بعض النباتات مفيدة للمعالجة و نحن نستفيد منها كدواء! 

۳( قسم من النبات يفيد للعالج و نحن نستعمل به عنوان دواء! 

۴( قسم من النباتات مفيد للعالج و نحن نستفيده مثل الدواء!

»إّن الّسري يف األرض و مشاهدة ما َخلق اللّه، تأكيد القرآن ملعرفة ربّنا!« عنّي الرتجمة الصحيحة: -   

1( سیر کردن در زمین و مشاهدۀ آنچه خدا خلق کرده است، تأکید قرآن است برای شناخت پروردگارمان! 

۲( سیر کردن در زمین و دیدن مخلوقات خدا، تأکیدی است که قرآن دارد تا خدایامن را بشناسیم!  

۳( قطعاً سري در زمین و مشاهدۀ مخلوقات خدا، تأکید قرآن است تا خدایامن را بشناسیم!  

۴( حتامً در زمین سیر کنید و آنچه را که خدا خلق کرده است ببینید، این تأکید قرآن برای شناخت پروردگارمان است!

عنّي املفعول مقّدًما عىل الفاعل: -   

۲( يُعلّمنا املعلّم أّن نيّاتنا أهمُّ من أعاملنا!  1( إن تنرصوا الّناس يف املصائب تُنرَصوا!   

۴( إذا يفتح التّمساُح فمه يَدخل الزقزاق فيه! ۳( ينطق العرب الكلامت الّدخلية طبق أصلها!    

عنّي الجملة االِسمّية:-   

۲( بالّشكر الكثري تدوم الّنعم علينا!  1( عىل اللّه قد توکّل جميع الّناس!     

۴( هذه النباتات النافعة تفيد الإلنسان! ۳( بُحسن األخالق تزداد األرزاق!    
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عنّي ما ليس فيه مفعول )= مفعول به(:-   

۲( من عجز عن اكتساب األصدقاء فهو أكرث الّناس عجزاً!  1( عندما تُريد العبور من الشارع يف اللّيل اِلبس قميصاً أبيض!  

۴( اِرحم من هو مرؤوسک حتّی یرحمک من هو رئیسک!  ۳( لنا يف هذه السنة مدرٌّس حاذق غريَّ اُسلوبنا يف الدراسة!  

عنّي ما ليس فيه املفعول )= املفعول به(:-   

۲( ال نرفع أصواتنا فوق صوت املخاطب!  1( قّدم لقامن البنه واعظ قيّمة!     

۴( يحافظ املؤمنون عىل صالتهم يف وقتها! ۳( أمر النبّي )ص( الّناس باملعروف طول حياتهم!    

عنّي ما فيه املفعول )املفعول به(: -   

۲( جالِس العاقل حتّى ينفعك يف اُمور حياتک الّصحيحة!  1( ساُسافر إىل قريتنا وحدي حتّى نهاية االُسبوع!   

۴( راِقبوا أن ال تجتمع فيكم خصلتان: البخل و الكذب! ۳( بعض األنواع من األسامک يعيش يف الّنهر دامئاً!    

عنّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

۲( يَتََجىلَّ اِتّحاُد االُّمِة اإلسالميِّة يف ُصَوٍر كَثريٍة!  1( النَّاس نِیاٌم فإَذا ماتُوا اِنتَِبهوا!     

يِف! ۴( ُمكيُِّف الَهواِء جهاٌز للَخالِص ِمن َحرارِة الصِّ ۳( االعصاُر ال يَنتَِقُل ِمن مَكاٍن إىَل آَخر!     

عنّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

۲( ما يَئَس الُعلاَمء ِمن َمعرِفِة ِسِّ تِلَک الظاِهرِة!  الة ِعنَد املُسلِمنَي!    ٌس ألداِء الصَّ 1( املَسجُد بَيٌت ُمقدَّ

۴( تَعيُش األسامُک يف النَّهِر و البحِر و لَها أنواٌع ُمختَلفٌة! ۳( إذا قاَل أَحٌد كَالماً يََفرَُّق املُسلمنَي فَهو جاِهٌل!   

عنيِّ األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

ر!«:  »تبتعد الحيوانات يف الغابة رسيعاً عن منطقة الخطر بصوت الغراب املُحذِّ

1( حیوان ها در جنگل با هشدار صدای کالغ سیعاً از منطقۀ خطر دوری می کنند! 

۲( حیوانات در جنگل با صدای هشداردهندۀ کالغ برسعت از منطقۀ خطر دور می شوند! 

۳( در جنگل به صدای هشداردهندۀ کالغ، حیوان ها از منطقۀ خطرناک سیعاً دوری می کنند! 

۴( در جنگل حیوانات بوسیلۀ صدای کالغ که هشداردهنده است از منطقۀ خطرناک برسعت دور می شوند!

عنّي ما فيه جملة فعلية:-   

۲( عّمي طيّاٌز مجّد محبوب عند زمالئه!   1( لألشخاص الرّاسبني إضاعُة الفرص دامئاً!    

۴( من يف الّساموات ومن يف األرض يُسبّحون ربّهم! ۳( هناک نباتات مفيدة ملعالجة األمراض!    

عنّي الفاعل موصوفاً:-   

۲( َرزَق اللّه هذه االُّم ولدين صالحني! 1( سیأتی رئیسنا مع مدير الدائرة إىل مكان عملنا!    

۴( یفتح أحد الطاّلب نوافذ الصّف!  ۳( نصحنى معلمي الحنون بقراءة الكتب الجديدة!   
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عّین الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

ياحِة!  اً َملحوظًا يف السِّ َنواِت األخريِة مُنُوًّ 1( َشِهَدت إيراُن يف السَّ

۲( يَتَحرَُّک َراَس البُومِة يف اِتِّجاٍه واحٍد ال اِتِّجاَهنَي!  

۳( ِعنَدما يَنَقطُع تَيّاُر الَكهرباِء يف اللَّيِل يَغرَُق كُلُّ َمكاٍن يف الظَّالِم!

ِتِه!   ۴( فَْضُل الَعالِِم َعىَل َغريِه كَفْضِل النَّبیِّ عىل اُمِّ

عنّي ما فيه جملة فعلّية: -   

1( اللّون البنفسجّي لغرفة الّنوم ُمهّدئ األعصاب!  

۲( لكّل موجود نقٌص فيعوِّض نقَصه بيشٍء آخر! 

۳( للُغراب صوٌت غري جميل االبتعاد اآلخرين عن الخطر! 

۴( اِستعامل العشب املناسب للوقاية من األمراض املختلفة أمٌر عادّی!

عنّي الخطأ:-   

1( تستطيع الحرباء أن ترى يف اتّجاهني يف وقت واحد: آفتاب پر قسمت می تواند در یک زمان در دو جهت ببیند! 

۲( الغّواصون يستطيعون أن يذهبوا إىل أعامق املحيط: غّواصان این توانایی را دارند که به اعامق اقیانوس ها بروند! 

۳( للبّط غّدة تحتوي عىل زيت خاصٍّ بالقرب من ذنبها: اردک غّده ای نزدیک دمش دارد که محتوی روغن خاّصی می باشد! 

۴( بعض الطيور والحيوانات تعلم كيف تستفيد من الُعشب املناسب: بعضی پرندگان و حیوانات می دانند چگونه از گیاه مناسب استفاده کنند!

عنّي ما فيه النعت أكرث:-   

1( َربُّنا ُهو الّذي يَنرُصُنا عىل القوِم الكافريَن و الظاملنَي! 

۲( يُحبُّ التالميُذ املسائَل املعروفة السهلة يف اإلمتحان كثرياً! 

۳( َذَهَب الطالُب الناجُح إىل ُمَدرِِّس اللغة العربيّة محرَتماً!  

۴( کاَن َولٌَد ُمشاِغٌب مَنّام قليل االدب يف جوارِنا!

عنّي ما ليس فيه املضاف اليه:-   

۲( اُسرُت َذَهبََک و َذهابََک و َمذَهبََک!  بوا إىّل اللِّه ِبأعامِل الَخريِ و الّصالح!     1( تََقرَّ

۴( نََذهُب إىّل قريَِة َجّدي راكبنَي َعىَل الفرس!  ۳( ُعصفور واحد يف الیِد خرٌي ِمن َعرشٍة َعىَل الشجرِة!   

عنّي الّصحيح يف قراءِة الكلامت من العبارات التالية. -   

۲( سافََر َجمٌع ِمن رُفقاِءنا إىل َسفرًَة علميٍِّة!  1( ال يَُفتُِّش أحٌد عنّيُ الحياة يف الظلامِت!   

۴( تَُحوُِّل االَنواُر َضالَم البحَر إىل نهاٍر ُمضیٍء!  ۳( اََحبُّ بيِوتكم إىل اللِّه بيٌت فيه يتيٌم مكرٍّم!    

َعنّي الخطأ:-   

١( الناُس نياٌم فإذا ماتوا اِنتبهوا: مردم خوابند پس هرگاه مبیرند بیدار می شوند. 

۲( يَصعُد النفُط بواسطِة االُنبوِب، يُفتَُح و يُغلَُق االُنبوُب املفاتیح: نفت به وسیلۀ لوله باال می رود لوله با کلید باز و بسته می شود.

۳( للبّط خزاناٌت بالقرِب ِمن َذنَبه تحتوي زيتاً: مرغابی انبارهایی نزدیک دمش دارد که حاوی روغن می باشد. 

۴( علينا اَن نتعايَُش َمعاً تعایشاً ِسلميّاً: ما باید با یکدیگر همزیستی مساملت آمیز داشته باشم. 
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عنّي األصحَّ و االَدقَّ يف الجواب للرتجمة. -   

»ال تستطيُع الحرباء أن تُديَر عيَنيها يف اتّجاَهني«: 

1( قدر آفتاب پرست این است که چشامنش را به دو جهت برگرداند! 

۲( آفتاب پرست می تواند که به دو جهت چشمش را چرخش دهد! 

۳( آفتاب پرست می تواند که چشامنش را به دو سمت بچرخاند! 

۴( وزغ توانایی دارد و چشامنش را به دو طرف می چرخاند!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»تُعيُننا البكرتيا املُضيئُة لُِننريَ املُدَن ِبأضواءها الرائعة«: 

1( باکرتی نورانی را به کار می گیریم تا با پرتوهای درخشان آن ها شهرهایامن را روشن کنیم! 

۲( باکرتی های نورافشان برای روشن کردن شهرها با نورهای زیبای خود به ما کمک می کنند! 

۳( باکرتی درخشان ما را یاری می کند تا شهرها را با نورهای جالب آن روشن کنیم!

۴( برای این که شهرها را با نورهای زیبای باکرتی نورانی روشن کنیم، به ما یاری می رساند! 

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

راً َفاِذا يلَعُق ُجرَحُه يلتِئُم«:  »لساُن الِقّط يُفِرُز سائالً مطهِّ

1( گربه با زبان خود مایعی پاک کننده را ترشح می کند پس هنگام لیسیدن، زخمش شفا می گیرد! 

۲( ترشح مایع پاک زبان گربه زمانی که آن را می لیسد، باعث بهبودی زخمش می شود! 

۳( زبان گربه مایعی پاکیزه دارد که با لیسیدن زخمش آن را درمان می کند و شفا می یابد!  

۴( زبان گربه مایعی پاک کننده را تراوش می کند پس وقتی که جراحتش را می لیسد شفا می یابد! 
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پایۀ دهم

عنّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-  

»الطالب املؤّدبون محرتمون عند املعلّمني!«: 

1( محرتفون: اسم فاعل )مصدره »احرتام« من باب افتعال(- معرب/ خرب للمبتدأ »الطاّلب« و مرفوع بالواو 

۲( املعلّمني: اسم- جمع سامل للمذکر- اسم فاعل )مصادره »تعلّم« من باب تفّعل(- معرب/ مضاف إليه و مجرور بالياء 

٣( املؤّدبون: جمع سامل للمذکّر- اسم مفعول )مصدره »تأديب« من باب تفعیل(- معرب/ صفة أو نعت و مرفوع بالضمة بالتبعية ملوصوفه 

۴( الطاّلب: جمع مّکرس أو تکسیر )مفرده: طالب، مذکر(- اسم فاعل )مشتق من فعل »طلب«  مبتدا و مرفوع و الجملة اسميّة

عنيِّ الخطأ: )يف عالمة اإلعراب(-  

۲( إنَّ القائَد يأُمر املُسلمنَي أن يَتَّحدوا! 1( يَرى بعُض الّسائحوَن ایراَن بلداً ممتازاً!    

