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استراتژی رفتار با متن 
مهم ترین موضوع قبل از هر چیز پاسخ به این سؤال است که »چگونه و طی چه مراحلی می توانیم متن را بفهمیم و ترجمه کنیم؟« 

در واقع اولین مشکل داوطلبین این است که متن و سؤاالت آن را نمی فهمند. برای حل این مسئله چه کنیم؟ پاسخ این است که باید دقیقا مطابق با 
دستورالعمل زیر حرکت کنید:

 1. لغات عربی دهم تا دوازدهم را ابتدا از متن کتاب درسی به صورت درس به درس و سپس از انتهای کتاب، قسمت »ُمعجم« بخوانید.
 2. لغات کتابهای هفتم تا نهم را تندخوانی کرده و کلماتی که فکر می کنید یادتان خواهد رفت یا برایتان جدید است را عالمت گذاری کنید.

 در ابتدا احتمااًل تعداد اشتباهاتتان زیاد است اما به زودی خواهید دید که به نتیجه مطلوب می رسید. فقط طبق دستورالعمل و مداوم عمل کنید. نکات 
مطرح شده تا به اینجا، مربوط به رفتار و برخورد شما برای شروع و نهایتا به تسلط رسیدن روی متن بود. اکنون می خواهیم به بررسی دقیق متن های کنکور 

بپردازیم، تجربیات مختلف را در اختیار شما قرار دهیم، سؤاالت و متن ها را تیپ بندی کنیم، راه حل ارائه دهیم و اصوال هر آنچه را باید از درک مطلب بدانید، 
به شما بگوییم.

متن، زیر ذره بین 
حجم متن ها:

در کنکورهای اخیر )۵ سال گذشته(، حجم و اندازه متن معمواًل ۶ تا ۷ خط بوده است، البته گاهی کمتر و گاهی هم بیشتر می شود، اما قطعا در کنکور متن ۴ 
خطی یا مثال ۱۰ خطی نخواهید دید و استاندارد همیشگی ۶ تا ۷ خط است.

لغات متن: 
اصل بر این است که تمام لغاتی که در متن می آید از کتابهای درسی هفتم تا دوازدهم باشد، بله فقط دهم تا دوازدهم مالک نیست بلکه لغات دوره اول هم 

مهم است و مورد استفاده قرار می گیرد. حال اگر طراح ناچار شود کلمه ای را خارج از چارچوب کتاب های درسی بیاورد معموال مترادف یا تعریف عربی و گاهی 
تعریف فارسی آن را در پرانتز می آورد.

مثال: حرض الّضيوف يف املدرج )القاعة( ← سالن
مثال: حرض الضيوف يف املدرج )مكان يجتمع فيه الناس.( 

پس نگران نباشید درک مطلب عربی مثل زبان نیست که در متن چند لغت جدید ببینید، در واقع شما معموال متوجه متن و محتوای آن خواهید شد، ولی 
سؤاالت، نزدیک به هم و چالشی هستند. 

ضمنا اگر حین خواندن متن های نظام قدیم کلمات جدید و عجیب و غریب دیدید کنترل خود را حفظ کنید؛ چرا که از این لغات در نظام جدید استفاده 
نمی شود و واژگان مورد استفاده، صرفا از میان واژگان کتابهای درسی شما خواهد بود. )ندرتًا کلمه ای خارج از کتاب های درسی می آید که آن هم تعیین کننده 

نیست چون تعدادش یک یا دو واژه است.( 

محتوا و موضوعات متن ها: 
قبل از هر چیز بدانید جمالت و متون کنکور غالبأ خارج از کتاب است ولی لغات و کلمات در کتاب خواهد بود. البته گاهی موضوع متن ممکن است در کتاب 

درسی آمده باشد ولی نهایتا ۲۰٪ متن کنکور و کتاب، به هم شباهت دارند پس این شباهت نهایتا در موضوع کلی است نه در جمالت.
)مثال ویژگی های زبان عربی هم در کتاب آمده هم در کنکور اما ۲۰٪ مطالب این دو منبع همسو یا یکسان بودند( با نگاه به متن های ده سال اخیر متوجه 

می شویم که موضوعاتشان در دسته بندی های زیر قرار می گیرند. بد نیست آنها را ببینید تا قبل از خواندن سؤاالت، یک ذهنیت کلی درباره موضوعات داشته باشید.
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1. متن های واقعی و علمی:

 تاریخی؛ مثل تأثیر زبان عربی و فارسی بر هم، اسطوره ها و.....

 طبیعت؛ مثل زندگی موجودات صحرایی، ویژگی قطب شمال و جنوب، درخت خرما و ویژگی آن و...

 حیوانات؛ مثال ویژگی گرگ، شکار کردنش، توانایی اش و... 

 تکنولوژی؛ مثل کامپیوتر، کشتی، هواپیما، مسائل روز و.....

2. متن های مفهومی و استداللی یا عبرت آموز
مثال: روزگار باال و پایین دارد و تلخ و شیرین زندگی کنار هم هستند.

مثال: فقر باعث پیشرفت، انگیزه و رشد می شود. 
مثال: تفاوت دوست و دشمن و نقش آنها در پیشرفت یا پسرفت ما

نکته بسیار مهم درباره محتوای متن ها این است که بارها دیده ایم موضوع متن، در سال های مختلف تکراری بوده است؛ مثال تاکنون ۶ بار درک مطلب های 
کنکور درباره »تأثیرگذاری زبان عربی و دین اسالم بر زبان فارسی و ایرانیان« بوده است، یا بیش از ۵ بار این موضوع که »زندگی انسان به همراه سختی و 

آسانی است و باال و پایین های خاص خود را دارد.« مطرح شده است. به همین دلیل تأکید داشتیم که هنگام خواندن متن ها، تالش کنید طرز تفکر و نحوه 
برداشت و نتیجه گیری ذهن طراح را درک کنید؛ چون مفاهیم و شاکله ی اصلی و موضوعات گاهی تکرار می شوند و شناخت شما می تواند باعث حل سؤالی 

شود که سایرین نتوانسته اند به آن پاسخ دهند.
اما به عنوان یک نکته داغ و به روز، در نظر داشته باشید که نگرش طراحان کنکور در یکی دو سال اخیر به طرف متن های مربوط به حیوانات، طبیعت و اصوال 

موضوعات روز رفته و گهگاه هم متن های مفهومی و عبرت آموز می آید. البته این به معنای حذف متن های استداللی و مفهومی نیست، اما روند متنها در 
مجموع آزمون های رشته های مختلف در یک سال به سمت »متن های  علمی« سنگینی می کند؛ تا آنجا که هیچ یک از متن های سال ۹۸ حکایتی، عبرت 

آموز یا فلسفی نبودند بلکه همگی درباره حیوانات، طبیعت و موضوعات امروزی طرح شده بودند.
به عنوان مطلب آخر توجه کنید که وقتی شروع به مطالعه متن می کنید حتما آن را با دقت و حوصله بخوانید و اصال سعی نکنید سریعا از متن بگذرید و با 

تندخوانی زودتر به سؤاالت برسید. متأسفانه این باور و گاه آموزش غلط آسیب زننده است.

و یک بار برای همیشه در گوشتان فرو کنید که: 
»روش ها و راهکارهای حل سؤاالت درک مطلب های زبان انگلیسی در مورد درس عربی جواب نمی دهد. تمام...!« متن های عربی، دقت، حوصله، آنالیز و 

زمان می خواهند و این فانتری بازی ها و سوسول بازی ها در متون چغر عربی پاسخگو نیست، فقط تمرین و دقت!

شناخت ساختار متن 
 در برداشت مفهوم و پاسخ گویی، به شما کمک می کند: 

ً
 چنین نظم و چینشی دارد که قطعا

ً
وقتی یک متن را می خوانید معموال

یکی دو خط اول؛ طرح کلی موضوع اصلی
 طرح بحث، ورود به موضوع، طرح سوال کلی، فضاسازی، اشاره به کّلیات موضوع مورد نظر،

مفهوم اصلی متن، کّلی گویی و ...

 دو سه خط وسط یا همان پاراگراف دوم؛
)توضیح بیشتر و باز کردن مطلب(

 توضیح دقیق و بیشتر از مطالب مورد نظر، آوردن مثال یا حکایت، تکمیل موضوع، بررسی عّلِت
 اّتفاق مورد نظر، پرداختن به حواشی جهت ایجاد تعّدد موضوع در ذهن شما، طرح استناج در شرایط

 مشابه، هم چنین ذکر موضوعات فرعی تا شما گیج شوید و فکر کنید موضوع متن عوض شده در
 حالی که ظاهرًا موضوع جدید است ولی در نهایت همان مطالب اولی مدنظر است )مثاًل موضوع

 اصلی تالش و استقامت است، ولی موضوعات فرعی مثل صبر، استفاده از توانایی و ... نیز جهت
دور زدن شما مطرح می شود.(

 یکی دو خط آخر؛
)جمع کردن و نتیجه گیری(

 نتیجه گیری، زدن حرف آخر و اصلی، توصیه، دادن راهکار، جمع بندی مطالب مختلف متن و تعیین
 بهترین و اصلی ترین انتخاب و راهکار مورد نظر طراح، ایجاد ارتباط بین قسمت اول و آخر متن که

 فهم این ارتباط و نتیجه بسیار مهم و تعیین کننده است.
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تیپ شناسی و کالبدشکافی انواع سؤاالت متن 
در قسمت پاسخ های تشریحی، تمام گزینه ها با علت رد یا قبول شده اند که همین استدالل ها و علت ها بهترین معیار برای شما خواهد بود، اما بد نیست قبل از 
آن به طور کلی به مدل سؤاالت رایج و روش عمومی و کلی پاسخ دهی اشاره کنیم. البته دقت کنید که هدف ما این نیست که با توضیح و تشریح زیاد انواع مدل 

ها و تیپ های ممکن الّطرح و ارائه مطالب حجیم، مفصل و تکراری شما را خسته و سردرگم کنیم، بلکه در این بخش می خواهیم با هم مدل های منطقی، 
غرف سؤاالت و راهکاری پیشنهادی آنها را بیاموزیم. هر چند واقعا بهترین راه برای تسلط و رد گزینه و به جواب رسیدن، پاسخ تشریحی مستدل و دقیق برای 

همان تست است. اما این جا اصول ضروری و مهم را به شما خواهیم گفت.

ید به متن، مربوط به جزئیات و بخش خاصی از متن 
ّ

 1. سؤاالت ُمق
فرض کنید متنی به شما می دهند که درباره ویژگی های مختلف دوست، یافتن دوست، وظایف آن، تفاوت دوست واقعی و دوست سودجو و ویژگی های هر 

کدام و...( است. اگر در یکی از سؤال ها از شما پرسید »دوست واقعی چه کسی است؟« این سؤال می شود »سؤال مّقید به متن«؛ زیرا در متن دقیقا به دوست 
واقعی و ویژگی های آن اشاره شده است. 

در این گونه ســؤاالت کافی اســت در حیطه اطالعات متن حرکت کنید و فقط همان بخش مشــخص و مدنظر ســؤال را بخوانید، کلمه کلیدی یا مترادف و هم 
مفهوم آن را در متن بیابید و از مفهوم گیری به شــدت پرهیز کنید، زیرا مالک پاســخ دهی به این ســؤاالت، اطالعات ذکر شــده در متن اســت، نه نتیجه گیری 
و اســتدالل شــما از متن. منتهی دقت کنید که غالبا کلمات متن عینا در گزینه ها نیســت؛ مثال اگر در متن گفته باشــد »الّصدیق الحقیقّي هو اّلذي ال یکذب 

علیک« )دوســت حقیقی همان کســی اســت که به تو دروغ نمی گوید.( در گزینه صحیح می گوید »الجلیس الحقیقي من یصدق.«. دیدید که در متن گفت 
»دروغ نمی گوید« و در گزینه درســت گفته »راســت می گوید«. به جای دوســت )صدیق( هم از هم نشــین )جلیس( اســتفاده کرده پس تغییر کمی از جمالت 

متن منطقی و رایج اســت، اما کار به مفهوم گیری و اســتنباط نمی رســد. 
یک مثال دیگر ببینید: 

متن: الطّالب النموذجّي يدرس مشتاقا. )دانش آموز نمونه با شوق درس می خواند.( 
گزینه پاسخ: التلميذ املثاىل يطالع الدروس بالرغبة. 

می بینید که محتوای هر دو جمله »با شوق و رغبت درس خواندن دانش آموز نمونه« است.

جمع بندی نحوه پاسخ دهی: 
یافتن کلمه کلیدی در صورت سؤال

یافتن بخش مورد نظر در متن )بدون توجه به بقیه متن(
انتخاب گزینه ای که حاوی آن کلمه، مترادفش یا محتوای مورد نظر است. )نیازی به برداشت و ترکیب بخش های مختلف متن نیست.(

 2. سؤاالت مفهومی، برداشتی و نتیجه ای )المفهوم، نستنبط، نستنتج( 
این سؤاالت به دو دسته تقسیم می شوند:

1. مفهوم کلی متن

2. مفهوم یک عبارت از متن 

دسته ی اول: در این باره دقت کنید که بیشتر اوقات مفهوم متن از ۲۰ درصد اول و ۲۰ درصد آخر متن قابل برداشت است، اما آنچه که باعث دردسر شما 
می شود گزینه های نزدیک به هم است.

مثال گزینه »1« می گوید: »فقیر بودن در ابتدای زندگی می تواند به رشد ما کمک کند« و گزینه »۲« می گوید: »فقر باعث رشد است«. شما در این 
حالت باید ببینید کدام گزینه دقیق تر است )نگفتیم جزئی تر یا کلی تر، گفتیم »دقیق تر«( و آن را انتخاب کنید. مثاًل گزینه »۲« در مثال ذکر شده نمی تواند 

منطقی و درست باشد، چون خیلی کلی است و این که فقر باعث رشد است جمله درستی نیست؛ چون لزوما همه فقیران که رشد نمی کنند، بلکه باید 
می گفت »می تواند باعث رشد شود.« یا »در ابتدای زندگی می تواند باعث انگیزه شود.« یا »گاهی باعث پیشرفت است« و... ولی این گونه نگفته و به طور کلی 

اشاره کرده که »فقر باعث رشد می شود.« که حکمی نادرست است. اصوال در سؤاالت درک مطلب گزینه هایی که محتاط تر هستند و در بیان مفهوم ها دقت و 
ظرافت دارند و حکم کلی نمی دهند، شانس بیشتری برای جواب بودن دارند و منطقی است این گزینه ها انتخاب شوند. 

پس حواستان باشد گزینه ها را کنار هم گذاشته، مقایسه کنید و آنها را »نسبت به هم« رد یا قبول کنید نه به طور مستقل و تک تک، آن هم براساس دو چیز؛ 
اول »متن« و دوم »منطق خودتان« که کدام گزینه نسبت به دیگری »بهتر« است. یک مثال دیگر ببینید: 
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گزینه »1«: سعی و تالش باعث موفقیت است. 

گزینه »2«: صبر و حوصله باعث موفقیت است. آیا اگر انسان فقط صبر کند و حوصله داشته باشد می تواند موفق باشد؟ پس نقش تالش و فعالیت و 
حرکت چه میشود؟ بنابراین در چنین مقایسه ای گزینه اول درست است.

نکته دیگری که باید به آن دقت کنید این است که در سؤاالت »مفهوم متن« غالبا گزینه هایی که از کلمات و نمادهای به کار رفته در متن استفاده کرده اند، 
غلط هستند؛ چون جزئی می باشند. مثال فرض کنید متن درباره زنده شدن طبیعت در بهار و توقف فعالیت آن در پاییز است و مفهوم کلی متن به این سمت و 

سو حرکت کرده که »زندگی انسان نیز چنین است و باال و پایین دارد، بهار و خزان دارد«. 
در سؤاِل مفهوم از چنین متنی، نباید گزینه ای را که از کلمات درخت، طبیعت، بهار، پاییز و اصوال جزئیات حرف زده انتخاب کنید بلکه باید عبارات کلی تر و 

مفهومی تر مد نظرتان باشد. مثال عبارت »رسم دنیا این است، روزی با تو است و روزی علیه تو، پس مغرور یا مأیوس نشو.« می تواند مفهوم خوبی باشد.

تذکر: به عنوان یک نکته همیشگی و پای ثابت تست ها دقت کنید گزینه هایی که قیدهای کلی، جزئی یا مطلق دارند، نمی توانند پاسخ باشند؛ مثاًل 
»همیشه... هرگز... همه... هیچ گاه... فقط.....«

پس اگر در گزینه ای کلمات »فقط«، »إّنما«، »أبدًا«، »دائمًا«، »لن«، ساختار انحصار، الی نفی جنس و هر چیزی که بوی این موضوعات را می داد، دیدید 
احتمال بسیار زیاد آن گزینه غلط است )تا امروز که غلط بوده(.

البته حواستان باشد کلمه »فقط« در جمالت مثبت غلط است ولی در جمالت منفی می تواند درست باشد.
مثال: النجاح بالشعی فقط  موفقیت فقط با تالش کردن است.

  غلط است، چون عوامل دیگری هم وجود دارد. 
لیس التجاح بالسعی فقط  موفقیت فقط با تالش کردن نیست.

  درست است، و می گوید عوامل دیگری هم هست. 

مطالب مهم و قابل توجه دیگر این است که گاهی در یک سؤال دو گزینه، بیانگر یک مفهوم هستند، مثاًل هر دو می گویند »شکست خوردی چون زود قضاوت 
کردی« ولی با بیان و کلمات متفاوتی به این موضوع اشاره می کنند. در این حالت هر دو گزینه غلط هستند. 

این کلک بسیار رایج است که اگر با آن آشنا نباشید وقت زیادی را صرف مقایسه این دو گزینه خواهید کرد، در حالی که هر دو غلط هستند و مردود. 

دسته ی دوم: اگر عبارتی از متن را داد و گفت مفهوم آن چیست، اولویت شما مفهوم همان عبارت باشد نه مفهوم متن. بله، درست است که منطقا مفهوم 
کلی متن و آن جمله باید هم سو و در یک جهت باشند، اما گاهی ممکن است اختالف مختصری بین مفهوم متن و آن جمله باشد که مالک ما همان جمله 

است و در مرحله بعدی، مفهوم کلی متن؛ یعنی تا جای ممکن بر اساس همان عبارت به سؤال پاسخ دهید و اگر در گزینه ها مورد مناسبی پیدا نکردید، به سراغ 
مفهوم متن بروید.

 3. سؤاالت »عین الصحیح« و »عین الخطأ« 
این سؤاالت هم می توانند مربوط به جزئیات متن باشند و هم مربوط به مفهوم متن و استنتاج شما. اما معمواًل حالت اول است و از خود متن می پرسد. البته 

بهتر است با نگاهی به گزینه ها بفهمید که کدام حالت مورد نظر است ؟ مفهومی است؟ جزئی از متن است؟ نتیجه گیری است؟ و ...

 مهم ترین نکته ای که باید درباره این تیپ بدانید این است که هیچ وقت گزینه ای را با عجله انتخاب نکنید حتی اگر مطمئن بودید که گزینه »۱« درست 
است، حتما تا گزینه »۴« را با دقت و حوصله بخوانید. مخصوصًا در سؤاالت درک مطلب که گزینه ها بسیار به هم نزدیک هستند و امکان خطا باالست.

 حتی گاهی در سؤاالت دیده می شود که مفهوم یک گزینه یا سؤال به طور صعودی روی گزینه ها و سوال های دیگر تأثیر می گذارد؛ مثال متن می گوید 
»انسان باید در کنار شرایط و کارهای دیگر برای رسیدن به موفقیت تالش و پشتکار داشته باشد.« بعد در سؤال اول در قالب خطایابی در خالل چهار گزینه می 

گوید که این شرایط و کارهای دیگر چیست. مثال می گوید این موارد شامل برنامه ریزی، استفاده از تجربه، حوصله داشتن، مطالعه و... است. 
در این سؤال یک گزینه با توجه به متن، به راحتی رد می شود و شما به پاسخ می رسید. ولی نکته زیبا و جالب در این باره این است که از مفاهیم درستی« که در 

سؤال اول آمده که این مفاهیم در متن نبودند و شما با رد گزینه غلط فهمیدید اینها درست هستند( در سؤاالت بعدی استفاده می شود، اینجاست که می گوییم 
»متن + محتوای صحیح سؤاالت قبلی« باعث حل سؤاالت بعدی هستند. یعنی از نکات و محتوای جدی درست سؤاالت کنونی، برای حل و پاسخ دهی به 

سؤاالت بعدی حتما استفاده کنید.
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دقت کنید که یک مدل سؤال داریم که خیلی کم و به ندرت مطرح می شود و ارزش نگرانی با تیپ شناسی ندارد، اما بد نیست اینجا با آن آشنا شوید که اگر 
بعدا آن را دیدید دچار دردسر نشوید. به این صورت که معنی یک لغت را از متن می پرسند که آن کلمه ناآشنا و خارج از کتاب است. البته اخیرا طراح یک سؤال 
را به این خاطر به هدر نمی دهد و این شکل سؤال در بیست سال اخیر در تمامی رشته ها مجموعا کمتر از ۴ بار تکرار شده است. )یعنی از حدود ۵۰۰ سؤال، ۴ 

بار چنین سؤالی آمده که آخرین آن هم به پنج - شش سال پیش برمی گردد.(

مثال: »ما هو املرادف للكلمة املعينة؟«
أشار املعلم إىل التلميذ البطيء الذي ال يهتم بالدروس و كان مهمالً لها.

1( الکسل             ۲( النشيط             3( املتكاسل             ۴( العامل 

با توجه به این که عبارت می گوید »دانش آموز به درس ها توجه نمی کرد )ال یهتّم( و تنبل )ُمهِماًل: اهمال گر، کوتاهی کننده( بود. می فهمیم که »البطيء« یعنی 
»کاهل و تنبل«. پس »المتکاسل« جواب است. 

خودتان بهتر از من می دانید که بهترین راهکار برای حل چنین سؤاالتی فهم کل جمله و قرار دادن گزینه ها در جای آن کلمه خاص است که ببینید آیا مفهوم 
و معنای منطقی و همسو با متن دارد یا خیر.
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سواالت

یک

1- »اإلنسان املثالی الّذی یَسعی للمجد هو اإلنسان الّذی ینظر الی العامل کساحة ال یُری فیها إال الحرکة و النشاط، حیث إن الرّخوة و الّسکون یُساویان املوت! و 

کذلک إّن کّل من فی الوجود إذا أراد الّنرصو الظفر ُملزّم مبواجهة العالّم کمجموعة فیها نزول و صعود ال حیلة منهام و ال یُمکن اختیار أحِدهام دون اآلخر! فإّن 

املصاعب الّتی تقع فی سبیل الطالب- علی سبیل املثال- هی الّتی تقع قلیالً أو کثیًرا أو مشابّها فی سبیل األخرین. فمن کانت نفُسه ُمتسعة تقبل الحیاة مبا فیها من 

ا یلعن اآلخرین بُحّجة انّهم مل یکونوا فی  ر شأَن نفسه فالحیاة تتغلّب علیه، فحینئٍذ یعیش هذا اإلنساُن مأیوسِّ دون ضجر، ولکن من کانت الحیاة أکرب منه و الّذی صغَّ

سبیل قضاء حوائجه!« )ریاضی 1۴00(

عّین الصحیح: - 1

1(  الحیاة تواجه أَبناء البرش مواجهة متشابهة!  

2( مقدار املصاعب یتساوی فی جمیع أَبناء البرش!

3( الرّخوة و الّنزول و الّصعود مّم ال حیلة منها أبًدا!

4( املأیوس یعیش و هو یفّکر فی قضاء حوائج اآلخرین!

عّین الصحیح:- ۲

1(  إّن الّنزول و الّصعود من أسباب اإلنسان املثالی للوصول إلی املجد!

2( من کانت نفسه متّسعة فال یری املصاعب إالّ فی طریقه فقط!

3( ال مصاعب إالّ فی طریق اإلنسان املأیوس! 

4( ال یشعر بالّسوء َمن یقبل الحیاة مبا فیها!

من هو اإلنسان الّذی مرافُقه الّنرُصو الظّفر؟ عّین الخطأ: - 3

1(  من تتغلّب الحیاة علیه!    2( من ال یری الحیاة بوجه واحد فقط!

3( من ال یفّکر فقط بوقوع ما یحبّه!   4( من یری أّن النشاط هو من الّسنن اإللهیّة!

عّین ما هو األنسب للعبارة الّتالّیة:- ۴

»إن املصاعب الّتی تقع فی سبیل الطّالب هی الّتی تقع فی سبیل اآلخرین.«

1(  الّنجاح وقّف علی من ال ینام!   2( لعّل العرس یُصبح یرًُسا فی الغد!

3( الّدهر یومان یوم لک و یوم علیک!   4( الّدنیا محفوفة بالبالیا! )محفوفة: مستورة(
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پاسخ

یک

ترجمه ی منت درک مطلب:

»انسان منونه ای که برای بزرگی تالش می کند هامن انسانی است که به دنیا همچون میدانی )حیاطی( نگاه می کند که در آن تنها نشاط و پویایی دیده می شود. 

تا آن جا که سستی و تنبلی برابر است با مرگ! و هم چنین متام آن کسانی که سستی و تنبلی برابر است با مرگ! و هم چنین متام آن کسانی که در دنیا هستند 

هرگاه پیروزی و موفقیت را بخواهند. ملزم به مواجهه شدن با جهانی هستند که همچون مجموعه ای است که در آن هم صعود وجود دارد و هم سقوط، و هیچ 

راه گریزی از این دو نیست، و انتخاب یکی از این دو بدون دوجود دیگری ممکن نیست. لذا مشکالت که در رس راه درخواست کننده قرار می گیرد- به عنوان 

مثال- شبیه هامن مشکالتی هستند که بسیار یا کم بر رس راه دیگران )نیز( قرار می گیرند. لذا هر کس درونش وسیع و بزرگ باشد، زندگی بدون هیچ غم و اندوهی 

به وی روی می آورد، اما کسی که زندگی او از وی بزرگرت باشد و کسی که شأن و جایگاه خویش را پایین بیاورد، زندگی بر وی چیره می شود. لذا، در این هنگام 

این انسان ناامیدانه زندگی می کند و دیگران را نفرین می کند با این بهانه که آن ها در راه برطرف کردن نیازهایش نبوده اند )و به وی در برآورده شدن نیازهایش 

کمکی نکرده اند(.«

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 1سوال

در گزینه »3« آمده است که »سستی وصعود از جمله آن مواردی است که هیچ گریزی از آن ها نیست )و همواره در زندگی  آدمی وجود دارند.(« که براساس منت درست است. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

در گزینه »4« آمده است که »کسی که با زندگی همن گونه که هست رو به رو می شود، احساس بدی منی کند.« که براساس منت صحیح است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 3سوال

در صورت سوال آمده است که »انسانی که پیروزی و موفقیت همراه وی است، کیست؟« که گزینه »1« که گفته شده »کسی که زندگی بر وی غلبه می کند.« نادرست است. 

 گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۴سوال

سوال مناسب ترین گزینه برای عبارت »بی گمن مشکالتی که در راه درخواست کننده قرار می گیرد، بر رس راه دیگران نیز قرار می گیرد.« را می خواهد که در گزینه 

»4« آمده است که »دنیا با انواع بال و مصیبت ها پوشیده شده است.« که با آن تناسب دارد.  
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سواالت

دو

۲- »تّعتمد امللیاراُت من الّناس فی جمیع أنحاء العامل. خاّصًة فی أفقر دول العامل، علی املُحیطات و الِبحار فإنّها مؤثّرة بشکل أساسی فی إیجاد ُفرَص العمل و کذلک 

الحصول َعلی الِغذاء و االحتیاجات الیومّیة. إّن البالد املُجاِورة لهذه الّنعمة الکُربی تَستفیذ ِمنها بأشکاِل ُمختلِفٍة فی َمجال تَنمیِة اقتصاد و منّوها؛ فإنّها إضافًة إلی انّها 

ذ. و األمُر الجدیر بالّذکر هو أّن النَّقل البحرّی  ج و التلذُّ ّواح و املُسافرین من جمیع بالٍد العامل للتفرُّ َمصادُر ِمن النِّعم الِغذائّیة و َغیرها فهی فرصٌة َذهبّیٌة لِجذب السُّ

أصبَح اآلن أحَد طُرق االتّصال األساسّیة بین البالد، فذلک یَُعدُّ من َعوامل تَنشیط اإلقتصاد. و أخیًرا ما تَِجب ُمراعاتُها هی أّن البحار لیست مکانًا للّنفایات فإن َعدَم 

رعایِة هذا األمِر یُسبُِّب هالکَة اإلنسان ِبیده!« )تجربی1۴00(

عّین ما مل یُذکر فی النص:- 1

1(  أثر الِبحار فی الهواء النّقی 

2( الِبحار و أثرُها علی إمالء ساعات الَفراغ

3( حیاة الّناس و أثر الِبحار علیها

4( أثر الِبحار فی تواصل البالد بعِضها بعًضا

عّین ما لیست من فوائد البحار:- ۲

1(  إیجاد منظَّمت للنَّقل    2( هی أماکن لنفایة املصانع

3(  تأسیس الرّشکات الِغذائیّة   4( شواطئها أماکن لالسرتاحة

کیف یَقتل اإلنساُن نَفّسه؟- 3

1(  بتلویث میاه البحار    2( بعدم تنمیة اقتصاد بالده بالبحار

3( باالستفادة من الّنفایات   4( بإلقاء ما بقی من طعامه فی البحر

العنوان املناسب للُنّص هو ...............- ۴

1(  مصادر البحار الّغذائیّة    2( أهمیّة البحار

3( أثر الّنفایات فی البحار    4( الّنقل البحری
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پاسخ

دو

ترجمه ی منت درک مطلب:

میلیاردها نفر از مردم در اقصی نقاط جهان مخصوصاً در فقیرترین کشورها بر اقیانوس ها و دریاها تکیه دارند چرا که آن ها )اقیانوس ها و دریاها( به شکل اساسی 

در ایجاد فرصت های شغلی و همچنین دستیابی به غذا و مایحتاج روزانه مؤثر اند. بی شک کشورهای هم جوار به این نعمت بزرگ از آن به صورت متفاوتی در 

زمینه  ی رشد اقتصادی و منو آن استفاده می کنند. عالوه بر آن که آن ها منابعی از نعمت های غذایی و غیره هستند، خود یک فرصت طالیی برای جذب گردشگران 

ومسافران از متام کشورهای جهان برای بازدید ولذت بردن می باشند. و مساله شایان ذکر است که حمل و نقل دریایی اکنون یکی از راه های اساسی اتصال میان 

کشورها است پس بنابراین یکی از عوامل فعال منودن اقتصاد به شامر می آید و در پایان آنچه که باید رعایت شود آن است که دریاها محلّی برای زباله ها نیستند 

پس عدم رعایت این موضوع موجب از بین رفنت انسان به دست خود می گردد.

کدام مورد در منت ذکر نشده است؟- 1

1(  اثر دریاها در هوای پاک

2( دریاها و اثرشان بر پر کردن اوقات فراغت

3( زندگی مردم و اثر دریاها بر آن

4( اثر دریاها در ارتباط کشورها با یکدیگر

آنچه را که از فواید دریاها نیست را مشخص کنید:- ۲

1( ایجاد سازمان های حمل و نقل

2( آن ها محلی برای زباله های کارخانه ها هستند

3( تأسیس رشکت های صنایع غذایی

4( سواحل آن ها محل هایی برای اسرتاحت اند

انسان چگونه خودش را می کشد؟- 3

2( با عدم منو اقتصادی کشورش با دریاها 1(  با آلوده کردن دریاها   

4( با انداخنت باقی مانده ی غذایش در دریا 3( با استفاده از زباله ها    

تیرت مناسب منت .......... است. - ۴

2( اهمیت دریاها 1( منابع غذایی دریاها   

4( حمل و نقل دریایی 3( اثر زباله ها و در دریاها  
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عربی جامع کنکور

سواالت

سه

3- »فی أوائل القرن العرشین کان اللّؤلُؤ الطبیعّی نادًرا و غالیاً و یَختّص بالکبار و األغنیاء فقط و سعُر القطعة الّصغیرة منه قد یَصل إلی مبالغ کثیرٍة ففی عرص 

ه! االمرباطوریّة الّرومانّیة یُقال أّن قائًدا جّهز کلَّ جیشه ِبَبیع قطعة صغیرة ماّم کانت مَتلکه اُمُّ

مَک فی الّسواحل  ال یُمکن تعییُن زمن أّول استخدام لجوهر اللّؤلؤ و الّدّر و َمن کان أّول ُمستخدمیه من البحر، ولکن نعلم أّن القبائل القدیمة الّتی کانت تَصید السَّ

الهندیّة کانوا یعرفون  أهمّیته و قیمته فی تلک األیّام! و الجدیر بالّذکر أّن فی أیّام االمرباطوریّة الربیطانّیة.کان یُسمح للعائلة امللکّیة و األغنیاء و الکبار بامتالک 

اللّؤلؤ ألنفسهم دون اآلخرین!« )هرن 1۴00(

عّین الّصحیح:- 1

1(  ظهرت تجارُة اللّؤلؤ فی أوائل القرن العرشین!

2( کان الُحّکاُم الرومانیّون أّول من فهموا قیمَة اللّؤلؤ!

3( إّن بائعی األسمک فی املدن کانوا یعرفون قیمة اللّؤلؤ!

ا بامللوک فقط! 4( مل یکن موضوع االستفادة من اللّؤلؤ ُمختصًّ

 عّین الصحیح عن اللّؤلؤ:- ۲

1(  مکان اللّؤلؤ قرب البحار!

2( الهندیّون کانوا أّول مستخدمیه!

3( مقدار اللّؤلؤ یُساوی عدد أفراد العامل!

4( صیّادو الّسمک فی القدیم عرفوا قدره قبل اآلخرین!

عّین املوضوع الذی مل یُذکر فی النّص:- 3

1(  املختّصون باالستفادة من اللّؤلؤ!   2( زمن االستفادة من الّلؤلؤ ألّول مرة!

3( قیمة اللّؤلؤ قبل القرن العرشین!   4( الجمعات الّتی استخدمت اللّؤلؤأّول مرّة!

عّین الصحیح للفراغ: ُذِکر فی الّنص عن .......... اللّؤلؤ.- ۴

1(  صعوبة الحصول علی    2( قیمة 

3( کیفیّة الحصول علی     4( جمل
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درک مطلب

پاسخ

سه

ترجمه ی منت درک مطلب:

در اوایل قرن بیستم، لؤلؤ طبیعی )مروارید( کمیاب و گران بود و فقط مختص به بزرگان و ثرومتندان بود، و قیمت قطعه کوچکی از آن گاهی به مبالغ زیادی 

می رسید. پس در عرص امپراطوری رومانی، گفته می شود که رهربی، همه سیاهش را با فروش قطعه کوچکی )از مرواریدی( که متعلق به مادرش بود تجهیز کرد. 

تعیین اولین زمان به کارگیری برای ُدّر و مروارید و همچنین اولین کاربر )استخراج کننده ی مروارید از دریا( ممکن نیست، اما می دانیم که قبیله های قدیمی که 

ماهی را از سواحل هندی صید می کردند اهمیت و قیمت آن را در آن ایام می شناختند. و شایان ذکر است که درزمان امپراطوری بریتانیا، شنیده می شد که خانواده 

پادشاهی و ثرومتندان و بزرگان مروارید را برخالف دیگران از آن خودشان می  کردند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 1سوال

طبق عبارت »گل جیشه« استفاده از مروارید فقط مخصوص پادشاهان نبوده است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

این مطلب در خط دوم پاراگراف دوم ]کانت تصید السمک، یعنی همن ماهی گیرها[ ذکر شده است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 3سوال

در منت صحبت از این مورد نشده است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( ۴سوال

در مورد قیمت و ارزش مروارید طبق عبارت »سعرالقطعة...« مطلبی در منت آمده است.
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عربی جامع کنکور

سواالت

چهار

۴- اِعلم أنّه إذا مل تُستخدم خالیا الّدماغ و مل تُسَتعمل متواصالً، سینقص حجُمها و تقُل قدراتُها و طاقتها علی العمل. و یَجری متریُن تنشیط خالیا الّدماغ ِمن خالل 

القیام باالختبارات العقلیة املتنوعة، مثل اختبارات الذاکرة و الّذکاء و غیرهام.

و من املهّم أن تکون هذه االختبارات جدیدًة و غیَر معروفٍة للفرد، بحیث تؤثّر علی تنشیط عمل الخالیا و تساعدها علی الوصول إلی ُمسَتویات متقدمة من الّتفکیر 

و الّتحلیل. و فی هذا املجال تُساعد القراءُة و الکتابُة بلغات مختلفة و کذلک القیام ببعض األلعاب الّتی تحتاج إلی تفکیر و تحلیل کالّشطرنج تساعد خالیا الذهن 

أن تنمو و تنشط أکرث فأکرث...

خالیا: جِ خلّیة= املاّدة األساسّیة فی جمیع املخلوقات الحّیة، فاإلنسان یتشکّل مثالً من مجموعة من الخالیا تسّمی »سلّول«!/دماغ: مخ/ مستویات= سطوح )زبان 1۴00(

عّین الخطا: علینا یازدیاد قدراتنا الّدماغیّة عن طریق ..................- 1

1(  اإلقبال علی تعلّم اللّغات األُخری!

2( ألعاب تُقّوی العقول و تعمل علی نشاطها!

3( القیام بأعمل مل نکن نعملها عادًة! 

4( مشاهدة األلعاب الفکریّة و التحلیلیّة کالّشطرنج!

من یقدر أن ینتفع من طاقاته الّدماغّیة؟ عّین الّصحیح: الّذی ...........................- ۲

1( یتکلّم و یکتب بلغة صباح مساء! 

2( ال یجتنب مواجهة ما بحاجة إلی التعّقل! 

3( یقوم کّل یوم بلعبة فکّریة و أعمل معیّنة!

4( یحّب االختبارات العقلیّة و األلعاب الفکریّةدون أن یقوم بها!

عالَم )علی ما( تؤثّر التامریُن الّدماغّیة و االختبارات العقلّیة؟ عّین الصحیح: تُؤثّر علی ...................- 3

1(  ما یقوم به املُّخ!    2( حجم الرأس و ما فیه!

3( کیفیّة القراءة و الکتابة!   4( کیفیّة األلعاب الّریاضیّة و الفکریّة!

عّین ما مل یُذکَر فی الّنص:- ۴

1(  أسالیب تنشیط القّوة الّدماغیّة!   

2( أثر عدم استخدام القّوة العاقلة!

3( کیفیّة أثر القراءة بلغة أجنبیّة علی أعمل اإلنسان!

4( األلعاب الّتی تفید فی ازدیاد حجم خالیا املخ أو الّدماغ!



13

درک مطلب

پاسخ

چهار

ترجمه ی منت درک مطلب:

دان که هرگاه سلول های مغز به کار گرفته نشوند و پیوسته مورد استفاده قرار نگیرند، حجمشان کم خواهد شد و قدرت و توانشان بر کار کاهش می یابد. مترین 

فّعال سازی سلول های مغز از طریق انجام آزمایش های فکری متنوع اجرا می شود، مانند آزمایش های حا فظه و هوش و مانند آن. و مهم است که این آزمون ها 

جدید باشد و برای شخص آشنا نباشد، به طوری که بر فعال سازی کار سلول ها تأثیر بگذارد و آن ها را برای رسیدن به سطوح پیرشفته  ی تفکر و تحلیل یاری کند. 

و در این زمینه خواندن و نوشنت به زبان هایی مختلف و هم چنین انجام برخی از بازی هایی که به تفکر و تحلیل نیاز دارند، مثل شطرنج، سلول های ذهن را یاری 

می کنند که رشد منایند و بیشرت و بیشرت فعالیت کنند...

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 1سوال

صورت سوال: ما باید توانایی های ذهنی خود را از طریق ...  افزایش دهیم.)گزینه نادرست خواسته شده است( 

»دیدن بازی های فکری و تحلیلی مانند شطرنج« نادرست است؛ زیرا در منت، انجام این بازی ها مّدنظر بوده است، نه متاشای آن!

ترشیح سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: بازی هایی که عقل را تقویت کرده و در جهت فعالیتش عمل می منایند! )صحیح(  گزینه 1: روی آوردن به یادگیری زبان های دیگر! )صحیح(  

گزینه 3: پرداخنت به کارهایی که معموالً انجامشان منی داده ایم! )صحیح؛ دقت کنید در منت به کارهای جدید و ناآشنا اشاره شده است.(

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

صورت سوال: چه کسی می تواند از توانایی های ذهنی اش بهره بربد؟ کسی که ... 

در گزینه 3 آمده است: »از رویاریی با آنچه به تعقل نیاز دارد، دوری نکند!« که این موضوع صحیح است؛ زیرا در منت اشاره شده که باید به کارهای فکری پرداخت.

ترشیح سایر گزینه ها: 

گزینه1: صحبت می کند و شب با زبان صبح، می نویسد! )نادرست است؛ به کارگیری زبان های متنوع، قدرت فکری را افزایش می دهد!(

گزینه 3: هر روز به یک بازی فکری و کارهای مشخص می پردازد! )نادرست است؛ پرداخنت به کارهای جدید، قدرت فکری را زیاد می کند!(

گزینه ۴: آزمایش ذهنی و بازی های فکری را دوست دارد بدون این که به آن بپردازد! )نادرست است؛ پرداخنت به کارهای جدید، قدرت فکری را زیاد می کند!(

گزینه ۴: آزمایش های ذهنی و بازی های  فکری را دوست دارد بدون این که به آن بپردازد!  )نادرست است؛ انجام بازی های فکری، قدرت ذهنی را افزایش می دهد، 

نه دوست داشنِت آن!(

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 3سوال

در گزینه »1« »آن چه مغز انجام می دهد« صحیح است.  صورت سوال: مترین های مغزی و آزمایش های عقلی بر چه چیزی اثر می گذارند؟ 

ترشیح سایر گزینه ها: گزینه »۲«: اندازه ی رس و آن چه در آن است. )نادرست است؛ اندازه ی مغز مدنظر است(. 

گزینه »3«: چگونه خواندن و نوشنت. )چنین چیزی در منت نیامده است(.

گزینه »۴«: چگونگی بازی های ورزشی و فکری. )در منت به بازی های ورزشی اشاره ای نشده است.( 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

صورت سوال، موضوعی را می خواهد که در منت ذکر نشده است.

در گزینه »3« آمده است: »چگونگی تأثیر خواندن به زبانی خارجی بر کارهای انسان!« که در منت نیامده است.

ترشیح سایر گزینه ها:گزینه »1«: »روش های فعال سازی قدرت ذهنی« در منت آمده است. 

گزینه»۲«: »اثر به کار نگرفنت قدرت ذهنی« در منت ذکر شده است.

گزینه »۴«: »بازی هایی که در زیاد شدن اندازه ی سلول های مغز مفیدند!«در منت آمده است.
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عربی جامع کنکور

سواالت

پنج

5- قد یشعر اإلنسان بعض االَحیان أنّه ُمصاب بالهّم و الغّم، لذلک یُنَصح أن یقوم ببعض األعامل؛ منها: 

1-  الکالم مع العائلة و األصدقاء، فإّن اإلنسان عندما یَشعر بأنّه جلیُس مجموعة من األصدقاء الّذین یُحبونه یَزید شعورُه بقّوته و استطاعته. 

۲- اإلقبال علی الّریاضة فی بعض الحاالت، فإنّها أحیاناً تؤثّر علی نشاط ماّدة کیمیاویّة فی الجسم مشهورة مباّدة السعادة. و هذه تُفید بعَض املصابین. 

3-  االستامع إلی األصواب الهادئة و املحبوبة کالقرآن و األصوات فی الطبیعة و املوسیقی، فإنّه یَزید الّسکینة فی اإلنسان کام أنّه یُساعد علی تخفیض ضغط الّدم و 

تحسین رضبان القلب.

۴-  کتابة أسباب الحزن و الغّم. فإنّها تُفید فی تخفیف اآلالم. )خارج 1۴00(

عّین الخطاً:- 1

1(   إّن بعض األصواب یؤثّر علی تقلیل االضطرابات!

2( رفیق السوء ال یَقدر أن یُدخل الّسکینَة فی قلب اإلنسان!

3( إّن التمرین الریاضیّة بعض األحیان تعمل بدل األدویة!

4( إّن اإلنسان فی هذا العرص یشعر بالحزن و املصیبة مستمرًا!

عّین ما هو من توصیات الّنص:- ۲

1(  تَکلم مع اآلخرین حول حیاتک و ذکٌر آ المک!

2( اِستِمع إلی األخبار و شاِهِد األفالَم! 

3( اُشعر بقدراتک عن طریق الصدیق الحمیم!

4( اُکتب متارینک و دروسک بشوق!

عّین الصحیح عن مفهوم الّنص:- 3

1(  الطأمنینة بالکّسل! 

2( اُترک الحزن برتک الفکر! 

3( الفراج بعد الّشدائد! 

4( دواء الحزن الصرب علیه!

عّین الصحیح للفراغات: »إّن دراسات العلامء ................ بأّن ................. تؤثّر علی شفاء املرضی ............« - ۴

1(  تؤکّد – الّریاضة – بعضهم و ال جمیعهم   2( أثبتت- األصوات کلَّها- برسعة 

3( تعتقد – الکتابة الیومیّة- فی جمیع األحیان  4(  تظهر- تخفیض الّدم کثیرًا – و ال شّک فی ذلک
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درک مطلب

پاسخ

پنج

ترجمه ی منت درک مطلب:

گاهی آدمی در برخی زمان ها، احساس می کند که دچار غم و اندوه شده است. به همین خاطر سفارش می شودکه به برخی کارها بپردازد، من جمله:

1-  حرف زدن با خانواده و دوستان، زیرا انسان هنگامی که احساس می کند همنشین مجموعه ای از دوستانی است که او را دوست دارند، احساسش به نیرو و 

توانایی اش فزونی می یابد. 

۲- روی آوردن به ورزش در برخی از حالت ها، زیرا ورزش گاهی بر فعال شدن ماده ای شیمیایی در بدن- معروف به ماده خوشبختی- تأثیر می گذارد. واین مورد 

به برخی از مبتالیان ]به غم و اندوه[ سود می رساند. 

3- گوش دادن به صداهای آرام و دوست داشتنی مثل قرآن و صداها درطبیعت و موسیقی، پس آن آرامش را درانسان زیاد می کند هامنطور که در کاهش فشار 

خون و بهبودی بخشیدن به رضبان قلب به آدمی کمک می کند.

۴- نوشنت دلیل های اندوه و ناراحتی، زیرا در کاهش دردها سودمند است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 1سوال

1( برخی صداها بر کم کردن اضطراب ها اثر می گذارند. )درست(

2( دوست بد، منی تواند در قلب انسان آرامش وارد کند.)درست( 

3( گاهی متارین ورزشی به جای داروها عمل می کند. )درست( 

4( انسان در این دوره ی پیوسته احساس اندوه و مصیبت می کند. )نادرست- خّط اّول منت گفته »بعض األحیان«( 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

از سفارش های منت:

1( با دیگران درباره ی زندگیت حرف بزن و دردهایت را یاد کن.)نادرست(

2( به اخبار گوش کن و فیلم ها را ببین.)نادرست(

3( از طریق دوست صمیمی ]و همنشینی با او[  توانایی هایت را احساس کن. )درست( 

4( متارین و دروست را با شوق بنویس. )نادرست( 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 3سوال

صحیح طبق مفهوم منت:

1( هیچ آرامشی با تنبل نیست. )درست- یعنی یا تنبلی و کسل بودن، انسان آرامش و قرار ندارد.(

2( با تَرک اندیشه، ناراحتی را ترک کن. )نادرست( 

3( گشایش پس از سختی ها. )نادرست(

4( داروی ناراحتی صرب کردن بر آن است)نادرست(

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

همنا مطالعات دانشمندان تأکید می کند  که ورزش کردن   بر بهبود یافنت برخی از بیمران نه همه ی آن ها تأثیر میگذارد. )رّد دیگر گزینه ها(
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6-ثم أجب عن األسئلة مبا یناسب النّص: 

یُعُد )یُعترب( صیُد األسامك من أکرث املِهن الّتي یَشتغل بها اإلنساُن لیدیر عیَشه خاصُة يف املناطق الساحلّیِة أو املناطق املُحاطة بالُبَحیرات و األنهار، بحیث تُشکِّل لحوُم 

األسامك واحدة من أهمِّ مصادر الغذاء الّتي یَستفید منه اإلنساُن يف العامل. کام کانت األسامك َمصدراً ِغذائیاً مهامٍّ لإلنسان يف العصور القدیمة، و قد ُوجدت الکثیُر من 

النُّقوش الَحجریّة القدیمة لعرص الفراعنة الّتي تدلُّ علی صیدهم األسامك اَ و طریقة قیامهم به تَغّذیِهم علیها، إضافة إلی هذا مل یجد االنساُن صعوبة يف الحصول علیها!

تحّولت مهنُة صید األسامك إلی ریاضة َمحبوبة لَدی العید من الّناس حیُث یَبلُغ من یاُمرسونَها َحوايل َمالییَن من الّناس. فهناك بعض الّناس حیَن یَذهبون إلی املناطق 

الّتي تُوجد فیها هذه اإلمکانّیُة یَشتغلون بالّصید لکّنه بوسائط بسیطِة؛ و تحّولت طُرُق الّصید علی َمرَّ الزّمان و تَعّددت الطرق املُستخدَمة يف َصید األسامك!

)ریاضی 99(

عّین الّصحیح: النقوش الحجریّة القدیمة تدّل علی أّن .....  - 1

1( الناس کانوا یتمنَّون أن یرفعوا مشکلة جوعهم!

2( صید األسمك کان مهنة حدیثة ال نتعلَّمها من أجدادنا!

3( مرور الزمان قد سبّب تحوُّال يف کیفیّة صید األسمك!

4( مصدراً غذائیًا وحیًدا و مهمًّ من القدیم کان لحم األسمك!

عّین الخطأ: ملاذا کان صید األسامك من أهَم املَِهن من قدیم الزمان لإلنسان؟  - ۲

1( ألّن السمك کان ثروٌة طبیعیة یَجدها الّناُس يف الطبیعة!

2( ألنّهم کانوا یملؤون ساعاِت فراغهم باالشتغال بهذا العمل!

3( ألنّه کان سهالً لإلنسان أن یَحصل علیه لیرفع حوائجه به!

4( ألّن صید األسمك ال یَسدُّ جوَعه فقط بل یُساعده علی إدارة حیاته!

عّین الخطأ: َمضی الزماُن و َعلم الّناُس .....  - 3

بل املختلفة لصید األسمك! 1( السُّ

2( کیفیَّة استخدام صید األسمك کریاضة!

3( کیف یشتغلون بالّصید بالوسائط البسیطة!

4( أّن لحم األسمك هو يف کّل مکاٍن أفضُل مصدٍر لغذائهم!

أذکر ما مل یأت يف النّص:  - ۴

1( الصیّادون غیَّروا اُسلوب عملهم علی مّر الزمان!

2( هناك طرٌق کثیرة للصیّد یَعرفها الناس کلّها من القدیم!

3( بَعُض الّناس یَملؤون ساعات فراغهم بالقیام بصید السمك!

4( مل یکن یستفید الناس من الوسائط الّنقیلة و الحدیثة للصید!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

»صید کردن ماهی ها از بیشرتین شغل هایی است که انسان به آن مشغول است تا زندگی اش را اداره کند به خصوص در مناطق ساحلی یا احاطه شده با دریاچه ها و 

رودخانه ها، آن چنان که گوشت های ماهی ها یکی از مهم ترین منابع غذایی را که انسان در جهان از آن استفاده می کند، تشکیل می دهد. هامن طور که ماهی ها 

در گذشته منبع غذایی مهمی برای انسان بوده اند و بسیاری از نگاره های سنگی قدیمی مربوط به دوره  ی فرعون ها یافت شده است که بر ماهی صید کردنشان و 

نحوه ی پرداختنشان به آن و تغذیه کردنشان از آن ها داللت می کند، عالوه بر این، انسان در به دست آوردن ماهان سختی نیافته بود!

شغل صید ماهیان نزد بسیاری از مردم به ورزشی محبوب تغییر یافت تا جایی که تعداد کسانی که به آن می پردازند به حاولی میلیون ها نفر از مردم می رسد. 

وبرخی مردم هستند که وقتی به مناطقی می روند که درآن این امکان وجود دارد، به صید مشغول می شوند اما با وسایلی ساده؛ و روش های صید در گذر زمان 

تغییر کرده است و راه های مورد استفاده در صید ماهیان زیاد شده اند!«

نگاره های سنگی قدیمی بر این داللت دارد که ...........- 1

1(  مردم آرزو می کردند که مشکل گرسنگی شان را رفع کنند. 

