
 

قواعد

ى!؟؟  ى ترجمه 800تاست، هیچ جا انقد سوال نیست چه برسه به حل تصویر سواال
ش تستارو قتل عام کنى.  ى  تقابلى در حدیه که مثل داع سواال

س صدام حسین بودن توذهنت رشد مى کنه.  ى حل مى کنى که ح ى  تعریب رو طور سواال
ى قواعد رو قدرتى بهت میدم که از طراح سواد بیشتر، داشته باشى!  سواال
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درس اول

1- »من ذا الّذي یشاهد الشجرة تنمو من حّبة صغیرة و تبّدل إلی غصون نرضة، و ال یتعّجب!«                                                 اختصاصی خارج  99  

1( چه کسی است آنکه نگاهش به درختی بیفتد که از دانه ای کوچک رشد کند و به شاخه های رسسبز تبدیل شود، اّما تعّجب نکند!

2( او کسی است که درختی را که از یک دانهء کوچک رشد کرده و به شاخه هایی تازه تبدیل شده مشاهده می کند، ولی تعّجب منی کند!

3( او کسی است که نگاه می کند به درخت که از دانه ای کوچک منو کرده و تبدیل به شاخه های تر و تازه شده، ولی تعّجب منی کند!

4( کیست آنکه درخت را ببیند که از یک دانهء کوچک منو می کند و به شاخه هایی تر و تازه تبدیل می شود، و تعّجب نکند!

2- »شجراُت حدیقتنا ذات غصون نرضة ألّن اهتاممنا بشؤونها کثیر!«:                                                                                             زبان  98 

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

2( بخاطر رسیدگی و توّجه ما به امور باغ، درختان آن دارای شاخه های تر و تازه ای شده است!

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

4( درختان باغ ما دارای شاخه های تر و تازه  ای است زیرا رسیدگی ما به کارهای آن زیاد است!

3- عّین الّصحیح:                       اختصاصی 99

1( نزل املطُر علی األرايض التي کان لها اغرباٌر و صّیرها َخرضة: باران بر زمین هایی که غبار آلودگی داشت فرو ریخت و آن ها رسسبز شدند!

2( شقَّ املهندسون الجباَل و جّهزوا لنا طریقاً إلی شامل البالد: مهندسان کوه ها را شکافتند و برای ما راه شامل کشور را باز کردند!

3( زانت اُّمي غرفتي بأنجم ورقّیة جمیلة لحفلة میالدي: مادرم به خاطر جشن تولدم، با ستاره های کاغذی اتاقم را به زیبایی زینت داد!

4( نُرید من اللّه أن یجعل لنا لساَن الّصدق يف اآلخرین: از خدا می خواهیم که برای ما یاد نیکو را در میان آیندگان قرار دهد!

4- عّین ما فيه جمع سامل للمؤنّث:                      انسانی 1400   

1( أنشد الّشاعُر قصيدًة طويلًة، األبياُت الجميلة فيها كثرية!                               2( استمعنا إىل أصوات الطّيور يف الغابة و هي جميلة و كثرية! 

ر يف الوصول إليها!  3( إن يُنَقل الّنفُط بواسطة األنابيب فال نَحتاج إىل آالت لتقليل الّضغط!               4( بعُض األعامل تَحتاج إىل أوقات معيّنة فيجب أن ال نَتأخَّ

5- عّي ما فيه جمع سامل للمذكّر:                              خارج انسانی  1400 

1( إن كنت من الصامئني فال تكذب يف أعاملك!                                               2( لكّل بلد قوانني خاّصة يجب عىل الّناس اتّباعها!

3( الدالفني حيوانات تُحّب اإلنسان أكرث من غريها!                                          4( علينا أن نُساعد املساكني خاّصة يف فصل الّشتاء! 
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6- عّي نوع الجمع يختلف عن الباقي:                                                 رياضی  98 

1( رأيت هؤالء املؤمنني يف املسجد!             2( علينا أن نرحم املساكني!

3( شاهدت الطاّلب جالسني يف الصّف!               4( اتّحاد املسلمني يسبّب تقّدمهم!

7- عّي ما ليس فيه جمٌع سامل للمؤنث:                        تجربی   98 

1( لَطَمنا العدوَّ أشدَّ اللّطامت!                     2( يل جّواٌل من أّدق الجّواالت الجديدة!

3( لبعض أولياء الله كرامات كثرية!                 4( صوُت تالوة القرآن ِمن أجمل األصوات لنا!

8- عّین ما لیس فیه جمٌع ساملٌ للمؤنث:                          زبان   98 

1( ِمن صفات املؤمنین بَشاشة الوجه!               2(  َدفعُت له مقداراً من الّریاالت الّتي کانت معي!

3( األرُض کرٌة من الُکرات يف الفضاء!            4( الّذین یُقتَلوَن يف سبیل الله لیسوا من األموات!

9- عّین ما فیه جمٌع سامل للمؤنث:                                                            هرن  98

1( أجمل األصوات لصوت القرآن!            2( أوقات الدراسة تبدأ من الثامنة َصباحاً!

3( هذه األبیات تتعلّق بشاعر کبیٍر!           4( تبدأ اإلدارات عملها من الثامنة صباحاً!

10- عّین ما فیه املرتادف:                           زبان  98

1( ازدادت املفردات العربیّة يف الفارسیّة بعد ظهور اإلسالم!         2( بعد أن نزل املاء من االسامء أصبحت األرض مخرضّة!

3( دارنا يف هذا الّشارع ولکّن بیت زمیيل يف شارع آخر!           4( أصبح املؤمنون بنعمة ربّهم إخواناً!

11- عّي ما ليس فيه من املتضاد:                                 تجربی 98 

1( كّل يوم يحتوي عىل ليل و نهار!                2( الّشمس و القمر کُرتان من الكرات الساموية!

3( القيام و القعود من أعامل الّصالة!              4( إّن اللّه يُخرج املؤمنني من الظّلامت إىل الّنور!

12- عّین ما فیه التّضاد:                                           خارج   98

1( القیام و القعود من أعامل الصالة!              2( الّشمس و القمر کوکبان يف الّسامء!

3( ینزل الثّلج و املطر من السامء يف فصل الشتاء!            4( ممنوع علی املسلم األکُل و الّشب يف شهر رمضان!

13- عّین ما فیه املتضاّد:                                                 هرن  98

1( هذه القریة قرب املدینة و یعمل أکرث الّناس فیها بالّزراعة!          2( الیوم اِشرتت االُّم لباساً رخیصاً لولدها مبناسبة یوم میالده!

3( يف بدایة األمر مل یُشاهد تقّدماً يف عمله ولکّنه يف الّنهایة نجح!        4( صارت هذه الطّالبُة ناجحًة و أصبح والداها مرسورین و أعطیاها جائزة!

14- عّي »ما« ليست من أدوات الّنفي:                         زبان  1400 

1( ما اشتغلت أّمي يف األسبوع املايض إاّل بأعامل البيت!             2( ما من أرسة إاّل و هم مرسورون بزيارة بعضهم بعضاً!

3( ما نَطلبه منكم هو اِهتامُمكم بالّدرس و بواجباتكم املدرسيّة!        4( ما تصّفحُت الكتاَب إاّل ملعرفة املوضوعات الّتي جاءت فيه!

سواالت اختصاصی کنکور پایۀ دهم 
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15- عّین الخطأ يف نفي الفعل:                      اختصاصی 98

1( أنفقُت من مايل = ما أنفقُت من مايل!          2( اُکتُْب هذه العبارة = ال تکتْب هذه العبارة!

3( یُحاول يف الحیاة = ال یُحاول يف الحیاة!             4( سأکتب الرّسالة = ألن ال أکتب الرّسالة!

16- عّین کلمة »ما« مضافاً إلیه )بالنظر إلی املعنی(:                                  زبان  99

1( أعظُم ما يف الحیاة أن یبقی العقُل شابّاً!           2( ملَ تقول ما لیس لك به علٌم!

3( العلُم ما ینفعك و العقُل ما یوصلك إلیه!             4( اُنظر إلی الّسامء لیالً حتّی تُشاهد ما رأیتُه أنا!

17- عّین االسم مضافاً و موصوفاً معاً:                     اختصاصی  99

عنا علی األعامل الحسنة!           2( من بین املالبس ذات األلوان املختلفة، األبیض منها أجمل! 1( معلّمنا املُشفق محبوًب عندنا و یُشجِّ

3( حلویّات هذا الحلوايّن لذیذٌة و یبیعها للّناس کّل یوم!              4( الّصدیق الّصالح مفیٌد لنا و إن کان بعیُدا عّنا عادًة!

18- عّین االسم مضافاً و موصوفاً معاً:                    اختصاصی  99

1( قرأ املعلّم قصیدة الّشاعر أحمد شوقی الجمیلة يف الّصف بصوت جمیل!          2( طلب املریض هذه األدویة املکتوبة علی الورقة من الطّبیب الّصیديّل!

3( یکذب اإلنسان الّضعیف دامئاً ألنّه یُحّب االبتعاد عن الحقیقة!                       4( ساعدت املمرّضُة الحنون رجالً تصادم بالسیّارة يف الّشارع!
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درس دوم

1- »قررُت مع أخي الصغیر أن نذهب غداً رأس الّساعة العارشة و الّنصف ملشاهدة آثار املتحف التاریخّیة!«:     خارج  99   

1( با برادر کوچکم قرار گذاشتم فردا رأس ساعت ده و نیم به مشاهده آثار تاریخی موزه برویم!

2( با برادر کوچکرت قرار گذاشتیم رأس ساده ده و نیم فردا به دیدن آثار موزه های تاریخی برویم!

3( من و برادر کوچکرتم قرار گذاشته ایم فردا رس ساعت ده و نیم برای مشاهدهء آثار تاریخی به موزه برویم!

4( من با برادر کوچکم قرار گذاشتم رس ساعت ده و نیم صبح فردا برای دیدن آثار تاریخی در موزه ها برویم!

2-  »كّل يوٍم أرکب الّسّیارة يف الساعة السادسة و الّنصف حّتی أصل إلی بیتنا يف الثامنة إاّل ُربعاً!«:                       خارج  98   

1( هر روز ساعت شش و نیم سوار ماشین می شوم تا یک ربع به هشت مانده به خانه مان برسم!

2( ساعت شش و نیم هر روز سوار اتومبیل می شوم تا این که ساعت هشت و ربع به خانه مان برسم!

3( همه روزه ساعت شش و نیم سوار تاکسی می شدم و در ساعت یک ربع به هشت به خانه می رسیدم!

4( ساعت شش و نیم همه روزه سوار تاکسی می شدم و در ساعت هشت یک ربع کم به خانه می رسیدم!

3- ﴿لقد أرسلنا من قبلک ُرسالً إلی قومهم فجاؤوهم بالبّینات﴾:                انسانی خارج 98

1( قبل از تو رسوالن را برای قومشان ارسال کردیم، و آنها بیّنات را برایشان آوردند!

2( فرستادگان را قبل از تو برای مردمشان مبعوث کردیم و آنها معجزات با خود آوردند!

3( رسوالن را پیش از تو برای اقوام آنها ارسال کردیم و آنان به همراه خویش بیّنات آوردند!

4( پیش از تو پیامربان را برای قوم آنها فرستادیم و آنان دلیل روشن را به همراه خود آوردند!

4- »إن تقصد أن ترمی النُّفایات فی مکان غیر مناسب، فاعلم أنّک ضّیعت حقَّ الّناس!«:                اختصاصی  98    

1( اگر قصد کنی زباله ها را به مکانی نامناسب پرتاب کنی، بدان که تو حق مردم را ضایع ساخته ای!

2( اگر قصد کردی زباله ها را در جایی نامناسب پرت کنی، این را بدان که حق مردم را تباه ساختی!

3( هرگاه خواستی زباله ها را به جای نامناسبی بیندازی، پس آگاه باش که حق مردم را ضایع ساختی!

4( هرزمان که خواستی زباله هایی را به سمت مکان نامناسبی بیندازی، پس با آگاهی حق مردم را تباه کرده ای!

5- »واجُبنا کمواطن مسؤول هو ااّل نَرمي نفایاتنا يف مکان غیر مناسب أؤال، ثّم نَنصح اآلخرین!«:         اختصاصی خارج 98  

1( وظیفه ما که شهروندی مسؤول هستیم، ابتدا نریخنت زباله در جای نامناسب است، سپس نصیحت کردن دیگران!

2( تکلیف همه شهروندان مسؤولیت پذیر این است که زباله های خود را در جای غیرمناسب نریزد و دیگران را هم از این کار نهی کند!

3( از وظايف يك شهروند مسؤول اين است که زباله های خود را در جای غیرمناسب نریزد و دیگران را هم از این کار نهی کند!

4( تکلیف ما به عنوان یک شهروند مسؤول این است که اول زباله های خود را به جای غیرمناسب پرت نکنیم، سپس دیگران را نصیحت کنیم!

6- عّي الصحيح:                        انسانی 1400     

1( أنا كتبت مقالتي العلمّية الثالثة يف مثاين صفحات قبل عرشة أشهر: من سومین مقاله علمی  خود را ده ماه پیش در هشت صفحه نگاشتم!

2( يف املباراة املاضية سّجل فريقنا سّتة أهداف و الفريق املقابل ثالثة: در مسابقه گذشته تیم ما ششمین گل را ثبت کرد در حالیکه تیم مقابل سومین را .

3( من غرس خمس شجرات يف اليوم الخامس عرش من شهر اسفند فله ثالث جوائز: هرکس در روز پانزده اسفندماه پنج درخت بکارد سومین جایزه برای اوست. 

4( كّل طالب يقرأ أربعة كتب من هذين املؤلّفي االثني سُتعطَى له جائزٌة واحدة نفيسة: به هر دانش آموز که چهار کتاب این دو نویسنده را بخواند جایزه گرانقیمتی داده خواهد شد.
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7- عّین الّصحیح:                   انسانی خارج  99

1( إيّن قد قبلُت مسؤولیَة إطفاء مکیِّف الهواء بَعد أن تَفرَغ املکتبُة من الطاّّلب: من مسؤولیّت خاموش کردن کولر را بعد از خالی شدن کتابخانه از دانش آموزان، پذیرفته ام!

2( یتلو هذا الطّالُب القرآَن کلَّ یوم يف االصطفاف الّصباحّي: این دانش آموزی است که هر روز در صف صبحگاهی قرآن می خواند!

3( إن نَصْل إلی الّنجاح يف بدایة األمر فال معنی للّسعي: اگر در ابتدای کار موفّق می شدیم تالش مفهومی نداشت!

4( ملّا جاءتني اُّمي بالطّعام شکرتُها کثیراً: وقتی مادرم همراه با غذا بیاید، از او بسیار تشکر می کنم!

8- »یک ساعت تفکّر بهرت از هفتاد سال عبادت است!« عّین الّصحیح:                      رياضی  99

1( تفّکر ساعٍة خیٌر من عبادة سبعیّن سنة!              2( الساعة يف التفّکر أفضل من سبعیّن سنة العبادات!

3( التفّکر يف الساعة خیٌر من العبادة من سبعین الّسنة!             4( ساعة واحدة من التفّکرات أفضل من سنة سبعین من العبادات!

9- عّین الخطأ عن »اللّوحة«:                       انسانی   99   

1( مُنارس الدروس علیها!               2( نکتب علیها أخبارا عاّمٌة!

3( ال نجدها إالّ کبیرٌة و بألوان مختلفة!            4( نرسم علیها إشارات املرور و الّصور الجمیلة!

10- عّین غیراملناسب للفراغ: »نصحُت الطّفل الّذي ....... النفايات عىل األرض!«              انسانی خارج 99

1( رمی               2( زان               3( ألقی                      4( ترك

11- عّي الّصحیح للفراغ:» دخلُت الغرفة فوجدتها فارغة ، فقمت ب  .... املصابیح!«         خارج 99

1( حفظ          2( إطفاء              3( تکسري                     4( اشرتاء

12- عّي الخطأ ) عن العدد و املعدود(:                  اختصاصی  1400

1( إن تَطلب أن تُشاهد نتيجَة عملك يف عش سنواٍت فاغرس الشجرَة،                 2( و إذا تُريد أن تَصل إىل نتيجٍة أرسع مثالً يف سنة واحدة فازرع القمَح، 

3( و إن تَعزم تربيَة إنساٍن فانظر إىل أكرث من تسعٍة و تسعني عاماً،                     4( و إذا تُريد أن تَدخل الجامعَة فعليك أن تَدرَس اثنتي عشة سنواٍت ! 

13- عّي الخطأ عن تعيي الساعة: الثانية عرشة إاّل ربعاً:                    ریاضی   1400     

1( 11/54                                      2( الحادية عشة و خمس و أربعون دقيقة 

3( 30 و 11 دقيقه                    4( 12 إال خمس عشة دقيقة 

14- عّین الّصحیح للفراغ: »نجح سعیٌد يف املسابقة و حصل علی الجائزة الذهبّیة، فهو الفائز ... .!«                     رياضی  99

1( األحد         2( األّول          3( الواحد       4( األولی

15- عّین الّصحیح للفراغین: »ذهبت مع ارُسيت إلی سفرة یوم األحد. طالت سفرتُنا ثالثة أیّام. رجعنا يف الساعة السابعة صباحاً. کّنا خمس ساعات يف الطریق، فوصلنا 

يف الساعة ...... من یوم ..... إلی بیتنا!«                        تجربی 99

1( الثانی عش / الثالثاء           2( الثانیة عشة / األربعاء

3( الثانی عش / األربعاء             4( الثانیة عشة / االثنین
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7- عّین الّصحیح:                   انسانی خارج  99

1( إيّن قد قبلُت مسؤولیَة إطفاء مکیِّف الهواء بَعد أن تَفرَغ املکتبُة من الطاّّلب: من مسؤولیّت خاموش کردن کولر را بعد از خالی شدن کتابخانه از دانش آموزان، پذیرفته ام!

2( یتلو هذا الطّالُب القرآَن کلَّ یوم يف االصطفاف الّصباحّي: این دانش آموزی است که هر روز در صف صبحگاهی قرآن می خواند!

3( إن نَصْل إلی الّنجاح يف بدایة األمر فال معنی للّسعي: اگر در ابتدای کار موفّق می شدیم تالش مفهومی نداشت!

4( ملّا جاءتني اُّمي بالطّعام شکرتُها کثیراً: وقتی مادرم همراه با غذا بیاید، از او بسیار تشکر می کنم!

8- »یک ساعت تفکّر بهرت از هفتاد سال عبادت است!« عّین الّصحیح:                      رياضی  99

1( تفّکر ساعٍة خیٌر من عبادة سبعیّن سنة!              2( الساعة يف التفّکر أفضل من سبعیّن سنة العبادات!

3( التفّکر يف الساعة خیٌر من العبادة من سبعین الّسنة!             4( ساعة واحدة من التفّکرات أفضل من سنة سبعین من العبادات!

9- عّین الخطأ عن »اللّوحة«:                       انسانی   99   

1( مُنارس الدروس علیها!               2( نکتب علیها أخبارا عاّمٌة!

3( ال نجدها إالّ کبیرٌة و بألوان مختلفة!            4( نرسم علیها إشارات املرور و الّصور الجمیلة!

10- عّین غیراملناسب للفراغ: »نصحُت الطّفل الّذي ....... النفايات عىل األرض!«              انسانی خارج 99

1( رمی               2( زان               3( ألقی                      4( ترك

11- عّي الّصحیح للفراغ:» دخلُت الغرفة فوجدتها فارغة ، فقمت ب  .... املصابیح!«         خارج 99

1( حفظ          2( إطفاء              3( تکسري                     4( اشرتاء

12- عّي الخطأ ) عن العدد و املعدود(:                  اختصاصی  1400

1( إن تَطلب أن تُشاهد نتيجَة عملك يف عش سنواٍت فاغرس الشجرَة،                 2( و إذا تُريد أن تَصل إىل نتيجٍة أرسع مثالً يف سنة واحدة فازرع القمَح، 

3( و إن تَعزم تربيَة إنساٍن فانظر إىل أكرث من تسعٍة و تسعني عاماً،                     4( و إذا تُريد أن تَدخل الجامعَة فعليك أن تَدرَس اثنتي عشة سنواٍت ! 

13- عّي الخطأ عن تعيي الساعة: الثانية عرشة إاّل ربعاً:                    ریاضی   1400     

1( 11/54                                      2( الحادية عشة و خمس و أربعون دقيقة 

3( 30 و 11 دقيقه                    4( 12 إال خمس عشة دقيقة 

14- عّین الّصحیح للفراغ: »نجح سعیٌد يف املسابقة و حصل علی الجائزة الذهبّیة، فهو الفائز ... .!«                     رياضی  99

1( األحد         2( األّول          3( الواحد       4( األولی

15- عّین الّصحیح للفراغین: »ذهبت مع ارُسيت إلی سفرة یوم األحد. طالت سفرتُنا ثالثة أیّام. رجعنا يف الساعة السابعة صباحاً. کّنا خمس ساعات يف الطریق، فوصلنا 

يف الساعة ...... من یوم ..... إلی بیتنا!«                        تجربی 99

1( الثانی عش / الثالثاء           2( الثانیة عشة / األربعاء

3( الثانی عش / األربعاء             4( الثانیة عشة / االثنین
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16- عّین الّصحیح للفراغین: »ذهبُت مع أحد عرش زمیالً من زمالئی إلی املکتبة يف الساعة السابعة صباحاً، رجع ِمّنا زمیالن اثنان ولکّننا بقینا خمس ساعات هناك. 

رياضی 99 عند الرجوع کان عددنا ..... أشخاص و کانت الّساعة .....!«          

1( عشة / ثاين عش!            2( تسعة / ثاين عش!

3( عشة / الثانیة عشة!             4( تسعة / الثانیة عشة!

17- عّین املناسب للفراغین: »أیّام االُسبوع ............... و الیوم الوسط منها ...............!«.       زبان  99

1( سبعة – اثنین      2( سبعة – الثالثاء           3( سابعة - االثنین   4( سابعة – ثالثاء

18- عّین الّصحیح للفراغین: »کان يف فریقنا أحد عرش العباً، طال لعبنا مّدة ساعتین. َمضت عرشون دقیقة من اللعب. ُجرح العبان اثنان ِمّنا واصل .......... العبین 

املباراة ملّدة ........ دقیقة إلی نهایة اللّعب!«              هرن 99

1( سبعة / ساعة و أربعین              2( تسعة / ساعتین و عشین

3( ستّة / ساعتین إالّ عشین           4( تسعة / ساعة و أربعین

19- »یرتك الطالُب البیَت و یذهب إلی املدرسة بعد أن یأکل َغداَءه!« عّین الّصحیح: الطالب یدرس ............                      هرن  99

1( لیالً!                        2( مساًء!                          3( صباحاً!                 4( نهاراً!

20- عّین الخطأ للفراغ:»یذهب طاّلب صّفنا إلی املکتبة يف الّساعة الّثامنة و النصف و یرجعون بعد أربع ساعات فیجلسون يف مکانهم ...!« اختصاصی 99 

1( نصف ساعة بعد الثانیة عشة!              2( يف الثانیة عشة و ثالثین دقیقة!

3( يف الواحدة و ثالثین دقیقة بعد الظهر!            4( نصف ساعة قبل الواحدة بعد الظهر!

21- عّین الّصحیح للجواب عن الّسؤال: »تبدأ أعامُل املکتبات العاّمة يف الّساعة الّثامنة إاّل ثلثاً!« يف أیّة ساعة تبدأ األعامل؟              اختصاصی 99

8 : 40 )4                                 8 : 20  )3         7 : 40 )2         7 : 20  )1

22- عّي الّصحيح:                          انسانی  98 

1( عشون رياالً يف خمسة يساوي مائة رياٍل!              2( تسعون رياالً ناقص عشين يساوي ستنّي رياالً!

3( أحد عش رياالً زائد تسعة يساوي سبعة رياالٍت!          4( مثانون رياالً تقسيم عىل عشين يساوي أربعني رياالً!
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درس سوم و چهارم

عون عمالءهم أن يُفرّقونا!«:                 ریاضی   1400   1- »االحتفاظ بالوحدة فضٌل ألّمتنا املفكِّرة، ولكّن األعداء يُشجِّ

1( حفظ وحدت، برتری برای امت متفّکر ماست، که دشمنامنان عوامل خود را به پراکنده ساخنت ما تشویق می کنند !

2( حفظ وحدت برای اّمت متفکر ما فضیلتی است، ولی دشمنان، مزدوران خود را تشویق می کنند که ما را پراکنده کنند!

3( نگه داشنت وحدت امت اندیشمندمان، فضیلتی است که دشمنان ما مزدوران را تشویق می کنند ما را پراکنده سازند !

4( نگه داشنت وحدت برای امت ما که اندیشمند است فضلی بشامر می آید، ولی دشمنان عوامل خود را تشویق به پراکنده شدن ما می کنند!

2- »ال يَرَض أخي أن يَسبَّ َمن َسَخطه، و ِبحلمه يُريض اللَه «:                     انسانی 1400      

1( برادرم را دشنام دادن به کسی که او را خشمگین کرده خشنود منی کند، و بردباریش خدا را راضی می مناید!

2( برادرم را دشنام دادن کسی که او را عصبانی کرده راضی منی کند، و خداوند از بردباریش راضی می شود!

3( برادرم رضایت منی دهد که دشنام دهد به کسی که او را عصبانی کرده، و خداوند از بردباریش خشنود می گردد! 

4( برادرم راضی منی شود به کسی که او را خشمگین کرده است دشنام دهد، و با بردباریش خدا را خشنود می سازد! 

3- »كثريٌ من الّناس ال يُفكّرون أكرث من مرّتي أو ثالث مّرات سنويّاً، ولكّن العلامء ال يُضّيعون أوقاتَهم و يفکّرون دامئاً!«                خارج   1400     

1( اکرث مردم بیشرت از دو بار یا سه بار فکر منی کنند ولی علامء اوقاتشان را ضايع نكرده در طول سال، همیشه می اندیشند!

2( بسیاری از مردم ساالنه بیش از دو یا سه بار منی اندیشند، اما دانشمندان اوقات خود را تلف منی کنند و همیشه تفکر می کنند!

3( کثیری از مردم هستند که سالیانه بیش از دو سه دفعه فکر منی کنند، ولی علام زمان خود را تلف ننموده اند و دامئاً در تفکر هستند!

4( مردم بسیاری هستند که در سال بیشرت از دو یا سه بار اندیشه منی کنند، ولیکن اندیشمندان زمان را تباه منی کنند و دامئاً فکر می کنند!

4- ﴿إّن هذه اُّمتكُم اُّمًة واحدة و أنا ربُّكم فاعبدوِن﴾:                 اختصاصی 1400

1( قطعاً امت شام امتی واحد است و من پروردگارتان می باشم پس مرا بپرستید! 

2( بی گامن این امت شام اّمتی یگانه است و من خدای شام هستم پس مرا بپرستيد! 

3( هامنا این اّمت شامست اّمتی یگانه و من پروردگارتان هستم پس مرا پرستش کنید!

4( بدون شک این اّمت شام است که اّمتی واحد می باشد و من خدای شام میباشم پس فقط مرا پرستش کنید!

5- ﴿اِصرِب إنَّ وعَد الله حٌق، و استغفر لذنبك ...﴾:             هرن 99

1( صرب پیشه کن هامنا وعده خداوند حّق است، و برای گناهت آمرزش بخواه ... !

2( شکیبایی پیشه کن زیرا وعده الله بحّق است، و برای گناهانت استغفار کن ... !

3( صرب را پیشه خود بساز که وعده الله حقیقت است، و خدا برای گناه تو مغفرت خواست ... !

4( شکیبایی نشان بده هامنا وعده خدای تو حقیقت است، و برای گناهان خویش آمرزش طلب کن ... !

6- »قّوة هذا اإلعصار تَسحب األسامك إلی مکان بعید علی بُعد مائََتي کیلومرتِ من املُحیط األطليّس!«:                   رياضی  99   

1( قدرت این گردباد ماهی ها را به مکانی دور، در فاصلهء دویست کیلومرتی از اقیانوس می کشانَد!

2( چنین گردبادی با قدرت، ماهی ها را به مکان دور، در دویست کیلومرت دورتر از اقیانوس اطلس می اندازد!

3( نیروی این طوفان ماهی ها را به سوی مکان دور، در دویست کیلومرت آن طرف تر از اقیانوس اطلس می کشانْد!

4( این گردباد با نیروی زیاد، ماهی ها را به سمت مکانی دوردست، در فاصلهء دویست کیلومرتی اقیانوس اطلس پرتاب می کند!
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درس سوم و چهارم
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7- »الغریب يف هذه الظّاهرة أّن األسامک متعلِّقٌة مبیاه املحیط األطليّس الّذي هو أبعد من هناک مبائتی کیلومرت!«:      زبان 98   

1( عجیب است در این پدیده که ماهیان متعلّق به آب های اقیانوس اطلسی است که دویست کیلومرت دور از آنجاست!

2( عجیب در این پدیده  این است که ماهیها به آب های اقیانوس اطلسی که دویست کیلومرت دورتر از آنجاست تعلّق دارد!

3( در این پدیده، شگفت آور است که  این ماهیان به آب های اقیانوس اطلسی تعلّق دارند که از آنجا دویست کیلومرت دورتر است!

4( در این پدیده، شگفتی در این است که  این ماهی ها به آب های اقیانوس اطلس متعلّقند که از آنجا دویست کیلومرت، دور می باشد!

8- ﴿اللُه ويُل الّذین آمنوا یُخرِجهم من الظّلامت إلی الّنور﴾:         خارج  99   

1( الله رسور آنان است که  ایامن بیاورند و آنها از ظلمت بسوی نور خارج می شوند!