۴( املوظّفوَن الّساعون ُمحرتموَن عنَد جميع الناِس!      ! ۳( تعرََّف التّلميذاِن عىل َمناطِق الَجذِب الّسياحىِّ

عنّي الّصحيح للفراغات: قرأ .............. من شاعر معروف أمام .......! -  

۲( التلميَذين، قصيدتان/ املعلّمني 1( التلميذان، قصيدتان/ املعلّمتاِن     

۴( التّلميذان، قصيدتني/ املعلّمني  ۳( التلميذتان، قصيدتني/ املعلاّمِن     

عنّي الصحيح يف تعيني نوعّية الكلامت فيام اُشري إليه بخّط.-  

بون محرتمون عند املعلِّمني!«:  »الطاّلُب املؤدَّ

1( الطاّلب: جمع مکرّس أو تکسیر )مفرده: طالب، مذکر(- اسم فاعل )مصدره: طلب(/ مبتدأ و مرفوع، و الجملة اسمية 

۲( املؤّدبون: جمع سامل للمذکّر- اسم فاعل )مصدره: تأّدب من باب تفّعل(- معرب/ صفة أو نعت و مرفوع بالواو 

۳( محرتمون: اسم فاعل )مشتق من فعل »احرتام«، باب افتعال(- معرب/ خرب للمبتدأ »الطالب« و مرفوع بالواو

۴( املعلّمني: جمع سامل للمذكر- اسم فاعل )مشتق من فعل »علّم«، باب تفّعل(/ مضاف اليه و مجرور بالياء 

عنيِّ الفعل املعرب: -  

ُق كالَم العائل الصادق.  ۲( اَُصدِّ 1( ارِشيب من هذا املاء.     

۴( النساُء يشرتکَن يف الحفلة.  ۳( أغلََق العاّمُل باَب املصنعِ.     
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عنيِّ الصحيح عن اإلعراب و املحّل االعرايّب للكلامت املعينة:-  

1( أصابَت السفينتنِي بأحجاٍر كبرية فغرقتا برسعٍة. )مضاف إليه و مجرور( 

۲( نزل الطيّاروَن من طائراتِهم الحربيِّة صباحاً. )خرب و منصوب( 

٣( املعلّمنَي حارضون يف مهرجاِن املدرسة اليوَم. )مبتدا و مرفوع( 

۴( رأينا املمرّضتیِن جنب املستوصِف القريِب ِمن بيتنا. )مفعول و منصوب(

 عنّي جواباً ما جاء فيه املرتادف أو املتضاد:-  

۲( سيّدي! قليل من شبابنا َخرجوا من ديننا و كثري منهم أقبلوا إليه.  1( شهدت إيران يف السنوات األخرية منّواً ملحوظاً يف الّسياحة.   

۴( فهمنا أّن عداوة العاقل خري من صداقة الجاهل يف كُّل لحظة. ۳( قذفت الطفلة حجارًة نحو العدّو عندما رَمي والدها حجارًة إليه.  

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت.-  

»اُنظر إىل الّشمس الّتي جذوتها ُمسَتِعرة!«: 

1( اُنظر: فعل أمر- للمخاطب- مزيد ثاليث )من باب إفعال(  

مس: اسم- مفرد مؤنث- مبني- مجرور بحرف »إىل«  ۲( الشَّ

۳( جذوة: مفرد مؤنث- معرب- مبتدأ و مرفوع، و الجملة اسمية

۴( ُمَستِعرة: اسم فاعل )مصدره: استعار من باب انفعال(- خرب و مرفوع 

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت.-  

»يَصعد الّنفط بواسطة األنابيب و يُفتح األنبوب بحنفّيات!«: 

- مجهول أو مبني للمجهول- نائب فاعله »االنبوب« و الجملة فعلية  1( يُفتح: مضارع- للغائب- مجرد ثاليث- متعدٍّ

۲( يصعد: للغائب- مزيد ثاليث )مصدره: إصعاد، من باب إفعال(- الزم- فاعله »النفط« و الجملة فعلية 

۳( الحنفيّات: جمع مکرّس او تکسیر- مجرور بحرف الجر، بحنفيّات: جار ومجرور

۴( النفط: اسم- مفرد مذکر- معرب- مفعول أو مفعول به و منصوب 

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت.-   

امِء!«:  »نحن نُشاهد سقوَط األسامک من السَّ

1( األسامک: مفرد مذکر- معرب- مضاف إليه و مجرور، و املضاف: سقوط 

۲( سقوط: اسم- جمع مکرّس- معرب- مفعول أو مفعول به لفعل »نشاهد« و منصوب 

۳( نشاهد: مضارع- مزيد ثاليث )من باب مفاعلة(- الزم- مجهول أو مبني للمجهول

۴( نحن: ضمري منفصل- للمتكلّم مع الغري- مبني- مبتدا و مرفوع، و الجملة السمية 

ر هذا العمل ثالث مّراٍت!« عنّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيفّ:-    »کُرِّ

1( هذا: اسم- إشارة للقريب- بني- نائب فاعل و مرفوع 

۲( ثالث: اسم- من األعدد الرتتيبية )للمعدود املؤنّث(- معرب 

۳( مرّات: جمع سامل للمؤنث- نكرة- مبني- معدود أو متييز للعدد و مضاف إليه و مجرور 

- مبني للمجهول- نائب فاعله »هذا« و الجملة فعلية ۴( کّرر: ماٍض- مزید ثاليث )من باب تفّعل(- متعدٍّ
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عّین الخطأ عن عالمة اإلعراب: -   

۲( نحن جاهزون الستامع كالم معلّمنا الحاذق!  1( رأيت الرشطيّان املجتهدان يف شارعنا!   

۴( يتجىّل اتّحاد املسلمني يف اجتامعهم يف الحّج!  ۳( جلس املعلّمون الحارضون عىل الكرايّس!    

»طالعت »ساجدة« خمسة كُتب يف هذا العامل!« عنّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيفّ:-   

1( خمسة: اسم- من األعداد الرتتيبيّة- مفرد مؤنث )للمعدود املذکر(- مضاف إليه و مجرور 

۲( ساجدة: اسم- مفرد مؤنث- مشتق و اسم فاعل )مصدره: سجود(- فاعل و مرفوع 

۳( طالعت: فعل ماٍض- للغائبة- مزيد ثاليث )من باب مفاعلة (- الزم- مبني للمعلوم- فاعله »ساجدة«

۴( کتب: جمع مکرّس أو تکسیر )مفرده: کتاب، مذکر(- مبني- معدود )أو متييز للعدد( و مجرور باإلضافة 

ئ األعصاب!« عنّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيفّ:-    »اللّون البنفسجّي لغرفة الّنوم مهدِّ

1( البنفسجّي: مفرد مذکر- معرب- مضاف إليه و مجرور 

۲( الّنوم: اسم- مفرد مذکر- معرب- صفة أو نعت و مجرور بالتبعية 

۳( اللّون: اسم- مفرد مذکر- مبنى- مبتدأ و مرفوع، و الجملة اسمية

أ(- معرب- خرب و مرفوع  ئ: مفرد مذکر- مشتق و اسم فاعل )فعله: َهدَّ ۴( مهدِّ

عنّي الّصحيح:-   

1( ذَكرنا يف قامئٍة قسامً من الرتاث العاملّي،: در یک ستون قسمتی از میراث جهانی را ذکر کردیم، 

۲( مناطق یزد الصحراويّة من مناطق الجذب الّسياحّي،: مناطق یزد بیابانی است که از جمله منطقه های گردشگری است، 

۳( محافظة كرمان مشهورة بإنتاج الفستق و السّجاد،: شهرستان کرمان به تولید فرش و پسته مشهور است،

۴( كّل هذه املعامل الّسياحية خاّلبة جّداً!: اینها همه آثار گردشگری جالبی هستند!  

عنّي ما ليس جرّه بالياء: -   

۲( نقّسم أعامل البيت مع اُختى إىل نصفني!  ١( الّنظر باملحبّة يف وجه الوالدين عبادة!    

۴( قرأت يف موسوعتني نظرة واحدة عن الّزرافة! ۳( للّدالفني أعداء منها سمك القرش!     

 »إّن إيران من أكب البالد و أنجحها يف تصدير الّنفط عب األنابيب« عنّي الصحيح يف الرتجمة:-   

1( ایران است که از بزرگ ترین و موفّق ترین کشورهایی است که صدور نفتشان به وسیله ی لوله هاست! 

۲( ایران از بزرگ ترین کشورها و موفّق ترین آن ها در صادر کردن نفت از طریق لوله ها است! 

۳( ایران است که بزرگ ترین دولت ها و موفّق ترینشان در صدور نفت از راه لوله هاست! 

۴( ایران بزرگ ترین و موفّق ترین دولت ها در صادر کردن نفت به وسیله ی لوله ها است!

»يعتقد كثري من الّسائحني أّن إليران مناطق خاّلبة لقضاء الُعطالت!« عنّي الصحيح يف الرتجمة:-   

1( بسیاری از گردشگران معتقدند مناطق ایران برای گذراندن تعطیالت جّذابند! 

۲( بسیار گردشگران هستند که معتقدند باید تعطیالت را در مناطق جّذاب ایران گذراند! 

۳( بسیاری از گردشگران عقیده دارند که ایران مناطق جّذابی برای گذراندن تعطیالت دارد! 

۴( بسیار گردشگرانند که عقیده به جّذاب بودن مناطق ایران برای گذران تعطیالت دارند!
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عنّي الَصحيح عن نوعّية الكلامت:-   

»ال يَدُخُل الَجّنَة قاِطُع َرِحٍم«: 

1( رَِحٍم: اسم- مفرد- مؤنّث- معرب- مجرور بحرف جاّر 

۲( الَجّنَة: اسم- مفرد- مؤنّث- معرب- فاعل و مرفوع 

۳( قاِطُع: اسم- مفرد- مذکّر- ُمعرب- مفعول و منصوب 

- مجرّد ثالثی- فعل وفاعله »قاِطُع« ۴( يَدخل: فعل مضارع- للغائب- متعدٍّ

عنيِّ الَصحيح عن نوعّية الكلامت:-   

طّياِن َوَقفا يف بداية الَساحة األوىل«:  »الرشُّ

طيّاِن: اسم- مثّنی- مذکّر- ُمعرب- فاعل و مرفوع  1( الرشُّ

۲( َوقَفا: فعل ماٍض- للغائب- الزم- مبنّى للمعلوم- فعل و فاعله »الرشطيّاِن« 

۳( األوىَل: اسم- مفرد- مؤنّث- معرب- صفة و مجرور

۴( الّساحة: اسم- مفرد- مؤنّث- ُمعرب- نعت و مجرور 

عنّي الخطأ يف تعيني إعراب الكلامت املعّينة:-   

1( )و أدخلني برحمتك يف عبادك الصالحنَي(: مضاف إليه و مجرور بالياء 

۲( إّن الله ينرصن يف الشدائد.: مفعول و مبني 

۳( يُوَجد يف هذه املدينة متحفان.: نائب فاعل و مرفوع باأللف

۴( عيّل يدعو إىل اكتساب الحسنات فال ترتکْه أبداً.: مبتدأ و مرفوع بالضّمة 

»سلّمُت عىل......... يف املدرسة.« مرّي الخطأ للفراغ: -   

۴( املعلّمنَي  1( املعلَّم           ۲( املعلّمنِي              ۳( املعلّمِة   

عنيِّ الصحيح يف تعيني املحّل اإلعرايّب للكلامت املعّينة يف العبارات التالية:-   

1( الطاّلب املؤّدبون محرتفون عند املعلِّمنَي.: مضاف إليه و مجرور به »یاء« 

۲( جامل العلم نرشه و مثرته العمل به.: خرب و مرفوع 

۳( الرشطيّان وقفا يف بداية الساحة األوىل: فاعل و مرفوع به »الف« 

۴( الشعب العالِم شعب ناجح.: مضاف إليه و مجرور

»نَحصُل عىل الّنفط باستخراجه من باطن األرض و هذا االستخراج يَستغرُق وقتاً طويالً.« عنّي الرتجمة الصحيحة:-   

1( با استخراج نفت از درون زمین، به آن دست می یابیم و این استخراج زمانی طوالنی را می گیرد. 

