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پایۀ یازدهم

عّین الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-  

۲( َعلَينا أْن نکوَن ُمشتاِقنَي إىل األعامِل الّصالحِة! َم لُقامُن الَحکيُم الِبِنه َموِعظًة قَيِّمًة!     ۱( قَدَّ

الِة يف َوقِتها!  ۴( َعلَينا أْن نُحاِفَظ َعَل أداِء الصَّ ۳( تَفکَُّر َساعٍة َخرٌي ِمن ِعبادِة َسبعیِن َسنًة!   

عّین الخطأ يف نبدل حرکات الکلامت: -  

ْن ُخلقي!  نَت َخلْقي فَحسَّ ۲( اللهمَّ کام َحسِّ يّنُئ ُهو الَعمُل الَقبيُح!     ۱( الَعمَل السَّ

۴( یََری حاِفٌظ يف بُعِد الَحبيِب َراَحًة!   ۳( َمْن َجرََّب املُجرََّب َحلَّْت ِبِه النَّداَمُة!    

»قیمت لباسها بر حسب جنس آنها فرق می کند!« عّین التعريب الصحيح: -  

۲( سعر اللّباس يختلف عل حسب النوعيّة!  ۱( يفرق أسعار اللباس حسب نوعيّته!    

۴( أسعار األلبسة تفرق عل حسب النوعيّات!  ۳( يختلف سعر األلبسة حسب نوعيّاتها!    

»سکوت چون طالست و سخن چون نقره!« عّین التعريب الصحيح:-  

۲( السکوت ذهٌب و الکالم فّضٌة!   ۱( السکوت مثل الذهب و الکالم کالفّضة!    

۴( السکوت کالذهب و الکالم فّضٌة!  ٣( السکوت ذهب و الکالم مثل الفّضة!   

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-  

»تصعري الخّد لألصدقاء عالمة األعجاب بالّنفس، واللُّه ال يُحّبه!«: 

۱( روی برگرداندن از دوستان نشانۀ خودبزرگ بینی است، و خدا آن را دوست ندارد!  

۲( روی را از دوستان برگرداندن عالمتی از خودبزرگ بینی است، و خدا آن را دوست ندارد! 

۳( چهره را از دوستان برنگردانید که نشانۀ خودبزرگ بینی است، و اللّه آن را دوست ندارد!

۴( برگردانیدن چهره از دوستان عالمتی از خودبزرگ بینی است، که خداوند آن را دوست ندارد! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-  

»أرِشدوا أوالدکم البتعادهم عن األراذل و التقّربهم إىل األفاضل!«: 

۱( فرزندانتان را ارشاد کنید تا از اراذل دور شوند و به افاضل نزدیک شوند! 

۲( اوالدتان را راهنامیی کنید تا از پستی ها دور شوند و به خوبی ها نزدیک شوند! 

۳( اوالدتان را به خاطر دور شدنشان از پستی ها و نزدیک شدنشان به خوبی ها راهنامیی کنید!

۴( فرزندانتان را برای دور شدنشان از افراد رذل و نزدیک شدنشان به افراد فاضل ارشاد کنید! 
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عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-  

»یا رّب، إرضاؤک يف أّي يشء؟ اُحّب أن أعمل کام تَرضی!«: پروردگارا... 

۱( چگونه تو را راضی کنم؟ دوست دارم آن طور عمل کنم که راضی می شوی! 

۲( راضی کردنت در چیست؟ دوست دارم آن طور که راضی می شوی عمل کنم! 

۳( راضی کردنت در چه چیزی است؟ دوست دارم با عمل کردن تو را راضی کنم! 

۴( با چه چیزی رانی می شوی؟ دوست دارم هامن طور عمل کنم که راضی می شوی!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -  

»إّن الحلَم أفضُل يشء يَريض اللُّه به عن املؤمن!«: 

۱( حلم برترین چیزی است که مؤمن با آن خدا را از خود راضی می کند! 

۲( صبوری بهرتین چیزی است که خدا همراه آن از مؤمن راضی می شود! 

۳( صبوری بهرتین چیزی است که مؤمن به وسیله آن خدا را راضی می کند!

۴( بردباری برترین چیزی است که خدا بوسیلۀ آن از مؤمن راضی می شود! 

عّین »الخري« ليس اسم تفضيل:-  

۲( الفّضة جميلة و الّذهب خري منها! ۱( حسن الخلق من صفاتنا و هو خري!     

۴( نُصّل و نريد أن نعمل خري العمل! ۳( ليلة القدر خري من ألف شهر!     

 

عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيفّ:-   

»مکتبُتنا الغنّية أکرب املکتبات يف البلد!«: 

۱( أکرب: اسم تفضيل )مؤنثه: أکربة(- خرب للمتدأ »مکتبة«  

۲( املکتبات: جمع مکّس )مفرده: مکتبة، مؤنث(- مضاف إليه 

۳( الغنيّة: اسم- مفرد مؤنث- صفة )أو نعت( و تابع للموصوف »مکتبة«

۴( مکتبُة: مفرد مؤنث- اسم مکان )مصدرة: مکاتبة(- مبتدأ، و الجملة اسمية 

عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيفّ:-   

»تفکُّر ساعة خريٌ من عبادة سبعیَن سنًة!«: 

۱( تفّکر: اسم- مصددر )عل وزن تفّعل(- مبتدأ، و الجملة اسمية 

۲( ساعة: اسم مفرد مؤنث- صفة و تابع للموصوف »تفّکر« 

۳( عبادة: جمع مکس أو تکسري )مفرده: عبد، مذکر(- مجرور بحرف »من«

۴( خیر: مفرد مذکر- اسم تفضيل )أصله: أخري(- سفة للموصوف »ساعة« 

»در ترازوی اعامل چیزی سنگین تر از اخالق ستوده نیست!«. عّین الصحيح يف التعريب:-   

۱( ليس يشء يف ميزان األعامل أثقل من الخلق الحسن!   

۲( ما يشء من األعامل أثقل يف امليزان من حسن الخلق! 

۳( ما يف امليزان من العمل أثقل من الخلق الحسن! 

۴( ليس يف ميزان العمل أثقل من حسن الخلق!
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عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»أسعار فساتني متجر صديقي رخيصة لهذا ما طلبت منه التخفیض!«: 

۱( قیمت های پیراهن های مغازۀ دوستم ارزان است لذا از او تخفيف نخواستم!  

۲( پیراهن های مغازۀ دوستم قیمتشان ارزان بود لذا از او طلب تخفيف نکردم! 

۳( قیمت پیراهن های مغازۀ دوستم ارزان بود بدین سبب از او تخفيف طلب نکردم!

۴( پیراهن های مغازۀ دوستم قیمتشان ارزان است بدین جهت از او تخفيف نخواستم! 

عّین ما ليس فيه من املتضاد:-   

۲( الّشمس و القمر کُرتان من الکرات السامويّة! ۱( کّل يوم يحتوي عل ليل ونهار!     

۴( إّن اللّه يُخرج املؤمنني من الظّلامت إىل الّنور!  ۳( القيام و القعود من أعامل الّصالة!     

)اُدُع إىل سبیل ربِّک بالحکمة و املوعظة الحسنة و جاِدلْهم بالّتي هي أحسن( عّین الرتجمة الصحيحة:-   

۱( به راه پروردگارت با حکمت و موعظه ی نیکو دعوت کن، و با آنان با آنچه نیکوتر است مجادله کن! 

۲( به راه خدای خود به وسیله ی دانش و پند نیکو فراخوان، و با آنان به وسیله ی سخنان خوب و زیبا مقابله کن! 

۳( دعوت به راه خداوند باید با حکمت و موعظه ی پسندیده باشد، و با آنان با هر چه نیکوتر است مجادله کن!

۴( فراخواندن به راه خدای خود را از طریق پند و اندرز، زیبا انجام بده، و با آنان با شیوه ای بهرت مقابله کن! 

عّین کلمة »الخري« تختلف )يف نوع االشتقاق(: -   

۲( اللّهم إين و کَلتک أمري فأنت يل خري وکیل!   ۱( يبقي الخري حتّی یری مصاُحبه مثرته!   

۴( عند الغضب نعرف حقيقَة األشخاص خري معرفة! ۳( ربِّ دبِّر يل أمري فليس تدبريي خري تدبري!    

»باهوش ترین مؤمنان کسانی اند که نعمت های زندگی را بسیار یاد می کنند و برای عبادت، بهرت از دیگران از آن ها بهره می برند!«: عیّن الصحيح يف التعريب: -   

۱( أذکی املومنني هم الّذين يتذکّرون نعم الحياة کثرياً و يتمتّعون بها أحسن من اآلخرين للعبادة! 

۲( أحسن املومنین ذکاوة من يتذکّر نعامت الحياة جّداً و يستفيد منها أفضل من اآلخرين تعبّداً! 

۳( إّن أذکى املؤمنات هّن الاّليت يتذکرن أنعم الحياة الکثرية و يتمتّعن بها متتّعاً أکرث للعبادة من الّسائرین!

۴( أفضل املؤمنات ذکاوة هي الاّليت متذکّرات نعمة الحياة و يستفدن استفادة أحسن من الستائرين يف العبادات! 

»ال تَسترش الکّذاَب، فإنّه کالّساب يقرّب علیک البعيَد و يُبعد علیک القريَب!« عّین األصخ و األدّق يف الرتجمة: -   

۱( با شخص کّذاب مشورت مکن، زیرا او چون رساب است، دور را بر تو نزدیک می منایاند و نزدیک را دور! 

۲( دروغ زن را مورد مشورت خویش قرار نده، چه او هم چون رساب بعید را به تو نزدیک می منایاند و قریب را دور! 

۳( با شخص دروغ گو مشورت نکن، چه او مانند رساب دور را به تو نزدیک می کند و نزدیک را از تو دور می سازد! 

۴( کّذاب را مشاور خود قرار مده، زیرا او مانند رساب است که بعيد را به تو قریب می کند و قريب را از تو بعيد می سازد!
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»إّن ِمن أخلص الّناس َمن تَجري ينابيُع الحکمة من قلبه عىل لسانه!« عّین الرتجمة الصحيحة:-   

۱( از مردم با اخالص تر کسی است که چشمه های حکمتی از قلب وی بر زبانش روانه شود! 

۲( کسی که چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری می شود، از خالص ترین مردم است! 

۳( از خالص ترین مردمان کسی است که چشمه های حکمت از قلب او بر زبان و جاری شده باشد! 

۴( کسی که چشمه های حکمت را از قلب خویش بر زبان روانه سازد، از بااخالص ترین مردمان است! 

عّین کلمة »الخري« اسم تفضيل:-   

۲( نرى يف قرب أصدقائنا األفاضل الخري!   ۱( الصديق من کان ُمعیننا يف الخري!      

۴( اِعمل عمالً فيه خري الدنيا و اآلخرة و هو التفّکر! ۳( ِمن خري عباد اللّه هو الّذي نُحّب مجالسته لعلمه!  

عّین کلمة »الخري« لیست اسم تفضيل: -   

۲( جلييس يف املدرسة خري التالميذ!  ۱( خري الّناس من هو يعمل الخري!    

۴( عداوة العائل خري من صداقة الجاهل!  ۳( عامل يُنتَفع بعلمه خري من ألف عابد!    

عّین کلمة »خري« لیست اسم التفضيل: -   

۲( نسّمي اآلخرين بأسامء کلُّها خري!  ن ُخلَقه فهو خرُي مؤمن!     ۱( َمن حسَّ

۴( خري االُمور للتاّلميذ أداء واجباتهم املدرسيّة!  ۳( اِشرتيت خرَي قميص کان يف متجر صديقي!    

عّین کلمة »الخري« تختلف يف املعنى:-   

۱( إّن الّزرع خري ماٍل لصاحبه!     

۲( خري األصدقاء يف الّدنيا أخلصهم للناس! 

۳( إّن الّسفر إىل بعض املدن يف فصل الصيف خري من فصل الشتاء!

۴( ما نُقّدم ألنفسنا من خري نجده عند اللّه و يکون ذخراً آلخرتنا! 

عّین الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-   

ْن ُخلُقي!   نَت َخلقي فَحسِّ ۱( اللّهمَّ کام َحسَّ

ا بُِعثُت المَُتََّم َمکارُِم األخالِق!  ۲( إمنَّ

۳( َعليْنا أن نَبتَِعَد َعن الُعجِب و أْن ال نَذکَر ُعيوَب اآلخريَن!

يَن ُسورَة الُحُجراِت ِبسورِة األْخالِق!  ى بَعُض املَُفسِّ ۴( َسمَّ

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»طوىب ملن يعتقد األمانَة و يحتنب الخيانَة!«: 

۱( خوشا به حال کسی که پایبند امانت است و از خیانت دوری می کند! 

۲( خوشبخت کسی است که امانت دار است و از خیانت دور است!  

۳( خوشبختی از آن کسی است که از خیانت دوری می کند و به امانت داری عمل می کند! 

۴( کسی که به امانت معتقد است و از خیانت اجتناب می کند خوب انسانی است! 
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عّین ما فيه املرتادف:-   

۱( إّن اللّه جميل و يجّب الجامل! 

۲( الّندم عل الّصمت خرٌي من الّندم عل الکالم! 

۳( إنَّ الصوت القوي من بعيد يصل إلينا ضعيفاً! 

۴( إّن تکرار العمل السيّئ و القبيح يُقلِّل من هدوء اإلنسان!  

عّین الخطأ:-   

۱( رأيُت أخاک اليوم للمرّة الثانية: امروز برادرت را برای بار دوم دیدم!  

۲( عرشون يف ثالثة يُساوي ستنّي: بیست به اضافۀ سی مساوی شصت است! 

۳( سبعة يف ثالثٍة يُساوي واحداً و عرشين: هفت رضبدر سه برابر بیست ویک می باشد! 

۴( هل عندک رساويل سعرها أرخص من مائتني وعرشين ألف توماٍن: آیا شلوارهایی داری که قیمت آن ها ارزان تر از دویست و بیست هزار تومان باشد! 

عّین کلمة »خیر« اسم تفضيل فقط: -   

۲( من يقول لک عيوبک خري أصدقائک!  ۱( ُخلقک خري عندما تدرس معي!    

۴( تعلَّم أعامل الخري من األشخاص الصادقني!  ۳( هذا الّدواء خیر لک و ملعالجة مرضک!   

عّین الصحيح عن نوعّية الکلامت املشار إليها بخط.-   

»هذا الجبل أعىل الجبال يف بلدنا!«: 

۱( بلد: مقر د مؤنّث- مجرور بحرف الجر؛ يف بلد: جار ومجرور 

۲( الجبال: جمع مکّس أو تکسري )مفرده: جبل، مذکر(- مبني- مضاف إليه 

۳( أعل: اسم تفضیل )عل وزن أفعل(- معرب- صفة للمو سوف »الجبل«

۴( هذا: اسم إشارة- للقريب- مبني- مبتدأ و خربه »أعلی« و الجملة اسمية 

عّین الصحيح عن نوعّية الکلامت املشار إليها بخط.-   

»ال تَعمر الحکمة يف قلب املُتواِضع!« 

۱( قلب: اسم- مفرد مذکر- مبني- مجرور بحرف الجر 

۲( الحکمة: اسم- مفرد مؤنّث- معرب- فاعل لفعل »تعمر« 

۳( املتواضع: اسم مفعول )مصدره: توانع(- معرب- مضاف إليه

۴( تعمر: فعل مضارع- للمخاطب- الزم- فاعله »الحکمة« و الجملة فعلية 

عّین الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت: -   

۲( املُؤمنون أنفُع النَّاس لِلنَّاِس!  َک لِلنَّاِس(     ْر َخدَّ ۱( )ال تُصعِّ

۴( تفکُُّر ساعٍة َخرٌي ِمن ِعبادِة سبَعیَّن َسنًة! ۳( )إنَّ اللَّه ال يُِحبُّ کُلِّ ُمختاٍل فَخوٍر(    

عّین الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-   

م لُقامُن الَحکيُم الِبنِه َمواِعَظ قَیِّمًة! ۲( يُقدِّ ۱( الِحکمُة تَعُمُر يف قَلِب املُتَواِضع!     

۴( َعلَينا أْن نُحاِفَظ َعل الّصالِة يف َوقِتها!  ۳( إذا َملََک األراُذُل َهلَک األفاُضُل!     
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عّین األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب.-   

»بهرتین مردم کسی است که عیوبتان را به شام اهدا کند!«: 

۲( أحسن اإلخوان من أعطي عيوبکم إليکم!  ۱( خري الناس من أهدي إليکم عيوبکم!    

۴( خري اإلنسان هو الّذي قّدم إليکم عيبکم!  ۳( أخرَي إخوانکم هو الّذي أهدي العيوب إليکم!    

عّین ما ليس فيه اسم املکان:-   

۱( أحبُّ عمَل أيب و عمل أخوّي ألّن فيهام منافع کثرية للّناس! 

۲( هناک مکاتب عديدة يف بلدنا، أعظمها مکتبة جندي سابور! 

۳( شاهدُت يف مدينتکم منازل جميلة يف شوارع عريضة! 

۴( أحتاج إىل قامئة املالعب و املکاتب يف هذه املدينة! 

عّین اسم التفضيل يعادل »ترین« يف الفارسية:-   

۱( صّفنا أکرث نشاطاً من بقيّة صفوف املدرسة حتّى اآلن!   

۲( هذا الطّريق أقّل طوالً من ذلک للوصول إىل املکتبة! 

۳( خري األشجار يف الحديقة شجرة تّفاح مقاومة!

۴( عدوٌّ عاقل خري من صديق جاهل، فاحذر منه! 

عّین کلمة »رّش« لیست اسم تفضيل: -   

۱( ذلک اليوم من رّش األيّام التي أذکرها!

۲( ربّنا احفظنا و أوالدنا من رّش الّدنيا و اآلخرة! 

۳( بعض األوقات املال يکون رّش النعم يف يد اإلنسان! 

۴( رّش األعامل عند األديان االلهيّة هو الکذب و الرياء! 

عّین الخطا:-   

۱( »العجب« هو االجتناب من أن تعيب ما فیک مثله! 

س« هو محاولة قبيحة لکشف أرسار اآلخرين!  ۲( »التجسُّ

! ۳( »سوء الظّن« هو أن تهتّم شخصاً بدون دلیل منطقيٍّ

۴( »الغيبة« هي أن تعمل عمالً يسبّب قطع التواصل بني الناس!

 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب. »یک ساعت فکر کردن بهرت از سال ها عبادت کردن است!«: -   

۲( تفّکر ساعة خري من عبادة سنني!  ۱( ساعة تفّکر أخري العبادة يف السنني!    

۴( التفّکر يف الساعة أفضل من العبادة يف السنني! ۳( ساعة من التفّکر أحسن العبادات سنني!    
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درس اول 

عّین الصحيح: »موسوعه، فرهنگی بسیار کوچک است که اندکی از علوم را در بر می گیرد!«: املوسوعة ..............-   

۱( من صغار املعاجم الّتي تحتوي عل القليل من املعلومات! 

۲( من املعاجم الّصغرية التي تجمع قليالً من املعلومات! 

۳( صغري جّداً من املعاجم يحوي عل قليل من العلوم! 

۴( معجم صغري جّداً يجمع قليالً من العلوم!

عّین الصحيح:-   

۱( قد تعيب ما تعمل نفسک مثله: گاهی از چیزی عیب می گیری که خودت مانند آن را انجام داده ای! 

ْس سن يف اُموٍر ال ترتبط بک: تجّسس منی کنی در اموری که به تو مربوط نیست!  ۲( ال تتجسَّ

۳( خري الّناس أوسطهم يف العمل: بهرتین مردم میانه رو ایشان است در عمل کردن!

۴( بئس العمل االستهزاء باآلخرين: بدعملی است مسخره کردن دیگران! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»أنفع األشخاص هم الّذين يخدمون الناَس و ينرصونهم من أحسن الطُّرق!«:

۱( سودمندترین اشخاص هامن کسانی هستند که برای مردم خدمت می کنند و از راه های نیکو آنان را کمک می رسانند!

۲( نافع ترین اشخاص هامن کسانی هستند که به مردم خدمت می کنند و آنان را از نیکوترین راه ها یاری می رسانند! 

۳( پرسودترین افراد کسانی اند که در خدمت مردم هستند و از بهرتین راه ها آن ها را یاری می منایند!

۴( مفیدترین افراد کسانی اند که به مردم خدمت می رسانند و به آن ها از راه های نیک کمک می منایند! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»قّوة التفکّر أکرب نعمة قد أعطاها اللُّه لنا، و املتفکِّرون هم أفاضل االُمم!«: 

۱( نیروی تفّکر بزرگ ترین نعمتی است که خدا آن را به ما داده است، و متفّکران هامن شایستگان اّمتها هستند! 

۲( نیروی اندیشه بزرگ ترین نعمتی است که خدا به ما بخشیده و اندیشمندان، با فضل ترین ملّتها هستند!  

۳( بزرگ ترین نعمت که خدا آن را قطعاً به ما بخشیده، قّوۀ اندیشه است، و شایستگان ملت هامن متفکرانند!

۴( قطعاً بزرگ ترین نعمتی که خدا به ما داد، قّوۀ تفّکر است، و اندیشمندان با فضیلتشان برترین اّمت اند! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»يا أيّها الناس، إنّا... جعلناکم شعوباً و قبائل لَتعاَرفوا إّن أکرمکم عند اللّه أتقاکم«: ای مردم ... 

۱( قطعاً ما شام را به صورت ملّتها و قبایل قرار دادیم تا با یکدیگر آشنا شوید، گرامی ترین شام نزد اللّه با تقواترین شام است!

۲( هامنا ما شام را ملل و قبایل خلق کردیم تا یکدیگر را بشناسید و بدانید که هر که پرهیزگارتر است به خدا نزدیک تر است! 

۳( هامنا که ملل و قبایل را ما قرار داده ایم تا یکدیگر را بشناسند و بدانند که گرامی ترین آنان تقوادارترین آنان است!

۴( حقیقتاً که ما ملّتها و قبیله ها را آفریده ایم تا با یکدیگر آشنا شوند، و کریم ترین شام متقی ترین شامست! 

عیِِّن الّصحيح عن نوعّية الکلامت:-   

اُکتبوا واجباتکم و ال تکتبوها بُسعٍة: 

۲( واجبات: اسم- جمع سامل للمؤنث- مفرده »واجب«  ۱( اُکتبوا: فعل ماٍض- للغائبني     

۴( رسعة: اسم- مفرد- مونث ۳( ال تکتبوا: فعل مضارع للنهی- للغائبني    
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»زحمت پدر و مادر بسیار بیشرت از اشتباهاتشان است، پس به آن ها فقط با مهربانی بنگر!«. عّین الصحيح:-   

۱( إّن الوالدين يتعبان تعباً کثرياً من أخطالئهام، فال تشاهدهام إاّل باللّطف! 

۲( إّن تعب الوالدين أکرث بکثري من خطاياهام، فال تنظر إليهام إاّل بالّرأفة! 

۳( اّن الکدح و الّنصف للوالدين أکرث جّداً من الخطايا، فانظر إليهام بالرّحمة فقط!

۴( إّن تعب الوالدين و کد حهام کثرٌي جّداً من األخطاء، فيجب أن تشاهدهام بالرّفق فقط! 

)وعد اللُّه الّذين آمنوا و عملوا الّصالحات، لهم مغفرٌة و أجر عظیم( عّین الرتجمة الصحيحة:-   

۱( خداوند به هر کس ایامن بیاورد و صالحات را انجام بدهد، مغفرت و اجر عظیم را وعده داده است!  

۲( اللّه به هر کس ایامن بیاورد و اعاملی نیکو انجام دهد وعده داده که برایشان آمرزشی و پاداشی بزرگ می باشد! 

۳( اللّه به کسانی وعده داده است که ایامن بیاورند و کار نیک انجام دهند، برای آنان آمرزش و پاداش بزرگ است! 

۴( خداوند به کسانی که ایامن آورده اند و عمل صالح انجام داده اند وعده داده است که برای آنان مغفرتی و اجری عظیم می باشد! 

»أبونا من يف کالمه و أعامله جميعها بصرية بحيث تُؤثّر عليناه خري تأثري!« عّین الرتجمة الصحيحة:-   

۱( پدر ما هامن کسی است که در سخن و اعاملش کامالً بصیرت باشد آنگاه تأثیر بهرتی بر ما می گذارد!  

۲( پدر ما کسی است که در همه ی گفتار و کردارهایش بصیرتی می باشد به طوری که بر ما بهرتین تأثیر را می گذارد! 

۳( کسی پدر ما است که در کالم و عملش همگی آگاهی می باشد به گونه ای که نیکوترین اثر را بر ما داشته باشد!

۴( کسی که در گفتار و کردارهای او آگاهی باشد، پدر ما می باشد به نحوی که بر ما اثری بسیار نیک داشته باشد! 

)أعدَّ اللُّه لهم جّناٍت تجري من تحتها األنهار خالدين فيها...( عّین الرتجمة الصحيحة:-   

۱( خداوند برای آنان باغ هایی فراهم کرده که زیر آن ها نهرها جاری است در حالی که در آنجاویدان هستند! 