2( خداوند ولّی کسانی است که  ایامن آورده اند، آنان را از تاریکیها بسمت نور خارج می سازد!

3( خداوند رسوری دارد بر آنان که  ایامن آوردند و آنان از تاریکی خارج می شوند و به سمت نور می روند!

4( الله والیت دارد بر کسانی که  ایامن آورده باشند، و آنها را از ظلمت بیرون می آورد و به سوی نور می برد!

9- ﴿يا أيُّها النَّاس؛ إِنَّا َخلقناكم مْن ذكر و أُنْثی و جعلناكم ُشُعوباً َو قبائَل لَتعاَرفوا ... ﴾: هان ای مردم .....                   رياضی  99    

1( هامنا ما شام را از یک نر و یک ماده آفریدیم و شام را ملت ها و قبایل قرار دادیم تا با یکدیگر آشنایی یابید ... ! 

2( شام را قطعاً به شکل نر و ماده آفریده ایم و ملت ها و قبایل را در شام قرار دادیم باشد که با هم انس بگیرید ... !

3( شام را بدون شک به صورت مذکّر و مؤنّث آفریده ایم و شعبه ها و عشیره ها از شام قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید ... !

4( قطعاً ما شام را از یک مرد و یک زن خلق کردیم و به هیئت اقوام و قبیله ها پدید آوردیم تا شاید یکدیگر را بشناسید ... !

تجربی 99 10- ﴿ُقل یا أهل الکتاب تعالَوا إلی کلمٍة سواٍء بَیننا و بینکم أالّ نَعبد إالّ الله ... ﴾: بگو ای اهل کتاب ...      

1( به سمت سخنی یکسان بین ما و خودتان بیایید که، به جز خداوند را نپرستیم ...

2( به سوی سخنی بیایید که بین ما و شام یکسان بوده است و فقط الله را بپرستیم ...

3( به سوی کلمه ای بشتابید که بین شام و ما برابر بوده است و به غیر از الله را نپرستیم ...

4( به سمت کلمه ای یکسان بشتابید که بین ما باشد، و اینکه فقط خداوند را بپرستیم ...

11- »علینا أن نحرتم األدیاَن اإللهّیة و أن نتعایش مع املعتقدین بها تعایشاً ِسلمّیاً«:                       تجربی  99

1( بر ما است به دین های خدایی احرتام گذاریم و با کسانی که به خدا اعتقاد دارند با مساملت زندگی کنیم!

2( بر ما است که به ادیان الهی احرتام بگذاریم و با معتقدین به آن ها زندگی ُمساملت آمیزی داشته باشیم!

3( بر ما واجب است که به ادیان خدایی احرتام کنیم و با کسانی که معتقد هستند با مساملت زندگی کنیم!

4( بر ما الزم است دین های الهی را محرتم شمرده با معتقدان به آن زندگی ساملی را داشته باشیم!

12- ﴿أنزل من السامء ماًء فأخرج به من الثمرات رزقاً لکم﴾:         زبان  99 

1( آب را از آسامن نازل کرد و از میوه ها روزی برای شام قرار داد! 

2( از آسامن آب را نازل کرد و از مثره ها روزی برای شام بیرون آمد!

3( آبی از آسامن فرو فرستاد و به وسیلهء آن مثره های رزق را برای شام خارج ساخت!

4( از آسامن آبی فرو فرستاد پس به وسیلهء آن از میوه ها رزقی را برای شام خارج ساخت!
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13- »دانشمندان از شناخنت راز آن پدیدهء عجیب ناامید شدند!«. عّین الّصحیح:                 اختصاصی  99    

1( یئس العلامء من معرفة رّس تلك الظّاهرة العجیبة!         2( قد یئس علامء من علم الرّس لتلك الظّاهرة العجیبة!

3( أیس العلامء من التعرّف علی هذه الظّاهرة العجیبة!          4( أصبح العلامء يف یأس من تعارف لهذه الظّاهرة العجیبة!

14- عّي املناسب عن املفهوم : » الّناس نياٌم فإذا ماتوا انَتبهوا«:       اختصاصی خارج 1400  

1( عمری به جهل غافل از مرگ             جان را بدهیم سقوط چون برگ! 

2( تا چنین زنده ای تو در خوابی          چون مبیری متام دریابی! 

3( دیگر سخن از غفلت ایّام چه سود          آن دم که طعام شکم گور شدم!

4( آدمی تا کی تو را در خواب غفلت بودن         با بدیها و پلیدیهای دل همرنگ شدن!

15- عّي الصحيح للفراغ: »... مجالسُة هذا الّصديق املجتهد إىل نَجاحٍ يف أعاملنا أكرث من َقبل.«         خارج انسانی 1400

بتنا             3( قّربتنا                                    4( قّربت مّنا  1( اقرتبتنا             2( تقرَّ

16- عّي فعالً ليس فيه حرف زائد:                         هرن  1400                          

1( ُيَنع التّلميُذ عن الكسل و هو صعٌب له!           2( يُحرّك الحيوان َذنَبه لطرد الحشات! 

3( نُجلس ضيوفَنا يف صدر الغرفة الحرتامهم!          4( لِيمتنع الحارُس من الّنوم حني الحراسة! 

17- عّي حرف »ن« من الحروف األصلّیة للفعل:                انسانی خارج   99

1( یَنتقل الّنفُط بالناقالت يف املناطق الّتي ال توجد األنابیُب!                              2( ال تَنقطع األشجاُر يف الغابات إالّ و هو خسارٌة لبیئتنا!

3( یَنطلق طائُر الطّنان برسعة و یتوقّف برسعة أیضاً!                                      4( إذا یَنکرس سوُر الجهل نَبتعد نحن عن الحامقة!

18- عّي حرف »ن« من الحروف األصلّیة للفعل:                         انسانی  99 

1( إذا یَنکرس سوُر الجهل نَبتعد نحن عن الحامقة!                                          2( ینطلق طائُر الطّنان برسعة و یتوقّف برسعة أیضاً!

3( ال تنقطع األشجار يف الغابات إالّ و هو خسارة لبینتنا!                                   4( یَنتقل الّنفُط بالناقالت يف املناطق الّتي ال توجد األنابیُب!
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درس پنجم

1- »إنّنا نَرى الكثري من البّط يسبح يف املاء البارد يف الّشتاء، و اإلنساُن ليس كذلك !« :             اختصاصی 1400 

1( ما بسیاری از اردکها را می یابیم که در آب رسد زمستان شنا می کنند، در حالی که انسان چنین نیست!

2( اردکهای زیادی را می بینیم که در رسمای زمستان در آب شنا می کنند، و حال آنکه انسان چنین منی باشد! 

3( ما بسیاری از اردکها را می بینیم که در زمستان در آب رسد شنا می کنند، و حال آنکه انسان این چنین نیست! 

4( اردکهای زیادی را می یابیم که در زمستان رسد در آب شنا می کنند، در حالی که انسان این چنین منی باشد! 

2- »ال شّك أّن کیفّیة استعامل األعشاب الطّبّیة عند الحیوانات الّصحراویة و الطّیور، قد ساعدت اإلنسان يف ُصنع األدویة!«:                 انسانی  99  

1( چگونگی به کارگیری گیاهان طبّی نزد حیوانات صحرایی و پرندگان، بدون شک به انسان در ساخنت داروها کمک کرده است!

2( چگونگی به کار گرفنت گیاهان پزشکی در حیوانات بیابانی و پرندگان، بالشک به انسان در ساخت داروها کمک کرده بود!

3( بدون شک نحوهء کاربرد گیاهان دارویی نزد حیوانات و پرندگان صحرایی، به انسان در پیدایش داروها یاری رسانده است!

4( بالشک نحوهء کاربرد گیاهان پزشکی در حیوانات و پرندگان بیابانی به انسان برای ایجاد داروها یاری رسانده بود!

3- »هناک فی عمق ظالم املحیط أسامٌک ُمضیئة اُشاهدها أنا متعّجباً!«:                 اختصاصی  98    

1( در عمق تاریک اقیانوس ماهیهایی نورانی اند و من آنها را متعجبانه مشاهده می کنم!

2( در اعامق تاریک اقیانوس ماهیهای نورانی هستند که من با شگفتی به آنها نگاه می کنم!

3( در عمق تاریکی اقیانوس ماهیهایی نورانی وجود دارد که من آنها را با تعجب مشاهده می کنم!

4( در تاریکی اعامق اقیانوس ماهیهایی نورانی وجود دارند، من در حالی که متعجبم آن ها را می نگرم!

4- »ابر، بخار مرتاکمی  است در آسامن که باران از آن فرو می ریزد!«:                      انسانی 99

1( الّسحاب، املرتاکم يف السامء و املطر نزل منه!          2( الغیم، بخار مرتاکم يف الّسامء ینزل منه املطر!

3( الغیوم، البخار املرتاکم يف الّسامء ینزل منه مطر!         4( الّسحاب، مرتاکم يف السامء و البخار نزل منه املطُر! 

5- »بعضی حیوانات با غریزه خود گیاهان داروئی را می شناسند!«. عّین الّصحیح:       اختصاصی خارج  99    

1( إّن البعض من حیوانات بغریزتها تعلم األعشاب الطیّبّة!           2( إّن بعض الحیوانات تعرف بغریزتها األعشاب الطیّبّة!

3( تعرف بعض من الحیوانات أعشاباً طبًّیّا بالغریزة!         4( تعلم بعض حیوانات أعشاباً طبًّیّا بالغریزة!

6- عّي ما ليس فيه جملة فعلية:                خارج انسانی  1400 

1( الجولُة العلميّة عمٌل مفيد لنا تُفرِّحنا رغم صعوبتها!          2( ال كاتَِب إاّل أن يكون مجتهداً يف الكتابة، فاُكتب كثرياً! 

3( إّن الطنّي تراٌب يُختلَط باملاء و لو زالت عنه الرّطوبة!         4( حتّى الورد املُتساقط عىل األرض جاملُه كثرٌي للّناظرين! 

7- عّي ما فیه الخرب من نوعیه: االسم و الجملة:                       تجربی   99

ع األسامك أمٌر مهٌم لإلنسان!          2( الدالفیُن عّدوُه لسمك القرش فحینام تراه تتجّمع حوله و تقتله! 1( َدور الّدالفین يف متییز أماکن تجمُّ

3( هذه الحیوانات تُحیِّرنا جّداً يف اُسلوب حیاتها و کرثة جاملها!           4( الّدلفین حیوان ذکّي و هو یُحّب اإلنسان و مساعدته مهام أمکن!
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درس ششم

1- عّین الصحیح:                 انسانی خارج   98

1( الصیديّل: مکان یذهب املرضی إلیه لشاء األدویة!            2( مکیِّف الهواء: وسیلة لتربید و تنظیف الهواء يف فصل الّصیف!

3( البقاع: قطعات من الّسحاب ینزل منها املطر يف فصل الّشتاء!         4( البطاقة الربیدیة: نحتاج إلیها عند الّسفر بالحافلة أو القطار أو الطائرة!

2- عّي ما فيه أسامء مرفوعة أكرث:                  اختصاصی  1400

1( حافََظ األوالد املؤّدبون عىل احرتام الكبار  ألّن هذا العمل مقّدس.       2( قد تُشاَهد يف البحر مصابيح منّورة و ألوان هذه املصابيح متعّددة. 

3( كأّن الحوت األزرق أكرب الكائنات الحيّة يف العامل.         4( هذه صفات يُحبُّها املؤمنون باحثني عنها.

3- عّي املفعول به معرباً:             خارج انسانی   1400    

1( كُلاّم نُحيص ما كسبناه حتّى اآلن نَشعر بالّسعادة،            2( هذا األمر يُوصلنا إىل نتيجٍة رائعٍة، 

3( و هي أّن الّسعادة نجدها يف أفكارنا و لَيست بخارٍج منها،             4( فإذا نُحيص األشياء الّتي نَحتاُج إليها نَظنُّ أنّه ال سعادَة لنا!

4- عّین کلمة »َمن« منصوبة:                   اختصاصی  99

1( کّل َمن لیس ِمّنا فهو ال یعرفنا!                 2( لعّل الله یرحم من رحم الناَس!

3( أعلم الّناس َمن جمع علم الّناس إلی علمه!            4( ال یَندم َمن یعمل بواجباته يف الحفاظ علی البیئة!
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درس هفتم

1- »عيون الخّفاش يَفتحها ظالُم اللّيل عندما يُبَسط عىل كّل األشياء، و تُغلُقها ضياُء الّشمس الّتي نَجد طريَقنا بنورها!«:              تجربی  1400  

1( با تاریکی شب که بر همه چیز گسرتده است چشامن خفاش باز می شود، و نور خورشید که با روشنی آن راه خود را می یابیم آنها را می بندد! 

2( تاریک بودن شب که بر همه چیزها گسرتده است چشامن خفاش را باز می کند، و روشنی خورشید که نورش هدایتامن می کند آنها را می بندد! 

3( چشامن خفاش را تاریکیهای شبانه که بر همه چیز گسرتده می شود باز می مناید و روشنایی خورشید که بوسیله  نور آن هدایت می یابیم آنها را می بندد! 

4( چشامن خفاش را تاریکی شب هنگامیکه بر همه چیزها گسرتده می شود باز می کند و نور خورشید که با روشنائی آن راه خود را می یابیم آنها را می بندد! 

2- »إن مل یکن أيُّ خطر و صعوبٍة يف استخراج الّنفط لقد أصبح سعرُه رخیصاً جّداً!«:             انسانی خارج 99

1( اگر هیچ گونه خطر و سختی در استخراج نفت نباشد بهای آن بسیار ارزان می شود!

2( چنانچه هیچ خطر و سختی در استخراج نفت نباشد، قیمتش خیلی پایین تر می آید!

3( اگر هیچ خطر و سختی در خارج کردن نفت نبود قیمت آن خیلی ارزان تر می شد!

4( چنانچه هیچ گونه خطر و سختی ای در خارج شدن نفت نبود بهایش بسیار پایین می آمد!

3- »ال تَِعش يف املايض و ما وقع فیه حّتی ال یُضیِّع مستقبلُك!«:         زبان  99

1( در گذشته و آنچه در آن رخ داده است زندگی مکن تا آینده ات تباه نشود!

2( در گذشته ها و چیزهایی که در آنها رخ داده بود زندگی مکن تا آیندهء تو ضایع نگردد!

3( برای اینکه  آیندهء خود را تباه نسازی، در گذشته و آنچه در آن روی داد، زندگی مکن!

4( برای تباه نساخنت آیندهء خویش، در گذشته و چیزی که در آن واقع می شود، زندگی منامی!

رر بین مئات آالف نجمة أُخری يف الّسامء تُسمی الدّب األکرب!«:                   رياضی  99    4- »هناك سبعة نجوم منیرة کمجموعٍة من الدُّ

1( هفت ستاره نورانی که چون مجموعه ای از مروارید در میان صدهزار ستاره دیگر در آسامن هستند، دّب اکرب را تشکیل می دهند!

2( هفت ستاره درخشان که چون مجموعه ای از مروارید ها در میان صدها و هزاران ستاره دیگر در پهنه آسامنند، دّب اکرب می باشند!

3( هفت ستاره درخشان همچون مجموعه ای از مرواریدها در میان صدها هزار ستاره دیگر در آسامن وجود دارد که دّب اکرب نامیده می شود!

4( هفت ستاره تابان مجموعه ای چون مروارید هستند که در میان صدها هزار ستاره دیگر در پهنه آسامن قرار دارند و دّب اکرب نامیده می شود!

5- »إن أمکَن لنا أن نَستخدم الحدیَد و الُنحاَس يف بناء البیوت فإنّها ال تتخرّب بسهولة بعد أن تَحدَث حادثٌة!«:                       هرن  99

1( هرگاه امکان استفاده از آهن و مس در ساختامن خانه هایامن باشد، پس از هر حادثه ای که رخ دهد خانه ما ویران منی شود!

2( اگر برایامن ممکن شود که آهن و مس را در ساخنت خانه ها به کار بریم، بعد از اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد به آسانی خراب منی شود!

3( هرگاه برای ما ممکن باشد که در ساخنت خانه ها از آهن و مس استفاده کنیم، بعد از اینکه حادثه ای رخ دهد خانه به ویرانی منی انجامد!

4( اگر ممکن باشد که در ساختامن خانه هایامن آهن و مس به کار بربیم، پس از اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد خانه ها به رسعت به خرابی منی انجامد!

6- »يَرتاكم بخاُر املاء يف الّسامء و يتشكّل منه الغيُم الّذي يُعّد منشأ املطر !«:                     ریاضی  98  

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

2( این بخارهای مرتاکم آسامن هستند که ابر را تشکیل می دهند و هامن منشأ باران بشامر می آیند!

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

4( بخار آب در آسامن مرتاکم می شود و سبب بوجود آمدن ابرها در آسامن می گردد که منشأ باران است!
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7- »كنُت أفكِّر يف نفيس هل ُيكن أن تكون قد ُخلقت الّسامُء و األرض و كلُّ ما فيهام من دون حكمة!«:                  رياضی  98   

1( با خویش در اندیشه ام که  آيا امکان دارد این آسامن و زمین و همه چیز که در آنهاست بی حکمت خلق شود!

2( با خودم فکر می کنم که  آیا ممکن است، آسامن و زمین و هرچه در آن هست بی حکمت خلق شده باشد!

3( با خود می اندیشیدم، آیا امکان دارد که آسامن و زمین و هر آنچه در آنها است بدون حکمت خلق شده باشد!

4( با خویشنت خود فکر می کردم آیا ممکن است این آسامن و این زمین و آنچه که در آن هست بدون حکمت خلق شود!

8- »إن کان برئ الّنفط يف الطبقات الصخریّة یستغرق استخراُجه وقتاً طویالً!«:          اختصاصی خارج 98  

1( چاه نفت اگر در طبقات سنگی باشد استخراجش وقت زیادی می گیرد!

2( چاه نفت هرگاه در طبقه  هایی از سنگ بود استخراج ان وقت زیادی می گرفت!

3( هرگاه چاه نفت در طبقانی از سنگ ها باشد خارج کردن نفتش زمان زیاد خواهد گرفت!

4( اگر چاه نفت در طبقه  های سنگی بوده باشد خارج کردن نفت آن وقت زیادی می گیرد!

9- عّي الصحيح:                    اختصاصی 1400    

1( تُؤتينا هذه األشجاُر الَخرضُة بُسّنة وَضَعها اللّه يف الطبيعة، الّثامر الّلذيذَة: این درختان رسسبز با قانونی که خدا در طبیعت قرار داده به ما میوه های لذیذ می دهد!

2( يَزداُد استهالُك البنزيِن بسبب َذهاِب العائالت لِقضاء الُعطالت األسبوعّية: رفنت خانواده ها برای گذراندن تعطیالت آخر هفته سبب افزایش مرصف بنزین می شود! 

وئّية: بعضی نورها بر اثر تبدیل انرژی شیمیائی، انرژی نوری تولید می کنند! 3( تُنَتج بعُض األضواء من تحويِل الطّاقة الكيمياويّة إىل الطاقة الضَّ

4( تَستخدُم الّدالفُي أمواجاً صوتّية للتعرُِّف عىل محّل األجسام: دلفینها امواج صوتی را بکار می برند تا محل اجسام شناسایی شود! 

10- عّین الخطأ:                      اختصاصی  98    

1( ال یُنَص املجرمون عند مواطنینا: نزد هموطنان ما مجرمان یاری منی شوند!

2( َذنَب حّیة الصحراء یَُعّد وسیلة للّصید: دم مار صحرا وسیله ای برای شکار بشامر می آید!

3( تُحرَق رؤوسنا تحت أشّعة الّشمس املُستعرة: رسهایامن زیر أشعه خورشید سوزان می سوزد!

4( تُنَتج أشیاء فی املصانع نحتاج إلیها: در کارخانه ها چیزهایی تولید می شود که به آنها نیاز داریم!

11- عّین الصحیح للفراغات: »دراسُة نَفقة نَقل الّنفط مهّمة، قد تستخدم آالٌت تستغرق وقتاً أقّل و هي أرخص!«:  ........ هزینه انتقال نفت مهم  است، گاهی وسایلی 

......... که وقت کمرتی می گیرد و ......... است!             اختصاصی خارج  99

1( برآورد / بکار می بریم / ارزان             2( بررسی / بکار برده می شود / ارزان تر

3( تحقیق کردن / بکار می بریم / ارزان تر         4( مطالعه کردن/ بکار می برند / ارزان

12- عّي الصحيح يف البناء للمجهول )حسب املعنی(:                   انسانی 1400  

»اِسَتخدم الناُس النفط يف الصناعة و ابتعدت األرُض من السالمة بإكثارهم يف االستفادة منه و حينئذ يُهّددون البيئة و تتعرَّض الحياُة للموت« 

1( اُستَخِدم الّناُس                 2( اُبتِعد من الّسالمة ... 

د البيئة             4( ... تُتعرَّض للموت  3( ... و حينئذ تُهدَّ

13- عّي الفعل مجهوالً )بالّنظر إلی املعنی(:                        انسانی  99 

1( أرید أن تُخرب صدیقك أّن لحظَة اللقاء قریبٌة!            2( ال تَسمح أن یرتك احرتام الفقراء بسبب فقرهم!

3( کیف یُمکن أن ال نکرم َمن یَبسط لنا وجهه دامئاً!            4( اُکرّم معلّمي بإطاعته و هو یمنح يل ما عنده من العلم!



سواالت اختصاصی کنکور پایۀ دهم 

13
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14- عّي نائب الفاعل من األعداد :      خارج انسانی             1400   

1( ما يُزَرع يف الّدنيا مرّة واحدة ُيكن أن يُحصد عش مرّاٍت !                            2( اِشرتك يف السياق العلمّي مائُة طالب و نجح سبعة طاّلب منهم! 

بة! 3( تُشاَهد مئات املصابيح املُلوَّنة يف أعامق البحر ُخلقت للظاّلم!                         4( قد اُلِّف عدد من كتب علم اللغة يَضّم آالف الكلامت الفارِسيَّة املُعرَّ

15- عّي الفعل الّذي ال یُمکن أن یُقرأ مجهوالً )علی حسب املعنی(:                     تجربی  99

1( أخربت الطالبات کلّهّن بهذا الخرب املهّم!                                                    2( أرضعت االُّم الحنون ولدها و هو صغیر جّداً!

3( أرسلت قوانین الشیعة يف الکتب الّسامویة للناس!                                     4( أغلقت أبواب املدرسة یوَم أمس بسبب األمطار الکثیرة!
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درس هشتم

1- »عيّل مبداراة الّناس کام یَجب عيّل إقامُة الفرائض!«:                           خارج  98   

1( باید که با مردم مدارا کرد هامنگونه که ادای فرائض بر من الزم است!

2( بر من است مدارا کردن با مردم هامنطور که انجام فرائض بر من واجب است!

3( پای بند مدارا با مردم هستم هامنگونه که انجام دادن فرائض بر من الزم است!

4( مدارا کردن با مردم بر من الزم است هامنطور که ادای فرائض بر من واجب بوده است!

2- »تستطيع الّدالفُي أن تُرشدنا إىل مكان سقوط طائرة أو مكان غرق سفينة!«: دلفین ها ..                   تجربی  98   

1( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیامها و غرق کشتی ها هدایت کنند!

2( می توانستند ما را به مکان سقوط هواپیام و غرق کشتی، راهنامیی کنند!

3( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیامها یا مکان غرق کشتی ها هدایت منایند!

4( می توانند ما را به مکان سقوط یک هواپیام یا مکان غرق یک کشتی، راهنامیی کنندا

3- »اسرتجعُت حاسويب من الّدكّان الّذي يختّص بتصليح الوسائل الكهربائية!«:                      انسانی  98  

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

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

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

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

4- »برتری دانشمند بر غیر خود، مانند برتری پیامرب بر اّمت خویش است «:         خارج انسانی   1400 

1( فضل العامل عىل غريه، كفضل النبّي عىل أّمته!                                            2( فضل العامل عىل اآلخرين، مثل فضل نبّي عىل أّمته!

3( الفضل للعامل عىل غريه، مثل فضل أنبياء عىل األّمة!                                     4( الفضل للعامل عىل أحد آخر، كفضل األنبياء عىل األّمة!

5- »خّفاش تنها حیوان پستانداری است که قادر به پرواز می باشد!«:                     رياضی  98    

1( الخّفاش الّذي حيوان لبون وحيد و هو قادر عىل الطرّيان!                             2( الحيوان الوحيد اللّبون ال يقدر عىل الطرّيان هو الخّفاش!

3( الخّفاش هو الحيوان اللّبون الوحيد الّذي يَقدر عىل الطرّيان!                          4( الحيوان اللّبون الوحيد و هو قادر عىل الطرّيان ليس الخّفاش!

6- »دانشنامه فرهنگ بسیار کوچکی است که تعداد اندکی از علوم را در بر دارد!« عّي الّصحيح:                   اختصاصی 98

1( املوسوعُة ُمعجٌم صغیٌر جّداً یَجَمُع قَلیالً ِمن الُعلوم!                                    2( دائرة املعارف موسوعٌة صغیرة جّداً تَجمع علوماً قلیلة!

3( اّن املوسوعَة املعجم الّصغیر کثیراً یَشمل الَقلیل من علوٍم!                            4( اّن دائرَة املعارف املوسوعة الصغیرة کثیراً تَشمل علی علوم قليلة!

7- عّي الخطأ:                       ریاضی  1400   

1( أرَسى: تحرَّك ليالً )الصباحاً(                                                                   ٢( املستنقع: مكان فيه مياه و رائحة مياهه كريهة! 

3( الغيم: نوع من الّسحاب الينزل منه إاّل املطر!                                            4( الفريق: جامعة من الّناس الّذين لهم هدف واحد!
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8- عّي الخطأ:                           انسانی  99

1( األرسی: هم ِمن الّذین یُغلَبون يف الحرب، فیأخذهم العدّو!                           2( األرسة: أعضاء البیت الواحد یعیشون معاً کاألهل!

3( األرّسة: من الوسائل الّتي تُستعمل للّنوم کالفراش!                                       4( اإلرساء: حرکة الشخص لیالً و نهاراً إلی مکان!

9- عّین املناسب للفراغ: »..... یَجعل الجوَّ لطیفاً و نحن نَستفید منه يف األیّام الحاّرة!«:                       تجربی  99

1( الحاسوب    2( تیّار املاء          3( مکیّف الهواء                                   4( تیّار الکهرباء

10- عّي ما فيه » نون الوقاية«:                       ریاضی 1400   

1( إّن البلبل يُغّني حتّى إذا كان يف القفس!                  2( سينفعني غداً كلُّ ما أتعلّم اليوم! 

3( ال تَحزين إّن اللّه يساعدِك يف هذه املسألة!            4( هذا الرّجل يبني بيته يف حديقة خارج املدينة! 

11- عّي » الياء« تُستخدم خطأ:                       انسانی 1400  

1( أكرمني                                      2( أفلحني                                         3( أجلسني                                            4( أخربين 

12- عّي ما ليس فيه » نون الوقاية«:                                                      انسانی 1400  

1( أرسلَتني أّمي لشاء رشيحة لجّوالها!                                                         2( أعجبني الرّساُم املاهر الّذي مل تُكن له يدان! 

دتني عن الخطرات املوجودة!  3( يا أختي العزيزة؛ بيِّني لنا تأثري املحبّة يف تربية األطفال!                                4( التّحذيرات الكثرية يف الطريق بعَّ

13- عّین ما فيه » نون الوقاية«:                         خارج  1400   
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15- عّي ما لیس فیه »نون الوقایة«:                         رياضی  99

1( یُساعدين کالُم صدیقي إلصالح نفيس!                                                       2( أقول لزمیيل أِعني يف حّل هذه املسألة!

3( یتمّنی أخي أن یصل إلی املراحل العالیة يف العلم!                                       4( أعانني صدیقي يف تَعلُّم درويس الّصعبة فشکرته کثیراً!

16- عّي ما فیه »نون الوقایة«:                        تجربی  99

1( أمتّنی أن أصعَد إلی ذلك الجبل املرتفع!                                                    2( ال تَحزين یا صدیقتي العزیزة علی هذه املشکلة!

3( أختي! یجب علیِك أن تُعیّني برنامجك يف االُسبوع!                                      4( کان صدیقي يف البحر، فنادی: إن مل تُعینوين أغرق!
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17- عّي ما لیس فیه »نون« للوقایة:                        انسانی  99 

مي يف الحیاة!                                        2( َمنعني التزامي بالّصدق من ارتکاب املعايص! 1( إن مل تؤمني بقّوة نفسك فلن تتقدَّ

3( أعانتني بومات مزرعتي ألتخلّص من رّش الفرئان!                                        4( يف اللّعب أعطاين صدیقي الکرَة و رمیتُها إلی الهدف!

18- عّي ما فیه »نون الوقایة«:              هرن  99

1( یَجب علیِك أن تُحسني ملن مل تکن له قدرة!                                              2( بعُض الطّیور تَبني بیوتَها فوَق األشجار املرتفعة!

3( یُرشدين معلِّمي الرَّؤوف دامًئا إلی تعلّم العلوِم الّنافعة!                                 4( یا اُختي! إن تُؤمني بأّن الّنجاَح نتیجُة أعاملِك فحاويل!

19- عّي ما فیه »نون الوقایة«:           خارج  99   

1( قد رّضين کثیراً اللّعُب الکمبیوتیرّي يف هذه الّسنة!                                      2( یَتمنَّی أغلب الشباب أن یصلوا إلی الّنجاح بسهولة!