۲( به نفت با استخراجش از درون زمین دست یافتیم و این استخراج، وقت طوالنی گرفت. 

۳( نفت را با بیرون آوردن از درون زمین به دست می آوریم و برای این بیرون آوردن زمانی طوالنی را سپری می کنیم.

۴( نفت را با بیرون آوردن آن از درون زمین به دست می آوریم و این بیرون آوردن، وقتی طوالنی را می گیرد. 
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عیِّن الخطأ حوَل املحّل االعرابّی للكلامت املعّينة: -   

۲( خرُي الناس َمن نََفَع الّناَس. )خرب مبنی(  عيُف لِلُوصوِل إىل أهداِفِه. )صفة(   1( يَكِذُب اإلنساُن الضَّ

۴( ُحسن اأْلَدِب يَْسرُتُ قُبح النََّسب. )مفعول(  ۳( رَضََب لَنا مثالً و نَِسَ َخلقُه. )فاعل(    

عنّي ضمري »أنتم« للتأكيد:-   

۲( اِرسموا أنتم ُصَوَر الفصول األربعة؟  1( سألنا املعلُّم، لِم أنتم محزنون؟     

۴( أنتم استمعتُم إىل القرآن بدقّة و تأثّرتم به! ۳( هل أنتم ناجحون يف مسابقة حفظ القرآن؟    

عنّي الّصحيح يف اإلعراب و التحليل الرّصيفّ:-   

»الدالفني تُساعد الحيوانات االُخرى يف البحر!«: 

1( تساعد: مضارع- مزيد ثاليث من باب مفاعلة )مصدره: مساعدة(/ فعل مرفوع و فاعله ضمري »هي« املسترت و الجملة فعلية و خرب 

٢( الدالفني: اسم- جمع سامل للمذكر- معرب  مبتدأ و مرفوع و خربه الجملة الفعلية تساعد« و الجملة اسمية 

۳( االُخرى: جمع تکسیر أو مكرس- معرب/ نعت أو صفة و منصوب بالتبعية للمنعوت »الحيوانات«

۴( الحيوانات: جمع سامل للمونث- مبنی/ مفعول و منصوب لفعل تساعد« 

عنّي الّصحيح يف اإلعراب و التحليل الرّصيفّ: »طالبات صّفنا نجحن يف إمتحاناتهّن األخرية!«:-   

1( صّف: اسم- مفرد مذکر- معرب/ نعت أو صفة و تابع للمنعوت أو املوصوف »طالبات« 

۲( نجحن: ماضی- للغائبات- مجرد ثاليث- الزم- معرب/ فعل و فاعله ضمري النون البارز و الجملة فعلية و خرب

۳( طالبات: جمع سامل للمؤنث- معرب/ مبتدأ و مرفوع و خربه: الجملة الفعلية »نجحن« و الجملة اسمية

۴( األخرية: مفرد مؤنث- مشتق- اسم فاعل- معرب/ نعت أو صفة و مجرور بالتبعية للمنعوت »امتحانات« 

عنّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرّصيفّ:-   

األمثال تُستخَدم يف اللُغات املختلفة لتسهيل املوضوع!: 

1( األمثال: اسم- جمع مکرس أو تکسیر )مفرده: مثل، مذكر(- معرب/ مبتدأ و مرفوع و خربه »يف اللغات« 

۲( تستخدم: مضارع- للغائبة- مزيد ثاليث من باب استفعال- مبني للمجهول/ فعل مرفوع و نائب فاعله ضمري »هی« املسترت و الجملة فعلية و خرب 

۳( اللغات: جمع سامل للمؤنث- معرب/ مجرور به حرف الجر؛ يف اللغات: جار ومجرور و خرب للمبتدأ »األمثال« 

۴( املختلفة: اسم- مفرد مؤنث- مشتق و مصادر »اختالف«- معرب/ مضاف إليه و مجرور

عنّي الّصحيح يف اإلعراب و التحليل الرّصفّی:-   

»الفاّلحون يَستخرجون املياه ملزارعهم من اآلبار!«: 

1( املياه: جمع تکسیر أو مکرس )مفرده: ماء، مذکر(- مبني/ مفعول به و منصوب 

۲( الفالحون: اسم- جمع سامل للمذ کر- معرب/ مبتدأ و مرفوع بالواو و الجملة اسمية 

۳( مزارع: جمع تکسیر )مفرده: مزرعة، مؤنث(- مشتق و اسم مفعول )مصدره: زرع(/ مجرور به حرف الجّر

۴( يستخرجون: مضارع- للغائبني- مزيد ثاليث من باب استفعال- الزم/ فعل و فاعله ضمري الواو البارز 
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عّین الخطا )يف اسم اإلشارة(: -   

بَباِن لقبول الحّق!  ۲( تكفي هاتان السَّ 1( تلک الّساعة لونها أبيض!    

۴( تلک البطّاريات ليست مناسبة لهذه الوسيلة!  ۳( هذان املجتهدان ال ییأسان أبداً!     

)ما ظلمهم اللُّه، ولكن كانوا أنفَسهم يَظلمون(:-   

1( اللّه به آن ها ظلم منی کرد، اما آن ها به خودشان ظلم می کنند! 

۲( خداوند به آن ها ظلم نکرد، ليکن به خودشان ظلم می کردند! 

۳( خداوند آن ها را مورد ظلم قرار منی داد، بلکه خودشان ستم می کنند!

۴( اللّه آن ها را مورد ستم قرار نداد، ولی خودشان به خودشان ستم می کردند! 

عنّي الصحيح عن معادل األفعال يف الفارسية: -   

۲( يكفيك إلهك يف املصاعب    املستقبل  ١( كان األوالد يلعبون    املاضی االستمراري   

۴( تجري الينابيع يف فصل الربيع   املايض  ۳( إخلِص لربّک أربعني يوماً    املايض البسيط    

 عنّي الفعل يختلف )يف املعادل الفاريس(: -   

۲( سافرت مع اُسيت إىل مدينة أصفهان!  ١( كان التالميذ يقرؤون دروسهم بدقّة!    

۴( غسل هذا الطّفل يده قبل الطّعام! ۳( كان هذا اللّوح عىل الجدار يف صّفنا!    

عنّي معادل الفعل املايض االستمراري يف الفارسية:-   

۲( قرأ التلميذ القرآن بصوت جميل! ١( كان أيب يقبل الهديّة من أوالده!     

۴( اُسرُت ذهبک و ذهابک و مذهبک!  ۳( قد فهم الطّالب درسه من معلّمه!     

عنّي الصحيح يف ما تحته خّط:-   

۲( باُب غرفتَک ُمغلٌق.: صفة  1( هذه األخشاب املجّففة تحرتُق.: خرب    

۴( َعداوُة العاِقل خرٌي ِمن صداقَِة الجاهِل.: صفة ۳( أفَضُل الناس أَنَْفعُهم للناس.: مضاف إليه    

عنّي ما ليس فيه عالمة اإلعراب الفرعّية:-   

1( إنّنا مسلمون و من وظائفنا مساعدة اآلخرين! 

۲( يعلّمک شخصان يف طول حیاتک: املعلّم و الّدهر! 

۳( إن کنتم علی عاداتكم القدمية فليست حياتكم أحسن من هذا!

۴( اِعلم أّن اللّيل و الّنهار کطر يف املقراض يقطعان شجرة عمرک! 

عّین الخطا )يف املبني للمجهول(:-   

۲( مل اُرَزق هذه النعمة، رمّبا مل تكن لِصالحي! 1( نُصح أخویک بأن ال يحاكيا األجانب!    

۴( ُمنعت عن الّسفر إىل هذه الغابة ألنّها صعبة العبور! ۳( لبيتنا مطبخ جميل له ثالث نوافذ تُفتح عىل الزّقاق!   
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»إنّه و إن كان اُّمّياً، ولكّنه يحاول أن يكتسب مكانة العلامء واألدباء يف املجتمع! « عنّي الرتجمة الصحيحة:-   

1( هر آينه او بی سواد است، ولی تالش وی کسب مقام دانشمندان و ادبا در جامعه است! 

۲( قطعاً وی درس ناخوانده است، اما تالش او برای کسب جایگاه عاملان و ادبا در جامعه بود! 

۳( هامنا وی هر چند بی سواد است، اما تالشش به دست آوردن منزلت علام و ادیبان در جامعه است! 

۴( بی شک او هر چند درس ناخوانده بود، ولی سعی می کرد جایگاه دانشمندان و ادبا را در جامعه به دست آورد! 

)إّن الّذين قالوا ربُّنا اللّه ثّم استقاموا فال خوٌف عليهم( عنّي الرتجمة لآلية الكرمية:-   

1( قطعاً آنان گفتند پروردگار ما فقط اللّه است آنگاه استقامت کردند، پس هیچ ترسی آنان را نیست!  

۲( قطعاً کسانی که گفتند پروردگار ما اللّه است سپس استقامت پیشه کردند، پس ترسی بر آنان نیست! 

۳( هامنا آنان که می گویند قطعاً خدای ما اللّه است آنگاه پایداری به خرج می دهند، پس آنان را خوفی نیست!

۴( هامنا کسانی که می گویند خدای ما الله است سپس پایداری می کنند، پس هیچ گونه خوفی بر آنان نیست! 

عنّي ما مل يُذكر فيه املشار إليه: -   

۲( هاتان جزيرتان كبريتان و هام من عجائب العامل!   1( ذلك املكان تذهب إليه هؤالء السيّدات للرّشاء!   

۴( هؤالء املعلّمون مكرّمون و محبوبون يف املدارس! ۳( ذلک الجبل يف تلك القارّة الّصغرية له تراب أسود!   

عنّي ما ليس فيه فعل مبنی:-   

1( إّن باحثات جامعتنا يسافرن إىل أقىص االرض الكتشاف أسارها! 

۲( عليكم أن ال تستعملوا امللح الكثري يف طعامكم النه يرّضکم! 

۳( اِذهبي واشرتي من الدكان كل ما نحتاج إليه لتهيئة الطعام! 

۴( تبنّي للطبيب سبب ذلك املرض بعد محاولة كثرية!  

عنّي األفعال املعربة:-   

»تقتنع املؤمنات برزقهّن وال يَحزّن ملا يفوتهن و ال يتحرّسن عىل ما يف يدهّن« 

۴( يفوت- يتحرّسن ۳( يحزّن- يتحرّسن    ۲( تقتنع- يحزّن    1( تقتنع- يفوت   

عنّي من استفهامية: -   

۲( ملن دواوين الجداول والخامئل و ترب و تراب!  1( سلوا َعّمن تتّخذونهم اولياء لكم!    

۴( یا َمْن يدُع حبَّ الدنيا وما فيها ما اسعدک! ۳( من يعتمد عىل نفسه ال يحاِک اآلَخرين!    

»آمنت بالخالق ملا رأيت حركات البدر بني النجوم و داخل الغيوم.« -    عنّي الصحيح يف التشكيل: 

- الُغيُوِم  ۲( َرأیُْت- َحرَکاِت- بنَْيَ 1( ِبالخالِق- رَأيُْت- َحرَکاَت- بَیِْن     

۴( آِمْنُت- الخالِِق- َرأیَْت- َحرَکاِت  ۳( َحرَكاٍت- البَْدِر- النُُّجوِم- داِخِل     
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عنّي الصحيح يف عالمة اإلعراب:-   

1( اِحرتام األبوين واجب عىل أوالدهام يف جميع األحوال! 

۲( األبوين يفرحان بنجاح أوالدهام يف امتحانات نهاية الّسنة!