2( صید ماهی ها شغل جدیدی بوده که از اجدادمان آن را یاد منی گرفتیم. 

3( گذز زمان سبب تحولی در چگونگی صید ماهی ها شده است. 

4( منبع غذایی و مهم از قدیم گوشت ماهی ها بوده است. 

قدیم برای انسان بوده است؟- ۲

1( زیرا ماهی ثروتی طبیعی بوده است که مردم آن را در طبیعت پیدا می کردند. 

2( زیرا آن ها ساعت های فراغتشان را با مشغول شدن به این کار پر می کردند. 

3( زیرا برای انسان ساده بوده است که بر آن دست پیدا کند تا بال آن نیازهایش را برطرف کند. 

4( زیرا صید ماهی ها فقط از گرسنگی اش جلوگیری منی کند بلکه در اداره ی زندگی اش یاریش می کند. 

زمان گذشت و مردم دانستند ..............- 3

1( راه های مختلف برای صید ماهی ها را.

2( چگونگی استفاده از صید کردن را به عنوان یک ورزش.

3( چگونه با وسایل ساده به صید مشغول شوند. 

4( که گوشت ماهی ها در هر مکانی بهرتین منبع برای غذایشان است. 

آن چه را در منت نیامده است، ذکر کن:- ۴

1( شکارچیان روش کارشان را در گذر زمان تغییر دادند. 

2( راه های مختلفی برای صید وجود دارد که مردم همه ی آن ها را از قدیم می شناختند.

3( بعضی از مردم ساعات فراقتشان را با پرداخنت به ماهی گیری پر می کنند. 

4( مردم از وسایل سنگین و جدید برای ماهی گیری استفاده منی کردند.
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7- اقرأ الّنص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب النّص: 

أّوُل ُخطوة )= قدم( يف تغییر الحیاة هي االعتناء باالُمور املهّمة و االهتامم بها. و من جملة هذه األمور هي معرفة آمالنا و أحالمنا و کذلك األهداف الّتي جعلناها 

لحیاتنا و السعي وراء تحسینها. و املهمُّ هو أن نَعلم أّن حصول الحیاة السعیدة لإلنسان بحاجة إلی التأّمل يف الحیاة األخالقیة و ارتقائها و کذلك الحیاة الصحّیة مًعا، 

ألّن الصّحة ال تَبقی دامئًا فإّن البدن یتعرّض لتغییرات َجسدیَة مختلفة و کذلك روحّیة و عاطفّیة مبرور السنوات!

فمن التَّوصیات األکیدة يف هذا الجانب هو االهتامم بتغذیة الجسد و الّذهن مًعا و ذلك لتشکیل حیاة متوازنة تُناسب التغییرات الجسدیّة الّتي تَحصل له مع الزمن. 

و من الجدیر بالّذکر أّن مامرسة التامرین الریاضّیة املفیدة تُساعد الّشخص علی حیاة أکرث صّحًة و سعادًة يف الجانب الَجسدي و الّذهني!) تجربی 99(

عّین الّصحیح: - 1

1( الّریاضات البدنیّة ال تُساعد إالّ الجسَم!

2( الصّحُة تَستمُر يف الحیاة مادام اإلنسان یَطلبها!

ا! 3( التغییرات الجسدیّة و الروحیّة و العاطفیّة ال تظهر لنا إالّ بعد زمن قلیل جدًّ

4( من استطاع أن یُمیّز بین اُموره املهّمة و بین غیرها، قام بأّول خطوة يف تشکیل الحیاة السعیدة!

کیف نغّیر حیاتنا للوصول إلی التوازن؟ عّین الخطأ: - ۲

1( بالقیام مبمرسات ریاضیّة تحافظ علی صّحة األبدان!

2( بالتعرّض للتغییرات أمام االُمور و الحوادث و األشیاء!

3( باالهتمم بالجانب الّذهنّي و املحاولة إلخراج الرذائل منه!

4( بتغذیة البدن باملواّد الاّلزمة الّتي تحافظ علی سالمة األبدان!

ماذا یُعیننا حین أردنا أن نحصل علی الّسعادة يف الحیاة؟ عن الّصحیح: - 3

1( االهتمم الکثیر باألمور األخالقیّة و الصحیّة!

2( قلّة مالحظتنا إلی مرور الزّمان و تأثیره علینا!

3( االتّکاء علی آمالنا و أحالمنا یضمن لنا کّل يشء!

4( الصحة الجسدیة تُغني من کّل يشء فإنّها تضمن السعادة!

عّین ما هو أنسب لعنوان النّص: - ۴

1( الحیاة السعیدة    2( الریاضات املفیدة

3( الحیاة الصحیّة و أثرها    4( أثر الصحة يف معرفة اآلمال
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ترجمه ی منت درک مطلب:

»اولین قدم در تغییر زندگی اهمیت دادن به کارهای مهم و توجه به آن هاست و از جمله ی این کارها شناخت آرزوها و رویاهایامن و هم چنین اهدافی که برای زندگی 

مان قرار دادیم و تالش در پی به خوبی انجام دادن آن هاست و مهم آن است که بدانیم که به دست آوردن زندگی سعادمتند برای انسان به تأمل در زندگی اخالقی و 

ارتقای آن و همچنین به زندگی سالمت نیاز دارد، زیرا سالمتی همیشه باقی منی ماند؛ زیرا بدن با گذشت سال ها در معرض تغییرات جسمی مختلف و هم چنین روحی 

و عاطفی قرار می گیرد! 

از توصیه های اکید در این زمینه توجه به تغذیه جسم و ذهن با هم است و آن برای تشکیل یک زندگی متعادل است که متناسب با تغییرات جسمی است که با گذر 

زمان برایش حاصل می شود. و شایان ذکر است که انجام مترینات ورزشی مفید به فرد برای زندگی با سالمت و سعادت بیشرتی در بخش جسمی و فکری یاری می رساند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 1سوال

ترجمه گزینه ها:

1(  ورزش های بدنی فقط به جسم کمک می کند!

2( سالمتی در زندگی تا زمانی که انسن بخواهد ادامه می یابد!

3( تغییرات جسمی و روحی و عاطفی تنها در زمان بسیار کوتاهی اتفاق می افتد!

4( هر کس بتواند که بین کارهای مهم خود و سایر کارها تفکیک کند ]و آنها را تشخیص دهد[ به اولین قدم در تشکیل زندگی سعادمتند پرداخته است!

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

چگونه زندگی مان را برای رسیدن به تعادل تغییر می دهیم؟

1( با انجام مترینات ورزشی که از سالمتی بدن محافظت می کند!

2( با قرارگرفنت در معرض تغییرات در برابر امور و حوادث و چیزها!

3( با توجه به بخش ذهنی و تالش برای خارج کردن پستی ها از آن! 

4( با تغذیه ی بدن با مواد الزمی که از سالمت بدن ها حفاظت می کند!

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 3سوال

هنگامی که می خواهیم به سعادت در زندگی دست بیابیم چه چیزی به ما کمک می کند؟

1( توجه بسیار به امور اخالقی و بهداشتی!  

2( کم بودن توجهمن به مرور زمان و تأثیرش بر ما!

3( تکیه بر آرزوها و رویاهایمن هر چیزی را برایمن تضمین می کند!

4( سالمتی جسمی ما را از هر چیزی بی نیاز می کند زیرا سعادت را تضمین می کند!

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

مناسب ترین عنوان را برای منت تعیین کن: 1( زندگی سعادمتند / 2( ورزش های مفید/ 3( زندگی سالمت و اثر آن / 4( اثر سالمتی در شناخت آرزوها
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8- اقرأ الّنص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب النّص: هرن

عندما یقوم اإلنساُن باختیار األصدقاء، فعلیه أن یَستفید من حوادث حیاته و یکتسب منها تجارَب. و هذا األمر یُسّبب أن یُفکِّر يف األخطاء الّتي وقع فیها و املساعي الّتي 

بین و صادقین فیها یّدعون! بذلها للخروج منها، فالعاقُل یأخذ منها دروسنا متنُعه من تکوین صداقات مع الّذین لیسوا مهذَّ

و علی اإلنسان أن یعلم أنّه يف أوقات الراحة و السعادة و الّسور من الّسهل الحصوُل علی العدید من األصدقاء املختلفین، فإّن هذه املجاالت تجعل إیجاَد العالقات 

أکرث ُسهولُة، و لکّنها ال تُعرِّفنا علی الصدیق الحقیقّي الّذي یُمکن االعتامد علیه؛ فإّن الّذین یَقفون عند أصدقائهم يف الُصعوبات هم الّذین نَعُدهم أوفیاَء و یُمکن أن 

نََتخذهم رشکاء يف حیاتنا!) هرن 99(

عّین الّصحیح: أحد الطُرق الّذي هو أکرث أهمّیة يف مجال کشف األصدقاء الحقیقیین هو ... - 1

1( أن نجعل املايَض ِعربٌة للمستقبل! 

2( أّن االختبار ال یُعرّفنا الّصحیح من الّسقیم!

3( أن ال نَتّخذ صدیًقا يف أیّام الرخاء و الراحة!

4( أّن األصدقاء األوفیاء ال یَبقون مع اإلنسان يف الّشدائد!

ما الّذي یُبَعدنا عن اتّخاذ أصدقاء السوء؟ عّین الخطأ: - ۲

1( السعي وراء ما یقوم به الّناس و متابعتُه يف حیاتنا!

2( العلم بأّن الحوادث تتکّرر، فالعاقل هو الّذي ال یعرب منها غافالً!

3( تحلیل املايض و التدقیق فیم فَعلنا يف مجال الصداقة حتّی ال نکّرر أخطاَءنا!

4( االعتقاد بأّن يف الحیاة دروسنا، علینا أن نتّخذها رساجاً أو مصباحاً يف أعملنا!

عّین املناسب لعنوان النّص: - 3

1( أدُب الصدیق خیر من ذهبه!   2( العاقل ال یخرَس من أمر مرّتین!

3( الصدیق هو املفتاح لکّل باب ُمْعلّق!  4( صدور األصدقاء قبور األرسار!

عّین األنسب حسب النّص: - ۴

1( املرء ِمرآة أخیه!    2( یُعرَف األصدقاُء عند الحاجة!

دیق لنا و کّل نِعم الجّنِة لکم! 3( إّن الطیور علی أشکالها تطیر!   4( الصَّ
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پاسخ

هشت

ترجمه ی منت درک مطلب:

»هنگامی که انسان به انتخاب کردن دوستان اقدام می کند، باید از اتفاقات زندگی اش استفاده کند و از آن ها تجاربی کسب کند و این امر سبب می شود که در 

خطاهایی که درآن ها افتاده و کوشش هایی که برای خروج از آن ها رصف کرده است، تفکر مناید؛ )چراکه( شخص عاقل از آن ها درس هایی می گیرد که او را از 

به وجود آوردن دوستی ها با کسانی که در آن چه اّدعا می کنند صالح و راستگو نیستند باز می دارد! و انسان باید بداند که در اوقات آسایش و سعادت و شادی، 

به دست آوردن تعداد زیادی از دوستان مختلف ساده است، زیرا این زمینه ها، ایجاد ارتباطات را ساده تر می کند ولی دوست حقیقی را که می توان بر او اعتامد 

کرد، به ما منی شناساند؛ زیرا کسانی که هنگام سختی ها در کنار دوستانشان می مانند هامن کسانی هستند که آن ها را با وفا به شامر می آوریم و ممکن است 

در زندگی مان آن ها را )به عنوان( رشیک برگزینیم!

گزینه 1 پاسخ صحیح است. یکی از راه هایی که در زمینه ی کشف دوستان حقیقی مهم تر می باشد آن است ...............( 1سوال

ترجمه ی گزینه ها:

1( که گذشته را عربتی برای آینده قرار دهیم!

2( که آزمایش کردن، درست را از نادرست به ما منی شناساند!

3( که دوست را در روزهای آسایش و آرامش برنگزینیم!

4( که دوستان با وفا در سختی ها همراه انسان منی مانند!

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  چه چیزی ما را از برگزیدن دوستان بد دور می کند؟ )خطا را تعیین کن!(( ۲سوال

ترجمه ی گزینه ها:

1( تالش در پِی آن چه مردم به آن می پردازند و دنبال کردن آن در زندگی مان!

2( علم به این که اتفاقات تکرار می شوند و عاقل کسی است که غافالنه از آن ها عبور منی کند!

3( تحلیل گذشته و دقیق شدن در آن چه در زمینه ی دوستی انجام داده ایم تا خطاهایمن را تکرار نکنیم!

4( اعتقاد به این که در زندگی درس هایی وجود دارد، باید آن ها را به عنوان چراغی در کارهایمن برگزینیم!

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 3سوال

ترجمه ی گزینه ها:

2( عاقل از یک چیز، دوبار زیان منی بیند! 1( ادب دوست از طالی او بهرت است!   

4( سینه های دوستان قربهای رازهاست! 3( دوست کلید هر در بسته ای ست!  

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( ۴سوال

ترجمه ی گزینه ها:

1( انسان آینه ی برادرش است!   2( دوستان در هنگام نیاز شناخته می شوند!

3( پرندگان براساس شکل هایشان پرواز می کنند!  4( دوست برای ما و متام نعمت های بهشت برای شم!
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سواالت

نه

9- اقرأ الّنص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب النّص: 

العلُم یُحیي يف اإلنسان اُموًرا مختلفة، منها الّشعور باالعتامد علی الّنفس، فَمن اتّخذه رفیقاً يف طریقة يف الحیاة یری أنّه ال یقدر أن یَعیش غافالً َعاّم یَجري حولَه، بل 

یَسعی للحصول علی غایة یَرسُمها لنفسه. لَِننظر إلی حیاة العلامء يف التاریخ، فهم لَم یَستطیعوا أن یعیشوا ألنفسهم فقط ألنّهم راو غایًة ُعلیا يف الحیاة و حاولوا أن 

یَصلوا إلیها و کذلك قاموا بدعوة اآلخرین إلیها أیًضا!

إّن العلم یَبني حصاراً یُحافظ علی کّل َمن یختاره من الوقوع يف الخطایا و یَمنعه من ارتکاب الجرائِم و التبعّیة الخاطئة؛ ولکن هیهات هیهات من االعتامد علی العلم 

أکرث من طاقته، فإنّه یُهّیی للمجتمع طرق التقّدم و یُحّقق له ارتقاًء شامالً یضمن ُمستقبالً ُمضیئاً؛ ولکّن املهُم يف هذا األمر هو أّن العلم بوحده ال یُحقِّق له ارتقاًء 

شامالً یضمن ُمستقبالً ُمضیًئا؛ ولکّن املهّم يف هذا األمر هو أّن العلم بوحده ال یُحقِّق هذه الغایات الجمیلَة بل بحاجة إلی رفیق آخر و هو »اإلیامن«! )زبان 99(

ملاذا ال تُصبح الغفلُة مالزمَة العامل؟ عّین الّصحیح: ألّن .....- 1

1( رفیقه اآلخر و هو اإلیمن یمنعه من هذا األمر!

2( التّقّدم و املستقبل امليضء ال یَسمحان بذلك!

3( االعتمد علی النَّفس هو السبب ملنع ذلك!

4( اتّخاذ الغایة يف الحیاة یَمنعه من ذلك!

عّین الّصحیح حسب النّص:- ۲

1( مفتاح التقّدم الحقیقي هو اکتساب العلم وحیًدا!

2( ِمن أخطر االُمور هو تحمیل العلم أکرث من طاقته!

3( إّن الغایة الوحیدة الّتي یَرسمها العلمُء هي االعتمد علی النفس!

4( العلم من دون مساعد آخر یحافظ علی الجمهور من الخطایا و الزّلل!

بم نحصل علی مستقبل مضیٍء ألبنائنا؟ عّین الخطأ: بعلم .....- 3

دهم عن الّسلوکیات السیّئة! 1( یزیدهم أخالقاً تُبعِّ

2( یُساعدهم علی اتّخاذ غایاٍت رفیعٍة يف الحیاة!

3( ال یُصاحبه أمٌر آخر و هو الکفیل وحیداً للتقّدم!

4( یحتاج إلی حصول جناح آخر للطّیران و هو اإلیمن!

عّین ما الیناسب موضوع النّص: - ۴

1( خرد باید و دانش و راستی   که کّژی بکوبد در کاستی!

2( نکند هرگز اهل دانش و داد   دل مردم خراب و گنج آباد!

3( علِم تنها، تو را به ره آرد! 

4( علم اگر تنها بَود رهزن بود! 
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پاسخ

نه

ترجمه ی منت درک مطلب:

علم و دانش در انسان چیزهای مختلفی را زنده می کند، از جملة آن ها احساس اعتامد به نفس است، و هر کس آن )علم( را در راهش در زندگی همراه خود کند، 

می بیند که منی تواند با غفلت از آن چه در اطرافش جاری است زندگی کند، بلکه برای هدفی که برای خود ترسیمش کرده تالش می کند. باید به زندگی عاملان در 

تاریخ بنگریم، آن ها نتوانستند فقط برای خودشان زندگی کنند، زیرا هدف واالتری در زندگی دیده بودند و تالش کردند که به آن برسند  و هم چنین به دعوت 

دیگران نیز به آن )هدف( پرداختند! علم و دانش حصاری می سازد که از هر کس که انتخابش می کند در برابر افتادن در اشتباهات حفاظت می کند و او را از 

ارتکاب جرم ها و دنباله روی نادرست منع می کند؛ اما وای از تکیه ی بیش از حد بر علم، زیرا آن)علم( راه های پیرشفت را برای جامعه مهّیا می سازد و برای آن 

پیرشفتی فراگیر محقق می سازد که آینده ای روشن را تضمین می کند؛ اما در این امر، مهم آن است که علم و دانش به تنهایی این اهداف زیبا را محقق منی سازد، 

بلکه به همراهی دیگر نیاز دارد که آن »ایامن« است!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 1سوال

چرا غفلت همراه شخص عامل منی شود؟ زیرا.........

1( همراه دیگرش که ایمن است او را از این امر باز می دارد!

2( پیرشفت و آینده ی روشن اجازه ی آن را منی دهند! 

3( اعتمد به نفس دلیل جلوگیری از آن است!

4( انتخاب هدف در زندگی او را از آن غفلت باز می دارد!

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

ترجمه گزینه ها:

1( کلید حقیقی پیرشفت تنها کسب علم است!

2( از خطرناک ترین امور، تحمیل و مسئول دانسنت بیش از حد علم است! 

3( تنها هدفی که عاملان رسم می کنند اعتمد به نفس است!

4( علم بدون یاری رساننده ی د یگری از مردم در برابر اشتباهات و لغزش ها حفاظت می کند!

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 3سوال

با چه چیزی برای فرزندامنان به آینده ای روشن دست پیدا می کنیم؟ با دانشی که ............

1( اخالقی را در آن ها افزایش دهد که آن ها را از رفتارهای بد دور می کند!

2( به آن ها در انتخاب هدف هایی واال در زندگی کمک می کند!

3( چیز دیگری همراهش نیست و آن به تنهایی برای پیرشفت کافی است!

4( به کسب یک بال دیگر برای پرواز احتیاج دارد که آن ایمن است!

۴- گزینه 3 پاسخ صحیح است.

موضوع منت این است که »دانش« به تنهایی برای پیرشفت و رسیدن به اهداف کافی نیست و باید همراه »ایامن« باشد، اما »3« علم را به تنهایی عامل توفیق می داند. 



24

عربی جامع کنکور

سواالت

ده

10- اقرأ الّنص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب النّص:  

یعیش الکثیُر من األشخاص يف هذه الحیاة بشکل غیر منظَّم، فهم ال یهتمون بالوقت الفارغ الّذي یقضونه بکرثة يف حیاتهم دون أیّة فائدة! و هذه نتیجُة جهلهم 

يف کیفّیة إدارة الحیاة و تنظیمها؛ فعلی سبیل املثال هؤالء یمّرون مبَواقف تُضیِّع منهم أوقاتاً کثیرًة و هم ال یستطیعون أاّل یواجهوها لکّنها تُسبِّب تَعَبهم الّروحي و 

الجسمي. و کذلک تضییُع أوقاتهم عند مواجهة الناس من األقارِب و األهل و األصدقاِء یُسبِّب لهم مشاکَل کثیرة و هم ال یعلمون کیفّیَة حلِّها!

یَجب أن یَضَع کلُّ شخٍص لنفسه نظاماً معّیناً لحیاته، بحیث یعرف ما یُرید أن یَفعله يف یَومه أو ُعطلته يف نهایة األسبوع، و کذلک ما هي الغایة الّتي یُرید أن یصل 

ل النظَم يف حیاته! )خارج99( إلیها يف نهایة الّسنة، و هذا األمر یطلب منه أن یَصَنع جدوالً یَسیر علی أساسه حّتی یقدر أن یُسجِّ

 عّین الّصحیح: ِمن أهّم االُمور يف تنظیم الحیاة ..... - 1

1( تعیین األهداف اجتناباً من الّنظم يف إدارة الحیاة!

2( تسجیل األوقات الفارغة و تعریفها حتّی ال ننساها!

3( أن یقوم اإلنسان بتهیئة برامج أو جداول ألعمله الیومیّة و االُسبوعیّة و السنویّة!

4( ازدیاد الّرغبة يف االهتمم بکیفیّة قضاء األوقات الفارغة و هي کثیرة يف الحیاة!

عّین الّصحیح: الّذي یسیر وفق نظام معّین يف الحیاة ..... - ۲

1( تقّل مشاکله و تعبه يف نهایة عمله!

2( الیحتاج إلی جدول منظّم لتقسیم األوقات الضائعة!

3( یبتعد عن أّي يشء یرید أن یفعله يف األیّام املقبلة!

4( ال یعتني بذلک الوقت الفارغ الّذي یفوت من یده و ال یسّجله!

 ما هی نتائج فقدان النظم يف الحیاة؟ عّین الخطأ: - 3

1( فقدان الشعور بالراحة!

2( عدم الخسارة يف إدارة أمور الحیاة!

3( القیام بأعمل التفید و التغني من يشء!

4( زیادة تضییع األوقات يف مواجهة اآلخرین!

عّین غیراملناسب لعنوان النّص: - ۴

1( الُفرُص رسیعة الَفوت!    2( إّن الحیاة دقائق و ثواٍن!

3( من یزرع السوء یحصد الرّش!   4( من أطاع هواه ازدادت فراغاته يف الحیاة!
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ده

ترجمه ی منت درک مطلب:

»بسیاری از افراد در این زندگی به شکلی بی نظم زندگی می کنند آنان به زمان بیکاری که آن را بسیار و بدون دفایده در زندگی خود می گذرانند اهمیت منی دهند 

و این نتیجه ی نادانیشان در چگونگی اداره زندگی و سامان دادن به آنست، به عنوان مثال این ها خود را در موقعیت هایی قرار می دهند که اوقات زیادی از آنان 

را تباه می کند و آنان منی توانند خود را از مواجهه با آن موقعیت ها باز دارند و این باعث رنج روحی و جسمی  آنان می شود. هم چنین تباه ساخنت اوقات آنان 

به هنگام مواجهه با نزدیکان و خانواده و دوستان برایشان مشکالت زیادی ایجاد می کند، درحالی که نحوه ی حل آن را منی دانند. 

هر کسی باید برای خود سامان معینی برای زندگیش بنا بگذارد به طوری که بداند در ورزش یا تعطیالتش یا پایان هفته اش می خواهد چه کار کند. هم چنین هدفی 

که در پایان سال می خواهد به آن برسد چیست؟ و این مساله می طلبد که جدولی طراحی کند که براساس آن حرکت کند تا بتواند نظم را در زندگی اش تثبیت مناید.«

گزینه 3 پاسخ صحیح است.این گزینه می گوید: از مهمرتین کارها در تنظیم زندگی این است که انسان اقدام به تهیه ی برنامه ها یا جدول هایی برای کارهای ( 1سوال

روزانه و هفتگی وسالیانه خود مناید«

ترشیح سایر گزینه ها:

گزینه 1: » از مهم ترین کارها در تنظیم زندگی تعیین هدف ها به خاطر دوری کردن از نظم در اداره زندگی است.« 

گزینه ۲: »از مهم ترین کارها در تنیم زندگی ثبت کردن اوقات بیکاری و تعریف آن ها است تا آن ها را فراموش نکنیم«.

گزینه ۴: »از مهم ترین کارها در تنظیم زندگی افزایش عالقه در اهمیت دادن به کیفیت گذران اوقات بیکاری است در زندگی زیاد است، می باشد«

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

این گزینه می گوید: »کسی که طبق سامان معینی در زندگی حرکت می کند، مشکالت و رنجش در پایان کارش کم می شود«.

ترشیح سایر گزینه ها: 

گزینه ۲: کسی که طبق سامان معینی در زندگی حرکت می کند به جدول منظمی برای تقسیم اوقات تباه شده نیازی ندارد.

گزینه 3: کسی که طبق سامان معینی در زندگی حرکت می کند از هر چیزی که می خواهد در روزهای آینده انجام می دهد دور می شود. 

گزینه ۴: کسی که طبق سامان معینی در زندگی حرکت می کند به آن وقت بیکاری که از دستش می رود و آن را ثبت می کند توجه منی کند« 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 3سوال

گزینه ۲: »نتایج از دست دادن نظم در زندگی چیست؟« : »زیان ندیدن در اداره امرو زندگی« 

ترشیح سایر گزینه ها:

گزینه 1: نتایج از د ست دادن نظم د ر زندگیش چیست؟ »از دست دادن احساس راحتی« 

گزینه 3: نتایج از دست دادن نظم در زندگی چیست؟ »اقدام به کارهایی که سودمند نیست و نیازی را برطرف منی کند. 

گزینه ۴: »نتایج از دست دادن نظم در زندگی چیست؟ »افزایش تباه کردن اوقات در مواجهه با دیگران« 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. »هر کسی از هوای نفسش اطاعت کند اوقات بیکاری اش در زندگی زیاد می شود« نادرست( ۴سوال

ترشیح سایر گزینه ها: 

گزینه 1: »فرصت ها زود از دست می رود« درست      گزینه ۲: »زندگی دقیقه ها و ثانیه هاست«  درست     گزینه ۴: »هر کس بدی بکارد بدی درو می کند« درست
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سواالت
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11- اقرأ الّنص الّتايل بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا يناسب الّنص: 

حينام نذهب إىل املناطق الحاّرة قد نشاهد مناظر جّذابة من بعيد، و بعد أن نقرتب منها، نرى أشجار الّنخل الجميلة. كام أن لهذه الّشجرة أهمّية ماديّة كبرية، حيث 

يُشكِّل نوع منها يف بعض املناطق أساساً ملعيشة الكثري من الّسكان، كام أنّه غذاء رئييّس يف بعض املناطق الصحراويّة، و بعض أمثارها تُجفَّف و تُرَسل إىل مناطق اُخرى!

للّنخل أنواع مختلفة، حيث يُوَجد حوايل 1500 نوع يختلف مع بعضها؛ فمن أنواعه نخيل الّتمر الّذي يُعترب )= يُعّد( من أهَمها، و نخيل الّزيت الّذي يُستعمل يف صنع 

الّصابون و مواّد التجميل!

ا، ألنّه عبارة عن بقايا غصن النخل الّذي يسقط أو يُقطَع عند منّو الشجرة الكثري!) ریاضی 98( يبلغ ارتفاع الّنخل ۲7 مرتًا و جذعه خشن جدًّ

عّي الّصحيح:  - 1

1( يُجفَّف التّمر يف املناطق الّتي يُرسل إليها!

2( نرى الّنخل جّذابًا من البعيد و من القريب!

3( إن كان التّمر أساًسا للمعيشة ال يُرسل إىل املناطق االُخرى!

4( بعض ساكني املناطق الصحراوية ال يستطيعون أن يأكلوا إاّل التّمر!

عّي الّصحيح عن شجرة النخل:  - ۲

1( يبلغ ارتفاعها إىل سبعة و عرشين مرتًا لكن غصونها أكرث طواًل و خشونًة!

2( أنواعه متعددة تصل إىل ألف وخمسمئة ولكن أمثارها من نوع واحد!

3( ال منطقة يف األرض إاّل و فيها التّمر يُعرف كمّدة غذائيّة!

4( أهّم أنواعها نخيل التّمر و نخيل الّزيت!

عّي الخطأ: من فوائد الّنخل أنّه ...  - 3

ا يف املناطق الحارّة الّتي ال نرى فيها أشجاًرا خرضاء! 1( مناظره رائعة جدًّ

2( ماّدة غذائيّة مفيدة ينمو يف املناطق الباردة و تعترب مثرته غذاًء رئيسيًّا!

3( تُصنع من مثرته مواّد تستعمل يف زينة و تجميل الّناس!

4( تُستخدم مثرته يف املواّد الّتي نحن بحاجة إليها للّنظافة!

ا ألنّه ...  - ۴ عّي الخطأ: جذع الّنخل خشن جدًّ

1( يفرق رأس الغصن و انتهاؤه فيُقطع رأسه فقط! 

2( عندما يجّف الغصن اليسقط من الجذع إاّل رأسه!

3( يقطع الفاّلحون الغصن القديم بعض األحيان و يبقى أثر! 

4( الّنخل هكذا يف خلقته و هو ما بقي من جذوٍع تسقط!
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پاسخ

یازده

ترجمه ی منت درک مطلب:

هنگامی که می رویم به مناطق گرم گاهی می بینیم مناظر جذابی را از دور، و بعد از اینکه نزدیک می شویم به آن ها، می بینیم درختان زیبای نخل را. هامن 

طور که برای این درخت اهمیت مادی بزرگی است. به گونه ای که تشکیل می دهد نوعی از آن در بعضی از مناطق پایه ای برای زندگی بسیاری از ساکنین. کام 

اینکه آن غذایی اصلی است در برخی از مناطق بیابانی، و بعضی میوه هایش خشک می شوند و ارسال می شوند به مناطقی دیگر! برای نخل انواع مختلفی است، 

به گونه ای که یافت می شود حدود 1500 نوعی که فرق می کنند با هم. از انواع آن درخت خرمایی است که شمرده می شود از مهم ترین آن ها. و درخت روغنی 

که استفاده می شود در ساخت صابون و مواد آرایشی! می رسد ارتفاع نخل به ۲7 مرت و تنه ی آن زبر است جداً، زیرا آن )تنه( عبارت است از بقایای شاخه ی نخلی 

که می افتد یا قطع می شود هنگام رشد زیاد درخت!

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 1سوال

معین کن صحیح را:

1( خشک می شود خرما در مناطقی که ارسال می شود به آن ها!

2( می بینیم نخل را جذاب از دور و از نزدیک!

3( اگر باشد خرما پایه ای برای زندگی ارسال منی شود به مناطق دیگر!

4( بعضی از ساکنان مناطق بیابانی منی توانند که بخورند به جز خرما!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

معین کن صحیح را در مورد درخت نخل:

1( می رسد ارتفاعش به 72 مرت اما شاخه هایش بلندتر و زبرتر هستند!

2( انواع آن متعدد است که می رسد به 0051 ولی میوه هایشان از یک نوع هستند!

3( هیچ منطقه ای در زمین نیست مگر اینکه در آن خرماست که شناخته می شود مانند ماده ای غذایی!

4( مهم ترین انواعش درختا خرما و درخت روغن است!

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 3سوال

معین کن اشتباه را از فایده های نخل این است که .........

1( مناظرش زیباست جداً در مناطق گرمی که منی بینیم در آن ها درختانی رسسبز! 

2( ماده ی غذایی مفیدی است که رشد می کند در مناطق رسد و شمرده می شود مثره ی  آن غذایی اصلی!

3( ساخته می شود از میوه اش موادی که استفاده می شود در زیبایی و آرایش مردم!

4( استفاده می شود میوه ی آن در موادی که ما به آن ها احتیاج داریم برای نظافت!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۴سوال

معین کن اشتباه را: تنه نخل زیر است جدا! زیرا.....

1( فرق می کند رِس شاخه و انتهای آن پس قطع می شود رِس آن فقط!

2( هنگامی که خشک می شود شاخه منی افتد از تنه مگر رسش!

3( قطع می کنند کشاورزان شاخه ی قدیم را بعضی وقت ها و باقی می ماند اثرش!

4( نخل این چنین است در آفرینشش و آن چیزی است که باقی مانده از تنه هایی که می افتد!
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1۲- اقرأ الّنص الّتايل بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا يناسب الّنص: 

يف مخلوقات ربِّنا الرّحمن مظاهر من الجامل و املنفعة و الحكمة. تُشاَهد أحيانًا يف وسط الّصحراء مناطُق فيها نباتات و أشجار، تَغذيُتها مبياه العيون املتعّددة و اآلبار 

)جمع برئ(، منها أشجار ُمثِمرة كالّنخل.

و تَظهر أنواع كثرية من األزهار الجميلة يف بعض املناطق الّصحراويّة بعد األمطار الَشديدة، إاّل أنّها ال تدوم حياتُها إاّل 6 أو 8 أسابيع. و توجد أيًضا بعض النباتات ذات 

األوراق القليلة ليك ال تفقد من املاء بالتبّخر إاّل القليَل منه!

و بعض النباتات الصحراويّة أصلها يف باطن األرض، يف عمق أكرث من 50 مرتًا، و بذلك تستطيع كلُّها العيَش مّدة طويلة من الزمن! و ُيكن زراعة املحصوالت الزراعية 

يف قسم من الّصحراء خصوًصا أطرافها، بواسطة القنوات أو األنابيب )لوله ها(.)تجربی 98(

عّي الخطأ:  - 1

1( إّن الّصحراء جافّة و ال عنَي فيها!

2( كّل األشجار تعیش و إن يكن لها أوراق قليلة!

3( األشجار الّتي لها أوراق كثرية تحتاج إىل ماء أكرث!

4( هناك بعض األشجار يف الصحراء أصلها يف عمق األرض!

عّي الّصحيح:  - ۲

1( ال فائدة لبعض األشجار الصحراويّة!

2( ال توجد يف الّصحراء أشجار لها أوراق كثرية!

3( حياة األشجار الصحراويّة كلّها خارجة عن إرادة اإلنسان!

4( ال بُدَّ من املاء الذي يف باطن األرض لحياة األشجار الّصحراويّة!

عّي الخطأ: إّن األشجار يف الّصحراء تعيش مّدة طويلة ألّن ...  - 3

1( بعضها ترشب املاء من باطن األرض حتّى يف أقّل من سبعني مرتًا!

2( الله تعاىل يُنزل عليها املطر يف أكرث الفصول!

3( أوراق بعضها قليلة فال تحتاج إىل ماء كثري!

4( حياة بعضها بواسطة العيون و اآلبار!

عّي الخطأ: يكن أن نحصل يف الّصحراء عىل ...  - ۴

1( الّنباتات الّنافعة الّتي لها جمل!   2( األشجار املثمرة مبساعدة العيون!

٣( املحصوالت الّزراعيّة بواسطة القنوات أو األنابيب!  4( األزهار بسبب األمطار الّتي دوامها ستّة أو مثانية أسابيع!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

در مخلوقات پروردگار بخشنده ی ما نشانه هایی از زیبایی و منفعت و حکمت است. دیده می شود گاهی اوقات در وسط بیابان مناطقی که در آن ها گیاهان و 

درختالنی است، که تغذیه آنها با آب ها چشمه های گوناگون و چاه ها است. از جمله ی آنها درختان میوه داری همچون نخل است. و ظاهر می شود انواع بسیاری 

از شکوفه های زیبا در برخی از مناطق بیابانی بعد از باران های شدید، مگر اینکه آن ها دوام ندارد زندگی شان مگر 6 یا 8 هفته. ویافت می شود همچنین بعضی 

از گیاهان دارای برگ های کم تا از دست ندهند آب را با تبخیر شدن مگر کمی از آن! و بعضی از گیاهان بیابانی ریشه ی آن ها در دل زمین است، در عمق بیشرت 

از 50 مرت و به همین خاطر می توانند همه ی آن ها زندگی کردن در مدت طوالنی از زمان را! و امکان دارد کاشت محصوالت زارعی در قسمتی از بیابان مخصوصاً 

در اطراف آن، به واسطه ی قنات ها یا لوله ها.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. معین کن اشتباه را: ( 1سوال

1( همنا بیابان خشک است و هیچ چشمه ای در آن نیست!

2( همه ی درختان زندگی می کنند هر چند برگ های کمی داشته باشند!

3( درختانی که برگ های زیادی دارند، نیاز به آبی بیشرت دارند!

4( وجود دارند بعضی از درختان در صحرا که ریشه ی آن ها عمق زمین است!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. معین کن درست را:( ۲سوال

1( هیچ فایده ای برای بعضی از درختان بیابانی نیست!

2( یافت منی شود در بیابان  درختانی که برگ های زیادی دارند! 

3( زندگی درختان بیابانی همگی خارج از اراده ی انسان است!

4( باید باشد آبی که در عمق زمین است برای زندگی درختان بیابانی!

 گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 3سوال

معین کن نادرست را: همنا درختان در بیابان زندگی می کنند مدتی طوالنی زیرا ...

1( بعضی از آن ها می نوشند آب را از عمق زمین حتی در کمرت از هفتاد مرت!

2( خدای متعال نازل می کند بر آن ها باران را در اکرث فصل ها!

3( برگ های بعضی از آن ها کم هستند پس احتیاج به آب زیادی ندارند!

4( زندگی بعضی از آن ها به واسطه ی چشمه ها و چاه ها است! 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. معّین کن نادرست را: امکان دارد که بدست آوریم در صحرا  بر ...( ۴سوال

2( درختان میوه دار با کمک چشمه ها! 1( گیاهان مفیدی که زیبایی دارند!   

4( شکوفه ها به سبب باران هایی که دوام آن ها 6 یا 8 هفته است! 3( محصوالت زراعی به واسطه ی قنات ها یا لوله ها! 
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سیزده

13- اقرأ الّنص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب النّص: 

الّزرافة حیوان لها عنق )گردن( طویل و أقدام طویلة فإنّها أطول حیوان فی العامل، و هی تکتفی باملاء املوجود فی األوراق و لذلک تستطیع أن تعیش يف املناطق 

ی علی األوراق الجدیدة لألشجار، و تُساعدها علی تناولها کیفّیُة جسمها! الجاّفة، أّما إذا وجدت املاَء فإنّها تَتناول منه کثیًرا. و تتغذَّ

البّد للزّرافة من أن تُباعد بین قدمیها األمامّیتین لیصل فُمها إلی سطح املاء، و ال تعود إلی وضعها األّول إاّل بصعوبة، ماّم یجعلها عرضَة للصّید و هی فی تلک الحالة!

ا من الحیوانات االُخری. و علی جسمها نقوشاً تُساعدها علی االختفاء بین األشجار. متتلک الّزرافة اُذنین متّحرکتین لسامع جهة  رسعة الّزرافة للحرکة و الفرار أکرث جدًّ

الّصوت! )هرن 98(

عّین الصحیح: للّزرافة قابلّیة کبیرة علی تحّمل العطش...  - 1

1( لکّنها عند ما وصلت إلی املاء الترشب منه کثیرًا!

2( ألّن يف األوراق الجدیدة ماء کثیٌر فال تتغّذی إاّل منها!

3( ألّن املاء املوجود فی األوراق یرفع عطشها إلی حّد کبیر!

4( فال تقدر أن تعیش فی املناطق الجافّة البعیدة عن األنهار!

عّین الخطأ: إّن أقدام الّزرافة طویلة، و هذا ...  - ۲

ا! 1( مانٌع لفرارها من العدّو مع أّن رسعتها کثیرٌة جدًّ

2( وسیلة أساسیّة لسهولة فرارها و ابتعادها من األعداء!

3( یسبّب أن تحصل علی مطلوبها بسهولة و تشبع متاًما!

4( الیسبِّب مشکلة لها فی رشب املاء ألنّها تُباعد بین قدمیها األمامیّتین!

عّین الخطأ: الّزرافة تقدر أن تتغّذی علی األوراق الجدیدة ألّن...  - 3

1( لحمها لذیذ و تصیدها الحیوانات القویّة!

2( لها عنق طویل و به مَتّد رأَسها بین الغصون!

3( یدیها و قدمیها تساعدانها علی ذلک العمل جیًّدا!

4( جسمها أطول من الحیوانات الّتي تعیش فی الغابة!

عّین الصحیح عن الّزرافة:  - ۴

1( اُذناها حاّدتان و قویّتان ألنّهم متحرّکتان!

2( هی ترشب املاء بسهولة ألّن لها عنقاً طویالً!

3( أنسب األوقات لصیدها هو عند ما ترشب املاء!

4( الّنقوش الّتي علی جسمها تُساعدها يف االختفاء عن األعداء!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

زرافه حیوانی است که دارد گردنی دراز و پاهایی بلند پس او بلندترین حیوان درجهان است، و او اکتفا می کند به آب موجود در برگ ها و برای همین می تواند که 

زندگی کند در مناطق خشک، اما هر گاه پیدا کند آب را پس او می خورد از آن بسیار و تغذیه می کند از برگ های جدید درختان، و کمک می کند به او برخوردن 

آن کیفیت جسمش! ناگزیر است زرافه از اینکه فاصله بیندازد بین پاهای جلویی خود تا برسد دهاانش به سطح آب! و بر منی گردد به وضعیت اولش مگر با سختی، 

از آنچه قرار می دهد او را درمعرض شکار شدن در حالی است که  او در آن حالت است! رسعت زرافه برای حرکت و فرار کردن واقعاً بیشرت از حیوانات دیگر است. 

و بر بدنش نقش هایی است که کمک می کند به او بر مخفی شدن بین درختان. دارد زرافه دو گوش متحرک برای شنیدن جهت صدا!

گزینه 3 پاسخ صحیح است. معین کن درست را: دارد زرافه قابلیت بزرگی برای تحمل تشنگی ...( 1سوال

1( ولی او هنگامی که می رسد به آب منی نوشد از آن بسیار! 

2( زیرا در برگ های جدید آب بسیاری است پس تغذیه منی کند مگر از آن!

3( زیرا آب موجود در برگ ها برطرف می کند تشنگی اش را تا حد زیادی!

4( پس منی تواند که زندگی کند در مناطق خشک دور از رودخانه ها!

گزینه 1 پاسخ صحیح است. معین کن اشتباه را: هامنا پاهای زرافه دراز است، و این ....( ۲سوال

1( مانعی برای فرار او از دشمن است با اینکه رسعتش واقعا زیاد است!

2( وسیله ی اساسی برای  آسان شدن فرارش و دور شدنش از دشمنان است!

3( باعث می شود که دست پیدا کند به خواسته اش به آسانی و سیر شود کامالً!

4( باعث مشکلی برای او در نوشیدن آب منی شود زیرا او فاصله می اندازد بین پاهای جلویش! 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. معین کن اشتباه را: زرافه می تواند که تغذیه کند از برگ های جدید زیرا....( 3سوال

1( گوشتش خوشمزه است و شکار می کنند آن را حیوانات قوی!

2( دارد گردن بلندی و به وسیله ی آن دراز می کند رسش را بین شاخه ها!

3( دست ها و پاهایش کمک می کنند به او بر آن عمل به خوبی!

4( جسمش بلندتر از حیواناتی است که زندگی می کنند در جنگل!

گزینه 3 و ۴ پاسخ صحیح است.( ۴سوال

معین کن درست را درباره ی زرافه:

1( گوش هایش تیز و قوی هستند چون که متحرکند!

2( او می نوشد آب را به آسانی چون که او گردنی دراز دارد!

3( مناسب ترین زمان ها برای شکار کردنش همن زمانی است که می نوشد آب را!

4( نقش هایی که بر بدنش است کمک می کند به او در مخفی شدن از دشمنان!
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سواالت

چهارده

14- إقرأ الّنص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب النّص: 

ی القیامُة أیضاً یوم الحساب و املیزان. و قد أصبح شعاراً ترفعه املحاکم يف  إّن املیزان ُمنذ القدیم حّتی اآلن وسیلة لوزن األشیاء و هو رمز للعدل و املساواة، و تُسمَّ

العامل بالّرغم من کونه آلة بسیطة.

عت استخداماتُها. فقد قام قدماء املرصیّین بصناعة  اِخرتع اإلنساُن املیزان لتیسیر شؤونه االقتصادیّة. فی البدایة کانت املوازین )ِجمع میزان( حجریّة بسیطة ثّم توسَّ

موازین من الخشب تُعلّق فی أطرافها کّفتان.

دة، بعضها مدرَّجة یستخدمها البّقالون. و فی حساب األوزان الثقیلة نستخدم القّبان )قپان(. و أخیراً یُستخدم النوع اإللکرتويّن منه و هو علی  و للموازین أنواع متعدِّ

کّفة واحدة فقط! )زبان 98(

عّین الصحیح:  - 1

1( نَری املیزان اإللکرتويّن کثیراً فی األسواق!

2( شعار املحاکم صورة املیزان و هو لیس بسیطاً!

3( کان املرصیّون أّول من قام بصناعة املوازین و لها کّفتان!

4( نستخدم القبّاَن لألوزان الثقیلة و له کّفتان، و للموازین املدرّجة کّفة واحدة!

عّین الخطأ: الّدقة يف الحساب...  - ۲

2( کانت منذ قدیم الزّمان حتّی اآلن! 1( سبب لِصّحة بیعنا و رشائنا يف املجتمع! 

4( التحصل إاّل باملوازین املدرّجة الّدقیقة! 3( حصولنا علیها بواسطة الوسائل الخاّصة! 

عّین الخطأ: إن مل یکن املیزان ...  - 3

2( تزول سهولة البیع و الرّشاء بین الناس! 1( یظهر الظّلم و العدوان کثیراً!  

4( النحصل علی وزن األشیاء إاّل بصعوبة! 3( تحصل للمحاکم مشاکُل عدیدة!  

عّین األقرب ملفهوم الّنص:  - ۴

2( »أوفوا الکیل و املیزان بالقسط« 1( »إّن الله یأمر بالعدل«   

4( »فمن یعمل مثقال ذرّة خیراً یَرَه« 3( »اِعدلوا، هو أقرب للتقوی«  
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پاسخ
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ترجمه ی منت درک مطلب:

هامنا ترازو از زمان قدیم تا االن وسیله ای برای وزن کردن اشیا و آن منادی است برای عدالت و برابری، و نامیده می شود قیامت همچنین روز حساب و میزان. 

و شده است شعاری که باال می برند دادگاه ها آن را در جهان با وجود اینکه دستگاه ساده ای است! اخرتاع کرد انسان ترازو را برای آسان کردن کارهای اقتصادی 

خویش. در ابتدا بود ترازوهای سنگی ساده سپس توسعه یافت کاربردهایش. اقدام کردند مرصی های قدیم به ساخنت ترازوهایی از چوب که آویزان می شد در 

اطرافش دو کفه و دارند ترازوها انواع گوناگونی، بعضی از آن ها درجه بندی شده ای هستند که به کار می گیرند آن را سوپر مارکت ها. و در محاسبه وزن های 

سنگین استفاده می کنیم از قپان. و تازگی به کار گرفته می شود نوع الکرتیکی از آن که تنها بر روی یک کفه است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. معین کن درست را:( 1سوال

1( می بینیم ترازوی الکرتونی را بسیار در بازارها! 

2( مناد دادگاه ها عکس ترازو است و آن نیست ساده!

3( بودند مرصی ها اولین کسانی که پرداختند به ساخنت ترازوها و دو کفه دارد!

4( به کار می گیریم قپان را برای وزن های سنگین و دارد دو لبه و برای ترازوهای درجه بندی شده یک کفه است!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. معین کن اشتباه را: دقت در حساب ......( ۲سوال

1( باعث درستی فروش و خریدمان در جامعه است!

2( بود از زمان قدیم تا االن!

3( دست یافنت ما به آن، به واسطه وسیله های خاص است!

4( حاصل منی شود مگر با ترازوهای درجه بندی شده ی دقیق!

گزینه 3 پاسخ صحیح است. معین کن اشتباه را : اگر نباشد ترازو ...( 3سوال

1( ظاهر می شود ظلم و دشمنی، بسیار!

2( از بین می رود آسانی خرید و فروش بین مردم! 

3( بدست می آید برای دادگاه ها مشکالت بسیار!

4( بدست منی آوریم بر وزن اشیاء مگر با سختی!

گزینه 3 پاسخ صحیح است. معین کن نزدیک ترین را به مفهوم منت:( ۴سوال

1( همنا خداوند امر می کند به عدالت!

2( ادا کنید پیمنه )حق( و ترازو را به عدالت!

3( عدالت پیشه کنید، همنا آن نزدیک تر است به تقوا!

4( پس هر کس انجام بدهد یک ذره نیکی می بیند آن را!
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15- اِقرأ الّنص التايل ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب النص:

یَعیش الُغراب يف تجمعات کبیرة و تجتمع أفرادها علی عدد من األشجار املتقاِربة لدفع اإلساءة و التعّدي علی مملکتها ألنّها طیور ضعیفة يف مقابلة األعداء!

إذا مرض أحدها و مل یقدر علی الطّیران، تُراقبه بقیُة الِغربان )ج غراب( فبعد موته تَدفنه خوفاً من انتشار مرضه! و تَعلَّم اإلنساُن دفَن األموات ِمن الغراب کام ُذکرت 

قّصُتها املَشهورة يف القرآن الکریم!

یَجمع الغراُب قطعات الَخبز ثّم یَرمیها يف الّنهر، و عندما تَتجّمُع األسامُک حولها یصیدها منقاره، و هکذا یَظهر لنا أّن الغراَب طائر ذکّي! )خارج 98(

عّین الّصحیح: الغراب شبیه اإلنسان ألنّه ... - 1

1( یتجّمع لکسب التجارب!

2( یعزم علی تدفین املریض!

3( یمنع من انتشار األمراض!

4( کان مأموراً لتعلیم اإلنسان تدفین أمواته!

عّین الخطأ:- ۲

ه علی شجرة واحدة! 1( یصنع کّل غراب عشَّ

ع الّضعفاء من الغربان معا لضعفها! 2( تتجمَّ

3( إن مل یقدر الغراب علی الطّیران یمکن أن یموت!

4( إّن العدّو یخاف من اجتمع الغربان و التعّدي علیها!

عّین الخطأ: إّن الغراب ذکّي ألنّه ...- 3

1( یأکل الّسمک!

2( یدفن املیّت!

3( یستخدم الخبز کطعمة!

4( یستخدم الحیلة للّصید!

عین الصحیح: إّن الغراب یدفن الغراب ...- ۴

1( لیدفع اإلساءة و التعدي عن مملکته!

2( ألنّه قوّي و یفعل ما یرید!

3( للوقایة من إشاعة األمراض املتعّددة!

4( ألنّه ال یقدر علی الطّیران بسبب مرضه!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

زندگی می کند کالغ در دسته های بزرگ و جمع می شوند افراد آن بر روی تعدادی از درختان نزدیک برای دفع بدی و تجاوز بر رسزمینشان زیرا  آن ها پرنده 

های ضعیفی در رویاروی با دشمنان هستند! زمانی که بیامر شود یکی از آن ها و نتواند پرواز کند، مراقبت می کنند از او سایر کالغ ها و پس از مرگش دفن می 

کنند او را از ترس انتشار مریضی اش! و یاد گرفت انسان دفن مردگان را از کالغ هامنطور که ذکر شده داستان مشهورش در قرآن کریم! جمع می کند کالغ تکه 

های نان را سپس می اندازد آن ها را در رودخانه، و هنگامی که جمع می شوند ماهی ها در اطرافش، شکار می کند آن ها را با منقارش، و این چنین آشکار می 

شود برای ما که کالغ پرنده ای باهوش است!

گزینه 3 پاسخ صحیح است. معین کن درست را: کالغ شبیه انسان است، زیرا آن... ( 1سوال

1( جمع می شود برای کسب تجربه ها!

2( تصمیم می گیرد بر دفن کردن مریض!  

3( خودداری می کند از انتشار بیمری ها!

4( بود مأموری برای یاددادن انسان به دفت کردن مردگانش!

گزینه 1 پاسخ صحیح است. معین کن اشتباه را:( ۲سوال

1( می سازد هر کالغی النه اش را بر روی یک درخت!

2( جمع می شوند کالغ های ضعیف باهم بخاطر ضعفشان! 

3( اگر نتواند کالغ پرواز کند ممکن است مبیرد!

4( همنا دشمن می ترسد از جمع شدن کالغ ها و تجاوز به آن ها!

گزینه 1 پاسخ صحیح است. معین کن اشتباه را: هامنا کالغ باهوش است زیرا آن ...( 3سوال

1( می خورد ماهی را!

2( دفن می کند مرده را!

3( به کار می برد نان را مانند طعمه ای!

4( به کار می برد حیله را برای شکار!

گزینه 3 پاسخ صحیح است. معین کن درست را: هامنا کالغ دفن می کند کالغ را...( ۴سوال

1( برای اینکه دور کند بدی و تجاوز را از قلمرو خود!