3( یا صدیقتي! لِم لَم تُعیّني زمیالتِک يف تعلُّم الدروس!                                   4( یَبني الّناُس بیوتهم لیسکنوا و یسرتیحوا فیها!

20- عّي ما فیه »نون الوقایة!«:              زبان  99

1( أیّتها التلمیذة املجتهدة! بیِّني لزمیالتك اُسلوب قراءة الدروس!                       2( هل تعرف أّن الّنملة تَبني بَیتها تحت األرض و له نوافذ!

3( نَتمنی أن نَصل إلی أهدافنا دون تعب؛ و هذا محال!                                  4( أنَقذين أحُد أصدقايئ قبل أن أغرق يف الّشدائد!

21- عّي ما لیس فیه نون الوقایة:               انسانی خارج   99

1( استعیني بربّك الکریم يف الحیاة الدنیا و اآلخرة!                                         2( حفظتني اُّمي من الطّفولیّة حتّی اآلن فاُحبّها کثیراً!

3( طلب مّني املعلّم أداء واجبايت املدرسیَّة يف البیت!                                       4( ما نرصين يف صعوبات الحیاة إالّ هذا الصدیق الويّف!

22- عّي ما لیس فیه نون الوقایة:            خارج   98

1( احمني و ولدي الّصغیر یا أخي الکبیر!                                                     2( أِعّنی یا زمیيل الحنون يف حّل هذه املسألة!

3( لیتني کنُت معک يف هذه الحادثة حتّی اُساعدک!                                       4( أغنی من القناعة ال یَِجد الّناُس کنزا يف حیاتهم!

23- عّین ما لیس فیه نون الوقایة:               هرن   98

1( أحِسني إلی املساکین دامئاً یا اُختي العزیزة!                                        2( إلهي؛ اُحبّک ألنّک تجعلنی يف أعین الّناس کبیراً!

3( قد أعطاين والداي ما أحتاج إلیه يف طول األیّام!                                        4( اِنتخبتني هذه االرُسُة ملساعدة أوالدها يف فهم الدروس!
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درس اول

1- »إّن قلَم العالِم و لسانه هام أفضُل الجنود الّذين يَستطيعون أن يُدافعوا عن ثقافة بالدهم بأحسن طريق!«:                  خارج  1400 

1( قلم و زبان عامل رسبازانی اند که قادرند از فرهنگ رسزمین خودشان به زیباترین طریق دفاع منایند! 

2( قلم عامل و زبان او هامن رسبازان برترند که می توانسته اند به نیکوترین راه از فرهنگ کشورشان دفاع منایند! 

3( قلم عامل و زبان او بهرتین رسبازانی هستند که می توانند از فرهنگ کشور خود به بهرتین روش دفاع کنند! 

4( قلم و زبان دانشمند هامن رسبازانی هستند که می توانند به روشی نیکو از فرهنگ رسزمینهای خویش دفاع کنند! 

2- »من أفضل الطّرق الكتشاف كذِب األشخاص هو مقايسة ما يقولونه مبا يفعلونه!«:                     زبان  1400   

1( آنکه بهرتین راه را برای پیدا کردن اشخاص دروغگو دارد هامن است که گفته آنها را با عملشان مقایسه کند! 

2( از بهرتین راه ها برای کشف دروغ افراد هامن مقایسه چیزی است که می گویند با چیزی که بدان عمل می کنند!

3( کسی که بهرتین راهها را برای کشف دروغ افراد دارد، آنچه را آنها می گویند با آنچه به آن عمل می کنند مقایسه می کند! 

4( بهرتین راه برای یافنت دروغگویی اشخاص عبارتست از مقایسه سخنی که می گویند با چیزی که بدان عمل می کنند!

3- »ال تَكونّن مّمن يَتجّسسون حّتى يكشفوا أرساَر الّناِس لفضحهم ، و هذا من أقبح الصفات لإلنسان!«:                   زبان  1400

1( هرگز از کسانی مباش که جستجو می کنند تا ارسار مردم برای رسوائی شان فاش شود، و این از بدترین صفتها برای انسان است!

2( از جمله کسانی مباش که تجسس می کنند تا اینکه ارسار مردم برای رسوائی شان کشف شود، و این عمل از زشت ترین صفات انسان است!

3( از کسانی مباش که برای کشف کردن ارسار مردم بخاطر رسوا شدنشان تجسس می کنند، و این از قبیح ترین صفتها نزد انسان است! 

4 ( هرگز از جمله کسانی مباش که تجسس می کنند تا ارسار مردم را برای رسوا کردنشان کشف کنند و این عمل از ناپسندترین صفات برای انسان است! 

4- »إّن الّضوء من أهّم العوامل الّتي تُؤثّر يف حياة الكائنات الّتي تَعيش يف أعامق املُحيطات!«:                   خارج  1400 

1( نور از عوامل مهمی است که تأثیرش در زندگی موجوداتی که در اعامق اقیانوسها برس می برند حتمی است!

2( قطعاً نور از مهمرتین عواملی است که در زندگی موجوداتی که در اعامق اقیانوسها زندگی می کنند اثر می گذارد !

3( نور از مهمرتین عواملی است که تأثیر آن در موجوداتی که در اعامق اقیانوسها برس می برند قطعی است! 

4( قطعاً نور از عوامل مهمی  است که در زندگی موجوداتی که در اعامق اقیانوسها زندگی می کنند تأثیر دارد!
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5- »هو أستاٌذ عامل يف هذه الّلغة فجاِدله بالّتي هي أحسن ألنّه أعلُم َمن يف هذه البالد!«:         خارج انسانی   1400 

1( او استاد دانشمندی در این زبان است، پس با او با آنچه نکوتر است بحث کن زیرا او داناترین کسانی است که در این کشور هستند! 

2( او استادی دانشمند در این زبان است، لذا به نیکوترین شیوه با او بحث کن زیرا او داناتر از کسانی است که در این کشور هستند! 

3( او استادی فاضل در این زبان است. پس بحث با او باید به نیکوترین چیز باشد چه او داناترین کسانی است که در این کشور می باشند! 

4( او استاد فاضلی است، در این زبان، لذا باید با او به روشی نیکو بحث علمی کنی چه او داناتر از آنهایی است که در این کشور می باشند! 

6- »هو أقرُب شخص يل و إن کان بعیداً مّني مسافاٍت!«:           خارج  99     

1( او شخص نزدیکی به من است هر چند که مسافتهایی از من دور شده است!

2( او اگر چه مسافتها از من دور شده است ولی شخص نزدیک تر به من اوست!

3( نزدیک ترین فرد به من کسی است که از من مسافتهایی دور شده باشد!

4( او نزدیک ترین فرد به من است اگرچه از من مسافتها دور باشد!

غری أن نذهب غداً رأس الساعة التاسعة و الّنصف إلی املتحف ملشاهدة اآلثار التاریخّیة!«:      زبان  99    7- »قّررُت مع أختي الصُّ

1( با خواهر کوچکم قرار گذاشتیم فردا رس ساعت نه و نیم برای بازدید از آثار باستانی به موزه برویم!

2( من با خواهر کوچک ترم قرار گذاشتم؛ رس ساعت نه و نیم فردا به دیدار آثار باستانی موزه ها برویم!

3( من و خواهرم صغری قرار گذاشتیم رأس ساعت نه و نیم فردا به مشاهدهء آثار تاریخی موزه ها برویم!

4( با خواهر کوچک ترم قرار گذاشتم که فردا رأس ساعت نه و نیم برای مشاهدهء آثار تاریخی به موزه برویم!

8- »إّن الَفخور یميش مرحاً و هذا منوذُج تربوّي ملن یتعلّم األدب مّمن لیس له أدٌب!«:                 اختصاصی  99

1( فخرفروش راه رفتنی متکرّبانه دارد ولی برای آنکه ادب را از بی ادبان می آموزد منونه ای تربیتی است!

2( فخرفروش خودخواهانه راه می رود و این الگویی تربیتی است برای کسی که ادب را از کسی می آموزد که ادب ندارد!

3( فخرفروش نوع راه رفتنش خودخواهانه است ولی برای آنکه ادب را از کسی که ادب ندارد یاد می گیرد، یک منونه تربیتی است!

4( فخرفروش چون متکرّبان راه می رود و این منونه تربیتی برای کسی است که ادب را از کسی که در و ادب نیست آموخته است!

دنا من الخیر أو الرّش!«:       خارج  98     9- »إّن عقائدنا هی الّتي تَدعونا إلی أحسن األعامل أو أسوئها و تُبعِّ

1( هامنا این عقاید ماست که ما را به بهرتین اعامل یا بدترین آن دعوت می کند و ما را از خوبی و بدی می راند!

2( عقاید ماست که ما را دعوت به اعامل نیک یا زشت ترین آنها می کند و ما از خوب بودن و بد بودن دوری می کنیم!

3( هامنا عقاید ماست که برای ما خوب ترین کارها و زشت ترین آنها را می خواند و ما از خوبی و بدی دوری می کنیم!

4( بی تردید عقاید ماست که ما را به نیکوترین کارها یا بدترین آنها فرا می خواند و ما را از خوبی یا بدی دور می کند!

- »أدُع إىل سبيل ربّك بالحكمة و املوعظة الحسنة و جاِدلْهم بالّتي هي أحسن«:      تجربی  98    10

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

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

3( دعوت به راه خداوند باید با حکمت و موعظه پسندیده باشد، و با آنان با هرچه نیکوتر است مجادله کن!

4( فراخواندن به راه خدای خود را از طریق پند و اندرز، زیبا انجام بده، و با آنان با شیوه ای بهرت مقابله کن!
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11- عّي الصحيح:                          زبان  1400 

1( خريُ إخواين َمن أقرب إيّل مّني: بهرتین برادرانم نزدیکرتین کس به من هستند! 

2( اِعلم أّن أقوى سالحك قدرُة الكالم و ليُنه: می دانم که نیرومندترین سالح تو، قدرت سخنان و نرمی آن است! 

3( أكرب الغني الَيأُس عاّم يف أيدي الّناس: بزرگرتین بی نیازی ناامیدی از چیزی است که در دستان مردم است! 

4( أنت أعىل و ُخلقك الحسُن أثقل يشء يف امليزان: تو بلندمرتبه ترینی و اخالق نیک سنگین ترین چیز در ترازوی تو است!

12- عّین الخطأ:             اختصاصی خارج 99 

1( إّن الّصرب علی أصابنا، یجعلنا من الصابرین: آن صرب که در مصائب به ما دست می دهد، ما را از صابران می گرداند!

2( اِنَْه الطِّفَل الّذي یَتقرب من الّنار و ال یَعرف َخطَر ذلک: کودکی را که به آتش نزدیک می شود و خطر آن را منی داند نهی کن!

3( تصعیر الخّد عند الغضب عالمة من عالئم املعّجبین بأنفسهم: روی برگرداندن چهره هنگام خشم عالمتی از عالمتهای خودپسندان است!

4( إذا نَشاء أن تَعمر الحکمُة يف قلبنا فعلینا أن نکوَن متواضعین: هرگاه بخواهیم که حکمت در قلبامن ماندگار شود بر ما است که متواضع باشیم!

13- »یک ساعت تفکّر بهرت از هفتاد سال عبادت است!« عّین الّصحیح:                       رياضی 99

1( تفّکر ساعٍة خیٌر من عبادة سبعیّن سنة!                                                   2( الساعة يف التفّکر أفضل من سبعیّن سنة العبادات!

3( التفّکر يف الساعة خیٌر من العبادة من سبعین الّسنة!                                   4( ساعة واحدة من التفّکرات أفضل من سنة سبعین من العبادات!

14- »در ترازو چیزی سنگین تر از خوی نیکو نیست!« عّین الّصحیح:          هرن   99

1( لیس اليشء يف میزان أثقل من ُحسن الخلق!                                              2( يف میزان اليشء لیس ثقیل مثل حسن األخالق!

3( يف املیزان لیس يشء ثَقیل من األخالق الحسن!                                           4( لیس يشٌء أثقل يف املیزان من الُخلق الَحسن!

تجربی  99  15- »عامل ترین مردم کسی است که علم مردم را بر علم خود افزود!« عّین الّصحیح:       

1( أعلم الّناس َمن َجمع علَم الّناس إلی علمه!                                               2( األعلم الّناس َمن قد یجمع علی علمه علم الّناس!

3( األعلم من الّناس الذي  یجمع علم الناس إلی علمه!                                    4( أعلم من الّناس هو الّذي قد جمع إلی علمه علم الّناس!

16- عي ما ليس فيه اسم التفضيل:                          هرن  1400        

1( إن التّفّكر خرٌي من أّي يشء حتّى العبادة!                                                  2( إّن الجامعة خرٌي من الوحدة فعليكم بالَجامعة!

3( إّن الطّفل الّصغري يرى كّل خريٍ يف أّمه و يَلجأ إليها!                                      4( قد تكون جملٌة قصرية خرياً من جملة طويلة لبيان نظرتنا! 

17- عّي ما فيه » اسم التفضيل« أكرث:                     ریاضی  1400   

1( أعوذ من الّشور بأحسن الخالقني!                                                          2( أرشف الّناس من يكون رؤوفاً لالرُسة! 

3( أحّب أوسط األمور ألنّها خري األعامل!                                                       4( أفضلكم َمن هو ألني و ألطف لآلخرين! 

18- عّین ما فيه اسم التفضيل:                      تجربی 1400    

موا ألنفِسكم من خريٍ تجدوه عند اللّه!  1( ال خرَي لنا يف ُمصاحبة اإلنسان الكّذاب!                                                     2( ما تُقدِّ

! لها إىل رشٍّ 3( جهِّز نفَسك لِّش األشياء و عليك أن تَرجو خريَها!                                        4( َجعل اللُّه يف كّل نعمة خرياً إْن مل نُبدِّ
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11- عّي الصحيح:                          زبان  1400 

1( خريُ إخواين َمن أقرب إيّل مّني: بهرتین برادرانم نزدیکرتین کس به من هستند! 

2( اِعلم أّن أقوى سالحك قدرُة الكالم و ليُنه: می دانم که نیرومندترین سالح تو، قدرت سخنان و نرمی آن است! 

3( أكرب الغني الَيأُس عاّم يف أيدي الّناس: بزرگرتین بی نیازی ناامیدی از چیزی است که در دستان مردم است! 

4( أنت أعىل و ُخلقك الحسُن أثقل يشء يف امليزان: تو بلندمرتبه ترینی و اخالق نیک سنگین ترین چیز در ترازوی تو است!

12- عّین الخطأ:             اختصاصی خارج 99 

1( إّن الّصرب علی أصابنا، یجعلنا من الصابرین: آن صرب که در مصائب به ما دست می دهد، ما را از صابران می گرداند!

2( اِنَْه الطِّفَل الّذي یَتقرب من الّنار و ال یَعرف َخطَر ذلک: کودکی را که به آتش نزدیک می شود و خطر آن را منی داند نهی کن!

3( تصعیر الخّد عند الغضب عالمة من عالئم املعّجبین بأنفسهم: روی برگرداندن چهره هنگام خشم عالمتی از عالمتهای خودپسندان است!

4( إذا نَشاء أن تَعمر الحکمُة يف قلبنا فعلینا أن نکوَن متواضعین: هرگاه بخواهیم که حکمت در قلبامن ماندگار شود بر ما است که متواضع باشیم!

13- »یک ساعت تفکّر بهرت از هفتاد سال عبادت است!« عّین الّصحیح:                       رياضی 99

1( تفّکر ساعٍة خیٌر من عبادة سبعیّن سنة!                                                   2( الساعة يف التفّکر أفضل من سبعیّن سنة العبادات!

3( التفّکر يف الساعة خیٌر من العبادة من سبعین الّسنة!                                   4( ساعة واحدة من التفّکرات أفضل من سنة سبعین من العبادات!

14- »در ترازو چیزی سنگین تر از خوی نیکو نیست!« عّین الّصحیح:          هرن   99

1( لیس اليشء يف میزان أثقل من ُحسن الخلق!                                              2( يف میزان اليشء لیس ثقیل مثل حسن األخالق!

3( يف املیزان لیس يشء ثَقیل من األخالق الحسن!                                           4( لیس يشٌء أثقل يف املیزان من الُخلق الَحسن!

تجربی  99  15- »عامل ترین مردم کسی است که علم مردم را بر علم خود افزود!« عّین الّصحیح:       

1( أعلم الّناس َمن َجمع علَم الّناس إلی علمه!                                               2( األعلم الّناس َمن قد یجمع علی علمه علم الّناس!

3( األعلم من الّناس الذي  یجمع علم الناس إلی علمه!                                    4( أعلم من الّناس هو الّذي قد جمع إلی علمه علم الّناس!

16- عي ما ليس فيه اسم التفضيل:                          هرن  1400        

1( إن التّفّكر خرٌي من أّي يشء حتّى العبادة!                                                  2( إّن الجامعة خرٌي من الوحدة فعليكم بالَجامعة!

3( إّن الطّفل الّصغري يرى كّل خريٍ يف أّمه و يَلجأ إليها!                                      4( قد تكون جملٌة قصرية خرياً من جملة طويلة لبيان نظرتنا! 

17- عّي ما فيه » اسم التفضيل« أكرث:                     ریاضی  1400   

1( أعوذ من الّشور بأحسن الخالقني!                                                          2( أرشف الّناس من يكون رؤوفاً لالرُسة! 

3( أحّب أوسط األمور ألنّها خري األعامل!                                                       4( أفضلكم َمن هو ألني و ألطف لآلخرين! 

18- عّین ما فيه اسم التفضيل:                      تجربی 1400    

موا ألنفِسكم من خريٍ تجدوه عند اللّه!  1( ال خرَي لنا يف ُمصاحبة اإلنسان الكّذاب!                                                     2( ما تُقدِّ

! لها إىل رشٍّ 3( جهِّز نفَسك لِّش األشياء و عليك أن تَرجو خريَها!                                        4( َجعل اللُّه يف كّل نعمة خرياً إْن مل نُبدِّ
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19- عّي ما فيه اسم التفضيل أقّل:                            زبان  1400

1( إّن الَخوف من األمل أسوأ من نفس األمل!                                           

2( التَنتظْر النَّظرَة الُحسنی، اِعملها، سيجيء لك خرٌي منها! 

كوت أثقُل من استغاثتك بأعىل األصوات!    3( إّن األمل الّذي يضطرّك إىل السُّ

بوا رشَّ ظروف الحياة غالباً!  4( إّن الّذين ينصحونك ألفضل األمور هم الّذين َجرَّ

20- عّي ما ليس فيه اسم التفضيل:                        خارج  1400   

1( بني املديُر سّداً بخري األشیاء من الحديد و الّنحاس!                                     2( خري الّصدقة علٌم نتعلَّمه و نُعلّمه اآلخرين يف حياتنا!

3( عليكم بالجامعة ألّن الكثري خري من القليل ألداء األعامل!                              4( يف كّل يشء خري و جامٌل ال تشاهدهام إاّل أن تنتبه إليهام! 

21- عّي كلمة » خري« أو »رّش« ليست اسم تفضيل:          اختصاصی خارج 1400   

دات الّنظام الطّبيعة! 1( َخرُي الّناس َمن يُساعد األخرين يف حاجاتهم اليوميّة!                                    2( إّن تلوُّث الهواء رّش و هو من املهدِّ

بات للطبيعة! 3( إّن الّسعادة بعد الغلبة عىل املصاعب عمل خري لإلنسان!                              4( َهجمِت الفرئاُن عىل املَزارع، و هذا العمل من رّش املخرِّ

22- عّین ما لیس فیه اسم التفضیل:                          تجربی  99

1( أکرب حیوان نراه حولنا هو الفیل!                                                            2( یَجب أن نَری اآلَخرین أحسن مّنا!

3( أحسن إلی الّناس کام تُرید أن یُحسنوا إلیك!                                              4( أکره األعامل لقطع التّواصل بین الّناس هو الغیبة!

زبان   99 23- عّین وزن »أفعل« لیس اسم تفضیل:                           

1( الّسکوت أبلغ کالٍم مقابل الجاهل!                                                          2( هذه الّسورة أعظم الّسور يف القرآن الکریم!

3( َمن أحسن إلیك فأحسن إلیه، و هذا العمل حسٌن!                                      4( الغنی األکرب الیأُس من کّل ما يف أیدي اآلخرین!

24- عّین ما لیس فیه اسم التفضیل:                  هرن   99

1( هو يف حیاته أهدی مّني کثیراً!                                                               2( بکالمه اللیّن سمعنا أهدی الکلامت!

3( صدیقي أهدی إيّل کتاباً من مکتبته!                                                        4( أهدی عمٍل نعرفه، هو بالعمل ال بالکالم!

25- عّین ما فیه اسم تفضیل:                        اختصاصی 99

1( لِِنبتعد عن األعامل الّتي تجعل األراذل یَحکمون علینا!                                 2( اُحبُّ صدیقي الَّذي یُفکِّر يف أعامله و أسالیبه دامئاً!

3( کتب التلمیُذ واجباته ُمتأخراً فاَم اَرضی معلّمه عنه!                                     4( أسخَط الصبوُر الّشیطاَن بحلمه أمام املشاکل!

26- عّین وزن »أفعل« لیس اسم تفضیل:                     اختصاصی  99

1( أسَعی الّشباب، أخربنَا بنتیجة سعیة!                                                        2( إّن زمیيل حسناً أحسن إخَوته يف العائلة!

3( أهدی أخي عیويب إيّل بعد ما أصلح نفسه!                                                4( ُزرت أطول الکهوف املائیة مع أحّب أصدقايئ!
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خارج   99    27- عّین کلمة »الرّش« الیمکن أن تکون اسم التفضیل:        

1( جهلُنا رشٌّ أعدائنا إن نعرفه!                                                                   2( إّن الیأَس رّش األشیاء لتخریب حیاة البش!

3( ال رشَّ إاّل أن یُمکن دفُعه بالتّدبیر!                                                           4( الّشک بالله من رشِّ األعامل الّتي تُبّعدنا عنه!

28- عّي ما ليس فيه اسم التفضيل:                        ریاضی   98

1( أتقي الّناِس من ال يخاف الّناُس من لسانه!                 2( كان من بني أصدقايئ َمن هو أنجح التالميذ!

3( أعلم أّن َمن َجمع علَم الّناس إىل علمه فهو عليٌم!            4( إّن اللّون األبيض أحسن لوٍن أللبسة املمرّضات!

29- عّین ما لیس فیه »اسم الّتفضیل«:                           زبان   98 

1( أفاضلنا من یُحبّون العلم و یعلمون به!           2( اُحّب املعلّمین الّذین ینفعون الّناس بأعاملهم!

3( ُحسن الخلق أثقل األعامل عند الله من عباده!                4( أحّب إخواننا من یُرشدوننا إلی فهم عیوبنا بکالم لیِّن! 

30- عّین کلمة »الخیر« لیست اسم التفضیل:             هرن  98

1( الخیر يف ما وقع!              2( خیر الّناس من یُجرب نفسه علی الخیر!

3( خیر األعامل أوسطُها!                   4( اُحّب أن أقوم بخیر األعامل يف الحیاة! 

31- عّین ما فیه اسم التفضیل:                 انسانی خارج  98

 1( الّسخّي أکرم هؤالء الفقراء!             2( أنا أعلم أّن هذا لیس مفیداً!

 3( هو عصی ربِّه فندم علی عمله!              4( اإلجابة الحسنی تتعلّق بأخي!

32- عّي الخطأ )يف التفضيل(:                       انسانی   98 

1( ال شّك أّن لغة القرآن أبلغ من جميع اللّغات االُخرى!       2( إّن اٌختي الّصغرى هي التلميذة الكربى يف الّصف!

3( معلّمونا يف املدرسة من أفاضل معلّمي البالد!           4( هذه التلميذة ُصغرى من زميالتها يف الّصف!

خارج   98 33- عّین الخطأ عن اسم التفضیل:          

1( الحدیقة الّصغری مع األشجار املثمرة أحسن من الحدیقة الکربی من دون األمثار!               

2( اإلخوان الّذین یساعدوننا يف اُمورنا الّصعبة خیر إخوان يف حیاتنا!

3( إّن األعامل الّتي نعملها لکسب الحالل فُضلی من بقیّة أعاملنا!                                      

4( ساعات تکُّفرنا يف الیوم الواحد أقّل من نومنا عادًة!

34- عّین ما فیه اسم التفضیل و اسم املکان معاً:                        ریاضی   99

1( إّن بعض املتاجر مفتوح إلی نهایة اللّیل!                                                   2( رأیُت مکتبة يف مدینتنا کانت من أکابر مکاتب العامل!

3( نُحّب أن نشرتي ما نریده بثمن أرخص و نوعیّة أعلی!                                 4( یجب أن یکون لون جدار املطابخ خاّصة يف األماکن العاّمة أبیض!

35- عّین ما یّدل علی املکان:                                    اختصاصی  98    

 1( هو من ُمقاتلینا!                                2( یَمشون فی مساکنهم!                                 3( هو من مفاخر اُّمتنا!                         4( مصالح االُّمة نحفظها!
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درس دوم

1- ﴿... َمن بعَثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمُن و صدَق املرَسلون﴾ :          خارج انسانی   1400 

1( کسی که ما را از مرقد خود بیرون آورده، هامن است که خدا وعده آن را داده بود، و مرسلین راستگو هستند! 

2( کسی ما را از آرامگاهامن برانگیخت، او هامن است که رحمن به ما وعده داده بود، و پیامربان راستگو هستند! 

3( چه کسی ما را از خوابگاهامن برانگیخت. این هامن است که خداوند رحمن وعده داده و رسوالن راست گفته اند! 

4( آنکه ما را از قربهایامن بیرون آورده و این هامن چیزی است که خداوند وعده داده است و پیامربان مرسل راست گفته اند!

2- »الّصديق الحقيقّي هو الّذي يَقبل عذرك و إذا تعمل عمالً خطأً يُسامحك و ال يذكرك بسوٍء يف غيابك«:دوست حقیقی هامن کسی است که... هرن 1400                       

1( عذر خواهیت را می پذیرد و به وقت انجام کار اشتباه تو را بخشیده و در نبودنت ذکر بدیت را منی کند!

2( عذرت را پذیرفته و هنگامی که عمل خطائی انجام دهی تو را می بخشد و در نبودنت تو را به بدی بخاطر منی آورد!

3( عذر تو را می پذیرد و هرگاه کار اشتباهی انجام دهی تو را می بخشد و در غیاب تو، از تو به بدی یاد منی کند!

4( عذر خواهی تو نزد او پذیرفته است و آنگاه که خطایی انجام دهی از تو می گذرد و در غیبت تو، بدیت را بخاطر منی آورد!

3- »از دوستی کردن با دروغگو بپرهیز، که او چون رساب است!«:              انسانی خارج  99

1( احذر املصادقة للکاذب، فهو کرساب!            2( إیّاك و مصادقَة الکّذاب، فإنّه کالرّساب!

3( احذر أن صادقَت الکاذب، فهو رساب!               4( إیّاك أن تصادق الکّذاب، إلنّه الرّساب!

4- عّین املناسب للمفهوم الّتالی:» ال یَعرف قیمَة الّنعم إاّل من حلَّت به املصیبُة!«:                      اختصاصی  98    

 1( و اللِه ما رأینا ُحبّاً ِبال مالمٍة!               2( َسل املصانَع رکباً تَهیم فی الفلوات!

3( فکم مُتّرر َعیيش و أنت حامُل شهد!              4( و قد تفتَّش عیُن الحیاة يف الظّلامت!

5- عّین غیر املناسب للمفهوم:             اختصاصی خارج 98  

1( »جامل املرء فصاحة لسانه«: زبان در دهان ای خردمند چیست    کلید در گنج صاحب هرن!

2( »الوحدة خیر من جلیس الّسوء«: دوستی با مردم دانا نکوست     دشمن دانا به از نادان دوست!

3( »إضاعة الفرصة غّصة«: بودم جوان که گفت کرا پیر اوستاد         فرصت غنیمنت است نباید ز دست داد!

4( »ما قسم الله للعباد شیئاً أفضل من العقل«: خرد بر همه نیکوئی ها رس است      تو چیزی مدان کز خرد برتر است!

6- عّي اسم الفاعل یکون خرباً:          انسانی  99 

1( بعد مّدة قلیلة أصبحت هذه األشجار املثمرة جمیلة!                                   2( إّن املشاکل ال تستطیع أن تهزم اإلنسان املتوکّل علی الله!

3( التاّلمیذ الّذین یعملون بواجباتهم قادرون علی أداء جمیع أعاملهم!                 4( کان جامعة من املسافروین یُشاهدون املناظر الجمیلة من داخل القطار!

7- عّي ما لیس فیه اسم مبالغة:          خارج  99    

1( الکّذاب کالحّفار یقع يف ُحفرته یوماً!                                                        2( هذا العاّلمة کأنّه مصباح يف األرض!

3( یا أیّتها الّنفس اللّوامة أرشدیني إلی الحسنات!                                           4( الزّّوار هم الّذین یُصلّون لیشاهدوا الله يف قلوبهم!
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8- عّین ما یّدل علی أّن املبتدأ یقوم بالعمل کثیراً:            اختصاصی خارج   98

1( ذلك خلیق کریم!                             2( ذلك مخلوق عظیم!                      3( هو الَخاّلق العلیم!               4( هو الخالق البصیر!
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درس سوم

1- »ال أدري ما هو نَسيج زعانف األسامك، ولكّني أعلم أنّها تُساعد بعَض األسامك عىل الحركة و بعَضها عىل الطرّيان«:           اختصاصی 1400 

1( منی دانم بافت باله ماهیان از چیست، اما می دانستم بعضی ماهی ها را در حرکت و بعضی را در پرواز کردن کمک می کند!