۳( األبوين رجعا إىل بيتهام بعد محاولة كثرية لراحة أوالدهام! 

۴( أكّد األبوين عىل ولدهام أن يكتسب درجات عالية يف حياته!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب:-   

»فرهنگی غنی داریم که باید از آن در تربیت فرزندان شایسته خود مدد بگیریم!«: 

1( علينا أن نستعني من ثقافتنا الغنيّة يف تربية أوالد صالحينا! 

۲( لنا ثقافة غنيّة علينا أن نستعني بها يف تربية أوالدنا الّصالحني! 

۳( عندنا الثقافة الغنيّة يجب االستعانة بها يف تربية أوال صالحينا! 

۴( الثقافة الغنيّة الّتي لنا علينا أن نستعنّي بها يف تربية األوالد الّصالحني!

عنّي »َمن« نكرة ]»َمن« غري املوصول[:-   

1( ال تعتمدّن عىل من ال يستطيع أن يُنجي نفسه من املهلكة! 

۲( إمّنا ينتفع بالتجارب من يعترب منها و يجعلها نصب أعينه! 

۳( إمّنا يجني مثرات العمل يف الشيب من سبق يف زرعه عند الشباب!

۴( طلعت الشمس و ظهر الصبح، و لكن من يدري هل يتّصل هذا الصبح ِبليلته! 

 »اسالم مسلامنان را به تفکر و تعلّم در زمینه های علمی تشویق کرده است«. عنّي الخطأ:-   

1( قد شّجع اإلسالم املسلمون عىل التفّكر و التعلّم يف املجاالت العلمّي. 

۲( اإلسالم شّجع املسلمني عىل التفّكر و التعلّم يف املجاالت العلميّة. 

۳( شّجع اإلسالم املسلمني عىل التفّكر و التعلّم يف املجاالت العلميّة.

۴( قد شّجع اإلسالم املسلمني عىل التفّكر و التعلّم يف املجاالت العلميّة. 

عنّي »ما« غیر استفهامية:-   

۲( ما رأيک يف الوان هذه الزهور.  1( ما عندك أنفع ماّم عندی.     

۴( یا رّب! إن يَطّلع عىل ذنبی غیُرک فام أفعل. ۳( يا صديقي! ما اكتسبت يف هذه السنة الدراسية.    
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پایۀ دهم

عنّي الخطا:-  

1( ال يُنرَص املجرمون عند مواطنينا: نزد هموطنان ما مجرمان باری منی شوند! 

۲( َذنَب حيّة الصحرا يَُعّد وسيلة للّصيد: دم مار صحرا وسیله ای برای شکار بشامر می آید! 

۳( تُحرَق رؤوسنا تحت أشّعة الّشمس املُستعرة: سهایامن زير اشعه ی خورشید سوزان می سوزد!

۴( تُنتَج أشيا يف املصانع نحتاج إليها: در کارخانه ها چیزهایی تولید می شود که به آن ها نیاز داریم! 

عنّي الفعل املبني للمجهول:-  

1( اُتِّبَعت قوانین قد ُوِضعت حتّى اآلن! 

۲( تُنبِّهني اُّمي بأخطايئ يف حّق أيب العزيز!

۳( عندي صديق ُمخلص يُرشدن إىل خري سبيل، و هو الكتاب! 

۴( علينا أن نَصرب حتّى يحكم القايض بيننا حول هذا املوضوع!

»يُستخَرج زيٌت خاّص من كبد الحوت و هو يُسَتعمل يف صناعة مواّد الّتجميل! « عنّي الرتجمة الصحيحة:-  

1( از کبد نهنگ روغنی خاص استخراج می شود که در ساخنت مواد آرایشی به کار می رود! 

۲( روغنی خاص را از کبد نهنگ استخراج می کنند که در صنعت مواد زیبایی به کار می رود! 

۳( این روغن مخصوص را از جگر نهنگ استخراج می کنند که در ساخنت مواد زیبایی کاربرد دارد! 

۴( کاربرد این روغن مخصوص که از جگر نهنگ استخراج می شود در صنعت مواد آرایشی می باشد!

عنّي الصحيح:-  

1( قَضينا تسَع لياٍل تحت أشّعة القمر الفضيّة: هفت شب را زیر نور ماه نقره ای گذراندیم! 

۲( ال يُقرصِّ اآلماَل إأل من له عقل سلیم: فقط کسی که عقل ساملی دارد آرزوهایش کم می شود! 

٣( إمّنا يَعرف قيمَة الوقت من یُبّعد نفسه عن الكسل: فقط کسی ارزش وقت را می داند که خودش را از تنبلی دور کند! 

۴( من يؤيَّد صدُق كالمه نَجده بني الّناس محبوباً: هر کس راستی سخنش را تأیید کنیم او را بین مردم محبوب می یابیم!

عنّي ما فيه املبني للمجهول أكرث:-  

1( اُخربنا أّن البحر يف هذا اليوم هائج فلم نذهب هناك للّصيد! 

۲( انشدت قصائد يف مدح معلّمنا الّذي استشهد يف ساحة الجهاد! 

۳( منعت هذه التلميذة من الذهاب إىل املدرسة ألنّها مرضت شديداً! 

۴( یُخّصص مقدار من فواكه الحديقة للفقراء الّذين يسكنون أطرافها!



56

عربی جامع کنکور انسانی

عنّي الخطأ: -  

1( شكوُت من الّدهر الّذي أظّنه ظاملاً: از روزگاری که گامن می کنی ظامل است شکایت کردی! 

۲( يُنتج املُنتج أشياء الستفادة الّناس: تولید کننده چیزهایی را برای استفادۀ مردم تولید می کند!  

۳( ملاذا مُتّرر عیشک بهذه املشاكل الصغرية: چرا زندگیت را با این مشکالت کوچک تلخ می کنی!

۴( استغيث باحبّتي الّذين يساعدونني دامئاً: از دوستانی که همیشه یاری ام می کنند کمک می طلبم! 

عّین الخطأ:-  

1( يف الّسنوات املاضية كانت الّساعة تُصَنع عىل دائرٍة: در سال های گذشته ساعت را بر دایره می ساختند، 

۲( و كان املرُء يظّن أنّه يجد فُرَصاً لتكرار أعامله دامئاً: و انسان گامن می کرد همیشه فرصت هایی برای تکرار کارهایش می یابد، 

۳( لكّن هذا كذٌب، و الزّماُن ال يدور حول دائرٍة: اما این دروغ است، و زمان دور یک دایره منی گردد، 

۴( بل یَر کُض عىل خطٍّ مستقیم و ال يَرجع إلينا أبداً!: بلکه بر خطّی مستقیم می دود و هرگز به ما باز منی گردد!

عنّي الخطأ يف البناء للمجهول: -  

1( تُقبِّل االُّم ولَدها الَصغري      یُقبِّل الولُد الصغري!  

۲( اِكتشف اإلنسان قّوة نواة املاّدة      اُكتُِشفت قّوُة نواة املاّدة! 

۳( ال يرَتک الوالد التّوصية ألبنائه       ال ترُتَک التوصيُة لألبناء! 

۴( بعد تلك الحادثة فقادت املرأُة الرّسور    بعد تلك الحادثة فُقد الرّسوُر!

عنّي الخطأ يف صيغة الفعل املجهول:-  

۲( تُفتح باب صالة االمتحان للطاّلب!   1( اُستخدم العاّمل يف املعدن خارَج املدينة!    

۴( کُتبت الواجبات املدرسيّة يف الدفرت! ۳( تُغسل مالبس الّرياضة قبل بداية املسابقات!    

عنّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-   

»يُفَتح باب الة األصّحتحان للطاّلب!«: 

1( باب: اسم - مفرد مذكر / فاعل لفعل »يفتح« و مرفوع 

۲( اإلمتحان: مفرد مذكر /مصدر )من باب انفعال( / مضاف إليه و مجرور 

۳( طاّلب: جمع مکرّس أو تكسري - اسم فاعل )مصدره: مطالبة ( / مجرور بحرف الجر 

۴( يفتح: مضارع - للغائب - مجهول )= مبني للمجهول( / فعل و مع نائب فاعله جملٌة فعلية!

عنّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

ُر ِبه بَقيِّة الَحيَوانات!  ۲( الُغراُب لَه َصوٌت يُحذَّ 1( رِسالُة اإلسالِم قامئٌة َعىل أساِس املَنِطِق!    

۴( َخمسٌة و َسبعوَن زائُد َخمسٍة وِعرشيَن يُساوي مائًة! ۳( تَعيُش األْسامُک يف النَّهِر و البَحِر و لَها أنواٌع ُمخِتلفٌة!   

»لباس های ورزشی قبل از رشوع مسابقات شسته می شود!«. عنّي الصحيح َحَسب التعريب: -   

۲( تُغَسل مالبُس الرياضة قبل بداية املسابقات!  1( قبل بداية املسابقة تغسل املالبس للرياضة!   

۴( قبل رش وع الرياضة يغسلون مالبس املسابقات! ۳( مالبس الرياضة يغسلونها قبل رشوع املسابقه!    



57

درس هفتم 

عنّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( تُحّوُل األسامُک املُضيئُة ظاَلِم البحِر إىَل نَهاٍر ُميضٍء! 

۲( َعىَل كُلِّ الّناِس أْن يَتعايَُشوا تَعایُشاً ِسلميًّا! 

۳( لِساُن الِقطِّ َمْملوٌء ِبُغدٍد تُفِرُز سائالً ُمطهِّراً! 

۴( املُسلِموَن ُخمُس ُسكِّاِن العالَِم يَعيشوَن يف َمساحٍة واِسعٍة! 

»إن تُّصَنع املصايف قرب املوانئ أو تُستخَدم األنابيب لنقل الّنفط، فله خطٌر أقّل!« عنّي الصحيح يف الرتجمة:-   

1( اگر پاالیشگاه ها نزدیک بنادر ساخته شود یا برای انتقال نفت لوله ها بکار گرفته شود، خطر کمرتی دارد! 

۲( اگر پاالیشگاه هایی نزدیک بنادر بسازند یا برای انتقال نفت از لوله ها استفاده شود، خطر کمرتی دارد!  

۳( هرگاه پاالیشگاه ها نزدیک بندرها بنا شود یا برای انتقال نفوط لوله ها بکار گرفته شود، خطرش کمرت است! 

۴( چنانچه پاالیشگاه های را نزدیک بندرها بنا کنند یا برای انتقال نفط از لوله هایی استفاده شود خطرش کمرت است!

عنّي الفعل املعلوم )= املبني للمعلوم(:-   

۲( اليوم ُعرف التلميُذ الّساعي بعمله الجيّد!  1( يُستخرج املاُء و الّنفط من اآلبار!     

۴( ُحسن خلُق هذا الطفل برتبية صحيحة! ۳( تُشاهد الّسفُن قُرَب شاطئ البحر!     

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

يّارٍة!  ۲( ساَعدُت املرأَة الَّتي تَصاَدَمْت ِبالسَّ 1( عىل اِِمتداِد األنابيِب تُوَجُد أعِمدُة اتّصاالت!    

ديَق ِعنَد املَشاكَِل الَكثريِة!  ۴( يُعرَُف الصِّ ۳( أيُّ ِصناعٍة إيرانيٍّة تَجِذُب الّسائحنَي من كُلِّ العالَِم!   

عنّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

۲( إّن َرايُت ِخصاالً ِمن هذا الرَُّجِل تُعِجبُني!  1( أشتَِغُل يف َمزرعِتنا الَكبريِة كُلَّ يَوٍم!     

لفنُي ِمن الَحيْواناِت اللَّبونِة التي تُرَضُع ِصغارَها! ۴( الدُّ ۳( يف أَحِد األيّاِم كاَن يَسبَُح يف البَحر و تَظاَهَر بالَغرِق!   

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

ر الجراحات عندما يُجَرح!«:  »تحت لسان القّط غدد يُفَرز منها سائٌل مطهِّ

1( زیر زبان گربه غّده هایی وجود دارد که هنگامی که زخمی می شود، مایعی پاک کنندۀ زخم ها، از آن ترّشح می شود! 