2( زیرا او قوی است و انجام می دهد آن چه را که می خواهد!

3( برای پیشگیری از شیوع بیمری های متعدد!

4( زیرا او منی تواند پرواز کند بخاطر بیمری اش!
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قر قد أصبح رمزاً لکثیر من الّدول. فالعرب کانوا یعبدونه. و فی أیّام الحروب الّصلیبّیة کانوا یرسمونه علی االَّعالم کرمز للّشجاعة. هذا الطّائر متامیز بحّدة  16- إن الصَّ

مس، و لهذا یکون لقمة لذیذة  برصه و بحاشة شّمه القویَّة و بسعة طیرانه! تضع اُنثی الّصقربیضها )البیض: ما یتولّد منه املولود(فی العّش ثّم ترتکه تحت أشعة الشَّ

لبعض الطّیور منها الخفافیش! للّصقر طریقة خاّصة فی الّصید. یطیر مثل کثیر من الطیور أثناء الّنهار غالباً. فیقبض علی الّصید بأیدیه القویَّة ثّم یرضبه بجناحیه، بعد 

ذلک یدخل منقاره فی جسمه و یُلقیه علی األرض، و هکذا یُهّیئه للتناول! )ریاضی 97(

عیِّن الّصحیح:- 1

1(  إّن الخفاش یعترب أحدا أعداء بیض الّصقر!

2( حرارة الّشمس تسبّب أن الیخرج ولُد الّصقر من البیض!

3( للّصقر حاّسة بارصة قویّة لکّنه الیصید بعد غروب الّشمس أبداً!

4( الخفاش یعیش قرب عّش الّصقر و یمنع العدّو و من االقرتاب ببیض الّصقر!

عیِّن الخطأ:- ۲

1( تجعل اُنثی الّصقر بیضها فی مکان ال سقف له!   

2( قد رأی العرب فی الّصقر أمراً أعجبوه، فجعاوه إلهًة!

3( حین یصید الّصقر، الیموت الّصیُد فی نفس الوقت!  

4( ما کان العرب یستفیدون من الّصقر إاّل فی ساحة الحرب!

عّین الخطأ عن موضوع صید الّصقر:- 3

1(  یستطیع الّصقر أن یری صیده من مکان بعید!   

2( ال عجب إذا سمعنا أّن الصقر وجد طعمته بأنفه!

3( یُقتل الّصید بعد أن یرُضب و یُلقی علی األرض!   

مس ثم یتناوله! قر دامئاً صیده تحت أشعة الشَّ 4( یجعل الصَّ

عّین الخطأ: »ما الّذی جعل الّصقر متمّیزاً عن بقیة الحیوانات؟«- ۴

1(  کیفیة صیده تختلف عن البقیة!

2( ال تنام اُنثی الّصقر علی بیضها!

3( جثّته القویّة متنعه من الطَّیران الرسیع!

4( الّناس یختارونه فی املجاالت املادیة و املعنویّة!
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پاسخ

شانزده

ترجمه ی منت درک مطلب:

هامنا باز شکاری پرنده ای است که شده است رمزی برای بسیاری از دولت ها. پس عرب می پرستیدند آن را . و در روزهای جنگ های صلیبی می کشیدند آن 

را بر پرچم ها مانند رمزی برای شجاعت. این پرنده بر جسته است به تیزبینی و به حس بویایی قوی و به رسعت پرواز کردنش! قرار می دهد باز شکاری ماده، 

تخمش را )تخم: آنچه متولد می شود از آن نوزاد( در النه سپس رها می کند آن را زیر پرتو خورشید، و به همین خاطر می باشد لقمه ای لذیذ برای بعضی پرندگان 

که هستند از آن ها خفاش ها! برای باز شکاری شیوه خاصی در شکار است. پرواز می کند مانند بسیاری از پرندگان در طول روز غالباً. پس شکار می کند با دستان 

نیرومندش سپس می زند آن را با دو بالش، بعد از  آن داخل می کند منقارش را در بدن آن و می افکند آن را بر زمین، و اینگونه آماده می کند آن را برای خوردن!

گزینه 1 پاسخ صحیح است. پیدا کن درست را:( 1سوال

1(  همنا خّفاش شمرده می شود یکی از دشمنان تخم بازشکاری!

2( گرمای خورشید باعث می شود که خارج نشود فرزند )جوجه( بازشکاری از تخم!

3( برای باز شکاری حس بینایی قدرمتندی است ولی او شکار منی کند شکارش را بعد از غروب خورشید هرگز!

4( خّفاش زندگی می کند نزدیک النه باز شکاری و بر حذر می دارد دشمن را از نزدیک شدن به تخم باز شکاری!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. پیدا کن U را:( ۲سوال

1( قرار می دهد باز شکاری ماده، تخمش را در مکانی که سقفی ندارد! 

2( دیده اند عرب ها در بازشکاری امری که شگفت زد ه کرده آن ها را، پس قرار داده اند آن را  خدایی!

3( وقتی شکار می کند بازشکاری، منی میرد شکار در همن وقت!

4(  استفاده منی کردند عرب )ها( از بازشکاری مگر در میدان جنگ! 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. پیدا کن نادرست را درموضوع شکار بازشکاری:( 3سوال

1( می تواند بازشکاری که ببیند شکارش را از مکانی دور!

2( هیچ تعّجبی نیست وقتی که بشنویم که باز شکاری می یابد طعمه اش را با بینی اش!

3( کشته می شود شکار بعد از اینکه زده شود و انداخته شود بر زمین!

4( قرار می دهد بازشکاری همیشه شکارش را زیر نور خورشید سپس می خورد آن را!

4- گزینه 3 پاسخ صحیح است.چه چیزی قرار داده بازشکاری را متفاوت از بقّیه حیوانات؟ پیدا کن نادرست را:

1(  کیفیت شکار کردنش فرق می کند با بقیّه!

2( منی خوابد باز شکاری ماده بر روی تخمش!

3( جثّه قوی اش باز می دارد او را از پرواز رسیع! 

4( مردم انتخاب می کنند آن را در زمینه های ماّدی و معنوی!
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سواالت

هفده

الّذی جمعته فی حیاتی للّتجارة ثّم أعطیته عطّاراً معروفاً باألمانة ... فطن بهلول  17- سمع بهلول صوت الرجل الباکی یقول أتیُت إلی بغداد حامالً کّل املال 

باملوضوع فقّررا أن یذهبا إلی العطّار غداً و قال بهلول للّرجل ما علیک إاّل أن تطالب أمانتک غداً! فی الیوم التالی لبس بهلول مالبس أنیقة و ذهب إلی العطّار 

فسلّم علیه و قال: سمعت عن فضائلک و أمانتک کثیراً و اُرید أن اُسافر  إلی مکان بعید ... ففتح الکیس الّذی کان معه و ألقی بعض ما فیه من املجوهرات 

البدلّیة فی نفس اللّحظة وصل الّتاجر املسکین إلی دکّان العطّار و هون یقول له: أطلب اسرتداد أمانتی فرّد العطّار أمانته فوراً خوفاً من أّن بهلول یفطن بخیانته 

فی األمانة! حینئٍذ قّدم بهلول کیسه إلی العطّار و خرج! و بعد قلیل حین فتح العطّار الکیس وجده مملوًء بالزّجاج و الّرمل و بعض املجوهرات البدلّیة! 

)تجربی 97(

عّین الخطأ: »ما کان قصد بهلول؟«- 1

1(  الّدفاع عن املظلوم! 

2( إراءة أّن للحّق دولة و للباطل جولة!

3( أن یُوصل الحّق إلی صاحبه!

4( تعیین معیار للتمییز بین الّصادق و الکاذب!

عّین الخطأ: »ملاذا رّد العطّار أمانة الرّجل املسکین؟«- ۲

1( للمحصول علی مال أکرث! 

2( حتّی یُری نفسه أمیناً مؤمناً!

3( ألنّه أمین یرّد األشیاء إلی صاحبها! 

4( حتّی الیندم بهلول من قصده!

َعّین الخطأ:- 3

1(  من عادة بهلول أن یلبس دامئاً ألبسة  أنیقة!  

2( مل یتکلّم الرجل املسکین مع بهلول فی حانوت العطّار!

3( حین ذهب بهلول إلی حانوت العطّار کان یحمل کیساً واحداً!

4( کان العطّار یحفظ أمانة الرجل املسکین فی حانوته ال فی مکان آخر!

عّین ما الیناسب مفهوم القّصة:- ۴

1(  مل تکن أرض الله خالیة من األخیار! 

2( ال تعجل فی عملک فإّن العجلة ترّضک!

3( ال تیأس؛ فإّن الیأس من أشّد أعداء اإلنسان!

4( لیس کّل من تکلّم عن أمر مبعنی أنّه یؤمن به!
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پاسخ

هفده

ترجمه ی منت درک مطلب:

شنید بهلول صدای مرد گریان را که می گفت: آمده ام به بغداد درحالی که حمل می کردم همه مالی که جمع کرده بودم در زندگی ام برای تجارت، سپس دادم آن 

را به عطّاری معروف به عنوان امانت ....

پی بردن بهلول به موضوع، پس قرار گذاشتند که بروند به سوی عطّار فردا، و گفت بهلول به مرد: نیست بر تو مگر اینکه طلب کنی امانتت را فردا! در روز بعد 

پوشید بهلول لباس هایی شیک و رفت به سوی عطّار پس سالم کرد به او و گفت: شنیده ام از فضایلت و امانت داری ات بسیار، و می خواهم که سفر کنم به جایی 

دور ... پس باز کرد کیسه ای را که بود همراهش و انداخت بعضی چیزهایی در آن جواهرات بََدلی ... در هامن لحظه رسید تاجر بیچاره به دکّان عطّار در حالیکه 

می گفت به او: می خواهم برگرداندن امانتم را! پس داد عطّار امانتش را رسیع به خاطر ترس از این که بهلول پی بربد به خیانتش در امانت! در این هنگام تقدیم 

کرد بهلول کیسه اش را به عطّار و خارج شد! و بعد از اندکی هنگامی که باز کرد عطّار کیسه را یافت آن را پر از شیشه و شن و بعضی از جواهرات بََدلی!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. »چه بود قصد بهلول؟« معّین کنید نادرست را:( 1سوال

1( دفاع از مظلوم!

2( نشان دادن این که برای حق ماندگاری است و برای باطل ناپایداری! 

3( که برساند حق را به صاحبش!

4( تعیین معیار برای جدایی بین راستگو و دروغگو!

گزینه 3 پاسخ صحیح است. »برای چه برگرداند عطّار امانت مرد بیچاره را؟«( ۲سوال

1(  برای دستیابی به ثروتی بسیار!

2( تا نشان دهد خودش را امانت دار مؤمن!

3( زیرا او امانت داری است که بر می گرداند چیزها را به صاحبانشان!

4( تا پشیمن نشود بهلول از نیّتش!

گزینه 1 پاسخ صحیح است. معین کن نادرست را:( 3سوال

1(  از عادت بهلول این است که بپوشد همیشه لباس های شیک!

2( صحبت نکرد مرد بیچاره با بهلول درفروشگاه عطّار!

3( وقتی که رفت بهلول به دکان عطّار حمل می کرد یک کیسه را!

4( عطّار نگهداری می کرد از امانت مرد بیچاره در فروشگاهش، نه در جایی دیگر!

4-گزینه ۲ پاسخ صحیح است. معین کن آنچه را تناسب ندارد با مفهوم داستان:

2( عجله نکن در کارت که عجله رضر می رساند به تو! 1(  نبوده است زمین خدا خالی از نیکوکاران!   

4( نیست هرکسی که صحبت کند از کاری، به معنای اینکه او ایمن دارد به آن! 3( ناامید نباش؛ که ناامیدی از سخت ترین دشمنان انسان است!  
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18- إقرأ الّنص الّتالی ثم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص:

هب ال یذّوب إاّل بالّنار، و کان الّناس یستعملونه للّزینة و الّتجمیل  قبل  هب من أجمل الجامدات و هو یقاوم  أمام العوامل و املؤثّرات الجویّة و الیتغّیر! و الذَّ الذَّ

أن یدخل فی الّسوق و یصبح کوسیلة أساسّیة فی التجارة. هذه املادة موجودة فی األراضی الرّملیة القریبة من سطح األرض. و الستخالصها و إخراج الّزوائد منها 

هب و هو أن  یغسل الرّمل باملاء فتذهب ذّرات الرّمل کلّها مع املیاه. بینام تبقی ذّرات الّذهب راکدة، أِلنّها أثقل من ذّرات الرّمل و هناک طریقة أخری الستخراج الذَّ

هب فی ماّدة تسّمی بـ »الزئبق« )جیوه( فبهذه الصورة ینفصل الرّمل عنه، بعد ذلک یجعل تحت حرارة شدیدة فیتبّدل الزئبق إلی البخار و یبقی الّذهب  یذوب الذَّ

خالصاً! )هرن 97(

عّین الّصحیح:- 1

هب و الّنار رفیقان النحصل علی الخالص منه إاّل بها!  1(  الذَّ

هب بدأ یستخدمه للزینة و التجارة معاً! 2( منذ أن عرف اإلنسان الذَّ

3( إنَّ الذهب من أخلص العنارص املعدنیّة و مل یکن ممزوجاً مبواّد أخری!

4( من قدیم الزمان کان اإلنسان یحفر األرض لیحصل علی الذهب فی أعمقها!

عّین الخطأ:- ۲

1(  الیتغیّر لون الّذهب عندما واجه تغییرات مختلفة!

هب الخالص! 2( هناک طریقة واحدة فقط الستحصال الذَّ

3( لیست ذّرات الّذهب أخّف من ذّرات الرّمل و الحجر!

4( الیکون الحصول علی الّذهب فی معدنه صعباً جّداً لإلنسان!

عّین الخطأ: »من صفات الّذهب أنّه ..............«- 3

1(  الیتبّدل إلی البخار!

2( الیتأثّر بالّنار و یتحّملها!  

3( موجود مع الزّئبق فی الطّبیعة!

4( ال تؤثّر العوامل الخارجیّة علیه!

عّین الّصحیح: »للحصول علی الّذهب الخالص ......... «- ۴

1(  منزجه بالرّمل ثم نغسله! 

2( نغسل الّذهب غیر الخالص باملاء!

3( نغسله بالزّئبق ثم نجعله تحت الحرارة!

هب الخالص! 4( نحفر األرض و نحصل علی الذَّ
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پاسخ

هجده

ترجمه ی منت درک مطلب:

طال از زیباترین مواد سخت است. و آن پایداری می کند در برابر عوامل و تأثیرات جوی و دگرگون منی شود! و طال ذوب منی شود مگر با آتش، و مردم استفاده می کردند 

برای زینت و زیباسازی قبل از اینکه وارد شود در بازار و بشود مانند ابزاری اساسی در تجارت. این ماده وجود دارد در زمین های شنی ندزیک به سطح زمین، و برای 

خالص کردن آن و خارج کردن مواد اضافی از آن شسته می شود شن با آب پس می روند ذرات شن همگی با آب ها. هنگامی که باقی می مانند ذرات طال بی حرکت، زیرا 

آن ها سنگین تر از ذرات شن هستند. و وجود دارد راه دیگری برای استخراج طال، و آن این است که ذوب شود طال در ماده ای که نامیده می شود جیوه و به این شکل 

جدا می شود شن از آن، بعد از آن قرار داده می شود زیر حرارت شدیدی پس تبدیل می شود جیوه به بخار و باقی می ماند طال به صورت خالص!

 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. معین کن درست را: ( 1سوال

1(  طال و آتش دو رفیق هستند، بدست منی آوریم بر خالص از آن )طال( مگر به وسیله آن )آتش(! 

2( از زمانی که شناخت انسان طال را، رشوع کرد به کار گرفنت آن را برای زینت و تجارت با هم!

3( همنا طال از خالص ترین عنارص معدنی است و نبوده است مخلوط با مواد دیگری!

4( از زمان قدیم انسان حفر می کرد زمین را برای اینکه دست یابد بر طال در اعمق آن!

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. معین کن اشتباه  را:( ۲سوال

1(   تغییر منی کند رنگ طال هنگامی که روبرو می شود با دگرگونی هایی گوناگون!

2( وجود دارد یک راه فقط برای بدست آوردن طالی خالص!

3( نیست ذرات طال سبک تر از ذرات شن و سنگ!

4( منی باشد بدست آوردن طال در معدنش سخت واقعاً برای انسان! 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 3سوال

 معین کن اشتباه را: ویژگی های طال آن است که ...

2( تأثیر منی گیرد از آتش و تحمل می کند آن را!  1(  تبدیل منی شود به بخار!  

4( تأثیر منی گذارد عوامل خارجی بر آن! 3( وجود دارد همراه باجیوه در طبیعت! 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( ۴سوال

معین کن درست را: برای دست یافنت بر طالی خالص... 

1(   مخلوط می کنیم آن را با شن، سپس شستشو می دهیم آن را!

2( شستشو می دهیم طالی ناخالص را با آب! 

3( شستشو می دهیم آن را با جیوه سپس قرار می دهیم آن را زیر حرارت!

4( حفر می کنیم زمین را و بدست می آوریم طالی خالص را!
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19- إقرأ الّنص الّتالی ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص: 

إّن فی سلوک الّنحل عجائب و نری أن العلامء یکتشفون کّل یوم املزید منها! الّنحل یعیش فی مکان ُسّمی بالخلّیة. عدد افراد الخلّیة حوالی عرشة آالف، و أکرثها 

عاملة تخدم اآلخرین فیها. فی کل خلّیة ملکة واحدة و حوالی ألف ذکر یقومون بحراستها! قد تعیش امللکة الحّد األعلی إلی خمس سنوات و لکن العامالت التعمر- 

إن ولدت فی فصل الشتاء- أکرث من خمسة أشهر، و – فی فصل الّصیف- حوالی خمسة أسابیع. تقوم العامالت بتغذیة الّذکور طول فصل الّصیف، و لکلّها مع حلول 

الّشتاء تقوم بطردها من الخلّیة لقلة الغذاء فیها! إذا دخلت حرشة غریبة خلّیة الّنحل. فإّن العامالت تقتلها فوراً دون إنذار! ثم تقوم برمی جّثتها إلی الخارج، أّما 

إذا کانت کبیرة تلقی علیها ماّدة لزجة تجمعها من أشجار خاصة. و قد تبّین أخیراً أنَّ هذه املاّدة متنع منّو الجراثیم. فهذه هی بعض تلک العجائب الّتی ظهرت حّتی 

اآلن لإلنسان! )زبان 97

عّین الخطأ:- 1

1(  ال نجد فی الخلیّة أحداً الیعمل غیر امللکة! 

نوات! 2( بعض أنواع امللکة قد یعیش أقّل من خمس السَّ

3( ما کان االنسان یعلم سبب عدم شیوع الجراثیم  فی البدایة!

4( تجمع العامالت من بیئة داخل الخلیّة مادة ملواجهة الجرائیم!

 عّین الخطأ:- ۲

1(  ال یحّب الّنحل أن یعیش مع الغرباء!

2( اذا مل یکن طعام فتطرد العامالت من الخلیّة!

3(  عدد العامالت فی جمیع خالیا الّنحل أکرث من البقیّة!

4(  بعض األحیان الترمی الحرشة املقتولة إلی خارج الخلیّة!

عّین الّصحیح: »إن دخلت غریبة فی الخلیّة ..............«- 3

1(  فتموت برسعة! 

2( تقتلها املاّدة اللّرجة! 

3( فال تجرج منها أبداً!

4( تواجهها امللکة بشّدة!

عّین الّصحیح:- ۴

1(  من واجب العامالت أّن تخدم الّذکور فی جمیع األیّام!

2( الفصول ال تؤثّر فی مقدار حیاة الّنحل فإنّه أقوی من ذلک!

3( هناک معلومات کاملة عن حیاة الّنحل حصل علیه اإلنسان قبل قرون!

4( عمر الّنحلة العاملة إذا ولدت فی األیام الحارّة أقّل من الّنحلة الّتی تولد فی األیام الباردة!
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درک مطلب

پاسخ

نوزده

ترجمه ی منت درک مطلب:

هامنا در رفتار زنبور عسل شگفتی هاییست و می بینیم که دانشمندان کشف می کنند هر روز موارد بیشرتی از آن ها را! زنبور عسل زندگی می کند در محلی که 

نامیده شده است کندو. تعداد افراد کندو حدود ده هزار است، که بیشرتشان کارگر هستند و خدمت می کنند به دیگران در آن. در هر کندویی یک ملکه هست و 

حدود هزار نر که می پردازند به حفاظت از آن! گاهی زندگی می کند ملکه حداکرث پنج سال ولی کارگران عمر منی کنند 

- اگر متولد شوند در فصل زمستان – بیشرت از پنج ماه. 

و – در فصل تابستان – حدود پنج هفته. می پردازند کارگران به تغذیه ی نرها در طول فصل تابستان. ولی آن ها با رشوع زمستان می پردازند به دور کردن آن ها از 

کندو به علت کمبود غذا در  آن )کندو(! هر گاه داخل شود حرشه ی غریبه ای داخل کندوی زنبور عسل، پس هامنا کارگران می کشند آن را رسیع بدون هشداری! 

سپس اقدام می کنند به انداخنت جسدش به بیرون، اما اگر باشد بزرگ می افکنند بر آن ماده ی لزجی که جمع آوری می کنند آن را از درختان خاصی. و آشکار شده 

اخیراً که این ماده مانع می شود از رشد میکروب ها. پس این برخی از آن شگفتی هایست که آشکار شده است تا االن برای انسان!

 گزینه ۴ پاسخ صحیح است. معین کن اشتباه را:( 1سوال

1(  منی یابیم. در کندو کسی را که کار نکند جز ملکه!

2( برخی از انواع ملکه گاهی زندگی می کنند کمرت از پنج سال!

3( منی دانست انسان علت عدم شیوع میکروب ها را در ابتدا!

4( جمع می کنند کارگران از محیط داخل کندو ماده ای را برای رویارویی با میکروب ها!

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. معین کن اشتباه را:( ۲سوال

1(  دوست ندارد زنبور عسل که زندگی کند با غریبه ها!

2( هرگاه نباشد غذایی پس دور می شوند کارگران از کندو!

3( تعداد کارگران در متامی کندوهای زنبور عسل بیشرت از بقیه است!

4( برخی مواقع انداخته منی شود حرشه کشته شده به خارج کندو!

گزینه 3 پاسخ صحیح است. معین کن درست را: اگر وارد شود غریبه ای به داخل کندو .....( 3سوال

2( می کشد آن راماده ی لزج! 1( پس می میرد به رسعت!  

4( برخورد می کند با آن ملکه با شدت! 3( خارج منی شود ازآن هرگز!  

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. معین کن درست را:( ۴سوال

1(  از وظیفه ی کارگران است که خدمت کنند به نرها در متامی روزها!

2( فصل ها تأثیر منی گذارند در مدت زمان زندگی زنبورعسل چرا که او قوی تر از آن است!

3( وجود دارد معلومات کاملی از زندگی زنبور عسل که دست یافته است بر آن انسان از قرن ها پیش! 

4( عمر زنبور عسل کارگر هنگامی که متولد بشود در روزهای گرم کمرت است از زنبور عسلی که متولد می شود در روزهای رسد!
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عربی جامع کنکور

سواالت

بیست

۲0- إقرأ الّنص الّتالی ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص: 

هناک فرق کبیر بین البالد الغنیة و الفقیرة، و لکن علی خالف ما یتصوّر البعض فنحن نری أّن فی هذه البلدان الفقیرة توجد مصادر طبیعّیة کثیرة ولکن علی رغم 

ذلک سکّانها الیرون الهناء فی حیاتهم! فمن أسباب ذلک هو أنّها ال تهتّم بالّسّنة اإللهّیة فالترید أن تلتفت إلیها فهذه سّنة قد جعلنا الخالق للعامل بأن الَتقّدم الیأتی 

جاهزاً من الّسامء بل هو بحاجة إلی الکّد و الحزم! فالّدول الغنّیة تستفید ماّم أعطاها الله فال شک أنّها تتقّدم و أّما الفقیرة فإنّها تتوّقعه کذلک لکّنها التعتمد علی 

نفسها و التسَتفیُد من طاقاتها فتتخّیل أّن الحیاة املُریحة تتحُقق بالّتمنّیات فقط! کالّ فقد جعل الله االجتهاد و العمل باب الوصول إلی التقّدم فهذه سّنة ال تتغّیر 

فکّل من عمل بها مؤمناً کان أو کافراً فهو یری نتیجة جهده. )خارج 97(

عّین الّصحیح:- 1

1(  البالد الفقیرة التتمتّع باملصادر الطّبیعیَّة!  

2(ستکون البالد املتقّدمة غنیّة برثواتها الطّبیعیَّة!

3( فی کثیر من األحیان تَأَُخر الّدول الققیرة هو نتیجة فقر العقل!

4( املشکلة األساسیّة هی أّن الّدول الفقیرة تعمل وفق الّسنن اإللهیّة!

عّین الّصحیح للفراغ: »سنصبح من املتقّدمین إذا............«- ۲

1(  حاولنا لدفع الفقر من بیننا! 

2( قمنا بازیاد مصادرنا الطّبیعیَّة! 

3( طلبنا من الله و دعوناه مؤکّدین!

4( غیَّرنَا فکرتنا و اعتمدنا علی أنفسنا!

عین الّصحیح للفراغ: »من محاسن البلدان املتقّدمة هی أنّها .......«- 3

1(  أدرک و عملت بالقوانین الّتی جعلها الله فی العامل!

2( تکرث املصادر و املنابع الطبیعیَّة فیها!

3( تزید االُمنیّات و التّمّنیات فیها!

4( لیس الفقر فی ما بینها!

عّین الصحیح عاّم یرتبط مبفهوم الّنّص:- ۴

1(  من جّد وجد! 

2( قیمة اإلنسان ما یُحسنه! 

3( من صرب وصل

3( إمّنا من یتّقی الله البطل!
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درک مطلب

پاسخ

بیست

ترجمه ی منت درک مطلب:

وجود دارد تفاوت بزرگی میان کشورهای ثرومتند و فقیر، ولی برخالف آنچه تصور می کنند بعضی. ما می بینیم که دراین کشورهای فقیر یافت می شود منابع 

طبیعی بسیاری، ولی برخالف آن، ساکنان آن منی بینند آرامش و خوشی را در زندگیشان! از علّت های آن هامن است که آن ها اهمیت منی دهند به قانون الهی، پس 

منی خواهند که توجه کنند به آن، پس این قانونی است که )سّنت( قرار داده آن را آفریننده )خدا( برای جهان که پیرشفت منی آید آماده از آسامن، بلکه آن نیازمند به 

رنج و کوشش و تدبیر است! پس دولت های ثرومتند استفاده می کنند از آنچه عطا کرده به آن ها خداوند، پس هیچ شکی نیست که آن ها پیرشفت می کنند! ولی فقیر 

)کشورهای فقیر( پس آن  ها توقع دارند آن را )پیرشفت را( مانند آن )کشورهای ثرومتند(، ولی آن ها اعتامد منی کنند برخودشان و استفاده منی کنند از توانایی هایشان، 

پس خیال می کنند که زندگید راحت محّقق می شود با خواسته ها )آرزوها( فقط! هرگز، قرار داده خداوند کوشش و کار را دروازه ی رسیدن به پیرشفت، پس این 

سنتی )قانونی( است که تغییر منی کند ، پس هر کس که عمل کند به آن- مؤمن باشد یا کافر- او می بیند نتیجه تالشش را!

گزینه 3 پاسخ صحیح است. پیدا کن درست را: ( 1سوال

1(  کشورهای فقیر بهره منی برند از منابع طبیعی! 

2( خواهند بود کشورهای پیرشفته، ثرومتند با ثروت های طبیعیشان!

3( در بسیاری از اوقات عقب ماندگی دولت های فقیر همن نتیجه فقر فکر است!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. پیدا کن درست را برای جای خالی: خواهیم شداز پیرشفت کنندگان وقتی که ....( ۲سوال

2( اقدام کنیم برای زیاد کردن منابع طبیعیمن!  1(  بکوشیم برای برطرف کردن فقر از میامنان!   

4( تغییر دهیم فکرمان را و اعتمد کنیم بر خودمان! 3( بخواهیم از خدا وصدا کنیم او را قاطعانه!   

گزینه 1 پاسخ صحیح است. پیدا کن درست را برای جای خالی:( 3سوال

از خوبی های کشورهیا پیرشفته این است که آن ها .......... .

1(  درک کردند و عمل کردند به قوانینی که قرار داده آن ها را خداوند در جهان!

2( زیاد می شوند مصادر و منابع طبیعی ار در آن )کشورشان(!

3( زیاد می کنند خواسته ها و آرزوها را درآن )کشورشان(!

4( نیست فقر در بینشان!

گزینه 1 پاسخ صحیح است. پیدا کن درست را از آنچه مربوط می شود به مفهوم منت:( ۴سوال

1(  هر که بکوشد می یابد!

2( ارزش انسان به چیزی است که نیکو داند آن را! )یعنی ارزش هر انسانی به دانش اوست(

3( هر که صرب کند می رسد!

4( فقط کسی که تقوای خدا پیشه کند پهلوان است!
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عربی جامع کنکور

سواالت

بیست و یک

۲1- إقرأ الّنص الّتالی ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص: 

العالقة بین اإلیرانیّین و العرب تعود إلی أقدم العصور. فوجود املفردات الفارسّیة فی أشعار شعراء العرب قبل االسالم أفضل حجة إلثبات هذا األمر. أحد أسباب 

استحکام هذه العالقة هو موضوع ترجمة اآلثار إلی هاتین اللّغتین! إضافة إلی ذلک  کان اإلیرانیون من رّواد )ج رائد( تلک النهضة العلمّیة الّتی نُفخت فی ارکان 

املجتمع اإلسالمی، فهم قد سعوا أن یوشعوها، و فی هذا املجال اعتنوا بلغة هذه النهضة أکرث من أصحابها! و مل یشعر اإلیرانیون بالغرابة حین رأوا أنّها هی اللّغة 

العربّیة، بل انسوا بها و حاولوا أن یدؤنوها و ینظّموها، فألفوا تألیفات متنّوعة کثیرة لفهمها و تبیینها و استخراج ظرائفها! )ریاضی 96(

عّین املناسب للفراغات: ».............اإلیرانیون ..................... اللّغة العربّیة؛  ألنّهم أحّسوا أنّها .............!«- 1

1(  رفع – شأن – منهم 

2( ألف- کتب – لغة العلم 

3( شعر- غرابة – لغة الّدین 

4( ارتفع- أرکان- لغتهم األصیلة

عّین الّصحیح:- ۲

1(  العرب مل یشعروا بالغرابة حین رأوا لغة تلک الّنهضة العلمیّة!

2( إمّنا ظهرت العالقة بین اإلیرانیین و العرب بعد أن ظهر اإلسالم!

3( الرتجمة تسبّب استحکام االستفادة من مفردات اللّغة العربیّة فی الفارسیّة!

4( جهود اإلیرانییّن لتدوین الکتب حول اللّغة العربیّة أکرث من العرب أنفسهم!

عّین الصحیح: »من عالیم العالقة بین اإلیرانیّین و العرب هی ..............«- 3

1(  وجود الکتب و األثار املرت جمة إلی ها تین اللّغتین!

2( وجود مؤلّفات بالعربیّة عند اإلیرانیین قبل اإلسالم!

3( تألیف الکتب الکثیرة بالعربیّة لفهمها واستخراج ظرافئفها!

4( اُنس اإلیرانیین بالّلغة العربیّة و عدم الّشعور بالغرابة بها!

عّین الخطأ: »ماذا عمل اإلیرانّیون؟«- ۴

1(ألفوا کتباً حول اللغة العربیّة!

2( استخرجوا دقائق و ظرائف هذه اللّغة!

3( نفخوا رائحة الّنهضة العلمیّة من قبل اإلسالم!

4( أنسوا باللّغة العربیّة و أحبّوها و مل یشعروا بالغرابة منها!
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درک مطلب

پاسخ

بیست و یک

ترجمه ی منت درک مطلب:

ارتباط بین ایرانی ها و عرب ها برمی گردد به قدیمی ترین دوره ها. پس وجود مفردات فارسی دراشعار شاعران عرب قبل از اسالم بهرتین دلیل است برای اثبات این 

امر. یکی از دالیل استحکام این ارتباط هامن موضوع ترجمه ی آثار به این دو زبان است! عالوه بر آن بوده اند ایرانی ها از فرماندهان آن نهضت علمی ای که دمیده 

شده در ارکان جامعه اسالمی. پس آن ها سعی کرده اند که گسرتش بدهند آن را، و در این زمینه توجه کردند به زبان این جنبش بیشرت از صاحبانش! و احساس غریبی 

نکردند ایرانی ها هنگامی که دیدند که آن هامن زبان عربی است، بلکه انس گرفتند به آن و تالش کردند که تدوین کنند آن را ومنظم کنند آن را، پس تألیف کردند 

تألیفات گوناگون بسیاری رابرای درک آن و بیان کردنش و بیرون آوردن نکته های ظریفش! 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. »... ایرانی ها ... زبان عربی را؛ برای اینکه آن ها احساس کردند که آن ...!« معین کن مناسب را برای جاهای خالی: ( 1سوال

1(  باال بردن / شأن / از آن ها

2( تألیف کردند/ کتاب هایی/ زبان علم

3( احساس کردند /غربت/ زبان دین

4( باال رفت /ارکان/ زبان اصلی شان

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. پیدا کن درست را:( ۲سوال

1(  عرب ها احساس غربت نکردند وقتی که دیدند زبان آن نهضت علمی را!

2( فقط پدید آمد ارتباط بین ایرانی ها و عرب ها بعد از اینکه پدید آمد اسالم!

3( ترجمه سبب می شود استحکام استفاده از مفردات زبان عربی در فارسی!

4( تالش ایرانی ها برای تدوین کتاب ها پیرامون زبان عربی بیشرت از خود عرب ها است!

گزینه 1 پاسخ صحیح است. پیدا کن درست را: نشانه های ارتباط بین ایرانی ها و عرب هامن...( 3سوال

1(  وجود کتاب ها و آثار ترجمه دشه به هر دو زبان است!

2( وجود تألیفات به عربی نزد ایرانیان قبل از اسالم است!

3( تألیف کتاب های بسیار به عربی برای فهم آن و استخراج نکته های ظریفش است!

4( انس ایرانی ها به زبان عربی و عدم اح ساس غربت از آن است!

گزینه 3 پاسخ صحیح است. چه کردند ایرانی ها؟ پیا کن خطا را:( ۴سوال

1(  تألیف کردند کتاب هایی پیرامون زبان عربی!

2( استخراج کردند نکته های باریک و ظریف کاری های این زبان را!

3( دمیدند بوی )شیمیم( جنبش علمی را از قبل اسالم!

4( انس گرفتند با زبان عربی و دوست داشتند آن را و احساس غربت نکردند از آن! 
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سواالت

بیست و دو

۲2- إقرأ الّنص الّتالی ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص: 

إّن کثیراً مّنا ال ندرک أّن للعمل عمراً البد أن یقضیه حّتی ینضج. إّن تاِجرنا یتوّقع الّربح فی الیوم الّتالی لفتح متجره، و موظّفنا و شابّنا و ... کذلک! فنحن بحاجة 

فی حیاتنا إلی نصیحة ذلک الحکیم الّذی قال: لو أبنی جبالً ثّم أترک عملی قبل أن أضع الحجر األخیر فی قّمته لحسبت نفسی فاشالً! فکیف بنا ونحن نتوّقع تحّقق 

اُمور مل نُحکم أساسها!

ها وا لّنبوغ الینفع إاّل معها، فإنّها إذا مل تکن فالّنبوغ یُعترب کُدَرة فی داخل البحر،   لقد سألوا أحد الحکامء عن عوامل الّنجاح فقال: املثابرة املثابرة املثابرة! فإنّها أهمُّ

التصل إلیها ید و ال ینتفع بها إنسان! )تجربی 96(

عّین الصحیح للفراغ: »املوضوع الذی مل یأِت فی النّص هو ......... الخسارة!«- 1

4( موضوع 2( تعویض   3( تحّقق    1(  سبب  

عّین املناسب ملفهوم النّص:- ۲

1(  الظّفر بالعجلة یُسبّب الهزیمة!

2( فبلوغ العّز فی نیل الُفرص!

3( من أراد الُعال سهالً وقع فی سوء! 

4( قد یفعل الجّد ما ال یفعل الکسل!

ما و مقصود الحکیم من کالمه؟  »لو أبنی جبالً ................«- 3

1(  األمور بإمتامها!

2( العامل َمن عمل األخیر!

3( الفعل یُخرب عن بانیه! 

4( األعمل بأعالها و أسفلها!

عّین الصحیح:- ۴

1(  لیس من أسباب الّنجاح إاّل املثابرة!   

2( علی التّاجر أن ال یفکر بالّربح فی عملة!

3( نُضج األعمل یتحّقق بالقیام بها کثیراً من دون شعور امللَل!

4( الشائع فی حیاتنا أنّنا متمّسکون بظواهر األمور غیر منتبهین إلی تحسینها!



49

درک مطلب
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بیست و دو

ترجمه ی منت درک مطلب:

هامنا بسیاری از ما درک منی کنیم که برای کار عمری است که باید گذراند آن را تا پخته شود. هامنا تاجر ما توقع سود دارد در روز بعد برای گشودن تجار تکده اش، 

و کارمند ما و جوان ما ... همچنین! پس ما احتیاج داریم در زندگی مان به نصیحت آن دانشمندی که گفت: اگر بسازم کوهی را سپس ترک کنم کارم را قبل از اینکه 

قرار دهم سنگ آخر را در قله اش می پندارم خودم را شکست خورده! پس ما را چه شده در حالیکه توّقع داریم تحّقق کارهایی که محکم نکرده ایم اساس آن ها را! 

هامنا پرسیدند از یکی از دانشمندان از عوامل موفقّیت پس گفت: تالش تالش تالش! هامنا آن مهمرتین آنهاست و نبوغ سود منی رساند مگر با آن )تالش(، هامنا آن 

)تالش( هر گاه نباشد پس نبوغ شمرده می شود مانندمرواریدی در داخل دریا، منی رسد به آن دستی وسود منی برد از آن انسانی! 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 1سوال

پیدا کن درست رسا برای جای خالی:  موضوعی که نیامده در منت هامن .... رضر!

4( موضوع 3( تحّقق     2( جربان    1(  سبب    

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

پیدا کن مناسب را برای مفهوم منت: 

1(  پیروزی باعجله باعث شکست می شود!

2( رسیدن به عزّت در درک فرصت هاست!

3( هر که بخواهد بلندی )عزّت( را به آسانی، قرار می گیرد در بدی!

4( گاهی انجام می دهد جدیّت آنچه را انجام منی دهد تنبلی!

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 3سوال

چیست مقصود دانشمند از کالمش »اگر بسازم کوهی را...« 

1( کارها هستند با متام کردنشان!

2( کارگر کسی است که انجام دهد آخر کار را!

3( کار خرب میدهد از بانی خود!

4( کارها با بلندترین هایشان و پایین ترینشان هستند!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۴سوال

پیدا کن درست را:

1( نیست از دالیل موفقیت مگر تالش!

2( بر تاجر است که فکر نکند به سود در کارش!

3( پختگی کارها محقق می شود با اقدام به آن ها بسیار بدون احساس خستگی )سستی(! 

4( رایج در زندگی ما این است که چنگ بزنیم به ظواهر کارها بدون توجه به خوب انجام دادنشان.
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سواالت

بیست و سه

۲3- اقرأ الّنص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة مبا يناسب الّنص:

ٌش و صاحب فكٍّ بقوة خارقة لصيد الفريسة )طعمه، شكار( و َحملِها مسافات بعيدة. تعيش الَذئاب ُفرادي أو أزواًجا  ئب حيوان يُشبه بعض أنواع الكالب، هو متوحِّ الذَّ

يف املناطق الجبلّية بحيث تُصبح رؤيتها صعًبا هناك!

ع فقط خالل فصل الّشتاء لتكون يف الجامعة عند ما تبحث عن الغذاء، و كلّام اشتّد الربُد تُصبح الذئاب أكرث خشونًة و جرأة، فتخرج إىل األماكن املزدحمة  تتجمَّ

كالحدائق بحًثا عن الغذاء، و يبذل هذا الحيوان جهوًدا غري عاديَّة للمحافظة عىل سالمته!

تنام الّذئاب أثناء الّنهار يف كهف بي الصخور و تخرج للّصيد لياًل، و ُيكنها أن تقطع مسافة ما بي ۴8 إىل 6۴ كيلومرتًا يف الليلة الواحدة! )انسانی سال 98(

عّي الّصحيح: تعيش الذئاُب عيشة اجتامعية بسبب ...  - 1

1( الربودة يف الشتاء و صعوبة تهيئة الغذاء فيه!

2( أنّها تصيد يف املناطق الجبليّة و صعبة العبور!

3( البحث عن الطّعام و الغذاء و شّدة خشونة الذئاب فيه!

4( خروجها يف اللّيل ال للصيد، فتتجمع خالل فصل الّشتاء!

ماذا يُسّبب ازدياد الخشونة و الجرأة يف الذئاب؟ )عّي الّصحيح(:  - ۲

1( الحياة االجتمعية الّتي تختارها الّذئاب!

2( فصل الشتاء و برودته و قلّة الّصيد فيه!

3( إنّها ُيكنها أن تقطع مسافات طويلة برسعة كثرية!

4( سكونتها يف الجبال بحيث تصبح رؤيتها صعبًا لإلنسان!

عّي الّصحيح:  - 3

1( يساعد الّذئَب فكُّه القوّي يف صيد الفريسة!

2( تعيش الذئاب فُرادي أو أزواًجا ألنّها حيوانات متوّحشة!

3( عند طلوع الّشمس تخرج الذئاب من بني الصخور مجتمعًة للّصيد!

4( إنّه يُشبه بعض أنواع الكالب، أّما قّوته للّصيد فأقلُّ من الحيوانات االُخرى!

عّي الخطأ عن الذئب:  - ۴

1( عند الّشتاء ملّا يشتّد الربد تزداد الخشونة و الجرأة فيه!

2( يعيش يف مناطق أرضها مرتفعة و نراه بصعوبة هناك!

3( تتجّمع الذئاب للبحث عن الغذاء طوَل الّسنة!

4( هو حيوان متوّحش قوّي يف صيد فريسته!



51

درک مطلب

پاسخ

بیست و سه

ترجمه ی منت درک مطلب:

گرگ حیوانی است که شباهت دارد به بعضی از انواع سگ ها. آن وحشی و دارای فکی با قدرت شگفت انگیز برای شکار طعمه و حمل آن در مسافت های طوالنی 

است. زندگی می کنند گرگ ها تنها یا دوتایی در مناطق کوهستانی. به طوری که می شود مشاهده ی آن ها سخت در آنجا! جمع می شوند تنها در فصل زمستان 

تا باشند در گروه تا هنگامی که می گردند دنبال غذا، و هر بار که شدید می شود رسما می شوند گرگ ها خشن تر و با جرأت تر. پس خارج می شوند به سوی 

مکان های شلوغ مانند باغ ها در جستجوی غذا. و بذل می کند این حیوان تالشی غیر عادی محافظت بر سالمتی خود! می خوابند گرگ ها در میان روز در یک 

غار میان صخره ها و خارج می شوند برای شکار شبانه، و ممکن است که طی کنند مسافتی بین ۴8 تا 6۴ کیلومرت در یک شب!

گزینه 1 پاسخ صحیح است. معین کن درست را: زندگی می کنند گرگ ها به صورت اجتامعی به خاطر ...( 1سوال

1( رسما در زمستان و دشواری تهیه غذا در آن! 

2( اینکه شکار می کنند در مناطق کوهستانی و صعب العبور!

3( جستجو از غذا و شدت خشونت گرگ ها در آن!

4( خارج شدن آن ها در شب نه برای شکار، پس جمع می شوند در فصل زمستان!

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چه چیزی سبب زیاد شدن خشونت و جرأت در گرگ ها می شود؟ )معین کن درست را(:( ۲سوال

1( زندگی اجتمعی که انتخاب می کنند آن را گرگ ها!

2( فصل زمستان و رسمای آن و کم بودن شکار در آن!

3( همنا آن ها امکان دارد برایشان که طی کنند مسافات طوالنی را با رسعت زیاد!

4( سکونت آن ها در کوه ها به شکلی که سخت می شود دیدن آن ها برای انسان!

گزینه 1 پاسخ صحیح است. معین کن درست را:( 3سوال

1( کمک می کنند گرگ را فک قوی اش در شکار طعمه! 

2( زندگی می کنند گرگ ها تنها یا دوتایی زیرا آن ها حیواناتی وحشی هستند. 

3( هنگام طلوع خورشید خارج می شوند گرگ ها از بین صخره ها در حالی که جمع می شوند برای شکار! 

4( همنا او شباهت دارد به بعضی از سگ ها، اما نیروی آن برای شکار کمرت از حیوانات دیگر است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. معین کن اشتباه را در مورد گرگ:( ۴سوال

1( هنگام زمستان زمانی که شدید می شود سمرا زیاد می شود خشونت و جرأت در آن! 

2( زندگی می کند در مناطقی که زمینش بلند است و می بینیم او را به سختی در آنجا!

3( جمع می شوند گرگ ها برای جستجو از غذا در طول سال!

4( آن حیوانی وحشی قوی در شکار صیدش است!
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سواالت

بیست و چهار

24- إقرء الّنص الّتالی ثم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص: 

هناک بعض الحیوانات تعیش فی الصحراء. منها »الجمل« الّذی یستطیع أن یخزن الطّعام فی بدنه بشکل خاّص بحیث الیحتاج إلی أی طعام ملّدة أیّام، و لهذا الیزال 

یُستخدم الجمل للّنقل فی بعض املناطق الجاّفة و الصحراویّة!

و هناک حیوانات اُخری تعیش بصور مختلفة، منها ما تختفی فی الرّمل عندما یصبح الهواء حاّراً جّداً، أو حیوانات صغیرة تبحث عن الطّعام لیالً و یمکنها أن تعیش 

من دون أن ترشب املاء أبداً فإنّها تحصل علی املاء من غذاء تأکله!

فهذه آیات ال تلیق بأن ننساها. فالتفکر حولها و االعتبار بها یسّبب أن نطمنئ بأّن العامل مل یخلق من دون هدف، فله ُمنشیء حکیم یتوّقع مّنا العمل الّصالح و 

الّترصف الحکیم! )انسانی 97(

عّین الصحیح: - 1

1(  أعجب عضو فی الجمل رِجله و قلبه!

2( الرتّدد تحت شمس الّنهار سهل لجمیع الحیوانات الصحراویة!

3( إّن الرّمال الحارّة لیست مأوی مناسباً للحیوانات فی الّصحراء!

4( ال یقدر الحیوان الصحراوی أن تستمّر حیاته من دون املاء!

عّین الخطأ:- ۲

1(  الُیستفاد الیوم من الجمل للّنقل فی املناطق الصحراویّة!

2( الیکون اللّیل للحیوانات الصحراویّة مانعاً للحصول علی ما تشبع به!

3( هناک حیوانات صحراویّة تشعر بالّصعوبة عند أوقات الّنهار فی الصحراء! 

4( تتمیّز الحیوانات الصحراویّة بترصفات )أعمل( خاّصة مقابل التغییرات الجویّة!

کیف تبقی الحیونات حّیًة فی الصحراء؟ عّین الخطأ:- 3

1(  بالبدیالت     2( بتخزین املواّد 

3( بالزهد و القناعة     4( بالتقارب من الطبیعة 

عّین غیر املناسب ملفهوم الّنص:- ۴

1(  »ولله ملک الّسموت و األرض« 

2( »أفحسبتم أمّنا خلقناکم عبثاً«

3( »فانظروا کیف رضبوا لکم األمثال«

4( »أّن فی ذلک آلیة لقوم یتفّکرون« 
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پاسخ

بیست و چهار

ترجمه ی منت درک مطلب:

وجود دارند )هستند( بعضی از حیوانات که زندگی می کنند در صحرا، از جمله ی آن ها شرتی است که می تواند ذخیره کند غذا را در بدنش به شکلی خاص به گونه ای 

که احتیاج ندارد به هیچ غذایی برای مدت چند روز، و به همین خاطر همچنان به کار گرفته می شود شرت برای حمل و نقل دربعضی از مناطق خشک و صحرایی! 

و وجود دارند حیوانات دیگری که زندگی می کنند به صورت های مختلف، از جمله آن ها چیزی است که مخفی می شود در شن هنگامی که می شود هوا بسیار گرم، 

یا حیوان کوچکی که جستجو می کنند غذا در شب و امکان دارد برایش که زندگی کند بدون اینکه بنوشد آب را هرگز پس او بدست می آورد آب را از غذایی که 

می خورد. پس این ها نشانه هایی هستند که شایسته نیست فراموش کنیم آن ها را. پس تفکر درباره ی آن ها و عربت گرفنت از آن ها سبب می شود که مطمنئ شویم 

که جهان آفریده نشده بدون هدف، پس دارد پدید آورنده ی حکیمی که توقع دارد از ما عمل صالح و استفاده حکیامه )از طبیعت(!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 1سوال

معین کن درست را: 

1(  عجیب ترین اندام در شرت پا و قلبش است!

2( تردد زیر آفتاب روز  آسان است برای همه ی حیوانات صحرایی!

3( همنا شن های داغ نیست جایگاهی مناسب برای حیوانات در صحرا!

4( منی تواند حیوان صحرایی که ادامه دهد زندگی اش را بدون آب! 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. معین کن اشتباه را:( ۲سوال

1( استفاده منی شود امروزه از شرت برای حمل و نقل در مناطق صحرایی!

2( منی باشد شب برای حیوانات صحرایی مانعی برای دستیابی به آنچه که سیر می شوند با آن!

3( وجود دارند حیواناتی صحرایی که احساس سختی می کنند هنگام روز درصحرا!

4( متمیز می شوند حیوانات صحرایی با عملکردهای خاصی در مقابل تغییرات جوی! 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. چگونه زنده باقی می مانند حیوانات در صحرا؟ معین کن اشتباه را:( 3سوال

2(با ذخیره کردن مواد 1( با جایگزین ها     

4( با نزدیکی به طبیعت 3( با زهد و قناعت     

گزینه 1 پاسخ صحیح است. معین کن غیر مناسب را برای مفهوم منت:( ۴سوال

1(  »وبرای خداست مالکیت آسمن ها و زمین«

2( »آیا پنداشتید که فقط آفریدیم شم را بیهوده« 

3( »پس نگاه کنید که چگونه زدند برای شم مثال ها« 

4( »همنا در آن نشانه ای است برای قومی که می اندیشند« 
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۲5- الحیاة صخرة صامدة علی شاطی بحر تواجهها أمواج متالطمة، تأتی کّل لحظة إلیها و تعود و تتواصل املواجهة بینهام مادامت الصخرة باقیة واألمواج نشیطة! و 

الذین یعیشون فی هذه الحیاة، یواجهونها مختلفین:

منهم من یبدأ یومه متشامئا و یذم الّدنیا و یری أنّها قد سلبت  حّقه، و منهم من یثق بنفسه و یؤمن بسنن ربّه الذی جعل الحیاة القضلی للناشطین و العاملین و 

السفلی للخاملین و املتکاسلین! املصاعب الّتی یواجهها أفراد البرش التختلف علی حسب األفراد، بل املنظار الّذی ینظرون به إلی الحوادث مختلف! )انسانی 96(

کیف تصف الحیاة علی حسب النّص؟: الحیاة ................- 1

1(  هی الّنهر الجاری الیتالطم أبًدا! 

2( تشبه شیئاً مستحکم! تواجهه الحوادث!

3( تشبه ماء یحتاج إلیه العطشان! 

4( هی األمواج املرتفعة و النازلة و غیر الهادئة!

عّین الخطأ:- ۲

1(  إّن أبناء البرش یشبهون الّصخرة، و املصاعب کاألمواج!

2( الواثق بنفسه و املتشائم کالهم ینظر إلی الدنیا بنظرة واحدة!

3( من الّسنن الحاکمة علی العامل هی أّن حلیف املجتهد هو النجاح!

4( کیفیة نظرة اإلنسان إلی الحیاة هی الّتی تعیّن نتیجة مواجهة اإلنسان و الحوادث!

علی حسب النّص:- 3

1(  املنظار هو الّسبب إلیجاد الرّخاء و الّشّدة!

2( هناک اشخاص کاملتکاسلین الیواجهون صعویة فی الحیاة!

3( من صفات املتشامئین أنّهم الیبحثون عن العیوب فی أنفسهم!

4( الفرق الوحید بین الواثق بالّنفس و املتشائم ینحرص فی موضوع االعتمد علی الّنفس!