۲( اللّه برای آن ها باغ هایی آماده می کند که در زیر آن ها رودخانه هایی جاری است، و در آنجاویدان می باشند! 

۳( آماده کرده است خداوند برای ایشان بوستان ها را و در زیر آن ها رودخانه ها را جاری کرده، و در آنجاویدان هستند! 

۴( فراهم ساخته است اللّه برای ایشان بوستان ها را و در زیر آن ها نهرهایی جاری ساخته است، و در آنجاویدان می باشند!

»خري األشياء جديدها!«. عّین غري املناسب للمفهوم:-   

۱( چو عشقی نو کند دیدار در دل / کهن را کم شود بازار در دل! 

۲( نو که آمد به بازار/ کهنه می شود دل آزار! 

۳( کهنه د وزان گر بدیشان صرب و حلم / جمله نودوزان شدندي هم به علم!

۴( درم هر گه که نو آمد به بازار / کهن را کم شود در شهر مقدار! 

»هناک نوع من الّنمل ال يستطيع أن يقاوم أمام أربعین درجة من الحرارة إالّ عرش دقائق!« عّین الرتجمة الصحيحة:-   

۱( نوعی مورچه وجود دارد که در برابر ۴0 درجه حرارت فقط ۱0 دقیقه می تواند مقاومت کند! 

۲( یک نوع مورچه وجود دارد که در برابر بیش از ۴0 درجه حرارت تنها ۱0 دقیقه مقاومت می کند! 

۳( نوعی از مورچه ها آنجا موجود است که در مقابل حرارت ۴0 درجه ای به جز ۱0 دقیقه مقاومت منی کند!

۴( یک نوع از مورچه ها هستند که منی توانند در مقابل حرارت بیش از ۴0 درجه بیش تر از ۱0 دقیقه مقاومت کنند!
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سواالت تستی
درس دوم

پایۀ یازدهم

عنّي ما يُناسُب يف مفهوم البيت: )َسل املصانع رکباً تهيم يف الفلوات / تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی!(-  

۱( یک دم غريق بحر خدا شو گامن مرب / کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی! 

۲( شبی تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل/ کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها! 

۳( گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است/ طلب از گمشدگان لب دریا می کرد! 

۴( در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم / رسزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور! 

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -  

»كانَت لِكثري ِمن الّشعراء اإليرانيني ملّمعات و قد ُذِکر امللّمعان الجميالن يف كتابنا الدرايّس!«: 

۱( برخی از شاعران ایرانی ملّمع هایی داشتند و دو ملّمع زیبایی که در کتاب درسی با ذکرشده است ازجمله آن هاست! 

۲( بسیاری از شاعران ایرانی ملّمع های زیبایی دارند و در میان آن ها دو ملّمع زیبا را در کتاب درسی ما ذکر کرده اند! 

۳( بسیاری از شاعران ایرانی ملّمع هایی داشتند و در کتاب ها درسی در مورد ملّمع های زیبا آمده است!

۴( بسیاری از شاعران ایرانی ملّمعاتی داشتند و دو ملّمع زیبا در کتاب درسی با ذکرشده است! 

عنّي األصح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-  

»یکاد الكّذاب يَِغرُق يف أكاذيبه ألنّه يظّن أّن كذبَه صدٌق!«: 

۱( دروغ گو نزدیک است در دروغ هایش غرق شود برای اینکه گامن می کند دروغ او راست است! 

۲( نزدیک بود دروغ گو، خویش را در اکاذیب غرق کند زیرا دروغ خود را، راست می پنداشت! 

۳( به زودی بسیار دروغ گو در اکاذیبش غرق می شود چون که او گامن می کند که دروغ او، درست می باشد! 

۴( بسیار دروغ گو نزدیک می باشد که خود را در دروغ ها غرق کند زیرا گامنش این است که کذب او صدق می باشد!

عنّي وزن »فّعال« يختلف )يف املفهوم(: -  

۲( صديق أيب حّداد، َصنع لبيتنا باباً حديديّاً جميالً!  ۱( ركبُت سيّارًة كبرية مع زمياليت لسفرة علميّة!   

۴( جّوال اُختي مملوء بالّصور الّتي التقطتها يف الّسفر! ۳( عندي نظّارة تحفظني من مرّضات ضوء الّشمس!   

عنّي اسم الفاعل من الفعل املجرّد: -  

۲( هل أنتم تهاجمون أعداء كم!  ۱( لسُت يف هذه الجلسة متكلِّامً فقط!    

۴( أنتم ُمفتّشو عن عني الحياة!  ۳( أنت حامل شهٍد فلامذا مُتّرر عیشک!   
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عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت فيام اُشري إليه بخّط:-  

عات ممزوجة بالعربّية!«:  »أنشد الشعراء اإليرانّيون ملمَّ

۱( أنشد: فعل ماٍض- للغائب- مجرد ثاليث- فعل و فاعله »الشعراء« و الجملة فعلية 

ع(- مفعول و منصوب  ۲( ملّمعات: اسم- جمع سامل للمؤنث- اسم مفعول )مصدره: تلمُّ

۳( الشعراء: جمع مکّس أو تكسري )مفرده: »شاعر« مذكر(- اسم فاعل- فاعل و مرفوع 

۴( ممزوجة: اسم- مفرد مؤنث- اسم مفعول )مصادره: امتزاج(- صفة و منصوب بالتبعية

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت فيام اُشري إليه بخط:-  

وء فقط!«:  »تُفتَّش عین الحياة يف الضَّ

۱( تفتش: مضارع- للغائبة- مزيد ثاليث )من باب تفعیل(- مجهول )أو مبني للمجهول( 

۲( الحياة: اسم- مفرد مؤنث- صفة )أو نعت( و مرفوع بالتبعية للموصوف 

۳( عین: اسم- مفرد مؤنث- مبني- نائب فاعل و مرفوع

۴( الضوء: مفرد مذکر- معرب- مضاف إليه و مجرور 

عنّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-  

۱( لِساُن الِقطِّ َمملوٌء ِبُغدٍد تُفَرُز َسائالً ُمطَهَّراً!    

یُن أّوُل َدولٍة يف العامَِل اِستخَدمت النُّقوَد الَورقيَّة!  ۲( الصِّ

۳( اِبَحْث َعن نَصٍّ قَصريٍ باللُّغِة العربيِّة َحوَل َخلِق اللِّه! 

نَُب ُغضٌو َخلَف ِجسِم الَحيَواِن يُحرِّكُُه لِطَرِد الَحرَشاِت!  ۴( الذَّ

عنيِّ الخطأ:-  

۱( حلم: الّصرب و الّسكون مع القدرة و القّوة!  

۲( هاتف: صوت نسمعه ولكن ال نرى صاحبه! 

۳( فرقان: كّل ما يعطينا القدرة التمييز الحّق من الباطل!

ع: نوع من شعر الّشعراء مملوء بالّصنائع اللّفظيّة!  ۴( ملمَّ

 

عنّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

۱( إنَّ التَّحديَد يف اِختياِر الُكتُِب كالتَّحديِد يف اِختياِر الطَّعاِم! 

۲( الَفطوُر من الّسابعِة و النِّصِف َحتّى التّاِسعِة إالّ ربعاً! 

۳( کُْن صادقاً َمَع نَفِسک و َمَع اآلَخريَن يف الَحياِة!

امِء يَنزُل ِمنُه املَطُْر!  ۴( الَغيُم بُخاٌر مرُتاكٌَم يف السَّ

عنّي ما ليس فيه املتضاّد:-   

۲( اقرتبنا من الغابة بعد ابتعادنا عن بيتنا مبّدة ساعتني!  ۱( دخلت املفردات الفارسيّة يف اللّغة العربيّة قبل قرون!   

۴( َمن سأل يف صغره أجاب يف كربه!  ۳( قد يكون طعاٌم يرضّنا ولكن ينفع اآلخرين!   
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عّین املبالغة التدّل عىل الحرفة أو الشغل:-   

۱( هيّا الخبّاز عجني الخبز يف اللّيل لصباح الغد! 

۲( إِنكس نظّارة أيب و اُريد أن أشرتي له غري ها! 

۳( صديقي من الطيّارين اإليرانيّني الّذين اُستشهدوا يف الّدفاع! 

۴( هو حّداد قريتنا و نُراجعه إلصالح أجهزتنا الحديديّة!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب.-   

«زنهار از دوستی کردن با دروغ گو، که او چون رساب است!«: 

۲( اِحذر املصادقة مع الكاذب، ألنّه رساب!  ۱( إیّاک و مصادقة الكّذاب، فإنّه كالّساب!   

۴( إیّاک من صداقة الكاذب، ألنّه يشبه رساب!   ۳( اِبتعد من صدق الكّذاب، فهو مثل الّساب!   

عنّي األصح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

ر باملاليني!«:  »عدد أنواع الكائنات الحّية يف بحار العامل يُقدَّ

۱( انواع موجودات زنده دریاهای عامل را به تعداد میلیون ها برآورد می کنند! 

۲( انواع موجودات زنده دریاها را در عامل به تعداد میلیون ها برآورد کرده اند!

۳( تعداد انواع موجودات زنده در دریاهای جهان میلیون ها تخمین زده می شود!

۴( تعدادی از انواع موجودات زنده در دریاهای جهان است که به میلیون ها رقم زده می شود! 

عنّي اسم املبالغة يدّل عىل الحرفة:-   

۲( سينجح الطاّّلب املجّدون يف األمتحانات! ۱( إّن الفاّلح املاهر يعرف األعشاب الطبيّة!   

۴( أحد التالميذ يف صّفنا خاّلق مبدع ألشياء جديدة! ۳( سافرت مع سيّارتنا إىل املناطق الباردة!   

عنّي الخطأ يف ضبط حرکات الكلامت:-   

ؤاُل، فاسأَلوا رَِحمُكم اللُّه!  ۱( الِعلُم َخزائُن و َمفاتیُحُه السُّ

۲( يُؤَجُر أربعة: الّسائُل و املُتَكلَُّم و املُستََمُع و املُحبُّ لَُهم! 

َهِب أو الِفّصِة يف يَِد املَراِة! واُر زينٌة ِمن الذَّ ٣( السِّ

۴( َمن َجرََّب املُجرََّب َحلَّْت ِبِه النَّداَمُة! 

عنّي الخطأ:-   

۱( عند املصاعب نرى الّدهر کيوم القيامة: هنگام سختیها روزگار را چون روز قیامت می بینیم! 

۲( نحن يف الّدنيا حتى نذوق منها كأساً من الكرامة: ما به دنیا آمده ایم تا از آن جامی از کرامت بچشیم! 

۳( عند الحزن الّشديد و الفرح الّشديد، تُصبح سواًء علينا العشيُّة و الغداُة: در ناراحتی و شادی شدید شب و روز برایامن مساوی می شوند! 

۴( خوفنا و رجاؤنا من ربّنا مع بعٍض، ألنّه كّل يشء لنا: ترس و امیدمان از پروردگارمان با یکدیگر است، زیرا او همه چیز برای ماست! 
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عنّي األصح و األدّق يف الجواب للرتجمة:-   

»قد استفاد اإليرانّيون من اللّغة العربّية ممزوجًة بلغتهم و سّموا هذا املوضوع بامللّمع!«: 

۱( ایرانیان از زبان عربی به صورت آمیخته به زبانشان استفاده کرده اند و این موضوع را ملّمع نامیده اند! 

۲( گاه ایرانیان از زبان عربی به طور ممزوج به زبانشان استفاده منوده و این مسأله را ملّمع نام گذاری کرده اند! 

۳( ایرانیانی که از زبان عربی به صورت آمیخته به زبانشان استفاده کرده اند این مساله را ملّمع نام گذاری کرده اند! 

۴( گاهی ایرانیان از زبان عربی به طور ممزوج به زبانشان استفاده کرده، این موضوع را ملّمع نامیده اند!

عنّي ما ليس فيه من الرتادف:-   

۲( يُعني املحسُن الفقرَي يف املجتمع و یُساعده دامئاً!  ۱( أخفى التّلميذ دفرته تحت الكتاب و أظهر الكتاب عليه!   

۴( أراد الوالد نجاح ابنه وطلب منه أن يجتهد فيه!  ۳( يَدري املعلُّم سبَب تأخريه و يَعلم أنّه يأيت بسعة!   

»يظهر الكذب يف فلتات اللّسان و صفحات الوجه!«. عنّي غري املناسب للمفهوم:-   

۱( دروغ گو زود ُمچش گیر می افتد!     ۲( دروغ گو دشمن خداست! 

۴( دروغ گو کم حافظه است! ۳( دروغ گو خود خود را رسوا کند!     

عنّي الصحيح عن نوعّية الكلامت.-   

»یُشاهد حافظ يف بُعد الحبيب راحة!«: 

۱( الحبيب: اسم- مفرد مذکر- معرفة )علم(- مضاف إليه و مجرور 

۲( راحة: اسم- مفرد مؤنث- نكرة- معرب- نائب فاعل و مرفوع 

۳( حافظ: مفرد مذکر- اسم فاعل )مصدره: حفظ(- معرفة )علم(- فاعل و مرفوع

۴( بشاهد: مضارع- للغائب- مزید ثاليث )من باب مفاعلة (- الزم- مجهول أو مبني للمجهول 

عنّي ما ليس فيه املتضاّد:-   

۱( يف كّل بلد يف جوار العامرات الغالية بيوت رخيصة و حقرية! 

۲( العصافري فوق األشجار واألوراد تحتها كّملت جامل الحديقة! 

۳( ما يظّن غداة بلدنا؟ إن أعداء شعبنا سيَياسون يف الّنهاية!

۴( اِقرتب صديقي من كلب و أعطاه الطّعام ثّم ابتعد عنه بسعة! 

عنيِّ األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»مجالسة اإلنسان الفّهامة تزيد قّوَة إدراكنا إن نتنبَّه!«: 

۱( هم نشینی با انسان بسیار فهمیده نیروی درک ها را می افزایند اگر متوّجه شویم! 

۲( هم نشینی انسان بسیار فهیم نیروی فهم را افزون می کند اگر به آن توّجه کنیم! 

۳( هم نشین شدن با انسان فهيم قّوۀ درک را در ما زیاد می کند اگر متوّجه آن باشیم! 

۴( هم نشینی کردن با هر انسان فهمیده قّوۀ ادراک ما را افزایش می دهد اگر توّجه کنیم! 
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عنّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

۲( َمْن تَوكََّل َعَل َربِِّه َذلَّْت لَُه ِصعاُب الَحياِة!       ! ۱( لَْن يَكوَن لَُکنَّ الرِبُّ َحتَّى تُنِفقَن ِمامَّ تُحِبْبَ

۴( ِمْن أخالِق الَجاِهِل اإلجابُة قَبَل أْن يَسَمُع كَالَم املُخاطَِب! ۳( البَْكامُء ِهَي الَّتي ال تَستطيُع أْن تَتَكلََّم، و ُمذکَّرُُه األبَکُم!   

عنّي األصح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»بعض الّشعراء اإليرانّيني قد أنشدوا أشعارهم مع أبيات ممزوجٍة بالعربية و سّموا هذا العمل بصنعة التلميع!«: بعضی شاعران ایرانی ..................

۱( اشعارشان را با ابیاتی آمیخته با عربی رسوده اند، و این عمل را صنعت تلميع نامیده اند. 

۲( اشعار خود را با بیت هایی مخلوط با عربی رسودند، و این عمل صنعت تلميع نامیده شده است! 

۳( شعرهای خود با بیت هایی مخلوط شده با زبان عربی رسوده اند و این کار را صنعت تلميع نامیده اند!

۴( شعرهایشان را با ابیاتی آمیخته شده با اشعار عربی رسوده اند، و این کار صنعت تلميع نامیده شده است! 

عنّي الخطأ يف قراءة الكلامت: -   

لفیُن ِمَن الحيوانات الَّتي تُرِضُع ِصغارَها!  ۲( الدُّ ١( َمن َجرَّب املجرَّب َحلَّْت ِبِه النَّدامُة!    

۴( کاتَُم الِعلِم يَلعُنُه كُلَّ يَشٍء َحتَّى الَحوت يف البحِر! ياضِة قَبَل بدايِة املُسابَقاِت!    ۳( تُغَسُل مالِبُس الرِّ

»اگر آزموده را بیازمایی پشیامنی بر تو فرود آید!«: عنّي الصحيح: -   

۲( إن جّربِت املجرَّب حلّت بک الّندامُة!  ۱( اذا جّربَت املجرَب سوف يحَل بک الّندَم!   

۴( إذا تجرّب املجرُّب تنزل علیک الّندم!  ۳( إن تجرّب املجرَّب سينزل علیک الّندامة!   

»آزموده را آزمودن خطاست!«. عنّي األنسب:-   

۲( من ميتحن املمتِحن يدخل فيه الندُم! ١( من جرّب املجرَّب حلّت به الّندامُة!    

۴( من يجرِّب املجرِّب تحّل به الندامُة!  ۳( من امتحن املمتَحن دخل يف الّندم!    

»بامنک کسی است که حرکاتی زیبا و سخنانی لطیف دارد!«. عنّي الصحيح:-   

۱( املليح من كانت له الكالم اللطيف و الحركات الجميلة!   

۲( املالح هو الذي عنده الحركات الجميلة و الكالم اللّطيف! 

٣( املليح هو الّذي له حرکات جميلة و كالم لطيف!

۴( املالح هو من حركاته لطيفة و كالمه جميل! 

عنّي األصح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»ال أشكو الّدنيا عند اَحٍد، ألّن إن شكوُت إىل الطّري ناح يف و كره!«: 

۱( از دنیا نزد کسی شکایت منی کنم، زیرا اگر به پرنده شکایت کنم در النه اش شیون می کند! 

۲( به خاطر دنیا به کسی شکایت نکرده ام، زیرا هرگاه به پرنده ای شکایت کنم در النه شیون می کند! 

۳( به خاطر دنیا برای هیچ کس شکایت نربده ام، چون پرنده ناله رس می دهد اگر به او شکایت کنم! 

۴( از دنیا برای هیچ کس شکایت منی کنم، چون پرنده ای که به او شکایت کنم در النه ناله رس می دهد!
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عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»یا سامع الّدعاء؛ نطلب منک النُّرصَة، ألّن أنفسنا أّمارة بالّسوء!«: 

١( ای شنوندۀ دعا؛ بسیار باریامن کن زیرا نََفسهایامن اهر کننده به بدی هستند! 

۲( ای شنوندۀ دعاهای بسیار؛ یاری مان کن چون جان هایامن ها را بسیار به بدی فرمان می دهند! 

۳( ای بسیار شنوندۀ دعا؛ از تو یاری می خواهیم چون جان هایامن ها را به بدی فرمان می دهند!

۴( ای شنونده دعا؛ از تو یاری می طلبیم، زیرا نَْفسهایامن بسیار امر کننده به بدی هستند! 

َعنّي االَنسب: )یار با ما بی وفایی می کند / بی گناه از من جدایی می کند( -   

۲( ايِن رأيُت َدهراً من هجرک القيامة!  ۱( و إن هجرَت سواٌء عشیتی وغداتی!     

۴( يف بُعدها عذاٌب يف قربها السالمة!  ۳( اَحبَّتي هجرونی كام تشاُء عداتی!    

عنّي الخطأ يف الكلمتني املرتادفتني أو املتضادين:-   

۲( َعَص= إتَّبََع / ُمزاِرع = فالّح  ۱( َحرََّم= أَحلَّ / الّساعة = القيامة     

َل / تَخفيض= رَخيَصة  ۴( فَکََّر = تَأمَّ ۳( ُعجب = تََكربُّ / تََقرََّب= إبتََعَد    

عیِّن الخطأ يف الرّتادف أو الّتضاد:-   

۲( الیَسار=الّشامل / األسفل=األعَل  داقة= الَعداَوة / التّقرّب االِبتعاد     ۱( الصَّ

حراء / األحبّة=الُعداة  ۴( الَفالة = الصَّ ۳( تَدري = تَعلَم / شاَء = أراَد    

عنيِّ الصحيح:-   

۱( الصديق من كان ناهياً عن الظلم و الُعدوان.: دوست کسی بود که از ستم و دشمنی باز می داشت. 

۲( امللّمعات توجد يف أشعار حافظ و سعدّي و املولوّي و الخاقايّن:: ملّمعات را در اشعار حافظ و سعدی و مولوی و خاقانی می یابی. 

۳( أحّب عباد اللّه الّذين ينفعون الناس و املجتمع و ال ينتظرون أجراً.: بندگان خدا را که به مردم و جامعه سود می رسانند و انتظار پاداشی را ندارند، دوست دارم. 

ر أنواع الكائنات الحيّة يف بحار العامل باملاليني: انواع موجودات زنده ای که در دریاها زیست می کنند به میلیون ها می رسند.  ۴( تقدَّ

عنّي الّصحيح يف االعراب و التحليل الرّصيفّ:-   

»الِعلُم خريٌ من املال، العلم يَحرسك و أنت تحرس املال!«: 

۱( خري: اسم- مشتق و اسم مبالغة- نكرة- معرب- خرب و مرفوع 

۲( ک: اسم- ضمري متّصل- للمخاطب- مبني- مفعول به و منصوب 

۳( العلم: مفرد مذکّر- معرّف بأل- مبني- مبتدأ و مرفوع و الجملة اسمية 

۴( يَحرس: مضارع- مزید ثاليث )مصادره: إحراس، عل وزن إفعال(- فعل و مع فاعله جملٌة فعلية و خرب

»هرگاه آزمودهای را بیازمایی، پشیامنی بر تو فرود می آید!«:-   

باً حلّت بک الّندامُة! ۲( إذا جّربت مجرَّ ۱( إن تجرّب املجرَّب، حلّت بک ندامٌة!    

باً تحّل يف الّندامة!  ۴( إن جّربت مجرَّ ۳( إذا تجرّب املجرَّب، تحّل يف الّندامة!     
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عنّي الصحيح:-   

۱( التكلّم مع التاّلميذ عند ما يدرّس املعلّم خطأ: وقتی معلّمامن درس می دهد صحبت کردن با هم کالسی هایامن خطاست! 

۲( قلت للطالب املشاغب: وفِّ التبجيل للمعلّم: به دانش آموز بی ادب گفتم به معلّم احرتام بگذار! 

۳( ترتبط بعض مؤلّفات العلامء بالرّتبية و التّعليم: تألیفات دانشمندان به آموزش و تربیت ارتباط دارد! 

۴( نحن نلتزم بأن ال نعص أوامر معلّمنا: ما پای بندیم که از دستورات معلّمامن رسپیچی نکنیم!

»همسُت إىل أختي ألّن أخي الّصغري كان نامئاً يف الغرفة!«: -   

۱( درگوشی سخن گفنت خواهرم به خاطر این بود که برادر کوچکم در اتاق خوابیده است! 

۲( به خواهرم گفتم: آهسته سخن بگو چون برادرم که کوچک است در اتاق خوابیده است! 

۳( با خواهرم آهسته سخن گفتم زیرا برادر کوچکم در اتاق خواب بود! 

۴( خواهرم درگوشی سخن گفت زیرا برادر کوچکم در اتاق خواب بود!

»اّن اِلتفاتنا إىل مسائل متفرّقة يف الّصّف حني يعلّم املعلّم يرضّنا!«: -   

۱( هرگاه معلّمامن درس می دهد به مسائل گوناگون در کالس توّجه نکنیم که به ما رضر بزند! 

۲( توّجه کردن ما به مسائل متفرّقه در کالس هنگامی که معلّم آموزش می دهد، به ما رضر می زند! 

۳( وقتی معلّم در کالس درس می دهد نباید به مسائل متفرقه توّجه کنیم چون به ما رضر می زند!

۴( توّجه کردن ما به مسائل مختلف در کالس آنگاه که معلّم آموزش می دهد ممکن است به ما رضر بزند! 

عنّي اسم املفعول من الفعل املجرد الثاليث:-   

۲( أرسلت يف هذا الشهر هرسالت عديدة إىل بلد كم! ۱( َخلق ربنا مخلوقاته عل نظام عدل!    

۴( اُطيع يف اُموري الدينيّة مقلَّداً عاملاً!  ۳( أكتب حول مشاَهداتک يف سفرتنا العلميّة املاضية!   

اَر األثيم!«:-    عنّي الّصحيح يف اإلعراب و التحليل الرّصيف: »ال يُحّب اللّه الكفَّ

۱( اللّه: لفظ الجاللة- اسم- مفرد مذکر- معرب- مفعول به و منصوب 

- فعل و فاعله »اللّه« و الجملة فعلية  ۲( يحّب: مضارع- للغائب- متعدٍّ

۳( الَكّفار: اسم- جمع مکس )مفرده: کافر، مذکر(- مفعول به و منصوب

۴( األثيم: مفرد مذکّر- معرب- مضاف إليه و مجرور 

عنّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرّصيف: »ال تَّتخْذ عدّواً واحداً و الواحد كثريٌ!«:-   

۱( تتّخذ: مضارع- مزيد ثاليث- الزم- مجزوم به حرف »ال« الناهية 

۲( عدّواً: اسم- مفرد مذکر- معرب- مفعول به و منصوب 

۳( کثیر: مفرد مذکر- معرب- صفة أو نعت و تابع ملوسوقه »الواحد« 

۴( واحداً: اسم- من األعداد الرتتيبية- صفة أو نعت و منصوب بالتبعية
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عاّلمه کسی است که علم بسیار دارد یا بسیار می داند«: -   

۲( من له علم كثري أو يتعلَّم فهو عاّلمة!   ۱( العاّلمة هي الّتي تعلم كثرياً أو لها علم كثري!   