2( منی دانم چه چیزی در بافت باله ماهیها هست، ولی می دانم در حرکت بعضی ماهیها و پرواز بعضی دیگر از آنها یاری می رساند!

3( منی دانم بافت باله های ماهیان چیست، ولی می دانم که بعضی ماهی ها را در حرکت کردن و بعضی را در پرواز کردن کمک می کند! 

4( منی دانم در بافت باله های ماهی ها چه چیزی هست، اما می دانستم که در حرکت کردن بعضی از ماهیها و پرواز کردن بعضی دیگر یاری می رساند!

2- »من يُؤمن بأنّه سينجح يف طريقه، الشّك أنّه قد استطاع أن يُوصل نفسه إىل نصف الطّريق!«:                  ریاضی   1400  

1( هرکس ایامن داشته باشد که او در راهش پیروز خواهد شد، شکی نیست که خودش می تواند به نیمه راه برسد!

2( آنکس که ایامن داشت که در آینده در راه خود موفق خواهد شد، حتامً خود توانسته است به اواسط راه برسد !

3( کسی که ایامن داشته باشد به اینکه در راهش موفق خواهد شد، بی شک توانسته است خود را به نیمه راه برساند !

4( هر آنکس که ایامن دارد به اینکه در مسیرش پیروز خواهد شد، قطعاً خواهد توانست که خود را به اواسط مسیر برساند!

موا ألنفسكم من خريٍ تَجدوه عند الله﴾ :                   انسانی 1400       3- ﴿و ما تُقدِّ

1( هر چه از نیکیهای خود پیش بفرستید آنها را نزد الله می یابید!                     2( آنچه از کارهای خیر برای خود تقدیم کنید آنها را نزد الله باز می یابید! 

3( آنچه را از خوبی برای خودتان پیش بفرستید آن را نزد خداوند می یابید!         4( هرچه را از نیکویی به خودتان تقدیم کنید آنها را در نزد خداوند باز می یابید! 

4- »إن شاهدَت أحداً قد وصل إىل القّمة فإنّه كان يَتحرَّك عندما كان اآلخرون نیاماً!«:                       زبان  1400 

١( اگر کسی را دیدی که به قله رسیده است، قطعاً زمانی که دیگران خفته بودند او حرکت می کرد! 

2( اگر مشاهده کردی کسی به قله ای رسیده، حتامً در حرکت بوده است وقتی دیگران خوابیده بودند! 

3( اگر کسی را که به قله ای رسیده است ببینی، قطعاً حرکتی داشته در حالیکه دیگران خوابیده بودند! 

4( اگر مشاهده کنی کسی را که به قله رسیده، قطعا در حالیکه دیگران خوابیده بودند می خواست حرکت کند! 

5- »إذا یلتزم اإلنساُن بالّصدق یتخلّص من کّل الّسیئات الّتي ترضّه!«:               انسانی خارج  99

1( اگر انسان پایبند راستی و درستی باشد همه بدی هایی را که رضر رسان به اوست، رها می کند!

2( هرگاه انسان به  همه صداقت ها ملتزم شود از بدی هایی که به او رضر می زنند خالص می شود!

3( هرگاه انسان پایبند راستگویی باشد از همه بدی هایی که به او رضر می رساند رها می شود!

4( اگر انسان به صداقت ها ملتزم باشد بدی هایی را که رضر رساننده به او هستند رها می کند!

6- »من یتوّقف يف املايض یمکن أن یفقد مستقبله الّذي یستطیع أن یکون أساس حیاته!«:             انسانی خارج  99

1( آن کس که در گذشته مباند، امکان دارد آینده ای را که احتامل دارد پایهء زندگی او باشد، از دست بدهد!

2( هرکس در گذشته متوقّف شود ممکن است آینده اش را که می تواند اساس زندگیش باشد، از دست بدهد!

3( کسی که در گذشته توقّف کند، احتامل دارد آینده اش را از دست بدهد، درحالی که آن ممکن است اساس زندگی او باشد!

4( هرکس در گذشته باقی مباند شاید آینده خود را از دست بدهد، حال آنکه آن آینده قادر است پایه زندگیش باشد!
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7- »إن سمعَت کالماً تعلمه فهو تذکُّر ، و إن ال تعلمه ففکّر فیه!«:                  اختصاصی  98    

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

2( هرگاه سخنی را شنیدی که می دانستی پس آن تذکر بوده است، و اگر منی دانی پس در مورد آن بیاندیش!

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

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

8- »هرکس قبل از سخن گفنت بیاندیشد، غالباً از خطا ایمن می گردد!«:              انسانی خارج  98  

1( من یُفّکر قبل الکالم یَسلم من الخطأ غالباً!                                               2( من تُفکِّر قبل أن تکلّم َسلم من الخطأ يف األغلب!

3( الّذي یُفّکر قبل أن تکلَّم قد یَسلم من األخطاء غالباً!                                   4( الّذي تفکَّر قبل املکاملة قد َسلم من الخطایا يف األغلب!

9- عّي الخطأ عن املفهوم:                      تجربی   1400    

اب!  1( الزَّرع: مكاٌن يَعمل املُزارع فيه!                                                              2( َزرَع: جعل البذوَر تحت الرتُّ

3( املُزارع: من يَزرع شيئاً يف األرض ثّم يحصده!                                              4( املَزارع: األرايض الّتي ُزرع فيها الّزرع، و الزّارُع يَحصده! 

10- عّي »ما« رشطّيًة:                      ریاضی   1400   

1( ما تتعلّمه من العلوم املختلفة تُبّعدك عن الجهالة!                                      2( ما نبتت األشجار الخانقة يف بلدنا ألنّها أشجار استوائيّة! 

3( ما وجدَت يف ذلك الكتاب الّذي أثَّر يف نفسك بعد قرائته!                              4( ما من صابر يصرب عىل املشاكل إاّل و هو يحصل عىل الّنجاح!

11- عّي »ما« تختلف يف املعنى:                     تجربی   1400    

!                                               2( ما قطعُت كالَم معلِّمي حتّى يَفرَغ ِمن الكالم! ٌ 1( ما أقَنَع املتكلُّم املُستَمعنَي مع أنَّ كالَمه لنيِّ

3( ما استَخَدم املُزارُع الّسياَج إاّل لحامية َمحاصيله!                                          4( ما أجمل الصفَّ الّذي يُحّب املعلُّم التاّلميَذ و يُحبّونه! 

12- عّي »َمن« تختلف:                             هرن  1400   

1( من يسأل املعلّم تعّنتاً إاّل الطّالب املشاغب!                                               2( من َعمل بالقرآن فهو يفلح!

3( من غري معلّمك الحنون یُعلّمك ما ال تعلم!                                                4( سيعلم الجميُع من الفائز غداً! 

13- عّي ما ليس فيه أسلوب الرّشط:                         زبان  1400 

1( من َعلَّم إنساناً أنقذه من ظلمة الجهل!                                                    2( من كان أسوًة مناسبة لكم يف الحياة! 

3( من يجالس العقالء يكتسب فضائل كثرية!                                                  4( من عمل الرّب و اإلحسان وجد نتيجة ذلك حقاً! 

14- عّي »ما« رشطّيًة ) يف املعنی(:                    اختصاصی 1400

1( ما تَنتخب من هذه الكتب فهي ُمفيدٌة لك!                                               2( ما أرىض اآلباء واألّمهات إال سعادة أوالدهم!

3( ما من عامل يعمل بعلمه إال وهو يَرى الخرَي يف نتيجة عمله!                            4( ما هو عمُل التّلميذ الّذي ال يَدرس بعد إعالن نتائج االمتحانات!

15- عي »ما« تختلف يف املعنی:                       خارج   1400       

1( ما أحّب هذا الطّالُب أن يَعرف اآلخرون فشله!                                        2( ما تحتاج هذه الغرفة هي مكتبة صغرية فيها بعض الكتب! 

3( ما أحسن اإلنساُن ألحٍد إاّل وهو يرى نتيجَة عملِه بإحسان أفضل!                    4( ما أخلص املؤمُن لِلّه إاّل و ينابيُع الحكمة قد ظهرت ِمن قلبه عىل لسانه !
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16- عّي جواب الرّشط يختلف:                          اختصاصی خارج 1400   

1( إن يَقدر أحٌد أن يُسخطک فهو قد تغلّب عليك!                                         2( أن تَغضب و تعمل بغضبك تَقرتب من مفسدة عظيمة! 

3( إن يَقصد األحمُق أن يَنفعك ال يقدر ألنّه يرَضّك بحامقته!                              4( إن نَدرس دروَسنا يف موعده نتخرَّج من املدرسة بعد سنة! 

17- عّین الجملة الرشطیة:           خارج  99   

1( من شاغب يف الشارع و رّض املاشین!                                                        2( من ضحک علینا لیؤذینا فإنّه قلیل الثقافة!

3( أحبُّ من یاُلزم الُجهد فإنّه ناجح يف حیاته دامئاً!                                         4( من یجتهدون يف حیاتهم فإنّهم واصلون إلی غایاتهم!

18- عّین ما لیس فیه الرشط:                     اختصاصی   99

1( من سهر يف سبیل الله فهو غیر باٍك یوم القیامة!                                         2( من یُسّجل هدفاً و الحکم یقبلْه نَجعله يف فریقنا الفائز!

3( من استطاع أن یحصل علی مشتّقات الّنفط اِکتفی بنفسه!                            4( من یزرع شجرَة الجوز یعلُم أنّها ال تُثمر إاّل بعد عش سنوات!

19- عّین »ما« رشطّیة:            زبان   99

1( ما فعلُت هذا لك حتّی أتوقّع أجره!                                                        2( ما تقول عنه يف هذا األمر غیر صحیح!

3( ما تزرع يف الدنیا حتّی تری نتیجته يف اآلخرة!                                             4( ما تطلب من الخیر لآلخرین فإنّك تری نتیجته!

20- عّین جواب الرّشط یختلف نوعه عن الباقي:          هرن   99    

یئة نُغیِّرها بعد مّدة بسهولة! 1( إن ترَتکوا أداء واجباتکم املدرسیّة تَرسبوا يف نهایة الّسنة!                               2( إن نَندم علی أعاملنا السَّ

3( إن ینم طفٌل صغیر يف الغرفة أتکلّم همساً!                                               4( إن یقطع أحٌد کالم اآلخرین فهو قلیُل األدب! 

21- عّین ما لیس فیه اُسلوب الرّشط:           زبان  98 

له تبجیالً! 1( من ال یَتدخَّل يف موضوع الیرتبط به یعمل عمالً عقالنیّاً!                       2( من رأیَت من األصدقاء یدعوک إلی الخیر فبَجِّ

َم مکارم األخالق هو النبّي األکرم! د نفَسه عن الخطأ!                       4( من بُعث لیُتمِّ 3( من مل یقْل کلَّ ما علَم فهو یُبعِّ

22- عّي ما ليس فيه أسلوب الرشط:                         تجربی   98 

1( من يُحسن إىل الّناس فاللُّه يَجزيه عىل أحسانه!                                          2( من یُعامل الناَس بالّسوء لينظُْر إىل عاقبة أمره!

3( من يَلتزم بأن يكون عامالً مبا يقول فهو مؤمن!                                           4( من سار يف طريق العلم اليندم و إن تحّمل املشّقة!

23- عّین » ما « رشطّیًة:                       اختصاصی  98    

1( ما أظلَم اإلنساَن يف حیاته الّضعفاء!                                                         2( ما ِمن طائٍر إاّل و له جناحان یطیر بهام!

3( ما عندي وصفٌة کتب الطّبیُب فیها األدویة الاّلزمة يل!                                  4( ما تعمل من خیر يف الّدنیا تجد مثرته يف اآلخرة!
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درس چهارم

1- ﴿أرسلنا إىل فرعوَن رسوالً، فَعصی فرعوُن الرسوَل!﴾:                     ریاضی  1400    

1( پیامرب را که برای فرعون مبعوث کردیم، فرعون از او اطاعت نکرد!                  

2( بسوی فرعون رسولی فرستادیم، پس فرعون از آن رسول نافرمانی کرد!

3( رسولی بسوی فرعون گسیل داشتیم، ولی فرعون از رسول ما رسپیچی کرد!         

4( برای فرعون آن پیامرب را ارسال کردیم، پس فرعون بر آن پیامرب عصیان کرد!

2- ﴿أنِفقوا ماّم رزقناكم من قبل أن يأيت يوٌم ال بيٌع فيه و ال ُخلٌّة!﴾:                      اختصاصی خارج   1400    

1( از آنچه به شام روزی داديم انفاق کنید قبل از اینکه روزی بیاید که نه فروشی )تجارتی( در آن است و نه دوستی! 

2( آنچه را روزی شام کردیم انفاق کنید پیش از اینکه آن روز فرا رسد که نه خرید و فروشی در آن است و نه شفاعتی! 

3( از چیزهایی که به شام روزی داده ایم به دیگران بدهید پیش از اینکه آن روز بیاید که نه خریدی در آن است و نه شفاعتی! 

4( چیزهایی را که روزی شام قرار دادیم به دیگران ببخشید قبل از اینکه روزی فرا رسد که نه معامله ای در آن است و نه دوستی!

3- »رمّبا تَستطيع أن َتلَك بالظّلم كلَّ ما تريد، ولكن بدعاء مظلوٍم تَفقد كلَّ ما قد ملكَت!«:                   انسانی 1400      

1( چه بسا بتوانی با ظلم هرچه را بخواهی مالک شوی، ولی با دعای یک مظلوم همه آنچه را مالک شده ای، از دست می دهی!

2( چه بسا توانسته باشی بوسیله ظلم هرچه را دوست داری مالک شوی، اما با دعای مظلوم عليه تو همه آنچه را کسب کرده ای، از دست خواهی داد! 

3( شاید توانائی داشته باشی با ظلم همه آنچه را بخواهی به چنگ آوری، اما با یک نفرین مظلوم متام آنچه را که در دستان تو است از دست می دهی!

4( شاید قادر باشی بوسیله ظلم متام چیزهایی را که دوست داری بدست آوری ولی با یک دعای مظلوم همه چیزهائی را که مالک شده ای از دست می دهی!

4- »هناك أشجاٌر تَعيش بااللتفاف حول جذور و جذوع األشجار األخرى و تَنمو بَخنق اآلخرين«:                 تجربی   1400   

1( درختهایی وجود دارند که با پیچیدن اطراف ریشه و تنه درختهای دیگر زندگی کرده و با خفقان بقیه رشد کرده اند! 

2( درختهایی هستند که دور ریشه و تنه  دیگر درختها پیچیده زندگی و رشد می کنند در حالی که برای بقیه خفقان می آورند! 

3( درختانی وجود دارند که با پیچیدن دور ریشه ها و تنه های درختان دیگر زندگی می کنند و با خفه کردن دیگران رشد می کنند! 

4( آنجا درختانی با در برگرفنت ریشه ها و تنه های درختان دیگر زندگی می کنند و رشد می منایند در حالیکه دیگران را خفه می کنند!

5- »السرية الَحسنة كشجرة الزيتون، ال تَنمو رسيعاً و لكّنها تَعيش طويالً«:                      زبان  1400   

1( یک رفتار نیکو مانند درخت زیتون رسیع منی بالد ولی زندگی طوالنی خواهد داشت! 

2( راه  و روش خوب چون درخت زیتون است، برسعت رشد منی کند اما طوالنی زندگی می کند! 

3( سیره نیک همچون درخت زیتون است که رسیع رشد منی کند، ولی زندگی طوالنی می کند!

4( یک سیره حسنه مانند درخت زیتونی است که برسعت بزرگ منی شود، اما زندگیش طوالنی است!

خارج   99  دق يف قلب إنساٍن!«:     6- »الجامُل هو أن تزرع وردًة يف بستان، ولکّن األجمَل منه هو أن تَغرس الُحبِّ و الصِّ

1( زیبا آن است که گلی در بوستان کاشته شود، ولی زیباتر از آن کاشنت عشق و راستی در قلب انسان است!

2( زیبایی هامن است که گلی را در یک بوستان بکاری، ولیکن زیباتر، کاشت محبّت و صفا در دل انسان است!

3( زیبا آن است که به کاشت گلی در بوستان بپردازی، ولی زیباتر از آن اینکه دوستی و راستی را در دل یک انسان بکاری!

4( زیبایی آن است که گلی را در بوستانی بکاری، ولیکن زیباتر از آن این است که محبّت و صداقت را در قلب انسانی بکاری!
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درس چهارم

1- ﴿أرسلنا إىل فرعوَن رسوالً، فَعصی فرعوُن الرسوَل!﴾:                     ریاضی  1400    

1( پیامرب را که برای فرعون مبعوث کردیم، فرعون از او اطاعت نکرد!                  

2( بسوی فرعون رسولی فرستادیم، پس فرعون از آن رسول نافرمانی کرد!

3( رسولی بسوی فرعون گسیل داشتیم، ولی فرعون از رسول ما رسپیچی کرد!         

4( برای فرعون آن پیامرب را ارسال کردیم، پس فرعون بر آن پیامرب عصیان کرد!

2- ﴿أنِفقوا ماّم رزقناكم من قبل أن يأيت يوٌم ال بيٌع فيه و ال ُخلٌّة!﴾:                      اختصاصی خارج   1400    

1( از آنچه به شام روزی داديم انفاق کنید قبل از اینکه روزی بیاید که نه فروشی )تجارتی( در آن است و نه دوستی! 

2( آنچه را روزی شام کردیم انفاق کنید پیش از اینکه آن روز فرا رسد که نه خرید و فروشی در آن است و نه شفاعتی! 

3( از چیزهایی که به شام روزی داده ایم به دیگران بدهید پیش از اینکه آن روز بیاید که نه خریدی در آن است و نه شفاعتی! 

4( چیزهایی را که روزی شام قرار دادیم به دیگران ببخشید قبل از اینکه روزی فرا رسد که نه معامله ای در آن است و نه دوستی!

3- »رمّبا تَستطيع أن َتلَك بالظّلم كلَّ ما تريد، ولكن بدعاء مظلوٍم تَفقد كلَّ ما قد ملكَت!«:                   انسانی 1400      

1( چه بسا بتوانی با ظلم هرچه را بخواهی مالک شوی، ولی با دعای یک مظلوم همه آنچه را مالک شده ای، از دست می دهی!

2( چه بسا توانسته باشی بوسیله ظلم هرچه را دوست داری مالک شوی، اما با دعای مظلوم عليه تو همه آنچه را کسب کرده ای، از دست خواهی داد! 

3( شاید توانائی داشته باشی با ظلم همه آنچه را بخواهی به چنگ آوری، اما با یک نفرین مظلوم متام آنچه را که در دستان تو است از دست می دهی!

4( شاید قادر باشی بوسیله ظلم متام چیزهایی را که دوست داری بدست آوری ولی با یک دعای مظلوم همه چیزهائی را که مالک شده ای از دست می دهی!

4- »هناك أشجاٌر تَعيش بااللتفاف حول جذور و جذوع األشجار األخرى و تَنمو بَخنق اآلخرين«:                 تجربی   1400   

1( درختهایی وجود دارند که با پیچیدن اطراف ریشه و تنه درختهای دیگر زندگی کرده و با خفقان بقیه رشد کرده اند! 

2( درختهایی هستند که دور ریشه و تنه  دیگر درختها پیچیده زندگی و رشد می کنند در حالی که برای بقیه خفقان می آورند! 

3( درختانی وجود دارند که با پیچیدن دور ریشه ها و تنه های درختان دیگر زندگی می کنند و با خفه کردن دیگران رشد می کنند! 

4( آنجا درختانی با در برگرفنت ریشه ها و تنه های درختان دیگر زندگی می کنند و رشد می منایند در حالیکه دیگران را خفه می کنند!

5- »السرية الَحسنة كشجرة الزيتون، ال تَنمو رسيعاً و لكّنها تَعيش طويالً«:                      زبان  1400   

1( یک رفتار نیکو مانند درخت زیتون رسیع منی بالد ولی زندگی طوالنی خواهد داشت! 

2( راه  و روش خوب چون درخت زیتون است، برسعت رشد منی کند اما طوالنی زندگی می کند! 

3( سیره نیک همچون درخت زیتون است که رسیع رشد منی کند، ولی زندگی طوالنی می کند!

4( یک سیره حسنه مانند درخت زیتونی است که برسعت بزرگ منی شود، اما زندگیش طوالنی است!

خارج   99  دق يف قلب إنساٍن!«:     6- »الجامُل هو أن تزرع وردًة يف بستان، ولکّن األجمَل منه هو أن تَغرس الُحبِّ و الصِّ

1( زیبا آن است که گلی در بوستان کاشته شود، ولی زیباتر از آن کاشنت عشق و راستی در قلب انسان است!

2( زیبایی هامن است که گلی را در یک بوستان بکاری، ولیکن زیباتر، کاشت محبّت و صفا در دل انسان است!

3( زیبا آن است که به کاشت گلی در بوستان بپردازی، ولی زیباتر از آن اینکه دوستی و راستی را در دل یک انسان بکاری!

4( زیبایی آن است که گلی را در بوستانی بکاری، ولیکن زیباتر از آن این است که محبّت و صداقت را در قلب انسانی بکاری!
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7- »ُعمر نوعٍ من هذه األشجار الطویلة العجیبة قد یَصل إلی أکرث من خمسأمئة سنٍة!«:                   ریاضی   99   

1( یک نوع از این درخت های بلند، عمرش شگفت انگیز است، گاهی به بیش از پانصد سال می رسد!

2( یک نوع از این درخت های بلنِد شگفت انگیز، عمرشان قطعاً بیشرت از پانصد سال است!

3( عمر نوعی از این درختان که بلند و عجیب هستند قطعاً بیشرت از پانصد سال است!

4( عمر نوعی از این درختان بلنِد عجیب گاهی به بیش از پانصد سال می رسد!

- ﴿أرسلنا إلی فرعون رسواًل فَعصی فرعون الرّسول﴾:         انسانی 99   8

1( به سوی فرعون رسولی فرستادیم و فرعون از آن رسول نافرمانی کرد!                   

2( رسولی را برای فرعون ارسال کردیم و فرستاده از فرعون تبعیت نکرد!

3( برای فرعون پیامرب را مبعوث کردیم و فرعون بر آن پیامرب عصیان کرد!                    

4( پیامربی را به سوی فرعون مبعوث کردیم و آن پیامرب بر فرعون عصیان کرد!

9- »هذا جمیٌل جداً أن تَجعل عدّوك صدیقاً، و األجمُل منه هو أاّل تفتح بّوابًة قلبك للعداوة، بل تُسّبب تحویلها إلی صداقة!«:              اختصاصی  99

1( این جداً زیباست که دشمنت را دوست بگردانی، و زیباتر این بود که دروازه قلب خود را برای دشمن نگشایی، بلکه باعث تحّول آن به دوستی بشوی!

2( این بسیار زیباست که دشمن خود را دوست بگردانی، و زیباتر از آن اینست که دروازه قلبت را برای دشمنی نگشایی، بلکه سبب تبدیل آن به دوستی بشوی!

3( این زیباست جّداً که دشمن را دوست خود گردانده ای، و زیباتر از آن اینکه دروازه قلب خود را به روی دشمنی باز نکرده ای، تا سبب شوی دوستی به دشمنی 

تحّول پیدا کند!

4( این چقدر زیباست که دشمن خود را دوست گردانده ای، اما زیباتر این است که دروازه قلبت را برای دشمنی باز نکنی، بلکه سبب شوی آن دشمنی به دوستی 

تبدیل شود!

10- »ما أجمَل أن تَری نهایَة أحزانِك املاضیِة لتبدأ حیاٌة جدیدٌة َفرِحٌة!«:           هرن  99 

1( چه زیباست که پایان غم های گذشته ات را ببینی تا زندگی جدید شادی را رشوع کنی!

2( چیزی زیباتر است که غم های گذشته  ات را پایان دهد تا یک زندگی جدید را با شادی آغاز کنی!

3( چه زیباست که ببینی اندوه های گذشته ات پایان یافته برای اینکه زندگی جدید شادی رشوع شود!

4( آنچه زیباتر است اینست که پایان ناراحتی های قبلی ات را ببینی برای اینکه زندگی جدیدی شادمانه رشوع شود!

انسانی  99 11- یجب علینا أن نَقتصد يف استهالك قّوة الکهرباء حّتی ال نُواجه َقطَعها يف األیّام الّتي نَحتاج إلیها!«:     

1( ما باید در مرصف نیروی برق رصفه جویی کنیم تا در روزهایی که به آن نیاز داریم با قطع آن مواجه نشویم!

2( رصفه جویی در مرصف انرژی برق واجب است تا با قطع شدنش در روزهایی که به آن نیاز داریم روبه رو نشویم!

3( الزم است در مرصف انرژی برق رصفه جویی کنیم زیرا در روزهایی که با قطعی آن مواجه می شویم به آن نیاز داریم!

4( بر ما الزم است که در مرصف نیروی برق رصفه جویی کنیم زیرا در روزهایی که با قطع شدنش روبه رو می شویم به آن احتیاج داریم!

12- »املفردات الّتی تدخل اللّغة العربیة من لغات اُخری و تتغّیر حروفها و أوزانها وفق اللغة العربیة، تسمی  الکلامت املعّربة!«:       هرن  98    

1( واژگانی را که در زبان عربی از دیگر زبان ها داخل شده و حروف و وزن آن ها طبق زبان عربی درآمده است، کلامت عربی شده نامیده اند!

2( کلامتی که از زبان هایی دیگر وارد زبان عربی می شوند و حروف و اوزان آن ها طبق زبان عربی تغییر می کند، کلامت معرّب نامیده می شوند!

3( مفرداتی را که از زبان های دیگر وارد زبان عربی می شوند و حرف ها و وزن های آنها مطابق زبان عربی دگرگون می شوند، واژگان معرّب نامیده اند!

4( واژگانی که از زبان های دیگری داخل زبان عربی شده اند و حروف و اوزان آنها مطابق با این زبان تغییر کرده، واژگان عربی شده نامیده شده اند!
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13- »املُفردات الّتي دخلت العربّیة من لغات اُخری، تسمی يف اللّغتین الفارسیة و العربیة، الکلامت الدخیلة!«:                    خارج   98 

1( واژگانی را که از دو زبان فارسی و عربی داخل یکدیگر می شوند، در هر زبان واژگان دخیل می نامند!

2( مفرداتی که از زبان های دیگر در زبان عربی وارد شده، در دو زبان فارسی و عربی، کلامت دخیل نامیده می شوند!

3( واژگانی را که در زبان عربی از زبان دیگری داخل می شود، در زبانهای فارسی و عربی مفردات داخل شده می نامند!

4( مفرداتی که از زبان عربی به زبانهای دیگر وارد می شود، در زبانهای فارسی و عربی مفردات وارد شده نامیده می شود!

14- »قد تَکره أمراً و اللُه جعله خیراً لک و قد تُحّب شیئاً و الله جعله رشاً لک!«:            انسانی خارج   98

  1( کاری را احتامالً ناپسند می داری حال اینکه خدا خیر را در آن قرار داده، و چیزی را احتامالً دوست می داری حال اینکه خدا رش را در آن قرار داده است!

  2( شاید کاری را زشت می داری در حالیکه خدا برای تو در آن خیر قرار داده، و شاید چیزی را دوست بداری در حالی که خدا برای تو در آن رش قرار داده!

  3( کاری را گاه زشت می پنداری در حالیکه خدا در آن خیری قرار داده، و چیزی را گاه دوست داری در حالیکه خدا رشی در آن برایت قرار داده!

 4( گاهی کاری را ناپسند می شامری و حال اینکه خدا آن را برای تو خیر قرار داده است، و گاهی چیزی را دوست داری و حال اینکه خدا آن را برای تو رش قرار 

داده است! 

15- ﴿أنفقوا ماّم رزقناكم من قبل أن يأيت يوٌم ال بيٌع فيه و ال خلٌّة و ال شفاعٌة!﴾:                      انسانی  98

1( از آنچه به شام روزی می دهیم انفاق کنید قبل از آنکه روزی بیاید که در آن هیچ فروش و دوستی نیست و نه شفاعتی!

2( انفاق کنید از آنچه روزی دادیم شام را، پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه فروشی در آن است و نه دوستی و نه شفاعتی!

3( بخشش کنید از چیزهایی که روزیتان دادیم پیش از اینکه آن روز فرا رسد که هیچ فروش و دوستی و شفاعت در آن نیست!

٤( از آنچه روزی شام قرار می دهیم بخشش کنید قبل از اینکه آن روز بیاید که فروش در آن نیست و دوستی و شفاعت نیز نیست! 

16- عّین الّصحیح:               اختصاصی خارج 99

1( بعُض الّناس من نُهاة األعامِل السّیئة دامئاً،: بعضی از مردم از نهی کنندگان کارهای بِد همیشگی هستند!

باب ال یُحّبوَن أمرهم و نَهیهم،: ولی جوانان، بسیاری از امر و نهی آنان را دوست ندارند، 2( ولکّن کثیراً من الشَّ

3( و یریدون أن یَصلوا هم أنُفسهم إلی نتیجة أعاملهم،: و می خواهند که آنها خودشان به نتیجه کارهایشان برسند،

4( نعم، قد یَصلون إلی الّنتیجة ولکن مع خسارة ال تُعوَّض!: آری، قطعاً به نتیجه می رسند اّما با خسارتی که جربان منی شود!

17- عّي الخطأ:                          تجربی   1400        

1( اِجعل فشلك بدايًة جديدًة لنجاحك: شکستت را آغازی نو برای موفقیت خود قرار بده! 