عّین األقرب من مفهوم النّص:- ۴

گن جمیاًل تر الوجود جمیال! 1(  أیّهذا الّشاکی و ما بک داء  

وکّل أمر له وقت و تدبیر! 2( اِصرب قلیالً فبعد العرس تیسیر  

لست اُعجوبتها أو مومیاها! 3( قم تحّرر من توابیت األسی  

خالله، فأطاع الّدهر ما أمرا! 4( و الینال العال إاّل فتی رشفت   



55

درک مطلب

پاسخ

بیست و پنج

ترجمه ی منت درک مطلب:

زندگی صخره ای استوار است بر ساحل دریایی که امواج خروشانی با آن روبه رو می شود. هر لحظه به سوی آن می آید. وباز می گردد و برخورد میان آن دو ادامه 

می یابد. تا زمانی که صخره باقی است و امواج فعال است و کسانی که دراین زندگی، زندگی می کنند. به طور متفاوتی با ما روبه رو می شوند. از میان آن ها کسی 

هست که روزش را با بدبینی رشوع می کند و زندگی را نکوهش می کند و می بیند که آن »دنیا« حقش را ربوده است. و از میان آن ها کسی است که به خودش 

اعتامد دارد و به سنت های پروردگارش ایامن دارد که زندگی برتر را برای پرجنب و جوشان و کارکنان قرار داد و »زندگی« پست تر را برای افراد سسست و تنبالن! 

سختی هایی که افراد برش با آن روبه رو می شوند براساس افراد متفاوت نیست. بلکه عینکی که به وسیله ی آن به حوادث می نگرند متفاوت است!

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. براساس منت زندگی را چگونه توصیف می کنی؟ زندگی .........( 1سوال

1(  آن نهر جاری است که هیچ گاه خروشان منی شود. 

2( شبیه چیز محکمی است که حوادث با آن رو به رو می شود.

3( شبیه به آبی است که تشنگان به آن نیاز دارند.

4( امواج بلند و ریزان و غیرآرامی است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. گزینه اشتباه کدام است؟( ۲سوال

1( همنا فرزندان برش شبیه صخره هستند و مشکالت مانند امواج هستند.

2( فرد دارای اعتمد به نفس و بدبین هر دو به دنیا به یک دید می نگردند.

3( از اجمله سنت های حاکم بر جهان این است که یار )فرد( کوشا همن موفقیت است. 

4( چگونگی دیدگاه انسان به زندگی همن چیزی است که نتیجه رویارویی انسان و حوادث را مشخص می کند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. براساس منت:( 3سوال

1( عینک همن علت ایجاد آسایش و سختی است. 

2( اشخاص وجود دارند مانند تنبالن که در زندگی با سختی رو به رو منی شوند. 

3( از ویژگی های بدبینان این است که آن ها به دنبال عیب ها در خودشان منی گردند.

4( تنها فرق میان فرد دارای اعتمد به نفس وبدبین در موضوع اعتمد به نفس محدود می شود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

1(  ای شاکی چه دردی داری، زیبا باش تا زندگی را زیبا ببینی

2( کمی صرب کن که بعد از سختی آسانی می آید و هر کاری وقت و تدبیری دارد

3( برخیز و از تابوت های رنج آزاد شو که مایه ی شگفت انگیزی و یا مومیایی آن ها نیستی 

4( به بزرگی منی رسد مگر جوامنردی که منش و خوی او رشیف گردیده است پس روزگار اطاعت کرد از آن چه فرمان داد. 
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۲6- کان الطیران أمل الکثیرین من الّناس، فحین شاهدوا الطّیور و هی تطیر بعیًدا فی الفضاء کَرُب ذلک الحلم! و قد بدأت املحاوالت االُولی بتقلید الطّیور من جانب 

املشتاقین إلی ذلک! فبعد قرون قام اإلنسان بانتاج طائرة باسم »الطائرة العمودیّة« متتاز مبزایا، منها أّن هبوطها و صعودها عمودی، کام أنّها تطیر افقیا فی کل 

االجهات. و اإلنسان یستفید منها فی الحروب، کام یستفید منها لنجاة املرضی و املُصابین فی الّسیل أو الحریق و ... هذه الطّائرة تستطیع الهبوط علی قّمة الجبل أو 

علی سفینة فی البحر أو علی أرض الغابة و ... و ماّم نشاهد فی هذه الطّائرات وجود ِمظّلَّة یستفید منها الرکاب )ج راکب( أو قائد الطّائرة فی وقت الحاجة! )املظلَّة: 

وسیلة للهبوط من داخل الطائرة، یقال لها: مظلَّة النجاة(. )هرن 96(

متی اشتّدت رؤیا الطّیران فی اإلنسان؟ - 1

1( حینم سافر بالطائرة العمودیّة فی الفضاء!

2( من زمن والدته حین تولّد وشاهد الطّیور!

3( حین رأی طیران الطّیور فی أعمق الفضاء!

4( فی وقت کان الطّیران أمل الکثیرین من الّناس!

عّین الصحیح: - ۲

1( وسایل الّنقل الجوّی جمیعها بحاجة إلی أراض مسطّحة موسعة للهبوط!

2( قدرة محاکاة اإلنسان تُسبب أن یصل إلی ُمناه فی موضوع الطّیران!

3( ال یستفید اإلنسان من الطائرات إاّل لینتقل من نقطة إلی اُخری!

4( جمیع الناس قد قصدوا أن یقلّدوا الطیور، لکنهم انهزموا کلّهم!

عّین ما لیس من صفات الطّائرة العمودیّة: - 3

1( نقل الجرحی ملعالجتهم! 

2( الطّیران نحو الجهات الست!

3( الهبوط علی السفینة الحربیّة!

4( حمل الّسفن الحربیّة و نقلها!

عین الخطأ للفراغ: »تستخدم املظلّة فی الطائرة الحربّیة ............. «- ۴

1( قرب سقوط الطّائرة! 

2( لحمل املعّدات الثّقیلة!

3( النتقال املقاتلین! 

4( للهروب من الوقوع بید العدّو!
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بوده است پرواز آرزوی بسیاری از مردم. پس هنگامی که مشاهده کردند پرندگان را درحالی که پرواز می کردند در دور دست در فضا، بزرگ شدن آن رویا! و 

آغاز شده است تالش های اولیه به تقلید پرندگان از طرف مشتاقان به آن!پس بعد از قرن ها پرداخت انسان به ساخت هواپیامیی به نام هوایپامی عمودی )مانند: 

هلیکوپرت( برخوردار بوده از مزایای، از آن )مزایا( است که فرود و سعود آن عمودی است، هامنطور که آن پرواز می کند به صورت افقی در متامی جهت ها. و انسان 

استفاده می کند از آن در جنگ ها. هامنطور که استفاده می کند از آن برای نجات بیامران و آسیب دیدگان در سیل یا حریق و ... این هواپیام می تواند فرود آید 

بر قله ی کوه یابر یک کشتی در دریا یا بر زمین جنگل و ... و از آنچه که مشاهده می کنیم در این هواپیامها وجود چرتی است که استفاده می کنند از آن مسافران 

یا خلبان هواپیام در وقت نیاز )چرت: وسیله ای برای فرود آمدن از داخل هواپیام، گفته می شود به آن چرت نجات(.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. چه زمانی شدت یافت رویای پرواز در انسان؟ ( 1سوال

1(  هنگامی که مسافرت کرد با هواپیمی عمودی در فضا!

2( از زمان تولدش هنگامی که متولد شد و دید پرندگان را! 

3( هنگامی که دید پرواز پرندگان را در اعمق فضا!

4( در وقتی که بود پرواز آرزوی بسیاری از مردم!

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. معین کن درست را:( ۲سوال

1(  وسایل حمل و نقل هوایی همگی نیازمند به زمین های مسطح و وسیعی هستنتد برای فرود!

2( قدرت تقلید انسان سبب می شود که برسد به آرزویش در موضوع پرواز!

3( استفاده منی کند انسان از هواپیمها مگر برای اینکه منتقل شود از نقطه ای به نقطه ی دیگر!

4( همه مردم قصد کرده اند که تقلید کنند از پرندگان، اما آن ها شکست خوردند همگیشان!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. معین کن آنچه را که نیست از ویژگی های هواپیامی عمودی:( 3سوال

1( انتقال مجروحان برای معالجه  ی آن ها!

2( پرواز بسوی جهت های شش گانه!

3( فرود آمدن بر کشتی جنگی!

4( حمل کردن کشتی های جنگی و انتقال آن!

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. معین کن خطا  را برای جای خالی: ( ۴سوال

به کار گرفته می شود چرت در هواپیمهای جنگی .....

2( برای حمل تجهیزات سنگین! 1(  هنگام سقوط هواپیم!     

4( برای فرار از افتادن به دست دشمن! 3( برای انتقال رزمندگان!     
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۲7- إقرأ الّنص الّتالی ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص: 

إّن مثرة األعامل ال تکون سهلة الوصول فال تحصل إاّل بالجّد و الجتهاد، و الّرغبات أیضاً التدرک إاّل بالّسعی و اإلقدام، فهام یُذلالن کل صعب و یسَهالن کّل شاق! و 

هذه اآلمال تبقی فی عامل األحالم حین مل یتخذ صاحبها معها الکّذ و اإلقدام و العمل لتحقیقها! فاإلنسان الخیالی الّذی یقضی حیاته غارقاً فی أمانیه فإنّه کقابض 

الّریح ال یحصل إاّل علی الفشل!

و أّما األمة الّتی تحرص علی أن تحیا حیاة طیبة سعیدة فعلیها أن تواجه حقایق الحیاة مبا تستحّقه من جّد و استقامة، و إاّل ستجد نفسها- حین تستیقظ من خمولها 

و أوهامها- أنّها أصبحت لقمة لذیذة فی فم الحوادث و الوقائع! )زبان 96(

ما هو أفضل طریق لتسهیل الّصعوبات؟- 1

1( إدراک الرغبات و االستقامة فیها!

2( االجتناب عن األمانی و األحالم!

3( العمل و الُجهد و املحاولة!

4( الحصول علی الحیاة الطیّبة و الّسعیدة!

متی تلبس أحالمنا لباس الحقیقة؟- ۲

1(  إذا أصبَحنا کقابض الّریاح فی الحیاة!

2( حین اتّخذنا العمل و الجّد منهجاً لحیاتنا!

3( حین قاومنا بطول التّمنی و الّصرب و االستقامة فیه!

4( إذا استیقظنا من نومنا و وجدنا أنفسنا لقمة فی فم الظلمة!

عّین املناسب للفراغات: »من غرق فی ............. الحلوة و هو یلعب بها فی ............ وِجده، الیحصل إال علی .............!«.- 3

1(  أمانیه- هزله- الضیّاع    2( أفکار – حیاته- الفناء 

3( اآلمال – سعیه – املوت   4( مأکوالت – عمله- املرض

عّین ما الیناسب مفهوم الّنص:- ۴

إذا مل یجعل الُجهد طریَقة!  1( و ما للمرء خیر فی حیاتِه  

یعرف املطلوب یحقر ما بذل! 2( واهجر الّنوم و حّصله فمن  

ثیاب الحریر و ثوب الّذهب! 3( حرام علی من یرید انتصارا  

کطعم املوت فی أمر عظیم! 4( فطعم املوت فی أمر حقیر   
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هامنا نتیجه کارها منی باشد سهل الوصول )در دسرتس( پس به دست منی آیند مگر با تالش و کوشش، و آرزوها همچنین بدست منی آیند مگر با کوشش و عمل کردن 

)قدم برداشنت(، پس آن دو خوار می کنند )ذلیل می کنند( هر سختی را و آسان می کنند هر )کار( طاقت فرسایی را! و این آرزوها باقی می مانند در دنیای خواب ها 

هنگامی که به کار نربد صاحبش همراه آن رنج و اقدام کردن و عمل کردن را برای ایجاد آن ها )آن رویاها(! پس انسان خیال پردازی )خیالی( که می گذراند زندگی اش 

را غرق در آرزوهایش پس او مانند گیرنده باد است )در حالیکه( به دست منی آورد به جز شکست را! و اما اّمتی که مشتاق است بر اینکه زندگی کند پاک خوشبخت 

پس بر او واجب است که روبرو شود با حقایق زندگی به آنچه شایسته اش هست از تالش و پایداری و گرنه خواهد یافت خودش را هنگامی که بیدار می شود از 

سستی اش و خیاالتش که شده لقمه ای لذیذ در دهان حادثه ها و اتفاق ها! 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. چیست بهرتین راه برای ساده کردن سختی ها )مشکالت(؟( 1سوال

1(  درک کردن آرزوها و پایداری در آن! 

2( پرهیز از آرزوها و رویاها! 

3( کار و تالش و کوشش!

4( بدست آوردن زندگی پاک و خوش بخت!

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چه زمان می پوشند رویاهای )خواب های( ما لباس واقعیت را؟( ۲سوال

1(  هنگامی که بشویم مانندگیرنده بادها در  زندگی! )گرفنت باد: کنایه از کاری بیهوده است( 

2( هنگامی که بگیریم کار و تالش را راهی )روشن( برای زندگیمن!

3( هنگامی که بپردازیم به درازی آرزو )خواسته، دلخواه( و صرب و پایداری در آن!

4( هنگامی که بیدار شویم از خوامبان و بیابیم خودمان را لقمه ای در دهان تاریکی! 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. پیدا کن مناسب را برای جاهای خالی:( 3سوال

»هر که غرق شود در ... شیرین در حالی که باز می کند با آن در ... و تالشش، به دست منی آورد مگر بر...!«

2( فکرها/ زندگی اش/ نابودی 1(  آرمان هایش/ شوخی اش/ از دست دادن )اتالف(    

4( خوردنی ها/ کارش/ بیمری 3( آرزوها/ تالش خود/ مرگ    

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.پیدا کن آنچه را مناسب نیست با مفهوم منت:( ۴سوال

1( و نیست برای انسان خیری در زندگی اش وقتی که قرار ندهد تالش را راهش )زحمت نکشد(!

2( کنار بگذار خواب را و بدست بیاور آن را )تالش را( پس هر که بشناسد خواسته )اش( را، کوچک می شود هر چه )برای هدفش( خرج کرده است!

3( حرام است بر کسی که می خواهد پیروزی را لباس ابریشم و تن پوش طال!

4( پس مزه ی مرگ در کاری کوچک مانندمزه  ی مرگ در کاری بزرگ است!
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سواالت

بیست و هشت

۲8- إقرأ الّنص الّتالی ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص: 

أتعلم أّن للّتمساح صدیقاً مخلصاً من الطّیور؟ حیث نری بینهام تعامالً عجیباً! فکثیراً ما نشاهد الّتمساح قد فتح فکّیه الواسعین و أقبل الطائر و دخل فی فمه بکل 

طأمنینة لیجمع مبنقاره کّل ما علّق بین أسنان ذلک الحیوان من الطّعام! لذا فقد أنس کّل منهام اآلخرواستحکمت بینهام أسباب الّصداقة حّتی أنّک تری الطّائریدخل 

فم الِتمساح و کأنه یدخل بیته!

هناک خدمة  أخری یقّدمها هذا الطّرئ للّتمساح، فهو یتبع التامسیح فی رحالتها لطلب القوت، فإذا شاهد صیداً أو خطراً،  أرسع  إلی انذار الّتمساح بأیجاد صوت 

یدرک الحیوان معناه. فیسع إلی االبتعاد أو إلی اتّخاذ الحیلة املناسبة الصطیاد )= صید( طعمته! )خارج 96(

عّین الصحیح: - 1

1( یخشی الطّائر من التّمساح، و ال یقرتب منه أبداً!

2( من أسباب املوّدة، الشعور باحتیاج الواحد إلی األخر!

3( یصّوت التّمساح صوتاً عند الّشعور بالخطر، قیفّر الطّائر من الخطر!

4( الفائدة املهّمة للطائر هی إزالة الجراثیم من فم التمساح بعد دخوله فیه!

عّین الصحیح للفراغ: »یالزم الطّائر الّتمساح فی الّسفرات لِـ ............« - ۲

2( أنّه مونسه و رفیقه!  1(  انذار التّمساح!   

4( تنظیف فم التمساح! 3 (الحصول علی الطّعام!   

متی یدخل الطائر فم التمساح؟- 3

2( حین یشعر التّمساح بالخطر!  1( قبل أکل الطّعمة!    

4( حین أکل التّمساح طعامه! 3( بعد اصطیاد الطّعمة!    

عّین األصّح فی توصیف »طائر« الّنص:- ۴

2( مونس و شاهد!  1( نظیف و نذیر!   

4( صدیق و مأکول! 3( ُمنذر و ُمنظّف!   
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پاسخ

بیست و هشت

ترجمه ی منت درک مطلب:

یا می دانی که برای متساح دوستی وفادار هست از )میان( پرندگان، به گونه ای که می بینیم بین آن دو همکاری عجیبی! پس زیاد می بینیم متساح را که باز کرده 

دو فک پهنش را و روی آورده پرنده و داخل شده در دهانش با آرامش کامل تا جمع کند با منقارش هر آنچه آویخته )چسبیده( در میان دندان های آن حیوان از 

غذا! بنابراین اُنس گرفته اند، هر دوی آن ها با دیگری و محکم شده بین آن دو دالیل دوستی تا )جایی که( می بینی پرنده داخل می شود در دهان متساح و گویا او 

داخل می شود به خانه اش! هست خدمتی دیگر که هدیه می دهد آن را این پرنده به متساح، او همراهی می کند متساح ها را در سفرهایشان برای جستجو غذا، پس 

هر گاه ببیند شکاری یا خطری را، می شتابد به هشدار دادن متساح با ایجاد صدایی که می فهمد حیوان )متساح( معنایش را، پس می شتابد به دور شدن یا به گرفنت 

تصمیم مناسب برای شکار طعمه اش )صیدش(!

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. پیدا کن درست را: ( 1سوال

1( می ترسد پرنده از متساح، و نزدیک منی شود به او هرگز! 

2( از علت های دوستی )مهربانی(، احساس نیاز یکی به دیگری است! 

3( صدا می زند متساح قطعاً هنگام احساس خطر، پس فرار می کند پرنده از خطر! 

4( فایده مهم برای پرنده همن زدودن میکروب هاست از دهان متساح بعد از داخل شدنش درآن! )این فایده برای متساح است نه پرنده!(

گزینه 3 پاسخ صحیح است. پیدا کن درست را برای جای خالی: همراهی می کند پرنده متساح را در سفرها برای .......( ۲سوال

1(  هشدار دادن به متساح!

2( او مونس او )متساح( و رفیقش است!

3( به دست آوردن غذا! 

4( متیز کردن دهان متساح!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چه زمان داخل می شود پرنده در دهان متساح؟( 3سوال

1( قبل از خوردن غذا!

2( هنگامی که احساس می کند متساح خطر را!

3( بعد از شکار طعمه)صید( !

4( هنگامی که خورد متساح غذایش را!

گزینه 3 پاسخ صحیح است. پیدا کن درست ترین را در توصیف »پرنده« در منت:( ۴سوال

2( دوست و بیننده! 1(  متیز و هشدار دهنده!     

4( دوست و خورده شده )غذا(! 3( هشدار دهنده و متیز کننده!     
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سواالت

بیست و نه

۲9- إقرأ الّنص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص:

تتناول الفراشة غذاءها من عصارة األزهار بواسطة خرطوم طویل و دقیق. للفراش قابلّیة عالّیة علی الطّیران للمسافات القریبة و البعیدة. کثیراً ما نری الفراشات أثناء 

حلول الظلَّالم و هی تتحرّک نحو الّنور، و الّسبب هو أّن جسم الفراشة یحتاج دامئاً إلی املحافظة علی درجة معّینة من الحرارة!

لقد وهب الله هذا الحیوان وسیلة لِلّدفاع عن الّنفس؛ فإّن األلوان املختلفة علی جناحها من أحسن الوسائل الدفاعّیة لدی الفراشة، کام أّن لجناح الفراش فائدة اُخری، 

فهو یستعمل الجناح کوسیلة للتعرّف بین الفراشات أثناء عملّیة الّتکاثر!

إّن بعض أنواع الفراش یعیش علی شکل تجّمعات کبیرة حیث تقوم بحوائج بقائها بصورة جامعّیة!) تجربی 95(

عّین الصحیح: من میزات الفراشة ............. .- 1

1(  ترجیح الّنور علی الظاّلم!

2( وجود األلوان املختلفة فی خرطومها!

3( الهروب من الحّر! 

4( رسعة الطّیران و کرثته للفواصل القریبة فقط!

أین تجد الفراشة ما تتناوله؟- ۲

2( فی مناطق ذات حرارة قلیلة! 1(  فی أماکن فیها الورد!    

4( فی أراضی کثیرة املیاه و األنهار! 3( فی حدائق کثیرة األوراق!  

أّی موضوع مل یأِت فی الّنص:- 3

2( ما یهّدد الفراشة فی الحیاة! 1(  توالد الفراشة!   

4( طریق الدفاع عن الّنفس! 3( ما تحتاج للحیاة!   

ماذا نستنتج من الّنص؟- ۴

2( یدالله مع الجمعة! 1(  للصغیر و الکبیر خلقة واحدة!  

4( الضعیف الیُغلب لزوماً! 3( الطّیور تحّب الطیران نحو الّنور!  
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پاسخ

بیست و نه

ترجمه ی منت درک مطلب:

می خورد پروانه غذایش را از شهد شکوفه ها توسط خرطومی دراز و دقیق. برای پروانه توانایی باالیی است در پرواز کردن برای پروانه توانایی باالیی است در  

پرواز کردن برای مسافت های نزدیک و دور بسیار می بینیم پروانه ها را هنگام آمدن تاریکی در حالی که حرکت می کنند به سوی نور، و علت آن این است که جسم 

پروانه احتیاج دارد همیشه به نگهداری بر درجه ی معینی از حرارت! براستی بخشیده است خداوند به این حیوان وسیله ای برای دفاع از خود؛ پس هامنا رنگ  های 

گوناگون بر بالش از بهرتین وسایل دفاعی نزد پروانه است، آن چنان که برای بال پروانه فایده ی دیگری )هم( هست، او به کار می برد بال را به عنوان وسیله ای 

برای شناسایی بین پروانه ها هنگام عملیات تکثیر )جفت گیری(! هامنا بعضی از ا نواع پروانه زندگی می کنند به شکل گروه های )کلونی های( بزرگ درجایی که 

می پردازند به نیازهای بقایشان به صورت اجتامعی )گروهی(!

گزینه 1 پاسخ صحیح است. معین کن درست را: مشخصات پروانه ............( 1سوال

1(برتری دادن نور به تاریکی! 

2( وجود رنگ های مختلف در خرطومش!

3( گریز از حرارت! 

4( رسعت پرواز و زیادی آن برای فاصله های نزدیک فقط!

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در کجا می یابد پروانه آنچه را که می خورد؟( ۲سوال

1(  در مکان هایی که در آن گل هست! 

2( در مناطقی که حرارتش کم است!

3( در باغ هایی که برگ هایش زیاد است!

4( در زمین هایی با آب ها و رودهای بسیار! 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. کدام موارد در منت نیامده است؟( 3سوال

2( آنچه تهدید می کند پروانه را در زندگی! 1(  زاد و ولد پروانه!     

4( راه دفاع از خویشنت! 3( آنچه احتیاج دارد برای زندگی!    

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چه چیزی استنباط می کنیم از منت؟( ۴سوال

1(  برای کوچک و بزرگ آفرینشی یکسان است!

2( دست خدا همراه جمعت است!

3( پرندگان دوست دارند پرواز به سوی نور را! 

4( ضعیف مغلوب منی شود لزوماً 



64

عربی جامع کنکور

سواالت

سی

30- إقرأ الّنص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص:

فی الحیاة ظواهر عجیبة تدعونا إلی االعرتاف بوجود قّوة علیمة و حکیمة تدبّرها! علی سبیل املثال اِقرؤوا هذین املوضوعین:

أراد العلامء أخیراً أن یقوموا بتغییرات فی الرّادارات الحالّیة بعد تحقیقات اُجریت علی أکرب شبکة خیوط العنکبوت )ما تصنعه العنکبوت کبیت لها(. و قد تبّین من خاللها 

أّن العنکبوت ال تنتظر أن تأتی الحرشات إلیها، بل تستخدم هذه الخیوط کرادار لتلک الحرشات حّتی تطیر نحوها و تسیر فی نفس املواقع الّتی یعّینها رادار العنکبوت!

و أّما الثانی فهذه اآلیة الکریمة »ال الّشمس ینبغی لها أن تُدرک القمر و ال اللّیل سابق الّنهار، و کّل فی فلک یسبحون« تشیر إلی حقیقة علمّیة و هی أن األرض و 

معها القمر ال یلتقیان مع الّشمس. هذه الکواکب و السّیارات املختلفة کلّها تتحرّک بانتظام ضمن حسابات دقیقة جّداً! )ریاضی 95(

عّین الصحیح: علی أساس النّص ......................- 1

1(  عدم التقاء الّشمس و القمر هو نتیجة حرکة األفالک!

2( یختار الصیّد بعض األحیان الطّریق الّذی یعیّنه الصیّاد! 

3( شبکة العنکبوت تنتظر دامئاً إتیان الحرشة لتصیدها و تأکلها!

4( قام العلمء بصناعة صورة الرّادار علی أساس شکل خیوط العنکبوت!

عّین الصحیح للفراغ: استطاع العلامء أخیراً أن یصنعوا راداراً یعیّن ................- ۲

1(  مکان الهدف املطلوب بدقّة!

2( زمان حرکة الّشیء و نوعه و کیفیّته!

3( مسیر حرکة الهدف کم هو مطلوب! 

4( الهدف فی غایة الدقّة و الرّسعة!

»و کلُّ فی فلک یسبحون« املقصود من اآلیة الکریمة هو ...............- 3

1(  کرثة املخلوقات و األفالک الّسمویة!

2( عباَد املوجودات و تسبیحها فی األفالک!

3( سیر األفالک و تسبیحها فی مدارات ثابتة معیّنة! 

4( اِشتغال األفالک الّسمویة بالتّسبیح حول األجرام الّسمویة!

املفهوم األقرب إلی النّص هو:- ۴

1(  عندالله تحرش االُمور! 

2( کُن واثقاً بالله فی کّل حادث!

3( شکر الفتی لله بقدر نعمته! 

4( إّن اُمور العامل تجری بحکم حکیم!
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پاسخ

سی

ترجمه ی منت درک مطلب:

در زندگی پدیده های عجیبی است که دعوت می کند ما را به اعرتاف به وجود نیرویی دانا و حکیم که تدبیر می کند آن ها را!

به عنوان مثال بخوانید این دو موضوع را: خواستند دانشمندان به تازگی که بپردازند به تغییراتی در رادارهای کنونی بعد از تحقیقاتی که اجرا شد بربزرگرتین 

شبکه ی تارهای عنکبوت )آنچه می سازد آن را عنکبوت مثل خانه ی خود(. و آشکار شده از میان آن، که عنکبوت انتظار منی کشد که بیایند حرشات به سویش، بلکه 

استفاده می کند این تارها را مانند راداری برای آن حرشات تا پرواز کند به سوی آن ها و حرکت کند در هامن موقعیت هایی که تعیین می کند آن را رادار عنکبوت! 

و اما دوم پس این آیه ی کریمه »برای خورشید شایسته نیست که برسد به ماه و نه اینکه شب سبقت بگیرد بر روز، و همگی در سپهری شناورند« اشاره می کند 

به حقیقی علمی و آن )این است( که زمین و همراهش ماه، برخورد منی کنند با خورشید. این ستارگان و سیاره های مختلف همگی شان حرکت می کنند  با نظم 

همراه با حساب هایی دقیق براستی! 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مشخص کن درست را: براساس منت ............( 1سوال

1(  عدم برخوردخورشید و ماه همن نتیجه ی حرکت افالک است! 

2( انتخاب می کند شکار، بعضی وقت ها راهی را که معین می کند آن را شکارچی!

3( تور عنکبوت انتظار می کشد همیشه آمدن حرشه را تا صیدش کند و بخورد آن را! 

4( اقدام کردند دانشمندان به ساخنت شکل رادار براساس شکل تارهای عنکبوت! 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. مشخص کن درست را برای جای خالی: ( ۲سوال

توانستند دانشمندان به تازگی بسازند راداری را که معین می کند .........

1(  مکان هدف خواسته شده را با دقّت!

2( زمان حرکت شیء و نوعش و چگونگی اش!

3( مسیر حرکت هدف آنچنانکه مطلوب است!

4( هدف درنهایت دقّت ورسعت!

گزینه 3 پاسخ صحیح است. »وهمگی در سچهری شناور می باشند« هدف از آیه ی کریمه هامن ........( 3سوال

1(  زیادی مخلوقات و فلک های آسمنی است!

2( عبادت موجودات و تسبیحشان در افالک!

3( حرکت افالک و شناوری آن ها در مدارهایی ثابت معین!

4( پرداخنت افالک آسمنی به شنا پیرامون جرم های آسمنی!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مفهوم نزدیک تر به منت هامن:( ۴سوال

2( مطمنئ باش به خداوند در هر حادثه ای!  1(  نزد خداوند جمع می شوند امور!    

4( همنا کارهای جهان اجرا می شود به دستور حکیمی! 3( سپاس انسان از خداوند به اندازه  نعمتش است!   
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31- األساطیر عند کّل اُمة جزء من ثقافة تلک األّمة ، فوجود شخصّیات و عنارص من الشعبین اإلیرانی و العربی فی األساطیر اإلیرانیة مثل قّصة الّضحاک و کیکاووس و 

سودابة و ... دلیل علی وجود الّصلة بین الشعبین. هذه العالقة الثقافیة اشتّدت بعد ظهور اإلسالم خاّصة بعد ما رّصح هذا الّدین بالّتساوی بین جمیع افراد الّشعوب! 

و هذه األمور و ما شابهها هی الّتی التزول و المتحو!

من املظاهر األخری لهذه الّصلة – و علی خالف ما نتصّوره- وجودمفردات فارسّیة کثیرة دخلت فی العربّیة عن طریق الّتجارة و ترجمة الکتب و رحالت الّزیارة، و 

عکس ذلک، و أیّضا عن طریق الحکم العثامنی الّذی کانت اللّغة الفارسّیة رائجة فی بالطه و مرکز خالفته!

إّن اللّغة الفارسّیة مل تکن تشعر أّن العربّیة تحاول اضمحاللها، فلذلک نری أّن الطاهریّین الّذین کانوا قد أسسوا أّول حکومة استقلّت عن العباسیّین، أصبح تعلّقهم 

بالعربیة أقوی من تعلّقهم بالفارسّیة! )انسانی 95(

علی حسب النّص:- 1

1(  هناک ظاهرة عجیبة نراها فقط فی اللّغة العربیّة و هی وجود مفردات فارسیّة متعّددة فیها!

2( سبب تأسیس حکومة الطاریین یعود إلی أنّهم أرادواً أن تسطیر الفارسیة علی العربیّة!

3( العالقات الثّقافیّة أقوی من العالقات السیاسیّة، فاألولی التزول، بخالف الثانیة! 

4( العالقة بین الّشعبین قد ظهرت بعد ترصیح اإلسالم بالتبساوی بین أفراد الشعوب!

عّین الصحیح: ما نستنتجه من النّص هو أّن ......- ۲

1(  اللّغة الرتکیّة کانت لغة الدوائر الوحیدة فی زمن العثمنیّین!

2( بین اللّغتین العربیة و الفارسیّة کان تنازع للبقاء واإلمحاء!

3( إیجاد العالقة أو زوالها الترتبط بإرادة األفراد فقط!

4( األساطیر هی أکذیب تخرّب ثقافة الّشعوب عادًة!

عّین الصحیح: حیاة اللّغة الفارسیة فی جنب اللّغة العربّیة تدّل علی ......- 3

1( أّن املسلمین مل یریدوا إرالة أیّة لغة من لغات العامل!

2( قدرة اللّغة الفارسیّة و ضعف اللّغة العربیّة للّسیطرة علیها!

3( إنّه الصلة بین العربیّة و بین الفارسیّة، فکلَّ یسیر فی طریقه!

4( إّن أساس اللّة العربیّة یتشابه اللّغة الفارسیة، فال إمکان للقضاء علیها!

عّین الصحیح: من دالیل وجود الّصلة الودیّة بین الّشعبین ............- ۴

1(  املفردات و الثقافة املشرتکة!

2( استقالل حکم الطاهرییّن عن العباسیّین!

3( األساطیر، السفرات التجاریّة، الحروب!

4( األّولیّات املشرتکة فی قواعد اللّغتین و مفرداتهم!
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در نزد هر ملتی اسطوره ها جزیی از فرهنگ آن ملت هستند، پس وجود شخصیت ها و عنارص از دو ملت ایرانی و عربی  در اسطوره های ایرانی مثل قصه ی 

ضحاک و کیکاووس و سودابه و ... دلیلی بر وجود رابطه ای بین دو ملت است. 

پس این رابطه فرهنگی بعد از ظهور اسالم شدت یافت مخصوصاً بعد از این که این دین به برابری بین متام افراد ملت ترصیح و تأکید کرد. این امور و چیزی که 

شبیه به آن است، هامن چیزی است که از بین منی رود و محو منی شود. 

از دیگر مظاهر)منادها( برای این ارتباط )برخالف آن چه ما تصور می کنیم( وجد کلامت فارسی زیادی است که از راه تجارت و ترجمه ی کتاب ها و مسافرت های 

زیارتی وب رعکس وارد زبان عربی شد. همچنین از راه حکومت عثامنی که زبان فارسی در مرکز خالفتش رایج بود. 

به درستی که زبان فارسی احساس منی کرد که عربی تالش می کند آن را از بین بربد، پس به این خاطر می بینیم طاهریان که اولین حکومتی را که از عباسیان مستقل 

بود تأسیس کرده بودند، تعلقشان به عربی قوی تر از تعلقشان به فارسی بود. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. ترجمه ی گزینه ها:( 1سوال

1(  پدیده ی عجیبی وجود دارد که فقط در زبان عربی آن را می بینیم و آن وجود کلمت فارسی زیاد در آن است. 

2( علت تأسیس حکومت طاهریان برمی گردد به این که آن ها خواستند فارسی بر عربی چیرگی یابد.

3(ارتباطات فرهنگی از ارتباطات سیاسی قوی تر است پس اولی از بین منی رود برخالف دومی.

4( رابطه  ی بین دو ملت بعد از ترصیح )تاکید( اسالم به برابری بین افراد جامعه ظاهر شد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. چیزی که از منت نتیجه می گیریم این است که ...( ۲سوال

1(  زبان ترکی تنها زیان ادارات در زمان عثمنی ها بود. 

2( بین دو زبان عربی و فارسی اختالف و جنگ بر رس باقی ماندن و حذف شدن بود.

3( ایجاد ارتباط یا نابود شدن آن رصفاً به اداره ی افراد مربوط منی شود. 

4( اسطوره ها دروغ هایی هستند که معموالً فرهنگ ملت ها را خراب می کنند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. درست را مشخص کن: زندگی زبان فارسی در کنار زبان عربی داللت می کند بر این که:( 3سوال

1(  مسلمنان نخواستند هیچ زبانی رااز زبان های دنیا از بین بربند. 

2( توانایی زبان فارسی و ضعف زبان عربی به خاطر سیطره ی بر آن ها 

3( هیچ رابطه ای بین عربی و فارسی نیست پس هر کدام در راهش حرکت می کند.

4( که اساس زبان عربی به زبان فارسی شبیه است. پس هیچ امکانی برای عبور کردن )ردکردن( از آن نیست. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. درست را مشخص کن: از دالیل وجود رابطه ی دوستی بین دو ملت است:( ۴سوال

2( استقالل حکم طاهریان از عباسیان  1(  کلمت و فرهنگ مشرتک    

4( ابتدائیات مشرتک در قواعد دو زبان و لغات آن  3( اسطوره ها، سفرهای تجاری، جنگ ها   
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3۲- إقرأ النّص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص:

إّن السبب فی نجاح الفائزین یعود إلی مواهبهم! إّن ما یبدو فی أّول األمر مستحیالً، یستطیع الّثبات أن یجعله حقیقة و لکن بجانب هذا نحن بحاجة إلی اُمور 

اُخری. فعلی املرء قبل کّل شیء أن یعرف طبیعة عمله ثّم یَّتخذ الّثبات سالحاً و یواصل الجّد!

سئل أحد األبطال الشجعان عن سبب تغلُّبه علی الجمیع و هم کانوا أشّد منه قّوة فاجاب الأسمح لالستسالم أن یتسّب إلّی! البقاء و الثبات مفتاح کّل نرص! عندما 

یرید املرء أن یُنجز عمالً ما، فعلیه أن یهتّم بهذا العمل بجمیع قواه بعد أن عرفه و أدرکه، و یجب أن یکون هذا العمل شاغالً کّل أفکاره و إالّ یرتکه!

یحکی أنَّ هناک طالبا قد یئس من الحیاة بسبب مصاعبها فرتک الّدرس! فی یوم رأی عجوزاً کانت بیده قطعة حدید یصقلها، بوسیلة حجر حّتی یصنع منها أداة 

للخیاطة ... فخجل الطالب و بدأ یعید النظر فی أفکاره و حیاته! )انسانی 9۴(

ماذا فهم الطالب من عمل العجوز؟- 1

1(  العمل قانون الحیاة، فمن أراد أن یحیی فعلیه أن یعمل!

2( کالعمل الیعرف الکبیر و الّصغیر و الطّفل و العجوز!

3( کّل ضعیف یعّوض ضعفه بقّوة الفکر فیصل إلی غایته فی نهایة األمر!

4( اإلنسان، و لو کان ضعیفاً یقدر أن یصل إلی غایته و إن کانت بعیدة املنال!

ملاذا النصل نحن إلی آمالنا؟- ۲

1( الّنرص رهین القّوة فإنّها تضمن الّنجاح و تسّهل الطّریق!

2( االستسالم و الیأس من األسباب املهّمة لعدم تحّقق آمالنا!

3( فقدان الجّد فی العمل و املعرفة به، من أسباب عدم الوصول إلی آمالنا!

4( الوصول إلی اآلمال بحاجة إلی حلقة مفقودة هی الثبات علی العمل فقط!

عّین الخطأ:- 3

1(  ال ثبات علی العمل إاّل بعد أن عرفناه!

2( الثبات هو العامل الوحید لنجاح الّناجحین!

3( قسم من الّنجاح یعود إلی املواهب الطّبیعیّة!

4( من جّد وجد، هذه سّنة جعلها الله ال تبدیل فیها!

علی حسب النّص .........- ۴

1( إذا دخل الثبات وحیداً من باب خرج الیأس من باب آخر!

2( الثبات یجعل االُمور سهلة من بدایتها فال نشعر بصعوبة!

3( إذا مل نعرف العمل فال نستطیع أن نقاوم علیه!

4( الثبات إذا صاحب املرء فال یرتکه  أبدا!
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هامنا سبب درموفقیت افراد موفق برمی گردد به پایداری آن ها بیشرت از آنچه که برمی گردد به نعمت هایشان! به راستی آنچه به نظر می رسد در ابتدای کار غیر 

ممکن است، می تواند ثبات که قرار دهد آن را واقعی ولی درکنار این ما نیاز به امور دیگری داریم. پس باید انسان قبل از هر چیزی بشناسد طبیعت کار خود 

را سپس بگیرد ثبات را به عنوان سالحی و ادامه دهد تالش را! سوال شد از یکی از قهرمانان دلیر درباره ی علت غلبه کردنش بر همه ودرحالی که آن ها بودند 

قوی تر از او پس جواب داد اجازه منی دهم به تسلیم شدن که نفوذ کند در من! استقامت و پایداری کلید هر پیروزی است. هنگامی که می خواهد شخص انجام 

دهد کاری را، بر اوست که توجه کند به این کار با متام توامنندی هایش بعد از اینکه آن را شناخت ودرکش کرد، و واجب است که باشد این کار مشغول کننده  ی 

همه ی افکارش و گرنه ترکش کند! جامیت می شود که دانش آموزی وجود داشت که ناامید دشه از زندگی به سبب گرفتاری هایش پس رها کرد درس را!  روزی دید 

پیرمردی را که بود در دستش تکه آهنی که آن را صیقل می داد، به وسیله ی سنگی تا بسازد از آن وسیله ای برای خیاطی ... پس خجالت کشید دانش آموز و رشوع 

به تجدیدنظر در افکار و زندگی اش کرد! 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چه چیزی فهمید دانش آموز از عمل پیرمرد؟ ( 1سوال

1(  کار قانون زندگی است، پس هر کس بخواهد که زنده مباند پس باید کار کند!

2( کار منی شناسد بزرگ و کوچک و کودک و پیر را! 

3( هر ضعیفی تغییر می دهد ضعفش را با نیروی فکر پس می رسد به هدفش در آخر کار! 

4( انسان، گر چه باشد ضعیف، می تواند که برسد به هدفش اگر چه دور از دسرتس باشد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. برای چه منی رسیم ما به اهداف خویش؟( ۲سوال

1(  پیروزی در گرو نیرو است پس همنا تضمین می کند موفقیت را و آسان می کند راه را! 

2( تسلیم شدن و ناامیدی از عوامل مهم برای عدم محقق شدن آرزوهای ماست!

3( نبود کوشش در کار و شناخت نسبت به آن، از عوامل عدم رسیدن به آرزوهایمن است!

4( رسیدن به آرزوها نیاز به حلقه ی گمشده ای دارد که آن پایداری در کار است فقط! 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. معین کن اشتباه را:( 3سوال

1( هیچ ثباتی در کار نیست مگر بعد از اینکه شناختیم آن را!

2( پایداری تنها عامل برای موفقیت افراد موفق است!

3( قسمتی از پیروزی باز می گردد به نعمت های طبیعی!

4(  هر کس تالش کند می یابد این سنتی است که قرار داده خداوند آن را و هیچ تغییری در آن نیست!

گزینه 3 پاسخ صحیح است. براساس منت:( ۴سوال

1(  هرگاه داخل شود پایداری به تنهایی از دری خارج می شود ناامیدی از دری دیگر!

2( پایداری قرار می دهد کارها را آسان از آغازش پس احساس منی کنیم سختی را!

3( اگر نشناسیم کار را پس منی توانیم که مقاومت کنیم بر آن!

4( پایداری چنانچه همنشین انسان شود پس ترک منی کند او را هرگز!
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33- إقرأ الّنص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص:

املألوف أن یشکر األنسان أصدقاءه ألنّهم عوٌن له علی مصائب الّدهر و بهم یبتهج اإلنسان و یأنس، و کذلک قد تعّود اإلنسان أن یهرب من عدّوه و مّمن ینقده و 

یشتمهت و یذّمه! ولکن بسبب أّن عین الّصدیق التری معایب صدیقه، حیث إن عین املحّبة تسرت هذه املعایب، فالنتیجة هی بقاء الّصدیق علی عیوبه!

أّما عین العدّو فهی حریصة علی البحث عن السّیئات لُتعلنها. فلذلک نظطّر إلی اجتناب العیوب حّتی الیقوم العدّو بإفشائها لیجعلها وسیلة للسّیطرة علینا؛ و من 

فهم إنّه یمکن  أن یخطأ یبحث عّمن یذکّره!

و من نتائج مراقبة العدّو علی کّل صغیرة و کبیرة مّنا أنّنا نزید إرشافنا علی إصالح أنفسنا و تهذیب أخالقنا. فهذه الّرؤیة إذا قویت و اعتقد بها جمیُع أفراد االُّمة من 

الرؤساء و الکُّتاب و .......... تقّدمت البالد! )تجربی 9۴(

متی یُصبح إعالن النواقص و إفشاؤها مفتاحاً للوصول إلی الفضائل؟- 1

1(  حین مل نتوقِّع من أنسنا أّن أعملنا کلّها صالحة صحیحة!

2( حین نهتّم بأنفسنا و النُرید أن نبیعها إلی من ال یریدنا!

3( إذا خرجت هذه الّنواقص عن لسان األعداء و أقالمهم!

4( إذا زدنا إرشافنا علی إصالح أنفسنا و تهذیب أخالقنا!

عّین الصحیح: - ۲

1( من واجبات العدّو إصالح مفاسد الّصدیق!

2( ال تتَقّدم البالد باألصدقاء بل با ألعداء البتّة!

3( املدح من واجبات الّصدیق کم أّن الذّم من واجبات العدّو!

4( یساعدنا املُعارض بعض األحیان أکرث من مساعدة الّصدیق! 

عّین الخطأ: من الستنتاجات النّص هو ..............- 3

1( إنّه یجب علی اإلنسان  أن ال یتوقّع من نفسه الحسنَة دامئاً، فلذلک بحاجة إلی التذکّر!

2( أنّه ال نستطیع أن نجد إنساناً کلّه خیر! فواجبنا تقلیل السیّئات و تکثیر الحسنات! 

3( أّن من یبحث عن نواقصنا و یظهرها، یرشدنا إلی طریق تقّدمنا و رشدنا!

4( أّن املجتمع یجب أن یهتّم بأعدائه أکرث من أصدقائه!

عّین املناسب ملفهوم النّص:- ۴

1(  الّناس للّناس بعضهم لبعض و إن مل یشعروا، َخَدّم!

2( إّن الصدیق من أظهر عیوبی ال من سرتها و حّسنها!

3( لیست العظمة أند التخطیء أبدا! بل فی أن تُصلح دامئاً! 

4( الطّریق املفروش باألزهار ال یؤّدی إلی املجد و العظمة!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

عرف است که تشکر کند انسان از دوستانش، زیرا آن ها کمکی هستند برای او در مشکالت روزگار و با آن ها شاد می شود انسان و اُنس می گیرد، و همچنین عادت  

کرده است انسان که فرار کند از دشمنش و از کسی که نقد می کند او را و شامتت می کند او را و رسزنش می کند او را! اما به دلیل اینکه چشم دوست منی بیند 

عیب های دوستش را، در جایی که چشم محبت می پوشاند این عیب ها را، پس نتیجه هامن باقی ماندن دوست در عیب هایش است! ولی چشم دشمن حریص اسن 

در جستجو از بدی ها تا آشکار کند آن ها را. پس به همین دلیل ناچاریم به دوری کردن از عیوب برای اینکه نپردازد دشمن به فاش کردن آن ها تا قرار دهد آن ها 

را وسیله ای برای تسلط برما؛ و هر کس بفهمد که امکان دارد اشتباه کند، جستجو می کند از کسی که تذکر دهد به او! و از مثرات دقت دشمن به هر)کار( ریز و 

درشتی از ما این است که زیاد کنیم تسلط خد را بر اصالح خودمان و تهذیب اخالقامن. پس این دیدگاه هر گاه قوی شود و اعتقاد پیدا کنند به آن همه ی افراد 

جامعه از مسئولین و نویسندگان و ... پیرشفت می کنند کشورها!

گزینه 1 پاسخ صحیح است. کی می شود اعالن کمبودها و افشای آن کلیدی برای رسیدن به برتری ها؟( 1سوال

1( هنگامی که توقع نکرده ایم از خودمان که کارهای ما همه اش شایسته و درست است! 

2(  هنگامی که توجه می کنیم به خودمان و منی خواهیم بفروشیم آن ها را به کسی که منی خواهد ما را! 

3( وقتی خارج شود این کمبودها از زبان دشمنان و قلم هایشان! 

4( وقتی زیاد کنیم تسلّطمن را بر اصالح خودمان و تهذیب اخالقمن! 

* البته طبق مفهوم منت، گزینه ی ]۴[ هم می تواند درست باشد!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مشخص کن درست را:( ۲سوال

1- از تکالیف دشمن اصالح فسادهای دوست است!

2( پیرشفت منی کنند کشورها با دوستان بلکه با دشمنان البته! 

3( ستایش از تکالیف دوست است همنطور که رسزنش از تکالیف دشمن است!

4( کمک می کند به ما مخالف بعضی وقت ها بیشرت از کمک کردن دوست!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. مشخص کن اشتباه را: از نتایج منت این است که........( 3سوال

1(  واجب است بر انسان که توقع نکند از خودش خوبی را همیشه، پس به همین خاطر نیاز به تذکر دارد!

2( منی توانیم که بیابیم انسانی را که همه اش خوبی است! پس تکلیف ما کم کردن بدی ها و زیاد کردن خوبی هاست!

3( هرکس جستج کند از کمبودهای ما و آشکار کند آن ها را، راهنمیی می کند ما را به راه پیرشفت و رشدمان! 

4( جامعه باید توجه کند به دشمنانش بیشرت از دوستانش!

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. مشخص کن مناسب را برای مفهوم منت:( ۴سوال

1(  مردم برای مردم اند بعضی از آن ها برای بعضی و اگر چه احساس نکنند، خدمتگزارند!

2( همنا دوست کسی است که آشکار کند عیوب مرا نه کسی که مخفی کند آن را و خوب بشمرد آن را!

3( نیست بزرگی در اینکه اشتباه نکنی هرگز بلکه در این است که اصالح کنی همیشه!

* البته طبق مفهوم منت، گزینه ی ]1[ هم می تواند درست باشد! 4( راه فرش شده با گل ها ختم منی شود به بزرگی و عظمت! 
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3۴- إقرأ الّنص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص: 

إن الفیل بخرطومه یتناول أغصان األشجار بسهولة، و الخرطوم عضو خاّص یتألف من األنف و الَفم. یقولون إّن الفیل یستطیع أن یأخذ بخرطومه حّبة السکّر من ید 

الطّفل! إنّه أداة اللّمس و الرّشب و الّتنظیف و الحمل و املعرکة !

الفیل حیوان َحذر الیقع أبداً فی فّخ الصّیاد بنفسه و ال یرتکب خطأ اِرتکبه مرًّة و رأی نتائجه ...! فإذا وقع یوماً فی حفرة فإنّه الیمّر بذلک الطّریق طول حیاته. الفیل 

یحافظ علی صغاره و یواظب علیها فی جّو عائلی حاّر!

وهب الله الفیل أنیاباً للّدفاع عن نفسه لکّنها أصبحت وباالً علیه حین یطمع الصّیادون بها لیبیعوها و یحصلوا علی أموال و نقود! الفیل الیصید الحیوانات فهو حیوان 

یعیش علی أکل النباتات. إنّه یقضی 61 ساعة فی البحث عن غذائه و الینام  إاّل ثالث أو أربع ساعات، و وزنه یصل إلی سّتة أصنان و یعمر حّتی 70 سنة! )ریاضی 9۴(

إمأل الفراغ: من صفات الفیل العجیبة ...............- 1

1(  أنّه ال یأکل لحم الحیوانات! 

2( وجود أنیاب له یدافع بها عن نفسه!

3( أنّه الیرتکب خطأ واحداً مرّتین!

4( وجود خرطوم له یرشب و یتناول به!

إمالً الفراغ: علی خالف بقّیة الحیوانات .....................- ۲

1(  الفیل الیعمر مثل اإلنسان!

2( یستطیع الفیل أن یأکل النباتات!

3( یواظب الفیل علی صغاره و یهتّم بها کثیراً!

4( للفیل وسیلة واحدة للرّشب و الّشّم و الحمل و الحرب!

متی الیُکّرر الفیل خطأ:- 3

1(  إذا عمل عمالً مرّتین!    2( حین وقع فی حفرة! 

3( إذا وقع فی فّخ صیّاد!    4( حین رأی نتیجة خطئه!

عّین الصحیح:- ۴

1(   إّن الفیل یشابه اإلنسان فی مقدار نومه و عمله! 

2( وهب الله األنیاب للفیل حتّی یصبح مطمع نظر الصیّادین!

3( یری الفیل األشیاء بدقّة و یقدر أن یأخذها و لو کانت صغیرًة!

4( ال یبحث الفیل عن غذائه کثیراً فلهذا یأکل النباتات و أوراق األشجار!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

هامنا فیل با خرطومش می خورد شاخه های درختان را به آسانی، و خرطوم عضو خاصی است که تشکیل می شود از بینی و دهان. می گویند فیل می تواند که بگیرد 

با خرطومش حّبه  ی قند را از دست کودک! براستی آن وسیله ملس کردن و نوشیدن و متیز کردن و حمل کردن و جنگیدن است! فی حیوانی محتاط است که منی افتد 

هرگز در دام شکارچی به خودی خود و مرتکب منی شود اشتباهی را که مرتکب شده است آن را یکبار و دیده نتایجش را ...! پس هرگاه بیفتد روزی در گودالی، 

عبور منی کند از آن راه در طول زندگی اش. فیل محافظت می کند از بچه هایش ومواظبت می کند از آن ها در یک فضای خانوادگی گرم! بخشیده است خدا به فیل 

عاج هایی برای دفاع از خودش، ولی آن شده است وبالی )باری اضافی( برایش هنگامی که طمع می کنند صیادها به آن تا بفروشندش و بدست آورند اموال و 

پول هایی! فیل شکار منی کند حیوانات را، پس او حیوانی است که زندگی می کند با خوردن گیاهان. او می گذراند 16 ساعت را در جستجوی غذایش و منی خوابد مگر 

3 یا ۴ ساعت، و وزنش می رسد به 6 تن و عمر می کند تا 70 سال! 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 1سوال

پرکن جای خالی را: از صفات عجیب فیل ........