۴( العاّلمة هو الّذي يعلِّم كثرياً أو لها كثري من العلم!  ۳( من تعلم من العلوم و لها علم كثري فهي عاّلمة!  

عنّي الصحيح:-   

۱( ليست يف بُعد الحبيب راحة: در دوری محبوب راحتی به وجود منی آید! 

۲( ایّاک و الكذب ألنّه يرضُّک: از دروغ پرهیز کن چون برای تو مرّض است! 

۳( ال نخاف اال من اللّه و ال نرجو غريه: منی ترسیم جز از خدا و امیدمان به اوست!

۴( فتِّش عن عني الحياة يف ضمريک أيها اإلنسان: ای انسان؛ چشمه ی زندگی را درون خود بجوی! 

»شَممُت تراب أقدام اُّمي فوجدُت رائحة الحّب منه!«: -   

۱( رایحه ی خاک پای مادر خود را می بویم، پس محبّت از آن می یابم! 

۲( تربت پای مادرم را استشامم کردم، از آن بوی عشق یافتم! 

۳( خاک پاهای مادرم را بوئیدم پس بوی عشق را از آن یافتم!

۴( اگر خاک پاهای مادر خویش را ببویم رایحه ی محبّت از آن می یابم! 

»عندما رأيتک أصبح لييل نهاراً و زاد نور عيني بک!«:-   

۱( هر وقت تو را نگاه کردم شبی روز شد و چشم من پرنور شد! 

۲( وقتی تو را دیدم شب من روز شد و نور چشم من به وسیله ی تو زیاد شد! 

۳( وقتی تو را می بینم شب من روز می شود و چشم من را پرنور می کند!

۴( زمانی که تو را می بینم شب من روز می شود و نور چشم من را زیاد می کند! 

عنّي الصحيح:-   

۱( اسالم عاملان را در زمره ی مجاهدان يف سبيل اللّه شمرده،: اإلسالم عّد العلامء املجاهدين يف سبيل اللّه، 

۲( و آنان را پیوسته مورد اکرام قرار داده است، و قد كرَمهم دامئاً،

۳( که همین باعث پیرشفت علمی مسلامنان در متام عرصه های علمی گشته است،: فهذا هو سبب تقّدم املسلمني العلمّي يف جميع مجاالت علميّة،

۴( در علومی مانند پزشکی و شیمی و داروسازی و فلک!: العلوم التي من قبل الطّب و الفيزياء و الصيدلة و الفلک! 

عنّي الصحيح يف التشكيل:-   

»يقول العرفاء املحّققون: من ميلک منطقه فقد ملک نفسه!«: 

۲( َمْنِطَق- فََقَد- َملََک  ۱( مَيْلُِک- َمْنِطَقْه- َملََک     

ُقوَن- مَيْلِْک- نَْفَس ۴( املَُحقِّ ُقوُن- َمْنِطَق     ۳( الُعرَفَاُء- املََحقَّ

ما هو الّصحيح عن كلمة »ُمْصلِح«!-   

۲( اسم مفعول ِمن باب افعال  ۱( اسم فاعل ِمن باب تفعیل     

۴( اسم فاعل ثالثی مجرد. ۳( اسم فاعل ِمن باب افعال     
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سواالت تستی
درس سوم

پایۀ یازدهم

»اگر یک کار را کامل انجام دهی بهرت از کارهای بسیاری است که نامتام باقی مباند!«:-  

۱( إن قام بعمل كامٍل فهو خري من أكرث األعامل تبقى ناقصاً! 

۲( إن تَقم بعمل واحٍد كامٍل فهو أفضل من كثري األعامل يكون ناقصاً! 

۳( إن تعمل عمالً واحداً كامالً فهو خري من أعامل كثرية تبقى ناقصة!

۴( إن عملت العمل الواحد کامالً فهو أحسن من أعامل كثرية تكون ناقصة! 

عنّي ما ليس فيه اُسلوب الرشط:-  

له تبجيالً!  ۲( من رأيَت من األصدقاء يدعوک إىل الخري فبَحِّ ۱( من ال يَتدخَّل يف موضوِع ال يرتبط به يعمل عمالً عقالنيّاً!   

َم مكارم األخالق هو النبّي األكرم!  ۴( من بُعث ليُتمِّ ۳( من مل يقْل كلَّ ما علَم فهو يُبِّعد نفَسه عن الخطأ!   

عنّي الصحيح عن تعيني نوعّية الكلامت املشار إليها بخّط.-  

)إن تَنرصوا اللّه يَنرصْكم و يثبِّْت أقداَمكم(: 

۱( اللّه: لفظ الجاللة - اسم - مفرد مذکر - فاعل لفعل »تنرصوا« 

۲( تنرصوا: مضارع - للمخاطبني - فعل رشط و فاعله »اللّه« و الجملة فعلية 

۳( يُثبِّت: مضارع - للغائب )مصدره: تثبّت: عل وزن تفّعل(

۴( ینرص: فعل مضارع - للغائب - فعل جواب رشط و مجزوم 

عنّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-  

۱( ملّا َسِمَع الطّالُب إنشاَء زَميلِه َخِجَل و نَِدَم!

۲( لِلطالِب يف َمحرَضِ املُعلِِّم آداٌب، َمن يلتَزْم بها ينَجْح! 

۳( إْن تَقرأُ إنشاءک أماَم الطُّالِب يَتَنبَّْه زمیلَُک! 

بيِة و التَّعليِم!  ۴( ما اسُم الكتاِب الّذي قرأُه الطَّالُب يف َمجاِل الرتَّ

عنّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-  

۱( َعدواُة العاِقِل َخرٌي ِمن َصداقِة الجاِهِل! 

۲( َمن يُفکُِّر قَبَل الكالِم يَسلُم ِمن الَخطأ غالباً! 

٣( كَيَف كانَْت أخالُق الطَّالِب الَّذي كاَن يَلِتفُت إىَل الَوراِء!

۴( ألََّف َعدٌد ِمن الُعلامء كُتباً يف َمجاالِت الرتبيِة و التَّعليِم! 
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عنّي ما ليس فيه اُسلوب الرّشط:-  

۲( من يُعامل الناَس بالّسوء لينظُْر إىل عاقبة أمره!  ۱( من يُحسن إىل الّناس فاللُّه يَجزيه عل إحسانه!    

۴( من سار يف طريق العلم ال يندم و إن تحّمل املشّقة! ۳( من يَلتزم بأن يكون عامالً مبا يقول فهو مؤمن!    

 عنّي الصحيح:-  

۱( الّسمک الطائر يقدر أن يطري مّدة خمس وأربعني ثانية: ماهی پرنده می تواند مدت پنجاه وچهار ثانیه پرواز کند! 

۲( إّن حيلة حيّة الصحراء للصيّد هي أنّها تُصبح كالعصا: نیرنگ مار صحرایی برای شکار کردن این است که خود را مثل عصا می کند! 

۳( لن نرى جناحي الطائر ألنْه يحرْكهام بسعة: بال مرغ مگس را منی بینیم زیرا او آن ها را به رسعت حرکت می دهد! 

۴( إْن التْمساح و الزقزاق صديقان ألّن الزقزاق ينظّف فم التمساح من بقايا الطّعام: متساح و زقزاق دو دوست هستند زیرا زقزاق دهان متساح را از باقی مانده های 

غذا پاک می کند! 

عنّي فعل الرشط و جوابه مبنّيني: -  

۲( إن رَجعت من الّسفر نحتفل لورودک جميعاً!  ۱( ما يفعلوا من خري أو رّش يعلمهام اللُّه!    

۴( من يَنظر يف عواقب أعامله فقد َسلم من الّندامة! ۳( إن أحسنَت أحسنَت لنِفسک بالشّک!    

 

عنّي كلمة »ما« رشطّيًة:-  

۱( ما ظلَمنا اللُّه ولكن كُّنا نظلم أنفسنا! 

۲( ما تحفظوا من القرآن يجب أن يؤثّر فیکم! 

۳( ما ُخلقت الّساموات و األرض باطالً فلنفكِّْر فيها! 

۴( ما يكون يف الّساموات وما يكون يف األرض مسبٌِّح لِلّه! 

»من حفر برئاً ألخيه وقع فيه!«. عنّي غري املناسب للمفهوم:-   

۱( در ِفتار اندر چھی کو کنده بود/ ز آنکه ظلمی بر رسش آینده بود! 

۲( گرد خون چون کرم پیله بر منت / بهر خود چه می کنی اندازه کن! 

۳( چاه مکن بهر کسی اّول خودت دوم کسی! 

۴( هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد! 

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»عندما نُقرت جذوُع هذه األشجار مبنقار الطيور، هل تبقى ساملة؟«: 

۱( تنۀ درختان زمانی که بوسیلۀ منقار این پرنده ها سوراخ شد، آیا سامل می ماند؟ 

۲( تنه های این درختان وقتی با منقار پرندگان نوک زده شود، آیا سامل می ماند؟ 

۳( هر زمان که منقار این پرندگان ریشه های درختان را نوک می زند، آیا سامل می مانند؟

۴( وقتی که این پرندگان ریشه های درختان را با منقار خود سوراخ می کنند، آیا سامل باقی می ماند؟ 
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عنّي التعريب الصحيح:-   

»مليح کسی است که حرکاتی زیبا و سخنی زیبا دارد!«: املليح ............... 

۲( من تكون حركاته جميلة و كلامته جميلة! ۱( هو الّذي حركاته جميلة و كالمه جميل!    

۴( من كانت له حرکات جميلة و كلامت جميلة! ۳( هو الّذي له حرکات جميلة و كالم جميل!    

عنّي كلمة »من« رشطّية: -   

۲( من يجتنبون الّسيئات يغفرُهم اللّه!  ۱( من يلتزم بآداب التّعلّم ينجح!    

۴( من أفضل األعامل الكسب من الحالل!  ۳( من يخلق هذه العجائب يف العامل!     

عنّي الخطا:-   

۱( الجناح: عضو يطري به كّل الطّيور! 

۲( الطائر الطّّنان: هو أصغر طائر عل األرض! 

۳( الهجر: الشخص الّذي هاجر من وطنه إىل مكان آخر! 

۴( ُمعرَّب: كلمة غري عربيّة تغرّيت أصواتها و أوزانها وفقاً للعربيّة!

»دندانه ای کوسه ماهی پیوسته می ریزد و بجای آن دندانه ای تازه ای می روید!« عّین التعريب الصحيح:-   

۱( تسقط األسنان لسمك القرش و أسنان جديدة تنمو دامئاً! 

۲( تسقط أسنان سمك القرش دامئاً و تنمو أسنان جديدة مكانها! 

۳( أسنان سمک القرش دامئاً تسقط و األسنان الجديدة تنمو مكانها! 

۴( أسنان سمک قرش تسقط و بدلها تنمو األسنان الجديدة دامئاً!

عنّي الخطأ:-   

۱( ليتنا كُّنا كالّسنجاب الطائر و لنا غشاء بني أيدينا،: کاش مثل سنجاب پرنده بودیم و دستامن پرده هایی داشت، 

۲( و هذا الغشاء يُساعدنا کمظلّة لنظري،: و این پرده مثل چرتی به ما کمک می کرد که پرواز کنیم، 

۳( و كّنا نفتحه حتّى نطیر بس عة،: و آن را باز می کردیم تا به رسعت پرواز کنیم،

۴( و النحتاج إىل السيّارة للذهاب إىل املدرسة!: و برای رفنت به مدرسه نیازی به ماشین نداشتیم! 

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»لدودة األرض رأٌس و ذیل و إذا ُقسمت إىل نصفني ينمو كالهام!«:

۱( کرم زمینی یک رس و یک دم دارد، که هرگاه به دو نیمه تقسیم شود منّو می کنند! 

۲( کرم زمینی رسی و دمی دارد که اگر آن را به دو نصف قسمت کنی هر دو رشد می کنند! 

۳( کرم خاکی یک رس و یک دم دارد و هرگاه به دو نصف تقسیم شود هر دو نیمه رشد می کنند!

۴( کرم خاکی رسی و دمی دارد و اگر آن ها را به دو نیمه تقسیم کنی هر دو نصفه منّو می کنند! 
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عنّي كلمة »من« رشطّية:-   

۲( من يجتنبون كبائر اإلثم يغفرُهم اللّه! ۱( من ينرصنا يف الّشدائد إن مل يكن اللّه!    

۴( من يلتزم بآداب التّعليم من بني الطاّلب ينجح! ۳( من العجائب و األرسار يف الّدالفني الّتي يف البحار!   

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

۲( َمْن َخاَف النَّاُس ِمن لِسانِِه فَُهو أهُل َجهنَّم!  ۱( إْن تَنعرُصوا اللَّه يَنرُصْكم و يُثَبِّْت أقداَمُكم!    

۴( إْن تَقرأَ إنشاِء َک أماَم الطُّالِب فََسوَف يَتََنبَُّه زَمیلُک! ۳( قَرَّر أربعُة طاُّلٍب و أربُع طالباٍت أْن يَغيبوا َعِن االِمتحاِن!   

عنّي الخطأ:...................-   

۲( الجناح: عضو يطري الطائر به! ١( النادم: هن ال يفّکر قبل العمل!     

۴( النهار: ما بني املساء و الّصباح!  نة: تكون اثني عرش شهراً!      ۳( السَّ

عنّي ما ليس فيه املتضاد:-   

۲( يخاف الطائر عندما يفتح التمساح فمه و يقفله! ١( من يفّكر قبل أّي أمٍر ال يندم بعده!    

۴( جادلت هذه االمراُة امرأًة تفتخر بنفسها كثرياً!  ۳( البومُة ذات عيون ثابتة و رأسها متحّرک!    

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

۱( ُهَو طائٌر يَنُفُر ُجذوَع األشجاِر و يَصَنُع الُعشَّ فيها!   

ْت اصواتُها و أوزانُها!  ۲( الكلامُت الّتي َدَخلِت العربيَّة تَغريَّ

۳( َمْن يفکِّْر قَبَل الَكالِم يَسلَُم ِمَن الَخأل عل األغلَب! 

۴( تَسُقُط أسناُن الِقرِش و تَنمو أسناٌن َجديدَة مكانَها!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»عندما يَقفز الّسنجاب من شجرة إىل شجرة اُخرى يفتح غشاَءه كاملظلّة!«: 

۱( سنجاب هرگاه از یک درخت به درخت دیگری پرش کند، پوست او مانند چرتباز می شود! 

۲( هنگامی که سنجابی از درخت به درختی دیگر می جهد، غشای خود را مانند چرتباز می کند!

۳( سنجاب وقتی از درختی به درخت دیگری می پرد، پوشش خود را چون چرتباز می کند!

۴( وقتی سنجابی از یک درخت به درختی دیگر بپرد، پوست چون چرتش باز می شود!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

)ما ِمن دابّة يف األرض و ال طائٍر يطري بجناحيه، إالّ اُمٌم أمثالكم(: 

۱( هیچ یک از دوات زمین، و پرنده هایی که با بالهای خود پرواز کنند وجود ندارد، جز اینکه دسته هایی باشند از امثال شام!

۲( هیچ جنبنده ای در زمین و نه پرنده ای که با دو بال خود پرواز کند نیست، مگر اینکه گروه هایی هستند از امثال شام! 

۳( جنبنده ای در زمین و پرندهای پروازکنان با بالهای خود وجود ندارد، اال اینکه جامعتی باشند هامنند شام! 

۴( دابّه ای از دواّب زمین و طائری از طیور پرواز کننده با بالهای خود نیست، مگر اینکه گروه هایی هستند شبیه شام!
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عنّي الصحيح عن تعيني نوعية الكلامت.-   

»َمن خاف الناُس من لسانه فهو أقوى من غريه!«: 

۱( َمن: اسم- من أدوات الرشط- مبتدأ و الجملة اسمية 

۲( لسان: اسم- مثنی مذکر- مجرور بحرف الجر، من لسان: جار ومجرور 

۳( أقوي: مفرد مؤنث - اسم تفضيل )ماّدته: ق، و، ي( - خرب للمبتدأ »هو« 

۴( خاف: فعل ماٍض - للغائب - مجرد ثاليث - فاعله »الناس« و جواب الرشط

»من حفر برئاً ألخيه وقع فيها«. عنّي غري املناسب للمفهوم:-   

۱( در افتاد اندر چھی کو کنده بود/ زانکه ظلمی بر رسش آینده بود! 

۲( مکن ای برادر به بیداد رای / که بیداد را نیست با داد پای! 

۳( گرد خود چون کرم پیله بر منت / بھر خود چه می کنی اندازه کن!

۴( مکافات بد جز بدی نیست بس / از آن پس نکوهش نباشد ز کس! 

عنّي الخطأ:-   

د علينا البعيَد! ۱( الساب: حالة تُقرِّب علينا القريَب و يبعِّ

۲( املرشق: مكاٌن يظهر ضوء الشمس منه بداية ظهورها! 

٣( امللّمعات: أبياٌت ممزوجة من اللّغتني الفارسيّة و العربية! 

۴( النظّارة: وسيلٌة يستفيد منها بعض الناس لرفع ضعف رؤيتهم!

عنّي الصحيح يف تعيني نوعّية الكلامت.-   

)من يتوکّل عىل اللّه فهو حسُبه(: 

۱( يتوکّل: مضارع - مزيد ثاليث )من باب تفّعل( - متعدٍّ - فعل رشط 

۲( هو: اسم - ضمیر منفصل - للمخاطب - مبتدأ و الجملة اسمية 

۳( حسب: اسم - مفرد مذکر - مزيد ثاليث - خرب للمبتدأ »هو« 

۴( من: اسم - من أدوات الرشط - مبتدأ و الجملة اسمية

عنّي الصحيح يف تعيني نوعّیة الكلامت.-   

)إن تَنرصوا اللّه يَنرصْكم و يُثبِّت أقدامكم(: 

۱( تنرصوا: مضارع - للمخاطبني - جرد ثالثی - فعل رشط و التغيري فيه حذف النون 

۲( أقدام: جمع مکّس أو تكسري )مفرده: قدم( - اسم تفضيل - مفعول أو مفعول به 

۳( يثبِّت: مزید ثاليث )من باب تفّعل( - متعدٍّ - معلوم )أو مبني للمعلوم( جواب رشط

۴( ينرص: فعل مضارع - للغائب - الزم - معلوم )أو مبني للمعلوم( - جواب رشط و التغيري فيه الجزم 

عنّي الخطأ يف ضبط الحركات للكلامت:-   

ي الطائُر الطّناُن بهذا االِسِم! ۲( ملاذا ُسمِّ ۱( يَفتُح املِظلََّة ِحنَي يَقِفُز ِمن َشجرٍة إىل اُخرى!    

۴( إْن تَزرْع َخرياً تَحصُد رُسو راً!  ۳( َمن يتوكَّْل عل اللّه فَهو َحسبُُه!     
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عنّي الصحيح:-   

عون واحداً من مهاجمي فريقهم: متاشاچیان یکی از مهاجامن را در گروه خود تشویق می کنند! ١( كان املتفرِّجون يشجِّ

۲( إن فصاحة اللّسان أحد املحاسن يف أشعار الشعراء: شیوایی زبان یکی از محاسن در اشعار شاعران است! 

م لنفسک من الخريات فهو عند اللّه: هر چه از نیکی برای خود فرستادی نزد خدا می باشد!  ۳( ما تُقدِّ

۴( هو ينقر جذع الشجرة عرشين مرّة يف ثانيتني: او تنۀ یک درخت را بیست بار در ثانیه می کوبد!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»يَنمو كّل نصف من دودة األرض حّتى يصري دودًة كاملة!«: 

۱( هر نیمه از کرم خاکی رشد می کند تا اینکه کرمی کامل شود! 

۲( هر دو نیمه کرم خاکی رشد می کنند تا کرمی کامل می شوند! 

۳( از کرم خاکی هر نیمه آن می روید تا یک کرم کامل گردد!

۴( از کرم خاکی هر دو نیمه می روید تا کرم کاملی گردد! 

عنّي الصحيح يف تعيني نوعّية الكلامت.-   

»كال الفريقني قويّان فعلينا بالذهاب إىل امللعب قبل أن مَيتلئ باملتفرِّجني!«: 

۱( قویّان: اسم - مثنى مذكر )نونه مکسورة دامئاً( - نكرة 

۲( ميتلئ: فعل مضارع - للغائب - مزيد ثاليث )من باب تفاعل( 

٣( املتفرّجني: جمع سامل للمذكر - اسم فاعل )مشتق من فعل »تفّرج«( و نونه مسكورة دامئاً

۴( امللعب: مفرد مذکر - اسم مكان )مأخوذ من فعل »لعب« و مصادره »مالعبة«(

عّین الخطا يف ضبط حركات الكلامت:-   

١( َمْن َغلَبْت َشهوتُُه َعقلَُه فَُهو رَشٌّ ِمن البهائِم! 

رِس َجيِّداً يَرُسْب يف االِمتحاِن!  ۲( َمْن ال يَستَِمْع إىل الدَّ

۳( قُْم َعْن َمجلِِسک أِلبیَک و ُمعلِِّمَک و إْن کُنَت أمرياً!

۴( کَیَف كانَْت أخالُق الطِّلَِب الّذي يَلتََفُت إىل الَوراِء! 

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»يف مباراة كُرة القدم كّل من يسّجل هدفاً سيذهب اىل املرحلة النهائّية!«: 

۱( در مسابقۀ فوتبال هر کس گُلی بزند به مرحلۀ نهایی خواهد رفت! 

۲( در بازی فوتبال کسی که گُل بزند به مرحله ای نهایی رسیده است! 

۳( هر کس در مسابقه فوتبال گُلی ثبت کرد به مرحلۀ پایانی می رود!

۴( هر کسی که در بازی فوتبال گُل ثبت بکند به مرحله ای پایانی خواهد رسید! 
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عنّي و األصح األدق يف الجواب للرتجمة.-   

موا ألنفسكم من الحسنات تجدوا مثرتها حارضًة عند اللّه!«:  »ما تَُقدِّ

۱( چیزی را که برای خویش پیش فرستادید حاصل آن را نزد خدا حارض خواهید یافت! 

۲( هر چه از نیکی ها برای خودتان پیش بفرستید حاصل آن را نزد خدا حارض می یابید! 

۳( هرگاه حسنات شام پیشی گرفت مثرات آن را نزد خدا حارض خواهید یافت!

۴( چنانچه برای خود حسنه ای فرستادید مثرۀ آن را نزد خدا حارض می یابید!

عنّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

۲( َمن َغلَبُت َشهوتَُه َعقلُُه فَهو رَشٌّ ِمن البَهائِم!  ۱( أعلَُم النَّاِس َمن َجَمَع ِعلَم النَّاِس إىَل ِعلمِه!    

۴( إذا شاَهدَت َمن ُهَو أكرَبُ ِمنک َسلِّْم عليه! ۳( َمن يَستمْع كالَم املَُعلِِّم يَنَجْح يف اإلمِتحاِن!    

عّین الخطا يف الوصف: -   

۱( امللّمع← األبيات الفارسيّة املمزوجة بالعربيّة! 

۲( الزّقزاق← هو أصغر طائر عل األرض يطري عل الجهات األربع! 

٣( املعجب بنفسه← املستبّد الّذي ال يرى ألحد عليه حّقاً! 

۴( املظلّة← أداة لحفظ األنسان أمام أشّعة الّشمس أو نزول املطر!

عنّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

۱( َمْن يُحاوْل كَثرياً يَِصْل إىَل أهداِفِه! 

۲( َمْن فَکََّر قَبَل الَكالِم َسلَِم ِمَن الَخطأ! 

۳( لاَمَّ أطلََقها النَّبيَّ رََجعْت إىَل أِخيها و ُهَو رَئيُس قَوُمه!

ُه ِفيها!  ۴( هذا الطَّائُر يَنُقُر ُجُذوع األشجاِر و يَصَنُع َعشُّ

عنّي األصح و األدق يف الجواب للرتجمة.-   

»إذا ينزل طائٌر عىل الحّية القامئة يف الرّمال الحاّرة خطاً فهي تصيده!«: 

۱( هرگاه پرنده ای از روی اشتباه بر روی مار ایستاده در شن های گرم فرود بیاید او را شکار می کند! 

۲( اگر پرنده ای اشتباهی بر روی مار ایستاده در شن های گرم پایین بیاید شکار می شود!

۳( اگر یک پرنده از روی خطا روی ماری که در شن های گرم ایستاده است فرود بیاید شکار می شود!

۴( هرگاه یک پرنده از روی خطا روی هاری که در شن های گرم ایستاده پایین بیاید او را شکار می کند!

   -: عنّي فعل الرشط مجزوماً محالَّ

۱( إن سمحَت رافقتُک يف هذا الّسفر للمساعدة! 

۲( إن تكن مع إلهک فلن تحزن من كرثة املصائب! 