2( إذا عزَمَت أن تبدأ عمالً فإنّك قد قطعَت نصَف الطّريق : هرگاه تصمیم به انجام دادن کاری گرفتی، نیمی از راه را پیمودی!

3( إن استطعَت أن َتأل دقائق حياتك بالعمل املفيد نجحت: اگر بتوانی دقایق زندگی خود را با عمل مفید پر کنی، موفق می شوی! 

ل االمتحاناِت ألسبوعِي آخريَِن: دانش آموزان از مدیر خواستند که امتحانات را برای دو هفته دیگر به تأخیر بیندازد! 4( طلَب الّتالميُذ من املدير أن يُؤجِّ

18- »کشاورزان از چاه روستا آبی استخراج کردند«:                   اختصاصی 1400 

1( استخرج الفاّلحون ماًء من برئ القرية!                                    2( استخرج هؤالء الفاّلحون ماًء من برئ القرية!

3( استخرجوا الفاّلحون ماًء من البرئ يف قرية!                              4( استخرجوا هؤالء الفاّلحون املاَء من برئ يف القرية!
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13- »املُفردات الّتي دخلت العربّیة من لغات اُخری، تسمی يف اللّغتین الفارسیة و العربیة، الکلامت الدخیلة!«:                    خارج   98 

1( واژگانی را که از دو زبان فارسی و عربی داخل یکدیگر می شوند، در هر زبان واژگان دخیل می نامند!

2( مفرداتی که از زبان های دیگر در زبان عربی وارد شده، در دو زبان فارسی و عربی، کلامت دخیل نامیده می شوند!

3( واژگانی را که در زبان عربی از زبان دیگری داخل می شود، در زبانهای فارسی و عربی مفردات داخل شده می نامند!

4( مفرداتی که از زبان عربی به زبانهای دیگر وارد می شود، در زبانهای فارسی و عربی مفردات وارد شده نامیده می شود!

14- »قد تَکره أمراً و اللُه جعله خیراً لک و قد تُحّب شیئاً و الله جعله رشاً لک!«:            انسانی خارج   98

  1( کاری را احتامالً ناپسند می داری حال اینکه خدا خیر را در آن قرار داده، و چیزی را احتامالً دوست می داری حال اینکه خدا رش را در آن قرار داده است!

  2( شاید کاری را زشت می داری در حالیکه خدا برای تو در آن خیر قرار داده، و شاید چیزی را دوست بداری در حالی که خدا برای تو در آن رش قرار داده!

  3( کاری را گاه زشت می پنداری در حالیکه خدا در آن خیری قرار داده، و چیزی را گاه دوست داری در حالیکه خدا رشی در آن برایت قرار داده!

 4( گاهی کاری را ناپسند می شامری و حال اینکه خدا آن را برای تو خیر قرار داده است، و گاهی چیزی را دوست داری و حال اینکه خدا آن را برای تو رش قرار 

داده است! 

15- ﴿أنفقوا ماّم رزقناكم من قبل أن يأيت يوٌم ال بيٌع فيه و ال خلٌّة و ال شفاعٌة!﴾:                      انسانی  98

1( از آنچه به شام روزی می دهیم انفاق کنید قبل از آنکه روزی بیاید که در آن هیچ فروش و دوستی نیست و نه شفاعتی!

2( انفاق کنید از آنچه روزی دادیم شام را، پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه فروشی در آن است و نه دوستی و نه شفاعتی!

3( بخشش کنید از چیزهایی که روزیتان دادیم پیش از اینکه آن روز فرا رسد که هیچ فروش و دوستی و شفاعت در آن نیست!

٤( از آنچه روزی شام قرار می دهیم بخشش کنید قبل از اینکه آن روز بیاید که فروش در آن نیست و دوستی و شفاعت نیز نیست! 

16- عّین الّصحیح:               اختصاصی خارج 99

1( بعُض الّناس من نُهاة األعامِل السّیئة دامئاً،: بعضی از مردم از نهی کنندگان کارهای بِد همیشگی هستند!

باب ال یُحّبوَن أمرهم و نَهیهم،: ولی جوانان، بسیاری از امر و نهی آنان را دوست ندارند، 2( ولکّن کثیراً من الشَّ

3( و یریدون أن یَصلوا هم أنُفسهم إلی نتیجة أعاملهم،: و می خواهند که آنها خودشان به نتیجه کارهایشان برسند،

4( نعم، قد یَصلون إلی الّنتیجة ولکن مع خسارة ال تُعوَّض!: آری، قطعاً به نتیجه می رسند اّما با خسارتی که جربان منی شود!

17- عّي الخطأ:                          تجربی   1400        

1( اِجعل فشلك بدايًة جديدًة لنجاحك: شکستت را آغازی نو برای موفقیت خود قرار بده! 

2( إذا عزَمَت أن تبدأ عمالً فإنّك قد قطعَت نصَف الطّريق : هرگاه تصمیم به انجام دادن کاری گرفتی، نیمی از راه را پیمودی!

3( إن استطعَت أن َتأل دقائق حياتك بالعمل املفيد نجحت: اگر بتوانی دقایق زندگی خود را با عمل مفید پر کنی، موفق می شوی! 

ل االمتحاناِت ألسبوعِي آخريَِن: دانش آموزان از مدیر خواستند که امتحانات را برای دو هفته دیگر به تأخیر بیندازد! 4( طلَب الّتالميُذ من املدير أن يُؤجِّ

18- »کشاورزان از چاه روستا آبی استخراج کردند«:                   اختصاصی 1400 

1( استخرج الفاّلحون ماًء من برئ القرية!                                    2( استخرج هؤالء الفاّلحون ماًء من برئ القرية!

3( استخرجوا الفاّلحون ماًء من البرئ يف قرية!                              4( استخرجوا هؤالء الفاّلحون املاَء من برئ يف القرية!
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19- »استاد موافقت کرد که امتحان را برای دانش آموزان به مدت دو هفته به تأخیر اندازد«:                 خارج   1400 

ر املوعد لالمتحان أسبوعني اثنني!  ل َموعد االمتحانات أسبوعني اثنني!                               2( توافق أستاُذنا أن يتأخَّ 1( وافق أستاُذنا أن يؤجِّ

ل االمتحان للطاّلب ملّدة أسبوعني! ر امتحانات الطاّلب ملّدة اسبوعني!                               4( وافق األستاُذ أن يؤجِّ 3( توافق األستاُذ أن يؤخِّ

انسانی  98 20- »ما درختانی می کاریم تا دیگران از میوه های آنها بخورند!«. عّي الّصحيح:      

1( نحن نغرس األشجار حتّى من مثراتها يأكل اآلخرون!                                     2( نغرس نحن األشجار ليك يأكل آخرون من مثارها!

3( نغرس نحن أشجاراً حتّى آخرون يأكل من مثراتها!                                        4( نحن نَغرس أشجاراً ليك يأكَل من مثارها اآلخرون! 

21- »برماست که بدانیم تبادل کلامت بین زبان ها در جهان امری طبیعی است!«:          اختصاصی خارج 98  

1( یجب أن نعلم أّن مبادلة الکلامت أمر طبیعّي بین لغات العامل!                      2( علینا أن نفهم أّن مبادلة الکلامت يف لغات العامل أمر طبیعّي!

3( علینا أن نفهم أّن تبدیل املفردات بین اللّغات أمر عادّي يف العامل!                   4( علینا أن نعلم أّن تبادل املفردات بین اللّغات يف العامل أمر طبیعّي! 

22- »اسب هایی را دیدم، آن اسب ها کنار صاحبشان بودند!«:                        تجربی   98   

1( نظرُت أفراساً، و كانت أفراس يف جنب صاحبها!                                          2( شاهدُت األفراس الّتي كانت يف جنب صاحبيها!

3( وجدُت األفراس و هي كانت جنب صاحبيها!                                             4( رأيُت أفراساً، كانت األفراس جنب صاحبها!

زبان   99 23- عّین الخطأ:            

ع الالعَب يف املسابقة! 1( األرجل: یميش اإلنسان بها!                                                                    2( املُتفرِّج: الّذي یُشجِّ

3( السائح: من یُفّرح الّناس لزیارة اآلثار التاریخیة!                                          4( املشکاة: زجاجة فیها مصباح ینتش الضوُء من داخلها!

24- عّین غیراملناسب للمفهوم: »إذا کان الصربْ ُمّراً فعاقبُته حلوٌة!«:                  اختصاصی  99

1( نیست رنگی که بگوید با من         اندکی صرب، سحر نزدیک است!

2( ساختم با آنکه عمری سوختم         سوختم یک عمر و صرب آموختم!

3( صرب بر جور رقیب، چه کنم گر نکنم        همه دانند که در صحبت گل خاری هست!

4( چه خوش است در فراقی همه عمر صرب کن         به امید آنکه روزی به کف اوفتد وصالی!

25- عّین حرف» ال  « معناه اسم اإلشارة:                 انسانی خارج   98

  1( یقفز الّسنجاب الطّائر بغشائه الخاّص، هذا الغشاء کاملظلّة!                        2( اإلجابة قبل أن تسمع الکالم سمعاً جیّداً من أخالق الجهالء!

! أعوذ بک من قلب ال یخشع، کأّن القلب یبتعد عن ربّه!   3( ال نقدر أن نری جناحي الطّنان ألّن رسعة حرکة الطّنان کثیرة!                      4( یا ربِّ
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تجربی  99 له صعٌب ولکّنه یَخلُق لك ُفرصاً ستستفید منها للّنجاح!«:        1- »الفشُل تحمُّ

1( تحّمل شکست دشوار است ولی شکست برای تو فرصتی را می آفریند که از آن در پیروزی استفاده می کنی!

2( پذیرش شکست سخت است لکن موقعیت هایی برای تو خلق می شود که از آن برای پیروز شدن استفاده می کنی!

3( شکست خوردن و پذیرش آن دشوار است اما موقعیت هایی که برای تو خلق می کند، از آن ها در پیروزی استفاده خواهی کرد!

4( شکست تحملش سخت است ولیکن برای تو فرصت هایی می آفریند که از آن ها برای پیروز شدن استفاده خواهی کرد!

2- »اِسترِش اآلَخرین فیام ال تعلم و إن کانوا أصغر منك، فإَن االستشارة ال ُتّیز بین الصغیر و بین الکبیر!«:               اختصاصی  99

1( در باره آنچه منی دانی با دیگران مشورت کن اگرچه کوچکرت از تو باشند، چه مشورت کردن بین کوچک و بزرگ جدا منی کند!

2( در باره هرچه منی شناسی با دیگران مشورت کن اگرچه آن ها از تو کوچکرت هستند، مشورت برای کوچک و بزرگ فرق قائل نیست!

3( با دیگران در باره آنچه منی دانی مشورت کن حتّی اگر آن ها کوچکرت باشند، زیرا طلب مشورت بین کوچک و بزرگ جدایی قائل نیست!

4( از دیگران در باره هر چیزی که منی شناسی مشورت بخواه حتّی اگر از تو کوچکرت بودند، پس مشورت خواسنت میان کوچک و بزرگ فرق منی گذارد!

ریاضی   98  3- »ال تَسترش الكّذاَب، َفإنّه كالّساب يقرِّب عليك البعيَد و يُبعد عليك القريَب!«:                          

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

2( دروغزن را مورد مشورت خویش قرار نده، چه او همچون رساب بعید را به تو نزدیک می منایاند و قریب را دور!

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

4( كّذاب را مشاور خود قرار مده، زیرا او مانند رساب است که بعید را به تو قریب می کند و قریب را از تو بعید می سازد!

تجربی   98 4- »يَبلغ الّصادقون بصدقهم ما ال يبلُغه الكاذبون باحتيالهم!«:        

1( صادقان با صدق خود به هامن چیزی می رسند که کاذبان با فریبکاری خود به آن نرسیده اند!

2( راستگویان با راستگویی خود به چیزی می رسند که دروغگویان با حیله گری خود به آن منی رسند!

3( اشخاص راستگو با صداقت خویش آنچه را به دست می آورند، اشخاص دروغگو با حیله گری خود به دست منی آورند!

4( افراد صادق با راستگویی خویش چیزی را به دست می آورند که دروغگویان با فریبکاری خود به دست نیاورده اند!

5- »ال یَغرّتّ بالدنیا أبداً َمن یَعلم أنّها کساٍب، یَری فیها ما ال وجوَد له!«:              خارج انسانی   98

1( فریب دنیا را کسی منی خورد که دانسته است آن مثل رسابی است که هرگز در آن چیزی وجود ندارد!

2( کسی هرگز فریب دنیا را نخورده است اگر بداند که آن مثل رساب و در آن هیچ چیزی وجود ندارد!

3( کسی که می داند دنیا چون رسابی است که در آن آنچه وجود ندارد دیده می شود ، فریب دنیا را هرگز منی خورد!

4( هرگز فریب دنیا را منی خورد کسی که می داند که آن چون رسابی است که در آن چیزی را می بیند که اصالً وجود ندارد!

!«:                          هرن  98  6- »ملّا دخلُت املکتبة شاهدت طاّلباً یُطالعون دروسهم بجدٍّ

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

2( آنگاه که به کتابخانه داخل شدم دانش آموزان را دیدم که دروس خود را با جدیّت مطالعه می کنند!

3( آنگاه که وارد کتابخانه ای شدم دانش آموزانی را مشاهده کردم که با جدیّت درسهای خود را مطالعه می کنند!

4( وقتی داخل کتابخانه ای شدم دانش آموزان را مشاهده کردم که بطور جّدی درسهای خود را مطالعه می کردند!
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تجربی  99 له صعٌب ولکّنه یَخلُق لك ُفرصاً ستستفید منها للّنجاح!«:        1- »الفشُل تحمُّ

1( تحّمل شکست دشوار است ولی شکست برای تو فرصتی را می آفریند که از آن در پیروزی استفاده می کنی!

2( پذیرش شکست سخت است لکن موقعیت هایی برای تو خلق می شود که از آن برای پیروز شدن استفاده می کنی!

3( شکست خوردن و پذیرش آن دشوار است اما موقعیت هایی که برای تو خلق می کند، از آن ها در پیروزی استفاده خواهی کرد!

4( شکست تحملش سخت است ولیکن برای تو فرصت هایی می آفریند که از آن ها برای پیروز شدن استفاده خواهی کرد!

2- »اِسترِش اآلَخرین فیام ال تعلم و إن کانوا أصغر منك، فإَن االستشارة ال ُتّیز بین الصغیر و بین الکبیر!«:               اختصاصی  99

1( در باره آنچه منی دانی با دیگران مشورت کن اگرچه کوچکرت از تو باشند، چه مشورت کردن بین کوچک و بزرگ جدا منی کند!

2( در باره هرچه منی شناسی با دیگران مشورت کن اگرچه آن ها از تو کوچکرت هستند، مشورت برای کوچک و بزرگ فرق قائل نیست!

3( با دیگران در باره آنچه منی دانی مشورت کن حتّی اگر آن ها کوچکرت باشند، زیرا طلب مشورت بین کوچک و بزرگ جدایی قائل نیست!

4( از دیگران در باره هر چیزی که منی شناسی مشورت بخواه حتّی اگر از تو کوچکرت بودند، پس مشورت خواسنت میان کوچک و بزرگ فرق منی گذارد!

ریاضی   98  3- »ال تَسترش الكّذاَب، َفإنّه كالّساب يقرِّب عليك البعيَد و يُبعد عليك القريَب!«:                          

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

2( دروغزن را مورد مشورت خویش قرار نده، چه او همچون رساب بعید را به تو نزدیک می منایاند و قریب را دور!

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

4( كّذاب را مشاور خود قرار مده، زیرا او مانند رساب است که بعید را به تو قریب می کند و قریب را از تو بعید می سازد!

تجربی   98 4- »يَبلغ الّصادقون بصدقهم ما ال يبلُغه الكاذبون باحتيالهم!«:        

1( صادقان با صدق خود به هامن چیزی می رسند که کاذبان با فریبکاری خود به آن نرسیده اند!

2( راستگویان با راستگویی خود به چیزی می رسند که دروغگویان با حیله گری خود به آن منی رسند!

3( اشخاص راستگو با صداقت خویش آنچه را به دست می آورند، اشخاص دروغگو با حیله گری خود به دست منی آورند!

4( افراد صادق با راستگویی خویش چیزی را به دست می آورند که دروغگویان با فریبکاری خود به دست نیاورده اند!

5- »ال یَغرّتّ بالدنیا أبداً َمن یَعلم أنّها کساٍب، یَری فیها ما ال وجوَد له!«:              خارج انسانی   98

1( فریب دنیا را کسی منی خورد که دانسته است آن مثل رسابی است که هرگز در آن چیزی وجود ندارد!

2( کسی هرگز فریب دنیا را نخورده است اگر بداند که آن مثل رساب و در آن هیچ چیزی وجود ندارد!

3( کسی که می داند دنیا چون رسابی است که در آن آنچه وجود ندارد دیده می شود ، فریب دنیا را هرگز منی خورد!

4( هرگز فریب دنیا را منی خورد کسی که می داند که آن چون رسابی است که در آن چیزی را می بیند که اصالً وجود ندارد!

!«:                          هرن  98  6- »ملّا دخلُت املکتبة شاهدت طاّلباً یُطالعون دروسهم بجدٍّ

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

2( آنگاه که به کتابخانه داخل شدم دانش آموزان را دیدم که دروس خود را با جدیّت مطالعه می کنند!

3( آنگاه که وارد کتابخانه ای شدم دانش آموزانی را مشاهده کردم که با جدیّت درسهای خود را مطالعه می کنند!
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خارج  98     7- »وجدُت الّشمَس أقوی مصدٍر یَکفینا نورُها و حرارتُها، دون أن تقرَُب إلینا أو تبتعَد َعّنا!«:     

1( دیدم خورشید قویرتین منبع است که نور و حرارتش، بدون اینکه به ما نزدیک و یا از ما دور شود برایامن کافی است!

2( خورشید را پر انرژی ترین منبع یافتم که نورش و حرارتش برایامن کافی است، بدون نزدیکی به ما و دوری از ما!

3( خورشید را نیرومندترین منبعی یافتم که نور و حرارت آن، بی آنکه به ما نزدیک شود و یا از ما دور شود برای ما کافی می باشد!

4( این خورشید قدرمتندترین منبعی است که نور و حرارتش برای همه ما کافی می باشد بدون آنکه بتواند نزدیک به ما یا دور از ما شود!

8- »لکّل موجوِد سالٌح یُدافع به عن نفسه غریزیَّا و هذا الّسالح يف اإلنسان عقله!«:        اختصاصی خارج  98  

1( برای هر موجود یک سالح غریزی وجود دارد که از خویش دفاع می کند و انسان سالحش عقل است!

2( هر موجودی سالحی دارد که با آن به طور غریزی از خود دفاع می کند، و این سالح در انسان عقل اوست!

3( برای هر موجودی سالحی است غریزی که با آن خطر را از خود دفع می کنند و در انسان این سالح عقل او است!

4( هر موجودی سالحی دارد که با آن از روی غریزه از خویش دفع خطر می کند، و این سالح در انسان عقل است!

9- عّین الّصحیح:             اختصاصی خارج  99

1( بعُض الّناس من نُهاة األعامِل السّیئة دامئاً،: بعضی از مردم از نهی کنندگان کارهای بِد همیشگی هستند!

باب ال یُحّبوَن أمرهم و نَهیهم،: ولی جوانان، بسیاری از امر و نهی آنان را دوست ندارند، 2( ولکّن کثیراً من الشَّ

3( و یریدون أن یَصلوا هم أنُفسهم إلی نتیجة أعاملهم،: و می خواهند که آنها خودشان به نتیجه کارهایشان برسند،

4( نعم، قد یَصلون إلی الّنتیجة ولکن مع خسارة ال تُعوَّض!: آری، قطعاً به نتیجه می رسند اّما با خسارتی که جربان منی شود!

10- عّین الخطأ:             خارج 99   

1( هل تعلم أنّک تستطیع أن تَصنع الِعطر من الّنفط: آیا می دانی که تو می توانی از نفت عطر بسازی!

ن یَبقی ذکرُهم: دوست دارم که خدا مرا از کسانی قرار دهد که یادشان باقی می ماند! 2( اُِحّب أن یَجعلني اللُه ممَّ

3( للمؤمن کالٌم لیِّن یَجذب به قلوَب الّناس: مؤمن سخنی نرم دارد که بوسیله آن قلبهای مردم را جذب می کند!

4( اللّهم، أعِطنا ما تُحّب و اجعله يف سبیل کَسب رِضاک: خدایا؛ به ما آنچه را دوست داری عطا کن و آن را در راهی قرار بده که راضی هستی!

11- عّین الخطأ:               اختصاصی خارج 98  

1( من یُحّب الله و خدمة عباده له سکینة ال تُشاَهد يف اآلخرین: کسی که خدا  و خدمت به بندگانش را دوست دارد آرامشی دارد که در دیگران مشاهده منی شود!

2( من یتعلَّم حّتی یُعلّم اآلخرین و ینفعهم فالشّك هو األفضل:کسی که دانش  فرا می گیرد تا به دیگران یاد بدهد و به آنان سود برساند بی شک او برترین است!

3( جعل الله فینا منادیاً لِنبَتعد عن املعايص و إن ال نستطیع أن نسمعه: خدا در ما منادی را قرار داد تا از گناهان دور شویم اگر چه گوش ندهیم!

4( کُن متفائالً حّتی یزید رجاؤك و تری ُفرص الخیر: خوش بین باش تا امید تو افزون شود و فرصت های خوب را ببینی!

12- »دانش آموزی را می بینم که ترینهای درس را در کالس می نویسد!«:                    انسانی 1400   

!                                              2( رأيت يف الصفِّ الطّالب يكتب متارين الّدروس!  1( اُشاهد طالباً يكتب متاريَن الّدرس يف الصفِّ

! 3( اُشاهد يف الصفِّ طالباً و هو يكتب متارين الّدرس!                                      4( رأيُت الطالب و هو يكتب متارين الّدروس يف الصفِّ

13- »امروز کتابی خریدم که قبالً آن را دیده بودم!«:         زبان   99  

1( هذا یوم اشرتیت الکتاب و رأیت قبل هذا!                                               2( اشرتیت الیوم کتاباً قد رأیته من قبل!

3( هذا الیوم اشرتیت کتاباً رأیت قبل هذا!                                                   4( قد اشرتیت الیوم الکتاب و رأیته من قبل!

سواالت اختصاصی کنکور پایۀ یازدهم 

37

14- »برنامه ای را یافتم که مرا در آموخنت عربی کمک می کرد!«:                          زبان   98 

1( حصلُت علی الربنامج الّذي یُساعد يل تعلّم العربیة!                                     2( رأیُت الربنامج و هو یُساعدين لتعلیم اللغة العربیة!

3( وجدُت برنامجاً یُساعدين يف تعلّم العربیة!                                                 4( أخذُت برنامجاً یساعد يف تعلیم اللغة العربیة!

15- عّین غیر املناسب للمفهوم: »إذا تمَّ العقُل نقص الکالم!«:            اختصاصی خارج  99

1( نباید سخن گفت ناساخته         نشاید بریدن نینداخته!

2( زبان درکش ای مرد بسیاردان            که فردا قلم نیست بر بی زبان!

3( حذر کن ز نادان ده َمرده گوی             چو دانا یکی گوی و پرونده گوی!

4( به گوینده گیتی برازنده است             که گیتی به گویندگان زنده است!

16- عّي الصحيح عن املفردات:                         انسانی 1400  

1( نعلم أّن للبّط غّدة طبيعيّة بالقرب من ذنبها. )جمع(  ُغدد، ذنوب                 2( عندما منيش عىل الرّمال الحارّة تحرق أقدامنا. )مرتادف(  نسري، رجال 

3( اشتّدت الّرياح و حدثت أعاصري يف تلك املنطقة. )مفرد(  رائحة، إعصار            4( أظهر لنا أصدقاؤنا صدقهم و هم من املصلحني. )متضاد(  أضمر، املفسدين 

17- عّي الوصف يختلف عن الباقي:             هرن  1400       

لوها إىل فرٍص ذهبيّة!                                       2( كُن يف الشدائد كجزيرٍة ال يكون البحُر قادراً أن يَبلعها! 1( اغتنموا الفرَص القليلة و بدِّ

3( آثارنا التاريخيّة فخرنا و هي من أهّم اآلثار الّتي ُسّجلت يف ذاكرتنا!                 4( كانت سيارتُنا معطّلة فجعلتُها يف موقف تصليح السيّارات ملّدة أسبوع واحد!

18- عّي ما ليس فيه فعٌل يصف ما قبله:                       انسانی 1400   

1( للحرباء عنٌي تَدور كّل اِتّجاه تُريده!                                                         2( ال تَرفع صوتَك بأّي دليل عندما تتكلّم مع اُّمك ! 

م لقامن مواعظ قيّمة يشري القرآن إليها!                                              4( اُلِّف كتاٌب عظيم يُحيص مدننا الجّذابة للّسياحة! 3( يُقدِّ

زبان  1400 19- عّي الصفة يختلف نوعها:             

1( قرأنا اآلراء املتعّددة يف هذا املوضوع فنفّكر فيه!                                        2( شاهدُت التاّلميذ يلعبون يف امللعب الكبري مع أصدقائهم! 

3( هذا هو التلميذ الّناجح َييش و يَضحك مع بقيّة التالميذ!                              4( أيب ُمزارع يَجتهد دامئاً و ال يرىض بأن يرتك هذه القرية!

20- عّي الّصفة يختلف نوعها:                خارج انسانی  1400   

1( نَحن نَغرس األشجاَر املثمرَة و نأمُل أن نَستفيَد منها!                                    2( إّن الّدنيا عند املؤمن أهوُن من ورقٍة تَقضمها الجرادُة!

3( يَقدر التمساُح أن يأكَل فريسًة أكرَب من فمه بسهولة!                                   4( تُساعد الّذاكرُة القويُّة اإلنساَن َعىل التَّعلُّم األحسن!

21- عّي املفعول موصوفاً بالجملة:                          انسانی 98 

نت َخلقي!                                                            2( قد يأكل التّمساح فريسة أكرب من فمه! 1( أشكرك يا ريّب بأن حسَّ

ل هدفك و اذهب إليه بقّوة و إرادة!                                                  4( أتعرف طّائراً ينقر جذوع األشجار لُصنع العّش! 3( سجِّ
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22- عّین ما فیه توصیٌف للنکرة )الجملة الوصفیة(:            هرن   98 

1( اُحّب أن أزوَر »حامداً « و هو غائٌب عّنا ُمنذ السنة!                                    2( الکعبة الّشیفة بناء مقّدس بناه »إبراهیم« علیه الّسالم!

3( ُعرف »حافظ« عارفاً و هو قد استفاد من لغة القرآن يف أبیاته!                       4( ارُسة »صادق« ما عرفت »منصوراً« کان یشتغل يف املزرعة معه!

23- عّي مضارعاً ُيكن أن يُعادل »املايض االستمراري« يف الفارسية:                                                                                                 انسانی   98

1( َسنجد برنامجاً لك يُعينك يف دروسك كلّها!                                        2( شاهدُت مناظر يف طريق الّسفر يُعجبني جاملُها!

ث بكّل ما يسمع به، و هذا عمل غري صحيح! بّه من الحقائق!                             4( بعُضنا يُحدِّ 3( العاقل يَستشري الّصادَق يف اُموره حتّى يُقرِّ
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درس ششم

وا ما بأنفسهم﴾:                    تجربی   1400        1- ﴿إّن اللَّه ال يُغريِّ ما بقوٍم حّتى يُغريِّ

1( هامنا الله چیزی را که در دل قوم وجود دارد دگرگون منی کند مگر وقتی که درون خویش را دگرگون کنند! 

2( قطعاً الله در آنچه در اقوام وجود دارد تغییر ایجاد منی کند مگر زمانی که آنچه در دلهایشان هست تغییر کند! 

3( هامنا خداوند آنچه را در قومی هست تغییر منی دهد تا اینکه آنچه را در دلهای خود دارند تغییر دهند! 

4( قطعاً خداوند چیزی را که در دل اقوام هست دگرگون منی سازد مگر اینکه ابتدا دلهای خود را دگرگون منایند! 

2- ﴿أ و مل يَعلموا أّن اللَّه يَبسط الّرزق ملن يَشاء﴾:                        زبان  1400  

1( و آیا ندانسته اند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد می گسرتاند! 

2( و آیا منی دانند که الله روزی ها را برای هر کس بخواهد گسرتش می دهد!

3( آیا و ندانسته اند که الله روزی های خود را برای کسی می گسرتاند که بخواهد!

4( آیا و منی دانند که خدا برای کسی که از او بخواهد روزی خود را می گسرتاند!

3- »لنفكّْر عن العالَم و ما فيه حّتى نعلم أّن ذلك ما ُخلق باطالً، و إْن مل نُدرك كلَّ دالئل الخلقة!«:                   زبان  1400 

1( می بایست به دنیا و هر چه در آن است بیندیشیم زیرا آن بیهوده آفریده نشده، و حتی اگر چیزی از علل آفرینش را درنیابیم! 

2( ما درباره این عامل و آنچه در آن است خواهیم اندیشید زیرا بیهوده خلق نشده است، اگرچه نتوانیم همه علتهای خلقت را درک کنیم!

3( باید درباره جهان و آنچه در آن است بیندیشیم تا بدانیم که آن، باطل خلق نشده است اگر چه همه دالیل آفرینش را درک نکنیم! 

4( برای اندیشیدن به عامل و هر آنچه در اوست بایستی بدانیم که عامل باطل آفریده نشده، حتی در صورتیکه هیچیک از دالیل خلقت را نیافتیم!