۲( غدد موجود زیر زبان گربه مایعی ترّشح می کند که وقتی که زخمی می شود زخم های او با آن پاک می شود! 

۳( زیر زبان گربه غّده ها مایعی ترشح می کنند که هنگام مجروح شدن با آن زخم ها پاک می شود! 

۴( غددی که زیر زبان گربه است ترّشح کنندۀ مایعی است که پاک کنندۀ زخم هاست وقتی که زخمی بشود!

 

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»نظرٌة إىل الّتاريخ تُبنيِّ لنا أّن ثقافة أّي قوم ال تُغريَّ إالّ أْن يُغريِّ أفراُد القوم أنفسهم!«: 

1( نگاهی تاریخی، منایانگر این است که فرهنگ هیچ قومی تغییر داده منی شود االّ آنکه افراد قوم ابتدا خویش را متغرّي کنند!

۲( نگاهی به تاریخ برای ما روشن می کند که فرهنگ هیچ قومی تغییر داده منی شود مگر اینکه افراد قوم خود را تغییر دهند! 

۳( یک نگاه به تاریخ بیانگر این است که هیچ فرهنگی در قوم تغییر منی کند مگر آنکه افراد قوم خویشنت را تغییر دهند! 

۴( نگاه به تاریخ روشنامن می کند که فرهنگ هر قوم متغیّر منی شود االّ اینکه افراد آن قوم خود را متغیّر سازند!
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عنّي ما ليس فيه املجهول أو املبني للمجهول:-   

1( يُجذب ُسيّاح من دول العامل إىل بالدنا كّل سنٍة!   

۲( إنّنا اُمرنا أن نُفّکر قبل الكالم حتّى نسلم من الخطأ! 

۳( ُسئل التلميذ: أّي شجرة من أطول األشجار يف هذه الغابة! 

۴( يُؤّدي املعلّمون دوراً مهاّمً يف حياتنا بسلوكهم و تدريسهم!

عنّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( الُغراُب يَعيُش ثاَلثنَي َسَنًة أو أكرَث ِمن ذلَک!   

۲( الِفعُل املُضاِرُع ِمن »اِسرَتَجَع« يُصِبُح يُسرَتَجُع!  

الِة ِعنَد املُسلمنَي!  ٌس الِداِء الصَّ ٣( املَسِجُد بَيٌت ُمقدَّ

رُب ِعنَد املُصيبِة! ۴( ِمْن َعالماِت املُؤِمِن الَورُع يف الَخلوِة و الصَّ

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»قد بُعث أنبياء کنوح و إبراهیم و موسی، و جاؤوا معهم بخرياٍت كثرية!«: 

1( قطعاً پیامربانی چون نوح و ابراهیم و موسی فرستاده شدند و همراه خود خیرات بی شامری آوردند! 

۲( پیامربانی مانند نوح و ابراهیم و موسی به طور قطع آمده اند و با خوبی های بسیار فرستاده شدند! 

۳( پیامربانی همچون نوح و ابراهیم و موسی آمده اند و با خوبی های فراوان مبعوث شده اند!  

۴( پیامربانی چون نوح و ابراهیم و موسی مبعوث شده اند و با خود نیکی های بسیاری آورده اند!

عنّي ما ليس فيه فاعٌل:-   

۲( أحبُّ إخوان من أهدي إيلَّ عيويب!  1( خري أصدقائك أحسنهم صداقًة!     

۴( الفاّلحون يف قريتنا يستخرجون املاء من البرئ!  ۳( ربّنا الّذي ال يُحّب كّل معجٍب بنفسه!   

عنّي الفعل مجهوالً )= مبنياَّ للمجهول(:-   

۲( جمَع العالِم علَم اآلخرين إىل علمه!  1( أهَدي إىّل عيويب صديقي الويّف!     

۴( كلِّمني حول مشاكلك الدراسيّة يا ولدي!  ٣( كلِّفَت بوظائف صعبة يف صَغر عمرک!    

عنّي الخطأ يف ضبط حرکات الكلامت:-   

اج يف ِمَنى و َعرفاٍت! ۲( َهْل تَتََذکَُّر ِخياَم الَحجَّ 1( کُلُّ طَعاٍم ال يُذكُِر اِسَم اللِّه َعلَيِه فَهو داٌء!    

َعواِت اِرَحمني ِمن رُشوِر الحاِدثاِت!  ۴( یا ُمجيَب الدَّ ۳( ال تَغَضْب فإّن الَغَضَب َمفَسدٌة لإلنساِن!    

عنّي ما فيه الفاعل و نائب الفاعل ضمرياً مسترتاً:-   

1( نحصل عىل النفط من البرئ و إنّه يُنقل عرب األنابيب! 

ر من هناک!  ۲( تنقل الناقالت النفط إىل محطّات الوقود و يُصدَّ

۳( تدافع التالميذ يف ساحة املدرسة و اُخرب املدير عن أعاملهم! 

۴( منظّمة يونسكو قامت بتسجيل املناطق الثقافيّة فيُجذب السائحون!
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عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»كان الّنفط يُنقل بناقالت الّنفط ولكّن نقله عب األنابيب أقّل خطراً و نفقًة!«: 

1( نفت با بارکش های نفت منتقل می شد ولی منتقل کردنش از طریق لوله خطر و هزینۀ کمرتی دارد! 

۲( نفت با نفت کش ها منتقل می شد ولیکن منتقل کردن آن از طریق لوله ها خطر و هزینۀ کمرتی دارد! 

۳( نفت را با نفت کش ها منتقل می کردند ولیکن انتقالش از طریق لوله ها خطر و هزینۀ کمی دارد! 

۴( نفت را با بارکش های نفت منتقل می کردند ولی انتقالش از طریق لوله خطر و هزینۀ کمی دارد! 

عنّي الصحيح:-   

1( لنا صناعات يدويّة تجذب الّسائحني من كّل نقاط العامل: ها صنایع دستی ای داریم که گردشگران را از همه نقاط جهان جذب می کند! 

۲( إّن اإليران مناطق خالّبة و معامل تاريخيّة و ثقافيّة: در ایران مناطقی جّذاب و آثاری تاریخی و فرهنگی وجود دارد!  

۳( نحن نستطيع أن نحصل عىل ثروة عظيمة من السيّاحة: ما خواهیم توانست ثروت بزرگی از طریق گردشگری به دست بیاوریم!

۴( قد اُلٍّف كتاب عظیم ُسّجلت فيه مناطق الجذب الّسياحي: کتاب بزرگی تألیف کرده اند که در آن مناطق جذب گردشگری ثبت شده است!

عنّي الفعل املجهول )أو املبني املجهول(:-   

۲( يُعجبنا كالُم األستاذ عنه يف مقابالته!  1( علیکم أن التُحّدثوا مبا تخافون تكذبيه!    

۴( الكتاب صدیٌق مخلص يُبعد ک عن الّضاللة! ۳( قيمة اإلنسان تُعرف بقوله و کالمة دامئاً!    

عنّي الصحيح:-   

1( يحّذرنا اللّوُن األصفر يف اللّوحات أّن هناک أنبوب النفط: تابلوهای زردرنگ هشدار می دهند که لوله های نفت وجود دارد!

۲( صيانة األنابيب من اإلنتاج إىل االستهالک مهّم جّداً: نگهداری کردن لوله ها از تولید تا مستهلک شدن مهم است! 

۳( يف مصفى النفط نصنع املطّاط و األدوية و ...: در پاالیشگاهای نفت کائوچو و ادویه و ... می سازیم! 

۴( نفقة نقل الّنفط بالّناقالت كثرية جّداً: هزینه حمل و نقل نفت با نفت کش ها بسیار زیاد است!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»تجذب الصناعات اليدويّة السائحات إىل املناطق التاريخّية الخاّلبة!«: 

1( زنان گردشگر صنایع دستی را به مناطق جّذاب تاریخی جذب می کنند! 

۲( صنایع دستی باعث می شود گردشگران در مناطق تاریخی جذب شوند! 

۳( صنایع دستی زنان گردشگر را به مناطق جّذاب تاریخی جذب می کند! 

۴( گردشگران باعث می شوند که صنایع دستی در مناطق جّذاب تاریخی جذب شود!

عنّي الصحيح يف تعيني نوعّية الكلامت-   

»اذا ُقرئ القرآن فاستِمعوا له«: 

1( القرآن: اسم - مثنی مذکر - نائب فاعل و مرفوع 

۲( استعموا: فعل أمر - للغائبني - فاعله ضمري الواو، و الجملة فعلية 

۳( ـه: ضمري منفصل - للغائب - مجرور بحرف الجر، له: جار ومجرور

۴( قرئ: ماٍض - للغائب - متعدٍّ - مجهول أو مبني للمجهول - نائب فاعله »القرآن« 
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عنيِّ األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»قد اُنشدت قصيدتان جميلتان عن إيوان كرسي تُثري عواطفنا حني نقرأهام!«: 

1( دربارۀ »ایوان کرسی« دو قصیده زیبا سوده اند که عواطف ما را بر می انگیزاند وقتی آن را می خوانیم! 

۲( دو قصیدۀ زیبایی از »ایوان کرسی« سوده شده که زمان خواندن آن ها احساسات ما برانگیخته می شود! 

۳( دو قصیدۀ زیبا دربارۀ »ایوان کرسی« سوده شده است که وقتی آن ها را می خوانیم احساسات ما را بر می انگیزند! 

۴( از »ایوان کرسی« دو قصیدۀ زیبا سودند که هر وقت خوانده می شود عواطف ما را بر می انگیزاند!

ر أّن جميع تالميذ هذا الّصّف سيشرتكون يف حفلة التخّرج!« عنّي الصحيح يف الرتجمة:-    »يُقدَّ

1( حدس می زنند که متام دانش آموزان این کالس در جشن فارغ التحصیلی شان رشکت خواهند کرد! 

۲( تخمین زده می شود که همه ی دانش آموزان این کالس در جشن فارغ التحصیلی رشکت خواهند کرد! 

۳( تخمین زده می شود که دانش آموزان این کالس در جشن دانش آموختگان رشکت کنند! 

۴( برآورد می کنند که دانش آموزان این کالس بتوانند در جشن دانش آموختگی رشکت کنند!

عنّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

ْت يَداُه!  ۲( يف يَوِم الِقيامِة يَنظُُر اإلنساُن ما قَدمَّ 1( األطفاُل يَلعبوَن بالُکرِة َعىل شاِطئ البَحِر!    

لوا كَالَم اللّه و ال يَستَطيعوَن! ۴( یُريد املرُشكوَن أنَّ يُبدِّ ُد الَقريَب!     اُب ال يَُقرَُّب َعلينا البَعيَد و یُبعَّ ۳( الَكذَّ

عنّي ما فيه فعل معلوم )أو مبني للمعلوم(: -   

۲( اُِغلق باب حافلة املدرسة و َسارت الحافلة!  1( اُِمرُت مبداراة الّناس يف كّل حيايت!     