۳( ما تنفق من أموال قربة اىل اللّه ال يعلمه إالّ هو!

۴( من يدخل هذه الحديقة املشاهدة األزهار فام استطاع أن يرجع! 
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عنّي كلمة »ما« ميكن أن تكون رشطّية:-   

۲( ما تعمله بصدق ينفعک يف الّنهاية!  ۱( ما أنفقوا حتّى اآلن من أموالهم ألنّهم يُحبّونها!    

۴( ما كان عنده يشء حتّى يهبه للفقراء!  ۳( ما جهد َمن فَشل يف امتحانات نهاية الّسنة!   

عنّي املايض ليس يف محل جزم:-   

۱( إن أدرک اإلنسان عظمة خالقه يسجد له كثرياً!    

۲( إن طلب اإلنسان الرّاحة يف الحياة فام بلغ الّسعادة!

۳( من تعلّم اللغة العربيّة يفهم لغة القرآن بشكل صحيح! 

۴( هذه الطّالبة من حاولت يف درسها ثّم نجحت يف عملها! 

إن أردت أن تلحق بنا فاترُک نفَسک خلف الباب ثّم اُدخل!«. عنّي غري املناسب للمفهوم:-   

۱( درونم را به نور خود برافروز / زبانم را ثنای خود در آموز! 

۲( خدا از عابدان آن را گزیند / که در راه خدا خود را نبیند! 

۳( ز خود برگشنت است ایزدپرستی ندارد روز با شب هم نشستی! 

۴( نظامی، جام وصل آنگه کنی نوش / که بر بادش کنی خود را فراموش!

»فمن يعمل مثقال ذّرة خرياً يره«، عنّي املناسب للمفهوم:-   

ظلم خوانندش ار چه بد نبود!  ۱( نسیکی ار در محل خود نبود   

بد را بگذار و نیک را بگزین!  ۲( نیک است و بد است مردم گیتی   

۳( نیک ار کنی بگیردت روز واپسین!

۴( نیک دشوار توان کرد و با سخت آسان!

عنّي فعل الرّشط مجزوماً محالً:-   

ع يف أداء أعامل الخري أكرث!  ۱( اِن يُشاهد اإلنسان تتيجة ُجهده يشجَّ

۲( إن تَعامل الّناُس مع بعضهم بعضاً بغضب فسيغضب اللّه عليهم! 

۳( من تدُعه نفسه اىل طريق الّضالل فال ينس أّن اللّه هو القدير! 

۴( ما نعمل من الحسنات يف حياتنا نجد مثرتها يف اآلخرة! 

عنّي املايض ليس يف محل جزم:-   

۱( من دعاک و تكلّمت معه و أعطاک الكتاب مسؤول عن املكتبة! 

۲( إن كانت لک أفکار عالية فانرشها بني اآلخرين! 

۳( إن تواضعت ملن يعلّمک عظّمت شأنک!

۴( ما مّر يف قلبک جرى عل لسانک!
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عنّي األصّح و األدّق يف التعريب:-   

»فقط اگر یک بار به ندای دلت پاسخ دهی، در مسیری قرار می گیری که همه چیز را می فهمی، خوب باشد یا بد!«:

۱( إن أَجبَْت نداء قلبک مرّة واحدة فقط وقعت يف مسري تفهم كّل يشء، خرياً كان أو رّشاً! 

۲( إن تجيب نداء نفسک مرّة واحدة، فإمّنا تقف يف الطريق تدرک كل األشياء، سواء خرياً أو رّشاً! 

۳( إذا استجبت النداء القلبّي مرّة، فأنت وقعت يف املسري الّذي تعلم جميع االُمور، كان خرياً أو رّشاً!

۴( إذا تستجب صوت النفس مرّة واحدة، فأنت الّذي وضعت املسري الذي تعرف كّل اليشء، خرياً أو رّشاً! 

عنّي »ما« جازمة:-   

۲( ما يفّكر الكاتب حوله يسطره قلمه! ۱( ما أجمل قولك ألنّه حّق و مقبول!     

۴( ما الخري يف العظمة بل العظمة يف الخري! ۳( ما وصل القطار إىل املدينة باكراً!     

عنّي »ما« موصولة:-   

۲( ما كان عندي قلم فام استطعت أن أكتب شيئاً!  ۱( ما نعطي اآلخرين من أموالنا يضاعُفه اللّه لنا!    

۴( ما هرب الّناُس من الّذئب الّذي كان يف املزرعة! ۳( ما تجمع الحيواناُت يف الّصيف تنفْعها يف الّشتاء!    
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سواالت تستی
درس چهارم

پایۀ یازدهم

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -  

)أنفقوا ماّم رزقناكم من قبل أن يأيت يوٌم ال بَيٌع فيه وال ُخلٌّة(: 

۱( از آنچه شام را روزی دادیم انفاق کنید قبل از اینکه روزی فرا رسد که نه فروشی در آن است و نه دوستی! 

۲( انفاق کنید از آنچه روزی شام قرار داده ایم پیش از آمدن آن روز که در آن نه خریدی هست و نه دوستیی! 

۳( از چیزی که به شام روزی داده ایم انفاق کنید قبل از اینکه آن روز بیاید که فروشی در آن نیست و دوستی هم نیست! 

۴( انفاق کنید از چیزی که روزی شام ساخته ایم پیش از فرارسیدن روزی که نه خریدوفروش و نه دوستی در آن است!

عّین الخطأ يف املضارع: -  

۲( کي ال تحزنون عل ما فاتكم!  ۱( فاصربوا حتّى يحكَم اللّه بيننا!    

۴( يريدون أن يبّدلوا كالم اللّه!  ۳( عيس أن تُحبّوا شيئاً وهو رّش لكم!     

عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-  

»االهتامم بغرس األشجار واجب عىل كّل فرٍد مّنا!«: 

۱( األشجار: جمع مکّس أو تكسري )مفرده: شجر، مذکر(- نكرة- معرب / مضاف إليه و مجرور 

۲( واجب: اسم- مفرد مذکر- اسم فاعل )مأخوذ أو مشتق من فعل »وجب«(- نكرة / صفة / صفة أو نعت 

۳( غرس: اسم- مفرد مذکر- معرب / مجرور بحرف الجر، بغرس: جار ومجرور و خرب للمبتدأ »االهتامم «

۴( االهتامم: مفرد مذکر- مصدر من باب افتعال- معرّف بال- معرب  مبتدا و مرفوع و الجملة اسمية 

عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-  

»من أخالق الجاهل اإلجابة قبل أن يسمَع!«: 

۱( أخالق: اسم- جمع مکّس أو تكسري )مفرده: خلق، مذکر(/ مجرور بحرف الجر، هن أخالق: جار ومجرور 

۲( اإلجابة: اسم- مفرد مؤنث- اسم فاعل )من فعل مزيد(- معرّف بال- معرب / مبتدأ و مرفوع و الجملة اسمية 

۳( الجاهل: مفرد مذکر- اسم فاعل )مأخوذ أو مشتق من فعل ثاليث مجرد(- معرّف بال / صفة أو نعت و تابع املوصوفه »أخالق«

۴( يسمع: فعل مضارع )يعادل االلتزامي يف الفارسية(- مزيد ثاليث- متعدٍّ / فعل و مع فاعله: جملٌة فعلية 
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عّین الخطأ:-  

۱( إّن أهل الّنار هم الّذين يخاف الناس من لسانهم: اهل جهّنم کسانی هستند که ترس مردم از زبان آن هاست! 

۲( يتأثّر املستمعون بالكالم اللنّي و يُدركونه أحسن: شنوندگان تحت تأثري سخن نرم قرار می گیرند و آن را بهرت درک می کنند!  

۳( رُّب كالم واحد يسبب لإلنسان مشاكَل متعّددة يف حياته: چه بسا یک سخن واحد برای انسان مشکالت متعّددی را در زندگیش سبب می شود! 

۴( علينا أن نجتذب عن ذكر القول الكِذب: باید از ذکر سخن دروغ دوری کنیم!

عّین تعداد الّنكرات أكرث:-  

۲( عالِم ينتفع بعلمه َخري من ألف َعابد!  ۱( هذه شجرة تختلف عن باقي األشجار!    

۴( کانت همجة قويّة من جانب العب الفريق!  ۳( يعجبنا حارس مرمى هذا الفريق!    

 عّین األصح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-  

»يحاول كثري من الطاّلب أن يتخرِّجوا من جامعاتهم بالرّتبة العلمّية العالية!«: 

۱( بسیاری از دانشجویان تالش می کنند که از دانشگاه های خود با درجۀ عالی علمی فارغ التحصیل شوند!

۲( بسیاری از دانش آموزان این است که از دانشگاه هایشان با درجۀ علمی باال فارغ التحصیل شوند! 

۳( اکرث دانشجوها سعی می کنند از دانشگاه های خودشان با رتبۀ برتر علمی دانش آموخته بشوند! 

۴( کثیری از دانش آموزان تالش کردند از دانشگاه هایشان با رتبۀ عالی علمی دانش آموخته بشوند! 

عّین األصح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-  

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

۱( 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 پر عقیده های خود داشت!

۴( تفاوت عقیده امر طبیعی است بین مردم پس مرص شدن بر عقاید خود، جایز نیست! 

عّین األصح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-  

»الّذين يعتصمون بحبل اللّه وال يرش کون به أحداً، يُخلصون له كٌل عمرهم!«: کسانی که ... 

۱( به ریسامن خدا چنگ می زنند و برای او احدی را رشیک قرار منی دهند، همۀ عمرشان برای او اخالص می ورزند! 

۲( به ریسامن پروردگار چنگ می زنند، او را با کسی رشیک منی گیرند و متام عمر با اخالص می شوند! 

۳( به ریسامن الهی چنگ زنند و رشیکی برای خدا قرار منی دهند، برای او همۀ عمرشان مخلص می شوند!

۴( به ریسامنی خدایی چنگ می زنند، برای خدا هيچ رشیکی منی گیرند و متام عمرشان اخالص می ورزند! 

»إن تَزرع خرياً تَحصد رسوراً!«: -    عّین الصحيح عن نوعية الكلامت. 

۱( تزرع: فعل- للمخاطب- مجرد ثاليث- متعدٍّ / فعل رشط و مجزوم و مع فاعله جملٌة فعلية 

۲( خرياً: اسم- مفرد مذکر- اسم تفضيل )أصله: أخري(- نكرة- معرب / مفعول أو مفعول به و منصوب 

۳( تحصد: مضارع- للمخاطب- مزيد ثاليث- الزم- معلوم )= مبني للمعلوم( / فعل جواب رشط و مجزوم 

۴( رسوراً: اسم- مفرد مذکر- اسم مبالغة )ماّدته أو حروفه األصلية: س ر ر( مفعول و منصوب



29

درس چهارم 

عّین الصحيح عن نوعية الكلامت.-   

الحكمة تَعمر يف قلب املتواضعّین و ال تَعمر يف قلب املتكرّبين!«: 

١( الحكمة: اسم- مفرد مؤنث- معرف بال- عرب / مبتدأ و مرفوع، و الجملة اسمية 

۲( املتكرّبين: اسم فاعل )مصدره: تکرّب، باب تفّعل(- معرّف بال- معرب- صفة و مجرور بالياء 

٣( املتواضعین: جمع سامل للمذ کر- اسم فاعل )مأخوذ أو مشتق من فعل »تواضع« من باب » تفّعل«(

- مجهول )= مبني للمجهول( / فعل و مع فاعله جملٌة فعلية  ۴( تعمر: فعل مضارع- للمخاطب- متعدٍّ

عّین الصحيح عن نوعية الكلامت.-   

»من يتوكّل عىل اللّه فهو حسُبه!«: 

۱( اللّه: لفظ الجاللة- اسم- مفرد مذکر- معرفة )علم(- معرب / مفعول لفعل »يتوکّل« 

۲( هو: اسم- ضمري منفصل- للغائب- معرب / مبتدأ و مرفوع و الجملة اسمية 

۳( يتوکّل: مضارع- مزيد ثاليث )من باب تفّعل(- متعدٍّ / فعل رشط و مجزوم

۴( َمن: اسم من أدوات الرشط- نكرة  مبتدأ و الجملة اسمية و رشطية 

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

ِة الّشمِس!   ۱( هذه األداُة تَحفُظ اإلنساَن أماَم أِشعَّ

ع َعدٌد من الُكتِب الفارسيِّة إىل العربيِّة!  ۲( قَد نُِقَل ابُن املُقفِّ

۳( ما فََعلَت ِمَن الَخرياِت، َوَجدتها ذَخريًة آلِخرتَک!

۴( التِّمساُح لَُه طَريقٌة َغريبٌة يف تَنظيِف أسنانِِه!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب. -   

»از چه زمان کلامت فارسی وارد زبان عربی شده است!«: 

۱( يف متى الكلامت من الفارسية وردت يف لغة العرب! 

۲( من متي قد دخلت املفردات الفارسية يف اللغة العربية! 

۳( عن متي جاءت املفردات من الفارسية إىل العربية!

۴( يف متي وردت الكلامت الفارسية يف لغة العرب! 

عّین ما فيه من املعارف أكرث:-   

۱( ساُحاول كثرياً يف الحياة حتّى أصل إىل األهداف! 

۲( اُحّب أن أجلس جنب النافذة و اُشاهد أشجار الشارع! 

۳( إّن الطاووس من أجمل طيور تعیش فوق جبال ثلجيّة! 

۴( سافر بعض السائحني إىل الربازيل ملشاهدة العنب الربازيّل!
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عّین الصحيح عن تعيني نوعية الكلامت.-   

»يجذب هذه القرب ُسّیاحاً من دول العامل!«: 

۱( هذا: اسم- إشارة للقريب- مبني- فاعل لفعل »يجذب« و جملته فعلية 

۲( العامل: اسم- مفرد مذکر- اسم فاعل- معرّف بال- مضاف إليه للمضاف »دول« 

۳( يجذب: مضارع- للغائب- مجرد ثاليث- الزم- معلوم )= مبني للمعلوم(- فاعله »هذا« 

۴( سيّاحاً: جمع مکّس أو تكسري )مفرده: سائح، مذکر(- نكرة- اسم مبالغة- مفعول أو مفعول به

عّین الصحيح عن تعيني نوعية الكلامت.-   

»تَكلَّموا تُعرَفوا فاملرُء مخبوء تحت لسانه!«:  

۱( تكلّموا: فعل مضارع- للمخاطبني- مزید ثاليث )من باب تفّعل( 

- مجهول )أو مبني للمجهول(  ۲( تُعرفوا: ماٍض- للمخاطبني- متعدِّ

٣( املرء: اسم- مفرد مؤنث- معرّف بال- مبتدأ و الجملة اسمية

۴( مخبوء: اسم مفعول )حروفه األصلية: خ، ب، ء( - خرب 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب.-   

»یک دانشمند که از علم او بهره برده شود بهرت از هزار عبادت کننده است!«: 

۲( عاملٌ يُنتفع بعلمه خرٌي من ألف عابد!  ۱( عاملٌ واحٌد يَنفع بعلمه أحسن من ألف عابد!    

۴( العامل الواحد يَنفع بعلومه أحسن من ألف عابد! ۳( العامل الذي يُنفع بعلومه خرٌي من ألف عابد!    

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»اما من إنسان يدفع غضبه إاّل و دفع اللّه عنه عذابه!«: 

۱( انسانی وجود ندارد که اگر خشم را از خود دور کند خداوند عذاب را از او دفع نکند! 

۲( هیچ برشی نیست که اگر خشمش را از بین بربد خدا او را از عذاب خود در امان ندارد! 

۳( هیچ انسانی نیست که خشم خود را دور کند مگر اینکه خداوند عذاب خود را از او دفع کند! 

۴( جز این نیست که خداوند انسانی را که از خشمش دوری می کند او را از عذاب خود دفع می کند!

عّین األصح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

)أرسلنا إىل فرعون رسواّل فَعَصی فرعوُن الرسوَل(: 

۱( رسولی را بسوى فرعون مبعوث کردیم و او نسبت به رسول ما نافرمانی کرد! 

۲( بسوى فرعون رسولی را فرستادیم و فرعون از آن رسول نافرمانی کرد! 

۳( فرستاده خود را برای فرعون مبعوث کردیم و او نسبت به فرستاده عصیان ورزید! 

۴( برای فرعون فرستاده ای ارسال کردیم و فرعون نسبت به فرستاده ما عصيان ورزید!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

)ال تَقُف ما ليس لك به علٌم(: 

۲( بر آنچه تو را آگاهی نیست توقّف مکن!  ۱( از آنچه بدان علمی نداری پیروی مکن!    

۴( از چیزی که آگاهی نداری تبعيت جایز نیست! ۳( بر چیزی که آگاه نیستی نایست!    
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عّین األصح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

... أحلل عقدة من لسان يفقهوا قويل(:  )ربِّ

۱( پروردگارا، گره را از زبانم باز کن تا سخن را بفهمند! 

۲( خدایا؛ از زبان من گرهی باز کن که گفتار مرا درک کنند! 

۳( ای خدای من؛ از زبان من گره را بگشای تا حرف مرا درک کنند!

۴( ای پروردگارم ؛ گرهی از زبانم بگشای که حرفم را بفهمند! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»العالِم من يطلب بالّسعي الكثري من أّي مكاٍن و يف كّل زمٍن!«: 

۱( کسی عامل است که در هر مکانی و از هرزمانی علم را با سعی بسیار طلب کند! 

۲( کسی عامل است که در هر مکان و از هر زمان علم را با سعی فراوان به دست آورد!  

۳( عامل کسی است که علم را با سعی بسیار از هر مکانی و در هرزمانی طلب می کند!  

۴( عامل هامن کسی است که علم را از هر جا و در هر زمان با سعی و فراوانی به دست آورد!

عّین الصحيح يف تعيني نوعّية الكلامت.-   

»نّقار الخشب طائر يَنقر جذع الشجرة مبنقاره!«: 

۱( طائر: اسم- مفرد مذکر- اسم فاعل )مصدره: طريان(- خرب للمبتدأ »نّقار« 

۲( نّقار: مفرد مذکر- اسم مبالغة )للوسيلة أو اآللة(- مبتدأ و الجملة اسمية 

۳( جذع: اسم- مفرد مذکر- )جمعه: أجذاع(- مفعول أو مفعول به لفعل »ينقر«

۴( ينقر: مضارع- للغائب- مزید ثاليث )من باب افعال(- مع فاعله جملٌة فعلية 

عّین الخطأ يف ضبط الحركات للكلامت:-   

دوُق َمن نََصحَک يف َعيِبَک!  ديق الصَّ ۲( الصَّ ۱( يا بُنيَّ إتَِّخذ ألَف َصديٍق، و األلُف قليٌل!    

تاِء بَديعٌة َخرِضٌة! ۴( ُغصوُن األشجاِر يف الشِّ ۳( لَُه طَريقٌة َغريبٍة يف التنظيِف بَعَد أن يَتناُوَل الطَّعاَم!   

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»يبتعُد الناس من الّذي مييش يف األرض مرحاً و ال يتواضع أمام شخٍص أبداً!«: مردم از ............ 

۱( کسی که با تکرّب بر زمین راه می رود و هرگز در مقابل کسی فروتنی منی کند، دور می شوند! 

۲( هر کس که متکرّبانه زمین را طی می کند و در برابر هر شخصی تواضع ندارد، دور می شوند! 

۳( هرکسی دور می شوند که متکربانه روی زمین قدم می زند و در برابر کسی هیچ تواضع منی کند!

۴( کسی دوری می کند که از روی تکرّب بر روی زمین راه می رود و در مقابل هر شخص فروتنی منی کند! 
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عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»قلب املؤمن املتواضع أفضل مكان تَعمر الحكمة فيه!: 

۱( قلب مؤمن فروتن بهرتین جا است که حکمت در آن عمر می کند!  

۲( قلب آن مؤمن متواضع بافضیلت، مکانی است که در آن حکمت می ماند!  

۳( قلب مؤمن متواضع برترین جایی است که حکمت در آن ماندگار می شود!

۴( قلب آن مؤمن فروتن پرفضیلت مکانی است که در آن حکمت عمر می کند! 

عّین األصح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»ان املستبّدين هم الّذين ال يَرون ألحٍد عليهم َحّقاً!«: 

۱( مستبّدان کسانی هستند که برای احدی حّقی منی بینند! 

۲( انسان های مستبد هامن کسانی هستند که برای کسی نسبت به خود حّقی را قائل نیستند. 

۳( استبدادگران هامن افرادی اند که جز برای خود حّقی برای کسی قائل نیستند! 

۴( مستبدها کسانی اند که برای هیچ کس حّقی قائل نیستند! 

عّین املفعول أو املفعول به معرفًة:-   

۲( تحمل شجرة تّفاحنا أمثاراً حلوة! ۱( من يزرع خرياً يحصد فرحاً!     

۴( اِغسل يا بنتي الفواكه قبل تناولها!  ۳( هو يُحّب و يأ كل فواكه مجّففة كثرياً!    

»ذهبت إىل ُدکّان الخّباز و اشرتيت ثالثة كيلو غرامات خبزاً!«: -    عّین الصحيح يف تعيني نوعّية الكلامت. 

۱( كيلوغرامات: جمع سامل للمؤنث- معرفة )علم(- معدود للعدد »ثالثة« 

۲( ثالثة: اسم- من األعداد الرتتيبية- مفرد مؤنث )للمعدود املذکر(  

۳( دکّان: اسم- مفرد مذکر- اسم مبالغة- مجرور بحرف الجر- إىل دکّان: جار ومجرور 

۴( الخبّاز: مفرد مذکر- اسم مبالغة )للشغل أو الحرفة(- معرّف بأل- مضاف إليه و مجرور

عّین الصحيح عن تعيني نوعّية الكلامت.-   

»َمن أنزل من الغيم مطره!«: 

۱( أنزل: فعل ماض- للغائب- مزيد ثاليث )مصدره: نزول( 

۲( من: اسم من أدوات االستفهام- مبتدا و الجملة اسمية 

۳( الغيم: جمع مکسرت- معرّف بال- مجرور بحرف »من«، من الغيم: جار ومجرور 

۴( مطر: اسم- مفرد مذکر- مفعول أو مفعول به لفعل »أنزل« و خرب للمبتدأ »من«

عّین الصحيح عن تعيني نوعّية الكلامت.  -   

)ال يَحزنْک قولهم، إّن العزّة لِلّه جميعاً(: 

۱( اللّه: لفظ الجاللة- اسم- مفرد مذکر- معرفة )علم(- مجرور بحرف الجر ومفعول لفعل »يحزن« 

۲( العزّة: مفرد مؤنث- معرّف بال- اسم »إّن« املشبّهة بالفعل و الجملة فعلية 

۳( يحزن: فعل مضارع- للغائب- مجرد ثاليث- مجزوم بسبب وجود حرف »ال« الناهية

۴( قول: اسم- مفرد مذکر- فاعل لفعل »يحزن« و مبتدأ و الجملة اسمية 
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عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة: -   

»یُحرّين اإلنسان الّذي قد ينسی بسهولة ما تعلّمه!«: 

۱( حیرانم از انسانی که گاه آنچه را که آموخته به راحتی فراموش می کند! 

۲( حیرانم می کند انسانی که گاه آنچه را به راحتی یاد گرفته فراموش می کند! 

۳( انسانی که گاهی آنچه را که آموخته است به راحتی فراموش می کند، مرا حیرت زده می کند!

۴( انسان کسی است آنچه را یاد گرفته است و به راحتی فراموش می کند، حیرت زده ام می کند! 

عّین الصحيح للفراغني: إن اإلنسان ....... من النفط حتى....... منه املواّد املختلفة يف الّصناعة! -   

۴( يستفيَد/ يصنَع  ۳( يستفيُد /يصنُع   ۲( يستفيَد / يصنُع    ۱( يستفيُد / يصنَع   

»استخرج الفاّلحون ماء من برئ القرية!«: -    عّین الصحيح عن تعيني نوعية الكلامت فيام اُشري إليه بخط. 

۱( ماء: اسم- مفرد مذکر- نكرة- معرب- مضاف إليه و مجرور 

۲( القرية: اسم- مفرد مؤنث- اسم مكان- معرّف بال- مضاف إليه و مجرور 

۳( الفاّلحون: جمع سامل للمذکر- اسم مبالغة )للحرفة( )فعله »فلح« و مصادره »فالحة« (- معرف بال- فاعل و مرفوع بالواو 

۴( استخرج: ماٍض- للغائبني- مزید ثاليث من باب استفعال )للمطاوعة(- فعل و فاعله »الفاّلحون« و الجملة فعلية

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»يأمرنا القرآن بأن نعتصم بحبل اللّه حّتى نّتحد!«: 

۱( قرآن به ما امر می کند که به ریسامن خدا چنگ بزنیم تا اینکه متّحد شویم! 

۲( قرآن به ما فرمان می دهد که برای متّحد شدن به ریسامن خدا چنگ بزنیم! 

۳( قرآن برای متّحد شدمنان به ما امر می کند که به ریسامن خدا چنگ بزنیم! 

۴( قرآن به ما دستور چنگ زدن به ریسامن خدا را می دهد تا متّحد شویم!