1(  این است که منی خورد گوشت حیوانات را! 

2( وجود عاج هایی است برای او که دفاع می کند با  آن ها از خودش!

3( این است که مرتکب منی شود یک اشتباه را 2 بار! 

4( وجود خرطومی است که می نوشد و می خورد بوسیله ی آن!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. پر کن جای خالی را: برخالف بقّیه حیوانات .......( ۲سوال

1(  فیل عمر منی کند مثل انسان!   

2( می تواند فیل که بخورد گیاهان را!

3( مواظبت می کند فیل از بچه های و توجه می کند به آن ها بسیار!

4( فیل یک وسیله برای نوشیدن و بوییدن وبردن و جنگیدن دارد!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. کی تکرار منی کند فیل اشتباه را: ( 3سوال

2( وقتی بیفتد در گودالی!  1(  هرگاه انجام بدهد کاری را 2 بار!   

4( وقتی ببیند نتیجه ی اشتباهش را! 3( هرگاه بیفتد در دام صیّادی!    

گزینه 3 پاسخ صحیح است. معین کن درست را:( ۴سوال

1( همنا فیل شبیه انسان است در مقدار خواب و کارش! 

2( بخشیده است خداوند عاج ها را به فیل تا بشود مورد طمع صیادها!

3( می بیند فیل اشیاء را با دقت و می تواند که بگیرد آن ها را هر چند کوچک باشند!

4( جستجو منی کند فیل از غذایش بسیار پس به همین خاطر می خورد گیاهان وبرگ های درختان را!
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35- إقرأ النّص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص:

هناک نبات یُسّمی بـ  »الُفطر« الیحتوی علی ماّدة الکلوروفیل و إمّنا یحصل علی ا ملواّد الغذائیة من الهواء الرَّطب و األرض الرّطبة و بعض الحیوانات الّصغیرة.

توجد اآلالُف من أنواع الُفکر املختلفة األحجام واألشکال و األلوان. یختلف حجم الفطر من ذّرة التُری بالعین إلی الکیلوغرام و أکرث! لِلفطر إثّر کبیر علی حالة الّتوازن 

الطبیعی حین تَبّدل األوراق املّیتة إلی غاز ثانی اوکسید الکاربون! إّن هناک الکثیر من األنواع املفیدة من الفطریّات نسَتفید منها فی الّصنائع الغذائیة و شفاء 

األمراض! کام أّن هناک فطریّات ساملة صالحة لِألکل و هذا مصدر کبیر و عظیم للربوئینات!

و من العجیب أّن األنواع امللّونة الجمیلة من الفطر فیها ُسموم قاتلة أکرث من غیرها! یتکاثر الفطر بطریقة الغبار و هی طریقة الیشار که غیره من النباتات. الّریاح 

تحمل أجزاء هذا النبات إلی الّنقاط البعیدة َفَمَع حصول رشوط طبیعّیة تنبت الفطور و تأنی بأنواع جدیدة تشبه نظائرها! )هرن 9۴(

ما هی فائدة الفطر؟ عّین الخطأ:- 1

1( هو مصدر الربوتینات! 

2( هو یکمل ما تحتاج إلیه الطبیعة!

3( نستفید منه إلنتاج األدویة! 

4( یُنتج األوکسجین فیلطّف الهواء!

اِمأل الفراغ: إّن ................... من مصادر الفطر لتهیئة غذائه!- ۲

2( ضوء الَشمس 1(  الهواء الجاّف    

4( بعض الطّیور العظیمة 3( الرّتاب املرطوب   

اِمأل الفراغ: یختلف الفطر عن بقیّة النباتات فی ..................- 3

1(  کیفیّة التکاثر!

2( الحاجة إلی املواّد الغذائیة!

3( أسباب النمّو!

4( إمکان تناوله علی خالف بقیّة النباتات! 

عّین الصحیح:- ۴

1( أقّل الفطر وزنأ ما یصل إلی کیلو غرام!

2( إّن القلیل من الفطریّات امللّونة یقتل اآلکلین!

3( إّن الریاح هی الوسیلة األساسیّة لتکاثر الفطر!

4( بعض أنواع الفطر عند الوالدة تخلف صفاتها عن اُّمها!



75

درک مطلب

پاسخ

سی و پنج

ترجمه ی منت درک مطلب:

وجود دارد گیاهی که نامیده می شود »قارچ« ندارد ماده ی کلروفیل و فقط بدست می آورد مواد غذایی را از هوای مرطوب وز مین مرطوب و برخی حیوانات 

کوچک. یافت می شود هزاران )نوع( از انواع قارچ با حجم ها و شکل ها و رنگ های گوناگون. متفاوت می شود اندازه ی قارچ از یک ذّره که دیده منی شود با چشم 

تا یک کیلوگرم و بیشرت! قارچ اثری بزرگ بر توازن )تعادل( طبیعی دارد هنگامی که تبدیل شدن برگ های مرده به گاز دی اکسید کربن! قطعاً وجود دارد بسیاری از 

انواع مفید از قارچ ها که استفاده می کنیم از آن ها در صنایع غذایی و درمان بیامری ها! هامنطور که هست قارچ هایی سامل مناسب برای خوردن، و این منبع بزرگ و 

عظیمی برای پروتئین هاست! و شگفت  آنکه انواع رنگارنگ زیبای قارچ، در آن زهرهای کشنده بیشرت است از غیر آن! تکثیر می شود قارچ از راه گرد )گرده افشانی( 

و آن راهی است که مشارکت منی کند با آن غیر آن )قارچ( از گیاهان بادها حمل می کنند اجزای این گیاه را به نقاط دور )دوردست ها( و با فراهم شدن رشایط 

طبیعی، می رویند قارچ ها و )بوجود( می آورند انواع جدیدی که شباهت دارند به نظایرشان!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چیست فایده ی قارچ؟ معین کن خطا  را:( 1سوال

1(  آن منبعی است برای پروتئین ها! 

2(آن کامل می کند آنچه را احتیاج دارد به آن طبیعت! 

3( استفاده می کنیم از آن برای تولید داروها! 

4( تولید می کند اکسیژن، پس لطیف می کند هوا را!

گزینه 3 پاسخ صحیح است. جای خالی را پر کن: هامنا ............ ازمنابع قارچ برای تهیه ی غذایش است!( ۲سوال

2( نور خورشید 1( هوای خشک   

4( برخی از پرندگان بزرگ 3( خاک مرطوب    

گزینه 1 پاسخ صحیح است. جای خالی را پر کن: ت فاوت دارد قارچ از بقیه ی گیاهان در .........( 3سوال

1(  چگونگی زیاد شدن )تکثیر(! 

2( نیاز به مواد غذایی!

3( علّت های رشد! 

4( امکان خوردنش برخالف بقیه ی گیاهان! 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. معین کن صحیح را:( ۴سوال

1(  کم  وزن ترین قارچ چیزی است که می رسد به یک کیلوگرم!

2( اندکی از قارچ های رنگارنگ می کشند خورندگان را!

3( بادها همن وسیله ی اساسی برای تکثیر قارچ هستند!

4( برخی انواع قارچ هنگام تولد متفاوت می شود ویژگی هایش از مادرش! 

آ
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36- إقرأ الّنص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئله مبا یناسب الّنص:

األجسام بحاجة إلی التجّدد بعد کّل زمن معّین، فحینئٍذ متوت ذّراتها الّتی مل تکن صالحة للبقاء و ینشأ بدلَها غیرها ماّم هو قابل للحیاة. و لوال هذا التجّدد ل ما 

أمکننا أن نحیا أکرث من نعرش سنین! 

صاحب البستان برعایته و إرشافه علی األشجار و النباتات حین یسقی األرض و یطّهر الرّتاب من الحرشات الضاّرة و النباتات الفاسدة، یسّبب أن تجری فی بستانه 

روُح التجّدد و الحیاة. هذه الّرعایة و اإلرشاف بعد حین تُعطی مثرها عند نضوج الثمرات!

االُّمة هی بستان الحیاة و مرشدوها هم الُحّراث و أصحاب البساتین! فإن مل یهّذبوا أخالقها و یطّهروا ما یفسدها کانت عاقبة االُمة الفناء و الخسان و الخمول و 

الهزیمة! و هذه الّرعایه التختّص باملحسوسات بل املعقوالت و املعنویّات کذلک بحاجة إلی روح جدیدة؛ فالتجّدد هو رّس الحیاة! )زبان 9۴(

ملاذا نحتاج أن نُدخل فینا روحاً جدیدة؟، عّین الخطأ: - 1

2( حتّی نبقی!  1(  لکی نتقّدم!   

4( کی نُطّهر نفوسنا! 3( لنجمع رّس الحیاة!  

عّین الّصحیح:- ۲

د! 1(  املوت یبدأ حین یتوقّف التجدُّ

2( محاولة التّجدید تعطی مثرها فی نفس الوقت!

3( اإلمکانیات الث ّمینة فی الحیاة من أسباب التجّدد!

4( آثار التّجدید التشاَهد و التدرس إاّل فی ظواهر املجتمعات!

ما املقصود من »فالّتجدد هو رسُّ الحیاة«؟- 3

1(  هو أمر غامض النستطیع أن نکشفه!

2( بسبب أهمیّته ُجعل رّسأ حتّی یُرفع شأنه! 

3( الحیاة الُفضلی هی الحیاة الجدیدة فغیرها ُسفلی!

4( إّن مهّمة اإلنسان رفع الحجاب عنه و الحصول علیه!

ما املقصود من التجّدد؟- ۴

1(  تطهیر الرّتاب من الحرشات الضارّة و النباتات الفاسدة!

2( الحرکة املستمرة إلی األمام و رفع املوانع عن مسیر الحرکة!

3( املحاولة إلخراج املتکاسلین من املجتمع و إدخال املجتهدین فیه!

4( تغییر منهج املعشیة من اُسلوب الّسلف و املاضی  إلی الخلف و املستقبل!
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اجسام نیاز دارند به نو شدن بعد از زمانی مشخص، پس در این هنگام از بین می رود اجزایشان که نبودند مناسب برای ماندن و ایجاد می شود به جایشان )چیزی( 

غیر از آن ها، از آنچه که مناسب است برای )ادامه( زندگی. و اگر نبود این نوگرایی امکان منی داد به ما که زنده مبانیم بیشرت از 10 سال! صاحب باغ با رعایت کردنش 

و نظارت داشتنش بر درختان و گیاهان هنگامی که آبیاری می کند زمین را و پاک می کند خاک را از حرشات زیانبار )آفات( و گیاهان فاسد، باعث می شود که جریان 

یابد در باغش روح نو شدن و زندگی. این رعیات و تسلط بعد از مدتی می بخشد اثرش را هنگام رسیدن میوه ها! اّمت )جامعه( هامن باغ زندگی است و ارشاد 

گرانش )رشددهندگانش( هامن نگهبانان و صاحبان باغ ها هستند! پس اگر اصالح نکنند اخالقشان را و پاک نکنند آنچه را فاسد می کند آن را می باشد رسانجام اّمت، 

نابودی و زبان و سستی و شکست! و این رعایت اختصاص منی یابد به ماّدیات )محسوسات( بلکه معقوالت و معنویات همچنین نیازمند به روحی تازه هستند؛ 

پس تازه شدن )نوگرایی( هامن راز و رمز زندگی است! 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 1سوال

چرا نیاز داریم که وارد کنیم در خودمان روحی تازه را؟   معین کن خطا  را:

2( تا که باقی مبانیم! 1(  تا که پیرشفت کنیم!    

4( تا پاک کنیم نفس هایمن را! 3( تا جمع کنیم راز زندگی را!  

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  معین کن درست را:( ۲سوال

1(  مرگ رشوع می شود هنگامی که متوقف می شود نوگرایی! 

2( تالش )برای( نو کردن می دهد نتیجه اش را در همن وقت! 

3( امکانات ارزشمند در زندگی از علت های نو شدن است! 

4( آثار نو کردن دیده منی شود و یادگرفته منی شود مگر در ظواهر جامعه ها!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.  چیست منظور از »نوشدن هامن راز زندگی است«؟( 3سوال

1( آن امری است دشوار که منی توانیم کشف کنیم آن را!

2( به علت اهمیتش قرار داده شده رازی، تا که باال برده شود منزلتش! 

3( زندگی برتر همن زندگی جدید است، پس غیر آن پست تر است!

4( همنا کار )وظیفه( انسان برداشنت پرده از آن و دست یافنت به آن است!

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.  چیست منظور از نو شدن )نوگرایی(؟( ۴سوال

1(  پاک کردن خاک از حرشات زیان بار و گیاهان فاسد! 

2( حرکت مداوم به سوی جلو و برداشنت موانع از مسیر حرکت! 

3( کوشش برای اخراج تنبل ها از جامعه و وارد کردن پرتالش ها در آن!

4( تغییر دادن روش زندگی از روش گذشته و قدیم به جدید و آینده! 
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37- إقرأ الّنص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص: 

بعد یوم عسیٍر خرج العاّمُل و الفاّلحون من ساحات عملهم فرِحین شاکرین، فهم قد  أدرکوا جّیداً أّن هذا السّد الّذی بُنی  أخیراً فی مدینتهم جاء لهم بالخیر و الربکة!

بعد ساعات سرتت الظلمة املدینة ............ مل یسمع صوت .............. کان هنالک صوت ضعیف یسمعه اللّیل منذ زمن مدید ........... کان الّصوت یأتی من ذلک 

السّد الّذی بُنی علی نهر عظیم فی املدینة .......... حین الستمع اللیل بدّقة فطن بأّن صاحب هذا الّصوت حجر صغیر فی أسفل بناء السّد.............

إنّه  کان یشتکی حیاته الّسوداء ............ ما هی قیمتی فی هذا السّد؟! أحٌد الیعتنی بی .......... فلم أکن نافعاً فی الوجود ............. طوبی لتلک األحجار ......... ! 

الّناس یرونها و یشعرون بأهمیتها و شأنها .......... و لکن من أنا .........؛ فقصد أن یتحرّک من مکانه شامتاً الَقَدَر و الحیاة و ....... ولکن ...........بسقوطه ِمن 

مکانه َجری املاُء من داخل السّد و غرقت املدینُة ......!  )خارج 9۴(

عّین الخطأ:- 1

1(  مل تکن شکاوی الحجر جد یدًة و قد بدأ بها من قبل زمن! 

2( أصحاب املدینة مل یکونوا متکاسلین بل کانوا جاّدین نشیطین! 

3( کان الحجر الصغیر مؤثّراً فی إیجاد الفرح و الرّسور بین الناس!

4( کان من متّنیات الحجر الصغیر أن یتبّدل إلی ماء فی خلف السّد!

اِمأل الفراغ: نقطة بدایة هزیمة الحجر الصغیر هی أنّه .............- ۲

2( أدرک عظمة بناء السّد و أهمیّته! 1( حّقر وجوده!    

4( مل یُدرک فرح العّمل و الفاّلحین! 3( شعر بصغر جسمه!   

ماذا کانت املشکلة األساسّیة للحجر الصغیر؟- 3

2( عدم إعتناء اآلخرین بشأنه العظیم! 1(  فقدان الثّقة بالّنفس و االعتمد علیها! 

4( تفاؤله بالحیاة و شعوره بالّضعف! 3( وجوده فی أسفل ذلک السّد العظیم! 

ما هی نتیجة النّص؟- ۴

1(  االُمة املتقّدمة تهتّم بأعضائها و تکرّم شأنها و شخصیّتها و تهیّی لها حیاًة سعیدة!

2( علی أصحاب املهن و العّمل و ... أن الیشتکوا عملهم و إن کان صعباً عسیراً!

3( مجتمعاتنا قد بنیت علی أساس األعمل الّصغیرة، فهی أولی و أهّم للمجتمع! 

4( املجتمع الّسامل هو الّذی یشعر کلُّ فرد من أفراده بأهمیّته أمام تقّدم البالد!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

بعد از یک روز سخت خارج شدند کارگران و کشاورزان از میدان های کارشان شادمانه و شاکرانه، پس  آن ها فهمیده اند به خوب یکه این سّدی که بنا شده اخیرا! 

)به تازگی( در شهرشان آورده برایشان خیر و برکت! بعد چند ساعت پوشاند تاریکی شهر را ... شنیده نشد صدایی ... بود آنجا صدایی ضعیف که می شنید آن را 

شب، برای زمانی طوالنی ... می آمد صدا از آن سّدی که بنا شده بود بر رودی بزرگ در شهر... وقتی گوش کرد شب به دقت، پی برد که صاحب این صدا سنگ 

کوچکی است در پایین ترین )قسمت( بنای سّد ... او شکایت می کرد از زندگی سیاه )تیره( اش ... چیست ارزش من در این سّد؟! کسی اعتنا )توّجه( منی کند به من 

... پس نبودم سودمند در آفرینش ... خوشا به حال آن سنگ ها ...! مردم می بینند آن ها را و درک می کنند اهمیت آن ها را و منزلتشان را ... و اّما کیستم من ...؛ پس 

قصد کرد که حرکت کند از جایش )با حالت( شامتت کننده از رسنوشت و زندگی و ... ولی ... با افتادنش از جایش جاری شد آب از داخل سّد و غرق شد شهر ...! 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 1سوال

مشخص کن نادرست را:

1(  نبود شکایت های سنگ، جدید ورشوع کرده بود و آن از زمان های قبل! 

2( مردم )یاران( شهر نبودند تنبل بلکه بودند کوشندگان چاالک!

3( بود سنگ کوچک مؤثّر درایجاد شادی و خوشحالی بین مردم! 

4( بود از آرزوهای سنگ کوچک که تبدیل شود به آبی در پشت سّد! 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

پر کن جای خالی را: نقطه ی رشوع شکست سنگ کوچک هامن است که او .... .

2( فهمید بزرگی بنای سّد و اهمیتش را!  1(  کوچک شمرد وجودش را!   

4( نفهمید شادی کارگران و کشاورزان را!  3( پی برد به کوچکی جسمش!   

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 3سوال

چه بود مشکل اساسی برای سنگ کوچک؟

2( عدم اعتنای دیگران به جایگاه بزرگش!  1(  نبودن اعتمد به نفس و اطمینان به آن!  

4( خوش بینی او به زندگی و احساس ضعف او! 3( وجودش در پایین ترین )جای( آن سّد بزرگ! 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. چیست نتیجه ی منت؟ ( ۴سوال

1(  جمعت پیرشفت کننده امیت می دهند به اعضایشان و احرتام می کنند شأنشان را و شخصیتشان را و آماده می کنند برایشان حیاتی خوش! 

2( بر  صاحبان شغل ها وکارگران و ... )واجب( است که شکایت نکنند از کارشان و اگر چه باشد سخت و دشوار!

3( جامعه های ما بنا شده است براساس کارهای کوچک، پس آنها سزاوارتر و مهم تر است برای جامعه! 

4( جامعه ی سامل همن است که احساس می کند هر فرد از افرادش، اهمیت خودش را در برابر پیرشفت کشور!  
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38- إقرأ الّنص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص:

الوقت هو املاّدة الخام فی ید اإلنسان کالخشب فی ید النّجار، و لهذا فعلیه أن یحرص علیه و أن یحسن استعامله! و العاقل یعرف قیمة الوقت معرفة ناتجة من 

حاجته الّشدیدة إلیه، و قد  أدرک أّن الحیاة تُعّد بالّدقائق و الّثوانی، فیجب أن تکون لهذه الّدقائق قیمٌة جلیلة! و ظاهرة عدم االلتزام باملواعید الزّمنّیة هی من 

الّنامذج الّشائعة بین الّناس. فاملحافظة علی الوقت و العهود الزّمنّیة تظهر کّل إنسان اِتّصف بالّصدق و قّوة اإلرادة، فإّن اإلنسان املُهمل هو الّذی یضّیع وقته بال 

فائدة فیسوء عیشه!

فالواجب یقتضینا أن نغرس عادة املحافظة علی املواعید فی نفوس الّصغار منذ الطّفولة، حّتی إذ کُربوا وجدوا هذه العادة ثابتة راسخة ال یمکن أن تغیرّها الظروف 

و حینئذ تنتظم األعامل و یسود الّنظم و تزداد فرص الّنجاح و یعیش الّناس فی طأمنینة! )تجربی 9۲(

»الوقت هو املاّدة الخام فی ید اإلنسان«. عّین املقصود من العبارة:- 1

1( اإلنسان هو العامل فی تشکیل الزمان و أجزائه من الدقائق و الثوانی!

2( الوقت بوحده الیکفی لتشکیل الزمان، بل هو بحاجة إلی مواّد اُخری!

3( اإلنسان هو املسؤول عن حسن االستفادة من الوقت أو سوئها!

4( قیمة الوقت لجمیع فئات الشعب متساویة الفرق بینهم!

من یراعی العهود الزّمنّیة؟- ۲

2( الّصادق و العاقل! 1(  الّصدوق و ذو اإلرادة!   

4( العاقل و الوفّی! 3( الّصابر و قوّی اإلرادة!   

ملاذا الیعرف الجاهل قیمة الوقت؟: ألنّه ................................- 3

2( مل یتّصف بالّصدق! 1(  الیحتاج إلیه فی حیاته!   

4( مل یدرک أّن الوقت یفوت! 3( الیسود الّنظم علی أعمله!  

عّین الصحیح:- ۴

1(  قیمة الوقت لجمیع فئات الشعب متساویة!

2( رمّبا الظروف تسبّب بروز ظاهرة خلف املواعید!

3( األطفال یراعون املواعید الزمنیّة أحسن من الکبار!

ح إلشاعة االلتزام بالوقت! 4( القانون هو العامل املرجَّ
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پاسخ

سی و هشت

ترجمه ی منت درک مطلب:

وقت هامن ماده ی خام در دست انسان است مانند چوب در دست نجار. و برای همین باید او حریص باشد بر آن و نیکو آن را انجام دهد! و عاقل می شناسد 

ارزش وقت را برگرفته از نیاز شدیدش به آن، و فهمیده است که زندگی شمرده می شود از دقیقه ها و ثانیه ها، پس باید باشد برای این دقیقه ها ارزشی واال! و پدیده  

پایبند نبودن به قرارهای زمانی از منونه های شایع بین مردم است. پس محافظت بر وقت و قرارهای زمانی ظاهر می شود در هر انسانی که متصف است به راستی 

و اراده قوی، پس هامنا انسان بی توجه هامن کسی است که تباه می کند وقتش را بدون فایده پس بد می شود زندگی اش! پس رضورت اقتضا می کند ما را که قرار 

دهیم عادت پایبندی بر وعده ها را در وجود کودکان از زمان کودکی، تا وقتی که بزرگ شوند بیابند این عادت را ثابت و پایدار طوری که ممکن نباشد تغییر دهد 

آن را رشایط، و در این هنگام منظم می شود کارها و حاکم می شود نظم و زیاد می شود فرصت های موفقیت و زندگی می کنند مردم در آرامش! 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. ( 1سوال

معین کن مقصود عبارت را »وقت همن ماده ی خام در دست انسان است.«

1(  انسان همن عامل در تشکیل زمان و اجزایش از دقیقه ها و ثانیه ها است! 

2( وقت به تنهایی کافی نیست برای تشکیل زمان، بلکه آن احتیاج به موادی دیگر دارد! 

3( انسان همن مسئول در خوب استفاده کردن از وقت یا بد استفاده کردن از آن است!

4( ارزش وقت برای همه ی گروه های مردم مساوی است هیچ فرقی بین آن ها نیست! 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

چه کسی مراعات می کند قرارهای زمانی را؟

2( راستگو و عاقل!  1(  راستگو وصاحب اراده!   

4( عاقل و وفادار!  3( صبور و با اراده قوی!    

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 3سوال

برای چه منی داند جاهل ارزش وقت را؟ زیرا او...

2( متصف به صداقت نشده است!  1(  احتیاج ندارد به آن در زندگی اش!  

3( درک نکرده است که وقت از دست می رود!  3( حاکم منی شود نظم بر کارهایش!  

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( ۴سوال

معین کن صحیح را:

1(  ارزش  وقت برای همه ی گروه های مردم مساوی است! 

2( چه بسا رشایط باعث بروز پدیده ی خلف وعده شود! 

3( کودکان مراعات می کنند قرارهای زمانی را بهرت از بزرگان! 

4( قانون همن عامل ترجیح داده شده برای ترویج پایبندی به وقت است!
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سواالت

سی و نه

39- إقرأ الّنص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص:

أحد األشیاء الّتی تشیر إلی وجود العالقات بین اإلیرانّیین و العرب هو األساطیر. فقصص الّضّحاک و کیکاووس و سودابة و ................... تشیر إلی هذه العالقة. حیاة 

بهرام جور و أشعاره العربّیة من مظاهر هذه الّصلحة! فی زمن نزول القرآن الکریم بعض املعاندین حین رأوا أّن القرآن الکریم یتکلّم عن االُمم املاضیة کانوا یقولون: 

إن کان محمد هکذا یتکلّم فنحن نحّدثکم بحدیث رستم و إسفندیار و األکارسة! و من مظاهر هذه الّصلة وجود املفردات الفارسّیة الکثیرة فی العربّیة الّتی تّسبت 

عن طریق الّتجارة و الّزیارة و ترجمة الکتب، و کذلک سیطرة االمرباطوریة العثامنّیة علی البلدان العربّیة حیث إّن لغة کبار العثامنّیین کانت فارسّیة! و بعد ظهور 

اإلسالم إشتّدت هذه العالقة حیث أصبحوا بنعمة لله إخواناً.

إّن اللّغة الفارسّیة مل تکن تشعر عرب الزّمان أن اللّغة العربّیة تزاحمها حتی تقصد عداوتها و الجهد إلطفائها، بل ظلّت العربّیة فی الجانب الفارسی أساساً متیناً للّثقافة 

اإلیرانّیة اإلسالمّیة! )انسانی 93(

ما هی العالئم الّتی تثبت وجوداملشرتکات بین البلدین؟- 1

1(  التّجارة و الّزیارة و الحکومة الواحدة علی البلدین!

2( املفردات اللّغّویه املستعملة بین مستخدمی اللّغة!

3( القصص والّروایات واألبطال و األفاکر املشرتکة!

4( وجود األساطیر و الظّواهر االُخری املختّصة بکّل بلد!

ملاذا ازدادت عالقات املحّببة بین اإلیرانّیین و العرب بعد اإلسالم!- ۲

1(  ألّن اإلسالم جعل الّشعبین أخوین و مل یفرّق بینهم!

2( کرثة التّجارة و ازدیاد الّزیارات و ترجمة الکتب قد زادت املحبّة!

3( ألّن اإلیرانیّین مل یقصدوا محو ثقافة جارهم بل  حاولوا إلحیائها و منّوها!

4( بسبب کرثة الّروایات و القصص و األساطیر املشرتکة الّتی کانت تنقل عن لسان املتکلّین بهاتین اللّغتین!

متی تنشأ العداوة بین الّثقافتین؟: إذا ................- 3

1(  مل تکن هناک روایات و أساطیر مشرتکة بین الثّقافتین!

2( شعرت إحداهم  أّن االُخری ترید أن تحتّل مکانها و تُزیلها!

3( مل تقدر إحدی الثّقافتین توسیع دائرة االُخّوة و الّصداقة بینهم!

4( کان التأثیر من جانب واحد و مل تقدر  إحداهم  أن تؤثّر علی االُخری!

علی أساس النّص:- ۴

1(  کان العثمنیّون من أسباب تَوسیع اللّغة الفارسیّة! 

2( کان الّناس یتکلّمون باللّغة الفارسیة فی زمن إدارة العثمنییّن!

3( املفردات الفارسیّة هی الّتی ترّسبت فی ثقافة العرب، فلم تکن العالقة متبادلة!

4( کالم القرآن الکریم عن االُمم املاضیّة کان مثل کالم العرب عن حدیث رستم و إسفندیار!
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پاسخ

سی و نه

ترجمه ی منت درک مطلب:

یکی از چیزهایی که اشاره می کند به وجود ارتباط ها میان ایرانیان و عرب ها همن اسطوره ها است. پس داستان های ضحاک و کیکاووس و سودابه و ... اشاره می کند 

به این ارتباط. زندگی بهرام گور و اشعار عربی او از نشانه های این ارتباط است! در زمان نزول قرآن کریم، بعضی از مخالفین هنگامی که دیدند قرآن کریم سخن 

می گوید در مورد ملت های گذشته  می گفتند: اگر محمد این گونه سخن بگوید پس ما سخن می گوییم به داستان رستم و اسفندیار و کرسی ها! و از نشانه های این 

ارتباط وجود کلمت فارسی بسیار در عربی است که نفوذ پیدا کرده اند از طریق تجارت وزیارت و ترجمه کتا ب ها، و همچنین چیرگی امپراطوری عثمنی بر کشورهای 

عربی است. به گونه ای که زبان بزرگان عثمنی فارسی بود! وبعد از ظهور اسالم شدت گرفت این ارتباط به گونه ای که شدند به خواست خدا برادر. همنا زبان فارسی 

احساس منی کرد با مرور زمان که زبان عربی مزاحمت ایجاد می کند برایش تا اینکه قصد کند دشمنی با او و سعی برای خاموش کردنش، بلکه باقی ماند عربی در کنار 

زبان فارسی پایه ای استوار برای فرهنگ ایرانی اسالمی! 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. چه نشانه هایی است که ثابت می کند وجود اشرتاک میان دو کشور را؟( 1سوال

1( تجارت وزیارت وحکومت واحد بر دو کشور! 

2( کلمت لغوی به کار رفته در میان کاربران زبان! 

3( داستان ها و روایات و قهرمانان و افکار مشرتک! 

4( وجود اسطوره ها و پدیده های دیگر مخصوص به هر کشوری! 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. برای چه زیاد شد ارتباطات محبت آمیز بین ایرانیان و عرب بعداز اسالم! ( ۲سوال

1(  چون اسالم قرارداد دو ملت را برادر و جدایی نینداخت میان آن ها! 

2( زیادی تجارت و افزایش مالقات ها و ترجمه کتاب ها افزایش داد محبت را!

3( چون که ایرانیان قصد نداشتند محو کردن فرهنگ همسایه شان را بلکه تالش کردند برای احیا و رشد آن! 

4( به علت زیادی روایت ها و داستان ها و اسطوره های مشرتکی که منتقل می شدند از زبان سخن گویان به این دو زبان! 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. چه زمانی به وجود می آید دشمنی بین دو فرهنگ؟ آنگاه که ....( 3سوال

1(  نباشد روایت ها و اسطوره های مشرتکی میان دو فرهنگ! 

2( احساس کند یکی از آن ها که دیگری می خواهد که اشغال کند جایش را و از بین بربد آن را! 

3( قادر نباشد یکی از دو فرهنگ به گسرتش دایره ی برادری ودوستی میان آن دو!

4( باشد تأثیر از طرف یکی و نتواند یکی از آن دو که تأثیر بگذارد بر دیگری! 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. براساس منت:( ۴سوال

1(  بودند عثمنی ها از عوامل گسرتش زبان فارسی!

2( سخن می گفتند مردم به زبان فارسی در زمان حکومت عثمنی! 

3( لغات فارسی همن است که نفوذ کرد در فرهنگ عرب، پس نبود ارتباط، دو طرفه! 

4( کالم قرآن کریم از ملت های گذشته بود مانند کالم اعراب از داستان رستم و اسفندیار! 
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40- إقرأ الّنص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص:

أ رأیت شجرة مرتفعة أو مثرة طّیبة أو فاکهة لذیذة؟! أ مل تکن هذه بذرة سرتت فی الرتاب و اختفت عن األعین ثّم اُحییت و خرجت من الرّتاب و أصبحت علی ما 

نراه اآلن فی الطبیعة؟!

الّربیع بأزهاره و طیب هوائه قد جاء بعد برودة شدیدة، و أوراُق األشجار عادت إلی مکانها بعد سقوطه، و قد عاد تغرید الطّیور و الحیّویة و الّنشاط بعد زمن من الّسکون!

تلک هی حیاة اإلنسان! یٌُس و ُعس، راحة و شقاء، طلوع و غروب، نزول و صعود و ... فإذا کان األمر هکذا فعلیه  أن التبطره النعمة إذا ارتفع، و ال تذلّله الّشدة 

إذا سقط؛ بل علیه أن یکون إنساناً حاذقاً ثابتاً فی حالتی الّساء و الرضّاء بسبب ..... )ریاضی 93(

عّین املناسب للفراغ: علی اإلنسان أن یکون ثابتاً فی حالتی الّساء و الرضّاء بسبب ..........- 1

م إاّل بهم! 1( أنّهم مفیدان لتقّدم اإلنسان، فال تقدُّ

2( أّن الحیاة ممزوجة بهم، فحین یأتی أحدهم نتوقّع ذهابه!

3( أّن طیب الحیاة و حسنها ال یأتی إاّل بعد شقاء الحیاة و کُرِهها!

4( أّن االُمور لیست بید اإلنسان، فهو مجبور علی قبول هذه الحاالت! 

عّین الخطأ:- ۲

1(  نضوج األعمل و نُضج األفکار کالفواکه بحاجة إلی مرور الزّمن، فال نتعّجل فی أکلها قبل موعدها!

2( نحن کالبذور نحتاج إلی الّسرت و االختفاء قبل الظّهور و إظهار  أنفسنا فی املجتمع و بین الّناس!

3( طیب الهواء و طهارته یدّل علی أنّه حصل بعد تلّوث حتمً، فمع کّل شیء یجب  أن نشاهد خالفه! 

4( الّسکون وعدم الحرکة فی ظاهر األشیاء یشیر إلی حرکة فی باطنها عن قریب، رمّبا نشاهدها!

عّین املناسب الفراغ: الّنص یطلب مّنا أن .......- 3

1(  الننظر إلی حال األشیاء، بل إلی ماضیها و مستقبلها!

2( النکون مغرورین فی الحیاة، فأّن الّدنیا لیست دار قرار!

3( نهتّم بتغرید الطّیور و أزهار الّربیع و جمل الّدنیا!

4( نهتّم بحالة یرُسنا کم نهتّم و نعنتی بحالة ُعرسنا!

م فهوم الّنص هو أّن ..............- ۴

1( الحیاة تُظهر بنفسها حقیقة اإلنسان!

2( حیاة اإلنسان بحاجة  إلی الرّسّاء و الرّضّاء!

3( الشدة و الرّخاء کلیهم مدرسة تربّی اإلنسان! 

4( الّنعمة و الّنقمة عالمتان تُظهران ارتفاع اإلنسان أو انخفاضه!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

آیا دیده ای درختی بلند یا محصولی پاک یا میوه ای لذیذ را؟ آیا پنهان نبود این بذر درخاک و مخفی نشد از چشم ها سپس زنده شد و خارج شد از خاک و شد 

آنچه می بینیم آن را اکنون در طبیعت؟! بهار با شکوفه هایش و پاکی هوایش آمده است پس از رسمایی شدید، و برگ های درختان بازگشتند به جایشان بعد از 

افتادنشان، و بازگشته آواز خوانی پرندگان و رسزندگی و نشاط بعد زمانی از سکون )آرامش(! آن هامن زندگی انسان است! آسانی و سختی، آسایش و رنج، طلوع 

و غروب، نشیب و فراز و ... پس هر گاه باشد کار این چنین )وقتی اوضاع اینگونه است( پس باید که مغرور نکند)رسمست نکند( او را نعمت وقتی که باال رفت و 

ذلیل نکند او را سختی هنگامی که سقوط کند! بلکه بر اوست )واجب است( که باشد انسانی ماهر )هوشیار( و پایمرد در دو حالت خوشی و ناخوشی به دلیل ... .

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. ( 1سوال

برای جای خالی مناسب را مشخص کنید: انسان باید در دو حالت خوشبختی وبدبختی با ثبات باشد چون ........

1( آن دو برای پیرشفت انسان مفیدند و بدون آن ها پیرشفت وجود ندارد! 

2( زندگی به آن دو آمیخته شده است پس هنگامی که یکی از آن ها می آید توقع رفتنش را داریم! 

3( نیکویی زندگی و خوبی آن تنها پس از مشّقت زندگی و بدی آن می آید! 

4( امور به دست انسان نیست پس او مجبور به پذیرفنت این حاالت است! 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. غلط رامشخص کنید:( ۲سوال

1(  پختگی کارها و افکار همچون میوه ها نیازمند گذر زمان است پس نباید عجله کنیم در خوردن آن ها قبل از موعدشان! 

2( ما همچون دانه  ها نیازمند استتار و مخفی شدن قبل از ظهور و پدیدار کردن خود در جامعه میان مردم هستیم! 

3( پاکی هوا و طراوتش داللت برآن دارد که حتمً پس از آلودگی ایجاد شده است، پس نباید عجله کنیم با هر چیز باید خالف آن را نیز ببینیم! 

4( سکون و عدم حرکت در ظاهر اشیاء، اشاره دارد به حرکتی در باطن آن ها از نزدیک، چه بسا آن ها را ببینیم!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. برای جای خالی مناسب را تعیین کنید: منت از ما می خواهد که ..........( 3سوال

1(  به اکنون اشیاء نگاه نکنیم بلکه به گذشته و آینده ی آن ها بنگریم! 

2( در زندگی مغرور نباشیم چرا که دنیا خانه  ی قرار و ثبات نیست! 

3( اهمیت بدهیم به آواز پرندگان و شکوفه های بهار و زیبایی دنیا! 

4( اهمیت دهیم به حالت آسانی مان همنطور که اهمیت می دهیم و توجه می کنیم به حالت سختی مان! 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. مفهوم منت این است که ..............( ۴سوال

1(  زندگی، خودش حقیقت انسان را آشکار می کند! 

2( زندگی انسان نیازمند خوشبختی وبدبختی است! 

3( سختی و آسودگی هر دو مدرسه ای هستند که انسان را تربیت می کنند! 

4( نعمت و بال دو نشانه ای هستند که ظاهر می کنند باال رفنت انسان و فرورفتنش را!
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۴1- اقرأ الّنص الّتالی بدقَّة ثّم أجب عن األسئلة )1-۴( مبا یناسب الّنص: 

»إّن الصدیق الوفی کنز مثین من الصعب الحصول علیه، فهذا فی کثیر من األحیان خیر من األخ! فهو وسیلة فی الشّدة و قبس هدایة و نور فی ظلمة األیام و ُمعین 

فی الشدائد. و الصداقة التکون خالصة إاّل إذا خلت من شائبة األنانیة. فال معنی للصداقة إذا مل ینبض القلب بشعور األمل عند ما یصاب الصدیق مبا یؤمله! 

الشدائد محک االُخّوة و الصدیق الوفی الیعرف إاّل فی الشّدة و الیخترب إاّل فی الحاجة، فإذا کان املره فی نعمة یأتی األصدقاء إلیه من کّل جانب، بل قد ینقلب العدّو 

صدیقاً؛ ولکن إذا قلّت فیلتفت حوله باحثاً عن اُولئک األصدقاء فال یجد لهم أثراً! و علی أّی حال لقد قّل املخلصون و کرث املتملّقون! 

فعلی اإلنسان أن یکون منتبهاً فی مجال الصداقة و لیعلم أن صدیق الحّق من إذا قال َصدق و إذا طُلب أجاب. فالصداقة الترتعش بالحوادث والتضّعفها حوادث األیام!« 

عّین الخطأ: الصدیق هو .......... .- 1

2( صاحب الکنز الثمین! 1(  املساعد فی النوائب!    

4( نجم یعتدی به اإلنسان! 3( املونس فی أیام الوحشة!   

علی أساس النّص متی ینقلب العدّو صدیقاً؟ إذا ............ .- ۲

2( کان ُخلق اإلنسان و أعمله طیبة! 1( کان اإلنسان یتمتّع بالنعم!   

4( قلّت مواهب العدّو و توقّع إعانتنا! 3( مل یر العدّو إنانیة فینا!   

عّین الوصف الّذی مل یأِت فی النّص عن الصدیق:- 3

2( إذا نادیته ألمر یسمع و یجیب! 1(  أفضل من األخ لإلنسان!  

4( یحرتمنا فی الغیبة و الحضور! 3( یرّجح صدیقه علی نفسه!   

 عّین ما الیرتبط مبفهوم النّص:- ۴

1(  الیک بالصدیق فی کّل األمور!

2( بعد اختبار املرء فاذُمم أو اِحمد!

3( جزی الله الّشدائد کّل خیر  عرفت بها صدیقی من عدّوی!

4( و ال خیر فی وّد امری ُمتَلوِّن   إذا الریح مالت مال حیث متیل!
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پاسخ

چهل و یک

ترجمه ی منت درک مطلب:

»یقیناً دوست با وفا گنج پر ارزشی است )که( دست یافنت بر آن مشکل است و این )دوست باوفا(، در بسیاری از مواقع، از برادر بهرت است! و او در سختی، یک 

وسیله و تکه ی آتشی )برای( هدایت و نوری در تاریکی روزگار و یاوری در سختی هاست. و دوستی، فقط در صورتی که عاری از شائبه ی خودخواهی باشد، خالص 

است. و دوستی هیچ معنی با ارزشی ندارد، هنگامی که قلب )انسان(، با احساس درد نتپد، هنگامی که دوست  )او( دچار چیزی می شود که او را دردمند می سازد! 

سختی ها، معیار سنجش برادری هستند و دوست باوفا فقط در سختی شناخته می شود و تنها در هنگام نیاز آزموده می شود. پس هنگامی که انسان )غرق( در 

نعمتی باشد، دوستان از هر طرفی به سوی او می آیند، بلکه دشمن، به دوست)او( تبدیل می شود؛ اما هنگامی که نعمت ها )دارایی ها(ی او کم شود، پس، به اطراف 

خویش نگاه می کند در حالی که در جست و جوی آن دوستان است، و نشانه ای از آنان را منی یابد! و به هر حال مخلصان اندک هستند و چاپلوسان بسیارند! پس 

انسان باید در زمینه ی  دوستی، هوشیار باشد، و باید بداند که دوست واقعی کسی است که هر گاه سخن بگوید، راست بگوید و هنگامی که از او )چیزی( خواسته 

شود، برآورده سازد. پس )این دوستی(، بر اثر حادثه ها، سست و لرزان منی شود و حوادث روزگار آن را تضعیف منی کند.«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 1سوال

دوست هامن کسی است که .............. .

»صاحب گنج گران بها باشد!« مطابق منت، نادرست است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

براساس منت، زمان دشمن به دوست، تبدیل می شود که »انسان، از نعمت ها، بهره مند باشد!«

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 3سوال

در منت، این وصف این دوست، نیامده است:  »در غیبت و حضور، به ما، احرتام می نهد!«

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

این معنی که »تو باید در همه ی کارها، صادق باشی!« در منت نیامده است و ارتباطی با مفهوم منت ندارد.
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سواالت

چهل و دو

۴۲- إقرأ الّنّص الّتالی ثمَّ أِجب عن األسئلة )17-19( بدّقٍة:

کاَن ِسِنامُر ُمَهنِدساً ُرومیاً. هو قاَم ِببناِء َقرٍص َجمیٍل أِلَحِد املُلوک )نُعامِن بٍن منذر ( ُمدَة ِعرشیَن َسنًة. بعد تکمیل بناِء القرِص، انَعَقَدت َحفلٌة اَلفِتتاِحِه، فَحرَضَ املندُس 

فیها ِبافتخاٍر و انتظََر جائزًة کبیرًة لِهذِه الِبنایِة العظیمِة. ولکن تعّجب الحّضار ماّم وقع!

نة ِبَدِمه فاَمَت َعلَی الَفور! فی َسَبِب َقتِل ِسنامَر روایتاِن؛ األّوُل: أن   أَمَر املَلِک ِبرَمی املُهندِس ِمن أَعلَی )فوق( القرِص إلی أسَفلِِه و هکذا صاَرت ساحُة القرِص ُملَوَّ

. فإذا کان  الیبنی َقرصاً أجَمَل منُه أم نظیرَُه لَِشخٍص آَخر. و الّثانی: أن تَِجد فی ِجداٍر ِمن البناِء األُجرَة الّتی أخُذها یسبُِّب انهدام کلّه وَقَصَد املَلک اختفاَء هذا السَّ

جزاُء الَحَسِنة سیئًة قاَل الَعرُب »جزاُء ِسنامر«!

عّین الخطأ: - 1

2( أسَقَط سنمُر املَلِک ِمن أللَلَی القرِص! 1(  الّناُس ال یتوقُّع هذِه املُعاَملَة َمَع سنمر!  

4( ما قاَم املهندِس بَعمٍل غیِر َمسموٍح! 3( َمن أحَسَن إلی َشخٍص انتظََر اإلحساَن! 

عّین الخطأ:- ۲

2( إسَقَط سنمُر املَلِک ِمن أَعلَی الَقرِص! 1(  اَلّناُس ال یتوقُّع هذِه املُعاَملَة َمَع سنمر! 

4( ما قاِم املهندس بَعمٍل غیِر َمسموٍح! 3( َمن أحَسَن إلی َشخٍص انتظََر اإلحساَن! 

َعلَی حسِب الراویِة الثانیة ....... .- 3

1(  یعلَُم سنمُر و املَلِک الرسَّ فقط!    2( ما بََنی املهندُس القرَص بدقٍّة!

3( امَلَلِک ما کان عاملاً بوجوِد آُجرٍَة خاّصٍة فی البناء!  4( قََصَد سنمُر انهداَم القرِص!

 »جزاُء سنامر« َمَثٌل لَِمن ....... .- ۴

2( یقابُل الرّشَّ بالخیر! 1(  یقابُل اإلحساَن باإلساءة!  

! 4( یکوُن عنَده رسٌّ 3( یخِدُم املُلوک الظّاملین!   
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پاسخ

چهل و دو

ترجمه ی منت درک مطلب:

»سنامر مهندسی اهل روم بود. او کاخ زیبایی برای یکی از پادشاهان )نعامن بن منذر( درمدت بیست سال ساخت. پس از کامل کردن ساختامن کاخ، جشنی برای 

افتتاح آن برگزار شد، مهندس با افتخار در آن حضور یافت و انتظار جایزه ای بزرگ برای این عامرت باشکوه، داشت. ولی حارضان از اتفاقی که افتاد شگفت زده شدند!

پادشاه دستور داد مهندس را از باالی کاخ به پایین آن پرتاب کنند و این چنین حیاط کاخ به خون وی رنگین گشت و بی درنگ ُمرد! در علت قتل سنامر دو روایت 

وجود دارد؛ نخست این که: کاخی زیباتر یا نظیر آن برای شخص دیگری نسازد. و دوم این که: در دیواری از ساختامن، آجری وجود دارد که برداشنت آن باعث ویرانی 

متام کاخ می شود و پادشاه قصد پنهان شدن این راز را داشت. پس چنان چه پاداش قصد پنهان شدن این راز را داشت. پس چنان چه پاداش خوبی، بدی باشد عرب 

می گوید: »پاداش سنامر«!«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 1سوال

سنمر پادشاه را از باالی قرص انداخت! 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

به موجب روایت دوم ...: فقط سنمر و پادشاه راز را می دانستند! 
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۴3- إقرأ الّنّص التالی ثمَّ أِجب عن األسئلة )۲۲-۲0( بدّقٍة: 

قة،  دخل سارٌق بیتاً قد َحِسَب صاحَبه َرُجالً غنیاً و َقَصَد رَسَِقَة ما فیه. فلاّم َفتََّش البیَت َوَجَده بیتاً صغیراً یعیُش فیه رجٌل فقیًر فقط! مع هذا بََحَث عن شیٍء للسَّ

ارِق، فَضِحک و قاَل له: أیها املِسکیُن! أنَت تَُفتُِّش فی ظُلَمٍة اللیِل َعِن الّشی ِء الّذی بََحثُت عنه فی َضوء الّنهار  فقام صاحُب البیِت ِمَن النَّوِم َفجأًة و َشَعَر بُوجوِد السَّ

و ما َوَجدتُُه! َفرَتَک البیَت َخِجالً نادماً!

  انتِخب العنوان املناسب للنّص:- 1

2( الِعرَبة  1(  الفقر الکامل   

4( الَحیاة البَسیطة 3( اَلیَأس    

 عّین الخطأ:- ۲

2( ما کان فی البیت شیء للرّسقة! 1(  صاحب البیت کان رجالً غنیّاً!   

4( قَِبَل الّسارق ما قال صاحب البیت! 3( کالم الرّجل الفقیر َغیََّر نظرَة الّسارق! 

عّین الّصحیح للفراغ:- 3

1(  صاحب البیت ...: بحث عن الّسارق فی الیوم!

َخ! 2( قام من الّنوم صاحب البیت ... : عند الرّسقة و رَصَ

3( ما وجد صاحب البیت ...: أحداً فی املنزل!

4( فَِهَم الّسارق خطأه و ... : نَِدَم من عمله!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

»دزدی وارد خانه ای شد که صاحبش رامردی ثرومتند پنداشته بود و خواست آن چه را در آن است، بدزدد. پس هنگامی که خانه را جست و جو کرد آن را خانه ای 

کوچک یافت که فقط یک مرد فقیر در آن زندگی می کند! با وجود این دنبال چیزی برای دزدیدن گشت، پس ناگهان صاحب خانه از خواب بیدار شد و وجود دزد 

را احساس کرد، پس خندید و به او گفت: بیچاره! تو در تاریکی شب دنبال چیزی می گردی که من در روشنایی روز دنبالش گشتم و آن را نیافتم. در نتیجه او 

رشمنده و پشیامن خانه را ترک کرد!«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 1سوال

عنوان مناسب برای منت: »پند گرفنت« 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. ( ۲سوال

صاحب خانه مرد ثرومتندی بود. 

3- گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

دزد به اشتباه خود پی برد و از کارش پشیمن شد. 
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چهل و چهار

۴۴- إقرأ الّنّص الّتالی ثمَّ أِجب عن األسئلة بدقٍة )۲6-۲3(: 

ها: القیاُم اِلُستاِذِه  حّتی اآلن قد اُلَف کتٌب کثیرٌة فی مجاالت الرتبیة و التَّعلیم یرتِبُط بَعُضها بُسلوک الطّالِب. لِلطّالِب فی َمحرَض املُعلِّم  آداُب، َمن یلتزِم بها ینَجح؛ أَهمُّ

ِعنَد وروِدِه، و االِستامُع  إلیه بإقبال، و َعَدُم الّنوِم فی الّصّف واالِجتناُب ِمن کالٍم غیِر رَضوری، فإّن فی ذلک َهَدراً للوقت. و َعلَی املتعلّم أیضاً أن الیلتِقَت تاَرًة إلی 

که َشیٌء ابتَسَم  الَوراِء و تاَرًة إلی الّذی یجلِس جنَبُه لیهِمَس إلیه، أن ال یعصی أواِمَر املعلّم و ال یهرَُب ِمن أداِء الواجبات، و ال یسأَل تعَنتاً. إضافة إلی هذا؛ إن َضحَّ

بغیر صوٍت إن َسَمَع الطّالب ِمن معلِّمه ِحکایًة یعرُِفها، استَمَع إلیه کأنّه ما َسِمَع به من قبُل. و إذا رأی معلّمه فی الطریق بََدأ بالّسالم، و علیه بالّذهاب إلیه لِیسلََّم 

َعلیِه و الینادیِه ِمن بعیٍد!

عّین ما الیرتبُط مبفهوم هذا النّص:- 1

غِر کالنقِش فی الَحَجِر!  1(  اَلِعلُم فی الصٍّ

2( ِبئَس التلمیُذ َمن الیحرتُم اُستاذه!

3( قُم عن َمجلسک ألبیک و معلّمک و لو کنت أمیراً! 

4( تواَضعوا ملن تَتعلّموَن منه!

عّین الّصحیح للفراغ: »َعلَی الطّالِب  أن ..........«- ۲

2(یَسأَل موضوعاً یَعلَُمه للتعّنت! 1( یَتَکلَّم مع سائر الطاّلب عنَد تدریِس املُعلِّم!  

4( الیَهرَُب ِمن أداِء الّواِجباِت! 3( یَجتنَب ِمن کالٍم رَضورّی!  

عّین ما لیس ِمَن اآلداِب الحسنِة حسَب النّص:- 3

2( االبتساُم بغیِر صوٍت! 1(  الّس الُم ِمن قریب!    

4( َعدُم قطعِ کالِم اآلخرین! 3( ُمناداُة األشخاص ِمن بعید!   

أّی موضوعٍ ماجاَء فی الّنّص:- ۴

2( تبجیُل املعلّم! 1(  سلوک طالٍب ُمشاِغٍب!   