۴( تُزَرع أشجار التّفاح يف هذه الحديقة!      ! ۳( يُفتَح كّل باٍب مبفتاح خاصٍّ

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت:-   

»الحيواناُت اللَّبونة تُرِضع صغارها«: 

1( تُرضع: فعل مضارع - مزيد ثالثی )من باب إفعال( - الزم 

۲( اللّبونة: مفرد مؤنث - مبنی - صفة )أو نعت( و تابع للموصوف )أو املنعوت( 

۳( الحيوانات: اسم - جمع سامل للمؤنّث - مبتدأ و مرفوع، و الجملة اسمية

۴( صغار: اسم - جمع مکرّس أو تكسري )مفرده: أصغر، مذکر( - مفعول و منصوب 

عنّي الصحيح عن نوعية الكلامت:-   

»الّشهداء سُتكتب شهادتهم و يُسأَلون عن أعاملهم!«: 

1( شهادة: اسم - مفرد مؤنث - معرب - مفعول به و منصوب لفعل »تکتب« 

۲( يُسألون: فعل مضارع - متعدٍّ - معلوم )أو مبني للمعلوم( - فاعله ضمري الواو، و الجملة فعلية 

هاداء: اسم - جمع مکرّس أو تكسري )مفرده: شهيد، مذکر( - مبنى - مبتدأ و مرفوع، و الجملة اسمية  ۳( الشُّ

۴( تُکتب: مضارع - للغائبة - مجرد ثالثی - متعدٍّ - مجهول )أو مبني للمجهول( - نائب فاعله »شهادة« و الجملة فعلية، و السني حرف استقبال 
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عنّي الصحيح عن نوعية الكلامت:-   

»هو َخلق جميع ما يف هذه األرض!«: 

1( خلق: فعل ماٍض - للغائب - مجرّد ثاليث - الزم - خرب للمبتدأ »هو« 

۲( جميع: اسم - جمع مکرّس )أو تكسري( - معرب - مفعول و منصوب 

۳( هو: اسم - ضمري منفصل - للغائب - مبنى - مبتدأ و الجملة اسمية 

۴( هذه: اسم إشارة - معرب - مجرور بحرف الجر؛ يف هذه: جار و مجرور

عنّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

غِط َعىل أنابيِب النِّفِط!  1( تُستخِدُم آالٍت لِتَقليِل الضَّ

۲( اُذكُْر اِسَم الَكهِف الّذي ُهَو أطَوُل الُكهوِف املائيِّة يف العالَِم! 

كوِت خرٌي ِمَن النَّدم عىل الَكالِم! ۳( النََّدُم َعىَل السُّ

۴( يَستَخِرُج اإلنْساُن النِّفَط ِمَن باِطِن األرِض و يَنُقلُه بالّنا ِقالِت! 

عنّي الصحيح:-   

1( هذه ماّدٌة سوداء و هي إحدى ثرواتنا الطبيعيّة: این ماّدۀ سیاه رنگ یکی از ثروت های طبیعی ما می باشد! 

۲( يف البداية كان يُجمع الّنفط من سطح األرض: در ابتدا نفت از سطح زمین جمع آوری می شد! 

۳( إّن مشتّقات كثرية كالزُّيوت تُؤَخذ من الّنفط: بی تردید از نفت مشتقات بسیاری چون روغن ها می گیرند!

۴( یُنَقل الّنفط من تحت األرض باألنابيب إىل الّناقالت: نفت از زیرزمین از لوله ها به نفت کش ها منتقل می شد! 

عنّي األصّح يف الجواب للرتجمة.-   

عان الّسائحني إىل الّسفر إىل البالد االُخرى، هام تنّوع املعامل و استقرار الوضع األمنّي فيها!«:  »األمران اللّذان يشجِّ

1( دو امر جهانگردها را ترغیب به سفر کردن به کشورهای دیگر می کند، تنّوع اثرها و برقراری امنیّت در آن است! 

۲( اموری که جهانگردان با آن تشویق به سفر کردن به کشورهای دیگر می شوند، گوناگونی اثرها و استقرار امنیّت است! 

۳( اموری که جهانگردان را به سفر به کشوری دیگر تشویق می کند، عبارتند از گوناگونی آثار و استقرار وضع امنیّتی آن است! 

۴( دو امری که جهانگردان را به سفر به کشورهای دیگر تشویق می کند، تنّوع آثار و برقرار بودن امنیّت در آن هاست!

عنّي الصحيح عن نوعية الكلامت:-   

»إذا تُكَتب العلوم يف الكتب ال تزول عن األذهان!«: 

1( تُكتب: مضارع - للمخاطب - مجهول أو مبني للمجهول، الجمة فعلية 

۲( العلوم: جمع مکرّس أو تكسري )مفرده: علم، مذکر( - فاعل لفعل » تكتب«  

۳( الكتب: اسم - جمع تكسري أو مکرّس )مفرده: کتاب، مذکر( - مجرور بحرف الجر 

۴( أذهان: اسم - جمع مکرّس )مفرده: ذهن، مذکر( - مفعول لفعل »تزول«

عّین الخطا يف قراءة الكلامت:-   

۲( املُجرِموُن يُعرَفوَن ِبسيامُهْم!  ١( النَّظَُر يف ثاَلثٍَة ِعبادٌة!      

۴( تُغَسُل املاَلِبُس قَبَل بدايَِة املُسابَقاِت! َ اللُّه املؤمننَي يف ُمحاَربِة املرَشِکیَن!     ۳( خريِّ
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عنّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

۲( اللّهمَّ اِنَفعني مِبا َعلَّمتَني!  1( اللُّه ُهو الَّذي َخلَق لَنا كلُّ ما يِف األرَض!    

َفِر! ۴( سيُِّد الَقوِم خاِدُمُهم يف السَّ ۳( اإلنساُن َخلَِق َضعيفاً!      

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»ال ينقطع رجايئ من ريّب أن ال يُخَزينی يوَم اُبَعث!«: 

1( امیدم از پروردگارم قطع منی شود که روزی که مرا بر می انگیزد رسوا نشدم! 

۲( پروردگارم امیدم را قطع منی کند که روزی که مرا بر می انگیزد رسوا نشوم!  

۳( پروردگارم امیدم را قطع منی کند که روزی که برانگیخته می شوم رسوایم نکند! 

۴( امیدم از پروردگار قطع منی شود که روزی که برانگیخته می شوم مرا رسوا نکند!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»إذا ُقرئ القرآُن فاستمعوا له«: 

۲( هرگاه قرآن خوانده شود، بدان گوش دهید!   1( هرگاه قرآن می خوانند باید بدان گوش دهید!    

۴( اگر قرآن می خوانید با دقت گوش دهید!  ۳( اگر قرآن می خوانند باید به آن با دقت گوش دهید!   

عنّي ما ليس مبنّياً للمجهول:-   

۲( يَُشّجُع املُتََفرِّجوَن العبي كُرُِة الَقدِم!   كاِم و عندي ُحّمى شديدٌة!     1( اُِصبُت بالزُّ

۴( عالٌِم يُنتَفُع ِبعلِمه َخرٌي من ألِف عاِبٍد! دُّ جداٌر عاٍل و قَويٌّ يُصنُع االّدخار املاِء الكثري!    ٣( السَّ

دوستان به هنگام سختی ها شناخته می شوند « عنّي الخطأ:-   

۲( يُعرَُف االَخاّلُء عنَد املشاكِل! ١( االَصدقاُء يُعرِّفوَن عنَد الّصعاِب!     

۴( يُعرَُف االَحبّاُء عنَد الُصعوباِت!  ۳( تُعرَُف الصديقاُت ِعنَد املصاعِب!     

َعنّي الخطأ:-   

١( الناُس نياٌم فإذا ماتوا اِنتبهوا: مردم خوابند پس هرگاه مبیرند بیدار می شوند. 

۲( يَصعُد النفُط بواسطِة االُنبوِب، يُفتَُح و يُغلَُق االُنبوُب املفاتیح: نفت به وسیلُه لوله باال می رود، لوله با کلید باز و بسته می شود. 

۳( للبّط خزاناٌت بالقرِب من َذنَبه تحتوي زيتاً: مرغابی انبارهایی نزدیک دمش دارد که حاوی روغن می باشد. 

۴( علينا اَن نتعايَُش َمعاً تعایشاً ِسلميّاً: ما باید با یکدیگر همزیستی مساملت آمیز داشته باشم.
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پایۀ دهم

عنّي حرف الواو عامالً:-  

۲( نظريت إىل العامل نظرة مملوءة بالرسور و الفرح! 1( و الفجر ما رأيُت يف صالة الّصبح إالّ جامالً!    

۴( حصد الفاّلح زرعه و هو وحيد جّداً و مل يساعده أحٌد!  ۳( یتکّفل أخی معاش أهلنا و هو یعمل عمالً صعباً   

عنّي ما ليس فيه نون الوقاية: -  

۲( إلهي؛ أحبّک ألنّک تجعلني يف أعني الّناس كبرياً!  1( أحِسني إىل املساکین دامئاً يا اُختي العزيزة!   

۴( اِنتخبتني هذه االُسُة ملساعدة أوالدها يف فهم الدروس! ۳( قد أعطان والدي ما أحتاج إليه يف طول األيّام!    

»الحرب يف سبيل الحّق ال تُتعب طالبيه، بل تُقّويهم!« عنّي الرتجمة الصحيحة:-  

1( این نربد در راه حق است، طلب کنندگان آن را خسته منی کند، بلکه آن ها را قوی می کند! 

۲( جنگ در راه حق، طلب کنندگان آن را خسته منی کند، بلکه آن ها را قوی می سازد!  

۳( طالبان جنگ، از نربد در مسیر حقیقت خسته نشده، بلکه قدرت می یابند!

۴( مبارزه در راه حقیقت است که طالبانش خسته نشده بلکه قوی می شوند! 

عنّي الرتجمة الصحيحة: التستطيع الّدالفنُي أن تُرشدنا إىل مكان سقوط طائرة أو مكان غرق سفينة!«: دلفین ها .......-  

1( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیامها و غرق کشتی ها هدایت کنند! 

۲( می توانستند ما را به مکان سقوط هواپیام و غرق کشتی، راهنامیی کنند! 

۳( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیامها یا مکان غرق کشتی ها هدایت منایند!

۴( می توانند ما را به مکان سقوط یک هواپیام یا مکان غرق یک کشتی، راهنامیی کنند! 

عنّي الرتجمة الصحيحة.-  

»يضم تّيار الهواء رائحة خاّصة تستطيع الكالب أن تحّدد مكان أصحاب الرائحة من خالل أُنوفها الحّساسة!«: 

1( جریان هوا بوی خاّصی را در بردارد که سگ ها از طریق بینی های حّساسشان می توانند مكان صاحبان بو را مشّخص کنند!

۲( جریان هوا رایحه ای خاص را در بردارد که سگ ها را قادر می سازد به مكان صاحبان این رایحه از طریق بینی های حساس پی بربند! 

۳( جریان هوا دارای بوی خاّصی است و سگ ها قادرند مكان صاحب بو را به وسیله ی بینی های حّساس خود تشخیص دهند!

۴( سگ ها از طریق رایحه ی ویژه ای که در جریان هوا وجود دارد، می توانند جای صاحبان رایحه را با بینی حّساسشان مشّخص سازند! 
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عنّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -  

كوِت َخرٌي ِمَن الّنَدِم َعىل الَكالِم!   1( النََّدُم َعىل السُّ

نَُب ُعضٌو َخلَف ِجسِم الَحيَواِن يُحرِّکُُه لِطَرِد الَحرَشاِت!  ۲( الذَّ

۳( ما اِسُم الَکهِف الَّذي ُهو ِمن أطوَل الكهوف يف العالِِم! 

نِة يَنبَِعُث َضوُؤها ِمَن األسامِک! ۴( الَغّواصوَن شاَهدوا ِمئات املَصابيح املَلوَّ

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-  

»عىل كّل إنسان أن الميوت جاهالً فإّن اللّه ال يعذر عىل الجهل!«: 

1( بر هر انسانی است که نادان منیرد زیرا خداوند بر نادانی عذر منی پذیرد! 

۲( هر انسان باید با جهل منیرد چون خداوند عذر نادانی را پذیرا منی باشد! 

۳( انسان باید در حالت جهل منیرد زیرا خداوند عذرش را منی پذیرد!

۴( هر انسانی نباید با نادانی مبیرد زیرا خدا پذیرای نادانی منی باشد! 

عنّي ما ليس فيه من الحروف الجاّرة:-  

۲( املايش يف سبيل الخري كفاعله! 1( للدلفني ذاكرة قويّة فنعتربه حیواناً ذكيّاً!    

۴( ال يبلغ املعايل إالّ من يحاول كثرياً!  ۳( علیک بذكر اللّه فإنّه نور القلب!     

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة أو التعريب أو املفهوم.-  

»و أدخلني برحمتک يف عبادک الّصالحني«: 

۲( من را با رحمت خود در بندگانی که شایسته اند وارد کند!  1( با مهربانی ات من را در بندگان شایسته ات داخل کن!    

۴( مهربانی تو من را در بندگان شایسته ات داخل می کند!  ۳( با رحمت تو در بندگان صالحت وارد می شوم!   