عّین الصحيح عن نوعّية الكلامت فيام اُشري إليه بخط.-   

»الغّواصون يف أعامق املحيط يُشاهدون املئاِت من املصابيح الكهربائيه!«: 

۱( أعامق: جمع مکس أو تكسري )مفرده: عمق، مذکر(- مجرور بحرف الجر 

۲( الغّواصون: جمع سامل للمذکر- اسم مبالغة )للوسيلة أو اآللة(- معرّف بال 

٣( املئات: اسم- جمع سامل للمؤنث- نكرة- مفعول أو مفعول به

۴( يُشاهدون: مضارع- مزيد )مصدره عل وزن »مفاعلة« ( مجهول أو مبني للمجهول 

عّین األصح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»ذهبنا مع االرُسة إىل الحديقة العاّمة ليلًة و التقطنا صوراً يف ضوء ينبعث من املصابيح!«: 

۱( شبانه با خانوادۀ خود به پارکی عمومی رفتیم و در زیر نور چراغ های نورانی عکس هایی گرفتیم! 

۲( شبی با خانوادۀ خود به پار کی عمومی رفته بودیم و زیر نور چراغ که فرستاده می شد عکس گرفتیم! 

۳( به شب همراه خانواده به پارک عمومی رفته بودیم و در زیر نور چراغ هایی که ارسال می شد عکس گرفتیم! 

۴( شبی همراه خانواده به پارک عمومی رفتیم و در نوری که از چراغ ها می تابید عکس هایی گرفتیم!
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 عّین الصحيح عن نوعية الكلامت و إعرابها فيام اُشري اليه بخّط.-   

»منع الطبيب املريض خمس عن العمل، فامتنع!«: 

۱( العمل: اسم- مفرد مذکر- مبني- مجرور بحرف الجر، من العمل: جار ومجرور 

۲( املريض: اسم- مفرد مذکر- معرّف بأل- معرب- مفعول أو مفعول به و منصوب 

۳( امتنع: ماٍض- مزيد ثاليث )من باب افتعال(- متعدٍّ )للطلب(- فعل و مع فاعله جملٌة فعلية

۴( منع: فعل ماٍض- للغائب- مجرد ثاليث- متعدٍّ )للمطاوعة(- فاعله »الطبيب« و الجملة فعلية 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»إنّهم يعملون لدنياهم كأنّهم سوف يعيشون أبداً«: 

۱( آن ها برای دنیای خود به گونه ای کار می کنند که گویی همیشه زندگی خواهند کرد! 

۲( بی تردید آنان برای دنیای خویش طوری عمل می کنند انگار برای همیشه زنده هستند! 

۳( آنان به خاطر دنیایشان طوری عمل می منایند گویی تا ابد زندگی می کنند!  

۴( بی شک آن ها به خاطر دنيا کار می کنند به گونه ای که تا ابد زنده خواهند ماند!

عّین الصحيح عن نوعّية الكلامت فيام اُشري إليه بخّط.-   

»تعيش األسامك يف البحر و أنواعها ُمخِتلفة!«: 

۱( البحر: اسم- مفرد مذکر- معرّف بال- مجرور بحرف الجر؛ يف البحر: جار و مجرور 

۲( األسامک: جمع مکّس أو تكسري )مفرده: سمكة، مؤنث(- معرّف بأل- فاعل لفعل »تعيش« 

۳( مختلفة: مفرد مؤنث- اسم فاعل )مصدره: اختالف، من باب افتعال(- صفة و تابع للموصوف »أنواع«

۴( أنواع: جمع مکّس أو تكسري )مفرده: نوع، مذکر(- موسوف و صفته »مختلفة«، و »ها«: ضمري متّصل 

عّین األصح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

)يا أيّها الّذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون(: 

١( ای کسانی که ایامن آورده اید؛ چرا بدانچه می گویید عمل منی کنید! 

۲( ای کسانی که ایامن آورده اند؛ آنچه را می گویید چرا انجام منی دهید! 

۳( ای کسانی که ایامن آورده اید؛ به آنچه می گویید چرا عمل منی کنید!

۴( ای کسانی که ایامن آورده اند؛ چرا می گویید آنچه را انجام منی دهید! 

عّین ما ليس فيه اسم نكرة: -   

۲( كان الحكم يف الفريق ُحسیناً!  ۱( دفن سنجاب يف الرتاب بعض جوزات البلوط!   

۴( هجم العب يف امللعب عل املرمی! ۳( الّشجرة الخانقة تنمو يف غابات بعيدة!   
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عّین األصح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»إّن الّتقوى تتجىلَّ يف عمل اإلنسان، لذلک یؤکّد القرآن عىل العمل ال عىل القول!«: 

۱( تقوی در اعامل انسان تجلّی می کند، بنابراین است که قرآن روی عمل تأکید کرده نه روی سخن! 

۲( پرهیز گاری در عمل کردن بر انسان جلوه می کند، و بدین جهت قرآن بر عمل سفارش کرده است نه بر سخن گفنت! 

۳( پرهیزکاری در عمل کردن بر انسان متجلی می شود، بنابراین قرآن به عمل کردن سفارش داد نه به سخن!

۴( تقوی در عمل انسان جلوه گر می شود، به این خاطر قرآن بر عمل کردن تأکید می کند نه بر سخن گفنت! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.  -   

، َهب يل ُحكامً و ألِحقني بالّصالحني«:  »ربَّ

۱( خدایا، به همین حکمتی ببخشای و مرا جزء نیکان قرار بده! 

۲( پروردگارا، مرا دانش داده ای پس مرا به درستکاران بپیوند! 

۳( ای خدا، مرا حکمت و دانش عطا کرده ای پس مرا جزء صالحین قرار بده! 

۴( ای خدای من، به من حکمتی عطا کن و مرا به مصالحان ملحق منای!

عّین األصّح يف الجواب للرتجمة.-   

»التستطيع الحرباء أن تُدیر عّیَنيها معاً يف جهة واحدٍة و يف وقٍت واحٍد!«: آفتاب پرست ....... 

۱( منی توانست که چشامنش را با هم در یک جهت و یک زمان بگرداند! 

۲( قادر نیست که چشم خود را، هم زمان و در یک سو با هم بگرداند! 

۳( منی تواند دو چشم خود را با هم، هم زمان و در یک جهت بچرخاند!

۴( قدرت ندارد، چشمش را، با همدیگر، هم سو و هم زمان بچرخاند! 

عّین األصّح يف الجواب للرتجمة.-   

ُر به الحيواناِت لالبتعاد عن الخطر!«:  »للغراب الذي هو جاسوس الغابة سوت يُحذِّ

۱( برای کالغی که چون جاسوس جنگل است صداهایی است هشداردهنده برای دور شدن از خطر! 

۲( کالغ که جاسوس است صداهایی دارد که به حیوان های جنگل هشدار می دهد برای دوری از خطر!  

۳( کالغ که جاسوس جنگل است صدایی دارد که به وسیله آن به حیوانات برای دور شدن از خطر هشدار می دهد! 

۴( برای جاسوس جنگل، کالغ، صدایی است که به وسیلۀ آن به حیوان ها هشدار دور شدن از خطر را می دهد!

عّین األصح يف الجواب للرتجمة:-   

)هو الّذي يقبل الّتوبة عن عباده و يعفو عن الّسيِّئات(: 

١( او هامن کسی است که از بندگان خود توبه می پذیرد و از بدی هایشان در می گذرد! 

۲( او کسی است که نسبت به عباد خود توبه پذیر است و بدی هایشان را عفو می کند! 

٣( او است که توبۀ عباد خویش را قبول می کند و بدی هایشان را عفو می کند! 

۴( او کسی است که توبه را از بندگانش می پذیرد و از بدی ها در می گذرد!
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عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»ال تتعّجب من الّذين يذهبون إىل مناطق بعيدة ملشاهدة مناظر ها!«:  

۱( دیدن مناظر مناطق دور برای کسانی که آنجا می روند، تعجبی ندارد! 

۲( هیچ تعجبی ندارد که کسانی به مناطق دور بروند تا مناظر آن را ببینند! 

۳( از کسانی که به مناطقی دور برای مشاهده منظره های آن می روند، تعّجب نکن!  

۴( کسانی هستند که به مناطق دوری می روند تا منظره های آن را ببینند، از آن ها تعّجب مکن!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»بعض أعامل الّدالفني، مثل بكائهم و أنّها تغّني كالطّيور، يُحرّين!«: 

۱( 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 رسگردان 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 متحیر می کند!
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پایۀ یازدهم

عّین املوصوف نکرة:-  

۱( ألف العلامء کتُباً يف َمجاالت الرتبية و التعليم يرتبط بعضها باملتعلّم! 

۲( َعل املتعلّم أن يکون عامالً مِبا يَقول! 

۳( َمن يستمع إىل الّدرس جيَداً يرُسب يف االمتحان!

۴( علیک أن تدعو املخاطبني ِبکالمک الجميل إىل العمل الصالح! 

 »تصمیم گرفتیم جشن را به مدت دو ماه به تأخیر بیندازیم تا همه دوستامنان در آن رشکت کنند!« عّین الّصحيَح:-  

ل الحفلة ملّدة شهرين ليُشارک فيها األصدقاء کلّهم!  ۱( کاَن عزُمنا أن نُؤجِّ

لْنا الحفلة ملّدة شهرين لِمشارکة جميع األصدقاء!   ۲( قَرَّرنا أن أجعَّ

ل حفلتنا لعّدة أشهر ليُشارک کُّل أصدقائنا فيها!   ۳( َعزَمنا أن نُؤجِّ

ل الحفلة ملّدة شهرين حتّى يشارک فيها جميُع أصدقائنا!  ۴( قَرَّرنا أن نُؤجِّ

عّین جملة وسفية يف محل إعراب الرّفع:-  

۲( أعيش اآلن يف راحة ال اُريد أن أفقدها!  ۱( قولوا حّقاً يُغضب أهل الباطل غضباً!   

۴( قد تنزل من السامء نعمٌة جاهزة مل نشاهدها من قبل! ۳( أتحّمل مشّقات تکون يف مسري تقّدمي يف الحياة!   

»إن سمعَت کالماً تَعلمه فهو تذکُّر، و إن ال تعلمه ففکِّر فيه!« عّین الرتجمة الصحيحة: -  

١( اگر سخنی را شنیدی که آن را می دانی پس آن تذکر است، و اگر منی دانی پس درباره ی آن فکر کن!

۲( هرگاه سخنی پس آن تذکّر بوده است، و اگر منی دانی پس در مورد آن بیاندیش!  

۳( اگر کالمی را گوش دادی که آن را می دانستی پس آن تذکّری است، و اگر منی دانستی پس فکرش را بکن!

۴( هرگاه به سخنی گوش دادی که آن را می دانی پس آن تذکّری بوده است، و اگر منی دانی پس درباره اش بیاندیش! 

!« عّین الرتجمة الصحيحة:-   »ملّا دخلُت املکتبة شاهدت طاّلباً يُطالعون دروسهم بجدٍّ

۱( وقتی وارد کتابخانه شدم دانش آموزانی را دیدم که با جدیّت دروس خود را مطالعه می کردند!  

۲( آن گاه که به کتابخانه داخل شدم دانش آموزان را دیدم که دروس خود را با جدیّت مطالعه می کنند!

۳( آنگاه که وارد کتابخانه ای شدم دانش آموزانی را مشاهده کردم که با جدیت درس های خود را مطالعه می کنند! 

۴( وقتی داخل کتابخانه ای شدم دانش آموزان را مشاهده کردم که به طور جّدی درس های خود را مطالعه می کردند!
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عّین مضارعاً ميکن أن يُعادل »املايض االستمراري« يف الفارسية: -  

۱( َسنجد برنامجاً لک یُعینک يف دروسک کلّها! 

۲( شاهدُت مناظر يف طريق الّسفر يُعجبني جاملُها! 

به من الحقائق! ۳( العائل يَستشري الّصادَق يف اُموره حتّى يُقرِّ

ث بکّل ما يسمع به، و هذا عمل غري صحيح!  ۴( بعُضنا يُحدِّ

»امروز، کتابی را مطالعه کردم که آن را قبالً خریده بودم!«: عّین التعريب الصحيح:-  

۲( طالعت اليوم کتاباً قد اشرتيته من قبل!  ۱( قرأت اليوم الکتاب الذي اشرتيته قبالً!    

۴( طالعت هذا اليوم الکتاب قد اشرتيت من قبل! ۳( قرأت هذا اليوم کتاباً اشرتيت قبالً!    

عّین الصحيح يف التعريب.-  

»هر چه را شنیدی برای مردم نقل مکن!«:

ث الناس جميع ما سمعته! ۲( لن تتحدَّ ث مع الناس کّل تسمع به!      ۱( ال تتحدَّ

ث الناس بجميع ما تسمعه!  ۴( لن تُحدِّ ث الناس بکّل ما سمعَت به!      ۳( ال تُحدِّ

عّین الخطأ:-  

۱( استمعت إىل متکلّم کالُمه لنّي: به گویندۀ نرم سخنی گوش فرا دادم! 

۲( أعوذ بالله من قلب ال يخشع: از قلبی که فروتنی منی کند به خدا پناه می برم! 

۳( اُفتِّش آن کتاب قد رأيته أمس: به دنبال کتابی می گردم که دیروز آن را دیده بودم! 

۴( إّن املرء مخبوء تحت لسانه إىل أن يتکلّم: انسان زیر زبانش پنهان است تا اینکه سخن بگوید!

»به روستایی مسافرت کردم که تصویر آن را در ایّام کودکی ام دیده بودم!«. عّین الصحيح يف التعريب:-   

۱( قد سفرت إىل قرية و کنت رأيت تصويرها يف ايّام الّصغر! 

۲( قد سافرت إىل القرية و رأيت تصويرها يف أيّام الّصغر! 

۳( سافرت إىل قرية شاهدت صورتها أيّام ِصغري!

۴( سفرت إىل القرية الّتي کنت شاهدت صورتها أيّام ِصغري! 

»اُفّتش آن معجم يُساعدن يف فهم الّنصوص!« عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيفّ:-   

- مبني للمعلوم / فعل و مع فاعله جملة فعلية  ۱( اُفتّش: مضارع- مزيد ثاليث )من باب تفعل(- متعدِّ

۲( النصوص: اسم- جمع مکّس أو تکسري )مفرده: نّص، مذکر(- معرف بأل- معرب/ مضافه إليه و مجرور 

۳( ي )يساعدين(: اسم- ضمري متّصل- للمتکلم وحده- مبني / مضاف إليه و مجرور، و النون حرف وقاية 

۴( يساعد: للغائب- مزيد ثاليث )من باب مفاعلة(- الزم/ فعل مرفوع و مع فاعله جملٌة فعلية و صفة للموصوف »معجم«
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عّین املفعول غیر موصوف بجملة:-   

۱( تُنَقل أنابيب يشرتيها املشرتي إىل املخزن!  

۲( إنّنا قد نکره شيئاً ال نُحبّه و إن کان فيه خرٌي! 

۳( يُؤدِّي الوالدان دوراً مهاّمً ال يُؤّديه غريُهام من الّناس! 

۴( إن عرفَت مکاتَب تدعوک الی الرّشک فقد تَعرف طريق الّضالل!

عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.  -   

عاِب!«:  »الصديُق الحقيقّي يُعرَف عند الصِّ

۱( الصديق: اسم- مفرد مذکر- معرف بأل- معرب/ مبتدأ و مرفوع و خربه »الحقيقي« 

٢( الحقيقّي: اسم- مفرد مذکر- معرف بأل- معرب / مضاف إليه و مجرور للمضاف »الصديق« 

۳( الصعاب: جمع مکّس أو تکسري )مفرده: صعب، مذکر(- معرّف بأل- معرب / صفة و مجرور بالتبعية 

- مجهول )= مبني للمجهول( / فعٌل و مع نائب فاعله جملٌة فعلية و خرب ۴( يُعرف: فعل مضارع- متعدٍّ

عّین الجملة الّتي ليس فيها الّصفة:-   

۲( اِشرتيت رشيحة کان فيها إشکال! ١( له صديق يُساعده يف الّشدائد!     

۴( کاد يغرق عندها کذب للمرّة الثّالثة!  ۳( ُحکی أن شاباًّ کان کّذاباً!     

عّین ما ليس فيه الوصف:-   

۲( اللّهّم إيّن أعوذ بک من دعاء ال يُسمع!  ۱( اُفتّش آن معجم يساعدين يف فهم الّنصوص!    

۴( من خاف الّناس من لسانه فهو من أهل الّنار!  ۳( عصفت رياح شديدة خّربت بيتاً أمام الّشارع!    

عّین الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-   

۲( ما فعلَت ِمَن الَخرياِت َوَجَدتَها ذَخريًة آلِخرتَِک! ۱( هذا املَعبَُد أَحُد اآلثاِر الَقدميِة يف محافَظَِتنا!    

۴( إنُّه طائٌر يَنقُر ُجذوِع األشجاِر و يَصَنُع الُعشِّ فيها! نجاُب أن يَطرَي أکرثَ ِمن َخمسنَي قََدماً!    ۳( يَستَطيُع السِّ

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»ذهبنا مع االرُسة إىل الحديقة العاّمة ليلًة و التقطنا صوراً يف ضوء ينبعث من املصابيح!«: 

۱( شبانه با خانوادۀ خود به پارکی عمومی رفتیم و در زیر نور چراغ های نورانی عکس هایی گرفتیم!  

۲( شبی با خانوادۀ خود به پارکی عمومی رفته بودیم و زیر نور چراغ که فرستاده می شد عکس گرفتیم!  

۳( یک شب همراه خانواده به پارک عمومی رفته بودیم و در زیر نور چراغ هایی که ارسال می شد عکس گرفتیم!

۴( شبی همراه خانواده به پارک عمومی رفتیم و در نوری که از چراغ ها می تابید عکس هایی گرفتیم! 

عّین الفعل معادالً للاميض البعيد:-   

۲( قلت لصديقي کالماً يغرّي سلوکه يف الّصّف! ١( کان املعلّم يُقنعنا أن نقول کالماً ليّناً!    

۴( سألت معلّمي سؤاالً قد فّکرت عنه من مّدة!  ۳( اإلنسان العاقل ال يعرّض نفسه إىل مواقع التُّهم!    
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»کتب له الطّبيب الحبوب املسکِّنة!« عّین الصحيح:-   

۱( الحبوب: جمع مکّس أو تکسري )مفرده: حّب، مذکر(- نکرة- مفعول به 

۲( کتب: فعل مايض- للغائب- مجرّد ثاليث- فاعله »الطبيب« و الجملة فعلية 

٣( املسّکنة: مفرد مؤنث- مشتق و اسم فاعل )مصدره: سکونة(- صفة أو نعت

۴( ُهـ: اسم- ضمري منفصل- للغائب- مجرور به حرف الجر؛ و فتحة حرف الالم بسبب وجود الضمري 

عّین ما ليس معادالً للاميض االستمراري الفاريس:-   

۲( کانت الصعاب تُذّل أخي بسبب عدم توکّله!  ۱( کان البستان يغرق يف الجامل يف فصل الربيع!    

۴( کان الطّالب الحاذق محبوباً عند اآلخرين!  ۳( کان البالء يَقطع رجايئ يف األيّام املاضية!   

عّین الفعل الّذي يدّل عىل البعيد يف الفارسّية:-   

۲( ليست املشاکل قادرًة عل هزمية کّل شخص!  ۱( ما کانت اُخته تستطيع أن تتکلّم و هي بکامء!    

۴( لن تکون من أقوياء الّناس إالّ من تتوکّل عل اللّه! ۳( کانت کّل الحدائق ُملئت باألزهار الجميلة!   

عّین الجملة الوصفية تعادل املايض االستمراري يف الفارسية: -   

۲( رُب کالٍم يجلب لک املشاکل!  ۱( شاهدت صباحاً طرياً يغّني!    

۴( خري األموال زرٌع َزرعه صاحبه! ؛ أطلب منک قلباً يخضع لک!      ۳( ربِّ

»أَطلب األدوية املکتوبة عىل هذه الورقة« عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيفّ:-   

۱( أطلب: مضارع- للمتکلم وحده- مزيد ثاليث- فاعله ضمري »أنا« املسترت 

۲( هذه: اسم- إشارة للمفرد املذکر- مجرور به حرف الجر؛ عل هذه: جار و مجرور 

۳( املکتوبة: مفرد مؤنث- مشتق و اسم مفعول )مصدره: مکاتبة(- صفة أو نعت

۴( األدوية: اسم- جمع مکّس أو تکسري )مفرده: دواء، مذکر(- معرف بأل- مفعول به 

عّین الصحيح يف قراءة الکلامت:-   

۱( ِمْن أخالِق الَجاِهِل املُعارِضُة قَبَل أْن يَفَهْم!    

۲( إنَّ االِمِتحانات تُساِعُد الطُّاّلَب يِف تَعلُّم ُدروِسهم!

ُة الَقصريُة تُبنيَّ لَنا نَتيجُة الِکذِب!     ۳( هذِه الِقصِّ

۴( إنَّها أَشارَْت يِف إحَدى ُمقاِبالتها إىَل األدعيِة اإلسالميَّة! 

عّین ما يعادل املايض البعيد يف الفارسية: -   

۲( من زرع يف الّدنيا حسنة يحصد يف اآلخرة حسنة! ۱( اِتقوا اللّه حتّى يجعل لکم فرقاناً!    

۴( طلبُت لباساً من اُّمي اِشرتته يل أمس!   ۳( کان الطاّلب يستمعون إىل کالم االُستاذ!    
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»يُعجبني عيٌد يَفرح فيه الفقراء!« عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيفّ:-   

۱( يعجب: مضارع- مزيد ثاليث )من باب إفعال(- فاعله ضمري »هو« املسترت 

۲( ي: اسم- ضمري متّصل- للمتکلّم وحده- مفعول به و النون حرف وقاية 

۳( يفرح: فعل مضارع- للغائب- مجرد ثاليث- و الجملة اسميٌة وصفة للموصوف »عيد«

۴( الفقراء: جمع مکّس أو تکسري )مفرده: فقري، مذکر(- معرّف بأل- فاعل لفعل »يعجب« 

»يجب عىل اإلنسان اإلجتناب آن ذکر األقوال الّتي فيها احتامل الکذب!« عّین الصحيح:-   

۱( االجتناب: مفرد مذکر- مصدر من باب افتعال- معرّف بأل- فاعل لفعل »يجب« ومرفوع 

۲( يجب: مضارع- للغائب- مجرد ثاليث- فاعله ضمري »هو« املسترت و الجملة فعلية 

۳( ذکر: اسم- مفرد مذکر- مو صوف أو منعوت- مجرور به حرف الجر، آن ذکر: جار ومجرور

۴( األقوال: جمع مکّس أو تکسري )مفرده: قول، مذکّر(- معرّف بأل- صفة و تابع للموصوف »ذکر« 

عّین الخطأ يف قراءة الکلامت: -   

َر أربُعة طاُلٍَّب أْن يَِغيبُوا آن االِمِتحاِن!  ۲( قَرَّ ۱( ِمْن أخالِق الَجاِهِل اإلَجابُة قَبَل أْن يَسَمَع!   

اِدَق ِبِصدِقِه ما ال يَبلُغه الَکاِذب ِبکذبِه! ۴( يَبلُُغ الصَّ اِطی!     بَْت بَيتاً َجنَب الشَّ ۳( َعَصفْت ِرياٌح َشِديدٌة َخرَّ

عّین ما يعادل »مايض البعيد« يف الفارسية: -   

۲( قرأت اليوم صحيفة ما رأيتها من قبل!  ۱( أ يَصّدق العاقل ما قاله الکاذب و لو کان کثرياً!   

۴( فُتح الباب الّذي يوصل الطالب إىل صالة االمتحان!  ۳( تعيش أسامک يف هذا النهر تکون لها ألوان کثرية!   

»َزرٌع يزرعه صاحبه خري من األموال االُخرى!« عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيفّ:-   

۱( يزرع: مضارع- للغائب- فاعله ضمري الهاء املتصل- الجملة فعلية و صفة 

۲( صاحب: اسم- مفرد مذکر- مشتق و اسم فاعل- مفعول به لفعل »یزرع« 

۳( زرع: اسم- مفرد مذکر- نکرة- مبتدا و الجملة اسمية

۴( خري: مفرد مذکر- مشتق و اسم تفضيل- معرفة- خرب 

»أنا أعوذ بالله من نفٍس ال تَشبُع!« عّین الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيفّ:-   

۱( أنا: اسم- ضمري منفصل- للمتکلّم وحده- مبتدأ و الجملة اسمية 

۲( أعوذ: مضارع- مزيد ثاليث- فاعله ضمري »أنا« البارز و الجملة فعلية 

۳( اللّه: لفظ الجاللة- اسم- مفرد مذکر- معرفة )علم(- مفعول به لفعل »أعوذ«  

۴( تشبع: مضارع- للمخاطب- فاعله ضمري »هي« املسترت و الجملة فعلية و صفة أو نعت

»جاَء تالميذ اىل صّفنا يدعوننا إىل العمل الّصالح بکالم جميل!« عّین الرتجمة الصحيحة:-   

۱( دانش آموزان به کالس ها آمدند و ما را با سخنی زیبا به کار نیک فراخواندند! 