4- »َدع من الّذكريات ما يُزعج قلَبك و يَجعلك خائباً، ألنّها تنعك من التقّدم!«           خارج انسانی  1400    

1( فروگذار آنچه را که دلت را آزرده می سازد از خاطرات ناامید کننده، زیرا مانع پیشفت تو می شود 
2( از خاطرات آنچه را که دلت را آزرده می کند و تو را ناامید می سازد رها کن، زیرا آنها تو را از پیشفت باز می دارد!

3( از خاطراتت آنچه که قلبت را آزرده می سازد و ناامیدت می کند، ترک کند زیرا مانعی برای پیشفم تو می شود!

4( ترک کن آنچه را که قلبت را آزرده می کند و خاطراتی که نااميدت می گرداند، زیرا نو را از پیشفت بازمی دارد! 

5- »ليس هناك َعظٌم يف اللسان ولكنَّه يَستطيُع أن يَكس القلوَب استطاعًة، فلرُناقب كالَمنا!«:        خارج انسانی   1400 

1( در زبان استخوانی وجود ندارد، ولی قطعا می تواند دلها را بشکند، پس باید مواظب سخنامن باشیم! 

2( در زبان استخوانی نیست، اما بخوبی توانائی شکسنت قلبها را دارد، پس باید از سخنامنان مراقبت کنیم!

3( استخوانی در زبان وجود ندارد، اما توانائی دارد قلب های دیگران را کامال بشکند، پس باید مراقب سخن گفتنامن باشیم!

4( در هیچ زبانی استخوان نیست، ولی واقعا می توانند قلبها را بشکند، پس باید بخوبی از سخن گفتنامن مواظبت کنیم!

ریاضی  99 6- »َمن أراد أن یَنجَح يف حیاته فلیجعِل الّسعي صدیَقه الحمیم و التَّجربَة ُمستشاره الحکیم!«:     

1( کسی که خواسته است در زندگیش پیروز شود، تالش را دوستی گرم و صمیمی  و تجربه را مشاوری حکیم برای خود قرار می دهد!

2( هر کسی که می خواهد در زندگی خود موفّق شود باید سعی کردن را دوستی صمیمی  و تجربه کردن را مشاوری دانا قرار دهد!

3( آنکه پیروز شدن را در زندگیش خواسته است، دوست صمیمی اش را سعی کردن و مشاور دانایش را تجربه قرار می دهد!

4( هر کس بخواهد در زندگی خود موفّق بشود، باید تالش را دوست صمیمی و تجربه را مشاور خردمند خویش قرار دهد!
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درس ششم

وا ما بأنفسهم﴾:                    تجربی   1400        1- ﴿إّن اللَّه ال يُغريِّ ما بقوٍم حّتى يُغريِّ

1( هامنا الله چیزی را که در دل قوم وجود دارد دگرگون منی کند مگر وقتی که درون خویش را دگرگون کنند! 

2( قطعاً الله در آنچه در اقوام وجود دارد تغییر ایجاد منی کند مگر زمانی که آنچه در دلهایشان هست تغییر کند! 

3( هامنا خداوند آنچه را در قومی هست تغییر منی دهد تا اینکه آنچه را در دلهای خود دارند تغییر دهند! 

4( قطعاً خداوند چیزی را که در دل اقوام هست دگرگون منی سازد مگر اینکه ابتدا دلهای خود را دگرگون منایند! 

2- ﴿أ و مل يَعلموا أّن اللَّه يَبسط الّرزق ملن يَشاء﴾:                        زبان  1400  

1( و آیا ندانسته اند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد می گسرتاند! 

2( و آیا منی دانند که الله روزی ها را برای هر کس بخواهد گسرتش می دهد!

3( آیا و ندانسته اند که الله روزی های خود را برای کسی می گسرتاند که بخواهد!

4( آیا و منی دانند که خدا برای کسی که از او بخواهد روزی خود را می گسرتاند!

3- »لنفكّْر عن العالَم و ما فيه حّتى نعلم أّن ذلك ما ُخلق باطالً، و إْن مل نُدرك كلَّ دالئل الخلقة!«:                   زبان  1400 

1( می بایست به دنیا و هر چه در آن است بیندیشیم زیرا آن بیهوده آفریده نشده، و حتی اگر چیزی از علل آفرینش را درنیابیم! 

2( ما درباره این عامل و آنچه در آن است خواهیم اندیشید زیرا بیهوده خلق نشده است، اگرچه نتوانیم همه علتهای خلقت را درک کنیم!

3( باید درباره جهان و آنچه در آن است بیندیشیم تا بدانیم که آن، باطل خلق نشده است اگر چه همه دالیل آفرینش را درک نکنیم! 

4( برای اندیشیدن به عامل و هر آنچه در اوست بایستی بدانیم که عامل باطل آفریده نشده، حتی در صورتیکه هیچیک از دالیل خلقت را نیافتیم!

4- »َدع من الّذكريات ما يُزعج قلَبك و يَجعلك خائباً، ألنّها تنعك من التقّدم!«           خارج انسانی  1400    

1( فروگذار آنچه را که دلت را آزرده می سازد از خاطرات ناامید کننده، زیرا مانع پیشفت تو می شود 
2( از خاطرات آنچه را که دلت را آزرده می کند و تو را ناامید می سازد رها کن، زیرا آنها تو را از پیشفت باز می دارد!

3( از خاطراتت آنچه که قلبت را آزرده می سازد و ناامیدت می کند، ترک کند زیرا مانعی برای پیشفم تو می شود!

4( ترک کن آنچه را که قلبت را آزرده می کند و خاطراتی که نااميدت می گرداند، زیرا نو را از پیشفت بازمی دارد! 

5- »ليس هناك َعظٌم يف اللسان ولكنَّه يَستطيُع أن يَكس القلوَب استطاعًة، فلرُناقب كالَمنا!«:        خارج انسانی   1400 

1( در زبان استخوانی وجود ندارد، ولی قطعا می تواند دلها را بشکند، پس باید مواظب سخنامن باشیم! 

2( در زبان استخوانی نیست، اما بخوبی توانائی شکسنت قلبها را دارد، پس باید از سخنامنان مراقبت کنیم!

3( استخوانی در زبان وجود ندارد، اما توانائی دارد قلب های دیگران را کامال بشکند، پس باید مراقب سخن گفتنامن باشیم!

4( در هیچ زبانی استخوان نیست، ولی واقعا می توانند قلبها را بشکند، پس باید بخوبی از سخن گفتنامن مواظبت کنیم!

ریاضی  99 6- »َمن أراد أن یَنجَح يف حیاته فلیجعِل الّسعي صدیَقه الحمیم و التَّجربَة ُمستشاره الحکیم!«:     

1( کسی که خواسته است در زندگیش پیروز شود، تالش را دوستی گرم و صمیمی  و تجربه را مشاوری حکیم برای خود قرار می دهد!

2( هر کسی که می خواهد در زندگی خود موفّق شود باید سعی کردن را دوستی صمیمی  و تجربه کردن را مشاوری دانا قرار دهد!

3( آنکه پیروز شدن را در زندگیش خواسته است، دوست صمیمی اش را سعی کردن و مشاور دانایش را تجربه قرار می دهد!

4( هر کس بخواهد در زندگی خود موفّق بشود، باید تالش را دوست صمیمی و تجربه را مشاور خردمند خویش قرار دهد!
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ر َمن یزرع العداوة من أنّه لن یَحصد إالّ الخسارة، فلَْینتبه!«:               انسانی خارج  99   7- »یُحذَّ

1( به کسی که دشمنی می کارد هشدار داده می شود به اینکه او فقط خسارت درو خواهد کرد، پس باید آگاه باشد!

2( به کسی که دشمنی را می کارد هشدار می دهیم به اینکه فقط خسارت درو خواهد کرد، پس باید او را آگاه کرد!

3( به آنکه دشمنی را بکارد بیم داده می شود که درو نخواهد کرد جز زیان را، پس باید او را آگاه کرد!

4( آنکه دشمنی بکارد بیمناک می شود که درو منی کند مگر زیان را، پس باید متنبّه باشد!

8- عّین الّصحیح:                 انسانی خارج  99   

1( فلْنعتمد علی العقالء حّتی نَنتفَع بعلمهم: ما باید فقط بر عاقالن اعتامد کنیم تا از علم آنان سود برده باشیم!

2( يل زمیٌل مشتاق کثیراً لزیارة الحرمین الرّشیفین: دوست من سخت مشتاق زیارت حرمین رشیفین می باشد!

3( من َفکَّر قبل أن یتکلَّم ابتعد عن الخطأ: کسی که قبل از اینکه سخن بگوید، فکر کرده باشد از خطا دور شده است!

ال أوالَدهام ما لیس لهم طاقٌة به: والدین باید بر فرزندانشان چیزی را که طاقتش را ندارند تحمیل نکنند! 4( علی الوالدین أن ال یُحمِّ

9- عّي الّصحيح:                           ریاضی  98

1( إمّنا َمن لَم يلد ومل يولد، هو الله: کسی که نزاده و زاده نشده، فقط الله است!

2( جاَءت االُمُّ بالحبوب الفراخها الّصغرية: مادر با دانه ها نزد جوجه های کوچک آمد!

3( يُنفقون ِمن أحسن ما يُحّبون أكرث من قبل: با کامل میل از نیکوترین چیزی که دوست می دارند، انفاق می کنند!

4( عند ما يُلقي الخطيُب محارضًة يُنصت الحّضاُر له: وقتی سخرنان سخرنانی می کرد حارضان با سکوت به او گوش می کردند!

10- عّي الخطأ:                             هرن  1400        

1( كرُب الطّفل إىل حدٍّ يأكُل طعاَمه بدون مساعدة أحد: کودک به اندازه ای بزرگ شد که بدون کمک کسی غذایش را می خورد!

ْد لسانَنا بالكالم الّلّي لنكسَب موّدة الّناس: زبامنان باید به کالم نرم عادت کند، تا دوستی مردم را به دست آوریم! 2( لُِنعوِّ

3( الّلهّم لك الحمُد عىل ما تَأخذ و ما تُعطي: پروردگارا، ستایش مخصوص تو است بر آنچه می گیری و آنچه می دهی!

4( هناك نوٌع من الّدالفي يَبقى يف املاء ثاَلثي دقيقًة متواصلًة: نوعی از دلفینها وجود دارد که سی دقیقه متوالی در آب باقی می ماند!

11- عّي الخطأ:                                                     اختصاصی 1400 

1( لِنجتنْب أيَّ إساءٍة، و هذا رسالة اإلسالم: ما باید از هر بدیی دوری کنیم، و این پیام اسالم است!

2( تعاَل لُنؤكِّد عىل الحريّة و عىل الّتعايُش معاً: بیا تا بر آزادی و بر همزیستی با یکدیگر تأکید کنیم!

3( كلّنا مبا لَدينا فرحون، فلهذا النُفكّر بالتغيري: ما به آنچه هستیم خوشحالیم، لذا هرگز به تغيري فکر منی کنیم!

4( نحن ُخمس ساکني العالَم، نعيش فوق هذه األرض: ما یک پنجم ساکنان جهان هستیم که روی این زمین زندگی می کنیم!

12- با دوستانم سخن گفتم تا بدانند چگونه برایشان امکان دارد که در برنامه هایشان موفق شوند«. عّي الصحيح:                    زبان  1400 

1( تحّدثُت مع زماليئ حتّى يعلموا كيف ُيكنهم النَّجاح يف الربامج!                      2( حدثُت أصدقايئ ليفهموا كيف يستطيعون أنّهم التقدم يف برامجهم! 

موا يف الربامج! 3( تكلّمُت مع أصدقايئ ليعلموا كيف ُيكن لهم أن يَنجحوا يف بَرامجهم!               4( كلّمُت زماليئ أن يفهموا كيف يستطيعون لهم أن يتقدَّ

13- »جوان دروغگو هنگامی که برای بار سوم دروغ گفت نزدیک بود غرق شود «:     اختصاصی خارج 1400      

1( الشاّب الّذي كذب كاد يغرق ملّا كذب ثالث مرّات!                                      2( کاد الشاّب الّذي يَكذب يَغرق ملّا كذب للمرّة الثالثة! 

3( كاد الشاّب الكّذاب يَغرق عندما كَذب للمرّة الثالثة!                                    4( الشابّة الكّذاب كان قد غرق عندما كذب ثالث مرّات! 
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14- عّي الخطأ عن املفهوم:                         زبان  1400  

1( القرض: املال الّذي نأخذه من أحد و نُرجعه بعد مّدة!                                 2( الّصدقة: املال الّذي ال نُقّدمه إاّل إىل املحتاجني ! 

اث: املال الّذي ورّثه الوارث لآلخرين!  3( األجر: املال الّذي يُعطَى إىل العامل لعمله!                                                4( الرتُّ

15- عّي ما ليس فيه من املتضاد:                          انسانی   98

1( من يبدأ برضب و شتم اآلخرين فهو األظلم!                                        2( إّن األحمق إن أراد أن يَنفع أحداً فهو يرضّه!

3( الكّذاب يُبّعد علينا القريب و يُقرّب علينا البعيد!                                        4( األلْف من األصدقاء قليٌل و الواحد من األعداء كثري!

16- عّي ما فيه الم األمر:                       ریاضی 1400   

1( عند مشاهدة آثار قدرة اللّه ليخشع القلب!                                              2( ساِعد أصدقاءك ليخرجوا من مشاكلهم بسهولة! 

3( يجب عىل اإلنسان كثرٌي من املحاوالت ليُصلح نفسه!                                    4( ذهب صديقي إىل متجر آخر ليشرتي رسواالً أرخص! 

17- عّي ما فيه االم األمر:                         زبان  1400

1( أنار اللُّه قلبَنا بالعلوم الّنافعة لنذكره!                                                       2( تُطلِق سمكُة السهم قطراِت املاء لتسقط الحشُة!

3( َجلسنا أمام التّلفاز لنشاِهد فلامً رائعاً!                                                      4( إّن فراَخ » برناكل« لتَسقط و إاّل ال تتعلّم الطرياَن! 

18- عّي معنی حرف الّالم يختلف عن الباقي يف فعل »لننتبه«:                اختصاصی 1400

1( إن نقصد أن نَسبح يف املاء فلننتبه إىل عمقه!                                             2( تكلَّم أيب معنا لننتبه إىل الخطرات الّتي أمامنا!

3( لننتبه حتّى نشاهد جامل الطّبيعة يف كّل يشء!                                           4( إّن االمتحانات قريبة فلننتبه إىل فرصنا القليلة! 

19- عّین » الالم« تختلف ) يف املعنی(:                           اختصاصی خارج 1400   

امد لينمو الورُد! اب و السَّ 1( إن نَطلب أن نتعلَّم العلم فَلْنجالِس املتفّقهني!                                            2( نَحتاج إىل الرتُّ

ع املتفرّجون الاّلعبنَي يف املُسابقات !                                                  4( إّن املؤمنني ليُطعموا املساكنَي ِماّم يأكلون!  3( ليُشجِّ

20- عّین ما لیس فیه املعادُل للمضارع االلتزامّي الفاريس:           هرن  99

ر الشطّي املسافرین أالّ یقرتبوا ِمن األماکن الخطرة!                              2( یا أصدقاء؛ یجب أن تکونوا من املتوکّلین حتّی ال تیأسوا! 1( یُحذِّ

3( یا أیّها األطفال؛ ال تَقربوا من هذه الحفرة ألنّها خطرة!                                  4( یجتمع التالمیُذ مع معلّمیهم یومیّاً لیتعلَّموا العلم!

21- عّین ما فيه طلٌب للقيام بالعمل:                         تجربی  98

   1( ليذهبوا إىل املدرسة!                                                                         2( قاموا ليذهبوا إىل املدرسة!

3( لَهم إّما الّذهاب إىل املدرسة و إّما البقاء فيها!                                             4( هم اِجتمعوا لِلّذهاب إىل املدرسة قبل فوات الفرصة!

22- عّین ما فیه النهي عن القیام بالعمل:          خارج   98

 1( ال نجاح و ال فوز ملن یُریدهام بال جهد و عمل!                                         2( ال حیلة لنا إاّل التمّسک بالعمل و االلتزام بالعهود!

3( ال تَبلغون بأقوالکم آمالَکم، فإّن الهّمة دواؤکم!                                           4( التَغرتّوا بم لدیکم، فرمّبا یزول يف لحظة!
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14- عّي الخطأ عن املفهوم:                         زبان  1400  

1( القرض: املال الّذي نأخذه من أحد و نُرجعه بعد مّدة!                                 2( الّصدقة: املال الّذي ال نُقّدمه إاّل إىل املحتاجني ! 

اث: املال الّذي ورّثه الوارث لآلخرين!  3( األجر: املال الّذي يُعطَى إىل العامل لعمله!                                                4( الرتُّ

15- عّي ما ليس فيه من املتضاد:                          انسانی   98

1( من يبدأ برضب و شتم اآلخرين فهو األظلم!                                        2( إّن األحمق إن أراد أن يَنفع أحداً فهو يرضّه!

3( الكّذاب يُبّعد علينا القريب و يُقرّب علينا البعيد!                                        4( األلْف من األصدقاء قليٌل و الواحد من األعداء كثري!

16- عّي ما فيه الم األمر:                       ریاضی 1400   

1( عند مشاهدة آثار قدرة اللّه ليخشع القلب!                                              2( ساِعد أصدقاءك ليخرجوا من مشاكلهم بسهولة! 

3( يجب عىل اإلنسان كثرٌي من املحاوالت ليُصلح نفسه!                                    4( ذهب صديقي إىل متجر آخر ليشرتي رسواالً أرخص! 

17- عّي ما فيه االم األمر:                         زبان  1400

1( أنار اللُّه قلبَنا بالعلوم الّنافعة لنذكره!                                                       2( تُطلِق سمكُة السهم قطراِت املاء لتسقط الحشُة!

3( َجلسنا أمام التّلفاز لنشاِهد فلامً رائعاً!                                                      4( إّن فراَخ » برناكل« لتَسقط و إاّل ال تتعلّم الطرياَن! 

18- عّي معنی حرف الّالم يختلف عن الباقي يف فعل »لننتبه«:                اختصاصی 1400

1( إن نقصد أن نَسبح يف املاء فلننتبه إىل عمقه!                                             2( تكلَّم أيب معنا لننتبه إىل الخطرات الّتي أمامنا!

3( لننتبه حتّى نشاهد جامل الطّبيعة يف كّل يشء!                                           4( إّن االمتحانات قريبة فلننتبه إىل فرصنا القليلة! 

19- عّین » الالم« تختلف ) يف املعنی(:                           اختصاصی خارج 1400   

امد لينمو الورُد! اب و السَّ 1( إن نَطلب أن نتعلَّم العلم فَلْنجالِس املتفّقهني!                                            2( نَحتاج إىل الرتُّ

ع املتفرّجون الاّلعبنَي يف املُسابقات !                                                  4( إّن املؤمنني ليُطعموا املساكنَي ِماّم يأكلون!  3( ليُشجِّ

20- عّین ما لیس فیه املعادُل للمضارع االلتزامّي الفاريس:           هرن  99

ر الشطّي املسافرین أالّ یقرتبوا ِمن األماکن الخطرة!                              2( یا أصدقاء؛ یجب أن تکونوا من املتوکّلین حتّی ال تیأسوا! 1( یُحذِّ

3( یا أیّها األطفال؛ ال تَقربوا من هذه الحفرة ألنّها خطرة!                                  4( یجتمع التالمیُذ مع معلّمیهم یومیّاً لیتعلَّموا العلم!

21- عّین ما فيه طلٌب للقيام بالعمل:                         تجربی  98

   1( ليذهبوا إىل املدرسة!                                                                         2( قاموا ليذهبوا إىل املدرسة!

3( لَهم إّما الّذهاب إىل املدرسة و إّما البقاء فيها!                                             4( هم اِجتمعوا لِلّذهاب إىل املدرسة قبل فوات الفرصة!

22- عّین ما فیه النهي عن القیام بالعمل:          خارج   98

 1( ال نجاح و ال فوز ملن یُریدهام بال جهد و عمل!                                         2( ال حیلة لنا إاّل التمّسک بالعمل و االلتزام بالعهود!

3( ال تَبلغون بأقوالکم آمالَکم، فإّن الهّمة دواؤکم!                                           4( التَغرتّوا بم لدیکم، فرمّبا یزول يف لحظة!
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23- عّین الخطأ يف صیغة املضارع:            خارج   98

1( رأیُت زُماليئ مأیوسیَن فقلت لهم ال تَیأسوَن من رحمة الله!                           2( تکلّمُت مع أصدقايئ لیعلموا کیف یُمکن لهم أن ینجحوا يف برامجهم!

3( إنّهم َخرجوا من دارهم لیَذهبوا إلی املدرسة و أنتم مل تخرجوا حتّی اآلن!         4( أنّهّن خرج من دارهّن کي یذهنب إلی املدرسة و أننّت مل تخرجن حتی اآلن!

24- عّین ما لیس فیه التأکید علی وقوع الفعل:             اختصاصی خارج  98

1( ال تَحزنون لاِم فات منکم!                                         2( ال تجلَسّن کثیراً فالّریاضة مفیدة لك!

3( لقد قرأنا ما هو مفید لنا الحیاة!                                         4( لیسمعوا کالمي حتّی ال یقعوا يف الهالکة!

25- »من ............... يف الحیاة، فـ ................. علی الله!«. عّین الخطأ للفراغین:         هرن   98

1( أرادت أن تفوز/ لتتوکّْل                     2( یُحّب أن ینجح/ لیتوکّْل

3( تُحّب أن تنجحي/ علیها أن تتوکّْل         4( أراد أن یفوز/ علیه أن یتوکَّل
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درس هفتم

- ﴿و اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ كنتم أعداًء فألّف بي قلوبكم!﴾:        هرن  1400          1

1( نعمت خداوند را خودتان یاد کنید زمانی که دشمنان همدیگر بودید سپس قلبهایتان را انس و الفت داد! 

2( نعمت خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید پس بین دلهایتان انس و الفت قرار داد! 

3( نعمت الله را به یاد آورید آنگاه که با یکدیگر دشمنی داشتید و قلبهایتان را نسبت به هم نزدیک کرد!

4( نعمت الله را بر خویشنت یادآوری کنید موقعی که دشمن بودید و دلهایتان را به یکدیگر نزدیک کرد! 

2- »من مأل حياتَه بعمل الخري، كان يَعلم أنّها أقص من أن يُضيِّعها بعمل الرّش!«:        هرن  1400        

1( هر آن کس بداند که زندگی کوتاهرت از آن است که با عمل بد ضایع شود، آن را با عمل خوب پر می کند!

2( هركس زندگیش با عمل خوب پر شده است، می دانسته که زندگی کوتاهرت است از اینکه با عمل بد هدر رود! 

3( کسی که زندگی خود را با کار خوب پر کرده است، می دانسته که زندگی کوتاهرت از این است که آن را با کار بد تباهش کند!

4( آن کسی که زندگیش را پر از عمل خوب کرده باشد، دانسته که زندگی کوتاهرت است از آنکه بتواند با عمل بد نابود شود!

3- »املفردات بي لغات العامل لَم تَتبادل يف سنة واحدة بل قد حدث هذا التبادُل أثناء سنوات كثرية و بهذا أصبحت الّلغات غنية!«: کلامت در بین زبانهای دنیا .... هرن  1400

1( در یک سال رد و بدل نشد بلکه این تبادل در طول سالهای زیادی رخ داده است، و بدین ترتیب زبانها غنی شدند!

2( سالی یکبار تبادل منی شدند بلکه این تبادل طی سالهای زیادی اتفاق می افتاد، و زبانها اینگونه توامنند می شدند!

3( یکبار در سال تغییر منی کردند بلکه این تغییر در مدت سالهای بسیار اتفاق افتاده است، و بدین صورت زبانها بی نیاز می شدند!

4( در یک سال رد و بدل نشده اند، بلکه رخداد تبادل در اثناء سالهای زیادی بوده و به این صورت زبانها رسشار از توانایی شدند!

4- »إن ذهبنا من نفس الطّريق الّذي كّنا نذهب منه من قبل، وصلنا إىل ذلك املكان الّذي كُّنا نصل إليه دامئاً!«:                 ریاضی 1400 

١( اگر از راهی برویم که همیشه می رفتیم، به آن مکانی می رسیم که قبال رسیده ایم !

2( اگر از راهی رفتیم که قبال رفته بودیم، به هامن محلی که دامئاً می رسیدیم رسیده ایم !

3( اگر از هامن راهی رفتیم که دامئاً رفته بودیم، به آن محلی که همیشه می رسیدیم، می رسیم !

4( اگر از هامن راهی برویم که از قبل می رفتیم، به هامن مکانی می رسیم که همیشه می رسیدیم!

5- »َقّدم يل صديقي هديّة يف الحكمة و املوعظة كانت قّيمة، و أرشدتني إىل سبيل الخري!«:                  انسانی 1400      

1( هدیه ای را که دوستم از حکمت و موعظه ای ارزشمند به من داد مرا به راه خیر هدایت می مناید!

2( دوستم به من حکمت و موعظه ای هدیه داد که ارزشمند است، و مرا به خوبرتین راه هدایت می کند! 

3( هدیه ای که دوستم از حکمت و پند به من داد ارزشمند بود، و مرا به سمت بهرتین راهها هدایت کرد!

4( دوستم هدیه ای در زمینه حكمت و پند به من تقدیم کرد که ارزشمند بود، و مرا بسوی راه خیر هدایت منود! 

ع اآلخرين عىل أن يَكونوا واثقي بأنفسهم!«:                  تجربی  1400   6- »إذا كنَت واثقاً بنفسك فإنّك تستطيع أن تُشجِّ

1( هرگاه به خود اعتامد کنی، تو می توانی دیگران را به اینکه از خود مطمنئ باشند، تشویق کنی! 

2( اگر به خود اعتامد داشته باشی، می توانی دیگران را تشویق کنی به اینکه به خود اعتامد داشته باشند! 

3( زمانی که به خود اطمینان داشته باشی، دیگران را به این که به خود با اعتامد باشند، ترغیب می کنی! 

4( اگر از نفس خود مطمنئ باشی، دیگران را ترغیب به این می کنی که به نفسهای خودشان اطمینان داشته باشند! 
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درس هفتم

- ﴿و اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ كنتم أعداًء فألّف بي قلوبكم!﴾:        هرن  1400          1

1( نعمت خداوند را خودتان یاد کنید زمانی که دشمنان همدیگر بودید سپس قلبهایتان را انس و الفت داد! 

2( نعمت خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید پس بین دلهایتان انس و الفت قرار داد! 

3( نعمت الله را به یاد آورید آنگاه که با یکدیگر دشمنی داشتید و قلبهایتان را نسبت به هم نزدیک کرد!

4( نعمت الله را بر خویشنت یادآوری کنید موقعی که دشمن بودید و دلهایتان را به یکدیگر نزدیک کرد! 

2- »من مأل حياتَه بعمل الخري، كان يَعلم أنّها أقص من أن يُضيِّعها بعمل الرّش!«:        هرن  1400        

1( هر آن کس بداند که زندگی کوتاهرت از آن است که با عمل بد ضایع شود، آن را با عمل خوب پر می کند!

2( هركس زندگیش با عمل خوب پر شده است، می دانسته که زندگی کوتاهرت است از اینکه با عمل بد هدر رود! 

3( کسی که زندگی خود را با کار خوب پر کرده است، می دانسته که زندگی کوتاهرت از این است که آن را با کار بد تباهش کند!

4( آن کسی که زندگیش را پر از عمل خوب کرده باشد، دانسته که زندگی کوتاهرت است از آنکه بتواند با عمل بد نابود شود!

3- »املفردات بي لغات العامل لَم تَتبادل يف سنة واحدة بل قد حدث هذا التبادُل أثناء سنوات كثرية و بهذا أصبحت الّلغات غنية!«: کلامت در بین زبانهای دنیا .... هرن  1400

1( در یک سال رد و بدل نشد بلکه این تبادل در طول سالهای زیادی رخ داده است، و بدین ترتیب زبانها غنی شدند!

2( سالی یکبار تبادل منی شدند بلکه این تبادل طی سالهای زیادی اتفاق می افتاد، و زبانها اینگونه توامنند می شدند!

3( یکبار در سال تغییر منی کردند بلکه این تغییر در مدت سالهای بسیار اتفاق افتاده است، و بدین صورت زبانها بی نیاز می شدند!

4( در یک سال رد و بدل نشده اند، بلکه رخداد تبادل در اثناء سالهای زیادی بوده و به این صورت زبانها رسشار از توانایی شدند!

4- »إن ذهبنا من نفس الطّريق الّذي كّنا نذهب منه من قبل، وصلنا إىل ذلك املكان الّذي كُّنا نصل إليه دامئاً!«:                 ریاضی 1400 

١( اگر از راهی برویم که همیشه می رفتیم، به آن مکانی می رسیم که قبال رسیده ایم !

2( اگر از راهی رفتیم که قبال رفته بودیم، به هامن محلی که دامئاً می رسیدیم رسیده ایم !

3( اگر از هامن راهی رفتیم که دامئاً رفته بودیم، به آن محلی که همیشه می رسیدیم، می رسیم !

4( اگر از هامن راهی برویم که از قبل می رفتیم، به هامن مکانی می رسیم که همیشه می رسیدیم!

5- »َقّدم يل صديقي هديّة يف الحكمة و املوعظة كانت قّيمة، و أرشدتني إىل سبيل الخري!«:                  انسانی 1400      

1( هدیه ای را که دوستم از حکمت و موعظه ای ارزشمند به من داد مرا به راه خیر هدایت می مناید!