4( الوقُت املُناِسُب للنَّوم! ة!    3( السؤاُل بهذِف ایجاِد َمشقَّ
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پاسخ

چهل و چهار

ترجمه ی منت درک مطلب:

»تاکنون کتاب های بسیاری در زمینه های تربیت و آموزش تألیف شده است که بعضی از آن ها به رفتار دانش آموز ارتباط دارد. دانش آموز در محرض آموزگار آدابی 

دارد، هر کس به آن ها پایبند باشد موفق می شود؛ مهمرتین آن ها: برخاسنت برای استاد به هنگام ورودش، و با توجه به او گوش کردن، و نخوابیدن در کالس و دوری 

از سخن غیر رضوری است، زیرا در آن هدر رفنت وقت است وهمچنین بر دانش آموز است که گاه به پشت رس و گاه به سمت کسی که کنارش می نشیند، برای پچ 

پچ  کردن با او برنگردد. و از فرامین معلم نافرمانی نکند، از انجام تکالیف فرار نکند و برای مچ گیری پرسش نکند. عالوه بر این؛ اگر چیزی او را خنداند بدون صدا 

لبخند می زند. اگر دانش آموز از معلم خود داستانی شنید که آن را می دانست به او گوش می دهد انگار که قبالً آن را نشنیده است و هرگاه آموزگارش را در راه دید 

رشوع به سالم کردن می کند و بر اوست برای سالم کردن به او، به سمتش برود واز دور صدایش نزد!«

1-  گزینه 1 پاسخ صحیح است.

»دانش درکودکی مثل نقش در سنگ است!« ربطی به مفهوم این منت ندارد.

2- گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

بر دانش  آموز است ... : از انجام تکالیف فرار نکند.

3- گزینه 3 پاسخ صحیح است.

با توجه به آخرین جمله این منت، »صدا زدن اشخاص از دور« از آداب خوب نیست.

4- گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

در منت وقت مناسب برای خواب ذکر نشده است. )فقط این موضوع آمده که کالس جای خواب نیست.(
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سواالت

چهل و پنج

۴5- اقرأ الّنّص الّتالی بدّقة ثّم أِجب عن األسئلة مبا یناسب الّنّص )۲9-۲7(: 

»الکوکُب الّرابع فی املنظومِة الّشمسیِة ُهَو املّریُخ و املّریُخ وقع بعَد األرض فی املنظومِة. فاصلُة هذا الکواکب ِمن الّشمسی أکرث ِمن فاصلة األرض ِمن الّشمس و 

لِهذا الیکتسُب حرارًة کثیرًة و مع هذا هو مجرّد کوکب فیه رشائط کاملة مثل األرض للحیاة والّناُس کانوا یعتقدوَن بأَّن فیه نوعاً من الحیاة. حجُم املریخ نصف حجم 

األرض وقّوة الجاذبیة فیه أَقل من األرض، فاصلُته من الَشمِس ُمتغیرة کام تتغیر فاصلته ِمن األرض و حینام یقرتب من األرض فهو  أحسن زمان لرؤیتِه بالّتلسکوِب!«

1 - : عّین األنسَب لعنواِن الّنصِّ

1(  میزاُت کوکّب املّریِخ!    2( خصائُص املنظومِة الّشمسیة!

3( حرارُة املّریِخ!    4( فاصلُة الّشمِس ِمن الکواکِب االُخری!

عّین الّصحیح َحَسب الّنّص:- ۲

1(  املّریخ أقرب من الّشمس بالّنسبة إلی األرض!

2( ما کان الّناس یفکرون بأّن الحیاة موجودة فی املّریخ!

3( األرض تکتسب أکرث حرارة بالّنسبة إلی املّریخ!

4( الکوکب الرّابع فی املنظومة الّشمسیة هی األرض!

عّین الخطاً َحَسب الّنّص:- 3

1( فاصلة املّریخ إلی الّشمس أکرث من فاصلة األرض إلیها!

2( نری املّریخ أحسن حینم یقرتُب من الّشمس أکرث! 

3( األرض هی الکوکب الثّالث فی املنظومة!

4( حجم املّریخ نصف حجم األرض!
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پاسخ

چهل و پنج

ترجمه ی منت درک مطلب:

»سیاره چهارم در منظومه خورشیدی هامن مریخ است و مریخ در )این( منظومه بعد از زمین قرار گرفته است. فاصله این سیاره از خورشید بیشرت از فاصله زمین 

از خورشید است و به این سبب حرارت فراوانی را به دست منی آورد و با )وجود( این تنها سیاره ای است که در آن رشایط کامل مانند زمین برای زندگی وجود دارد 

و مردم معتقد می بودند به این که در آن نوعی از زندگی است. حجم مریخ نصف حجم زمین است و نیروی جاذبه در آن کمرت از زمین است. فاصله آن نسبت 

به خورشید متغیر است هامنطور که فاصله اش نسبت به زمین تغییر می کند و هنگامی که به زمین نزدیک می شود، پس آن بهرتین زمان برای دیدن آن وسیله 

تلسکوپ می باشد!«

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 1سوال

با توجه به منت، مناسب ترین عنوان برای آن، ویژگی های سیاره مریخ است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

با توجه به منت، گزینه 3 صحیح است که می گوید: »زمین بیشرتین حرارت را نسبت به مریخ به دست می آورد!«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 3سوال

»مریخ را بهرت می بینیم، هنگامی که بیشرت به خورشید نزدیک می شود!« که با توجه به منت نادرست است.
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سواالت

چهل و شش

۴6- إقرأ الّنّص التالی ثم أجب عن األسئلة )3۲-30(:

»ُولَِد العالُِم االِیرانی املعروُف بـ »ابن سینا« قبَل أکرثَ ِمن ألِف عاٍم فی إحدی ُقری »بخاری« و تََعلََّم فی طفولتِه العلوَم الدینیَة و األدبیَة و اشَتَهر فی حیاتِه طّباً ااّل أنّه 

َس َمرَصَد أصفهان و انشَغَل مبراقبة النجوِم، و اَلََّف خالَل حیاتِه 031 کتاباً و قد لُّقَب فی أوروبّا بـ »َملِِک  کان عارفاً بالصیدلِة و الّریاضیاِت و الفیزیاِء و هو الّذی أسَّ

األطباِء«. کان ابن سینا یذهُب مع والِِدِه إلی املجالِس العلمیِة الّتی یشرتُِک فیها رجاٌل کباٌر حیُث کانِت املباحُث عمیقًة و جّدیًة و هو یشارُِک فیها و یجیُب َعن األسئلِة 

الفلسفیِة ِبحیُث یثیُر اعجاَب الحارضیَن إلی َحدَّ یقولون أِلبیه: إنَّ ابنَک اُعجوبٌة! َفَسمَح املَلُِک نوُح بُن منصور اِلبِن سینا ِباالستفادة ِمن مةکتِبِته الکُربی و حیَن کان 

عراء ایضاً!« یتَعُب ِمن القراءِة و الکتابَِة یتَِّجُه إلی نظِم الّشعِر َفُهَو کان ِمَن الشُّ

ما هو الخطأ  حول »ابن سینا«؟ هوا الّذی .......... .- 1

1(  کان طبیباً مشهوراً فی العامل! 

2( کان مشغوالً بر صِد الّنجوم فی کلِّ العامِل!

3( لُّقَب فی أوروبّا بـ »ملک األطباء«!

4( استفاده من مکتبة نوح بن املنصور الکربی!

ملاذا کان الحارضون یقولون:  »إنَّ ابنک  أعجوبة.«؟ ألنّه کان ........... . - ۲

1( یشارک فی مجالس الکبار!

2( یجیُب َعن املباحث العلمیّة! 

3( یجیُب اجابًة تثیر اعجابهم!

4( یشارک فی املباحث العلمیّة العمیقة!

علی حسب الّنّص یعرُف ابن سینا فی اُوروبّا بسبِب تسلّطِه علی ..........!- 3

1( الطّب 

2( الّصیدلة والریاضیات و الفیزیاء

3( الّنجوم

4( الّشعر و الفلسفة
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پاسخ

چهل و شش

ترجمه ی منت درک مطلب:

»دانشمند ایرانی معروف به »ابن سینا« بیش از هزار سال پیش در یکی از روستاهای بخارا متولد شد و در کودکی اش علوم دینی و ادبی را آموخت و در زندگی خود 

از لحاظ پزشکی شهرت یافت جز این که او آشنا به داروسازی و ریاضیات و فیزیک بود و او کسی است که رصدخانه اصفهان را تأسیس کرد و به بررسی ستارگان 

مشغول شد. و در طول زندگیش 031 کتاب تألیف کرد و در اروپا به درستی ملقب به »پادشاه پزشکان« شد. ابن سینا همراه با پدرش به جلسه های علمی ای می رفت 

که در آن ها مردانی بزرگ رشکت می کردند، آن جا که مباحث، عمیق و جدی بود و او در آن ها رشکت می کر دو به سواالت فلسفی پاسخ می داد به صورتی که شگفتی 

حارضان را تا حدی برمی انگیخت که به پدرش می گفتند: پست اُعجوبه)نابغه( است. پس پادشاه نوح بن منصور به ابن سنیا اجازه داد از کتابخانه بزرگش استفاده 

کند و هنگامی که از خواندن و نوشنت خسته می شد به گفنت شعر روی می آورد. پس او از شاعران نیز بود!«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 1سوال

در این گزینه آمده است که ابن سینا در همه ی جهان مشغول رصد ستارگان بود که با توجه به منت او فقط در اصفهان این کار را انجام می داد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

درپاسخ به این سوال که چرا حارضان می گفتند: »پرست نابغه است!« باید گفت: »زیرا او به صورتی پاسخ می داد که شگفتی آن ها را برمی انگیخت.«

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 3سوال

بر طبق منت، ابن سینا در اروپا به خاطر تسلطش بر پزشکی به پادشاه پزشکان شناخته می شد
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سواالت

چهل و هفت

۴7- إقرأ الّنّص التالی ثم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنّص: 

»لإلنسان القانعِ کنٌز الینفُد. و هذا وحی إلی داوَد علیِه الّسالُم »َوضعُت الغَنی فی القناعِة َو ُهم یطلُبونَُه فی کرثِة املاِل َفال یِجدونَُه!« و القانُع لیَس حریصاً علی 

شیٍء الیملِکُه و الیریُد لِنفِسِه  أکرثَ ِمن َغیرِِه. إ ضافة إلی هذا؛ الیشعُر ِبالُحزِن ِمن أجِل ماِل الّدنیا أو ما فی أیِدی اآلخریَن. أّما الطَاّمُع فُهو َمنهوٌم الیشبُع أبداً!

الطَّمُع َو الِحرُص علَی شیٍء تُحبُُّه النَّفُس فقٌر، َو الَعبُد ُحرٌّ حیَن یقَنُع َو الحرُّ عبٌد حیَن یطمُع! َو أخیراً، َعلَی اإلنساِن االبتعاد َعن »الَجَشع«، و هذا أعلَی درجات 

طََمعِ إنساٍن یریُد لِنفِسِه املزیَد َو لِغیرِِه القلیَل!«

حیح:- 1 عّین الصَّ

1(  ِقلَُّة ماِل الّدنیا تُسبّب حزن القانعین!  2( کرثُة املاِل تجعل اإلنسان غنیاً!

3( ما یملِکه اإلنسان غنیاً!    4( طَلَُب الغنی فی القناعة مستحیل!

عّین الخطأ: - ۲

1( لیس لإلنسان کنز یبقی طول حیاته!   2( یمکن أن یعیش العبد حرّاً!

3( واقَنع یُقوتِک فالقناعة هی الغنی!   4( الفقُر َمقروّن مبَن الیقبَنع!

حیح للفراغ: ا لطاّمع ........... .- 3 عّین الصَّ

1( ُحرٌّ یقَنع فی الحیاة!     2( یرید لغیره أکرث من نفسه!

3( جائع الیشبَع  أبداً؟    4( ال یرید املزید لنفسه!

ما هو أکربُ العیب لإلنسان فی هذا النّص؟- ۴

1(  حّب املال     2( کرثة زینة الدنیا

3( الفقر      4( الجشع
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پاسخ

چهل و هفت

ترجمه ی منت درک مطلب:

»انسان قانع گنجی دارد که متام منی شود. و این یک وحی به داود علیه السالم است »بی نیازی را در قناعت قرار دادم در حالی که ایشان آن را در فراوانی ثروت 

می جویند پس آن را منی یابند!«

و فرد قانع نسبت به چیزی که مالکش نباشد حریض نیست و بیشرت از دیگری برای خود منی خواهد. عالوه بر این؛ به خاطر مال دنیا یا آنچه در دستان دیگران است 

احساس اندوه منی کند. اما فرد بسیار آزمند پس او گرسنه ای است که هرگز سیر منی شود! آزمندی و حرص نسبت به چیزی که نفس آن را دوست داردفقر است، و 

بنده، آزاد است هنگامی که قانع باشد و آزاد بنده است وقتی که طمع می ورزد!

و رسانجام انسان باید از »حرص زیاد« اجتناب کند و این باالترین درجات طمع انسانی است که برای خویش زیاد را می خواهد و برای غیر خودش اندک را!«

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 1سوال

»آنچه که انسان دارد امانتی است که از دستش خارج می شود!« مطابق منت، صحیح است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

»انسان گنجی که در طول زندگیش ماندگار باشد، ندارد!« )طبق منت قناعت گنج ماندگاری است(.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 3سوال

»فرد بسیار آزمند )طمع( گرسنه ای است که هرگز سیر منی شود!« صحیح است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۴سوال

مطابق منت، بزرگرتین عیب برای انسان »حرص شدید« است.
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۴8- إقرأ الّنّص التالی ثم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنّص:

»إنَّ اللَه خلَق اإلنساَن علی َشکٍل الیمکُن له أن یعیَش وحیداً و بعیداً عن اآلَخریَن ولذلک علی اإلنساِن الَعیُش فی مجموعٍة تَشکَّلت ِمن أفراٍد حّتی یتعارُفوا لِحقیقِة 

دیَق  داقة بینهم و فی هذه الحیاِة الجامعیِة یعرُف اإلنساُن الصَّ الحیاِة و ِمن أهّم األسببا الّتی تُحکُم هذا االرتباَط بیَن  أفراِد املجتمعِ هو الّصدُق الّذی یَسبُِّب ایجادَ الصِّ

داقة من الّناس  الحقیقی الّذی یمشی إلیه عندما یبتعُد عنه األشخاص اآلَخرون. کلُّ إنساٍن له صدیٌق حقیقی  أعطاه اللُه نعمًة خاّصًة و هذا عنایٌة منه به. اِعلَم أنَّ الصَّ

کصّحِة اإلنسان و إنَِک التَشعُر بقیمتها النادرة أاّل عندما تَفِقُدها، لذلک فاحفظ صدیَقک الحقیقی الّذی یعرِفک عند الّشدائد و یساِعدَک َعلی أن تصعَد إلی الکامِل 

والّنجاح و هو یفرُح حینام تَبلُغ غایاتِک العالیِة فی حیاتِک!«

عّین الّصحیح:- 1

1(   اإلنساُن یعیُش فی ُمجتمع بعیداً عن اآلَخرین!

2( أفراُد املُجتمع یَعیشوَن معاً لِتحکم حقیقُة الحیاة بیَنهم!

3( اللُّه َخلََق اإلنسان حتّی یَعیَش فی مجموعٍة!

4( حقیقُة الحیاة التُعرَف إاّل فی العیِش الوحیِد!

ما هو أَهمُّ أسباِب إحکاِم االرتباط بیَن أفراِد املجتمع؟- ۲

3( الحیاة الجمعیّة         4( حقیقة الحیاة داقة    2( الصَّ دق   1( الصِّ

عیِّن املناسب ملفهوم النّص:- 3

1( حدیث دوست نگویم مگر به حرضت دوست/ که آشنا سخن آشنا نگه دارد

2( درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد/ نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمر آرد

3( دوست آن باشد که گیرد دست دوست/ در پریشان  حالی و درماندگی

4( ز هر چه هست گریزست و ناگزیر از دوست/ به قول هر که جهان مهر بر مگیر از دوست

أّی عنوان الیناسب الّنّص:- ۴

1(  اإلنساُن مخلوٌق اجتمعی!   2( رسوُر األصدقاء!

داقة! دق فی الصَّ 3( الّصدیق الحقیقی هو نعمة من الله!  4( أهمیة الصِّ
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پاسخ

چهل و هشت

ترجمه ی منت درک مطلب:

»به درستی که خداوند انسان را به شکلی آفرید که برای او ممکن نیست تنها و دور از دیگران زندگی کند و به خاطر آن انسان باید در یک مجموعه ای زندگی کند 

که از افرادی تشکیل شده است تا همدیگر را برای حقیقت زندگی بشناسند وا ز مهمرتین علت هایی که این ارتباط را بین افراد جامعه استحکام می بخشد هامن 

راستی است که موجب ایجاد دوستی بین آن ها می گردد و در این زندگی گروهی، انسان دوست واقعی را می شناسد که وقتی اشخاص دیگر از او دور می شوند 

او به سویش می آید. هر انسانی که یک دوست واقعی دارد، خداوند نعمتی خاص به او بخشیده است و این توجهی از او)خداوند( به او )انسان( است. بدان که 

دوستی از طرف مردم مانند تندرستی انسان است و تو ارزش کمیاب آن را احساس منی کنی. مگر وقتی که آن را از دست بدهی، به خاطر آن، پس دوست واقعی 

خود را حفظ کن که تو را در هنگام سختی ها می شناسد و به تو کمک می کند تا به سوی کامل و موفقیت باال بروی در حالی که او خوشحال می شود آنگاه که تو 

در زندگی ات به اهداف واالیت می رسی!«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 1سوال

»افراد جامعه با هم زندگی می کنند تا حقیقت زندگی بین آن ها استحکام پیدا کند!« مطابق منت، صحیح است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

دق( است. مهمرتین علت های استوار کردن ارتباط بین افراد یک جامعه با توجه به منت، راستی و درستی )الصِّ

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 3سوال

با توجه به مفهوم عبارت که در مورد دوست حقیقی و واقعی سخن می گوید که در سختی انسان را کمک و یاری می مناید؛ گزینه 3 به مفهوم نزدیک تر است. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( ۴سوال

»انسان آفریده ای اجتمعی است!«، »دوست واقعی نعمتی از سوی خداوند است!« و »اهمیت راستی و درستی در دوستی!« عنوان های مناسبی برای منت هستند، 

اما »شادی دوستان!« منی تواند عنوان مناسب برای منت باشد. 
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سواالت

چهل و نه

۴9- إقرأ الّنّص التالی ثم أجب عن األسئلة مبا یناسب النّص:

»ال تَتعّجل فی املحکِم علی األشیاِء حّقاً و انظُر فی االُمور نظرًة دقیقًة و خاطِب الناَس مخاطبَة الصادق و التنَس أن تهدی لَهم ابتساَمَک الُحلَو عندما التَستطیُع أن 

تقوَم مبساعدة مادیِة! إضافة إلی هذا، اِعلَم بأّن العاقل یحفُظ لسانَه أماَم الناِس حّقاً و الیلقی الکالم إلقاء التفکُّر فیه؛ ألَم تَسَمع »تکلَّموا تُعرَفوا«. فاألفضُل لَنا أیضاً 

لَنا أیضاً أن النلُوَم األصدقاَء عنَد مجالسِتهم لکَی یحّبنا الجمیع کثیراً و یحرِصوا علی موّدتنا حرَص اآلملیَن فنعیش عیشًة راضیًة دامئاً!«

 أیُّ مفهوم ما جاء فی النّص؟- 1

1(  تا مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هرنش نهفته باشد!

2( هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد!

3( اللّساُن ِجرمه صغیر و ُجرمه کبیر!

4( الرِبّ أن تعمَل فی الرّس عمَل العالنیة!

عّین غیر املناسب علی حسب النّص:- ۲

2( املرء َمخبوء تحت لسانه! 1( اإلنساُن الیحّب الاّلئَم!    

4( بَشاشُة الوجِه خیٌر من سخاء الکّف! 3( العذُر عند کرام الناس مقبول!  

عّین ما لیس فی النّص:- 3

2( الّصداقة فی الکالم! 1( عدم التعجیل فی القضاوة!  

4( االبتعاد عن الحرص و الطّمع! 3( االجتناب عن عتاب األصدقاء!   

عّین األنسب لِعنوان النّص:- ۴

2( التّفکُر 1(  الَعجلُة     

4( الَجلیُس الّصالُح 3( آداُب الکالِم    
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پاسخ

چهل و نه

ترجمه ی منت درک مطلب:

»واقعاً در قضاوت درباره چیزها شتاب نکن وبا دقت به امور بیندیش و با مردم صادقانه سخن بگو و فراموش نکن که لبخند شیرینت را به آنان هدیه کنی هنگامی 

که منی توانی به کمکی مادی بپردازی! عالوه بر این، بدان که خردمند جلوی مردم، زبانش را واقعاً حفظ می کند و سخن را به گونه ای که هیچ تفکری در آن نیست، 

بیان منی کند؛ آیا نشنیده  ای »سخن بگویید تا شناخته شوید.« پس برای ما نیز بهرت است که دوستان را هنگام هم نشینی با آنان رسزنش نکنیم تا این که همه ی ما 

را بسیار دوست بدارند و بر دوستی ما آرزومندانه حرص بورزند، پس همیشه با خرسندی زندگی کنیم!«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 1سوال

»نیکی آن است که در نهان همنند آشکار عمل کنی!«،  چنین مفهومی از منت استنباط منی شود. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

»پوزش نزد مردمان بزرگوار پذیرفته شده است!« مرتبط و مناسب با موضوع منت نیست. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 3سوال

در منت، در مورد دوری کردن از حرص و طمع، سخنی بیان نشده است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

مناسب ترین عنوان برای منت، »آداب سخن گفنت« است.
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سواالت

پنجاه

50- إقرأ الّنّص التالی ثم أجب عن األسئلة مبا یناسب النّص:

»شجرُة الرّمان املذکورُة فی کتاِب الله عّز و جّل ثالث مّراٍت، ِمن األشجاِر املبارکِة الّتی تحمُل فاکهًة عجیبًة فی خلِقتها و فوائدها، حیُث تُعَترب فاکهُة الرّماِن »سیدَة 

الفواکِه« لاِم لها فوائد غذائیٌة و صحیٌة ُعظمی.

تنمو شجرُة الرّماِن أساساً فی مناطِق شبِه القارّة الهندیة و ایران و منطقة القوقاز، و هی شجرٌة بیتیٌة تنمو تقریباً فی مختلِف الظّروِف الجویة املّتسمة بالجفاِف و الحرارة.

ن ِمن أداء الِجهاز الهضمی )دستگاه گوارش(، کام تزیُد ِصّحَة القلِب و متنُع تخرثَ )لخته شدن(  فاکهُة الرّماِن تعمل علی منعِ تشکل الخالیا الّسطانیة فی الجسِم و تُحسِّ

الدم، فهی مضاّدة اإلسهال و غیره من األمراض.

قد یکون للرّمان تأثیر فّعال أکرث علی َقتِل الجراثیِم بالفِم )دهان شویه( ِمن َغُسول الفِم الّذی یحتوی علی کُحوٍل )الکل(. فهی تحتوی علی الفیتامینات أ، ج، ک و ب 

ة جیدة!« لیمة لصحَّ ه. و محتواها کامل ِمن املعادِن مبا فیها الکالسیوُم و البوتاسیوُم و النحاُس و املنغنیز الّتی تُعطی التغذیة املتوازنَة السَّ

حیح لتکمیل العبارة الّتالیة: »تسّمی فاکهة الرّّمان سیدة الفواکه ........ .- 1 عّین الصِّ

2( الشِتملها علی کل الفیتامینات! 1(  ألنَّ لها فوائد صحیحة کبیرة!  

4( لذکرها فی القرآن ثالث مرّات! 3( أِلنَّها ِمن األشجار املبارکة فی نظر القرآن! 

حیَح حول شجرة الرّّمان:- ۲ عّین الصَّ

2( التنمو فی شبه القارَّة الهندیة! 1(  شجرُة غیر بیتیة اِلیران!  

4( هی بیتیة منطقة القوقاز! 3( تنبت فی الظروف الجویة الباردة جّداً! 

عّین الخطأ فی خصائص فاکهة الرمان الطبیة:- 3

2( قَتُل جراثیم الَفم! 1(  تَحسیُن الهضم املعدی!  

4( منُع الّسکتة القلبیة حتمً! 3( ازدیاُد صّحة القلب!   

عّین الّصحیح فی مواصفات شجرة الرّمان أو فاکهتها:- ۴

م! 2( مانعة لتخرّث الدَّ 1( مضاّدة لالمراض کلّها!   

4( نامیة فی الظروف الجویّة املختلفة! 3( قاتلة لکل جرثومة!   
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ترجمه ی منت درک مطلب:

درخت انار که سه بار در کتاب خدای عزوجل ذکر شده است از درختان مبارکی است که میوه ای شگفت انگیز را در آفرینش و فوایدش حمل می کند )به همراه 

دارد( به طوری که میوه انار به خاطر آن چه از فواید غذایی و درماین بزرگی که دارد »رسور میوه ها« به شامر می رود. 

درخت انار اغلب در مناطق شبه قاره هند و ایران و منطقه قفقاز می روید و آن، درختی بومی است که تقریباً در رشایط گوناگون آب و هوایی و دارای ویژگی 

خشکی و گرما می روید. 

میوه انار اقدام به جلوگیری از شکل گیری سلول های رسطانی در بدن می کند و کار دستگاه گوارش را نیکو می کند هامنگونه که تندرستی قلب را افزایش می د هد 

و از لخته شدن خون جلوگیری می مناید و آن ضد اسهال و غیر آن از بیامری هاست. 

گاه انار تأثیر فعال بیشرتی از دهان شویه که محتوی الکل است بر کشنت میکروب ها در دهان دارد و آن محتوی ویتامین های A و C و K وB5 است. و محتوای آن 

)مجموعه ای( کامل از مواد معدنی به همراه آنچه که در آن ها کلسیم و پتاسیم و مس و منگنز هست که برای یک تن درستی خوب تغذیه متوازن و سامل را )به ما( می دهد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 1سوال

میوه انار رسور میوه ها نامیده شده به خاطر این که رسودمندی  های درمانی بزرگی دارد! ← )ملا لها فوائد غذائیة و صحیّة عظمی!(

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

» آن بومی منطقه قفقاز است!« ← درست 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 3سوال

»جلوگیری از سکته قلبی حتمً!« نادرست است، زیرا در منت سخنی در مورد جلوگیری از سکته قلبی به میان نیامده است!

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( ۴سوال

»مانع لخته شدن خون!« از ویژگی های میوه انار است
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سواالت

پنجاه و یک

51- إقرأ الّنّص التالی ثم أجب عن األسئلة:

»إّن العلامَء َو الکتاَب َو املُتفکریَن هم األطّباُء فی مجتمِعهم أِلنُّهم یکشفوَن عیوبَه و أمراَضه و یحاولوَن أن یعالجوها معالجًة دقیقًة لِیبنوا مجتمعاً صالحاً َو یحاولوَن 

أن یقاوموا أماَم کلِّ األفکاِر املسمومِة و املنحرفِة َو فی هذا الطّریِق یتحّملون مصاعَب کثیرًة و یتجّرعوَن )جرعه جرعه می نوشند( آالماً کثیرًة فی الحیاِة. هم یعملوَن 

ِبواجِبهم تَجاَه أبناِء وطنِهم و تَجاه اإلنسانیة. أولئک ینظروَن إلی الّناِس نظَر األِب األِب املُشفِق علی أبنائِه، فعلی الّناِس أن یّتخذوهم رساجاً یرشدهم إلی طریِق الحقِّ 

وألجِل ذلک قال نَبینا الکریُم )ص(: ا لعلامُء ورثُة األنبیاِء.«

أّی موضوعٍ ماجاء فی النّص؟- 1

2( ُمعالَجُة املُجتمعِ  1(  األبناُء الّصالحون    

4( بَناُء املُجتمع الّصالح 3( تحّمُل املصاعب للهدف  

ملاذا ُشّبه العلامء و املتفکرون باألطّباء؟ ألنّهم ............. .- ۲

1(  یَتجّرعون آالماً کثیرًة!

2( یکشفون املجتمع الذی ما اکتُِشَف حتّی اآلَن!

3( یُفتُّشوَن عن عیوِب املجتمع و یعالجونَها!

4( یریدون أن یبنوا املستشفیات!

أّی عمٍل لیس من أعامِل العلامء و املُتفکریَن و الکّتاِب َحَسب الّنّص؟- 3

2( بناُء املُجتمعِ الّصالِح! 1(  املُقاَوَمُة أماَم األفکاِر املَسموَمِة!  

4( ُمعالََجُة املَرَضی فی املُستوَصفات! 3( الَعمُل بالواجباِت تَجاَه اإلنسانیِة!  

لِامذا قال الّنبی )ص(: »الُعلامء َورثة األنبیاِء«؟ ِل أّن الُعلامَء .............- ۴

2( یکشفوَن أمراَض الّناِس! 1(  یبلِّغوَن دیَنهم جیداً!    

لوَن مصاعَب کثیرًة! 4( یتَحمَّ   ! 3( یرشدوَن الّناَس إلی الطریق الحقِّ
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پاسخ

پنجاه و یک

ترجمه ی منت درک مطلب:

» به راستی دانشمندان و نویسندگان و متفکران هامن پزشکان در جامعة خود هستند، زیرا آن ها عیب ها و بیامری های آن )جامعه( را کشف می کنند و می کوشند 

که به طور دقیقی آن ها را معالجه کنند تا جامعه ای نیکو )سامل( را بنا منایند و تالش می کنند در برابر همه ی افکار مسموم و منحرف مقاومت کنند )بایستند( و 

در این راه، سختی های زیادی را تحمل می کنند و دردهای زیادی را در زندگی جرعه جرعه می نوشند. آن ها تکلیف خود را در برابر فرزندان وطنشان و در برابر 

انسانیت انجام می دهند.  آن ها مانند نگاه پدر دلسوز نسبت به فرزندان خود به مردم می نگرند، لذا مردم باید آن ها را مانند چراغی برگیرند که آنان را به راه حق 

هدایت می کند و به خاطر آن پیامرب گرامی ما )ص( فرموده اند: دانشمندان وارثان پیامربان هستند.« 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 1سوال

در منت، درباره فرزندان شایسته صحبتی نشده است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

با توجه به منت، دانشمندان و متفکران به دنبال عیب های جامعه می گردند و آن ها را معالجه می کنند، لذا به پزشکان تشبیه شده اند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 3سوال

براساس منت، »مقاومت در برابر افکار مسموم، ساخنت جامعه نیکو و انجام دادن وظایف در برابر انسانیت« از کارهایی است که دانشمندان، متفکران و نویسندگان 

انجام می دهند، اما در مان بیمران در درمانگاه ها از کارهای ایشان نیست. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

مطابق منت، چون دانشمندان مانندچراغی مردم را به راه حق هدایت می کنند، پیامرب اسالم)ص( ایشان را وارثان پیامربان نامیده اند.
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سواالت

پنجاه و دو

5۲- إقرأ الّنّص التالی ثم أجب عن األسئلة:

أنَّ اللِّساَن ُعضٌو َصغیٌر َخطَُؤُه أعظَُم ِمن َسائِر األعضاِء ألنَّ َخطایا ابِن آَدَم ِمن لِسانِِه. فإذا أراَد أن یَتکلََّم َفلَیفکر فی کالِمِه؛ فإن کاَن َخیراً بَیَنُه و أن کاَن رّشاً َسرَتَه فی 

َم نَظَرَه بَیَن  ُث املَُجرَُّب؛ ِمنها: أن یَسلَِّم َقبَل الّتکلُِّم و الیغُفَل َعِن االِبِتساِم ِعنَد َحدیِثِه َمَع النَّاِس، کَام َعلَیِه أن یقسِّ َقلِبِه. إضافًة إلی هذا، لِلکالِم آداٌب یلتزُِم ِبها املَُتحدِّ

وَت الَعالی،  ویِة، أیضاً َعدُم ِذکِر أقواٍل فیَها احِتامُل الِکذِب أو ما لَیَس لَُه ِبِه ِعلٌم، َو أن الیرَفَع َصوتَُه ِعنَدما یَتکَلَُّم َمَع اآلَخریَن؛ أِلنَّ املُستِمَع یکرَُه الصَّ املُخاطبیَن بالسَّ

َو أن الیهِمَس اإلنساُن إلی الّذی یجلُِس َجنَبُه َجنَبُه بَعیداً َعِن اآلَخریَن، َو خاّصًة إذا کاَن الَحدیُث ِبکالٍم َخفی أو باإلشاَرِة َحّتی الیشُعَر غیرُه بأنَُّة یَتکَلَُّم َعنُه، »إذا کانوا 

ثاَلثًة َفال یَتناَجی اثناِن ُدوَن الّثالِث!« َو  أخیراً أن النَنَسی »إّن املَرَء َمخبوٌء تحَت لِسانِِه!«فَعلَینا أن نَحَفَظ لِسانَنا فی َمجالِِس  الّناِس!

1 -: عیِّن ما الیناسُب مفهوَم الّنصِّ

2( تا مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هرنش نهفته باشد! 1(  دیوار موش داره موش هم گوش داره! 

کوُت أخو الرِّضا! 4( اَلسُّ 3( اَللِّساُن ِجرُمُه َصغیٌر َو ُجرُمُه کبیٌر!  

عیِّن الّصحیَح لِلفراغِ: َعلَی املُتکلِِّم ...... .- ۲

1(  تقسیُم نَظَره بیَن املُخاطبیَن َسواًء!

َث َمَع َمن یجلُِس قُربَُه بکالٍم خفّی أو باإلشارِة! 2( أن یتَحدَّ

وِت العالی! َث بالصَّ 3( أن یتَحدَّ

4( أن یذکَر ما فیها احِتمُل الِکذِب أو ما لیَس لَُه ِبه ِعلٌم!

عّین ما لیس ِمن آداِب الکالِم حسَب الّنّص:- 3

2( النَّظَُر إلی املُستِمعیَن َمَع ُمراعاِة املُساواة! الِم!    1(  اَلکالُم قَبَل السَّ

تُها! 4( ااَلِجِتناُب َعن  أحادیَث التُؤیُد ِصحَّ 3( االِبتساُم عنَد الَحدیِث!   

عّین ما الیَرتبُط مبوضوعِ هذا الّنّص:- ۴

2( اُخزُن لِسانَک کم تَخزُُن َذَهبَک! 1(  »َوالتَقُف ما لَیس لَک به ِعلّم«  

4( إذا یتناجی اثناِن فال تَدُخل بیَنُهم! ث مبا یجلُِب لَک املَشاکَل!   3( التَُحدِّ
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ترجمه ی منت درک مطلب:

»زبان عضوی کوچک است که خطایش از سایر اعضا بزرگرت است، زیرا بیشرتین خطاهای آدمیزاد از زبانش است. پس هرگاه بخواهد صحبت کند باید به سخنش 

بیندیشد؛ اگر خوب است، آن را بیان کند و اگر بد است، آن را در دلش پنهان کند. افزون بر آن، سخن آیین هایی دارد که گوینده آزموده به آن ها پاینده است، از 

آن جمله: این که پیش از سخن سالم کند و از لبخند هنگام صحبت خود با مردم غفلت نکند، همین طور که بر او الزم است که نگاهش را بین مخاطبش یکسان 

تقسیم کند، همچنین عدم بیان گفته هایی که در آن احتامل دروغ است، یا چیزی که نسبت بدان آگاهی ندارد و این که صدایش را باال نربد آنگاه که با دیگران 

صحبت می کند؛ چرا که شنونده صدای بلند را ناپسند می دارد واین که انسان نباید با کسی که کنارش است به دور از دیگران پچ پچ کند، به ویژه اگر سخن گفنت، با 

گفته ای پنهان یا با اشاره باشد، تا دیگری احساس نکند که درباره او صحبت می کند، »چنان چه سه تن باشند دو نفر با هم راز منی گویند بدون سومی!« و رسانجام 

این که فراموش نکنیم »قطعاً انسان در زیر زبانش پنهان است!« پس بر ماست که زبان خویش را در مجالس مردم حفظ کنیم!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 1سوال

»سکوت نشانه رضایت است!« تناسبی با مفاهیم منت ندارد. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

بر گوینده )واجب( است که .... گزینه 1: نگاهش را به طور یکسان بین مخاطبین تقسیم کند!«

گزینه 1 پاسخ صحیح است. ( 3سوال

»سخن قبل از سالم کردن« از آداب سخن نیست، در سایر گزینه ها: »نگاه کردن به شنوندگان با رعایت تساوی، لبخند زدن هنگام سخن گفنت و دوری از سخن هایی 

که درستی اش تایید منی شود« از آداب سخن هستند. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۴سوال

»چنانچه دو تن با هم راز می گویند، میان شان  داخل نشو!« موضوع مطرح شده در این منت نیست. )در منت گفته شده که وقتی سه نفر حارضند، دو نفر نباید با 

هم راز بگویند.(
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سواالت

پنجاه و سه

53- إقرأ الّنّص التالی ثم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنّص:

»إن نَنظر إلی القسم الجنوبی ِمن صحراء سیناء الواقعة فی مرص نری جبل »طور« الّذی جاء ذکرُه فی القرآِن الکریِم َعرَشَ  مّراٍت. َفَقد َمأَل هذا الجبُل جانباً کبیراً مین 

حیاِة الّنبی موسی)ع(. فکاَن بحّق مکاناً مقّدساً َمملوء بالحوادِث الکثیرِة. جرت عند هذا الجبل الرّحمة اإللهیة و َشِهَد هذا الجبُل لقاَء موسی)ع( ربَّه عندما کاَن اللُّه 

یکلّمه بکلامتِه و آیاتِه بال واسطِة لیعوَد بها إلی قومِه!«

ماذا َشِهَد جبُل »طور«؟- 1

1(  لقاء موسی )ع( ربَّه!    2( لقاء موسی)ع( قوَمه!

3( تکلیم موسی )ع( قوَمه!   4( رجوع قوم موسی )ع( إلیه!

ِبَم )مبا( جاء موسی )ع( إلی قومِه؟- ۲

4( بالواسطٍة 2( بالرّحِمة اإللهیة  3( بکلمِت اللّه و آیاتِه    1( بالتّکلُِّم   

عّین الّصحیح علی حسب الّنّص:- 3

1( جاء اسُم صحراء سیناء َعرَشَ مرّاٍت فی القرآِن الکریم!

2( جبُل طور مکاّن مقّدّس و زاَر موسی)ع( فیه ربَّه!

3( تََقُع صحراء سیناء فی القسِم الجنوبی ِمن جبِل طور!

4( کلَّم اللُّه موسی)ع( فی جبِل طور بواسطِة الّوحی! 
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ترجمه ی منت درک مطلب:

اگر به قسمت جنوبی صحرای سینا واقع در مرص- بنگریم، کوه »طور« را که یاد آن ده مرتبه در قرآن کریم آمده است، می بینیم. این کوه قسمت بزرگی از زندگی 

حرضت موسی پیامرب)ع( را پر کرده است و آن حقیقتاً یک مکان مقدس پر از حوادث بسیار بوده است. نزد این کوه، رحمت الهی جاری گشته است و این کوه 

دیدار موسی)ع( با پروردگارش را دیده است آن هنگام که خداوند با کلامت و نشانه های خود بدون واسطه با او سخن می گفت تا با آن ها به سوی قومش برگردد!« 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 1سوال

با توجه به منت، کوه طور دیدار موسی)ع( با پروردگارش را دیده است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

موسی)ع( با چه چیزی به سوی قومش آمد؟

طبق جمله »عندما کان الله...« موسی )ع( با کلمت و نشانه های پروردگارش به سوی قومش آمد.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 3سوال

همنطور که در منت آمده »کوه طور مکانی مقدس است و موسی)ع( پروردگارش را در آن مالقات کرد!«
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پنجاه و چهار

54- إقرأ الّنِص التالی بدّقة ثَم  أّجب َعن األسئلة مبا یناسُب الّنص:

ُحسُن االِسِتامعِ ِمن أهمِّ الّصفاِت الّتی یجُب تَواُفرُها فی املُتحّدثیَن، َو إظهاُر االهتامم مِبا یقولُه اآلخروَن ینقل لَهم شعوَرَک بأهمیِة ما یقولوَن. یجُب  أن تکوَن هناک 

مرجعیٌة واضحٌة لِلحواِر قبَل البدِء ِبه، بحیُث یعوُد إلیها املُتحاِوروَن، و ِبالّنسبِة لِلمسلم َفإن مرجعیتُه الکتاُب و الّسنُة َو یعد الحدیُث و الحواُر ِمن  أهمِّ أنواعِ الجهاِد 

فی سبیل اللِه َو هو الجهاُد باللّساِن َو قوُل الحق َو الّدفاُع َعن الّدیِن، کام أنّه أحُد أهمِّ أسالیِب الّدعوِة إلَی اللِه تَعالَی. یجُب علَی املُتحدِث أن الیَتحدُث أاّل َعن 

، أو اإلسناُد العلمی الّصحیُح لَها! علم َو معرفٍة َو درایٍة، َو  أن الیقوَل شیئاً الیعلُم ُمستنَدُه ُو الدلیَل علیِه، کام یفضُل تجّنُب الّتحّدِث باألموِر الّتی الیعرُف فیها الحقُّ

عّین العنوان املناسب للّنّص:- 1

2( إسناُد األقواِل علمیاً! 1(  احساُن االستمِع إلی املخاطب!  

4( مواصفات املتحاوریَن و کالّمهم! 3( اجتناُب ما ال یعرف فیه الحّق!  

عّین الخطأ حسب النّص:- ۲

2( الجهاُد باللّساِن ِمن أنواع الجهاِد! 1(  مرجعیُة املسلم الکتاب و أدعیة األمئَّة! 

4( التقولوا ما الیعلم مستنده! ث عن علٍم و درایٍة!   3( لِنتحدَّ

عّین الّصحیح فی تعریف »املرجعیة«:- 3

2( الّدلیُل علی صّحة کّل کالٍم وقوٍل! 1(  ما یعوُد إلیه املتّحدثون عند الخالِف! 

عوة إلی الله تعالی! 4( اُهّم اسالیب الدَّ 3( یستفیُد منه طرفا املحاورة!  

ماذا یشعر اآلخریَن باهتامم املتحّدث بکالمهم؟- ۴

2( نقُل شعورِه إلیهم! 1(  وجوُد مرجعیٍة فی کالمه!  

4( توافر أخالق حسنة لدیه! 3( حسُن االستمِع إلی أقوالهم!  
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ترجمه ی منت درک مطلب:

»خوب گوش دادن از مهمرتین ویژگی هایی است که باید در سخن گویان وجود داشته باشد و اظهار توجه به آن چه دیگران می گویند، به آنان احساساتت را به 

اهمیت آن چه می گویند منتقل می کند. پیش از رشوع گفت وگو برای آن مستند واضحی باید وجود داشته باشد تا گفت و گو کنندگان به آن مراجعه کنند. در 

خصوص یک مسلامن، مستند او کتاب و سنت است و سخن گفنت و گفت و گو از مهمرتین انواع جهاد در راه خداست و آن، جهاد به وسیله زبان و سخن حق ودفاع 

از دین است هامنطور که آن یکی از مهمرتین روش های دعوت به سوی خدای متعال است. 

شخص سخن گو نباید جز از روی دانش و آگاهی و فهم سخن بگوید و نباید چیزی را بگوید که مستند و دلیلش را منی داند کام این که نیکوست که از سخن گفنت 

درباره مسایلی که در آن ها حق یا استناد علمی صحیح برای آن ها شناخته منی شود، پرهیز کنیم!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 1سوال

در منت راجع به »ویژگی های گفت و گو کنندگان و سخنشان بحث می شود«.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

مستند و دلیل یک مسلمن )برای سخنش( قرآن و سنت پیامرب)ص( است نه قرآن و دعاهای امامان)ع(.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 3سوال

»آن چه افرادی که سخن می گویند، به هنگام اختالف پیدا کردن، به آن مراجعه می کنند، است!«: درست

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

»خوب گوش دادن به سخنانشان«: درست
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55- اقرأ الّنّص التالی بدّقة ثّم أِجب األسئلة:

ناعِة، و أطلَق علَی َشجرِة اللَّیموِن »ملکُة الفواکِه«. یکوُن اللَّیموُن علَی َشکل شجرٍة صغیرِة الحجم، بحیُث  »ُعرَِف اللَّیموُن منُذ القدِم و اسُتخِدَم فی الطّبِّ و الصَّ

تَبلُغ قامُة أکرِب ارتفاعٍ لها حالی ستَِّة أمتاٍر. یستطیُع َشجُر اللَّیموِن أن یعیَش فی درجاِت الحرارِة الباردِة ِجّداً، و الّتی تَصُل إلی أقّل ِمن صفٍر مئویٍة و فی الوقِت 

نفِسه یستطیُع العیَش فی درجاِت الحرارِة العالیِة ِجّداً، یحتوی اللَّیموُن علی مجموعٍة ُمتنّوعة ِمن الفیتامینات و العنارِصِ الغذائیِة املهّمِة الّتی یحتاُج إلیها الجسُم، 

ُم کّل فیتامین أو عنرص منها فائدًة طبیًة معینًة تتمثَُّل فی عالجِ مشکلٍة صحیٍة أو مرٍض معیٍن کفیتامیناِت »أ، ب، ث« و الکالسیوِم َو الفسفوِر َو الَحدیِد َو  بحیُث یقدِّ

کریاِت!« الکربوهیدراِت إضافًة ملجموعٍة ِمن السُّ

أّی عنوان أنسب الهذا الّنص:- 1

1(  فوائد اللَّیمون    2( شجرة اللَّیمون

3( منذ زمن ُعرف اللَّیمون    4( فی أیِّ مناطق ینبت اللَّیمون؟

عّین الخطأ حول شجر اللَّیمون حسب الّنص:- ۲

1(  العیش فی درجة الحرارة الباردة جّداً!

2( العیش فی درجة الحرارة العالیة جّداً!

3( نهایة ارتفاعه تبلغ ستّة أمتار!

4( شجر حجیم أوراقاً و غصوناً!

عّین الّصحیح حول شجرة اللَّیمون حسب النّص:- 3

1(  توجد شجرة اللَّیمون فی املناطق املعتدلة جّواً فقط!

2( ارتفاع قامة شجرة اللَّیمون یبلغ أکرث من ستّة امتار!

3( تعیش شجرة اللَّیمون فی برودٍة أقّل من صفر مئویة أیضاً!

4( یستخدم اللَّیمون فی الطّب و کل انواع املواد الغذائیة!

عّین ما لیس صحیحا حول اللَّیمون:- ۴

1( یحتوی علی أهّم الفیتامینات!   2( فیه عدید من العنارص املعدنیة املفیدة للجسم!

3( اّول مادة یحتاج الیه الطبّاخون!   4( قد یستخدم فی الصناعة و الطّب!
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لیمو از قدیم شناخته و در پزشکی و صنعت به کار برده شده است، به درخت لیمو »شاه میوه ها« گفته شده است.ن لیمو به صورت درختی کم حجم می باشد به 

طوری که اندازه بزرگرتین ارتفاع آن به حدود شش مرت می رسد. درخت لیمو می تواند دردرجات دمای خیلی رسد و دمایی که به کمرت از صفر درجه سانتیگراد می رسد 

زیست کند و در عین حال می واند در درجات و دمای خیلی باال زندگی کند. لیمو مشتمل بر مجموعه گوناگوین از ویتامین ها و عنارص غذایی مهم است که بدن 

به آن ها نیاز دارد، به گونه تای که هر ویتامین یا عنرصی از آن ها سود درمانی معینی را که در معالجه مشکلی بهداشتی یا یک بیامری معین جلوه گر می شود ارائه 

کند مانند ویتامین های »آ، ب، ث« و کلسیم و فسفر و آهن و کربوهیدرات ها افزون بر مجموعه ای از مواد قندی. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 1سوال

در این منت راجع به کلیّه اطالعات مربوط به درخت لیمو بحث و صحبت می شود. )رد گزینه های 1، 3، 4(

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

درخت لیمو از نظر قطر برگ ها و شاخه ها پر حجم و بزرگ نیست. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 3سوال

)درخت لیمو در رسمایی کمرت از صفر سانتی گراد نیز زندگی می کند(: درست است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

)اولین ماده ای است که آشپزها به آن نیاز دارند(:  نادرست است. 
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56- اقرأ الّنّص الّتالی ثّم أِجب عن األسئلة بدّقة:

قیِة و کاَن یتحّدُث بالفارِسیِة و العربیِة َجیداً. کاَن مین أعضاِء املَجمعِ العلمی العربی فی  راساِت الرشَّ اِدوارد براون هو مسترشُق أنجلیزی. ناَل شهرًة واسعًة فی الدِّ

دمشق حیُث ُعیَن اُستاذاً فی جامعة کیمربدج َو َدَرَس علَم الطّب وسافَر إلی إسطنبول و ُعیَن اُستاذاً فیها أیضاً. کاَن لِربون اهتامٌم شدیٌد بثقافة و تاریخ إیران و لغتها 

حیث ألّف فی هذه املَجاالت کتباً عدیدة و لعّل من  أهّم آثاره عن إیران هو تألیفه کتاب »تاریخ األدب فی إیران« الّذی یعترب من أهّم و أکرب أنجازاته العلمیة و 

خالصة 30 عاماً من الحبث و الدراسة و قد صدر فی أربعة أجزاء تناول فیه ا لعقائد و االنتفاضات و الکتب االدبیة و تاریخ األدب منذ القدم حّتی العرص الفردوسی 

لسلة الَبهلویة! فویة و أوائل السِّ لسلة الصَّ و من ثَمَّ إلی عرص سعدی و عرص هجوم التَّرَت علی إیران و تریخ السِّ

1 -: عّین الخطأ علی َحَسَب النَّصَّ

1(  کاَن براون اُستاذاً فی جامعاِت ایراَن!

2( کاَن براون یدرُُس علم الطِِّب فی اإلنجلیز!

3( براون سافَر إلی إسطنبول و دمشق!

4( کتاُب »تاریخ األدِب فی ایران« أحّد ِمن تألیفاتِه!

۲ -:  أی موضوعٍ الیوَجُد فی النَّصِّ

2( تسلُُّط براون َعلی اللَُّغتَیِن العربیة و الفارّسیِة! 1(  بالّد ُولَِد براون فیها!   

4( زماٌن بَِقی براون فی مدینة إسطنبول!  3( اِهتمُم براون ِبثقافَِة و لَُغِة اإلیرانییَن! 

عین الّصحیَح:- 3

1(  ألَف براون کتُباً حوَل هجوِم التَّرَت علی إیران!

2( َدرََس فی جامعة کیمربدج اللَُّغتَیِن العربیَة و الفارّسیَة!

لسلة البَهلویة! 3( کتََب فی کتاِبه منُذ القدم حتّی أوائل السِّ

لسلُة الّصفویُة! 4( املوضوُع األساسی لِکتاب تاریخ األدب فی إیران هو السِّ
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ادوارد براون یک خاورشناس انگلیسی است. او در پژوهش های رشق شناسی شهرت گسرتده ای به دست آورد و به فارسی و عربی خوب صحبت می کرد. او از اعضای  

آکادمی علمی عربی در دمشق بود، جایی که او به عنوان استاد دانشگاه کمربیج انتخاب شد و علم پزشکی را  آموخت و به استانبول سفر کرد و در آن نیز استاد 

انتخاب شد. براون توجه فراوانی به فرهنگ و تاریخ ایران وزبان آن داشت، به طروی که کتا های بسیاری را در این زمینه ها نوشت و شاید از مهمرتین آثارش در 

مورد ایران، هامنا نوشنت کتا  »تاریخ ادبیات در ایران« است که از مهمرتین وبزرگرتین دستاوردهای علمی او به شامر می رود و نتیجه سی سال تحقیق و پژوهش 

است و در چهار بخش شامل عقاید وقیام ها و کتاب های ادبی و تاریخ ادبیات از زمان باستان تا دوران فردوسی است، و از آنجا تا دوران سعدی و دوران حمله ی 

تاتار به ایران و تاریخ سلسله صفوی و اوایل سلسله پهلوی منترش شده است!

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 1سوال

با توجه به منت، ادوارد براون دردانشگاه های ایران، استاد نبود. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

در منت به مدت زمانی که براون در استانبول ماند، اشاره ای نشده است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 3سوال

موضوع کتاب »تاریخ ادبیات در ایران« تاریخ ادبیات از زمان ایران قدیم تا اوایل سلسله پهلوی را شامل می شود. 
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57- اقَرأ النّص الّتالی ثّم أِجب عن األسئلة مبا یناسب الّنّص:

»أنَقَذ النبی )ص( قوَمه ِمن ِعبادِة األصناِم بعَدما فتَح مکَّة إنَّه قاَم بَتکسیِر األصناِم ِمن َحوِل الکعبِة، ِعنَدما بلغت ثالمثائة وسّتین َصنامً! قبَل ذلک، کاَن الّناُس یعبدوَن 

األصناَم الّتی الترضُّ و التَنفُع، ُهم کانوا یقولوَن أنَّهم رأوا آباَءهم یعبدونَها و ُهم بَقوا علی ذلَِک.