۲( دانش آموزانی که به کالسامن آمدند ما را با کالم زیبا به کاری نیک دعوت می کردند! 

۳( دانش آموزانی به کالسامن آمدند ما را با سخنی زیبا به کار نیک دعوت می کردند! 

۴( دانش آموزان به کالس ها آمده و ما را با کالم زیبا به کاری نیک فراخواندند!



عربی جامع کنکور انسانی

42

عّین الصفية جملًة:-   

بة للبيوت آِخر االُسبوع! ۲( ستعصف رياٌح شديدٌة مخرِّ ۱( رأيت إمرأة فاضلًة کانت ملتزمة بالحسنات!    

۴( أراک تبتعد آن الّسيّئات لوفائک بالعهد!  ۳( ِمن فضلک أعطني قميصاً مببلغ تسعة و عرشين رياالً!   

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»يف مکتبتنا معجٌم ُجمعت فيه کلامت يستخدمها العرُب وفقاً أللسنتهم!«: 

۱( کتاب لغتي نزد ما در کتابخانه است که کلامتی را جمع کرده اند و عرب ها آن کلامت را مطابق زبان هایشان بکار برده اند!

۲( در کتابخانه فرهنگ لغتی داریم که در آن کلامتی را جمع آوری کرده اند که عرب ها آن ها را مطابق زبانشان بکار برده اند!

۳( در کتابخانه ها فرهنگ لغتی است که در آن کلامتی جمع آوری شده که عرب ها آن ها را مطابق زبانه ای خودشان بکار می برند!  

۴( کتاب لغتی نزد ماست که در آن کلامتی جمع آوری شده اند که عرب ها آن ها را مطابق زبان خودشان بکار می برند!

عّین الصحيح آن نوعية الکلامت. »شاهدنا سنجاباً يقفز من شجرٍة إىل شجرٍة!«:-   

۱( شاهدنا: ماٍض- للمتکلّم مع الغري- مزيد ثالثی )مصدره: مشاهدة، من باب مفاعلة(- فاعله ضمري »نا« و الجملة فعلية

۲( يقفز: مضارع- للغائب- مجرد ثالىث- مع فاعله جملٌة اسمية و صفة للمو سوف »سنجاباً« 

۳( شجرة: اسم- مفرد مذکر- نکرة- مجرور بحرف الجر؛ من شجرة: جار و مجرور 

۴( سنجاباً: اسم- مفرد مذکر- معرفة- مفعول أو مفعول به و منصوب

عّین الخرب ليس موصوفاً:-   

۱( اإلميان عیّن جارية تُسَقي منها بذور وجود اإلنسان! 

۲( ذلک مکان کنت أذهب إليه مشتاقاً لزيارة معلّمي الحنون! 

 ۳( الّشدائد يف طول الحياة صخرة نقدر أن نتسلّقها بسهولة إن أردنا!

ي نفَسه من ظلامت الجهل!  ۴( املؤمن املخامس من يُعلِّم اإلنسان کيف يُنجِّ

»اِبحثي آن صديقة مخلصة تُبعدک آن الرّشّ و تُرشدک إىل الخري!« عّین الرتجمة الصحيحة:-   

۱( بر تو است که در جستجوی دوست با اخالص باشی که از رش دورگردی و به خیر ارشاد شوی! 

۲( به دنبال دوست مخلصی باش که تو را از بدی دور گرداند و به سوی خوبی راهنامیی کند! 

۳( به جستجوی رفیق با اخالص بپرداز که تو از بدی دوری کنی و به خیر و نیکی ارشاد شوي! 

۴( در پی رفیقی مخلص باش تا از زشتی دورت کرده باشد و به نیکی هدایتت مناید! 

عّین الفعل يدّل عىل البعيد يف الفارسية:-   

١( کان الرجل قد اقرتح عل ولده أن يشرتک يف السباق! 

۲( کنُت اُتعب نفيس يف القيام بواجبايت ليالً و نهاراً! 

۳( مل يقدر هذا الّشاعر أن ينشد أکرث من عرشة أبيات!

۴( کانت اُخت صديقي تلميذًة يف صغرها و کانت عند اُّمي املعلّمة! 
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درس پنجم 

عّین العدد نعتاً:-   

۲( عندما تطلع النجوم اِخرَت واحدًة منها لک!   ۱( قضينا ثالث لياٍل باردة يف الّصحراء!     

۴( اُذکر يف أعاملک اليوميّة اثنني: التفّکر و الّصدق! ۳( ال يُسمع صوٌت من اليد الواحدة أبداً!    

»يجب أن نقول لبعض الّناس أنتم الّذين ال تستطيعون أن تقفوا عىل رجلکم، فکيف تستطيعون أن تقفوا عىل قولکم!«-   

عّین الرتجمة الصحيحة: 

۱( باید به بعضی مردم بگوییم شام که منی توانید روی پای خود بایستید، چگونه می توانید روی سخن خود بایستید! 

۲( باید به برخی انسان ها این گونه گفت شام توان ایستادن بر روی پای خود را ندارید چطور بر روی حرف خود توان ایستادن دارید! 

۳( واجب است به برخی از مردم گفته شود شام نتوانستید بر پای خود بایستید پس به چه صورت می توانید بر حرف خود بایستید! 

۴( رضوری است به بعضی از انسان ها چنین بگوییم شام که قدار بر ایستادن روی پا نیستید، چگونه بر سخن خود

قدرت ایستادن دارید! 

عّین العدد ليس نعتاً:-   

۱( مل يشرتک أربعة معلّمني يف جلسة قاعة املدرسة!    

۲( هناک يف ساحة البيت شجرة واحدة مثرتھا الربتقال! 

۳( اِشرتيت مجلّتني اِثنتني من بانع الّصحف يف هذا الّشارع!

۴( الّدرس الثّاين من هذا الکتاب صعب لنا و علينا التّدقيق فيه! 

عّین النعت ليس مجروراً:-   

۲( نحن نحاول أن نصّدر منتجاتنا الزراعيّة إىل الخارج! ۱( علينا أن نستمع إىل علامئنا العظام الکتساب الفضائل!   

۴( زادت أوراق األشجار الربيعيّة و تزيّنت الحدائق! ۳( إيّن أحب أن أرث کّل الصفات الحسنة من والدّي!   

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للتعريب:-   

»به دنبال کتابی نفیس در کتابخانه ی بزرگ شهرگشتم تا مرا در حل سؤاالت علمی ام کمک کند!«: 

۱( بحثت آن کتاب نفيس يف املکتبة الکبرية للمدينة لکي يهديني إىل حّل السؤاالت العلميّة!  

۲( فتّشت آن کتاب قيّم يف مکتبة املدينة الکبرية ليساعدين يف حّل أسئلتي العلميّة! 

۳( يف مکتبة عظيمة يف بلد فتّشت آن کتب مثينة تساعدين يف حّل اسئلة العلميّة!

۴( يف مکتبة بالدي العظيمة بحثت آن کتب نفيسة لهدايتي يف حّل مسائل العلميّة! 

عّین األصخ و األدّق يف الجواب للرتجمه:-   

»کان صوت اُولئک األطفال الّذين يلعبون يف انتهاء الّساحة فرحني يصل إىل آذاننا، و نحن أيضاً کّنا مسورين بفرحهم!«:

۱( آن بچه ها هستند که در حیاط انتهایی با شادی بازی می کنند و صدایشان به گوش ما می رسد و ما را شاد می کند! 

۲( صدای آن کودکان که در آخر حياط با شادی بازی می کنند به گوش ما می رسد و ما نیز به شادی آن ها شاد هستیم! 

۳( صدای آن بچه ها که با شادی در انتهای حیاط بازی می کنند به گوش های ما می رسید، و ما نیز به شادی آن ها شاد بودیم!

۴( آن کودکان که در آخر حياط بازی می کنند صدایشان به گوش های ما می رسید، و ما را با شادی خود شاد کرده بودند!
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عّین غري املناسب للمفهوم:-   

۱( لن يهلک امرؤ عرف قدر نفسه!: جایی بنشین که بر نخيزانندت! 

۲( کأنَّ إرضاء الّناس غاية ال تُدرک!:  زندگی به مراد مردم نتوان کرد! 

٣( املرء عل دين خليله و قرینه!: تو اول بگو با کیان زیستی     پس آنکه بگویم که تو کیستی! 

۴( عاتب أخاک باالحسان إليه!: عتاب دوست خوش باشد و لیکن     مر آن را نیز پایانی بباید!

»آیا تا کنون به این مساله فکر کرده ای که رنگ زیبای اتاق تو سبب آرامش انسان می شود!«. عّین الصحيح:-   

۱( ۱ تفّکر إىل هذه املسألة أّن اللون الجميل لغرفتک يسبّب السکون لإلنسان! 

۲( هل کنت تفّکر إىل هذه املسألة أّن لون غرفتک الجميل هو بسبّب الهدوء للفرد!  

۳( هل فّکرت إىل اآلن لهذه املسالة أّن لون غرفتک الجميلة هو يسبّب السکون للفرد!

۴( هل فّکرت إىل اآلن آن هذه املسألة بأّن لون غرفتک الجميل يسبّب السکينة لإلنسان!

 

عّین األصّح و األدّق يف التعريب. -   

»بر ماست که دانشمندان را به عنوان مشعل هدایت انتخاب کنیم تا ما را به راه حق راهنامیی کنند!«: 

۱( يجب علينا أن ننتخب علامءنا رساج الهدى إلرشادنا إىل سبيل الحّق! 

۲( علينا أن نتّخذ العلامء کمشعل الهداية حتّى يرشدونا إىل طريق الحّق! 

۳( الواجب علينا اختیار علامء کمصباح للهدی ليدلّنا إىل الرصاط الحقيقة!

۴( يلزم علينا لکي نتّخذ فضالءنا مشعالً للهداية حتّى يهدوننا طرق الحقيقة! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة: -   

»يُريد الله من عباده أن ال يحرّموا الّنعم االلهّية عىل أنفسهم و ال يَُضيُِّعوها!«: 

۱( پروردگار از بندگان خویش خواسته است که نعمت های او را بر خود حرام و تباه نکنند! 

۲( خواسته ی خداوند از بندگان این است که موهبت های خدا را بر خودشان حرام و ضایع نکنند! 

۳( خداوند از بندگان خویش می خواهد نعمت های الهی را بر خویش حرام نکنند و آن ها را تباه نسازند!  

۴( خدا از بنده های خودخواسته است که نعمت پروردگار را بر نفس خویش تحریم نکنند و آن ها را ضایع نسازند! 

عّین املوصوف جمع تکسري:-   

۱( إيّن اُحّب أن اُنفق مبا عندي عل مساکني يسکنون يف جوارنا! 

۲( شاهدت يف ساحل البحر صيّادين ملئت شبکتهم باألسامک! 

۳( هناک يف الرشکة موظّفون يعملون بنٍظم يف کل اُمورهم!

۴( لوطننا مقاتلون هم اُسوٌة لجميعنا يف األخالق و التقوى! 

ما هي الرتجمة الدقيقة لهذه العبارة: »اَُفتُِّش آن کتاٍب يُساِعُدن يف فهِم الّنصوص«-   

۱( دنبال کتابی گشتم که مرا در فهم متون یاری کند. 

۲( دنبال کتابی می گشتم که مرا در فهم متون یاری می کرد. 

۳( دنبال کتابی می گردم که مرا در فهم متون یاری کند. 

۴( کتابی را بررسی می کنم که به من در فهم متون یاری برساند.
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سواالت تستی
درس ششم

پایۀ یازدهم

»با احمق مجادله مکن زیرا شنوندگان منی توانند فرق بین تو و احمق را درک کنند!« عّین التعريب الصحيح:-  

۱( ال تُكلّمي الُحمقى ألّن املستمعات اليقدرون أن يفهمن الفرق بينک و بينهّن! 

۲( ال تُجادل األحمق ألّن املستمعین ال يقدرون أن يُدركوا الفرق بينك و بني األحمق! 

۳( ال تُجاديل الُحمقى ألّن املستمعات ما قادرين أن يعرفوا الفرق بينك و بني األحمق!

۴( ال تُكلّم األحمق مجادلة ألّن املستمعین ليسوا بقادر أن يعرفوا الفرق بینک و األحمق! 

عّین ما فيه الّنهي عن القيام بالعمل:-  

۲( ال حيلة لنا إاّل التمّسک بالعمل و االلتزام بالعهود! ۱( النجاح و ال فوز ملن يُريدهام بال جهاد و عمل!    

۴( ال تَغرتّوا مبا لديكم، فرمّبا يزول يف لحظة!  ۳( ال تَبلغون بأقوالكم آمالَكم، فإّن الهّمة دواؤكم!    

 عّین الرتجمة الصحيحة:-  

ى يف اللّغتني الفارسّية و العربّية، الكلامت الدخيلة!«:  »املُفردات الّتي دخلت العربّية من لغات اُخرى، تسمَّ

۱( واژگانی را که از دو زبان فارسی و عربی داخل یکدیگر می شوند، در هر دو زبان واژگان دخیل می نامند! 

۲( مفرداتی که از زبان های دیگر در زبان عربی واردشده، در دو زبان فارسی و عربی، کلامت دخیل نامیده می شوند! 

۳( واژگانی را که در زبان عربی از زبان دیگری داخل می شود، در زبان های فارسی و عربی مفردات داخل شده می نامند!

۴( مفرداتی که از زبان عربی به زبان های دیگر وارد می شود، در زبان های فارسی و عربی مفردات واردشده نامیده می شود!

 

عّین حرف الالم جازماً:-  

۱( اِعترِب بالتّجارب ليطول لک عمرک مع الربكة! 

۲( التلميذ ليطلب العلَم و ال يکسل ليقرب الخرُي إليه!  

۳( سافر إىل إحدى الجزر االستوائيّة ليشاهد الحيوانات النادرة!

۴( ملّا غربت الشمُس جلسُت مع جّديت ألتكلّم معها عن الوقائع! 

عّین حرف الاّلم جازماً:-  

۲( يخرج أخي األكرب ليطلب الّرزق لنا كّل يوم!  ۱( اُريد أن أجتهد كثرياً ألنجح يف الُسباق!    

۴( کنُت قد سعيت للرجوع إىل املكتبة لكّني مل أستطع! ۳( ليَعتمد عل نفسه أخي الّصغري يف اُمور حياته!   
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عّین ما فيه طلٌب للقيام بالعمل:-  

۲( قاموا ليذهبوا إىل املدرسة!  ۱( ليذهبوا إىل املدرسة!      

۴( هم اِجتَمعوا لِلّذهاب إىل املدرسة قبل فوات الفرصة! ۳( لَهم إّما الّذهاب إىل املدرسة و إّما البقاء فيها!    

عّین الصحيح:-  

۱( إمّنا َمن لَم يلد و مل يولد، هو اللّه: کسی که نزاده و زاده نشده، فقط اللّه است! 

۲( جاَءت األُمُّ بالحبوب لفراخها الّصغرية: مادر با دانه ها نزد جوجه های کوچک آمد!  

۳( يُنفقون من أحسن ما يُحبّون أكرث من قبل: با کامل میل از نیکوترین چیزی که دوست می دارند، انفاق می کنند! 

۴( عندما يُلقي الخطيُب محارضًة يُنصت الحّضاُر له: وقتی سخرنان سخرنانی می کرد حارضان با سکوت به او گوش می کردند! 

عّین الخطأ:-  

۱( وصلُت إىل املدرسة و كاد الّدرس أن يبدأ،: به مدرسه رسیدم و درس رشوع شده بود، 

۲( اخذ املعلّم يُدرّس ولكّني مل ألتفت إىل الّدرس،: معلّم رشوع به درس دادن کرد ولی من به درس توجه نکردم، 

۳( ما أجمل عمَل صديقي الّذي أنقذين من الغفلة،: چقدر زیبا است کار دوستم که مرا از غفلت نجات داد،

۴( و لن اُكرِّر الغفلة يف الّدرس بعد هذا!: و بعد از این، غفلت در درس را تکرار نخواهم کرد! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -  

»إن دخلت كلامُت لغة إىل لغة اُخرى ساّمها علامء اللّغة »دخيلة ««: 

١( اگر کلمه ای از زبانی به زبانی دیگر وارد شد علامی زبان شناسی آن را دخيله نامیده اند! 

۲( اگر کلامت زبانی به زبان دیگری وارد شود زبان شناسان آن را دخیل می نامند! 

۳( هر گاه کلامت یک زبان به یک زبان دیگر وارد بشود علامی زبان آن را واردشده نام گذاری کرده اند!

۴( هر گاه کلمه ای از زبانی به یک زبان دیگر داخل شاد زبان شناسان آن را واردشده نام گذاری می کنند! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

)ما يُريد اللّه ليجعل عليكم ِمن َحرج(: 

۱( خداوند منی خواهد که بر شام بحران و دشواری قرار دهد! 

۲( اللّه منی خواهد که شام را در سختی و بحران قرار دهد!  

۳( آنچه خدا می خواهد قرار ندادن شام است در بحران و دشواری!

۴( چیزی که اللّه می خواهد وارد نکردن شام است در بحران و سختی! 

عّین الخطا يف ضبط حركات الكلامت:-   

۲( أنا أَقرأُ األدعيَة واألحاديَث باللُّغِة العربيِة!  ۱( ال تَسترَِش الَكّذاَب فإنُّه يَبعُد علیک الَقريَب!     

ة اُسبوَعیِن! َل األمِتحاَن لِمدَّ ۴( وافََق االُستاُذ أْن يُؤجِّ ۳( تكلّمُت َمَع أصِدقايئ لَيعلَموا كَيَف مُيِكُن لُِهم أْن يَنجحوا!   
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عّین الخطأ: -   

۱( لرَيحِم الناُس عل من كان عزيزاً فاحتُقر: برای اینکه مردم بر کسی که عزیز بوده و حقري شده، رحم کنند! 

۲( الحيوانات مجهزّة بقوى خاّصة لتبتعد عن الخطر: حيوانات مجّهز به قوایی خاص هستند برای اینکه از خطر دور شوند!

۳( ال يَحزنْک قوُل معلّمک، إنّه يريد خیرک دامئاً: سخن معلّمت نباید تو را غمگین سازد، زیرا او همیشه خیر تو را می خواهد!

۴( لَنا أٌب عادل و اُمٌّ حنون مل يُفرّقا بيننا أبداً: ما پدری عادل و مادری مهربان داریم که هیچ گاه بینامن فرق نگذارده اند! 

عّین الصحيح يف التعريب:-   

»با دوستانم صحبت کردم تا بدانند چگونه برای آن ها امکان دارد که در برنامه هایشان موّفق شوند!«: 

۱( تكلّمت مع الزّمالء ليعلموا كيف يكون ممكنأ أن يتقّدموا يف برامجهم!  

۲( تكلّمت مع أصدقايئ ليعلموا كيف مُيكن لهم أن ينجحوا يف برامجهم! 

۳( تحّدثت مع األصدقاء حتّى يعلموا كيف ميكن لهم أن ينجحوا يف برامجهم!

۴( تحّدثت مع زماليئ حتّى يعلموا كيف يكون من املمكن أن يتقّدموا يف برامجهم! 

عّین الخطأ:-   

۱( اُشِعلت الّنار حتّى تحرتق كّل النباتات املرضّة: آتش را شعله ور کرد تا همه ی گیاهان مرض آتش بگیرد! 

۲( هؤالء الناس يَسكنون يف مكان مفرَّح بني جبلني: این مردم در مکانی مفرَّح بین دو کوه سکونت می کنند! 

۳( طُلب من الطاّلب بأن يأتوا بوالَديهم يف يوم الخميس: از دانش آموزان خواسته شد که اولیانشان را روز پنجشنبه بیاورند! 

۴( يَختار عاّمل هذا املصنع شخصاً من بينهم ليدير شؤونهم: کارگران این کارخانه شخصی از میان خودشان انتخاب می کنند تا کارهایشان را اداره کند!  

عّین الخطأ:-   

۱( إّن تباُدل املفردات بني اللّغات يجعلها غنيّة: تبادل کلامت بین زبان ها آن ها را غنی می سازد! 

۲( علينا أن نلنَي للّناس لنحصَل عل قلوبهم: باید با مردم نرم باشیم تا دل های آنان را به دست آوریم! 

۳( يُحاول العلامء دامئاً أن يعرفوا أرسار الظّواهر: سعی دانشمندان همواره اینست که ارسار پدیده ها، شناخته شود! 

۴( يحفظ ريّب الكريم بالدي من رشور الحادثات: پروردگار کریم من، کشورم را از پیشامدهای ناگوار حفظ می کند! 

عّین الفعل قد تغرّي زمانه معنی:-   

۱( إنّه ال ينتاول الطَعلم يف البيت أبداً حتّى يرجع الوالدان من عملهام! 

۲( أنّها اإلنسان التغرر أمام خالقك الرّحيم، فهو الّذي خلقنا كلَّنا! 

۳( إّن هؤالء التّلميذات مل يذهب إىل املتخلف حتّى اآلن! 

۴( إن اُساعدک يف فهم الّدروس أفهمها أنا أيضاً جيّداً!

عّین الخطأ:-   

۱( وصل فريق مدرستنا الفائز إىل املرحلة النهائيّة: تیم برنده مدرسه ها به مرحلۀ نهائی رسید! 

۲( تَدرس بنت االرُسة الكبرية يف هذه املدرسة: دخرت بزرگ خانواده در این مدرسه درس می خواند! 

۳( إّن عباد اللّه الّصالحني يدعونه ليستجيبهم: بندگان صالح خدا او را می خوانند تا آن ها را اجابت کند! 

۴( األنبياء حاربوا املرشکین و جيوشهم العظيمة دامئاً: پیامربان همواره با مرشکان بوسیلۀ سپاهیان خود که با عظمت هستند جنگیده اند! 
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عّین األصُح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»ثقافُة الحوار تَرفع املجتمعات البرشيّة يف املجاالت االقتصاديّة و االجتامعّية و العلمّية، َفلْنحاول أن نستفيد منها!« 

۱( جامعه های برشی با گفتگوهای فرهنگی در زمینه های اقتصادی و اجتامعی و علمی باالبرده می شوند، بدین خاطر سعی می کنیم که از آن ها استفاده کنیم! 

۲( فرهنگ صحبت کردن جوامع برشی را در زمینه های اقتصادی و اجتامعی و علمی باال می کشاند، لذا استفاده کردن از آن باید زمینه تالشامن باشد! 

۳( فرهنگ گفتگو، جوامع برشی را در زمینه های اقتصادی و اجتامعی و علمی باال می برد، پس باید سعی کنیم از آن ها استفاده کنیم! 

۴( گفتگوی فرهنگی جامعه های برشی را در زمینه اقتصادی و اجتامعی و علمی باال می برد لذا تالش ما، باید استفاده کردن از آن باشد! 

عّین حرف الالم جازماً:-   

۲( إذ قُلنا للمالئكة اُسجدوا آلدم فسجدوا! ۱( لِمْن أكرُب الحامقات غري األحمق؟    

۴( مل يعمل لِدنياه ألنّه كان معتقداً باآلخرة!  ۳( عندما يُكلِّمنا اللّه فَلنسمع كالمه!     

عّین الصحيح:-   

۱( قد تُزيِّن السامَء و األرض غيوٌم سوداء و بيضاء: گاهی ابرهایی سیاه وسفید آسامن و زمین را زینت می دهند! 

۲( ذو الّسعة من يُنفق من سعته عن رغبة: توامنند کسی است که توامنندی خود را با میل می بخشد! 

۳( ليصلَّْح هذا الكريّس يف املصَنع عل يد نّجار ماهر: این صندلی باید در کارخانه با مدت نّجار ماهری تعمیر می شد!

۴( تنمو األشجار و أزهارُها الجميلة من بذر غري تحت األرض: درختان و زیبایی شکوفه های آن از بذر کو چکی زیرزمین منو می کنند! 

عّین الصحيح:-   

۱( أ مل تَعلموا أنّني ُمربّیکم و مل أترككم يف مسري تقّدمكم: آیا ندانستید که من مربی شام هستم و شام را در مسیر پیرشفتتان رها منی کنم! 

۲( ألِذهْب إىل متجر أبیک لِرؤية قيمة بعض البضائع الّتي أحتاج إليها: باید برای دیدن قیمت بعضی کاالها که احتیاج داشتم به مغازۀ پدرت می رفتم! 

۳( ال يكذب اإلنسان أبداً إاّل من هو ضعيف يف الّنفس و بعید، من الصداقة: انسان هرگز دروغ منی گوید مگر کسی که در درون ضعیف است و از راستی دور است! 

۴( أمطرت الّسامء كثرياً و أصحبت الطُّرق غري آمنة و امتنع الناُس من السفر: آسامن بسیار می بارید و راه ها ناامن گشته است و مردم از مسافرت کردن امتناع کردند!

عّین الصحيح:-   

۱( ال تستطيع البومة أن تُّحرک عینها فهي ثابتة: جغد چشمش را حرکت منی دهد و آن ثابت است! 

۲( ال تيأس يف مشاکلک من باب رحمة ربّک: در مشکالتت از درب رحمت پروردگارت نا امید مشو! 

۳( طوىب لصديقنا ألنّنا النخاف من لسانه أبداً: خوشا به حال دوستامن زیرا هیچ گاه از زبانش نرتسیده ایم!