2( دوستم به من حکمت و موعظه ای هدیه داد که ارزشمند است، و مرا به خوبرتین راه هدایت می کند! 

3( هدیه ای که دوستم از حکمت و پند به من داد ارزشمند بود، و مرا به سمت بهرتین راهها هدایت کرد!

4( دوستم هدیه ای در زمینه حكمت و پند به من تقدیم کرد که ارزشمند بود، و مرا بسوی راه خیر هدایت منود! 

ع اآلخرين عىل أن يَكونوا واثقي بأنفسهم!«:                  تجربی  1400   6- »إذا كنَت واثقاً بنفسك فإنّك تستطيع أن تُشجِّ

1( هرگاه به خود اعتامد کنی، تو می توانی دیگران را به اینکه از خود مطمنئ باشند، تشویق کنی! 

2( اگر به خود اعتامد داشته باشی، می توانی دیگران را تشویق کنی به اینکه به خود اعتامد داشته باشند! 

3( زمانی که به خود اطمینان داشته باشی، دیگران را به این که به خود با اعتامد باشند، ترغیب می کنی! 

4( اگر از نفس خود مطمنئ باشی، دیگران را ترغیب به این می کنی که به نفسهای خودشان اطمینان داشته باشند! 
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7- »صديقك هو الشخص الّذي يَعرف نَغامِت قلبك و يَستطيع أن يُغّنيها لك إن كنَت نسيَت كلامتها!«:                   زبان  1400   

 1( دوستت هامن کس است که آوازهای قلب تو را می دانست و هرگاه کلامت آن فراموشت شد دوباره برایت می خواند! 

2( دوستت کسی است که نغمه های قلبت را بداند و بتواند آن را برایت دوباره بخواند هر زمان که کلامتش را فراموش کرده باشی!

3( دوست تو است آن کسی که آوازهای قلبت را می شناسد و می تواند آن را بخاطر تو بخواند آنگاه که کلامتت را و فراموش کرده ای! 
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10- »عامل الناس مثلاَم تَحبُّ أن یُعاملوك، و ال تَکن ذا وجهین!«:           زبان  99     

1( با مردم آنطور رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند، و دورو مباش!

2( طوری با مردمان معامله منای که دوست داری با تو دادوستد شود، پس دوچهره نباش!

3( با مردم هامنطور معامله کنید که دوست داشته اید با شام عمل کنند، پس از دورویان نباشید!

4( به گونه ای با مردم رفتار کنید که دوست می دارید با شام رفتار شود، و دارای دو چهره مباشید!
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1( در جهت آباد کردن و ساخنت منی باشد، زیرا او قادر نیست آنچه را سود می رساند و آنچه را زیان می بخشد بشناسد!

2( در زمینهء آبادانی و سازندگی نیست، زیرا او نتوانسته است درک کند چه چیزی به او سود می رساند و چه چیزی رضر می رساند!
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12- »هناك مفرداٌت يف کّل لغٍة قد دخلت فیها من اللّغات األخری و قد أصبحت کلامٍت لها معاٍن جدیَدة!«:        هرن  99

1( در هر زبان لغت هایی است که از دیگر زبان ها در آن وارد شده، و معانی جدیدی برای آن ایجاد کرده است!

2( واژه هایی در هر زبان موجود است که از دیگر زبان ها داخل آن شده و معانی جدیدی بر آن افزوده است!

3( در هر زبانی کلامتی وجود دارد که از زبان های دیگر وارد آن شده و واژگانی با معانی جدید شده اند!

4( کلامتی در هر زبانی وجود دارد که از زبان های دیگر داخل آن شده، و معانی دیگری یافته است!
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13- »یکون لِلکتاب و قراءة الکُتب دوٌر مهّم فی ازدیاد املعرفة و قّوِة الفهم، و ُرمّبا یُغیِّر اُسلوَب الحیاة!«:                                                   هرن  98 

1( کتاب و کتاب خواندن نقشی مهم در ازدیاد شناخت و قّوة درک دارد و باعث تغییرات در روش زندگی می شود!

2( برای کتاب و کتاب خوانی نقش مهمی است در زیادی معرفت و نیروی فهم و بسا که با آن روش زندگی تغییر کند!

3( برای کتاب و کتاب خواندن نقشی مهم در ازدیاد معرفت و قّوة درک است و چه بسا روشهای زندگی را تغییر دهد!

4( کتاب و کتاب خوانی نقش مهمی  در زیاد شدن شناخت و نیروی فهم دارد، و چه بسا روش زندگی را تغییر دهد!

14- »طَلبت اُّمنا من املنظّفین أن ینظِّفوا هذه الغرف جّیداً، فنظَّفوها و صارت الغرُف نظیفًة!«:        زبان   98   

1( مادرمان از نظافت کنندگان خواست که آن اتاق را خوب متیز کنند، وقتی آن را نظافت کردند، متیز شد!

2( مادر ما از نظافتچی ها درخواست کرد که این اتاق ها را برای اینکه متیز شود، نظافت کنند، و اتاق ها نظیف شد!

3( مادرمان، از نظافتچی ها خواست که این اتاقها را خوب نظافت کنند، پس آن ها را نظافت کردند، و اتاقها متیز شد!

4( مادر ما از کسانی که نظافت می کنند درخواست کرد که این اتاق را نظافت کنند، آن ها هم پس از این که آن را متیز کردند، اتاق نظیف شد!

15- »ملّا نقلُت لصدیقي الخرب الّذي کنت أسمعه دامئاً، قال لی: إنّی کنُت قد سمعت هذا الخرب مراراً قبل هذا!«                                          زبان   98   

1( آنگاه که به دوستم گفتم این خرب را پیوسته می شنوم، او به من گفت: من همین خرب را بارها پیش از این شنیده بودم!

2( وقتی خربی را که دامئاً می شنیدم برای دوستم نقل کردم، به من گفت: من این خرب را قبل از این بارها شنیده بودم!

3( هنگامی که این خرب را که مرتباً می شنیدم برای دوستم گفتم، او به من گفت: من نیز همین خرب را پیش از این به دفعات شنیده ام!

4( زمانی که داشتم برای دوستم خربی را که بارها شنیده بودم نقل می کردم، به من گفت: من هم این خرب را قبل از این به دفعات شنیده ام!

خارج  98 16- »إنّها کانت من أشهر مسترشقي القرن العارش الهجري، و کانت تقدر أن تُلقي محارضاتها العلمّیة بأکرث من خمس لغات عاملّیة!«:  

1( هامنا او مشهورترین خاورشناس در قرن دهم هجری بود، و قادر بود به بیش از پنج زبان جهانی سخرنانی علمی ایراد کند!

2( وی حقیقتاً مشهورترین خاورشناس سده دهم هجرت بوده که به بیش از پنج زبان بین املللی می توانست سخرنانی علمی کند!

3( وی بی گامن از مستشقان مشهور در سده دهم هجرت بود، و قدرت داشت به بیش از پنج زبان در جهان سخرنانیهای علمی کند!

4( قطعاً او از مشهورترین مستشقان قرن دهم هجری بود، و می توانست سخرنانیهای علمی  خود را به بیش از پنج زبان بین املللی ایراد کند!

17- »االستفادة من الجّوال ليست مسموحة يف حّصة االمتحان!«:                       تجربی  98

1( استفاده از تلفن همراه در جلسه امتحان مجاز نیست!                               2( به کار بردن گوشی همراه در جلسات امتحان منعی ندارد!

3( آوردن تلفن همراه در جلسه امتحانات مانعی ندارد!                                  ٤( از گوشی همراه استفاده کردن در جلسه امتحان مجاز است!

35- عّي الفعل الناقص ال يدّل عىل الزّمن املايض:                      انسانی   98 

1( كانت لها ثَقافًة طيّبة!                           2( كان الّدرس مليئاً بالّسؤال!

3( كانت األرض يف الربيع مخرضّةا             4( كان لهم خلٌق طيّب يف الحياة!

ریاضی  98  19- »هناك كلامٌت تَجري عىل أقالم بعض الّشعراء أِلول مرّة تَدلُّ عىل مفاهيم جديدٍة لَم يكن يَعرفها اآلخرون!«:    

1( کلامتی وجود دارند که برای بار اّول بر قلم های بعضی از شاعران جاری می شوند در حالی که بر مفهوم جدیدی که دیگران آنها را منی شناسند، داللت دارد!

2( وجود دارد کلامتی که بعضی از شعرا برای اّولین مرتبه بر قلم های خود جاری می کنند که بر مفاهیمی جدید داللت می کند که آن را دیگران منی شناختند!

3( آنجا، کلامتی است که بعضی شاعران اّولین مرتبه، بر قلم هایشان جاری می کنند و بر مفهوم جدید که دیگران آنها را منی شناخته اند داللت دارد!

4( کلامتی هستند که بر قلم های بعضی شعرا برای اّولین بار جاری می شوند که بر مفاهیم جدیدی داللت می کنند که دیگران، آنها را منی شناختند!
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20- »ملّا رأى الطبيُب إنّی مصاب بالّزكام الشديد و أيضاً عندي ُحّمى شديدة،كتب يل وصفة تحتوي عىل مقدار من الرشاب و حبوب مسكِّنة!«:  تجربی 98  

1( وقتی پزشک مرا دید که به زکام و تب شدید گرفتار شده ام، نسخه ای را که برایم نوشت محتوی مقداری رشبت و قرص های مسّکن بود!

2( پزشک وقتی دید من دچار زکام شدید هستم و نیز تب شدیدی دارم، نسخه ای برایم نوشت که محتوی مقداری رشبت و قرص هایی مسّکن بود!

3( طبیب چون دید مبتال به رسماخوردگی سخت و تب شدید هستم، برایم نسخه ای نوشت که در آن رشبتی بود و تعدادی قرص مسّکن!

٤( چون طبيب دچار شدن مرا به رسماخوردگی شدید و نیز تب باال دید، نسخه را برایم نوشت که آن شامل مقداری از رشبت بود و قرص هایی مسّکن!

21- »يل اآلن مكتبة كبرية، و ما كان يل قبل هذا أكرث من مائة كتاب!«:                     انسانی  98

1( فعالً کتابخانه ای بزرگ دارم، ولی پیش از این فقط یکصد کتاب داشتم!

2( کتابخانه من در حال حارض بزرگ است، ولی قبالً بیش از صد کتاب نداشت!

٣( اکنون کتابخانه بزرگی دارم، و حال اینکه قبل از این بیش از یکصد کتاب نداشتم!

4( کتابخانه ای در حال حارض دارم که بزرگ است، اما پیش از این بیشرت از صد کتاب نداشت!

22- »إّن اإلنسان الّذي يجد طعاماً مناسباً لفكره سُتصبح قدرته للفهم و العمل أكرث!«:                    انسانی  98

1( انسانی که غذای مفیدی را برای اندیشه خود بیابد نیرویش برای فهم و عمل، بیشرت شده است!

2( انسانی که غذای مناسبی برای فکر خود می یابد نیرویش برای فهم و عمل، بیشرت خواهد شد!

3( اگر انسان غذای مناسبی را برای اندیشه خود بیابد نیرویش برای فهم و عمل، بیشرت خواهد شد!

4( انسان کسی است که غذای مفیدی را برای فکر خود یافته و نیرویش برای فهم و عمل، بیشرت شده است!

23- »قرأت کتاباً مؤلُّفه مل یکن قادراً علی تحریک یده ولکّنه یرسم و یُنشد و یُؤلّف!«: کتابی خواندم که .....              اختصاصی  98    

1( مؤلفش قادر نبود دستش را حرکت دهد ولی نقاشی هم می کرد و شعر می رسود و تألیف می کرد!

2( نویسنده آن قادر به حرکت دادن دستش نبود ولیکن نقاشی می کرد و شعر می رسود و تألیف می کرد!

 3( نویسنده اش توان حرکت دادن دست خود را ندارد ولی نقاشی می کند و شعر می رساید و تألیف می کند!

4( مؤلّف آن منی توانست دست خویش را حرکت دهد ولیکن نقاشی هم می کند و شعر می رساید و تألیف می کند!

24- »ال یَزال املرُء یُعترب عاملاً مادام یکون يف طلب العلم، فإذا ظّن أنّه أصبح عاملاً فقد بَدأ جهلُه!«:        اختصاصی خارج  99

1( انسانی که مادام در طلب علم باشد داناست، پس هرگاه گامن کند که عامل است، جهل او آغاز شده!

2( همیشه انسان داناست تا وقتی که در طلب علم می باشد، هر وقت گامن کرد که حتامً دانا است، جهل او آغاز می شود!

3( انسان همچنان عامل محسوب می شود مادامی که در طلب علم باشد، اّما هرگاه گامن کند که دانا شده است، قطعاً جهل او آغاز شده !

4( پیوسته انسان عامل است مادامی که در پی کسب علم می باشد، پس وقتی گامن کند که بسیار دانسته، جهلش قطعاً رشوع می شود!

25- عّي الصحيح:           اختصاصی خارج 1400       

1( حاولت زميلتي أن تُغلق باب حافلة املدرسة،: همشاگردیم تالش کرد که در اتوبوس مدرسه را ببندد، 

2( ولكّن الباب مل يغلق و أخذت الحافلة تَسري بسعة،: ولی درب بسته نشد و اتوبوس می خواست برسعت حرکت کند، 

3( تَغلّب الخوف عىل الّاليت مّمن قد جلسَن عىل الكرايّس األمامّية،: کسانی را که در جلو صندلیها نشسته بودند ترس فرا گرفت، 

4( ألّن الّسائق مل يَكن جالساً عىل كرسّيه الخاّص يف السّيارة!: زیرا راننده اتوبوس هنوز در جای خود ننشسته بود!
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26- عّین الّصحیح:                هرن  98

1( من هو صادق يف کالمه فإنّه یُعّد من املُحسنین: هر کس در سخن خود صادق باشد خود را از نیکوکاران به شامر خواهد آورد!

2( لیس املظلومون مّتحدین يف العامل فلهذا یعیشون تحت الظلم: مظلوماِن جهان متّحد نیستند لذا زیر بار ستم برس می برند!

3( إّن هوالء ناجحون يف حیاتهم ألنّهم الیُضّیعون أوقاتهم: این ها در زندگی موفّق هستند لذا اوقات خود را تباه منی کنند!

4( إذا توّقعَت الّنجاَح فال تیأس من الحصول علیه: هرگاه انتظار موفقیّت داشتی از بدست آوردن آن مأیوس مشو!

27- عّي الخطأ:                           زبان  1400    

1( أمطر اللُه مطراً يف بلدنا أمس،: دیروز خدا در شهر ما بارانی باراند، 

2( ما كان املطر كثرياً ليصري سيالً،: باران زیادی نبود که سیل بشود، 

3( و ال قليالً حّتى اليَنبَت ما قد فات،: و نه کم که آنچه از دست رفته بود نروید،

4( و ِبكرثته ازدادت النِّعُم َعلينا!: و با فراوانیش نعمتها بر ما فزونی یافت! 

28- عّي الخطأ:            اختصاصی خارج 1400      

1( إذا أَردنا أن ال نَتعَب من املصائب،: هرگاه بخواهیم که از مصیبتها خسته نشویم، 

2( فلَنقبْل أن ال نَحزَن أنفَسنا باملشاكل الجزئّية،: باید بپذیریم که درومنان با مشکالت جزئی ناراحت نشود، 

3( و كلُّ َمشاكل الدنيا لإلنسان الذيّك جزئّيٌة حّقاً،: و همه مشکالت دنیا برای انسان باهوش واقعا جزئی است،

4( إن كّنا من الُعقالء ال نُصبح ُمنزعجي أبداً!: اگر از عاقالن باشیم هرگز آزرده منی شویم!

29- عّین الّصحیح:                هرن  98

1( من هو صادق يف کالمه فإنّه یُعّد من املُحسنین: هر کس در سخن خود صادق باشد خود را از نیکوکاران به شامر خواهد آورد!

2( لیس املظلومون مّتحدین يف العامل فلهذا یعیشون تحت الظلم: مظلوماِن جهان متّحد نیستند لذا زیر بار ستم برس می برند!

3( إّن هوالء ناجحون يف حیاتهم ألنّهم الیُضّیعون أوقاتهم: این ها در زندگی موفّق هستند لذا اوقات خود را تباه منی کنند!

4( إذا توّقعَت الّنجاَح فال تیأس من الحصول علیه: هرگاه انتظار موفقیّت داشتی از بدست آوردن آن مأیوس مشو!

30- عّي الخطأ:                          انسانی  98

1( کُنُت فرحت من أّن الحسنات تُْذِهْبَ الّسيئات: از این که خوبی ها، بدی ها را از بین می برد، شاد شده بودم!

2( كادت بنتي تَجهر بغضها عند الّضيوف ملّا نصحُتها: وقتی دخرتم را نزد مهامنان نصیحت کردم نزدیک بود خشمش را آشکار کند!

3( کُن ساكتاً و راقب أن ال يَجري عىل لسانك ما ليس لك به علٌم: ساکت باش و مراقب باش که بر زبانت چیزی که بدان علم نداری، جاری نشود!

4( ملّا بََدأَت بأن تَعيب اآلخرين اعلْم أّن ذلك نفسه من أكرب العيوب: وقتی رشوع به عیب گیری از دیگران کردی، بدان که آن خودش از بزرگرتین عیب هاست!

31- عّین الخطأ:              اختصاصی خارج 98  

1( هل عملَت حّتی اآلن عمالً یُثیر إعجاب اآلخرین: آیا تاکنون کاری انجام داده ای که تحسین دیگران را برانگیزد.

قون یعملون أعامالً عجیبة و هم یواجهون مشاکل: معلوالنی وجود دارند که با وجود روبرو شدن با مشكالت كارهای عجيبی انجام داده اند!! 2(هناك معوَّ

3( إّن الطّفل الّذي صار أعمی  تَظّن أنّه مل یقدر أن یعمل عمالً: کودکی که کور شده گامن می کنی که نخواهد توانست کاری انجام دهد.

4( ولکّننا عندنا ُعّمي قد حصلوا علی جوائز کبیرة: ولیکن ما نابینایانی داریم که جایزه های بزرگی را به دست آورده اند!
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26- عّین الّصحیح:                هرن  98

1( من هو صادق يف کالمه فإنّه یُعّد من املُحسنین: هر کس در سخن خود صادق باشد خود را از نیکوکاران به شامر خواهد آورد!

2( لیس املظلومون مّتحدین يف العامل فلهذا یعیشون تحت الظلم: مظلوماِن جهان متّحد نیستند لذا زیر بار ستم برس می برند!

3( إّن هوالء ناجحون يف حیاتهم ألنّهم الیُضّیعون أوقاتهم: این ها در زندگی موفّق هستند لذا اوقات خود را تباه منی کنند!

4( إذا توّقعَت الّنجاَح فال تیأس من الحصول علیه: هرگاه انتظار موفقیّت داشتی از بدست آوردن آن مأیوس مشو!

27- عّي الخطأ:                           زبان  1400    

1( أمطر اللُه مطراً يف بلدنا أمس،: دیروز خدا در شهر ما بارانی باراند، 

2( ما كان املطر كثرياً ليصري سيالً،: باران زیادی نبود که سیل بشود، 

3( و ال قليالً حّتى اليَنبَت ما قد فات،: و نه کم که آنچه از دست رفته بود نروید،

4( و ِبكرثته ازدادت النِّعُم َعلينا!: و با فراوانیش نعمتها بر ما فزونی یافت! 

28- عّي الخطأ:            اختصاصی خارج 1400      

1( إذا أَردنا أن ال نَتعَب من املصائب،: هرگاه بخواهیم که از مصیبتها خسته نشویم، 

2( فلَنقبْل أن ال نَحزَن أنفَسنا باملشاكل الجزئّية،: باید بپذیریم که درومنان با مشکالت جزئی ناراحت نشود، 

3( و كلُّ َمشاكل الدنيا لإلنسان الذيّك جزئّيٌة حّقاً،: و همه مشکالت دنیا برای انسان باهوش واقعا جزئی است،

4( إن كّنا من الُعقالء ال نُصبح ُمنزعجي أبداً!: اگر از عاقالن باشیم هرگز آزرده منی شویم!

29- عّین الّصحیح:                هرن  98

1( من هو صادق يف کالمه فإنّه یُعّد من املُحسنین: هر کس در سخن خود صادق باشد خود را از نیکوکاران به شامر خواهد آورد!

2( لیس املظلومون مّتحدین يف العامل فلهذا یعیشون تحت الظلم: مظلوماِن جهان متّحد نیستند لذا زیر بار ستم برس می برند!

3( إّن هوالء ناجحون يف حیاتهم ألنّهم الیُضّیعون أوقاتهم: این ها در زندگی موفّق هستند لذا اوقات خود را تباه منی کنند!

4( إذا توّقعَت الّنجاَح فال تیأس من الحصول علیه: هرگاه انتظار موفقیّت داشتی از بدست آوردن آن مأیوس مشو!

30- عّي الخطأ:                          انسانی  98

1( کُنُت فرحت من أّن الحسنات تُْذِهْبَ الّسيئات: از این که خوبی ها، بدی ها را از بین می برد، شاد شده بودم!

2( كادت بنتي تَجهر بغضها عند الّضيوف ملّا نصحُتها: وقتی دخرتم را نزد مهامنان نصیحت کردم نزدیک بود خشمش را آشکار کند!

3( کُن ساكتاً و راقب أن ال يَجري عىل لسانك ما ليس لك به علٌم: ساکت باش و مراقب باش که بر زبانت چیزی که بدان علم نداری، جاری نشود!

4( ملّا بََدأَت بأن تَعيب اآلخرين اعلْم أّن ذلك نفسه من أكرب العيوب: وقتی رشوع به عیب گیری از دیگران کردی، بدان که آن خودش از بزرگرتین عیب هاست!

31- عّین الخطأ:              اختصاصی خارج 98  

1( هل عملَت حّتی اآلن عمالً یُثیر إعجاب اآلخرین: آیا تاکنون کاری انجام داده ای که تحسین دیگران را برانگیزد.

قون یعملون أعامالً عجیبة و هم یواجهون مشاکل: معلوالنی وجود دارند که با وجود روبرو شدن با مشكالت كارهای عجيبی انجام داده اند!! 2(هناك معوَّ

3( إّن الطّفل الّذي صار أعمی  تَظّن أنّه مل یقدر أن یعمل عمالً: کودکی که کور شده گامن می کنی که نخواهد توانست کاری انجام دهد.

4( ولکّننا عندنا ُعّمي قد حصلوا علی جوائز کبیرة: ولیکن ما نابینایانی داریم که جایزه های بزرگی را به دست آورده اند!
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32- عّین الخطأ عن »اللّوحة«:                        انسانی   99   

1( مُنارس الدروس علیها!                                           2( نکتب علیها أخبارا عاّمٌة

3( ال نجدها إالّ کبیرٌة و بألوان مختلفة!                        4( نرسم علیها إشارات املرور و الّصور الجمیلة!

33- عّي ما ليس معادل للاميض االستمرارّي يف الفارسّية:                   تجربی   1400    

١( كان التاّلميذ يَقذفون الكرة حتّى تدخل املرمى!                 2( كان ذلك الكتاب يَضّم الكلامت الفارسيّة و العربيّة!  

3( كان أيب يأمرين مبداراة الّناس كام يأمرين بأداء الفرائض!                  4( كان طعم الربتقال الّذي ينبت يف شامل إيران لذيذاً! 

34- عّي خرب »كان« مختلفاً:                          اختصاصی خارج 1400   

1( كان الطالب يتكلّم مع أصدقائه َحول بَرنامج سفرتهم العلميّة!                       2( كان اإلنساُن يستفيد من الديناميت لتسهيل أعامله الّصعبة!

3( كان التاّلميُذ يَقذفون الكرَة حتّى تدخَل املَرمى!                                           4( كان الفستُق الّذي يَنتج يف كرمان لذيذاً! 
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درس اول

1- ﴿یَقول الکافر یا لیتني کنت تُراباً﴾:                انسانی خارج  99

1( کافر می گوید کاش از خاک بودم!                                 2( کافری گفت: کاش خاک بودی!

 3( کافر گوید: ای آرزوی من کاش تو از خاک بودی!            4( کافر می گوید ای کاش خاک بودم! 

2- »هناك ال انساَن بدون خطأ، ولکّنه یفشل عندما یَعد نفَسه عاملاً یَعرُف کلَّ يشء!«:        زبان  99 

1( هیچ انسانی نیست که خطا نکند، ولی هنگامی که خود را دانای همه چیز به شامر آورد، شکست خواهد خورد!

2( انسان بدون اشتباه، هیچگاه وجود ندارد، اما او می بازد هرگاه خود را دانایی فرض کند که هر چیزی را می دانسته است!

3( هیچ انسانی بدون خطا وجود ندارد، ولی زمانی که خودش را عاملی به شامر آورد که همه چیز را می داند، شکست می خورد!

4( انسان هیچگاه بدون اشتباه نیست، اما زمانی می بازد که نفس خود را عاملی به حساب آورد که بر هر چیزی آگاه است!

3- »من اِبتعد عن األمیال النفسانّیة شابّاً و أقبل علی العلوم الّنافعة، فلعّل قلبه یُمأل إیامناً!«:        هرن  98     

1( هر کس از متایالت نفسانی جوانی دور شود و به علوم سودمند روی کند، شاید قلبش از ایامن پُر بشود!

2( اگر کسی در جوانی، از خواهش های نفسانی دوری کند و به علوم سودمندی روی بیاورد، شاید قلب خود را از ایامن پُر بکند!

3( کسی که در جوانی، از خواهش های نفسانی دور شده به علوم سودمند روی بیاورد، امید آن است که قلب او از ایامن پُر شود!

4( هر کسی که از امیال نفسانی جوانی دوری کرده به علوم سودمند روی کند، امید است که قلب خویش را از ایامن پُر کند!

4- »ما يَزيد صربَنا يف اُمور ال طاقَة لنا بها، هو اإليان بالله!«:                       انسانی  98

1( آنچه صرب ما را در اموری که هیچ توانی برای آنها نداریم، می افزاید، هامن ایامن به الله است!

2( صرب ما در کارهایی که طاقتش در ما نیست، زیاد منی شود، بلکه آن در ایامن به الله است!

3( صرب در کارهایی که توان آنها در ما نیست قدرت ما را زیاد منی کند، بلکه آن ایامن به خداست!

٤( چیزی که صرب ما را می افزاید، اموری است که هیچ طاقت آن را نداریم که هامن ایامن به خداست!

5- »ال يشء أحسُن من الّنقوش و الرّسوم و الّتامثیل لُیشّجعنا إلی کشف الحضارات القدیمة!«:       هرن  98 

1( هیچ چیزی بهرت از نقش ها و نقاشی ها و مجسمه ها نیست برای اینکه ما را به کشف متّدن های قدیم تشویق کند!

2( چیزی بهرت از نقوش و رسم ها و متثال ها وجود ندارد که ما را به یافنت متّدنهای قدیم ترغیب کرده باشد!

3( هیچ چیزی نیست که بهرت از نقش ها و نقاشی ها و تندیس ها ما را به کشف متّدن های قدیم تشویق کند!

4( چیزی نیست که ما را به کشف متّدن های قدیم بهرت از نقوش و نقاشی ها و متثال ها ترغیب کرده باشد!
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درس اول

1- ﴿یَقول الکافر یا لیتني کنت تُراباً﴾:                انسانی خارج  99

1( کافر می گوید کاش از خاک بودم!                                 2( کافری گفت: کاش خاک بودی!

 3( کافر گوید: ای آرزوی من کاش تو از خاک بودی!            4( کافر می گوید ای کاش خاک بودم! 

2- »هناك ال انساَن بدون خطأ، ولکّنه یفشل عندما یَعد نفَسه عاملاً یَعرُف کلَّ يشء!«:        زبان  99 

1( هیچ انسانی نیست که خطا نکند، ولی هنگامی که خود را دانای همه چیز به شامر آورد، شکست خواهد خورد!

2( انسان بدون اشتباه، هیچگاه وجود ندارد، اما او می بازد هرگاه خود را دانایی فرض کند که هر چیزی را می دانسته است!

3( هیچ انسانی بدون خطا وجود ندارد، ولی زمانی که خودش را عاملی به شامر آورد که همه چیز را می داند، شکست می خورد!

4( انسان هیچگاه بدون اشتباه نیست، اما زمانی می بازد که نفس خود را عاملی به حساب آورد که بر هر چیزی آگاه است!

3- »من اِبتعد عن األمیال النفسانّیة شابّاً و أقبل علی العلوم الّنافعة، فلعّل قلبه یُمأل إیامناً!«:        هرن  98     

1( هر کس از متایالت نفسانی جوانی دور شود و به علوم سودمند روی کند، شاید قلبش از ایامن پُر بشود!

2( اگر کسی در جوانی، از خواهش های نفسانی دوری کند و به علوم سودمندی روی بیاورد، شاید قلب خود را از ایامن پُر بکند!

3( کسی که در جوانی، از خواهش های نفسانی دور شده به علوم سودمند روی بیاورد، امید آن است که قلب او از ایامن پُر شود!

4( هر کسی که از امیال نفسانی جوانی دوری کرده به علوم سودمند روی کند، امید است که قلب خویش را از ایامن پُر کند!

4- »ما يَزيد صربَنا يف اُمور ال طاقَة لنا بها، هو اإليان بالله!«:                       انسانی  98

1( آنچه صرب ما را در اموری که هیچ توانی برای آنها نداریم، می افزاید، هامن ایامن به الله است!

2( صرب ما در کارهایی که طاقتش در ما نیست، زیاد منی شود، بلکه آن در ایامن به الله است!