ِمن الَعجیِب أنَّ األصناَم َموجودٌة فی َحیاِة املُسلمیَن فی الَعرِص الحالی أیضاً، لکنَّها لَیست أصناماً ِمن حجارٍة، کأصنام مکة و َغیرها، بَل ِهی کّل ما یّتِخذه اإلنساُن ثابتاً 

، و إن أغَضَب اللّه، َفیتحوَّل هذا الّشیء إلی َصنم یعبُده باملَرُء من دوِن اللّه! َقد نَطلُب شیئاً  فی َحیاتِِه الیقبل الّتغییر، و مهاّمً الیتقّدم علیه شیٌء، و إن خالََف الحقَّ

ولَنا رغبٌة َشدیدٌة فیه، َو لکّنه یَتجاوُز ُحدوَد اللِه و ُحقوَق ِعباِدِه، َفِعندئٍذ إنّنا َقد اتََّخذنا َهوانا َصنامً نَعبُده ِمن دوِن اللّه! َفهِذِه اآلیُة الرّشیفُة ِهی املِعیاُر و املیزاُن فی 

هذا املَجاِل: »و ِمن الّناِس َمن یّتِخذ ِمن دوِن اللِّه أنداداً یحّبونَهم کُحبِّ اللِّه و الّذیَن أَمنوا أشدُّ ُحّباً لِلِّه««

َمتی یعبُد املَرُء َصنامً ِمن دوِن اللّه؟- 1

1(  حین رغَب فی شیٍء أکرَث ِمن اللِّه!   2( إذا رأی آباَءه!

3( حیَن أَحبَّ شیئاً کثیراً!     4( إذا ما قِبَل أیَّ تغییٍر فی َحیاتِه!

عین الخطأ: )علی أساس الّنّص(- ۲

1(  إنَّ الّناس یعبدوَن األصناَم الَحجریًة و الخشبیًة فی هذه األیاِم!

2( بعُض الّناس یحبّوَن اللَّه أقّل من األشیاء املاّدیة و غیر املاّدیة!

3( إنَّ النبیَّ )ص( أنَهی َعن عبادِة األصناِم فی جزیرِة العرب!

4( کاَن الّناس یعبدوُن أصناماً النَفَع و الرَضَر ِمنها!

إمأل الفراغ: »بَلََغ عدد .......... ثالمثائة و سّتیَن!«- 3

1(  الّسنین الّتی َعبد الّناس فیها األصناَم!  2( األصنام حوَل الکعبِة فی مکة!

3( الّسنین الّتی َسَعی النبّی )ص( لِفتح مکة!   4( األصنام الّتی بقیت فی مکة بعد فَتحها!

عین املُناسب ملَفهوم الّنّص:- ۴

1( کّل ما نُحبّه کثیراً یخالف الحّق و یتجاوز الحدوَد اإللهیًة!

2( تَقدیُم القرابین لألصنام لکسِب رضاها أّمر قَبیّح!

3( علینا أن نبتَعد َعن إتّباع الهوی فی العرّص الحارِض!

4( إنَّ الرّشک هو الّنقطُة املقابلُة للّذین الَحنیِف!

5 -: عین املوضوَع الّذی ماجاء فی الّنصِّ

1(  الرّشک فی َعرص الجاهلیة!    2( نتیجة إتّخاِذ صنٍم ِمن دوِن اللِّه!

3( رغباُت اإلنساِن و الُحدود اإللهیُة!    4( الرّشک فی الَعرِص الحالی!
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» پیامرب )ص( پس از این که مکه را فتح کرد، قوم خود را از عبادت بت ها نجات داد، او اقدام به شکسنت بت ها در اطراف کعبه منود، هنگامی که )تعدادشان( به 

360 بت رسیده بود! پیش از آن، مردم بت هایی را می پرستیدند که نه رضر می زدند و نه سود می رساندند، آنان می گفتند که پدران خویش را دیده اند  که بت ها را 

می پرستیدند و ایشان نیز بر آن )شیوه( باقی مانده اند. عجیب است که بت ها در عرص حارض نیز در زندگی مسلامنان وجود دارند، ولی آنان بت هایی از )جنس( 

سنگ نیستند، نظیر بت های مکه و غی رآن، بلکه آن، هر چیزی است که انسان آن را در زندگی اش ثابت می گیرد )در حالی که( تغییر منی پذیرد، و با اهمیت 

)می گیرد، در حالی که( چیز یرب آن پیشی منی گیرد، اگر چه با حق مخالف منوده و خداوند را خشمگین سازد، پس این چیز به بتی تبدیل می شود که انسان آن را به 

جای خدا عبادت می کند! گاهی چیزی را طلب می کنیم و رغبت شدیدی به آن داریم، ولی آن از حدود خداوند و حقوق بندگانش تجوز می مناید، در این هنگام، 

ما هوای خود را بتی گرفته ایم که به جای خداوند آن را می پرستیم! پس این آیه رشیفه معیار و میزان در این زمینه است: »و از میان مردم، کسانی هستند که 

معبودانی را به جای خدا برمی گزینند، آنان را مانند خدا دوست دارند، و کسانی که ایامن آورده اند، عشق شان به خدا شدیدتر است«.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 1سوال

سوال: »چه وقت فرد بتی را به جای خداوند عبادت می کند؟« پاسخ: »هنگامی که به چیزی بیشرت از خداوند رغبت داشته باشد!« 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

»مردم این روزها بت های سنگی و چوبی را می پرستند!« که با توجه به قید »هذه االیّام« نادرست است. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 3سوال

سوال: »تعداد ... به 360 رسیده بود!«

پاسخ: »بت ها در اطراف کعبه در مکه«

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

»ما در عرص حارض، باید از پیروی کردن هوای نفس دوری مناییم!« صحیح است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 5سوال

موضوعی که در منت نیامده است: »نتیجه برگرفنت بتی به جای خدا« 
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: 58- اقرا الّنّص الّتالی بدّقة و أِجب َعن األسئلة مِبا یناسُب الّنصَّ

»اإلیرانیون خاّصًة علامئَهم و أُدبائهم ِمن البدایة تَعلّموا اللّغة العربیة، فحاَولوا لِرفعِ شأنِها أکرث ِمن لغتهم و ِفی هذا الشأن ألّفوا کتباً کثیرًة ِفی املجاالت املختلفة. 

فلهذا نُشاهد أّن أکرث الکتب ِفی َمجاالت الرّصف و الّنحو و غیرِهام ِمن تآلیفات املسلمیَن اإلیرانیین، ألنّهم لَم یعتقدوا أّن هذه اللّغة أجنبیة. اللّغة العربیة لیست 

لغةَّ قوم خاّص، بل هی لغة تتعلّق بکّل َمن آَمَن باإلسالم! لغتنا الذینیة و الّثثافیة و األدبیة قد امتزجت ِبهذه اللّغة، فلذلک أصبح تعلّمها لَنا أمراً رضوریاً، فَعلینا أن 

نَقبل أّن تعلُّم هذه اللّغة هو املفتاح لِتعرُّفنا َعلَی الثقافة اإلسالمیة و َحضارتِها. اُنظروا إلی آثار األَُدباء و الُعلاَمء اإلیرانیین حّتی تُشاِهدوا أنّهم کیَف یفتخرون بإنشاد 

الّشعر بالعربیة و اإلستفادة ِمن املفردات العربیة!«

 عین ما الیناسب مفهوم النّص:- 1

1(  علمؤنا اإلیرانیون قد ألّفوا کتباً ِفی َمجاالت الرّصف و الّنحو!

2( اِعتقد اإلیرانیون أّن اللّغة العربیة لیست أجنبیة لَهم!

3( کّل َمن یؤمن باإلسالم یتکلّم باللّغة العربیة!

4( َمن أراد أن یعرف ثقافتنا اإلسالمیة فََعلیه أن یتعلّم اللّغة العربیة!

کیف کانَت ُمواجهة اإلیرانیین للّغة العربیة؟- ۲

2( أنَشدوا َجمیع أشعارهم بالعربیة! 1(  حاَولُوا ِفی إدخال ُمفرداتِها ِفی الفارسیة! 

4( حافَظوا علی اللّغة العربیة جنب لغِتهم! 3( َسعوا أن یأخذوا ثقافتَهم منها!  

أکِمل الفراغ: »نَحن لَن نَعرف ثقافتنا اإلسالمیة إاّل ِبـ ..............!«- 3

2( تعلُّم اللّغة العربیة! 1(  رفع شأن اللّغة العربیة!  

4( تألیف کتب کثیرِة! 3( اِمتزاج لغتنا مع اللّغة العربیة!  
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ترجمه ی منت درک مطلب:

»ایرانی ها به ویژه دانشمندان و ادیبان آنان از ابتدا زبان عربی را یاد گرفتند وبرای باال بدن جایگاهش،

 بیش از زبان خود تالش کردند و در این رابطه کتا های زیادی را در زمینه های مختلف تالیف منودند. به خاطر همین مشاهده می کنیم که اکرث کتاب ها در زمینه های 

رصف و نحو و غیر آن از تالیفات مسلامنان ایرانی است، به خاطر این که ایشان اعتقاد نداشتند که این زبان، بیگانه است. زبان عربی، زبان قوم خاصی نیست، بلکه 

زبانی است که متعلق است به هر کسی که به اسالم ایامن آورده است. زبان دینی، فرهنگی وا دبی ما با این زبان آمیخته شده و به همین علت یادگیری آن برای 

ما امری رضوری شده است. پس ما باید بپذیریم که یادگیری این زبان، کلیدی است برای شناخت ما از فرهنگ اسالمی و متدن آن.

به آثار ادیبان و دانشمندان ایرانی بنگرید تا ببینید که آن ها چگونه به رسودن شعر به عربی واستفاده از واژگان عربی افتخار می کنند!«

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 1سوال

سوال از ما گزینه نامناسب را خواسته است؛  در گزینه3 آمده است که »هر کس به اسالم ایمن آورد، به زبان عربی صحبت می کند!« که چنین چیزی نادرست است. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

برخورد ایرانی ها با زبان عربی چگونه بود؟ در گزینه 4 آمده است که » در کنار زبان خود، از زبان عربی محافظت منودند!« که درست است. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 3سوال

»ما فرهنگ اسالمی خود را نخواهیم شناخت مگر به وسیله...!« گزینه 2 یعنی »یادگیری زبان  عربی« درست است. 
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سواالت
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59- إقرأ النّص التالی ثم أجب عن األسئلة:

هوا نحو املعبد و َقّدموا الهدایا ثّم أرسعوا إلی خارج املدینة لِمشاهدة إحتفال الربیع و مل یبق فی  »أقبل الربیع و احتفل به أهل »بابل« کعادتهم فی کُّل عام و تََوجَّ

خ الفتی علی األصنام: أال تأکلون؟! أال تشکرون الّذین قّدموا الهدایا بخشوع؟! ما لکم التنطقون؟! ثّم  املعبد أحد سوی فتی غضبان، کان أخَفی تحت ثیابه فأساً. رَصَ

أخرج فأسه و رضب به علی رؤوس األصنام، فتساقطت اآللهة! نظر إلی األکرب و َعلَّق الفأس فی رقبته ثم انرصف و َخَرج ِمن املعبد. فلاّم عاد أهل بابل ِمن احتفالهم 

خ الکاِهن: َمن فعل هذا؟ انبعث صوت قائالً ِمن بین الّناس: »سمعنا فتی یذکرهم یقاَل له ابراهیم«!« إلی املعبد رَصَ

ما هو مقصود الفتی ِمن هذه الجمالت: »أال تأکلون؟ أال تشکرون؟ ما لکم التنطقون؟« کاَن ................ .- 1

2( یَستهزیء بهم! 1(  غاضباً ِمن سکوتهم!   

4( قلقاً ِمن جوعهم! 3( یتوقّع أنّهم یتکلّمون!    

لَِم کان الفتی غضبان؟ اِلَّن .............- ۲

2( الّناس أرسعوا لِلّخروج! 1(  الّناس کانوا عبید األصنام!   

4( األصنام ال تأکل و التَشُکر! 3( الّناس قّدموا الهدایا!    

عّین الخطأ علی حسب الّنص:- 3

1(   البابلیون کانوا یحتفلون کّل سنة الربیّع! 

2( کان البابلیون یذهبون کّل عام إلی املعبد لتقدیم الهدایا!

3( علّق ابراهیم)ع( النأس فی رقبة الّصنم األکرب!

4( کان کّل اهل بابل یعبدون األصناّم!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

»بهار آمد واهالی بابل طبق عادتشان در هر سال آن را جشن گرفتند و به سوی معبد روانه شدند و هدایا را تقدیم کردند، سپس به سوی خارج شهر برای مشاهده 

جشن بهار شتافتند و در معبد کسی باقی مناند به جز جوانی خشمگین که در زیر لباسهایش تربی را پنهان کرده بود. جوان بر رس بت ها فریاد زد: آیا منی خورید؟! 

آیا تشکر منی کنید از کسانی که با فروتنی هدایا را تقدیم کردند؟! برای چه حرف منی زنید؟! سپس تربش را دراورد و با آن بر رسهای بت ها رضبه زد، پس خدایان 

افتادند! به )بت( بزرگرت نگاه کرد و ترب را به گردن او آویزان کرد و سپس رفت و از معبد خارج شد، پس هنگامی که اهالی بابل از جشنشان به سوی معبد بازگشتند، 

کاهن )روحانی معبد( فریاد زد: چه کسی این کار را کرده است؟ صدایی از میان مردم برخاست با گفنت: »شنیدیم جوانی آن ها )بت ها را یاد می کرد، به او ابراهیم 

گفته می شد!«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 1سوال

با توجه به منت، گفنت این جمالت، نشانگر استهزاء و مسخره کردن بت ها توسط جوان )ابراهیم( می باشد. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

مطابق منت، عصبانیت جوان به خاطر این بود که مردم، پرستش کنندگان بت ها بودند. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 3سوال

همه  ی اهالی بابل بت پرست نبودند از جمله: حرضت ابراهیم )ع( که بت ها را شکست، یکتا پرست بود و بت ها را منی پرستید. 
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شصت

60- اقرأ الّنّص الّتالی ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنّص: 

»األسامک بعضها تَعیش فی املاء العذب فی البحیرات و األنهار و بعضها اآلخر تَعیش فی املیاه املالحة فی البحار. بعض األسامک تکون صغیرة بطول 1 سم )سانتی مرت( 

أو أقّل و بعضها اآلخر کبیرة و طویلة قد یصل طولها إلی 15 مرتاً و وزنها إلی 15 طّناً کام الحوت. أغلب أنواع األسامک لها عظام و بعض األنواع األخری لیست لها 

عظام حقیقة بل هی غرضوفّیة. بعض العلامء الیعتربونها أسامکا حقیقیة، ولکن أغلب الّناس یدعونها باألسامک. بعض األنواع األخری من الحیوانات الّتی تعیش فی 

البحر مثل نجمة البحر تدعی کذلک باألسامک و لکنها لیست باألسامک و الیحوی جسمها علی عظام!«

عّین الّصحیح:- 1

1(  یوجد سمک یکون طوله 0/5 سم! 

2( الحوت أکرب الحیوانات فی الّدنیا!

3( األسمک الّتی تعیش فی األنهار صغیرة!

4( یعترب کّل العلمء کّل األسمک من الحیوانات الفقریّة!

ملاذا نجمة البحر لیست من األسامک؟- ۲

2( لفقدان العظام فی جسمها! 1(  لفقدان الفلس فی جلدها!  

4( ألّن العلمء الیعتربونها من األسمک! 3( لوجود الغرضوف فی بدنها!  
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ترجمه ی منت درک مطلب:

»برخی ماهی ها در آب شیرین در دریاچه ها و رودخانه ها زندگی می کنند و برخی دیگرشان در آب های شور دریاها می زیند. برخی ماهی ها کوچک هستند 

به درازای یک سانتی مرت یا کمرت وبرخی دیگرشان بزرگ و درازند و گاه درازایشان به 15 مرت و وزنشان به 15 تن می رسد؛ مانند نهنگ! بیشرت گونه های ماهی ها، 

استخوان هایی دارند و برخی گونه های دیگر، استخوان واقعی ندارند بلکه آن ها غرضوفی اند. گروهی از دانشمندان، آن ها را ماهی های واقعی به شامر منی آورند 

ولی بیشرت مردم آن ها را ماهیان می خوانند. برسخی گونه های دیگر از حیواناتی که در دریا زندگی می کنند مانند ستاره ی دریایی نیز ماهیان خوانده می شوند ولی 

آن ها، ماهیان نیستند و بدشان دارای استخوان هایی نیست!«

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 1سوال

با توجه به عبارت »بعض األسمک تکون صغیره به طور 1 سم أو أقّل«، از منت چنین می فهمیم که ماهی با طول 0/5 سانتی مرت نیز یافت می شود. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. ( ۲سوال

ستاره ی دریایی به خاطر آن که بدنش استخوان ندارد ،ماهی به شمر منی رود. 
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61- اقرأ النّص التالی بدقة ثم أجب عن االسئلة مبا یناسب النّص:

أدَرَک معلّم تغییر سلوک أحد تالمیذه، سأله عن سبب ذلک، قال: أبی مریض فأنا أدُرس فی النهار فی املدرسة و أعَمل مساء فی املعمل إلی ُمنتَصف الّلیل. قال 

املعلّم. هذه املشاکل التَخَتصُّ بَک؛ املُّهم أن ال نخاف منها و هذا أحد رموز النجاح فی الحیاة. أمل تشاهد حتی اآلن منلة صغیرة تأخذ بفهام الحّبة الّتی هی  أکرب منها 

... کیف واَجهوا مشاکل کثیرة و کیف تَغلَُّبوا علیها ... الّدنیا »ِبقدر الکّد تکتَسب املعالی/ و من طلب الُعلی َسِهَر الّلیالی!«

أّی عنوان لیس مناسبتاً للنّص؟- 1

2( املجاهدة 1(  ألرّتَّجی     

4( الظَّفر علی املصاعب 3( الوالد املریض   

عیِّن األنسب علی حسب البیت الّذی جاء فی آخر النّص:- ۲

رِبا 1(  التَحَسِب املَجَد متراً أنت آکِلُُه   لَن تَبلُغ املَجَد حتّی تَلَعق الصَّ

2( قیمُة اإلنسان ما یحِسُنه   أکرَثَ اإلنساُن ِمنُه أم أقَلَّ

3( در ناامیدی بسی امید است   پایان شب سیه سپید است

4( دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت  دامئاً یکسان نباشد حال دوران غم مخور

عیِّن الّصحیح علی َحسَب النّص:- 3

2( اإلنسان أضَعف من منلة صغیرة! 1( اإلستسالم مثرَُة الیأس دامئاً!   

4( اَلَهناء یَعِقبُه الَعناُء! 3( تُعترَبُ حیاُة العلمِء أسَوًة لَِمن ُوِعَظ!  
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ترجمه ی منت درک مطلب:

»معلمی تغییر رفتار یکی از شاگردانش را فهمیدف پس درباره ی علت آن از او سوال کرد. گفت: پدرم بیامر است، پس من در روز در مدرسه درس می خوانم و 

عرص- تا نیمه ی شب در کارخانه کار می کنم. معلم گفت: این مشکالت، خاص تو نیست؛ مهم این است که ازآن نهراسیم و این کی از رموز موفقیت در زندگی است. 

آیا تاکنون مشاهده نکرده ای مورچه ی کوچکی را که با دهانش دانه ای را می گیرد که از خودش بزرگرت است... دانه بارها می افتد، ولی مورچه ناامید منی شود ... آیا 

تو از یک مورچه کوچک ضعیف تر هستی؟! زندگی نامة دانشمندان را مطالعه کن ... چگونه با مشکالت زیادی روبه رو شدند و چگونه بر آن ها چیره شدند ... دنیا 

با سختی ها پوشیده شده است ... تسلیم ناامید ی شدن شایستة انسان خردمند نیست و رسانجام معلم سخنش را با این بیت به پایان می رساند: »به اندازه رنج و 

زحمت مقامات عال یکسب می شود/ و هر کس بزرگی بخواهد، شب ها بیداری می کشد«!

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 1سوال

امیدوار بودن، تالش کردن )سخت کوشی( و غلبه کردن بر سختی ها، می توانند عنوان مناسبی برای منت باشند، اما »پدر مریض« برای عنوان منت بودن مناسب نیست. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. ( ۲سوال

با توجه به معنی بیت در سطر آخر منت، گزینه »1« با این معنی )بزرگی را خرمایی نپندارد که تو خورنده  ی آنی / به بزرگی نخواهی رسید تا این که تلخی بچشی( 

مناسب تر است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 3سوال

زندگی دانشمندان الگویی برای کسی که پند داده شده، محسوب می شود! 
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6۲- اقرأ النّص التالی ثم أجب عن األسئلة:

»کان لقامن تلمیذاً فی ِصَغره عند أحد األطّباء. فأرسل االُستاذ تلمیذه إلی الّسوق و طلب منه أن یشرَتی له أجَود قطعة من ذبیحة فذهب و رجع و معه لسان خروف. 

ب االُستاذ ِمن َعمل تلمیذه تعّجباً  و فی الیوم التالی أرَسلَه إلی السوق وطلب منه أن یشرتی أسَوا قطعة ِمن الذبیحة. َفَذَهَب و َرَجَع و معه لسان خروف أیضاً. َفَتَعجَّ

کثیراً. فقال: ما وجدُت فی جسم الذبیحة قطعة آجَود و أسَوأ ِمن اللّسان الکاذب یؤذی الناس و یغِضب اللّه و اللّسان الصادق املُصلِح ینَفع الناس و یرِضی اللّه!«

عّین الصحیح حسَب الّنص:- 1

1( طُلب من لقمن أن یشرتی فی املرّة األولی أسَوأ قطعٍة من الخروف

2( یَغِضب اللّه ِمن اللّساِن الکاذب!

3( اللّسان الصادق هو الّذ ی یُؤذی الناس! 

4(التالمیذ اآلخروَن تعّجبوا ِمن رشاِء لقمن!

عّین األقرب من مفهوم هذا النّص:- ۲

1(  صّحُة الجسد ِمن قلّة الحسِد!

2( لساُن العاقل وراء قلبِه!

3( لساُن املقرصِّ قصیّر!

4( الصادقون محبوبوَن عندالله و الکاذبون مغضوبون!

عّین الخطأ حول النّص:- 3

1(  النّص یتکلّم حول أهّمیّة اللّسان!

2( ما اشرَتَی لقمن فی املرّة الثانیة أحَسَن قطعِة من الذبیحِة!

3( اللِّساُن َخطَوُه أعظَُم ِمن خطأ سائِر األعضاء!

4( فی رأی لقمن اللِّساُن أحَسُن قطعٍة فی الخروف فقط!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

لقامن در کودکی اش نزد یکی از پزشکان شاگرد بود. پس استاد شاگردش را به بازار فرستاد و از او خواست که بهرتین تکه از یک قربانی را برایش بخرد، پس رفت 

و برگشت در حالی که با او زبان گوسفندی بود. و در روز بعد او را به بازار فرستاد واز او خاست که بدترین تکه از قربانی را برایش بخرد. پس رفت و برگشت در 

حالی که باز هم زبان گوسفندی به همراهش بود. پس استاد از کار شاگردش بسیار تعجب کرد. پس گفت: در بدن قربانی تکه ای بهرت و بدتر از زبان نیافتم، چرا 

که زبان دروغگو مردم را آزار می دهد و خدا را خشمگین می کند و زبان راستگو و اصالح گر به مردم سود می رساند و خدا را راضی می کند!«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 1سوال

با توجه به آن چه در منت آمده است »خداوند از زبان دروغگو خشمگین می شود!«

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

با توجه به آن چه در آخر منت آمده است، می توان نتیجه گرفت که »راستگویان نزد خدا محبوب و دروغگویان مغضوب هستند!« 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 3سوال

با توجه به آن چه منت آمده است به نظر لقمن زبان بهرتین و بدترین تکه در بدن گوسفند است وبه کار بردن قید »فقط« نادرست است.
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63- اقرأ النّص الّتالی ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب النّص:

»کان ألّم عاقلة ولد. صاحب الّولد رَفقاء لّسوء. َمنعته أّمه عن معارشتهم. قال الولُد: یا أّمی إنّی أعارشُهم و لکن ال أتَأثَُّر بأخالقهم. عزمت األّم اَن تُحرِض صندوقاً مَن 

الّتّفاح و َقد کانَت فیه تّفاحة فاسدة من قبل. بعد أیام شاهد الولد بأن الّتفاحات فادسدة کلّها . قالت له الوالدة: أنظُر بَُنی! کیف أفَسَدت تّفاحة فاسدة جیرانها. َمن 

یعارِش األرشار یَتأثَّر منهم  أخالقاً. فکّر الولُد و َقصد أن الیعارش رفیق الّسوء.«

عیِّن الّصحیح عن مفهوم النَّّص:- 1

2( املرُء علی دین خلیله و قرینه! 1(  یُعرَُف األصدقاء األوفیاء عند الشدائد! 

ا األعمل بالنیّات ال باألقوال! 4( إمنَّ 3( العاقُل َمن اِبتََعَد عن الباطل!   

ما أراَدت األّم من ولدها؟- ۲

2( أاّل یَبتَِعَد عن ُمعارَشة األرشار! 1( أاّل یَتَأثّر من أصدقائه أبداً!   

4( أن یَأکل التّفاحات لتقوی الفکر! 3( أاّل یَنتَِخَب کُّل شخص للرَّفاقة!  

عّین األقرب إلی مفهوم النّص:- 3

1(  پرس نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد    سگ اصحاب کهف روزی چند، پی مردم گرفت و مردم شد

2( هست خ اموشی به معنی ِورد من             پیش نااهالن منی گویم سخن

تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است 3( پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است 

در پریشان حالی و درماندگی 4( دوست آن باشد که گیرد دست دوست 
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ترجمه ی منت درک مطلب:

»»مادر عاقلی پسی است. پس با دوستان بد همنشینی کرد. مادرش او را از همنشینی با آن ها بازداشت. پس گفت: ای مادرم من با آن ها معارشت می کنم، اما 

از اخالقشان تأثیر منی پذیرم. مادر تصمیم گرفت که صندوقی از سیب حارض کند در حالی که سیبی خراب از قبل در آن بود. بعد از چند روز، پس دید که همه ی 

سیب ها خراب اند. مادر به او گفت: پسکم! نگاه کن چگونه سیبی خراب همسایگانش را خراب کرده است. هر کس با بدان معارشت کند از لحاظ اخالق از آن ها 

تأثیر می پذیرد. پس فکر کرد و قصد کرد با رفیق بد معارشت نکند!«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 1سوال

با توجه به ترجمه ی منت، گزینه 2 که می گوید: »انسان بر کیش دوست و هم نشینش است!« با آن هم مفهوم می باشد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

مطابق منت، »مادر از فرزندش خواست که هر کسی را برای دوستی انتخاب نکند!«

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 3سوال

منت در مورد اثرگذاری هم نشین و دوست در اخالق انسان صحبت می کند و گزینه 1 مفهومی نزدیک با منت دارد.
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6۴- اقرأ الّنص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص:

یتغّذی العنکبوت بصورة أساسیة علی الحرشات بعد اصطیادها بشبکة قویة یصنعها. فلهذا بعض العناکب تقوم بصنع شبکة یکفی حجمها ملرور عنکبوت واحد 

فقط، و تُعلَّق هذه الشبکة علی األغضان أو تُلَقی فی انشقاقات األرض، فیبقی العنکبوت منتظراً فی أحد أطرافها. و عند عبور الطعمة تسقط فیها غافلة، فیندفع 

العنکبوت فی داخل الشبکة لیقبض علی الصید، ثّم یقوم برتمیمها و إصالحها انتظار فریسة اُخری! و بعض العناکب متتلک غدداً ساّمة قاتلة یستعملها العنکبوت فی 

معارکه  أمام خصومه و أعدائه!

ملاذا یصنع العنکبوت شبکته صغیرًة؟ یصنعها صغیرة حّتی .....- 1

2( یعرب العنکبوت فیها بسهولة! 1( التدخل فیها الحرشات الصغیرة!   

4( الیقدر الصید أن یفّر من داخلها! 3( یعلّقها علی األغصان و األشجار!  

ملاذا تعلَّق الشبکة علی األغصان أو تلقی فی انشقاقات األرض؟- ۲

1(  حتّی الیری العنکبوت صیده فیقبضه و یأکله!  

2( ألّن مکان عیش العنکبوت بین األشجار و النباتات! 

3( حتّی الیشعر الصید بأنّه اقرتب إلی منطقة الخطر!

4( ألّن العنکبوت یرید إخفاءها عن عیون أعدائه!

عّین الصحیح:- 3

1(  ال إمکان لصید الحرشات إاّل عن طریق الشبکات!

2( العنکبوت کم یصید یُصاد، هذا مّم الحیلة منه!

3( ینتظر العنکبوت داخل الشبکة ملجیء الصید!

4( إذا دخل الصید الشبکة فال شیء آَخر یقدر أن یدخل فیها!

علی حسب النّص: - ۴

1(  بعد سقوط کّل فریسة، تصبح الشبکة بحاجة إلی اإلصالح!

2( یسقط الصید داخل الشبکة حین یری العنکبوت واقفاً أمامها!

3( حین یسقط الصید یقوم العنکبوت برتمیم الشبکة قبل کّل شیء!

4( جمیع أنواع العناکب یمتلک ُغدداً ساّمة قویّة تفیده فی املعارک!



133

درک مطلب

پاسخ

شصت و چهار

ترجمه ی منت درک مطلب:

»عنکبوت به شکلی اساسی حرشات را می خورد بعد از این که آن ها را با یک تور محکمی که آن را می سازد، شکار می کند. پس به خاطر این برخی عنکبوت ها 

اقدام به ساخنت توری می کنند که اندازه ی آن تنها برای عبور یک عنکبوت کافی است و این تور بر روی شاخه ها آویخته می شود و یا در شکاف های زمین قرار 

داده می شود، پس عنکبوت در یکی از اطراف آن منتظر باقی می ماند و هنگام عبور، طعمه غافل گیر شده در آن می افتد. پس عنکبوت داخل تور می رود تا شکار 

را بگیرد. سپس اقدام به ترمیم و اصالح آن می کند و منتظر شکار دیگری می ماند. برخی عنکبوت ها غده های سّمی کشنده ای دارند که عنکبوت آن را در مبارزات 

خود مقابل دشمنانش به کار می برد.«

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 1سوال

مطابق منت، عنکبوت تورش را کوچک می سازد تا شکار نتواند از داخل تور فرار کند. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

مطابق منت، عنکبوت تورش را روی شاخه ها و شکاف زمین می افکند. 

تا این که شکار متوجه نشود که به منطقه ی خطر نزدیک شده است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 3سوال

مطابق منت، عنکبوت، همنطور که شکار می کند، شکار می شود و این از چیزهایی است که چاره ای برایش نیست. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

مطابق منت، بعد از افتادن هر شکاری تور نیازمند اصالح و )ترمیم( می شود.
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65- اقرأ الّنص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األوکسجین املذاب فی املاء کام تفعل األسامک، فیقوم بصنع مکان کروی من املواّد الّتی تبنی بها العناکب بتنها، حیث الینفذ 

منه املاء. ثم یثّنته بین األغصان املائیة مبهارة و رسعة، بعد ذلک یصعد إلی السطح حّتی یحمل حبابات املاء هابطاً بها بسعة، فیضعها فی شبکته، و هکذا تتکّرر 

العملیة مئات املّرات حّتی یمتلی بیته بالهواء، فیدخل فیه بطریقة عجیبة ورسعة فائقة. ثّم یغلَق البیت علیه و یعیش بالهدوء و الراحة إلی أن ینتهی االُوکسجین 

فتتکّرر العملیة ثانیة!

عّین الّصحیح:- 1

1(  العناکب تبنی بیوتها مبساعدة بعضها بعضاً!

2( هذا النوع من العنکبوت الیقدر أن یعیش دامئاً خارج املاء!

3( املواّد التی تستعملها هذه العناکب لبناء البیت یختلف بعضها عن بعض!

4( التقدر األسمک – مثل العناکب- أن تتنّفس االُوکجین املذاب فی املاء!

ما هی فائدة حبابات املاء؟- ۲

1(  بها ینزل العنکبوت إلی بیته.

2( بها یصعد العنکبوت  إلی السطح.

3( فیهاه االُوکسجین املذاب

4( فیها ما یساعد العنکبوت علی التنّفس

ملاذا یجب علی العنکبوت أن یهبط بسعة بعد مجیئه إلی سطح املاء؟- 3

2( حتّی الیموت! 1(  لفقدان الهواء علی سطح املاء!  

4( لبناء بیته برسعة! 3( حتّی الیزول حباب املاء!  

ملاذا یجب علی العنکبوت أن یبنی بیته بصورة البنفذ منه املاء؟- ۴

1(  ألنه حینئذ الیقدر أن یتنّفس!

2( حتّی الیُجرب أن یکّرر بناء بیته ثانیة!

3( ألّن املاء یهدم بیته و یقلعه!

4( حتّی الیدخل فیه الهواء املناسب للتنّفس!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

می دهند  انجام  ماهی ها  که  همنطور  کند  تنفس  آب  در  مذاب  اکسیژن  منی تواند  او  پس  است!  تنفسش  کار  در  زنده  موجودات  عجیب ترین  از  آب  عنکبوت 

)برخالف ماهی ها است(، پس اقدام می کند به ساخنت جایی کروی از موادی که عنکبوت ها با آن خانه شان را می سازند به طوری که آب از آن نفوذ نکند. سپس آن را 

میان شاخه های آبی با رسعت و مهارت ثابت می کند، بعد از آن به سطح، باال می آید تا حباب های آب را در حالی که با آن به رسعت پایین می آید، حمل کند، پس آن 

را در تورش قرار می دهد، و این چنین عملیات، صدها بار تکرار می شود تا خانه اش هوا پر شود، پس داخل می شود، به روشی عجیب و رسعتی باال. سپس خانه بر او 

بسته می شود و با آرامش و آسایش زندگی می کند تا این که اکسیژن متام شود، پس عملیات دوباره تکرار می شود.« 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 1سوال

با توجه به منت، عنکبوت آبی منی تواند دامئاً بیرون از آب زندگی کند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

با توجه به منت، فایده ی حباب های آب این است که در آن چیزی است که عنکبوت را در تنفس کمک می کند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 3سوال

با توجه به منت، عنکبوت باید بعد از آمدن به سطح آب به رسعت پایین برود تا حباب  آب از بین نرود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

با توجه به منت، عنکبوت باید خانه اش را به شکلی غیرقابل نفوذ بسازد که آب وارد آن نشود، زیرا در غیر این صورت منی تواند نفس بکشد. 
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66- اقرأ الّنص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن ا ألسئلة مبا یناسب الّنص:

أ رأیت حّتی اآلن خالل سفرتک طائراً واقفاً علی ِسلک )ما یمّر به الکهرباء( من دون أن یهّدده خطر؟ فکثیراً ما نشاهد طیوراً تحّط )تنزل( علی أسالک الکهرباء 

لکّنها التصاب بالصاعقة! ملاذا؟! تنتقل الطاقة الکهربائیة من مراکز اإلنتاج إلی املنازل من خالل سلکیِن، أحدهام یحمل االلکرتونات و اآلخر یرجعها، و لکی یصاب 

الطائر بالصاعقة ال بّد له أن یالمس السلکین معاً أو یاملس سلک القّوة الکهربائیة و األرض! فلهذا مخطر علی أی شخص یقف مالمساً األرض أن یلمس أسالک 

الکهرباء، حیث یمّر الکهرباء من السلک إلی األرض خالل جسمه!

عّین الخطأ:- 1

1(   مبدأ السلک مصانع أنتاج الکهرباء!

2( الیوجد فاصل بین السلکین، بل هم ملتصقان!

3( ِمن أحد الّسلکین تعود االلکرتونات املستخدمة فی املقاصد!

4( الیهّددنا خطر إذا لبسنا حذاء مناسباً وقد ملسنا سلکاً فیه الکهرباء!

عّین الّصحیح:- ۲

1(  الطیور التصاب بالصاعقة أبداً!

2( یعمل السلکاِن عمالً واحداً!

3( األرض قادرة علی أن تنقل الکهرباء!

4( یمکن انتقال الکهرباء بسلک واحد!

 عیِّن الخطأ: الیصاب الطائر الّذی یقف علی السلک الکهربائی بالصاعقة ألنّه ........... .- 3

2( الیقف علی سلک فیه الکهرباء! 1(  حینئذ الیالمس األرض!   

4( الیالمس السلکین فی آٍن واحد! 3( یقف علی سلک واحد ال اثنین!   

عّین املقصود من النص:- ۴

2( تبیین خطرات الصاعقة لإلنسان و الطیور 1( بیان کیفیّة عمل األسالک الکهربائیّة  

4( عدم السمح للطیور أن تقف علی األسالک 3( توضیح خطرات األسالک الکهربائیّة  
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ترجمه ی منت درک مطلب:

»آیا تا به حال درطول سفرت، پرنده ای را ایستاده بر سیمی )آنچه الکرتیسیته از آن می گذرد( دیده ای؛ بدون این که خطری او را تهدید کند؟ در بسیاری از موارد 

پرندگانی را مشاهده می کنیم که بر سیم های برق می نشینند )فرود می آیند( ولی دچار برق گرفتگی منی شوند! چرا؟! نیروی الکرتیکی از طریق دو سیم از مراکز 

تولید به منازل منتقل می شود، یکی از آن دو، الکرتون ها را حمل می کند و دیگری آن ها را برمی گرداند، و برای این که پرنده دچار برق گرفتگی شود، راهی نیست 

برای او مگر این که دو سیم را با هم ملس کند یا سیم نیروی الکرتیکی و زمین را ملس کند! پس به این خاطر برای هر شخصی که می ایستد در حالی که زمین را ملس 

می کند)یعنی در راتباط با زمین است( خطرناک است که سیم های الکرتیسیته را ملس کند، چرا که برق از میان جسم او از سیم به سوی زمین عبور )حرکت( می کند.«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 1سوال

گزینه ۲: )فاصله ای بین دو سیم یافت منی شود، بلکه آن دو متصل هستند!( با قسمتی از منت )یکی از آن دو، الکرتون ها را حمل می کند و دیگری آن ها را برمی گرداند.( 

تناقص دارد؛ پس نادرست است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. ( ۲سوال

)زمین قادر است که برق را انتقال دهد!( با قسمتی از منت )برق از سیم به زمین از میان جسم او عبور می کند!( همهنگ است. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 3سوال

صورت سوال )پرنده ای که بر سیم الکرتیکی می ایستد دچار برق گرفتگی منی شود،  چون ...( فقط با گزینه 2 )بر روی سیمی که در آن الکرتیسیته است منی ایستد( 

منی تواند تکمیل شود. چرا که در منت بیان شده که پرندگان بر سیم هایی که از آن ها الکرتیسیته می گذرد، می نشینند و دچار برق گرفتگی منی شوند. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

گزینه 1 )بیان چگونگی عملکرد سیم های الکرتیکی( به دلیل تطابق با منت و جامع تر بودن نسبت و جامع تر بودن نسبت به سایر گزینه ها، پاسخ صحیح است.
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67- اقرأ الّنص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص:

من عجائب الّدنیا الّتی مل تکتشف بکاملها لحّد اآلن هی األهرام. و أکرب هذه األهرام یبلغ ارتفاعه 1۴6 مرتاً و یحتوی علی أکرث من ملیونی قطعة من الصخور یبلغ 

وزن القطعة الواحدة منها أکرث من طّنین. و قد جعلت الواحدة جنب االُخری من دون استخدام أیة ماّدة! و کانت هذه الصخور تُنقل بالّزروق عن طریق بحر النیل، 

حیث یمأل الّزورق باملاء لینخفض )ضّد »ارتفع«( و یصبح مساویاً ملستوی الیابسة، و حینئٍذ تَُجّر الصخور إلی داخل الّزورق. فبعد الوصول إلی املقصد کانوا یقومون 

بإخالء املاء منه و َجّر الصخور إلی مکان قریب باألهرام، ثّم ترفع بالحبال لتجعل فی محلّها املناسب!

»ُجرَّت الصخرة و .......... فی الّزورق ........... باملاء، ثم .............بالحبل و .... فی محلّها!« عّین الصحیح للفراغات:- 1

2( ُجعلت/ امللیء/ ارتفعت/ نصبت 1(  ُوضعت/ مأل/ ُجرّت/ بنیت  

4( اُدِخلت/ اململوء/ رُفعت/ وضعت 3( أدَخلت/ یَمأل/ انخفض/ جعلت  

عّین الصحیح:- ۲

2( عدد الصخور فی األهرام یصل إلی ملیونین! 1(  یبلغ وزن مجموع صخور األهرام طّنین! 

4( ما کان أحد یقدر أن یحمل هذه القطعات بنفسه! 3( کان العّمل یجّرون الصخور من تحت املیاه! 

عّین الخطأ:- 3

1(  کانت األحجار فی مکان بعید عن األهرام!

2( من دون أخالء املاء مل یمکن إخراج الصخرة!

3( بالزّورق ترفع الصخرة إلی محلّها املناسب!

4( هناک أرسار بقیت، مل یقدر العمء أن یجیبوا علیها!

أعجب شیء فی النص هو:- ۴

1(  رفع الصخرة بالحبال!   

2( حمل الصخور بالزّورق!

3( کرثة األهرام و حجمها و ارتفاعها و قربها مبیاه النیل!

4( اتّصال الصخور بعضها ببعض من دون ماّدة إضافیة اُخری!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

» از )جمله( شگفتی های جهان که تا کنون به طور کامل کشف نشده است هامن اهرام است. و بزرگرتین این اهرام ارتفاعش به 1۴6 مرت می رسد و شامل بیش از 

دو میلیون قطعه از سنگ های بزرگ )صخره ها( می شود که وزن یک قطعه از آن ها به بیشرت از دو تن می رسد. و بدون استفاده از هر ماده ای یکی در کنار دیگری 

قرار داده شده است! و این صخره ها با قایق از راه دریای )رود( نیل منتقل می شدند به طوری که قایق با آب )از آب( پر می شد تا پایین برود و با سطح خشکی 

مساوی شود و در این هنگام صخره ها به داخل قایق کشیده می شدند. پس بعد از رسیدن به مقصد اقدام به خالی کردن آب از آب )قایق( و کشیدن صخره ها به 

جایی نزدیک به اهرام می منودند، سپس )سنگ ها( با طناب ها باال برده می شدند تا درجای مناسب شان قرار داده شوند.«

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 1سوال

فعل »اُدِخلَت« عطف به »ُجرّت« شده که هر دو مجهول اند، کلمه »اململوء« صفت برای »الزورق« است و فعل »رُِفَعت« به معنی »باال برده شد« می باشد و فعل 

»ُوِضعت« فعل مجهول و به معنی »قرار داده شد« است که نایب فاعل آن ها ضمیر »هی« است )نایب فاعل دو فعل »رفعت« و »ُوِضعت«(.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

مطابق منت، »کسی منی توانست خود به تنهایی این قطعات )سنگ( را حمل کند.«

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 3سوال

مطابق منت، »صخره ها با قایق به محل مناسبشان باال برده می شود.« نادرست است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۴سوال

»اتصال صخره ها به یکدیگر بدون ماده ی اضافی دیگری« از همه ی مواردی که در منت آمده عجیب تر است. 
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68- اقرأ النّص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص:

خیر ما یفعله املرء من الِحرف هو أن یختار حرفة یحّبها! فی اإلنسان قدرات و إمکانیات کثیرة فإذا استجاب اإلنسان لها فإنّه قد فتح املجال لنفسه أن یربز نفسه، لکّننا 

نتصّور أّن الکثیرین من الناس قد ُوضعوا فی املکان الّذی الیوافق میولهم و مواهبهم! و ماّم الشَک فیه أّن لکّل شخص استعداداً معیناً لعمل خاّص؛ فمن الطبیعی أن 

نستجیب لهذا االستعداد دون سواه. و إذا تتّبعنا حاالت الفشل الّتی اُصیب بها أفراد کثیرون لوجدنا فی طلیعة أسباب هذا الفشل اختیار أعامل مل یخلق األفراد لها. 

إذن فالعقل یحکم أّن اإلنسان حین اُجرب بالقیام بعمل مثل هذا  فعلیه أن الیستمّر فیه!

متی یحکم عقلنا برتک العمل؟ یحکم حین ........... .- 1

2( نحّس أّن العمل یُتعب جسمنا! 1(  نشعر بأنّه الیستجیب لّذاتنا وراحتنا! 

4( یوافق أهواَءنا و أمیالنا! 3( فهمنا أنّنا مل نخلق لذلک العمل!  

املدیر الّناجح هو الّذی  ............... .- ۲

2( یضع کلَّ عامل فیم ُخلق له! 1(  یطرد الفاشلین من العمل!   

4( یجذب املوظّفین بشهادات عالیة! 3( حین اُجرب بالقیام بعمل الیُدیمه!  

من أسباب الکآبة و الضجر هو ............. .- 3

2( عدم استجابة أهوائنا و میولنا! 1(  القیام بأعمل ال نُحبّها!   

4( محاولة اإلنسان لکشف قدراته! 3( اختیاُر حرفة منیل إلیها!  

علی حسب النّص:- ۴

1(  من أسباب الفشل فقدان اإلمکانیّات و القدرات!

2( علینا أن نستجیب بجمیع استعداداتنا و قدراتنا!

3( مجال بروز االستعدادات قد فُتح لکثیرین من الناس!

4( الیمکن أن نجد إنساناً الیکون له عمل یناسب مواهبه!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

» بهرتین چیزی که انسان از شغل ها انجام می دهد  آن است که حرفه ای را انتخاب کند که دوستش دارد! در انسان قدرت ها و امکانات فراوانی وجود دارد که اگر 

انسان به آن ها پاسخ دهد، مسلامً زمینه را برای خود گشوده است تا خود را نشان دهد، ولی ما تصور می کنیم که بسیاری از مردم در موقعیتی که موافق خواسته ها 

و عالیقشان نیست قرار داده شده  اند! و آن چه که در آن  شکی نیست، این است که هر انسانی استعدادی خاص برای کاری خاص را دارد؛ پس طبیعی است که به 

این استعداد نه جز آن پاسخ دهیم. و اگر از رشایط شکستی را که افراد بسیاری به آن دچار شده اند پیگیری کنیم، در آغاز علت های این شکست، انتخاب کارهایی را 

می یابیم که افراد برای آن خلق نشده اند. بنابراین عقل حکم می کند که انسان هنگامی که مجبور به انجام کاری مانند این می شود، بر اوست که آن را ادامه ندهد.« 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 1سوال

سوال شده است: کی عقلمن ما را به ترک کار دستور می دهد؟ زمانی دستور می دهد که ... 

گزینه 3 می گوید: »بفهمیم که ما برای آن کار ساخته نشده ایم«  که صحیح است. 

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

مدیر موفق کسی است که ......

گزینه 2 می گوید: »هر کارگری را برای آن چه ساخته شده باشد، قرار می دهد.« که صحیح است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 3سوال

از عوامل افرسدگی و ناراحتی همنا ...

گزینه 1 می گوید: »اقدام به کارهایی است که آن ها را دوست نداریم« که صحیح است. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۴سوال

گزینه 4 می گوید: »ممکن نیست که انسانی را بیابیم که کاری متناسب با استعدادهایش برای او نباشد« که این مورد صحیح است و مطابق منت می باشد. 
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69- اقرأ الّنص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص:

إّن فالحاً کان یعمل فی حقله و مل تکن له أموال وال أوالد تساعده، فکرُب و َضُعف و کان من آماله أن یری حقله ملیئاً باألشجار و النباتات مثل البساتین املجاورة له! 

وقد أصبح الحقل فارغاً مل یکن فیه نبات أو شجر! ....

کّل یوم کان یمشی فی بستانه و کانت الحسة رفیق ساعاته وأیامه! یری هنا و هناک فأرات فی إیاب و ذهاب ... کان یتصّور أنّها من أسباب بروز هذه املشکلة ... 

املوت لها... ! ملاذا خلقها الله العلیم؟! ألهذه الفأرات اللعینة خیر؟! ... مرّت األیام و مضت السنوات ... جاء الشتاء ... قرُب الربیع ...

یا للعجب! کأّن الحقل علی وشک تغییر عظیم! ماهذه النباتات؟! من کان ذلک املوجود اطیب الّذی غرس بذور هذه األشجار؟! ... مرّت األیام و امتأل الحقل باألوراق 

و باألغصان ... و أخیراً کشف الّس ... کانت تلک اللَّعیناُت تأنی بالحبوب وتدفنها تحت الرتاب لکّنها تنساها، فبعد مرور زمن ... حدث ما حدث!

من أسباب جفاف البستان و زواله أّن ........... .- 1

1(  البذور کانت فوق الرتاب و الفأرات تأکلها!

2( الفأرات متنع إیصال املواّد الاّلزمة إلی األشجار!

3( أوالد صاحب البستان ما کانوا یحافظون علیه!

4( هناک مل یکن أحد یقدر أن یواظبه و یحفظه!

صف لنا صاحب البستان: کان ........ .- ۲

1(  وحیداً فی عمله لکّنه مل یکن مأیوساً!

2( غنیاً سییء الخلق یشتم کّل شیء یراه!

3( متشامئاً مبغوضاً یکره الحیاة و ما فیها من املخلوقات!

4( محّب الطبیعة و کّل ما فیها، لکّنه مل یکن یقدر أن یراها!

من کان یأتی بالبذور؟- 3

2( اللّعینات املخفیة 1( الفاّلح    

4( الریاح 3( الفأرات    

ما هو مفهوم النّص؟- ۴

2( الحرسة سالح من الحیلة له! 1(  من صرب فی حیاته نال ما طلبه!  

4( عسی أن تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم! 3( التعجل، فإّن العجلة من الشیطان!  
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ترجمه ی منت درک مطلب:

»کشاورزی در مزرعه اش کار می کرد و اموالی نداشت و نه فرزندانی که او را کمک کنند، پس پیر و ضعیف شد و از آرزوهایش بود که مزرعه اش را پر از درختان 

و گیاهان ببیند مثل باغ های مجاور با آن! و مزرعه خالی شده بود در حالی که گیاهی یا درختی در آن نبود! ...

هر روز در باغش قدم می زد و حست، رفیق ساعاتش و روزهایش بود! این جا وآن جا موش هایی را در رفت و آمد می دید ... تصور می کرد که آن ها ازدالیل ایجاد 

این مشکل اند... مرگ بر آن ها ...! برای چه خداوند دانا آن ها را خلق کرده است؟! آیا برای این موش های لعنت شده خوبی ای هست؟! ... روزها گذشت و سال ها 

سپری شد ... زمستان آمد ... بهار نزدیک شد... شگفتا! گویی مزرعه در رشف تغییری بزرگ است! این گیاهان چیستند؟! چه کسی بوده آن موجود خوب که تخم 

های این درختان را کاشته است؟! ... روزها گذشت و مزرعه با برگ ها و شاخه ها پر شد.. ورسانجام راز کشف شد ... آن لعنت شده ها بودند که دانه ها را می آوردند 

و آن ها را زیر خاک دفن می کردند، اما آن ها )موش ها(، آن را فراموش می کردند، پس بعد از گذشت زمانی... اتفاق افتاد آن چه اتفاق افتاد!«

گزینه ۴پاسخ صحیح است( 1سوال

مطابق منت، از دالیل خشک شدن باغ و نابودی اش این بود که آنجا کسی که بتواند مواظبش باشد و محافظتش کند، وجود نداشت. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است( ۲سوال

صورت سوال خواسته صاحب باغ را توصیف کنیم که مطابق منت، »درکارش تنها بود، اما او ناامید نبود!«

گزینه 3 پاسخ صحیح است( 3سوال

مطابق منت، موش ها بودند که دانه ها را می آوردند. در سایر گزینه ها به ترتیب »کشاورز، لعنت شده های پنهان و بادها« نادرست اند. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است( ۴سوال

در آن گزینه آمده: شاید چیزی رامکروه بدارید و حال آن که آن برای شم خیر است. این عبارت این مفهوم را می رساند که با آن که کشاورز گمن می کرد موش ها 

جز رضر خاصیتی ندارد، به او سود رساندند.
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سواالت

هفتاد

70- اقرأ النّص الّتالی بدّقة ثّم  أجب عن األسئلة مبا یناسب النّص:

کثیراً ما یکون الفقر فی أّول العمر خیراً و برکة یفید اإلنسان للحصول علی خربة و استعداد ملواجهة شدائد الحیاة و کثیرون هم الّذین ولدوا فقراء  والزمتهم الفاقة منذ 

کانوا فی املهد، و لکن استطاعوا أن یصلوا إلی درجات مل یتصّورها أبناء الغنی! فی ضیافة حدثت مناقشة حول قضیة، فلاّم رأی رّب املنزل شّدة الجدال بین الحارضین 

إلتفت إلی أحد الخدم و سأله مازحاً عن رأیه، فبدأ یوَضح. فتحیر الجمیع من کالمه الفصل! فسألوا عن حیاته و عن املدرسة الّتی تلّقی فیها دروسه، فأجاب: قد 

درست فی مدارس عدیدة و لکن أهّمها کانت مدرسة البؤس! و هذا الخادم مل یکن إاّل ذلک املفکر املشهور جان جاک روسو! الیجوز للفتی مهام  کان بائساً أن ییأس 

مادام یسعی! فإّن سبل الحصول علی الّنجاح تظهر لُمریدیها برشط وجود اإلرادة و العزم!