۴( ال تنَس أّن إرضاء الناس ليس غايًة تُدَرک: فراموش منی کنی که رضایت مردم هدفی نیست که به دست آید! 

عّین املضارع يعادل املايض البسيط املنفي يف الفارسّية: -   

۲( أيّها اإلنسان؛ ال تظلم كام ال تُحّب أن تُظلم!  ۱( إّن الكافرين مل يؤمنوا بربّهم أبداً!     

۴( ليستمع املؤمن إىل الكالم الحّق ثّم يقبله! ۳( ال تكتب هذه التّلميذُة واجباتها يف البيت!    
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عّین الصحيح يف االعراب و التحليل الرصيف.-   

»ذهبُت إىل املَتجر ألشرتي بطاريّة الّجوال!«: 

۱( أشرتي: فعل مضارع - للمتكلم وحده - مزيد ثاليث )من باب افتعال( - الزم / فعل منصوب بحرف الالم 

۲( ذهبت: فعل ماٍض - للمتكلم وحده - مجرد ثاليث - الزم - معلوم )= مبني للمعلوم( / فعل و مع فاعله جملٌة فعلية 

۳( الجّوال: اسم - مفرد مذکر - اسم مبالغة - معرّف بأل - معرب / صفة و مجرور بالتبعية للموصوف »بطاريّة« 

۴( املتجر: اسم - مفرد مذکر - اسم مكان )مصدره: تجارة( - نكرة - معرب / مجرور بحرف الجر ؛ إىل املتجر: جار و مجرور

عّین الصحيح يف معنى الفعل املضارع:-   

۱( دخل هذا القايض املدينة حتّى يحكم بالعدالة: این قاضی به شهر وارد شد تا به عدالت قضاوت کند!  

۲( مل ينجح التلميذ الكسول بل هو خارس يف الّدراسة: دانش آموز تنبل موفق منی شود بلکه در تحصیل زیان دیده است!

۳( ليعلم أصدقايئ أّن األمتحانات تساعدهم للتعلّم: دوستانم می دانند که امتحانات آن ها را در یادگیری کمک می کند! 

۴( تحاول األّم دامئاً ليك يفرح أفراد االرُسة: مادر همواره تالش کرده است تا افراد خانواده خوشحال شوند! 

 

عّین حرف الالم، مبعنى »يجب«:-   

۲( ملن تلك الحقيبة الصغرية! ۱( من يُحّب اللّه فليعمل يف طريقه!     

۴( لی کتاب تیم ساقرؤه عن قريب!  ۳( ذهبت اىل املتجر األشرتي الفاكهة!     

عّین الّصحيح:-   

۱( نعلم أّن تبادل املفردات بني اللّغات أمر طبيعّي: می دانیم که تبادل کلامت بین زبان ها امری طبیعی است!  

۲( قد نُقلت األلفاظ الفارسيّة إىل العربيّة بسبب التجارة: انتقال کلامت فارسی به عربی به دلیل تجارت انجام می شود! 

۳( اِزداد نفوذ اللّغة الفارسيّة يف العربيّة يف العرص العبايّس: در دورۀ عباسی نفوذ زبان فارسی در عربی را زیاد کردند! 

۴( قد بنّي علامؤنا أبعاد تأثري اللّغة العربيّة يف الفارسيّة: دانشمندان ما ابعاد تاثیر زبان عربی و فارسی را روشن کرده بودند!

عّین الصحيح:-   

۱( تنمو آالف األسنان تقريباً يف فم سمك القرش: در دهان کوسه تقريبا هزاران دندان روئیده است! 

۲( الّذين ال يتكلّمون لن يُعرف شأنهم: کسانی که سخن نگفتند، هرگز شأن آنان شناخته منی شود!  

۳( يبلغ طول الحوت األزرق ثالثني مرتاً: طول نهنگ کبود به سی مرت می رسد! 

۴( مل أقدر أن أجَد لُغة دون كلامت َدخيلة: منی توان زبانی یافت بدون اینکه کلامت دخیل در آن واردشده باشد!

عّین الّصحيح فيام يعادل فعل »ما تر کوا«:-   

۴( مل يرتکوَن  ۳( ال يرتکوَن     ۲( مل يرتكوا     ۱( اليرت کوا    

عّین حرف »ال« ناهيًة:-   

۱( ال أسمح أن تجتمع خصلتان يف نفيس: البخل و الكذب!  

۲( ال يحاول هؤالء الطاّلب أن يصلوا إىل أهدافهم العالية! 

۳( ال تتكلّم قبل أن تفّكر حتّى تسلم من الخطأ!

۴( ال تحصل عل الّنجاح يف دروسك إن مل تصرب! 
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عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»ُجعل داؤنا و دواؤنا فينا و إن النشعر ذلک، فلنفكّْر فيه!«: 

۱( درد و درمان، در درون ها قرار داده شده اگرچه حس منی کنیم، پس باید در آن اندیشه کنیم! 

۲( درد و دوا، در درون ما گذاشته شده است هر چند حس نکنیم، پس باید در آن تفّکر کنیم! 

۳( درد و دوای ما، در درون ما گذاشته شده اگرچه آن را احساس نکنیم، پس باید دربارۀ آن بیاندیشیم!

۴( درد و درمان ما، در درون ما قرار داده شده است هر چند چنین احساسی نکرده ایم، پس باید درباره آن فکر کنیم! 

»ال تُحّدث الّناس بكّل ما سمعت به!«. عّین غري املناسب للمفهوم:-   

۱( همه وقت کم گفنت از روی کار / گزیده است خانه در این روزگار! 

۲( تندرستان را نباشد درد ریش / جز به همدردی نگویم درد خویش! 

۳( درست و راست صفات تو گویم و نه شگفت / درست و راست شنیدن ز مردم شيدا! 

۴( صحبت شبهای می خواران ندارد بازگو / چون ز مجلس می روی بیرون لب پیامنه باش! 

عّین الصحيح:-   

۱( ال تَظلم كام ال تُحّب أن تُظلَم، و أحِسن كام تُحّب أن يُحَسن إليک: ظلم مکن هامنگونه که دوست نداری مورد ستم واقع شوی، و نیکی کن هامنگونه که دوست 

داری به تو نیکی شود! 

۲( إیّاک و مصادقَة األحمق فإنّه يريد أن ينفعك فيرّضک: تو را از دوستی کردن با احمق بر حذر می دارم زیرا خواستۀ او این است که به تو نفع برساند ولی رضرش 

به تو می رسد! 

۳( من أخالق الجاهل املعارضة قبل أن يفهم و الحكم مبا ال يعلم: از اخالق نادان مخالفت کردن قبل از فهمیدن است و چیزی را که ندانسته داوری می کند! 

۴( اللّهّم إين أعوذ بک من نفس ال تشبع ومن قلب ال يخشع: خدایا پناه بردن من بخاطر نفسم است که سیر منی شود و قلبم که فروتنی منی کند!

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»مل يستطع يف البداية هذا الرّجل أن يصلح نفسه، و لكّنه حاول كثرياً حّتى استطاع!«: 

۱( این مرد از ابتدا منی توانست نفس خود را اصالح کند اما او خیلی تالش کرد، تا توانست!  

۲( این مرد در آغاز نتوانست خود را اصالح کند، اما بسیار تالش کرد تا توانست! 

۳( از آغاز این مرد نتوانسته بود که خودش را اصالح کند، باوجوداینکه بسیار تالش کرد، ولی رسانجام توانست!

۴( علی رغم تالش بسیار این مرد از ابتدا نتوانست در اصالح نفسش قدم بردارد، ولی بعد از تالش بسیار توانست! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. »ال تأكلوا ماّم مل يُذكَر اسُم اللّه عليه«:-   

۱( از چیزی که به اسم خدا نباشد نخورید! 

۲( از آنچه نام اللّه برآن ذکر نشده مخورید! 

۳( مخورید از چیزهایی که نام اللّه را بر آن ذکر نکرده اید!

۴( نخورید از آن چیزهایی که اسم خدا را برای آن نیاورده اید! 
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عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. »ال يَحزنْک قولُهم، إّن العزّة للّه جميعاً«:-   

۱( گفتار آنان تو را غمگین منی کند، چه همۀ عزّت از آِن اللّه است! 

۲( سخن آنان تو را آزرده خاطر منی کند، حقیقتاً عزّت برای اللّه می باشد! 

۳( گفتۀ آنها نباید تو را مخزون کند، قطعاً عزّت، همگی از آن خداست!

۴( سخنان آنها تو را نیازارد، هامنا عزّت همگی برای خداوند می باشد! 

عّین الصحيح عن نوعّية الكلامت. »قال يل بعض األصدقاء لنتوکَّْل عىل اللّه يف اُمورنا!«:-   

۱( قال: فعل ماٍض - للغائب - فاعله »بعض« و الجملة فعلية 

۲( اللّه: لفظ الجاللة - مفرد مذکر - معرفة )علم( - مفعول و منصوب 

۳( األصدقاء: جمع مکّس أو تكسري )مفرده: صدیق، مذکر( - معرفة - فاعل و مرفوع

۴( نتوکّل: مضارع - للمتكلّم وحده - و تغيري آخر الكلمة بسبب وجود حرف الالم 

»در زبان عربی صدها کلمۀ معرّب وجود دارد که ریشۀ فارسی دارند! « عّین التعريب الصحيح:-   

۱( يف العربيّة من املعّربات ذات اُصول فارسيّة! 

۲( موجود يف اللغة املئات من املعّربات أصلها فارسّی! 

۳( تكون مئات الكلامت املعّربة يف العربيّة أصولها من اللغة الفارسيّة!

۴( يف اللّغة العربيّة مئات الكلامت املعّربة ذات أصل فاريّس! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»املفرداُت الفارسّية دخلت اللّغَة بسبب الّتجارة و ارتباط تلك الكلامت ببعض البضائع االيرانّية!«: 

۱( الفاظ فارسی بسبب بازرگانی و تجارت و مرتبط بودن آنها با اجناس ایرانی وارد زبان عربی شده است! 

۲( کلامت فارسی بخاطر تجارت و ارتباط آن لغات با بعضی کاالهای ایرانی، وارد زبان عربی شده است! 

۳( لغات فارسی بخاطر تجارت و مرتبط بودنشان با کاالهای ایرانی داخل زبان عربی گشته است! 

۴( واژگان فارسی در تجارت و ارتباط آن ها با اجناس ایرانی به زبان عربی واردشده است!

عّین ما فيه »الاّلم« يختلف: -   

۲( نسجد لِلّه ُمخلصني ليقبل توبتنا!  ۱( ساعدُت زميل ليتعلَّم الّدروس!     

۴( ذهبت إىل بيت صديقي ألتكلّم معه!  ۳( إىل القرآن لنستمع إلنّه کالم اللّه!     

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»إّن املعلّمني ال يفرّقوا بني تالميذهم حّتى يتمّتعوا من الّصف بالّتساوي!«: 

۱( معلّمین نباید بین دانش آموزان تفاوت قائل شوند تا آن ها بتوانند از کالس به طور مساوی بهره مند شوند! 

۲( معلامن بین شاگردان تفاوت قائل منی شوند تا آن ها بتوانند از کالس خود به طور مساوی بهره بربند! 

۳( معلّمني بین شاگردانشان فرق منی گذارند تا از کالس به صورت مساوی بهره مند شوند!

۴( معلّمها نباید بین دانش آموزانشان فرق بگذارند تا از کالس به طور مساوی بهره بربند!  
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عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»أخذ هذا الطالب یکتب دروسه يف املكتبة ومل يلتفت اىل مرور الزّمان، و کاد باب املكتبة يُغلق!«: این دانش آموز........

۱( در کتابخانه رشوع به نوشنت درسهایش کرد و به گذشت زمان توّجه نکرد، و نزدیک بود در کتابخانه بسته شود! 

۲( در کتابخانه درسهایش را گرفت که بنویسد و مرور زمان را متوّجه نشد، و نزدیک بود در کتابخانه را ببندند!  

۳( در کتابخانه ای رشوع به نوشنت کرد و گذشت زمانش را متوّجه نشد، و کم مانده بود کتابخانه بسته شود!

۴( از کتابخانه درسها را گرفت تا بنویسد و به مرور زمانش توّجه نکرد، و کم مانده بود که کتابخانه را ببندند! 

 عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»عىل األّمهات أن يقرأن القرآن ألنّه مملوء بنامذج تربويٍّة ليهتدَي بها كلُّ األوالد!«: 

۱( مادران قرآن را بخوانند زیر قرآن پر است از منونه های تربیتی که همه فرزندان را هدایت می کند! 

۲( بر مادران واجب است قرآن را بخوانند زیرا قرآن رسشار از منونه های پرورشی است تا با آن فرزندان هدایت شوند! 

۳( بر مادرهاست قرآن خواندن زیرا رس شار بوده است از منونه های پرورشی برای اینکه بوسیله آن متام فرزندان را هدایت کند!

۴( مادرها باید قرآن بخوانند زیرا مملو از منونه هایی تربیتی است برای اینکه همه فرزندان با آنها هدایت شوند! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. )ليك ال تحزنوا عىل ما فاتَكم(:-   

۱( برای اینکه بر آنچه از دست داده اید غمگین نشوید! 

۲( تا اینکه بر آنچه از دست شام رفته است محزون نشويد! 

۳( بخاطر اینکه غم مخورید بر چیزی که از دست داده اید!

۴( به جهت اینکه دچار حزن نشوید برای چیزی که از دست داده اید! 

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

۱( هؤالِء الطَّالباُت لَم يَنَجحَن يف األمِتحاناِت النهائيَِّة! 

۲( َهل تَعلَُم أیُّ َحديٍث كُِتَب َعَل ذلك القرِب!  

غري!   ۳( سافَرُت إىل قَريٍة َشاهدُت ُصورَتَها يف الصِّ

: ال تَجلُس ُهناَک، بَل اِجلِْس ُهنا! فِّ ۴( قلُت لِزَميل يِف الصَّ

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»كانت هذه العاملة تستطيع أن تلقى محارضة باللّغة الفارسية و اللّغات االُخرى!«: 

۱( این دانشمندی است که می تواند به زبان فارسی و زبانهای دیگری سخرنانی مناید! 

۲( این دانشمند توانسته بود که به زبان فارسی و زبان دیگری سخرنانیها انجام دهد! 

۳( این دانشمندی توامنند بود که به زبان فارسی و زبان دیگری سخرنانی می کرد!

۴( این دانشمند می توانست به زبان فارسی و زبانهای دیگر سخرنانی کند!  
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عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»لنعلم كلّنا كيف ميكن لنا أن ننجح يف برامجنا!«: 

۱( همۀ ما می دانیم چگونه امکان دارد در برنامه هایامن موفّق گردیم! 

۲( باید همگی چگونگی امکان موفقیّت در برنامه های خود را بدانیم! 

۳( برای اینکه همگی دانسته ایم چگونه می توانیم در برنامه هایامن به موفقیّت برسیم!

۴( همۀ ما باید بدانیم چگونه برای ما ممکن است که در برنامه های خود موفّق شویم! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. )عىل اللّه فليتوكل املؤمنون(: -   

۲( مؤمنان فقط بر اللّه باید توکّل کنند! ۱( بر اللّه است که مؤمنین توکّل دارند!    

۴( مومنین باید بر خدا توکّل داشته باشند!  ۳( تنها بر خداست که مومنان توکّل می کنند!    

عّین األصّح يف الجواب للرتجمة.-   

»متلک الحيوانات لغًة عاّمًة لتتفاهم مع بعضها، و متتلک أيضاً لغًة خاّصًة لنفسها!«: 

۱( حیوانات یک زبان عمومی برای تفاهم با یکدیگر داشته اند، و آنها زبانی دیگر مخصوص خودشان هم دارند! 

۲( حیوانها یک زبان عمومی مالک می شوند تا با یکدیگر تفاهم داشته باشند، اما زبانی اختصاصی هم دارند!  

۳( حیوانات زبانی عمومی دارند برای اینکه با یکدیگر تفاهم کنند، و نیز یک زبان مخصوص خودشان دارند!

۴( حیوانها زبانی عمومی برای تفاهم با یکدیگر مالک هستند، اما زبانی دیگری که اختصاصی است برای خود دارند! 

عّین األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»ال تتعّجب من الّذين يذهبون إىل مناطق بعيدة ملشاهدة مناظر ها!«: 

۱( دیدن مناظر مناطق دور برای کسانی که آنجا می روند، تعجبی ندارد!  

۲( هیچ تعّجبی ندارد که کسانی به مناطق دور بروند تا مناظر آن را ببینند! 

۳( از کسانی که به مناطقی دور برای مشاهدۀ منظره های آن می روند، تعجب مکن! 

۴( کسانی هستند که به مناطق دوری می روند تا منظره های آن را ببیند، از آن ها تعّجب مکن!
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سواالت تستی
درس هفتم

پایۀ یازدهم

»إّن اإلنسان الّذي يجد طعاماً مناسباً لفکره سُتصبح قدرته للفهم و العمل أکرث!« عنّي الرتجمة الصحيحة:-  

۱( انسانی که غذای مفیدی را برای اندیشه ی خود بیابد نیرویش برای فهم و عمل، بیش تر شده است! 

۲( انسانی که غذای مناسبی را برای فکر خود می یابد نیرویش برای فهم و عمل، بیش تر خواهد شد! 

۳( اگر انسان غذای مناسبی را برای اندیشه ی خود بیابد نیرویش برای فهم و عمل، بیش تر خواهد شد!

۴( انسان کسی است که غذای مفیدی را برای فکر خود یافته و نیرویش برای فهم و عمل، بیش تر شده است! 

 »يل اآلن مکتبة کبرية، وما کان يل قبل هذا أکرث من مائة کتاب!« عنّي الرتجمة الصحيحة:-  

۱( فعالً کتابخانه ای بزرگ دارم، ولی پیش از این فقط یک صد کتاب داشتم! 

۲( کتابخانه ی من در حال حارض بزرگ است، ولی قبالً بیش از صد کتاب نداشت!  

۳( اکنون کتابخانه ی بزرگی دارم، و حال این که قبل از این بیش از یک صد کتاب نداشتم! 

۴( کتابخانه ای در حال حارض دارم که بزرگ است، اما پیش از این بیش تر از صد کتاب نداشت!

»علينا أالّ نعمل عمالً يُسّبُب ذوَب الجبال الثلجّية فُيصبح الهواء حاّراً!« عنّي الرتجمة الصحيحة:-  

۱( باید ما کاری انجام ندهیم تا باعث آب شدن برف های کوه شده و هوا داغ گردد!  

۲( ما باید کاری نکنیم که منجر به آب شدن کوه های برف گردد پس هوا داغ شود! 

۳( ما نباید کاری کنیم که باعث ذوب شدن کوه های برفی گردد درنتیجه هوا گرم شود! 

۴( نباید ما کاری انجام دهیم تا سبب شود برف کوه ها ذوب شود درنتیجه هوا گرم گردد! 

عنّي الخطأ:-  

١( کان أخي يُحص کتبَه العلميّة وينظّمها،: برادرم کتاب های علمیش را شمرد و آن ها را مرتب کرد، 

۲( عندما رأى أيّن أساعده يف اإلحصاء و الرتتيب،: وقتی دید که من در شمردن و مرتّب کردن به او کمک می کنم، 

۳( َغرّي نظرته عّني فرِحاً: با خوشحالی نظرش را در مورد من تغییر داد، 

۴( و آتانی عدداً من کتبه ألقرأها!: و تعدادی از کتاب هایش را به من داد تا آن ها را بخوانم!

»االستفادة من الجّوال لیست مسموحة يف حّصة االمتحان!« عنّي الرتجمة الصحيحة:-  

۱( استفاده از تلفن همراه در جلسه امتحان مجاز نیست!  

۲( به کار بردن گوشی همراه در جلسات امتحان منعی ندارد! 

۳( آوردن تلفن همراه در جلسه ی امتحانات مانعی ندارد! 

۴( از گوشی همراه استفاده کردن در جلسه ی امتحان مجاز است! 
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عنّي األصّح و األدّق يف الرتجمة. -  

»أتذکّر أّن هذين الصديقني االِثنني کانا قريبني مع بعضهام يف التفکّر، بشکٍل کأنّهام کانا فرداً واحداً!«: 

۱( به یاد دارم که اینان دو دوستی بودند که در فکر کردن مانند هم بودند انگار یک نفرند! 

۲( به یاد می آورم که این دو دوست در تفّکر چنان به هم نزدیک بودند که گویی یک نفر بودند!  

۳( به خاطرم آمد این دو دوست که نزدیک به هم هستند، در تفّکر به شکلی بودند که گویی یک نفرند! 

۴( به خاطر آوردم که آنان دو دوست هستند که در تفّکر آن گونه نزدیک هم بودند مثل این که یک نفرند!

عنّي الصحيح:-  

۱( إن يَغفل الّناس تُحرَق أشجاُر الغابة: اگر مردم غفلت کنند درختان جنگل را می سوزانند! 

۲( اِنتفْع من طبيعٍة ُجعل لک الجامُل فيها: زیبایی برای تو در طبیعت قرار داده شده، از آن سود برب! 

۳( إن مل يُقبَّل الطّفُل يف طفولته فسيُصبح قيسَّ القلب: اگر کودک را هنگام کودکیش نبوسند سنگدل می شود!

۴( يُخاطَب عن البيئة کلُّ الّناس يف املجتمع: درباره ی محیط زیست همه ی مردم در جامعه مخاطب قرار داده می شوند!

عنّي األصّح و األدّق يف الرتجمة:-  

»هناک کلامٌت تَجري عىل أقالم بعض الّشعراء أِلّول مرّة تَدلُّ عىل َمفاهيم جديدٍة لَم يکن يَعرفها اآلخرون!«: 

۱( کلامتی وجود دارند که برای بار اول بر قلم های بعضی از شاعران جاری می شوند درحالی که بر مفهوم جدیدی که دیگران آن ها را منی شناسند، داللت دارد! 

۲( وجود دارد کلامتی که بعضی از شعرا برای اولین مرتبه بر قلم های خود جاری می کنند که بر مفاهیمی جدید داللت می کند که آن را دیگران منی شناختند! 

۳( آنجا، کلامتی است که بعضی شاعران اولین مرتبه، بر قلم هایشان جاری می کنند و بر مفهوم جدید که دیگران آن ها را منی شناختند داللت دارد! 

۴( کلامتی هستند که بر قلم های بعضی شعرا برای اولین بار جاری می شوند که بر مفاهیم جدیدی داللت می کنند که دیگران، آن ها را منی شناختند! 

»إنّها کانت من أشهر مسترش يف القرن العارش الهجري، و کانت تقدر أن تُلقي محارضاتها العلمّية بأکرث من خمس لغات عامليّة!« عنّي الرتجمة الصحيحة: -  

۱( هامنا او مشهورترین خاورشناس در قرن دهم هجری بود، و قادر بود به بیش از پنج زبان جهانی سخرنانی علمی ایراد کند!

۲( وی حقیقتاً مشهورترین خاورشناس سده ی دهم هجرت بوده که به بیش از پنج زبان بین املللی می توانست سخرنانی علمی کند! 

۳( وی بی گامن از مسترشقان مشهور در سده ی دهم هجرت بود، و قدرت داشت به بیش از پنج زبان در جهان سخرنانی های علمی کند! 

۴( قطعاً او از مشهورترین مسترشقان قرن دهم هجری بود، و می توانست سخرنانی های علمی خود را به بیش از پنج زبان بین املللی ایراد کند! 

»کنُت أمتنَّى أّن يل صديقاً يُنبِّهني لذکر رّب يف أوقات الغفلة!« عنّي الرتجمة الصحيحة:-   

۱( آرزو می کردم که دوستی داشتم که مرا بر ذکر پروردگارم در اوقات غفلت آگاه می کرد!  

۲( آرزو دارم که دوستی داشته باشم تا ما بر باد پروردگار در زمان های غفلت از او آگاه سازد! 

۳( آرزوی داشنت دوستی را می کردم که به ذکر و یاد پروردگارم در زمان های فراموشی، آگاهم گرداند! 

۴( آرزو می کنم تا دوستی پیدا کنم که مرا بر باد پروردگار آن هم در اوقات غفلت و فراموشیم، آگاهی دهد!

عنّي ما فيه املرتادف:-   

۱( از دادت املفردات العربيّة يف الفارسيّة بعد ظهور اإلسالم! 

۲( بعد أن نزل املاء من الّسامء أصبحت األرض مخرضّة! 

۳( دارنا يف هذا الّشارع ولکّن بيت زميل يف شارع آخر! 

۴( أصبح املؤمنون بنعمة ربّهم إخواناً!
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عنّي الرتجمة الصحيحة:-   

»ملّا نقلُت لصديقي الخربَ الّذي کنت أسمعه دامئاً، قال يل: إّن کنُت قد سمعت هذا الخرب مراراً قبل هذا!«: 

۱( آن گاه که به دوستم گفتم این خرب را پیوسته می شنوم، او به من گفت: من همین خرب را بارها پیش ازاین شنیده بودم! 

۲( وقتی خربی را که دامئاً می شنیدم برای دوستم نقل کردم، به من گفت: من این خرب را قبل از این بارها شنیده بودم! 