إمال الَفراَغ: »املُعلّموَن املُجتهدوَن ..........«-   

عونَني أن أبحَث ِمن َمقالَة علميَّة يف اإلنرتنِت! ۲( َشجَّ عونَنا أن نَبحَث َعن َمقالَة علميَّة يف اإلنرتنِت!     1( َشجَّ

عون أن أبحَث َعن َمقالة علميَّة يف اإلنرتنِت!  ۴( َشجَّ عونا أن نَبحَث ِمن َمقالَة علميَّة يف اإلنرتنِت!     ۳( َشجَّ

عنيِّ غري املناسب للمفهوم: »إنَّ اللَّه اََمَرين مِبٌداراِة الّناِس كام أَمَرين باقامِة الَفرائِض!«-   

 ! 1( رأُس الَعقِل بَعَد االمياِن باللّه ُمداراُة الّناِس يف َغرْيِ تَرِک َحقِّ

۲( ای سلیامن در میان زاغ و باز / ِحلم حق شو با همه مرغان بساز 

۳( سازگاری پیشه کن با مردم ناسازگار / تا شود یوسف ترا خاری که در پیراهن است

َم املُوِمُن إىل اللّه ِبَعَمِل القران أَحّب إىل اللِّه تَعاىَل ِمن أن يََسع النَّاَس ِبُخلُِقِه!  ۴( ما تََقدَّ

عنّي الْخطأ يِف الرّتجمة:-   

1( أصدقايئ َهَجرونِی کَام يَشاُء أعدايئ!: دوستانم را رها کرده ام هامن طور که دشمنانم می خواهند! 

۲( قلُت لَِمسؤوِل اإلستقباِل أْعِطِني ِمفتاَح ُغرفَتی!: به مسئول پذیرش گفتم کلید اتاقم را به من بده! 

تِْني مَع أّن رأيتُها من قَبل!: این پدیده مرا به حريات انداخت با اینکه من از قبل آن را دیده ام!  ۳( هِذِه الظاهرُة َحريَّ

۴( اولئک يَْحرَت مؤنَِنی ألّن أعَمُل لَُهم!: آنها به من احرتام می گذارند، چون برایشان کار می کنم! 
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عنّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

امِء!  1( أنَت تُشاِهُد ُسقوَط األسامِک ِمن السَّ

۲( الّزّرافَُة ال تَناُم يف اليوم الواحد أقل ِمن ثاَلثنَي َدقيقًة!  

۳( َهل مُيِكُن أْن يَستَفيَد البَرُش يوماً ِمن تِلَک املُعجزِة البَحريِّة! 

۴( بَعُض الطُّيوِر و الَحيَوناِت تَعرُِف ِبغريزتَها األعشاَب الطِّبيِة! 

عنيِّ ما ال يُناسب مفهوَم العبارة: »أمَرين َريّب مِبُداراة الّناِس كَام أَمَرين بأداِء الَفرائِض!« -   

1( بخشش یار است هر که با یار ساخت / بردارد کام، هر که با کار بساخت 

۲( ای سلیامن در میان زاغ و باز/ لطف حق شو با همه مرغان بساز 

۳( آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا

۴( هر که ما را به نصیحت ز تو می پیچد روی / گو به شمشیر که عاشق به مدارا نرود 

عنّي ما ليس فيه نون الوقاية:-   

۲( أمرن معلّمي أن أجلس خلف صديقي يف االمتحان!   1( اِتّخذتَني صديًقا لک و اتّخذتُک صديًقا يل!    

۴( يَعرفني مسوؤل املكتبة ألّن أخذت منه كتبًا كثريًة!  ۳( سبُب حزن اآلن هو أنّک أخذت تُغّني بصوت حزين!  

»بر شامست پای بندی به مکارم اخالقی، زیرا پروردگارم مرا بخاطر آن ها مبعوث کرده است! « عنّي التعريب الصحيح:-   

۲( علیکم املكارم األخالقية فإّن ربّنا بعثني لها!   1( يجب عليكم مكارم األخالق ألن اللّه بعثنا بسببها!   

۴( علیکم مبكارم األخالق فإّن ريّب بعثني بها!  ۳( يجب علينا املكارم األخالقية، فريّب بعثنا بها!   

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

)أدِخلني برحمتك يف عبادك الصالحني(: 

1( مرا از زمرۀ بندگان نیک قرار بده! 

۲( با رحمت خویش را از بندگان نیک قرار بده! 

۳( با رحمت خود را در زمرۀ بندگان صالح خویش وارد کن! 

۴( مرا در رحمت خود و در بندگان صالح خويش داخل کن!

کم عبارة جاء فيها الَحرف الجاّر عىل حّد سواٍء؟-   

 . الف( َمن َغضب عىل أخيک يف املرّة األوىل اال تعرفه يا بنيَّ

ب( الّصديق الصدوق َمن نصحك يف عیبک و آثرك عىل نفسه. 

ج( َمن أَحبَّ اللّه رأى كل يشء جميالً و ال يخاف من آالم الّدهر. 

ل الَهدف األّول يف امللعب الريايّض برأيكم. د( أما کنُت مشوِّق من َسجَّ

۴( اِثنتان  ۳( ثالث     ۲( أربع    1( واحدة    
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عنيِّ عبارة ما جاء فيها حرف الجّر: -   

1( قفز الَغّواص من فوق الجبال اململوءة بالثلج. 

۲( إّن فائدة املشمش املجّفف َمَع الفستق كانت موضوع مقالتي. 

۳( اشرتکُت يف مهرجاِن األفالِم و لبُث يومنٍي يف طهران. 

۴( اِستغرَق وقتاً طويالً حمُل الضائع ِبالعربة. 

عنّي الخطأ:-   

1( يا أيب! َعرِّفني عىل هذا الّصديق فهو ذيكٌّ و يؤّدي دوراً مهاّمً يف تقّدمي.: ای پدرم! مرا به این دوست معرفی کن، زیرا او باهوش است و نقش مهمی در پیرشفت 

من ایفا می کند. 

۲( رأيُت الّدالفني تؤّدي حرکاٍت جامعيًّة؛ فََهل تتكلَُّم معاً؟: دلفین ها را دیدم که حرکت هایی گروهی انجام می دادند؛ پس آیا با هم سخن می گویند؟ 

۳( يف تلك املوسوعة العلميّة وجدت أسامء الحيوانات اللَّبونة و أماكن تجّمعها.: در آن دانش نامه ی علمی اسم های حیوانات پستاندار و محل های جمع شدن آن ها را یافتم. 

۴( َسمكة القرش تُحَسُب عدّواً للّدالفني فترضبُها بأنوفها الحاّدِة.: کوسه ماهی ها برای دلفین ها دشمن هستند و آن ها را با باله ای تیزشان می زنند. 

عنيِّ ما ليس فيه »نون« الوقاية:-   

۲( أيّتها الاّلعبة تعاَون الفريَق للتقّدم. 1( َعلَّمتني املعلّمة درساً جديداً.     

۴( أوصلني منقٌذ إىل الشاطئ بغتًة.  ۳( هم يعرفونني بذکٍر َحسٍن دامئاً.     

عنيِّ حرف »عن« الّذي يختلف يف املعنى:-   

۲( كانت االُسة تشاهد فلامً رائعاً عن سمك القرش.  1( سألُت صديقي عن العلم النافع للتقّدم.    

۴( اِبتعدوا عن أهل املعايص و استعيّنوا باللّه. ۳( تكلّمي َمَع اُّمک عن جدار عظیم بني يف الصني.    

الفني.« عنّي الرتجمة الصحيحة:-    »تَعايَل لِنقرأَ هذه األرسار العجيبة حوَل سمك الَقرش َو دوره يف مواجهة الدَّ

1( بیا تا این رازهای شگفت را پیرامون کوسه ماهی و نقش او در رویارویی با دلفین ها بخوانیم. 

۲( بشتاب تا این رازهای عجیب را پیرامون کوسه ماهی و فعالیت او در رویارویی با دلفین بخوانیم. 

۳( بيا تا این راز شگفت در مورد کوسه ماهی ها و نقش آن ها در برخورد با دلفین ها را بشناسیم. 

۴( می آییم تا این رازهای عجیب پیرامون کوسه ماهی ها و نقش آن ها در روبه رو شدن با دلفین ها را بخوانیم.

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت.-   

»الفرس قادر عىل النوم واقفاً عىل أقدامه!«: 

١( النوم: اسم - مفرد مذکر - مفعول أو مفعول به لفعل »قادر« 

۲( واقفاً: مفرد مذکر - عىل وزن »فاعل« و مأخوذ من فعل »وفق« 

۳( أقدام: جمع مکرّس أو تكسري )مفرده: قدوم( - مجرور بحرف »عىل«

۴( قادر: اسم - مفرد مذکر - وزنه »فاعل« و ماخوذ أو مشتق من فعل »قدر« 
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عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت.-   

)أنزل من السامء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم(: 

1( الثمرات: جمع سامل للمؤنث )مفرده: مثر( - مجرور بحرف الجر 

۲( ماء: اسم - مفرد مذکر - مفعول أو مفعول به لفعل »أنزل« و منصوب 

۳( رزقاً: اسم - مفرد مذکر - مفعول أو مفعول به لفعل أنزل«

۴( أخرج: فعل ماٍض - للغائب - مجرد ثاليث )من باب افعال( - متعدٍّ 

عنّي الصحيح عن تعيني نوعّية الكلامت.-   

»أَمرين ريّب بإقامة الفرائض!«: 

1( إقامة: مفرد مؤنث - مجرور بحرف الباء، بإقامة: مفعول لفعل »أمر« 

۲( الفرائض: جمع مکرّس أو تكسري )مفرده: فَرض، مذکر( - مضاف إليه 

۳( أمر: فعل ماٍض - للغائب - مجرد ثاليث - النون حرف وقاية و ضمري الياء مفعول أو مفعول به 

)ريّب(: اسم - مفرد مذکر - فاعل لفعل »أمر« - و الياء، مضاف إليه و نون الوقاية محذوفة  ۴( ربِّ

عنّي الصحيح:-   

1( لنا صناعات يدويّة تجذب الّسائحني من كّل نقاط العامل: ما صنایع دستی ای داریم که گردشگران را از همه نقاط جهان جذب می کند! 

۲( إّن إليران مناطق خاّلبة و معامل تاريخيّة و ثقافيّة: در ایران مناطقی جّذاب و آثاری تاریخی و فرهنگی وجود دارد! 

۳( نحن نستطيع أن نحصل عىل ثروة عظيمة من السيّاحة: ما خواهیم توانست ثروت بزرگی از طریق گردشگری به دست بیاوریم!

۴( قد اُلِّف كتاب عظیم ُسّجلت فيه مناطق الجذب الّسياحي: کتاب بزرگی تألیف کرده اند که در آن مناطق جذب گردشگری ثبت شده است! 

عنّي ما فيه املتضاّد و املرتادف معاً:-   

1( نُحاول أن نفّرح التلميذ الحزین ألنّه صديقنا! 

۲( كّل الّضيوف حارضون يف الغرفة ألّن الطّعام جاهز! 

۳( بَني الغراب و کره فوق الّشجرة ألنّه يحّب أن يصنعه عىل املكان األعىل! 

۴( إّن الهنا يرحمنا و هو ربّنا الّذي خريه إلينا نازل و لكّن رشّنا إليه صاعد!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب.-   

»دلفین ها می توانند ما را به محّل غرق کشتی ها راهنامیی کنند!«: 

٢( الدالفني تقدر أن ترشد إىل محل غرق الّسفن!  1( الدالفون ميكن لها إرشادنا إىل محّل غرق سنٍن!    

۴( تستطيع الدالفني أن تُرشدنا إىل مكان غرق الّسفن!  ۳( تقدر الدالفون أن ترشدنا إىل مكان غرق سفٍن!    