عّین الخطأ للفراغ: الفقر........... .- 1

2( مجال نتعلّم فیه دروساً و عرباً! 1(  فی الحیاة کلّه خیر و برکة!    

4( فی بدایة الحیاة خیر و فی آخرها رّش! 3( یسبّب تقویة تحّمل اإلنسان!   

متی تعترب الفقَر مدرسًة؟- ۲

1(  عندما اختاره الطالب عن حّب و اشتیاق!

2( حینم تذّوق طاّلبه أّن الفقر و املرارة حلو!

3( حین دخلت فیه جمعة من املفکرین و أصحاب الفکر!

4( إذا کانت دروسه تُهییء الطالب ملواجهة املعارک املقبلة فی الحیاة!

متی یجوز لإلنسان أن ییأس؟- 3

2(  إذا مل تظهر عالئم الّنجاح أمام عیونه! 1(  حین ال أرادة له و ال محاولة!  

4( فی وقت یحاول لکّنه الیری نتیجة جهده! 3( عندما علم أنّه مالزم للفقر!   

مفهوم النّص هو أن ......... .- ۴

1(  من ذاق طعم املرارة و البؤس فهؤالء کلّهم یتسلّقون سلّم النجاح و یدرکون ُمناهم!

2( الّذین ولدوا فی النعیم و مل یشعروا طعم الفقر، الیرون النجاح فی حیاتهم  أبداً!

3( األشجار الّتی تنبت بین الصخور أقوی مّم تنبت فی البستان فکذلک اإلنسان!

 4( الفقر یوصل اإلنسان إلی الدرجات العلیا، فعلینا  أن نهتّم و النسمح بزواله!
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پاسخ

هفتاد

ترجمه ی منت درک مطلب:

»بسیاری از مواقع، فقر در ابتدای عمر خیر و برکت می باشد در حالی که به انسان برای به دست آوردن آگاهی و آمادگی برای روبه رو شدن با سختی های زندگی 

فایده می دهد. و بسیارند کسانی که فقیر متولد شدند و تهی دستی از زمانی که در گهواره بودند همراه آنها بود، اما توانستند به درجاتی برسند که ثرومتندان 

تصورش را نکردند. 

در مهامنی ای گفت و گویی پیرامون قضیه ای اتفاق افتاد، پس وقتی صاحب خانه شدت جدال را بین حضار دید به یکی از خدمتکارها روی کرد و از او با شوخی 

نظرش را پرسید. پس او رشوع به توضیح دادن کرد، پس همه از سخن قاطع او متحیر شدند، پس  درباره ی زندگی اش و مدرسه ای که در آن درس هایش را فراگرفته 

بود، سوال کردند. پس پاسخ داد: در مدارس بسیاری درس خواندم اما مهمرتین آنها مدرسه ی تهی دستی بود! و این خدمتکار کسی نبود مگر آن متفکر مشهور 

ژان ژاک روسو. برای جوان جایز نیست هرچند که فقیر باشد تا زمانی که تالش می کند، ناامید شود! پس هامنا راه های به دست آوردن موفقیت برای کسانی که آن 

را می خواهند به رشط وجود اراده و عزم آشکار می شود.«

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 1سوال

فقر همیشه خوب نیست با توجه به منت فقط در اوایل زندگی خوب است نه درمتام زندگی، بنابراین »فقر در همه ی زندگی خیر و برگت است.« نادرست است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

با توجه به منت، آنگاه که دروس آن )فقر(، دانش آموز را برای روبه رو شدن با عرصه های جنگ آینده در زندگی آماده کند، ما آن را مدرسه ای می پنداریم.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 3سوال

مطابق منت، زمانی برای انسان جایز است ناامید شود که هیچ اراده و تالشی برای به دست آوردن موفقیت نداشته باشد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

این گزینه می گوید: »درختانی که در بین صخره ها می رویند از آن چه )درختانی( که در باغ می رویند قوی تر هستند این چنین است انسان« یعنی انسانی که در 

مشکالت بزرگ می شود و با آن ها دست و پنجه نرم می کند قوی تر از انسانی است که همیشه در رفاه و  آسایش است. 
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71- اقرأ الّنص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص:

من عاش فی الدنیا فالبّد أن یری من العیش ما یصفو و ما یتکّدر!  کّل شدیدة نزلت بقوم لها من بعد شّدتها رخاء. اإلنسان العاقل هو الّذی یعّود نفسه علی لقاء 

الّشدائد. یجب أن نؤمن بأّن اإلنسان الیملک لنفسه رّضاً و النفعاً و إن حاول أن تکون عاقبته فی منتهی الحکمة. نهم! هناک کثیر من الناس یحاولون أن یجعلوا 

حیاتهم کلّها رسوراً و بهجة مستمرّة، فیها نهیم التُکؤ دره األیام! و هذا ماّم یکون أن یتحّقق إلی حّد، لکّننا النعرف فیمن سبق مّنا من استطاع  أن یحّقق هذا األمل! 

اإلنسان فی غالب األحیان ورقة فی ُهجوم الریاح. حین آمن املرء بکّل هذا الییأس فی ا لشّدة و الیصاب بالغرور فی الرّخاء. سفینة الحیاة تعلو فی زمن و تهبط فی 

زمن آخر، و العاقل هو الّذی الیرتعش بهذه الصعودات و النزوالت!

العاقل هو الّذی یعّود نفسه علی لقاء الّشدائد. ملاذا؟ ألّن ............... .- 1

2( من صرب ظفر! 1(  لکّل نزول صعوداً!    

4( الصرب مفتاح الفرج! 3( الفرح الیدوم!    

عّین الخطأ:- ۲

1(  کلّم صعبت الشّدة یبتعد الفرج من اإلنسان!

2( استمرار الرسور الیتحّقق لإلنسان بشکل کامل!

3( الویل ملن فی نعیمه الیحاسب حساباً لتبّدل األحوال!

4( النعیم والبؤس یأتیان إلینا إتیان الّنهار و اللّیل!

عّین الصحیح فی االستنباط من العبارة التالیة: »اإلنسان فی غالب األحیان ورقة فی هجوم الریاح«:- 3

1(  اإلنسان یدبّر و اللّه یقّدر!

2( زمام اإلنسان بید األخرین؛ فالتدبیَر له!

3( تقّدم اإلنسان و تأّخره بید حوادث الدهر!

4( التعتمد علی عقلیّتک! فاألمور دامئاً تجری عل یخالف رأیک!

عّین ما الیرتبط بفهموم النّص:- ۴

2( الدهر یومان یوم لک و یوم علیک! 1(  یوم الرسور قصیر!   

4( عند الشدائد یُعرف اإلخوان! 3( دوام الحال من املحال!   
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پاسخ

هفتاد و یک

ترجمه ی منت درک مطلب:

کسی که در دنیا زندگی ناگریز است از زندگی آن چه راپاکیزه می شود و آن چه را تیره می شود، ببیند. هر گرفتاری ای که برای قومی پیش آمد به دنبال سختی اش، 

آسایشی دارد. انسان خردمند هامن کسی است که خود را برای روبه رو شدن با سختی ها عادت دهد. باید ایامن بیاوریم به این که انسان برای خویش صاحب 

زیان و سودی نیست؛ گرچه تالش کند که عاقبتش در نهایت حکمت باشد. بله بسیاری از مردم هستند که می کوشند متام زندگی خود را خوشحالی و شادمانی 

مداوم گردانند، که در آن )زندگی( رفاهی باشد که روزگار، آن را تیره نکند! واین چیزی است که ممکن است تا حدی تحقق یابد، ولی ما در میان کسانی که قبل 

از ما بودند کسی را که توانسته باشد این آرزو را محقق کند، منی شناسیم! انسان در اغلب مواقع برگی در هجوم بادهاست. هنگامی که شخص به متام این، ایامن 

بیاورددرسختی ناامید منی شود و در آسایش دچار غرور منی شود.  کشتی زندگی زمانی باال می رود و زمانی دیگر فرود می آید و خردمند هامن کسی است که با این 

باال رفنت ها و پایین آمدن ها دچار لرزش نشود.«

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 1سوال

خردمند همن کسی است که خود را برای روبرو شدن با سختی ها عادت دهد. چرا؟ زیرا شادی دوامی ندارد!

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

مطابق منت، »هر چه سختی شدت یابد گشایش از انسان دور می شود!« نادرست است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 3سوال

استنباط صحیح از عبارت: »انسان در بیشرت مواقع برگی در هجوم بادهاست« عبارت گزینه 1 است:  »انسان عاقبت اندیشی می کند  و خداوند تعیین می کند!«

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۴سوال

این گزینه، با مفهوم منت رابطه ای ندارد: »هنگام سختی ها برادران )یاران( شناخته می شوند!«
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سواالت

هفتاد و دو

7۲- إقرأ النّص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص:

»الناس بطبیعتهم الیقرتبون من الّشوک لخوفهم علی أنفسهم وألذاه، ولکّنهم بطبیعتهم العدوانیة الیجتنبون أبداً متزیق و إمحاة أجمل وردة، ألنّهم مطمئّنون إلی أّن 

الوردة المتلک من السالح ما تدافع به عن نفسها! و لهذا حین جاؤوا ِبَدواء ألحد الحکامء خالل مرضه و فیه لحٌم، خاطَب الدواَء و قال: اِستضعفوک فذبحوک، و إاّل ملاذا 

مل یذبحوا األسد؟! ففی هذا العامل الّذی یسیطر علیه قانون الغابة، و الحکومات التعمل إاّل علی اساس میولها و أهوالها، فلنکن أقویاء؛ فاألعداء ال یخافون إاّل القّوة! 

َوُل املستعمرة مل تعرتف بحّق الشعوب وال ملّرة واحدة فی حریتها و استقاللها  إاّل بعد ثورات جرت فیها الدماء کاألنهار و هذا قانون یجری فی العالقات بین الدول!« الذُّ

متی یرتک الظامل َجوره؟ حین .............. .- 1

2( فهم أّن املخاطب الیملک ما یفیده! 1(  شعر أّن مخاطبه  أظلم منه!   

4( أدرک أنّه الیقدر علی  إرغام مخاطبه! 3( أراد أن یرتّحم علیه و یُشفق!   

عّین الخطأ:- ۲

1(  إذا کانت املصالح الشخصیّة هی املسیطرة علی العالقات، فیجب أن نکون آقویاء!

2( إذا بُنیت الحکومات علی أساس األخالقیّات، فحینئذ التحتاج إلی تقویة قوانا!

3( الظامل مبجرّد أن یدرک أّن مخاطبه هو القوّی، فإنّه یرفع یده عن الظلم!

، فإنّها متیل إلی االعتداء و الظلم! 4( أهواء اإلنسان و میوله إذا مل تُربَّ

ملاذا یجب أن نکون أقویاء؟ ألّن ..................... .- 3

1(  العقل یحکم بانتصار َمن هو اقوی!

2( الحیاة بُنی محورها علی أساس غلبة القوّی!

3( فقدان القّوة دامئاً بسبّب سیطرة الجمعات القویّة!

4( العالقات بین الحکومات مل تنُّب علی أساس العقل و القانون!

علی أساس النّص یجری قانون »القوّی یأکل الضعیف« بین ....... .  - ۴

2( الحکومات! 1(  اإلنسان و الطبیعة!   

4( الغنّی و الفقیر! 3( األصدقاء!    
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هفتاد و دو

ترجمه ی منت درک مطلب:

» مردم به طبیعت خود به تیغ نزدیک منی شوند؛ به خاطرترس شان از جانشان و از آزار آن، ولی آنان به طبیعت تجاوزگرانه اشان هیچ گاه از پرپرکردن وا ز بین بردن 

زیباترین گل دوری منی کنند. زیران آنان مطمنئ هستند که گل سالحی ندارد که با آ» از خودش دفاع کند! و لذا وقتی دارویی را برای یکی از حکیامن در حین 

بیامریش آوردند که در آن گوشت وجود داشت دارو را مخاطب قرار داد و گفت: تو را ضعیف کردندپس تو را کشتند و ااّل چرا شیر را نکشتند؟! بنابراین در این جهان 

که قانون جنگل برآن حاکم است و حکومت ها جز بر پایه ی امیال و خواسته هایشان عمل منی کنند ما باید نیرومند باشیم، چه دشمنان جز از قدرت منی هراسند. 

دولت های استعامرگر برای یک بار هم به حق ملت ها در آزادی و استقاللشان اعرتاف ننموده اند جز پس از انقالب هایی که در آن ها خون ها مانند رودها جاری 

شده است و این قانونی است که در روابط بین دولت ها جاری است.« 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 1سوال

»کی ستمگر ظلمش را رها می کند؟«، »وقتی بهفمد که او قادر به شکست دادن فرد رو به رویش نیست!«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

»وقتی حکومت ها براساس اخالقیات بنا شوند، ما احتیاج به تقویت نیروهایمن نداریم!« در منت صحبتی در این رابطه مطرح نشده است. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 3سوال

پاسخ پرستش »چرا واجب است نیرومند باشیم؟« این است که: »زیرا روابط بین حکومت ها براساس عقل و قانون بنا نشده است!« چنان چه در منت آمده است که: 

»الحکومات النعمل ااّل علی أساس میولها و أهوائها فلنکن آقویاء«

بر طبق منت، عبات »فلنکن  أقویاء« بعد از عبارت »الحکومات ال تعمل إاّل علی أساس میولها و  أهوائها« آمده است و لذا گزینه های »1، 2 و 3« نادرست اند.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

قانون: »نیرومند ضعیف را می خورد« بین انسان وطبیعت »جاری می شود« به دلیل این که در منت درباره ی گل و خار، گوشت و شیر جنگل و نیرومندی و ضعف هر 

یک صحبت شده است و دقیقاً به همین دلیل گزینه های »2، 3 و 4« نادرست اند. 
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73- اقرأ الّنص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص:

الناس ثالثة: أحدهم قّوال الینتج غیر الکالم، و الّثانی یقول و یتبع القول بالعمل، و الّثالث یفاجیء الناس بعمله دون أن یتکلّم قبل وقوعه!

ح مبا هو فاعل، إاّل أنِّه متفاخر مّنان! و الثالث قلیل  و األّول شبیه بالطّبل الفارغ الیصدمنه إاّل الّصوت، و هم کثیرون! و الثانی یدرک ما یجب علیه أن یفعل فیرصِّ

وجوده بین الناس، و هو یستعین علی قضاء أموره بالکتامن و یرّجح العمل بالّصمت. هذا هو خیر الناس و نحن بحاجة إلی هؤالء!

فکثیراً ما قد رأینا أشخاصاً یتکلّمون باألقوال الجمیلة و املواعید الخّداعة لکّنهم بعد زمن یفشی رِسّهم و یتبین کذبهم، أو نراهم یحاولون لتحّقق مواعیدهم ولکّنهم 

یتوَقعون مّنا أن  النتکلّم إاّل و نحن ما دحون ألعاملهم!

عّین الصحیح: األمر الجمیل عند الفئة الثالثة أنّنا ......... .- 1

2( نشاهد أنّهم یعملون بجّد و جهاد! 1(  مل نر منهم ال أذی و ال سوءاً!   

3( مل نشاهد منهم کذباً فی مواعیدهم! 4( نری منهم أشیاء أکرث مّم نتوقّع!

عّین الخطأ:- ۲

1( املنافق یشبه جمعات املجموعة االولی!

2( خسارة املجتمع من املجموعة الثانیة أکرث و أشّد!

3( الجمعة االُولی أکرث عدداً فی املجتمعات البرشیة!

4( الجمعة الثالثة التتوقّع  أجراً من الناس، بخالف الثانیة!

عّین ما هو مناسب لصفات املجموعة الثالثة:- 3

1(  من ال یکرِّم نفسه ال یکرَّم فهو حینئذ الیحرتم فی حیاته!

2( التَرَعد قبل نزول املطر و التُحدث ضوضاء قبل قیامها بالعمل! 

3( و من الجهالة أن تُعظّم جاهالً    لجمل َملبَسه و رّونق وجهه!

4( اِعمل کثیراً و کن باللّه معتصمً التَعجلن، فإّن العجز بالعجل!

عّین ما هو األنسب ملفهوم النّص:- ۴

1(  لسان العمل أنطق من لسان القول!

2( حقارة املرء فی کرثة کالمه الّذی الیعنیه!

3( الّصمت زین و الّسکوت سالمة فإذا نطقت فال تکن مکثارا!

4( ال تقل أصلی و فصلی أبدا   أمّنا أصل الفتی ما قد حصل!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

»مردم سه دسته اند: اولین آن ها پُرگویی است که فقط حرف می زند، ودومی می گوید و به دنبال سخن کار انجام می دهد  و سومی مردم را با کارش غافلگیر 

می کند بدون این که قبل از وقوع کار سخن بگوید! اولی شبیه طبل توخالی است که از آن جز صدا در منی آید، و آن ها بسیارند! دومی می فهمد باید چکار 

کند پس آن چه را انجام می دهد با رصاحت بیان می کند. جز این که او فخر فروش و بسیار منت گذار است! و سومی تعدادشان نبین مردم اندک است و او در 

انجام کارهایش از پنهان کردن کمک می گیرد و کار بی رسو صدا را ترجیح می دهد. این هامن بهرتین مردم است و ما به این ها نیازمندیم! چه بسیار اشخاصی را 

دیده ایم که سخنان زیبا و وعده های بسیار فریبنده بیان می کنند اما مدتی بعد راز آن ها فاش می شود و دروغ آن ها برمال می شود یا این که آن ها را می بینیم که 

برای عملی شدن وعده هایشان تالش می کنند ولی ایشان از ما انتظار دارند که سخن نگوییم مگر این که کارهای آن ها را بستاییم!«

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 1سوال

مطابق منت، امر زیبا نزد گروه سوم این است که ما »از آن ها چیزهایی بیشرت از آن چه که توقع داریم، می بینیم!«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

»زیان جامعه از گروه دوم بیشرت و سخت تر است!« نادرست است، زیرا زیان گروه اول بیشرت است.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 3سوال

صفت مناسب گروه سوم، این گزینه است که می گوید: »پیش از بارش باران رعد وبرق نزن و پیش از انجام کاررسوصدا ایجاد نکن!«

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

»زبان کار گویاتر از زبان گفتار است!« مناسب مفهوم منت می باشد. 
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7۴- اقرأ الّنص الّتالی بدّقة ثم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنص:

کثیرون مّنا الیهتّمون بصغائر االُمور و الیتنّبهون لخطئهم و غفلتهم إاّل بعد أن ینزل بهم األذی، فیسارعون إلی تالفی ما حدث عنهم، ولکن ال یظفرون بشیء و 

الیصلون إلی نتیجة! ذلک إلنّهم  مل یتدبّروا األمر و هو صغیر العتقادهم أنّه غیر مهّم الیستحق االلتفات!

و کثیر من الحوادث الُمرّة الّتی تحدث بین األصدقاء  واألرقاب تنشأ فی الغالب عن أسباب حقیرة، لو سارع أصحابها إلی حلها قبل أن تعظم لزالت و ُمحیت دون 

أن ترتک أثراً ألیامً أو تنتهی إلی رّش عظیم!

و األّمة کالفرد إذا اُهملت شؤونها تُصبح الصغائر کبیرة فینفذ فی صفوفها االضطراُب و الخلل فیطمع فیها اآلخرون!

متی تظهر مطامع األعداء علینا؟ - عندما ...................... .- 1

1(  ضعفت أسباب استحکام صفوف الّشعب!

2( یسیطر الخوف و االضطراب علی أفراد االُّمة!

3( النتدبّر االُمور و مل نسع لتعظیمها وهی صغیرة!

4( نهتّم بصغائر االُمور و النتبه إلی األخطاء و الغفالت!

ما هو واجبنا تجاه األخطاء؟- ۲

1(  یجب أن نحاول حتّی النرتکب خطأ!  2( یلزم أن نعملها حتّی التعظم و تکرب!

3( املحاولة ملحوها و جربانها حین صدرت عّنا!  4( التدبّر حتّی نجد أسباب نشوئها لنجتنبها!

عّین الصحیح:- 3

1(  سبب جمیع الخالفات أمر صغیر حقیر!

2( رفع الرّشور العظیمة أسهل من إیجادها!

3( إذا کرّب الخطأ الصغیر فال یمکن تصحیحه!

4( سبب اهتممنا بصغائر االُمور خطؤنا و غفلتنا!

عّین األقرب إلی مفهوم النّص:- ۴

1(  فَمن نام مل تنتظره الحیاة!   2( أعظم الذنوب استصغار الذنب!

3( أفضل املجد استحقار الرشور!   4( الُعال وقف علی من مل ینم!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

»بسیاری از ما به کارهای کوچک، توجه منی کنند )اهمیت منی دهند( و فقط پس از این که آزار و اذیت بر آنان نازل شود، از خطا و غفلت شان درس )عربت( 

می گیرند. وبرای جربان آن چه که برای آنان، پیش آمد، می شتابند. ولی هیچ توفیقی پیدا منی کنند و به )هیچ( نتیجه ای منی رسند! علتش این است که آنان، کار را 

مدیریت نکرده اند، به این علت که به عقیده ی آنان، آن )کار(، کوچک و بی اهمیت است و ارزش عنایت و توجه را ندارد! و بسیاری از حوادث تلخی که درمیان 

دوستان و نزدیکان رخ می دهد، غالباً از علت هایی ناچیز، رسچشمه می گیرد. که اگر صاحبان آن ها قبل از این که آن ها بزرگ شوند به حلّشان بشتابند، البته از 

میان می رود و ناپدید می گردد، بدون این که اثر دردناکی را بر جا بگذارد، یا این که به بدی بزرکی منتهی شود. و ملت )مردم(، مانند شخص هستند، که اگر 

کارهایشان مورد بی توجهی قرار گیرد، )مشکالت( کوچک به )مشکالت( بزرگ، تبدیل می شود، در نتیجه در صف های آنان، نگرانی و شکاف نفوذ می کند، و دیگران نسبت 

به آن ها، طمع می ورزند.« 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 1سوال

براساس منت، زمانی طمع ورزی دشمنان نسبت به ما ظاهر می شود که مستحکم بودن صف های اتحاد و همبستگی ما، سست و ضعیف بشود.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

مطابق منت، وظیفه ی ما در مقابل اشتباهات، کوشش برای از بین بردن آن ها و جربان شان است هنگامی که از ما رس می زنند )صادر می شوند.(

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 3سوال

براساس منت، »خطای کوچک، بزرگ می شود، حل و تصحیح آن ناممکن است.«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( ۴سوال

براساس آن چه که در منت آمده است: »بزرگرتین گناه، کوچک شمردن گناه است!« که بر لزوم اجتناب از خطا، هر چند هم کوچک و ناچیز باشد، تاکید می کند.
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75- اقّرأ النّص الّتالی ثّم أجب عن األسئلة مبا یناسب الٌنّص:

»کام نَعلُم کثیٌر من أعاظم العلامء تحّملوا فی حیاتِِهم صعوباٍت و مشاکَل کثیرًة حّتی بَلَغوا إلی املکانِة الرّفیعِة الّتی نَراهم فیها. َوعدٌد ِمن هؤالء العلامء مع أنّهم 

ِم فی مجاِل العلِم و صاروا من بعد ِمن أعاظم علامء  ماً فی درِسهم فی بدایِة األمِر، لکّنهم لَم یسمحوا  للیأِس أن یتغلَّب علیهم فَحَصلوا علی التقدُّ لَم یشاهدوا تقدُّ

ِل املشاکل. و العالُم  کّاکی الّذی کان فی بدایِة  أمرِه رجالً اُّمیاً )درس ناخوانده(. ولکّنه ظفر فی اکتساِب العلم بسبِب االستقاِمة و تحلمُّ َعرصِهم. و أحُدهم کا السَّ

لها هو فی حیاتِه الیعلمها الّناس.  هیُر الغزّالی غیر اُسلوب تعلُّمه الکالم الّذی قال سارق له. و قد أشاَر میکل آنجلو الفّنان )هرنمند( اإلبطالی إلی املشاِکل الّتی تحمَّ الشَّ

امء جاِهزة، کام قال الّشاعُر: بقدر الکَّذ تُکَتسب املعالی/ و َمن طلب الُعلَی َسهر اللّیالی« )َسهر= ما ناَم( فعلینا أن نعلَم أّن العزَّة التَنِزل من السَّ

عّین ما هو األنَسب لعنوان النّص:- 1

1(  العتب و املِحنة فی الحیاة!   2( الوصوُل إلی ا ملجِد بعّد تحّمِل املصاعِب!

م نتیجة الّدراسة!    4( مکانُة العلمِء عند الّناِس مثرُة الّدراسِة! 3( التّقدُّ

 املفهوم البعیُد عن النّص هو ................. .- ۲

1(  ز کوشش به هر چیز خواهی رسید   به هر چیز خواهی کمهی رسید

2( تن شهریاران گرامی بود    که از کوشش سخت نامی بود

3( نابرده رنج گنج میرس منی شود   مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

4( مرد آنست که در کشاکش دهر   سنگ زیرین آسیا باشد

عّین الخطأ حسب الّنص:- 3

1(  جمیُع العلمء تحّملوا مشاکَل کثیرًة فی حیاتهم!

2( قد یَُغیُِّر کالُم سارٍق اُسلوَب تعلُّم عالٍِم!

3( کاَن الّناُس ال یعرفون مشاکَل حیاة میکل آنجلو!

ِم العلمّی!  4( اإلستقامُة ساعَدت کثیراً من العلمء فی سبیِل التقدُّ

عیِّن الّصحیح حسب الّنّص:- ۴

1(  الّسکاکّی غیر اُسلوَب حیاتِِه بعد الظّفر فی املجاالت العلمیة!

م فی درِسه، صاَر من أعاِظم ُعلَمء عرصه! 2( کُّل رجٍل تقدَّ

3( إذا أرَدَت أن تَکتَسَب املعالَی فعلیَک أن تَسَهَر اللَّیالَِی!

م العلمّی حتمً! 4( َمن یَسَمح لِلیأس  أن یَتغلَّب علیه، فهو ناجّح فی التّقدُّ
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ترجمه ی منت درک مطلب:

چنان که می دانیم، بسیاری از بزرگرتین دانشمندان، در زندگی خودشان، سختی ها و مشکالت بسیاری را تحمل کردند تا به جایگاه بلندی که آنان را در آن می بینیم، 

رسیدند. و عده ای از این دانشمندان با این که در د رس خویش در ابتدای کار، پیرشفتی را مشاهده نکردند، اما آنان به ناامیدی اجازه ندادند که بر آنان غلبه کند، 

در نتیجه پیرشفت در زمینه دانش را به دست آوردند و بعداً از بزرگرتین دانشمندان دوران خودشان شدند. یکی از آنان، سکاکی بود که در ابتدای کار خویش، مردی 

درس ناخوانده بود. ولی او بر اثر پایداری و تحمل مشکالت در کسب دانش پیروز شد و دانشمند مشهور غزالی که روش علم آموخنت او را سخنی تغییر داد که آن 

را یک دزد به او گفت و میکل آنژ هرنمند ایتالیایی به مشکالتی اشاره کرده است که او آن را در زندگی خویش تحمل کرد در حالی که مردم آن را منی دانند. پس ما 

باید بدانیم که عزت به صورت آمده از آسامن فرود منی آید، هامنطور که شاعر گفته است: به اندازه زحمت، مقام های بلند به دست آورده می شود / و هر کس 

بلندی مقام را بخواهد، در شب ها، بیداری می کشد!«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 1سوال

با توج به ترجمه، درمی یابیم که مناسب ترین عبارت برای عنوان منت، »رسیدن به بزرگواری بعد از تحمل سختی ها« است.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

مفهوم گزینه 4: مرد باید در پیچ و خم زندگی، بیشرتین سختی ها و دشواری ها را تحمل کند.« با سه گزینه دیگر مرتبط نیست و از مفهوم منت دور است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 3سوال

در این گزینه آمده است: »همه ی دانشمندان، در زندگی خودشان، مشکالت زیادی را تحمل کردند!« که مطابق منت، این معنی، درست نیست، زیرا »بسیاری از 

دانشمندان در زندگی شان، مشکالتی را تحمل کردند، نه همه ی آن ها«.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

در این گزینه آمده است: »اگر بخواهی که مقام های بلند را به دست بیاوری، پس بر تو الزم است که در شب ها، بیداری بکشی!« که مطابق منت، این معنی درست است.
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76- إقرأ الّنّص الّتالی ثمَّ أِجب َعن األسئلة:

إّن الناَر عنرٌص فی حیاة اإلنساِن، و یعَترَبُ اکتشاُفها و طریقُة إشعالها أهمَّ اکتشاٍف و احرتاعٍ فی تاریخ البرَشیِّة. هناَک فوائُد متنّوعة و أرضاٌر للنار فی حیاة اإلنسان. أّما 

من فوائِدها، فقد استفاَد منها اإلنساُن للتدِفئِة )گرم کردن(، و اإلنارة، و الطبخ، والحامیِة. و عنَد التحّدث عن األرضاِر تأتی إلی األذهان کلمُة »الحرائق« ولکن یجُب 

علینا أن نعلُم أّن أسبابَها تعوُد إلی األخطاء اإلنسانیِة أکرثَ من الحوادث الطبیعیِة.

و أّما السؤاُل الّذی یطَرُح هنا فهَو متی و کیَف اُکُتِشَفت الناُر؟! إّن العلامَء یعتقدوَن أنَّ اإلنساَن األّوَل تعرََّف علی الناِر عن طریِق الرباکیِن )آتشفشان ها(، أو الربِق 

الّذی یرضُب األشجاَر. فِمَن املُحَتَمِل أّن الطریقَة األولی الّتی قاَم فیها اإلنساُن بإشعال الناِر کانت عن طریق االحتکاک )سایش( و فی هذه العملیِة استخدّم اإلنساُن 

بعَض األشجاِر و األخشاب، و استطاَع أن یستخدَم الناَر فی األمور املنزلیة و غیرها!

»بعَد أن اکَتَشَف اإلنساُن الناَر« استطاَع أن ............... ما هو الخطأ؟- 1

1(  یتخلَّص من الظواهِر الطبیعیِة و أرضارِها!

2( یُبعَد الحرشاِت املرضّة و الحیوانات املُفرتِسة عن نفِسه!

َن کیفیَّة طعاِمه و یطبَخ أغذیًة لذیذًة لنفسه! 3( یُحسِّ

4( یقوَم بأعملِه فی اللّیالی املُظلِمة و یستِمرَّها!

: »استطاَع اإلنساُن األّوُل أن یُشِعَل الناَر ................ .- ۲ علی حسب ما جاء فی النصِّ

1(   بعَدما َجمَع النیراَن ِمن الرباکیِن!   2( بعَدما تعرَّف علی عملیِّة االحتکاک!

3( عنَدما رَضََب الّرعُد و الربُق األشجاَر!   4( عنَدما فَِهَم أّن للّناِر فوائَد کثیرًة  أخری!

عّین الّصحیح:- 3

1(  کان اکتشاُف الناِر و طریقُة إشعالِها نقطَة تحّوٍل فی تاریخ البرشیّة!

2( السبُب الوحیُد للحرائق فی غاباِت العالّم هی األخطاء اإلنسانیُة!

3( لّکل شیٍء فوائُد و أرضاّر، ولکنَّ الناَر أرضارُها أکرثُ من فوائِدها!

4( اإلنسان املعارُص یقوُم بإشعاِل الناِر کم کاَن اإلنساُن األّوُل یقوُم به!

؟- ۴ أیُّ موضوعٍ مل یأِت فی النصِّ

1(  أهمیّة النار فی تاریخ البرشیّة!   2( فوائُد الناِر و أرضارُها!

3( أّول إنساٍن قاَم بإشعاِل الناِر!   4( کیفیّة اکتشاِف إشعاِل النار!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

آتش عنرص مهمی در زندگی انسان است، و کشف و روش برافروختنش مهم ترین اکتشاف و اخرتاع در تاریخ برشیت به شامر  می رود. برای آتش در زندگی انسان 

سودهای گوناگون و زیان هایی وجود دارد. اما از سودهای آن، پس انسان برای گرم کردن وروشن منودن و پخت و پز و محافظت استفاده کرده است و هنگام سخن 

گفنت درباره زیان ها کلمه »آتش سوزی ها« به ذهن ها می آید ولی باید بدانیم که علل آن )آتش سوزی ها( بیشرت از حوادث طبیعی به خطاهای برشی برمی گردد.

و اما پرسشی که در این جا طرح می شود این است که کی و چگونه آتش کشف شد؟ دانشمندان اعتقاد دارند که انسان آغازین از رهگذر آتشفشان ها یا رعد و 

برقی که درختان می زنند به آتش آگاهی یافت. و احتامل دارد که روش اولی که انسان در آن به افروخنت آتش اقدام کرد از راه سایش باشد و در این اقدام، انسان 

برخی از درختان و چوب ها را به کار گرفت و توانست آتش را در امور خانگی و غیر آن به کار برد!

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 1سوال

ترجمه گزینه 1: توانست که خود را از دست پدیده های طبیعی وزیان هایشان برهاند.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

ترجمه گزینه 2: بعد از این که با فرایند )کار( سایش )مواد( آشنا شد!

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 3سوال

ترجمه گزینه 1: کشف آتش و راه شعله ور ساختنش نقطه تحولی در تاریخ برشیت بود!

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۴سوال

ترجمه ی گزینه 3: اولین انسانی که آتش را روشن و شعله ور ساخت!
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77- اقرأ النّص الّتالی ثّم أِجب عن األسئلة مبا یناسب الّنّص:

»أّن املکتبات خزائن العلوم َو إحداثها لیس شیئاً حدیثاً، إّن أّول املکتبة  بُنیت علی أیدی ساکنی بین النهرین حوالی 600 سنة قبل املیالد، إنّهم ما کانوا یعرفون الورق 

بل یکتبون علی ألواح قدُصنعت من الطین، کرث عدد املکتبات بعد تَوّصل املرصیین إلی األوراق املعروفة »بابیروس« و لعّل مکتبة اإلسکندریة فی مرص کانت أشهر 

م العلمی َو الصناعی و استخدام املطبعة  املکتبات فی العامل، اإلنسان صنع الورق فی القرون الُوسطی لهذا اهتّم باملکتبات اهتامماً جّدیاً، فأّما فی القرون الحدیثة التقدُّ

سة علمیة إاّل و فیها مکتبة کبیرة مملوءة من الکتب!« و الکمبیوتر ساعداُه أن یحدث مکتبات عظیمة؛ یمکن أن نقول: لن توجد الیوم مدینة أو مؤسَّ

عّین الّصحیح عن الّنّص:- 1

1(  إحداث املکتبات مقارن القرون الوسطی! 

2( ساکنو بین النهرین ما کانوا یعرفون الکتابة!

3( إّن ساکنی مرص کانوا یکتبون علی ألواٍح اخرتعوها! 

4( ُصنع الورق صار سبب االهتمم الجّدّی باملکتبات!

متی ازداد عدد املکتبات؟- ۲

ست مکتبة فی بین النهرین! 1( حینم اُسِّ

2( بعد بناء مکتبة االسکندریة فی مرص!

3( بعد تقّدم املسلیمن فی مجال العلم!

4( بعد حصول املرصیین علی ورقة اخرتعوها!

تُحَدُث الیوم مکتبات کبیرة .............. .- 3

1(  إلستخدام املطبعة و الکمبیوتر!   2( إلّن اإلنسان قد َصَنَع الورق!

3( لتوّصل اإلنسان إلی بابیروس!   4( ألّن املجتمعات البرشیة شّجعت علی الکتابة!
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ترجمه ی منت درک مطلب:

»کتابخانه ها گنجینه های دانش ها هستند و ساخنت آن ها چیز جدیدی نیست، اولین کتابخانه با دستان ساکنان بین النهرین حدود ششصد سال پیش از میالد بنا 

شد، آن ها کاغذ را منی شناختند، بلکه بر روی لوح هایی که از ِگل ساخته شده بود می نوشتند، تعداد کتابخانه ها بعد از دستیابی مرصیان به ورقه هایی معروف به 

»پاپیروس« زیاد شد، وشاید کتابخانه اسکندریه در مرص معروف ترین کتابخانه ها در جهان بود، انسان کاغذ را در قرون وسطی ساخت وبدین سبب به کتابخانه ها 

توجه جدی منود، اما در قرن های جدید پیرشفت علمی و فنی و به کارگیری چاپ خانه و کامپیوتر به او کمک کردند که کتابخانه های بزرگی بسازد؛ ممکن است 

بگوییم: امروزه شهر یا مؤسسه ای علمی یافت نخواهد شد، مگر در آن کتابخانه بزرگی پُر از کتاب ها باشد!«

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 1سوال

مطابق منت، ساخنت کاغذ سبب توجه جدی به کتابخانه ها شد! 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

پس از دست یافنت مرصیان به کاغذی که آن را اخرتاع کردند، تعداد کتابخانه ها زیاد شد!

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( 3سوال

امروزه کتابخانه های بزرگی به سبب به کارگیری چاپخانه و کامیپوتر ایجاد می شوند!
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78- اقرأ الّنّص التالی ثم أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنّص:

املاضیِة ُسّمیت الهند بودای حضارة  » تعترب بالُد الهنِد سابَع أکرب بلد ِمن حیث املساحة الجغرافیة و ِمن حیث عدد ساکنیها تعدُّ الثانیة فی العامل. فی التواریخِ 

السند، فتشاهد فیها کثیر من االستحکامات الثقافیة و النقوش و األبنیة التاریخیة. ینعِقُد عدیٌد من املهرجانات الهندیة خالل السنة و الناس یهتّمون بها أکرثَ من 

ُة املسلمین فیها أربعة عرش فی املئة. تقال للهند بالد االدیان  أی بلد آخر فی العامل. االسالم هو الّدیُن الثانی فی الهند حسب عدد معتقدیه بین الناس و یصل عدَّ

و املذاهب. یعیُش فیها کثیر ِمن الناس ِمن العقائِذ املختلفِة دون أی رصاع ألنّهم یحرتمون بغیرهم و الیحّقرون اآلخرین و لکن یحدث بعَض األحیان نزاٌع بین ِفرٍَق 

ِمن الناس بسبب سّبهم بعضهم بعضا و صار هذا أمراً طبیعیاً بین الّناس! املسجد الجامع فی الّدلهی ِمن َمفاخِر الحضارِة اإلسالمیِة فی الهند و ِمن مظاهِر الّسلِم 

بیَن املسلمیَن ِمن ِفَرِق مختلفٍة!«

عین الّصحیح حسب الّنص:- 1

1(  ستّة و مثانون فی املئة ِمن الهنود یعتقدون بسائر األدیان!

2( الرصاَع یحدث بین أهل الهند فی مجال اإلعتقاداِت سوی بعض االحیان!

3( یفوق الهند سبعة بالد فی العامل ِمن حیث املساحة الجغرافیة!

4( املسجُد الجامُع فی الّدلهی یظهر التواصل السلمّی بین االدیان فی الهند!

عین عنواناً مناسباً لِلنَّّص:- ۲

1(  ِبالُد األدیان    2( التّعایُش الّسلمیُّ

3( الحضارُة اإلسالمیُة     4( املجتمُع املتقّدُم

أّی آیة من اآلیات الرشیفة ترتبط مبفهوم الّنّص؟- 3

1(  »وجعلناکم قبائل و شعوباً لتعارفوا«

2( »و من آیاته خلق الّسموات و األرض و اختالف ألسنتکم«

3( »إّن أرضی واسعة فإیای فاعبدون« 

4( »التسبّوا الذین یدعون من دون ا لله فیسبّوا اللّه ...«

أکمل الفراَغیِن: »بالد الهند ............ من حیث .............. !«- ۴

1(  سابع البالد – سکنتها    2( ثانی املراتب- عدد املسلمین

3( أقدم البالد- الحضارات البرشیة    4( تحت أکرث بالد العامل – العدة
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ترجمه ی منت درک مطلب:

»کشور هند هفتمین کشور بزرگ در جهان از نظر مساحت جغرافیایی به شامر می آید و دومین کشور از نظر تعداد ساکنینش شمرده می شود.  در تاریخ های گذشته، 

هند رسزمین متدن »سند« نامیده شده است. چرا که در آن بسیاری از ساختامن های محکم فرهنگی و کنده کاری ها و بناهای تاریخی دیده می شود. تعداد زیادی 

از جشنواره های هندی در طول سال برگزار می شود و مردم بیشاز هر کشور دیگری در جهان به آن ها اهتامم می ورزند! اسالم دین دوم در هند است، با توجه به 

تعداد معتقدان به آن در میان مردم و تعداد مسلامنان در هند به چهارده درصد می رسد. به هند رسزمین ادیان و مذاهب گفته می شود! در آن بسیاری از مردم 

با عقاید مختلف بدون هیچ کشمکشی زندگی می کنند. چرا که آن ها به دیگران احرتام می گذارند و آن ها را تحثیر منی کنند! اما گاهی میان گروه هایی از مردم به 

خاطر دشمنامی که به یکدیگر می دهند، درگیری رخ می دهد! و این امر میان مردم مساله ای طبیعی شده است! مسجد جامع دهلی از افتخارات متدن اسالمی در 

هند و از مظاهر آشتی میان مسلامنان از فرقه های مختلف است!«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 1سوال

با توجه به منت، گاهی کشمکش و نزاع میان مردم در هند بر رس اعتقادات رخ می دهد. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

منت در توصیف کشور هند بود و گزینه 1، یعنی کشور یا رسزمین ادیان منطقی تر است و گزینه های دیگر دورتر هستند. 

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 3سوال

در منت اشاره شده بود که احرتام به عقاید دیگران مانع از ایجاد نزاع و کشمکش می شود!

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( ۴سوال

با توجه به خط اول منت، »هند پرجمعیت ترین کشور جهان بعد از رتبه اول است!« که این موضوع در گزینه 4 عنوان شده است. 
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79- اقَرأ النّص الّتالی ثّم أِجب عن األسئلة مبا یناسب الّنّص:

»هل تَعلُموَن أّن الّنمَل ِمن أَکرثِ املوجوداِت َعلَی األرِض عدداً و أَوَسِعها انتشاراً؟! یوَجُد الیوَم أکرَث ِمن عرشِة آالف ِمن الّنمل ِفی العالَم، ِفی الواقع الّنمُل یَشکُل ُزبَع 

الحیواناِت الرَبیِة، َجمیع هذه األنواعِ تعیُش ِفی ُمجتمعاٍت ُمنظّمٍة ِفی أکرَثِ َمناطِق العامل ِمن الغاباِت االستوائیِة إی الجبال املُرتَِفَعِة! أّن َحیاَة الّنمِل االجتامعیَة تَجَعلُُه 

ِفی ِمَهن ُمختلفٍة ِمنها الُجُنوُد و الُعامُل و الُحّراُس و الَخَدُم. کُلُّ ِمنهم یقوُم بواجِبه و یِجدُّ ِفی َعَملِه! أّما املَلِکُة فهی التَعَمُل أبداً! یِبنی الّنمُل َمساکَنُه تَحَت األرِض 

حوالَی عرشِة أمتاٍر خوفاً ِمن الَعواِمِل الجویِة! ُهناَک ِفی الُقرآِن الکریِم آیٌة تَُدلُّ َعلَی أّن الّنمَل یقِدُر َعلَی الّتکلُِّم إآّل أنَّ صوَت الّنمِل یفوُق سمَع اإلنساِن؛ قاَل اللُّه 

تَعالَی ِفی سورِة الّنمِل ِفی سیاِق قّصِة سیِدنا ُسلیامن)ع(: » ... قالَت مَنلٌَة: یا ایها الّنمُل اُدُخلوا َمساِکَنکُم...««

عین الخطأ حسب النّص:- 1

1(  الیعیُش الّنمُل بصورٍة ُمنَفردٍة!

2( قَد اِنترََشَ الّنمُل فی کّل َمناِطِق األرِض!

3( الحیاُة األجتمعیُّة لیَست خاّصًة لإلنساِن!

4( َخمسٌة و عرشوَن ِفی املئِة ِمن الحیوانات الرَبیِة ِمن الّنمل!

إمأَل الفراَغ مِبا یناسب: »یبِنی الّنمُل َمساکَنُه ِفی أعاملق األرِض ألنّه ...........!«- ۲

1( یحذُر ِمن أصوات اإلنسان!   2( یخاُف ِمَن الَحرارَِة و الرُبُوَدِة و األمطاِر!

3( یَجدُّ فی َعَملِه ویقوُم ِبَخدماتِه!   4( یکرُثُ ِبرُسعٍة و ینترَِشُ ِفی األرض!

عّین الّصحیح َحَسَب الّنّص:- 3

1(  تَُقوُم املَلکُة ِببَعِض واجباِت ُحرّاِسها!

2( یبِنی الَخَدُم بُیُوتاً لِیَحرُُسوا املَلِکَة ِمن العوامل الجویَِّة!

3( الیقِدُر الّنمُل َعلَی الَعیِش ِفی املناطِق الَجبَلیِّة!

4( الیقِدُر اإلنساُن أن یسَمَع الِحواَر بیَن الّنمِل!
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پاسخ

هفتاد و نه

ترجمه ی منت درک مطلب:

از فراوانرتین و گسرتده ترین موجودات روی زمین هستند؟! امروزه بیشرت از ده هزار نوع مورچه در دنیا یافت می شود، در واقع  » آیا می دانید که مورچگان 

مورچگان یک چهارم جانوران خشکی را تشکیل می دهند، متامی این انواع در جامعه هایی منظم در بیشرت مناطق جهان از جنگل های استوایی تا کوه های بلند 

زندگی می کنند! زندگی اجتامعی مورچگان آن ها را در شغل های مختلفی قرار می دهد که از آن جمله رسبازان، کارگران، نگهبانان و خدمتکاران هستند که هر یک 

به وظیفة خودپرداخته و در کارش تالش می کند! اما ملکه هر گز کارمنی کند! مورچگان از ترس عوامل جوی خانه های خود را تقریباً ده مرت زیر زمین می  سازند! در 

قرآن کریم آیه ای وجود دارد که نشان می دهدمورچگان می توانند صحبت کنند، ولی صدای آن ها فراتر از شنوایی انسان است؛ خداوند متعال در سوره ی منل در 

سیاق داستان رسورمان سلیامن )ع( فرمود: )... مورچه ای گفت: ای مورچگان! به خانه  های خود وارد شوید...(«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 1سوال

در گزینه 2 آمده است که »مورچگان در همه ی مناطق زمین گسرتش یافته اند!« که چنین چیزی نادرست است، چرا که براساس منت مورچگان در بیشرت مناطق زمین 

زندگی می کنند نه در همه ی آن.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( ۲سوال

ترجمه عبارت سوال: »مورچگان خانه های خود را در اعمق زمین می سازند، زیرا ...!« در گزینه 2 آمده است: »از گرما و رسما و باران می ترسند!«

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.( 3سوال

در گزینه 4 آ« ده است که انسان منی تواند  گفتگوی میان مورچگان را بشنود!« که براساس منت چنین چیزی درست است. 
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سواالت

هشتاد

80- اقرأ الّنّص التالی ثّم أِجب عن األسئلة مبا یناسُب الّنّص

»أّن الله َخلق املخلوقات و أَلزََم نَفَسه ِبرزِقهم و لَم یرتُکُمم جیاعاً ِعطَاشا، بل کََتَب لِکُّل نفٍس رزقاً معیناً وقّدر لِلّناس َمقادیرَهم، و األرزاُق نوعاِن؛ األُولَی ظاهرٌة لِألبداِن 

کاألَکِل و األُخَری باطنٌة لِلُقلوب والنُُّفوس کالَمعارِف و الُعلوم، فاعلَم إنّک لَن مَتوَت یا عبَدالله حّتی تستکمَل الّرزَق الّذی کَتَبُه اللّه لََک و اعلَم أّن تقسیَم األرزاق بیَن 

الّناِس لِحکمٍة هو یعلُمها، َمَع ذلک ُهناک طُُرٌق کثیرٌة لِزیادِة الّرزق کاإلنفاق و االِستغفار و الّتوبة و الّتوکل َعلَی اللّه. و اعلَم أّن الّرزق یجری لِلَعبد لِیستعیَن ِبه َعلَی 

طاعِة ربِّه اللِیستحِدَمه ِفی ُمحرّماتِه فالّذیَن یستخِدموَن األرزاَق فیام َحرََّم اللُّه کیَف یجیبوَن إذا ُسئلوا یوَم القیامِة؟!«

عّین الخطأ علی حسب الّنّص:- 1

ُل ِمن األرزاق املُقّدرة! 1(  الفهُم و الّعقُّ

نیا نَوعاِن ِمن األرزاق! 2( لِکلِّ َشخٍص ِفی هِذه الدُّ

3( تَوزیُع األرزاِق َعلَی حسب شأِن األفراِد!

4( اإلنسان یأکُل ِررقَه املُقّسم فََقط!

إمأَل الفراَغ مبا یناسب: »إّن الله یعطی الّناس الّرزق ..............!«- ۲

1(  حتّی الیموتُوا ِمن الُجوِع!   2( لِیسأَل ِمنهم یوَم القیامِة َعنه!

3( لِیَعبُدوا اللّه و یُطیُعوُه!   4( لِیتعلَُّموا العلَم و الِحکمَة!

عّین املُناسب لِمفهوم هذه العبارة: »انّک لَن مَتوَت یا عبَدالله حّتی تستکمَل الّرزَق الّذی کَتَبُه اللّه لََک!«- 3

َذ ِمنها! 1(  إّن اللّه یعطیَک نعمَة الحیاِة فَعلَیَک أن تَتلَذَّ

2( إنَّک َحیُّ و تَعیُش حتّی ینتَِهی ِرزقُک املُقّسُم ثُّم مَتوُت! 

3( إّن اللّه قَد الزََم نَفَسُه ِبرزِقَک حتّی تعیَش ِفی راحٍة!

4( إنَّک تَستفیُد ِمن رزِقَک ِفی طاعِة الله فیَزیُدُه اللّه لََک!
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پاسخ

هشتاد

ترجمه ی منت درک مطلب:

»هامنا خداوند مخلوقات را آفرید و خودش را ملزم به روزی دادن به آنان کرده است و آن ها را گرسنه و تشنه رها نساخته است، بلکه برای هر یک روزی مشخصی 

نوشته است و برای مردم مقدارهای روزی آنان را مقدر کرده است. رزق ها بر دو نوع است؛ اول آشکار برای بدن ها می باشد مانند خوردن، ودیگری پنهان است 

برای قلوب و نفوس هم چون معارف و علوم. بدان ای بنده ی خدا که نخواهی ُمرد مگر این که رزقی را که خداوند برای تو نوشته است کامل )متام( کنی و بدان 

که تقسیم روزی ها بین مردم به سبب حکمتی است که او آن را می داند، با این وجود راه های زیادی برای افزایش روزی وجود دارد، مانند انفاق، استغفار، توبه و 

توکل برخدا وبدان که روزی برای بنده جریان می یابد تا او از آن برای اطاعت پروردگارش کمک بگیرد نه برای این که درمحرّماتش آن را به کار گیرد، پس کسانی که 

روزی ها را در آنچه خداوند حرام کرده به کار می گیرند، وقتی روز قیامت مورد سوال واقع شوند، چگونه پاسخ می دهند؟!«

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( 1سوال

در این گزینه آمده است که »تقسیم روزی ها براساس جایگاه افراد است!« که چنین چیزی نادرست است و در منت به آن اشارهای نشده است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.( ۲سوال

»همنا خداوند به مردم روزی می دهد...!« در گزینه 3 آمده است: »برای این که خدا را عبادت کنند و از او اطاعت منایند!«

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.( 3سوال

»ای بنده خدا نخواهی ُمرد تا این که روزی ای را که خدا برای تو نوشته است کامل )متام( کنی!« مفهوم این عبارت در گزینه 2 آمده است که می گوید: »همنا تو 

زنده ای و زندگی می کنی تا این که روزی تقسیم شده تو به پایان برسد، سپس می میری!«
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