۳( هنگامی که این خرب را که مرتباً می شنیدم برای دوستم گفتم، او به من گفت: من نیز همین خرب را پیش از این به دفعات شنیده ام! 

۴( زمانی که داشتم برای دوستم خربی را که بارها شنیده بودم نقل می کردم، به من گفت: من هم این خرب را قبل از این به دفعات شنیده ام! 

»طَلبت اُّمنا من املنظِّفني أن ينظِّفوا هذه الغرف جّيداً، فنظَّفوها و صارت الغرُف نظيفًة!« عنّي الرتجمة الصحيحة:-   

۱( مادرمان از نظافت کنندگان خواست که آن اتاق را خوب متیز کنند، وقتی آن را نظافت کردند، متیز شد!  

۲( مادر ما از نظافتچی ها درخواست کرد که این اتاق ها را برای این که متیز شود، نظافت کنند، و اتاق ها نظیف شد!  

۳( مادرمان، از نظافتچی ها خواست که این اتاق ها را خوب نظافت کنند، پس آن ها را نظافت کردند، و اتاق ها متیز شد!

۴( مادر ما از کسانی که نظافت می کنند درخواست کرد که این اتاق را نظافت کنند، آن ها هم پس از این که آن را متیز کردند، اتاق نظيف شد! 

عنّي الرتجمة الصحيحة:-   

»لهذه املحافظة عدٌد کثري من املصانع، کام لها صناعات تُصَنع بيد اإلنسان و قد کانت معروفًة منذ القديم!«: 

۱( این استان تعداد بسیاری کارخانه دارد، هامن طور که دارای صنایعی است که به دست انسان ساخته می شود و از قدیم معروف بوده است! 

۲( این استان دارای تعدادی زیاد کارخانه است، هامن طور که صنایعی دارد که با دست انسان ساخته شده است و از قدیم شناخته شده است! 

۳( تعداد بسیاری کارخانه برای این استان است، هامن گونه که دارای صنعت هایی است که به دست انسان ساخته شده و از زمان های گذشته معروف شده بود! 

۴( برای این استان تعدادی بسیار کارخانه است، هامن گونه که برای آن صنعت هایی است که با دست انسان ساخته می شود و از گذشته معروف بوده است!

عنّي ما فيه املتضاّد:-   

۱( هذه القرية قرب املدينة و يعمل أکرث الّناس فيها بالّزراعة! 

۲( اليوم اِشرتت االُّم لباساً رخيصاً لولدها مبناسبة يوم ميالده! 

۳( يف بداية األمر مل يُشاهد تقّدماً يف عمله ولکّنه يف الّنهاية نجح!

۴( صارت هذه الطّالبُة ناجحًة و أصبح والداها مسورين و أعطياها جائزة! 

عنّي األصّح و األدّق يف الرتجمة.-   

»کنُت أفکِّر يف نفيس هل مُيکن أن تکون قد ُخلقت الّسامُء و األرض و کلُّ ما فيهام من دون حکمة!«: 

۱( با خویش در اندیشه ام که آیا امکان دارد این آسامن و زمین و همه چیز که در آن هاست بی حکمت خلق شود! 

۲( با خودم فکر می کنم که آیا ممکن است، آسامن و زمین و هر چه در آن هست بی حکمت خلق شده باشد! 

۳( با خود می اندیشیدم، آیا امکان دارد که آسامن و زمین و هر آنچه در آن ها است بدون حکمت خلق شده باشد! 

۴( با خویشنت خود فکر می کنم که آیا ممکن است این آسامن و این زمین و آنچه که در آن هست بدون حکمت خلق شود!
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»کان کثري من العلامء قد ُولدوا يف ارُسة فقرية لکّنهم أثاروا إعجاب اآلخَرين!« عنّي الرتجمة الصحيحة:-   

۱( فراوانند اندیشمندانی که در یک خانواده ی فقیر به دنیا آمده اند لکن دیگران را شگفت زده کرده اند! 

۲( بسیاری از دانشمندان در خانواده ای فقیر متولدشده بودند اما شگفتی دیگران را برانگیخته بودند!  

۳( دانشمندان بسیاری بوده اند که در خانواده ی فقیری متولدشده اند اما تعّجب دیگران را برانگیخته اند!

۴( اندیشمندان فراوانی وجود داشته اند که در خانواده ای فقیر به دنیا آمده بودند اما دیگران را بسیار متعّجب کرده بودند! 

عنّي الصحيح:-   

۱( عل اإلنسان أن يقول الحقَّ وإن کان ُمرّاً: هر انسانی حق را می گوید هر چند تلخ باشد! 

۲( کنت اُفتَش عن صديق قد فقدتُه منذ مّدة طويلة: دنبال دوستی می گردم که از دیر زمانی گم شده بود! 

۳( طوىب ملن يُحبّه الّناُس ألنّه يجذب قلوبهم إىل نفسه: خوشا به حال کسی که مردم او را دوست دارند زیرا او قلب های آنان را بسوی خود جذب می کند! 

۴( قّرر التلميٌذ أن يفعل ما قصد مع التأخیر: تصمیم دانش آموز این بود که آنچه را قصد منوده با تأخیر انجامش دهد!

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»ارُسة هذا الّصحفى ما کانت استطاعت أن تُرسله إىل مدينة اُخرى لتکمیل دراسته!«: 

۱( این روزنامه نگاری بود که خانواده اش نتوانسته بودند که او را برای ادامۀ تحصیلش به شهر دیگری بفرستند! 

۲( این نویسنده خانواده اش نتوانستند او را به شهر دیگر برای ادامۀ تحصیالتش بفرستند! 

۳( خانوادۀ این نویسنده قادر نبود که او را به شهر دیگر برای تکمیل تحصیالتش بفرستد! 

۴( خانوادۀ این روزنامه نگار نتوانسته بود او را به شهر دیگری برای تکمیل تحصیلش بفرستد!

عنّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-   

»لَنظّفت الطالبات َمدرستهّن النظيفة فأصبحت املدرسُة أنظَف!«: 

۱( املدرسة: اسم- مفرد مؤنث- اسم مکان )مشتق من فعل »درس«(- معرّف بأل / مبتدأ و خربه »أنظف« 

۲( نظّفت: ماٍض- للغائبة- مزيد ثاليث )من وزن فّعل( / فعل و فاعله الطالبات و الجملة فعلية 

۳( أنظف: اسم- مفرد مذکر- اسم تفضيل )مصدره: تنظيف(- نکرة / خرب لفعل »أصبحت« و منصوب

۴( أصبحت: فعل ماٍض- للغائبة- مجرد ثاليث / فعل من األفعال الناقصة، اسمه »املدرسة« و خربه »أنظف« 

عنّي الخطأ يف ضبط حرکات الکلامت:-   

يِن!  ِّ بَل َمن يعرِف َخرَي الرّشَّ ۱( لَيَس العاِقُل َمن يَعرُف الَخرَي ِمن الرشَّ

۲( يُؤَجُر أربعًة: السائُل و املُتکلَُّم و املُستِمُع و املُِحبُّ لَهم! 

۳( أَمَر اللُّه ذا القرننَِي مبُحاَربِة املرُشِکنَي!

 ! مِّ ۴( أکرُب الُحمِق اإلغراُق يف املَدح و الذَّ



59

درس هفتم 

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»ما أضمر هذا الّتلميذ خوَفه عن املعلّم يف عدم مطالعته، ألنّه کان قد ظهرک ذلک يف صفحات وجهه!«: 

۱( این دانش آموز ترس از معلّم را در درس نخواندن پنهان نکرد، زیرا آن در چهره اش منایان بود! 

۲( ترس این دانش آموز از معلمش به خاطر عدم مطالعه، پنهان نشد زیرا در همۀ صورتش منایان بود! 

۳( خوفی که این دانش آموز در درس نخواندن داشت پنهان نشد، زیرا در چهره اش هویدا شده بود! 

۴( این دانش آموز ترس خود را از معلم به خاطر مطالعه نکردنش پنهان نکرد، زیرا آن در همه جای صورتش آشکارشده بود!

عنّي »کان« مبعنى املضارع: -   

۲( کان األنبياء يأمرون الّناس بالحسنات!  ١( کان الطاّلب قد نظّفوا املدرسة!   

۴( کان يل خاتم فّضّ أخذته من اُّمي!  ۳( کان ربّنا غفوراً، إنّه خالق کّل يشء!    

عنّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الرصيف.-   

»أصبحُت ساکتاً ألّن ما کنت أعرف شيئاً عن املوضوع!«: 

۱( شيئاً: اسم- مفرد مذکر- معرفة / مفعول أو مفعول به لفعل »کنت« و منصوب 

۲( ساکتاً: مفرد مذکر- اسم فاعل )مصدره »سکوت«(- نکرة / مفعول أو مفعول به و منصوب 

۳( کنت: فعل ماٍض- للمتکلم وحده / فعل من األفعال الناقصة، »کنت أعرف« يعادل املايض البعيد يف الفارسية 

۴( املوضوع: اسم- مفرد مذکر- اسم مفعول )مشتق من فعل »وضع«(/ مجرور بحرف الجر، عن املوضوع: جار و مجرور

عنّي الّصحيح:-   

۱( هي مصابة بزکام شدید و عند ها ُحّمی: او به شّدت رسماخورده است و کمی تب دار است! 

۲( الّذي يتکلّم يف ما ال يعلم يقع يف الخطأ: هر کس که نادانسته سخن بگوید در اشتباه می افتد! 

۳( ذهبت األُّم إىل املتجر لتشرتي بطاريّة لجّوالها: مادر به مغازه رفت تا برای تلفن همراه خود یک باطری بخرد!

۴( کان األطفال يلعبون بالکرة عل الشاطئ نشيطني: کودکان در کنار ساحل با نشاط توپ بازی کرده بودند! 

عنّي الّصحيح:-   

۱( بدأ الّناس يتهامسون حول حقائق حياتهم: مردم دربارۀ حقیقت زندگی با یکدیگر پچ پچ می کنند! 

۲( کان الوالد قد زار املسجدالحرام يف العامل املاضی: پدرم مسجدالحرام را در سال های گذشته زیارت کرده بود! 

۳( اِستطاع العاقل أن يجد غذاء فکريًّا يف کّل موضوع: عاقل توانسته بود که در همۀ موضوعات غذای فکری بیابد!  

۴( مل تکن الّشعوب بدون دين أو طريقة للعبادة أبداً: ملّت ها هرگز بدون دین یا روشی برای عبادت نبوده اند! 

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»کان الّنفظ يُنقل بناقالت الّنفط ولکّن نقله عرب األنابيب أقّل خطراً و نفقًة!«: 

۱( 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! 
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عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»ذهبنا مع االرُسة إىل غابة ليالً و لکن ما استطعنا أن نلتقط الّصورة، ألّن الظاّلم کان قد احتواها!«: 

۱( شبی به جنگلی به همراه خانواده رفتیم ولی قادر نبودیم عکسی بگیریم، چون آنجا را تاریکی در برداشت! 

۲( شبی به جنگلی به همراه خانواده رفتیم و قادر نبودیم عکس بگیریم، زیرا تاریکی آن را در برگرفته بود! 

۳( شبانه همراه خانواده به جنگلی رفتیم و نتوانستیم عکسی بگیریم، چون آنجا را تاریکی در برداشت!

۴( شبانه همراه خانواده به جنگلی رفتیم ولی نتوانستیم عکس بگیریم، زیرا تاریکی آن را در برگرفته بود! 

عّین الخطأ يف الحرکات:-   

ُر أنواُع الکائناِت و الَحيواناِت يف ِبحاِر العالَِم باملاَلينِي!  ۱( تَُقدَّ

۲( کانَْت ساکِتٌة و َما قالَْت کَلمٌة ألنّها ال تَعرُف شيئاً ُمِهاّمً!  

۳( کَرَّرُْت الَعَمَل ثاَلَث َمرّاٍت و يف املرَِّة الرَّابعِة اِرتََفع املَوُج! 

۴( قَد فَتََح التِّمساُح فََمُه و َدَخَل الطّائُر فيِه و بَداَ ِبَنقِر بَقايا الطَّعاِم!

عنّي الخطأ يف الحرکات:-   

۱( يَظهُر الِکذُب يف فَلَتاِت اللِّساِن و َصَفحاِت الَوجِه! 

۲( أسلَمْت قَبيلٌة لاَمَّ أَمَر النَّبيُّ )ص( بإطالِق أرَْساُهم!  

۳( َصاَر الطَّالُب َعالاِمً بَعَد ما تَخرََّج ِمن َجامعِة ِبالِدِه الَکبرية!

۴( أصبََحْت هذِه العالِمُة َمعروفٌة يف العالِِم و َحَصلْت عل َشهاداٍت! 

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة.-   

»کان املعلّم قد طرح أسئلة صعبة لتنبيه تلميذه املشاغب بهدف تربوّي!«: 

۱( معلّم مسائل دشواری به خاطر توجه کردن دانش آموزان اخاللگر خویش با اهداف تربیتی طرح می کرد! 

۲( آموزگار سؤال های مشکلی برای تنبیه شاگرد آشوبگر خود با غرض تربیت کردن او طرح کرد!  

۳( آموزگار موارد دشوار تربیتی را برای شاگرد آشوبگرش با هدف ادب کردنش طرح کرده بود! 

۴( معلم سؤاالت سختی را برای آگاه ساخنت دانش آموز اخاللگرش با هدف تربیتی طرح کرده بود! 

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»کان االُستاذ يلقي محارضة يف الجامعة حول أهمّية الغة العربّية و اللغات االُخرى!«: استاد ....... 

۱( دربارۀ اهمیّت یادگیری زبان عربی و دیگر زبان ها در دانشگاه سخرنانی ای ایراد می کرد! 

۲( پیرامون اهمیّت آموزش زبان عربی و زبانه ای دیگری در دانشگاه به سخرنانی پرداخت! 

۳( راجع به مطلب اهمیّت آموزش زبان عربی و دیگر زبان ها در دانشگاه به سخرنانی می پردازد!

۴( دربارۀ موضوع مهم بودن آموخنت زبان عربی و بقیۀ زبان ها در دانشگاه ایراد سخرنانی ای کرد! 
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عنّي ما يعادل »املايض االستمراري« يف الفارسية:-   

۱( الّشعوب يتبادلون مفردات لغاتهم و هي تجعل لغتهم غنيّة! 

۲( کانت املفردات الفارسيّة قد دخلت اللّغة العربيّة من قبل اإلسالم! 

۳( کإن علامؤنا يبيّنون أبعاد تأثري اللّغات عل اإلنسان يف دراساتهم!

۴( األصوات و االوزان للکلامت الفارسيّة قد تغرّيت يف اللّغة العربية! 

عنّي الفعل املايض مبعنى مضارع:  -   

۲( إّن اللّه کان سمیعاً بصرياً!  ۱( صارت األرض مخرضّة!     

۴( کان هذا الجليس الصالح صديقي!  ۳( صارت االُمور سهلة بإذن اللّه!     

عنّي الخطأ يف قراءة الکلامت:-   

۲( املِْسُک َعطٌْر يُتَِّخُذ ِمن نَوِع َخاصٍّ ِمَن الِغزالِن!  ى َشديدٌة!    ديد و ِعندَک ُحمَّ کاِم الشَّ ۱( أنَت ُمصاٌب بالزُّ

ِق! ۴( کَانَْت هذِه العالِم! ُمنُذ طُفولَِتها ُمشتَاقًَة ِبالرشَّ ُ کِذبَُک لآلَخريَن فَتَفشُل يف الَحياِة!    ۳( بَعَد ذلَک يَتَبنيَّ

عنّي الصحيح عن نوعية الکلامت.-   

»من أراد أن يکون أقوى الناس فليتوکّل عىل الله!«: 

۱( يکون: فعل مضارع، فمن األفعال الناقصة- للغائب- اسمه »أقوی« و مرفوع 

۲( أقوى: اسم تفضيل )مصدره: تقوية (- مفرد مذکر- معرب- خرب لفعل »یکون« و منصوب 

۳( اللّه: لفظ الجاللة- اسم- مفرد مفرد- معرفة )علم(- معرب- مجرور بحرف الجر؛ عل اللّه: جار ومجرور

۴( يتوکَّل: مضارع- مزيد ثالثی- مصدره: تو کیل، )من باب تفعيل(- مجزوم بحرف الم األمر 

عنّي ما يعادل »املايض االستمراري« يف الفارسية:-   

۱( يوم القيامة يُعرف املجرمون کلّهم بسيامهم و عملهم الّسوء!  

۲( لعب األطفال بالکرة عل الّشاطي و صاروا نشيطني بعد لعبهم! 

۳( کان الّنبّي )ص( يأمر أهله بالّصالة و الّزکاة و ينهي عن املنکر! 

۴( کانت املفردات العربيّة قد از دادت يف اللّغة الفارسية بعد ظهور اإلسالم!

عنّي الصحيح عن نوعية الکلامت.-   

»أنزل اللّه من الّسامء ماًء و أصبحِت األرض ُمخرضَّة!«: 

۱( أصبحت: فعل ماٍض من األفعال الناقصة- للمخاطبة 

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

۳( اللّه: لفظ الجاللة- اسم- مفرد مذکر- معرفة )علم(- فاعل و مرفوع

۴( أنزل: فعل ماٍض- للغائب- مزید ثالثی )عل وزن فّعل(- فاعله »اللّه«، و الجملة فعلية 
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عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»کانت هذه العاملة تستطيع أن تلقي محارضة باللّغة الفارسية و اللّغات االُخرى!«: 

۱( این دانشمندی است که می تواند به زبان فارسی و زبانه ای دیگری سخرنانی مناید! 

۲( این دانشمند توانسته بود که به زبان فارسی و زبان دیگری سخرنانی ها انجام دهد! 

۳( این دانشمندی توامنند بود که به زبان فارسی و زبان دیگری سخرنانی می کرد!

۴( این دانشمند می توانست به زبان فارسی و زبانه ای دیگر سخرنانی کند! 

عنّي األصّح و األدّق يف الجواب للرتجمة. -   

»کّل َمن يقول شيئاً يجب عليه أن يکون عامالً مبا يقول!«: 

۱( هر کسی که چیزی را می گوید باید عمل کنندۀ به آنچه می گوید، باشد! 

۲( هر کس چیزی را بگوید بر او واجب است که عامل به گفتۀ خود باشد! 

۳( کسی که سخنی را می گوید، واجب است عمل کنندۀ به آن باشد! 

۴( هر کس چیزی را گفت بر اوست که عامل به آنچه گفته باشد!

»فرزندان ما در پی دوستانی هستند که با آنان راحت حرف بزنند و از چیزی نگران نباشند!« عّین التعريب الصحيح:-   

ثوهم بسهولة وال يقلقون من يشٍء!  ۱( إّن أبناءنا يفتّشون عن رفقائهم ليُحدِّ

۲( يبحث أبناؤنا عن أصدقاء يتکلّمون معهم براحة و ال يکونون قلقني من يشٍء!  

۳( يُفتّش أوالدنا عن األصدقاء حتّى يتحّدثوا معهم يف راحة و لن يقلقوا من يشٍء!

۴( إّن أوالدنا يبحثون عن الرّفقاء الّذين يتکلّمون معهم بکّل سهولة و لن يکون قلق من يشٍء! 

عنّي الفعل يدّل عىل االستمرار:-   

۲( من البداية کان الّناس قد اختلفوا لوناً و لساناً! ۱( إن یکن لسانُک صادقاً ينفع الّناس!     

۴( إنّک سعيٌد إن تشعر باللّذة من نجاح اآلخرين!  ۳( إن کُّنا نجتهد کّنا ننجح يف اُمورنا!     

عنّي الخطا:-   

ْل، إن کانت الّسفينُة يف املاء ليس لها خطر،: تأّمل کن، اگر کشتی در آب باشد برای آن خطری ندارد،  ۱( تأمَّ

۲( ولکن إن کان املاء يف الّسفينة لها خطر جّداً: ولی اگر آب در کشتی باشد بسیار برای آن خطر دارد، 

٣( کذلک املؤمن، إن کان يف الّدنيا ال خطر له،: مؤمن نیز اگر در دنیا باشد هیچ خطری برای او نیست،

ده!: ولی اگر دنیا در قلب مؤمن باشد تهدید می شود!  ۴( ولکن إن کانت الّدنيا يف قلب املؤمن، تُهدِّ

»کاش می توانستم تحصیل خود را ادامه دهم تا برای جامعه مفیدتر از امروز باشم!« عنّي الصحيح يف التعريب:-   

۱( ليتني کنُت أستطيع أن اُديم دراستي ألکون أنفع للمجتمع من اليوم! 

۲( ليتني أيّن أريد أن اُدیم تحصيل و أکون نافعاً من اليوم للمجتمع! 

۳( ليتني أيّن قادر أن اُواصل دراستي و أکون أنفع من اليوم للمجتمع!  

۴( ليتني کنت أقدر اُستمّر عل تحصيل حتّى أکون نافعاً للمجتمع مثل اليوم!
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»کن کالّنملة، عندها تجعل إصبعک يف مسريها التنتظر، بل تُغرّي طريقها!« عنّي الرتجمة الصحيحة: -   

۱( مثل مورچه راهت را تغییر بده هامن طور که وقتی انگشت را در مسیرش قرار بدهی منتظر منی ماند!

۲( چون مورچه ای که راهش را تغییر می دهد باش زمانی که انگشتی در راهش قرار بگیرد، منتظر منی ماند! 

۳( مانند مورچه ای باش که وقتی انگشتی در راهش قرار بگیرد منتظر منی ماند، بلکه مسیر را تغییر می دهد!

۴( مانند مورچه باش هنگامی که انگشتت را در مسیرش قرار دهی منتظر منی ماند، بلکه راهش را تغییر می دهد! 

عنّي الفعل يدّل عىل البعيد يف الفارسّية:-   

۱( مل يقدروا أن يساعدونا يف تعلّم الدروس املدرسيّة!  

۲( کانت قرب بيتنا حديقة کبرية جميلة و نحن ننتفع بها! 

۳( کان التاّلميذ قد اقرتحوا عل املدير أن يشرتکوا کلّهم يف الّسباق! 

۴( کانت هذه الطالبة تُتعب نفسها يف أداء واجباتها يف البيت ليالً و نهاراً!

»بزرگان اگر تالش نداشتند هرگز به اهداف خود منی رسیدند و از رسیدن به آن ها لذت منی بردند!« عنّي الصحيح يف التعريب:-   

۱( إن ما کان الّجد عند العظام فلن يبلغوا أهدافهم و لن تعطي لهم لّذة من وصولها! 

۲( إن مل يکن للعظامء سعٌي مل يصلوا إىل أهدافهم أبداً و مل يتلّذذوا بالوصول إليها! 

۳( إن مل يکن عند الکبار اجتهاٌد مل ينل أهدافهم أبداً و مل تُعط اللّذة لهم من إدرا کھا!

۴( إن ما کان الجهد للعلامء ال يصلوا إىل أهدافهم حتّى األبد و ال يتلّذذون من بلوغها! 

»گامن منی کردم که تو با وجود مشکالت بسیار، در کسب علم کوشا باشی!«. عنّي الصحيح:-   

۱( ال أظن أنّک تکون مجتهداً يف االکتساب العلم رغم املشکل الکثري!  

۲( ما کّنا نظّن أنّک تکون ساعياً رغم املشکل الکثري يف اکتساب العلم! 

۳( ما کنُت أظّن أنّک رغم املشاکل الکثرية، تکون ساعياً يف اکتساب العلم! 

۴( ال أظّن أنّک رغم املشاکل العديدة أن تکون نشيطاً يف اکتساب العلم الکثري!

»إذا مل يکن لک مال تعطيه اآلخرين فأعطهم الّسور و الهدوء بحسن خلقک!« عنّي الرتجمة الصحيحة:-   

۱( چنان چه مال برای بخشیدن به سایرین نداشتی بااخالق خوبت رسور و آرامش را به آن ها عطا کن! 

۲( هر گاه مالی نداری که به دیگران ببخش پس با خوبی اخالقت شادی و آرامش را به آن ها عطا کن! 

۳( هنگامی که مالی برای بخشش به سایرین نداشتی پس خوش اخالق باش تا شادی و آرامش را به آن ها ببخشی!

۴( آن گاه که مالی نداری و چیزی به دیگران منی بخشی می توانی با حسن خلق خود رس ور و آرامش را به آنها بدهی! 

عنّي الخطأ:-   

۱( هؤالء االُّمهات يتحّملن صعوبات شؤون املنزل بالرّضا: این مادران با خشنودی سختی های امور منزل را تحمل می کنند!

۲( ذلک الّشخص کاذب فال ينجح يف اُموره املهّمة أبداً: آن شخص دروغگو است از این رو هرگز در کارهای مهم خویش موفّق منی گردد! 

۳( اُولئک طالبات مجتهدات و هّن دؤوبات يف أعاملهّن الدراسية: آن دانش آموزان تالش گر هستند و آنان در کارهای در سی شان دارای پشتکارند! 

۴( هذه األعامل الصعبة الّتي قد واجهتها يف الحياة سامرت سبب تقّدمي!: این کارهای مشکل که در زندگی با آن ها مواجه شده ام سبب پیرشفت من گشته است!