عین الخطا يف ضبط حركات الكلامت:-   

واء قَليلُُة يَنَفُع و کَثريُُه قاتٌِل!  ۲( الَكالُم كالدَّ َ األرَض ِبِه بَعَد اغرِباٍر َخرِضة!      1( ّصريِّ

۴( الُفستاُن ِمَن املاَلِبِس النِّسائيِّة ذاِت األلواِن املُخِتلفِة!    ! ۳( تَرِجم الِعبارَة إىل الفارْسيَِّة ُمتستَعيناً مبُعَجٍم فاريْسٍّ
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عنّي الخطأ يف الحركات:-   

واِء، قَليلُُه يَنَفُع و کَثريُُه قاتٌِل!  1( الكالُم كالدَّ

امِء!  ۲( يَحدُث إعصاٌر شديٌد فَيَسَحُب األسامَک إىل السَّ

۳( رَئيُس الِبالِد ُهو الَّذي يَأُمُر املسؤولني و ينَصُحهم إلداَء واجباتِهم!

۴( تُحوُِّل األسامُک املُضيئُة ظاَلَم البَحِر إىل نَهاٍر ُميضٍء! 

عنّي الخطأ يف الحركات:-   

۲( يَستفيُد من النِّفِط يف ِصناعِة َموادِّ التَّجميِل!  لفني َحيَواٌن ذيكٌّ يُحبُّ ُمساَعدَة اإلنساِن!     1( الدُّ

۴( الَحسُد يَأكُل الَحسناِت كام تأكُل الّناَر الَحطَُت!  ۳( يُفتَح باب اإلمتحاِن للطُّالِب يف الّساعة الثامنِة!   

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»أدِخلني برحمتك يف عبادك الّصالحني«: 

۲( از روی رحمت مرا در بندگان صالح داخل کن! 1( با ترّحم خویش را جزء بندگان درستکار قرار ده!    

۴( مرا با رحمت خود داخل بندگان صالح خود کن!  ۳( با رحمت خود را در میان عباد صالحت قرار ده!   

عنّي الصحيح يف تعيني نوعية الكلامت-   

»يف الفلوات ال تعيش نباتات كثرية!«: 

١( كثرية: اسم - مفرد مؤنّث - صفة و مجرور بالتبعيّة 

۲( نباتات: اسم - جمع سامل للمؤنّث - نائب فاعل و مرفوع 

۳( فلوات: جمع سامل للمؤنث - مجرور بحرف الجر، يف الفلوات: جار و مجرور 

۴( تعيش: فعل مضارع - للمخاطب - الزم - معلوم أو مبني للمعلوم - فاعله »نباتات«

»دلفین از حیوانات پستاندار است و وزن او تقریباً به دو برابر وزن انسان می رسد!« عنّي الصحيح يف التعريب:-   

1( الدلفني حيوان لبون، و هو يف الوزن تقريباً أضعاف من وزن اإلنسان! 

۲( إّن الدلفني الحيوان اللّبون، و وزنه يبلغ تقريباً ضعفین وزن اإلنسان!  

۳( الدلفني من الحيوانات اللّبونة، و يبلغ وزنه ضعفي وزن اإلنسان تقريباً!

۴( إّن الدلفني من الحيوانات لبونة، و الوزن يبلغ أضعاف وزن اإلنسان تقريباً! 

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»علينا بالتفکّر قبل أن نتكلَّم أو نبَدأَ بعمل!«: 

1( ما باید قبل از اینکه صحبت کنیم و یا کاری انجام دهیم، تفّکر منائيم! 

۲( ما باید فکر کنیم قبل از اینکه صحبت کنیم و یا کاری را رشوع کنیم! 

۳( بر ما الزم بود که قبل از اینکه حرف بزنیم و یا کاری را آغاز منائیم، فکر می کردیم! 

۴( بر ما الزم است که بیندیشیم قبل از آنکه هر حرفی را بزنیم و یا هر کاری را آغاز کنیم!
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عنيِّ األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»لِكلّنا مشاكُل حلّها بيدنا ال بيد اآلخرين!«:

1( ما همگی مشکالتی داریم اّما حل آن در دستان ها است نه دیگری! 

۲( برای ما همه مشکالتی است که حل شدن آن در دست ما است نه دیگران! 

۳( همۀ ما مشکالتی داریم که حّل کردن آنها به دست ما است نه به دست دیگران!

۴( برای همۀ ما مشکالتی هست ولی حل آن به دست ما است نه به دست دیگری! 

عنّي ما ليس فيه نون الوقاية:-   

1( الناس يستعينون باملصابيح اإلنارة املدن و البيوت! 

۲( تعرفني معلّمتي أفضل من اُّمي يف بَعض االُمور! 

۳( يا بنّي إذا سأَل الطاّلب عّني إّن يف املكتبة!

۴( إّن ريّب سيُد خلني يف الّصالحني إن شاء! 

عنّي األصّح يف الجواب للرتجمة.-   

»من عجائب البحار وجود الّدالفني، إنّها موجودات ذكّية تُحّب مساعدة اإلنسان يف اُموره املختلفة!«: 

1( از جمله شگفتی های دریا وجود دلفین های باهوشی است که دوست دارند انسان را در کارهای مختلف یاری کنند! 

۲( از شگفتی های اقیانوس ها وجود دلفین هایی است که باهوش بسیار دوست دارند انسان را در کارهایش یاری کنند! 

۳( شگفتی های اقیانوس وجود دلفین هاست، آن ها موجوداتی باهوش هستند و یاری کردن انسان را در کارهای مختلف دوست دارند!

۴( از شگفتی های دریاها وجود دلفین هاست، آن ها موجوداتی باهوشند و یاری کردن به انسان را در کارهای مختلفش دوست دارند!

عنّي ما ليس فيه نون الوقاية:-   

۲( یا طالبة؛ اِرفعي يدِک عندما تريدين أن تسألی! 1( عندي أصدقاء اُساعدهم و يساعدونني كثرياً!    

۴( تُعرّفني اُّمي عىل الُضيوف يف الضيافة!  ۳( علَّمنی معلّمی دروس الحياة من خالل كالمه!    

عنّي ما ليس فيه املرتادف و ال املتضاّد:-   

1( لون ذنَب الطّاووس جميٌل جّداً، و ال ذنْب للغراب بسبب لونه األسود! 

۲( اِعلم أّن الّدالفني صغارها و کبارها تضحک و تبکی کاإلنسان! 

۳( عداوة أعدائنا الُعقالء أحسن من صداقة أصدقائنا الُجّهال! 

۴( أدب املرء و لو كان قليالً خرٌي من ذَهبه و لو كان كثرياً! 

عنّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

۲( اللّهمَّ اِنَفعني مِبا َعلَّمتَني! 1( اللُّه ُهو الّذي َخلَق لَنا كلُّ ما يِف األرَض!    

َفِر!  ۴( سيُِّد الَقوِم خاِدُمُهم يف السَّ ۳( اإلنساُن ُخلَِق َضعيفاً!      
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عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»بعض أعامل الّدالفني، مثل بكائهم و أنّها تغّني كالطّيور، يُحرّيين!«: 

1( بعضی از اعامل دلفین ها، مثل گریه کردن و آواز خواندنشان، مرا حیرت زده کرده است! 

۲( بعضی کارهای دلفین ها، چون گریه کردن و آواز خواندنشان مثل پرنده های سگردان کننده است! 

۳( بعضی از اعامل دلفین هاست که مرا متحیّر می کند، مثل گریه کردنشان و اینکه مثل پرنده ها آواز می خوانند! 

۴( بعضی کارهای دلفین ها، مثل گریه کردنشان و اینکه آن ها مثل پرنده ها آواز می خوانند، مرا متحیّر می کند! 

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»ال ينقطع رجايئ من ريّب أن ال يُخَزينی يوَم اُبَعث!«: 

1( امیدم از پروردگارم قطع منی شود که روزی که مرا بر می انگیزد رسوا نشدم! 

۲( پروردگارم امیدم را قطع منی کند که روزی که مرا بر می انگیزد رسوا نشوم!  

۳( پروردگارم امیدم را قطع منی کند که روزی که برانگیخته می شوم رسوایم نکند!

۴( امیدم از پروردگار قطع منی شود که روزی که برانگیخته می شوم مرا رسوا نکند! 

عنّي الصحيح:-   

1( الدالفنُي من الحيوانات التي ترِضُع ِصغارها،: دلفین از حیواناتی است که به بچه هایشان شیر می دهند! 

۲( و من أعدائها يف املحيط سمک الِقرش،: و از دشمنانش در دریاها کوسه ماهی است! 

۳( أحدها نّجتني عندها َسَحبَني تيّار املاء إىل األعامق،: یکی از آن ها وقتی جریان آب را به اعامق کشید، مرا نجات داد!

۴( ملا عزمُت أن أشكر ُمنقذي ما وَجدُت أحداً: وقتی خواستم از نجات دهندگان تشکر کنم کسی را نیافتم!

عنّي الخطأ يف قراءة الكلامِت من العبارات التالية:-   

1( الشاِطيُء بديٌع عنَد غروِب الشمِس! 

۲( اِشرتَي الزائُر رشيحُة الَجّواِل و وَضَعها يف الَجّواَل! 

۳( َوَصَل ُذوالقرنني إىَل قوٍم يَسكنوَن قُرَب َمضيق! 

۴( لاَّم استَقرَِت األوضاُع لذي الَقرننَِي َذَهَب نحَو املناطِق الغربيِّة! 

َعنّي الخطاً:-   

1( نََقلَت الناقالُت الكبريُة النفَط إىَل املَصافی: نفتکش های بزرگ، نفت را به پاالیشگاه ها منتقل کردند! 

۲( َسحبني تيّاُر املاِء اىَِل األعامِق بشّدٍة: جریان آب را به تندی به اعامق کشید! 

۳( َحّذروا األصدقاَء أن ال يَرتِكبوا املعاصی: به دوستان هشدار دهید که مرتکب گناهان نشويد! 

۴( اِسرتيُحوا، َسّنتِصُل باملرُشف: اسرتاحت کنید ما با مدیر داخلی متاس خواهیم گرفت!

»علينا أن نحافظ عىل املواهب الطبيعّية و الّنعامت التي تُعّد رزقاً لنا و وسيلة لدوام حياتنا!« عنّي الرتجمة الصحيحة: -   

1( ما باید از بخشش های طبیعت و نعامتی که برای ما به عنوان روزی و ابزاری در طول زندگی به شامر آمده نگه داری منائیم!

۲( ما می بایست از موهبت های طبیعی و نعامتی که روزی و ابزاری برای دوام زندگی ما شمرده می شوند، نگه داری می کردیم!

۳( بر ما است که از مواهب طبیعی و نعمت هایی که به عنوان روزی و وسیله ای برای ادامه ی زندگی ما، به شامر می آیند، محافظت کنیم! 

۴( بر ما الزم است که از بخشش های طبیعت و نعمت هایی که برای ما روزی شمرده می شوند و وسیله ای هستند برای طول زندگی، حفاظت منائيم! 
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عنّي الخطأ:-   

1( إّن اللّحضات ال تأيت متأّخرة أو متقّدمة: لحظه ها نه دیر می آیند نه زود، 

۲( بل إنّها تأيت يف وقتها، بلکه آن ها در زمان خودشان می آیند، 

۳( ولكّننا نحن الّذين نصل متاّخرين أو متقّدمین،: ولی ما هستیم که دیر یا زود می رسیم،

۴( فيجب علينا أن نُصلح أنفسنا و ال ذنب للوقت!: پس ما خودمان را اصالح می کنیم زیرا زمان مقرّص نیست! 

»عندي خاتم مثین اشرتاه يل أيب، إنّه مع حجره األبيض، جميل جّداً!«:-   

1( انگشرت گران بهایی که دارم پدرم برایم خریده بود، که جّداً با سنگ سفیدروی آن زیباتر شده است! 

۲( انگشرت گران قیمتی دارم که پدرم آن را برایم خریده، بی شک آن با سنگ سفیدش بسیار زیباست! 

۳( انگشرت ارزشمندی داشتم که پدر برایم خریده بود، بی تردید با سنگ سفیدروی آن زیبا شده است! 

۴( یک انگشرت ارزشمند دارم که پدرم برای من خریده است، شّکی نیست که با وجود سنگ سفید باالی آن بسیار زیباست!