3( صرب در کارهایی که توان آنها در ما نیست قدرت ما را زیاد منی کند، بلکه آن ایامن به خداست!

٤( چیزی که صرب ما را می افزاید، اموری است که هیچ طاقت آن را نداریم که هامن ایامن به خداست!

5- »ال يشء أحسُن من الّنقوش و الرّسوم و الّتامثیل لُیشّجعنا إلی کشف الحضارات القدیمة!«:       هرن  98 

1( هیچ چیزی بهرت از نقش ها و نقاشی ها و مجسمه ها نیست برای اینکه ما را به کشف متّدن های قدیم تشویق کند!

2( چیزی بهرت از نقوش و رسم ها و متثال ها وجود ندارد که ما را به یافنت متّدنهای قدیم ترغیب کرده باشد!

3( هیچ چیزی نیست که بهرت از نقش ها و نقاشی ها و تندیس ها ما را به کشف متّدن های قدیم تشویق کند!

4( چیزی نیست که ما را به کشف متّدن های قدیم بهرت از نقوش و نقاشی ها و متثال ها ترغیب کرده باشد!
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6- »اسرتجعُت حاسويب من الدكّان الّذي يختّص بتصليح الوسائل الكهربائية!«:                    انسانی   98  

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

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

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

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

7- »کلُّ الّناس سواٌء و ما هم سوی لحم و عظم و عصب الُّم و ألب، و الجّهال یفتخرون بنسبهم!«:                اختصاصی  98    

 1( همه مردم برابرند و جز گوشت و استخوان و پی از یک پدر و مادر نیستند، در حالی که نادانان به نسب خود افتخار می کنند!

 2( همه مردم با هم برابرند و چیزی جز گوشت و استخوان و پی از پدر و مادرشان نیستند، حال آنکه نادان مفتخر به نژاد خود است!

 3( مردم همگی با هم برابرند و جز گوشت و استخوان و عصبی از پدر و مادرشان نیستند، اما نادان به نسب خود فخر می فروشد!

 4( مردم همگی یکی هستند از گوشت و استخوان و عصب و از یک پدر و مادر، اما نادانان به نژاد خود افتخار می کنند!

8- »اُصیبت الّشعوُب املختلفة يف دینهم بالخرافات علی مرِّ العصور، ولکّن األنبیاء بّینوا لهم الّدین الحّق!:         انسانی خارج   98

1( در گذر زمان دین ملت های مختلف به خرافه هایی آمیخته شد، اما پیامربان آنها دین حق را برایشان بیان کردند!

2( ملل مختلفی دینهایشان به خرافه هایی در طول زمانها آمیخته گردید، ولیکن بیان دین حق، توسط پیامربان بود!

3( با گذشت عرصها، ملت های مختلف در دین خود دچار خرافات شدند، اما پیامربان دین حق را برای آنها روشن کردند!

4( ملتهای مختلفی در دین خود، با گذر زمان دچار خرافه گردیدند، ولی پیامربان دین حق را برایشان آشکار می کردند!

9- »لیت الطاّلب یعرفون أن الطالب املجتهد یقدر أن یُعوِّض قلّه استعداده باالجتهاد!«:         اختصاصی خارج 98  

1( شاید دانشجویان بدانند که دانشجوی کوشا می تواند کم بودن استعدادش را با تالش جربان مناید!

2( ای کاش دانش آموزان بدانند که دانش آموز کوشا می تواند کمی  استعدادش را با تالش جربان کند!

3( شاید دانش آموزان بفهمند که دانش آموز تالشگر توانایی دارد که کم بودن استعداد را با تالش جربان مناید!

4( ای کاش دانشجویان می فهمیدند که دانشجوی تالشگر توامنند است که کمی  استعدادش را با تالش جربان کند! 

هرن  1400        10- عّي الصحيح:            

ِم املعلّمي فيه: جامعه بیشرت از پیشفت معلامن پیش منی رود! م أكرثَ من تَقدُّ 1( ال ُمجتمَع يَتقدَّ

2( كان األستاذ ألقی محارضًة و الطّالب اسَتمعوا إليه: استاد سخرنانی می کرد در حالی که دانشجویان به او گوش می دادند! 

3( ليس صحيحاً أّن أحداً يظّن أمّنا الّتعب يف هذه الّدنيا له: درست نیست کسی گامن کند که سختی در این دنیا فقط برای اوست!

4( يذهب املتفرِّجون إىل املَلعب و يجلسون عىل الكرايس كلّها: متاشاچیان همگی به ورزشگاه می روند و بر صندلیها می نشینند!

11- عّي الصحيح:                        ریاضی  1400  

1( كان صديقي ألّف كتاباً توَجد فيه قصٌص مفيدة: دوستم کتابی تألیف کرد. در آن داستانهای مفیدی می یابی! 

2( لالعبي املباراة وقت محّدد يجب أداء أعاملهم فيه: بازیکنان مسابقه در وقت مشخص باید کارها را انجام دهند!

3( الّلهم اِجعلنا مّمن يتوبون إليك فتقبلهم: خدایا ما را از کسانی قرار بده که به سوی تو توبه می کنند و آنها را می پذیری!

4( إن مل يتعايش الّناس بعضهم بعضاً فال سبيل لتقّدم بلدهم: مردم باید با یکدیگر همزیستی مساملت آمیز داشته باشند تا راهی برای پیشفت کشورشان بیابند!
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12- عّین الّصحیح:             زبان  99     

1( إنّنا محتاجون إلی تجارب املتقاعدین لتقّدمنا: ما به تجربهء بازنشستگان نیازمندیم تا پیشفت کنیم!

ع الاّلعبون: اگر متاشاچیان در ورزشگاه باشند بازیکنان را تشویق می کنند! 2( إن کان املتفرّجون يف امللعب، یُشجَّ

3( قد تَبدأ آالُف الصعوبات بعد لحظة إهامٍل: گاهی بعد از یک لحظه سهل انگاری هزاران مشکل رشوع می شود!

4( َمن یَتجّسس يف أعامل اآلَخرین فال أمَن و ال راحَة له: کسی که در مورد دیگران جاسوسی کند امنیّت و راحتی ندارد!

13- عّین الّصحیح )بالنظر إلی تأکید الجملة(:          خارج  98    

1( إّن الفخر لإلنسان الّذي له عقٌل ثابت: فخر برای انسانی است که بی گامن دارای عقلی ثابت است!

2( إّن وعاء العلم الیضیق بکّل ما ُجعل فیه: بطور قطع ظرف علم با هر آنچه در آن قرار داده شود، تنگ منی شود!

3( إن الّناس یمّرون بجوار األشجار الّتي ینتفعون بها: مردم از کنار درختانی که از آنها سود می برند، قطعاً عبور می کنند!

4( إن غصون بعض األشجار تنکس من ثقل وزن مثارها: شاخه های برخی درختان از سنگینی وزن میوه هایش بدون شک شکسته می شود!

14- عّي الّصحيح:                           ریاضی  98

1( ليتني رأيت جميع الكتب: کاش همه کتاب ها را ببینم!                              2( لعّل الخري قد نزل علينا: شاید خیر بر ما نازل شود!

3( ليت االمتحان قد انتهی: کاش امتحان متام شود!                                        4( لعّل الّصرب يُنقذنا: شاید پایداری نجامتان دهد!

15- عّین الخطأ:                       اختصاصی 99

1( اِکرَه الُجرَم و ال تَکره املُجرَم،: جرم را زشت بدار و مجرم را ناپسند مشامر،

2( ال بأس يف أن تَدرس القوَل ولکن اِحرتِم القائَل،: هیچ اشکالی نیست در اینکه گفتار را بررسی کنی ولی گوینده را احرتام کن،

3( علیك أن تَرحم العايَص ولکن تُسخطك املعصیُة،: تو باید بر عصیانگر رحم کنی ولی از معصیت خشمگین می شوی،

4( فإّن مهّمتك أن تتغلّب علی املرض ال علی املریض!: زیرا مأموریّت تو این است که بر بیامری غلبه کنی نه بر بیامر!

16- عّین الخطأ:             زبان  98    

1( إن نأخذ من أموالنا تَنقص مبرور األیّام،: اگر از امواملان برداشت کنیم به مرور زمان کم می شود،

2( ولکن عندما نُعطي اآلخرین ِمن علمنا و نُعلِّمهم،: ولی هنگامی که به دیگران از علمامن می دهیم و به آن ها آموزش می دهیم،

3( یکرث علُمنا، ألّن يف الّتعلیم تکراَر الّدرس ألنفسنا،: علمامن زیاد می شود، زیرا در آموزش دادن تکرار درس است برای خودمان،

4( فالعلُم أحسُن من املال ألنّه الزواَل له!: پس علم قطعاً از مال بهرت است و علم از بین منی رود!

17- »پرنده ی باهوش تظاهر کرد که بالش شکسته است«. عّین الصحيح:                  تجربی   1400   

1( تَظاهر الطّائُر الّذيكّ بأّن جناَحه مكسوٌر!                                                   2( يَتظاهر الطّائُر الّذيكّ بأنّه َمكسور الجناح! 

3( تظاهر طائٌر ذيكّ أّن الجناح له مكسوٌر!                                                    4( يتظاهر طائٌر ذيكّ أنّه مكسور يف الجناح!

18- »کاش همه شهرهای کشورم را می دیدم!«:                         خارج   98    

1( لعلّني اُشاهد مدن بالدي جمیعاً!                                                            2( لیتني أنظر کّل املدن يف بالدي!

3( لعيّل کنت أنظر مدن بالدي کلّها!                                                            4( لیتني کنت اُشاهد جمیَع مدن بالدي!
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1( إّن الفخر لإلنسان الّذي له عقٌل ثابت: فخر برای انسانی است که بی گامن دارای عقلی ثابت است!

2( إّن وعاء العلم الیضیق بکّل ما ُجعل فیه: بطور قطع ظرف علم با هر آنچه در آن قرار داده شود، تنگ منی شود!

3( إن الّناس یمّرون بجوار األشجار الّتي ینتفعون بها: مردم از کنار درختانی که از آنها سود می برند، قطعاً عبور می کنند!

4( إن غصون بعض األشجار تنکس من ثقل وزن مثارها: شاخه های برخی درختان از سنگینی وزن میوه هایش بدون شک شکسته می شود!
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1( ليتني رأيت جميع الكتب: کاش همه کتاب ها را ببینم!                              2( لعّل الخري قد نزل علينا: شاید خیر بر ما نازل شود!

3( ليت االمتحان قد انتهی: کاش امتحان متام شود!                                        4( لعّل الّصرب يُنقذنا: شاید پایداری نجامتان دهد!

15- عّین الخطأ:                       اختصاصی 99

1( اِکرَه الُجرَم و ال تَکره املُجرَم،: جرم را زشت بدار و مجرم را ناپسند مشامر،

2( ال بأس يف أن تَدرس القوَل ولکن اِحرتِم القائَل،: هیچ اشکالی نیست در اینکه گفتار را بررسی کنی ولی گوینده را احرتام کن،

3( علیك أن تَرحم العايَص ولکن تُسخطك املعصیُة،: تو باید بر عصیانگر رحم کنی ولی از معصیت خشمگین می شوی،

4( فإّن مهّمتك أن تتغلّب علی املرض ال علی املریض!: زیرا مأموریّت تو این است که بر بیامری غلبه کنی نه بر بیامر!

16- عّین الخطأ:             زبان  98    

1( إن نأخذ من أموالنا تَنقص مبرور األیّام،: اگر از امواملان برداشت کنیم به مرور زمان کم می شود،

2( ولکن عندما نُعطي اآلخرین ِمن علمنا و نُعلِّمهم،: ولی هنگامی که به دیگران از علمامن می دهیم و به آن ها آموزش می دهیم،

3( یکرث علُمنا، ألّن يف الّتعلیم تکراَر الّدرس ألنفسنا،: علمامن زیاد می شود، زیرا در آموزش دادن تکرار درس است برای خودمان،

4( فالعلُم أحسُن من املال ألنّه الزواَل له!: پس علم قطعاً از مال بهرت است و علم از بین منی رود!

17- »پرنده ی باهوش تظاهر کرد که بالش شکسته است«. عّین الصحيح:                  تجربی   1400   

1( تَظاهر الطّائُر الّذيكّ بأّن جناَحه مكسوٌر!                                                   2( يَتظاهر الطّائُر الّذيكّ بأنّه َمكسور الجناح! 

3( تظاهر طائٌر ذيكّ أّن الجناح له مكسوٌر!                                                    4( يتظاهر طائٌر ذيكّ أنّه مكسور يف الجناح!

18- »کاش همه شهرهای کشورم را می دیدم!«:                         خارج   98    

1( لعلّني اُشاهد مدن بالدي جمیعاً!                                                            2( لیتني أنظر کّل املدن يف بالدي!

3( لعيّل کنت أنظر مدن بالدي کلّها!                                                            4( لیتني کنت اُشاهد جمیَع مدن بالدي!
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19- عّي غري املناسب عن املفهوم: »إّن النفس ألّمارة بالّسوء!«:                       اختصاصی انسانی 1400 

١( ای شهان کشتیم ما خصم برون               ماند خصمی  رو برت أندر درون! 

2( نفس بی علم هیچ نتوانست                  جز به علم این کجا توان دانست! 

3( مادر بتها بت نفس شامست                 ز آنکه آن بت مار و این بت اژدهاست!

4( دشمن تو نفس توست خوار کن او را              تا نشود چیره و قوی، به تو دشمن!

20- عّي خرب الحروف املشّبهة بالفعل فعالً:                        اختصاصی انسانی 1400 

1( لعّل العالَم الّذي أنتظره و تكلّمُت عنه، محبوٌب لك أيضاً!                             2( التيأسوا من رحمة الله، إنّها قريبة من املحسنني! 

3( أكرِم أصدقاءك، كأنّهم جناُحك الّذي به تَطري!                                             4( ليت إطعام مساكيننا يَكون ماّم نحن نأكل!

21- عّین حرف املشّبه بالفعل یختلف )يف املعنی(:            زبان  99

1( قد جاء يف التاریخ اّن إبراهیم )ع( أنقذ قومه من عبادة األصنام!                    2( أیّها اإلنسان التحزن علی ما فاتك، اّن الیأس یُبعدك من الله!

3( أیظّن اإلنساُن اّن الله یرتکه سًدی و وحیداً!                                               4( إلهنا و ربّنا نعلم انّك مع عبادك دامئاً!

22- عّین املناسب للفراغین من الحروف املشبّهة بالفعل: ».............. صدیقي یستشیر االُستاذ ............. ـه یُفیده يف الحیاة!«:          انسانی خارج  99

1( أّن / لعّل                                       2( لکّن / لیت                                  3( لیت / لعّل                                 4( أّن / لکّن

23- عّین الّصحیح يف عمل الحروف املشّبهة بالفعل و األفعال الناقصة:       انسانی 99

1( إّن يف الصدق نجاٌة کّنا راغبین فیها!                                                         2( کّنا سامعاٌت حین أُمرنا أالّ نکون متکاسالٍت!

3( إّن الساعي يف الخیر کان مکرٌّم عند الناس!                                                 4( لسنا فاشلین يف الحیاة ألنّنا ساعون يف عملنا!

24-عّین کلمة »َمن« منصوبة:                    اختصاصی  99

1( کّل َمن لیس ِمّنا فهو ال یعرفنا!                                                                2( لعّل الله یرحم من رحم الناَس!

3( أعلم الّناس َمن جمع علم الّناس إلی علمه!                                                4( ال یَندم َمن یعمل بواجباته يف الحفاظ علی البیئة!

25- عّي الكلمة الّتي تكَمل جملَة ما قبلها:                        تجربی  98 

1( إّن العلم أحسُن من املال،                                                                      2( نعلم أّن للعامل أصدقاء كثريين،

3( ولكّن لصاحب املال أعداء كثريين،                                                            4( هذا هو الفرق بني العلم و املال!

26- عّین ما ال نرجو وقوَعه:             زبان  98 

1( لعّل الفوز حلیفک يف الّدنیا!                                                         2( کأّن الخیر ینزل علیک قریباً!

3( لیت الّنجاح یتحّقق يف حیاتک!                                                               4( یَّدعي أنّه کریم لکّن الواقع الیؤیّد ذلک!

27- عّین الّصحیح يف الجزء الّذي قد اُکِّد:            هرن   98 

1( إنَّ الله علی کّل يشء قدیر! )الله(                                                           2( اِْحِمني من الحادثات حامیًة! )ضمیر الیاء(

رتني تجارُب الحیاة تحذیراً! )تجارب الحیاة(                                          4( إّن العلم یرفع اإلنسان و یُکرمه! )الجملة بأجمعها( 3( حذَّ
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28- عّي مضارعاً ليس معادالً لاللتزامي الفاريس:                       ریاضی   98 

1( اُمرنا بأن ال نغضب، ولكّننا نغضب، و هذا األمر شائع بيننا!                           2( لعّل اإلنسان يعرف الحضارات ِمن خالل الكتابات و التامثيل!

3( كأّن هذا الجبل أعىل من بقيّة الجبال، ليتني أصعد إىل رأسه!                         4( ليتنا نقرأ آراء عّدة كُتّاب حول هذا املوضوع لنأخذ نتيجة صحيحة!

29- عّي »ال« لنفي الجنس:                       تجربی  1400  

1( َسيأيت يوٌم ال ينفعنا ماٌل و بَنون فعلينا أن نَجمع الخرياِت ألَنفِسنا لذلك اليوم!    2( إن كنَت َمع اللّه فالتَحزن أبداً و ال تَضّل عن رصاطه و ال تَفقد محبَّته!  

3( اِصطَدم إطاُر سيّاريت بيشٍء حادٍّ فانفجَر و ال إطار احتياطّي عندي!                  4( هل تَنىس أن تذكر نعمة ربّك؟ ال أنا لست من الغافلني! 

30- عّین ما یدّل علی نفي الشیء نفیاً کامالً:         خارج  99   

1( ال خیَر يف الکذب!                        2( ال، أنَت ال تکذب!                            3( ال رّش أرید و ال فتنٌة!                     4( ال الکذُب أرغب فیه و ال الغیبُة!

31- عّین حرف »ال« یختلف يف النوع و املعنی:                انسانی خارج   99

1( إنّنا ال نُحّب أن نستمع إلی کالم لیس له فائدة!                                          2( ال محاولة هناك دون نتیجة و سیری اإلنساُن مثرتها!

3( ال یبتعد العباد املؤمنون عن الرّصاط املستقیم إن شاء الله!                           4( الیوم ال تطبخ اُّمي طعاماً يف البیت ألنّها قد طبخته من قبل!

حیح عن »ال« النافیة للجنس:             اختصاصی خارج  98 32- عیِّن الصَّ

1( ال الیوم کیوم البعث، ال نعلم أرساره!                                        2( ال فقراً أسوأَ من الجهل، یفني عمرنا!

3( ال فصُل کالّربیع، األشجار فیه نرضة!                                                         4( ال قدرة أقوی من العقل لحّل مشاکلنا!

33- عّي الصحيح عن »ال« النافية للجنس:                          ریاضی  98

1( ال حياٌء و عفاٌف و أدٌب إاّل لعقٍل ثابت!                                                    2( ال العزّة إاّل لربّنا الرحيم الّذي له كّل يشء!

3( ال أتذكّر زماَن ذهابنا إىل تلك الجولة العلميّة!                                             4( ال شعَب من شعوب العامل إاّل و له طريقٌة للعبادة!
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درس دوم

1- »َمن يَرى الّناَس ِصغاراً، كالّذي هو واقف عىل قّمة الجبل، يراه الّناس صغرياً أيضاً«:                 ریاضی  1400  

1( آنکه مردم در نظرش کوچکند، مثل کسی است که بر قله ای از کوه ایستاده، او هم در نظر مردم کوچک می مناید! 

2( هرکس مردم را کوچک دید، همچون کسی است که بر قله ای در کوه ایستاده، مردم هم او را کوچک می بینند! 

3( کسی که مردم را کوچک می بیند، چون کسی است که بر قله کوه ایستاده، مردم نیز او را کوچک می بینند! 

4( هرآنکه مردم را کوچک انگاشت، هامن کس است که روی قله کوه ایستاده، مردم هم او را کوچک می انگارند! 

2- »إّن الجهَل يُسّبب أن نجَد طُرقاً لقضاء حياتنا تتجىلَّ لنا سهلًة، ولكّنها تَنتهي إىل الخسارة«:                 انسانی 1400      

1( این نادانی سبب یافنت راههای سهل الوصول برای گذران زندگی می شود، لكن به خسارت پایان می یابد! 

2( نادانی قطعاً مسبب آن است که راههای گذران زندگی به شکل ساده در نظرمان جلوه گر شود، اما به خسارت بیانجامد!

3( نادانی باعث می شود برای گذران زندگیامن راههایی را بیابیم که برایامن آسان جلوه می کند، ولكن به خسارت منتهی می شود!

4( قطعاً نادانی است که سبب می شود راههایی را که برای ما آسان جلوه کرده برای گذران زندگیامن بیابیم، ولی آن راهها به خسارت منجر می شود!

3- »ال يَحزنْني قوُل الّذين يَتكلّمون عّني جاهلي، و أنا أعلُم َجْهلهم!«:                    انسانی 1400      

1( قول کسانی که از جهل من سخن می گویند و من جهالتشان را می دانم، نباید مرا ناراحت کند! 

2( سخن آنان که در مورد من حرف می زنند در حالیکه جاهلند و من به جهلشان آگاهم، ابداً ناراحتم منی کند! 

3( هیچگاه سخن کسانی که درباره جهل من حرف می زنند حال آنکه من جهالتشان را می دانم، ناراحتم منی کند! 

4( نباید گفتار کسانی که در مورد من جاهالنه سخن می گویند مرا ناراحت کند، در حالیکه من آگاه به جهلشان هستم!

4- »دعا الرشطيُّ جامعَة املشاغبي إىل التزام الّصمت و هو ما كان قد فكّر كيف يطلب منهم أن يقوموا بذلك !«: پلیس گروه ........ .         خارج   1400 

1( شلوغ کار را فرا خواند و آنها را به پایبندی به سکوت ملزم کرد، و به چگونگی عمل کردن آنها فکر نکرده بود! 

2( آشوبگر را به پایبندی به سکوت دعوت کرد، در حالی که فکر نکرده بود چگونه از آنها بخواهد بدان عمل کنند! 

3( پر رس و صدا را به ایجاد سکوت فراخواند. اما فکر منی کرد که آنها چگونه باید به آن عمل کنند! 

4( پرهیاهو را به رعایت سکوت دعوت کرد، ولی به اینکه چگونه باید سکوت کنند اصالً فکر منی کرد! 

5- »ال أدري ما هو نَسيج زعانف األسامك، ولكّني أعلم أنّها تُساعد بعَض األسامك عىل الحركة و بعَضها عىل الطّريان«:     اختصاصی خارج 1400       

1( منی دانم بافت باله ماهیان از چیست، اما می دانستم بعضی ماهی ها را در حرکت و بعضی را در پرواز کردن کمک می کند!

2( منی دانم چه چیزی در بافت باله ماهیها هست، ولی می دانم در حرکت بعضی ماهیها و پرواز بعضی دیگر از آنها یاری می رساند!

3( منی دانم بافت باله های ماهیان چیست، ولی می دانم که بعضی ماهی ها را در حرکت کردن و بعضی را در پرواز کردن کمک می کند!

4( منی دانم در بافت باله های ماهی ها چه چیزی هست اما می دانستم که در حرکت کردن بعضی از ماهیها و پرواز کردن بعضی دیگر یاری می رساند!

6- »نستهلُك األسمدَة الكيمياويّة بكرثٍة و نحن نَعلم أّن اِستخداَمها الكثري يُؤّدي إىل االختالل يف نظام الطّبيعة!«:    اختصاصی خارج 1400       

1( ما از کودهای شیمیایی زیاد استفاده می کنیم حال آنکه میفهمیم که کاربرد زیادشان اخاللی در نظام طبیعت بوجود می آورد !

2( ما کودهای شیمبیایی را زیاد مرصف می کنیم در حالی که می دانیم که بکار بردن زیادشان به اخالل در نظام طبیعت منجر می شود! 

3( ما کودهای شیمیایی زیادی مرصف می کنیم با اینکه می دانیم که بکار بردن زیادشان اختالل در نظام طبیعت را بوجود می آورد! 

4( ما از کودهای شیمیایی زیاد استفاده می کنیم با وجود اینکه فهمیده ایم که زیاد بکار بردنشان منجر به اختالل در نظام طبیعت می شود!
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7- »بعُض الطّيور عندما تَشعر بالخطر َحولَها تَلجأ إىل الحيل الّتي تُنقذ حياتَها من املوت«:                     اختصاصی خارج 1400     

1( عده ای از پرندگان هنگام احساس خطر، به چاره ای می اندیشند که زندگی شان را از مرگ نجات دهد! 

2( زمانی که تعدادی از پرندگان خطر را احساس کردند. به چاره هائی پناه آوردند تا زندگیشان از مرگ نجات یاید! 

3( هرگاه برخی پرندگان پیرامون خود احساس خطر کنند چاره اندیشی می کنند تا زندگی خود را از مرگ نجات دهند! 

4( برخی پرندگان هنگامیکه در اطراف خود احساس خطر می کنند به چاره اندیشی هایی که زندگی آنها را از مرگ نجات می دهد متوسل می شوند! 

8- »إذا نَعیب عمَل أحٍد ثُّم نفهم أنّنا کُّنا مخطئین یَجب علینا أن نَعتذر منه ُمعرتفین بذلك، و هذا دلیٌل علی شجاعتنا!«:                  ریاضی   99   

1( آنگاه که عیب کار کسی را بگیریم و بفهمیم که خودمان خطاکار بودیم، باید اعرتاف کرده عذرخواهی کنیم که این دلیل بر شجاعتامن است!

2( وقتی از کار فردی عیب می گیریم سپس می فهمیم که خطا کرده بودیم باید ضمن اعرتاف به آن، از او معذرت خواهی کنیم، و این دلیلی بر شجاعت ماست!

3( اگر عمل کسی را عیب بدانیم آنگاه بفهمیم که خطا کرده ایم، بر ما واجب است معذرت خواهی کرده اعرتاف کنیم، که این دلیلی بر شجاعت ما می باشد!

4( هرگاه از عمل کسی عیب جویی کنیم آنگاه بفهمیم که ما خطاکاریم، حتامً باید به خاطر آن عذرخواهی کنیم در حالی که به آن اعرتاف کننده ایم، و این دلیلی بر 

شجاعتامن خواهد بود!

9- »کنت أتلو آیاٍت من القرآن الکریم يف اصطفاف املدرسة الصّباحّي، و أنا يف العارشة من عمري!«:                     دوازدهم اختصاصی  99

1( وقتی 10 سال داشتم، در صف صبحگاهیامن به تالوت آیاتی از قرآن کریم می پرداختم!

2( در حالی که 10 ساله بودم، در صف صبحگاهی مدرسه  آیاتی از قرآن کریم را تالوت می کردم!

3( هنگامی که 10 سال داشتم، در صف صبحگاهی بعضی آیات قرآن کریم را در مدرسه می خواندم!

4( در حینی که به 10 سالگی رسیده بودم، در صف صبحگاهی مدرسه  آیات قرآن کریم را قرائت می کردم!

10- »فهمُت ملاذا َهجرين أحّبتي و فرّحوا ُعدايت، و أنا کنُت أحبُّهم دامئاً و أرجوهم يف حیايت!«:      اختصاصی خارج  99 

1( نفهمیدم چرا دوستانم از من جدا شدند و دشمنانم را شاد کردند، در حالیکه من همیشه آنها را دوست می داشتم و در زندگیم به آنها امیدوار می بودم!

2( چیزی که نفهمیدم این است که چرا دوستانم رهایم کردند و دشمنانم شاد شدند، حال آنکه همیشه دوستشان می دارم و در زندگی به آنها امیدوارم!

3( آنچه نفهمیدم این بود که چرا دوستانم از من جدا شده دشمنانم را شاد کردند، و من دامئاً آنها را دوست داشته و به آنها در زندگی امید دارم!

4( منی فهمم چطور دوستانم از من جدا شدند و دشمنانم را شاد کردند، وقتی که همیشه دوستشان داشته و در زندگیم به آنها امید داشتم!

11- »کلُّ الّناس سواٌء و ما هم سوی لحم و عظم و عصب الُّم و ألب، و الجّهال یفتخرون بنسبهم!«:               اختصاصی  98    

 1( همه مردم برابرند و جز گوشت و استخوان و پی از یک پدر و مادر نیستند، در حالی که نادانان به نسب خود افتخار می کنند!

 2( همه مردم با هم برابرند و چیزی جز گوشت و استخوان و پی از پدر و مادرشان نیستند، حال آنکه نادان مفتخر به نژاد خود است!

 3( مردم همگی با هم برابرند و جز گوشت و استخوان و عصبی از پدر و مادرشان نیستند، اما نادان به نسب خود فخر می فروشد!

 4( مردم همگی یکی هستند از گوشت و استخوان و عصب و از یک پدر و مادر، اما نادانان به نژاد خود افتخار می کنند!

12- »لهذه املحافظة عدٌد کثیر من املصانع، کام لها صناعات تُصَنع بید اإلنسان و قد کانت معروفًة منذ القدیم!«:      زبان  98   

1( این استان تعداد بسیاری کارخانه دارد، هامنطور که دارای صنایعی است که به دست انسان ساخته می شود و از قدیم معروف بوده است!

2( این استان دارای تعدادی زیاد کارخانه است، هامنطور که صنایعی دارد که با دست انسان ساخته شده است و از قدیم شناخته شده بود!

3( تعداد بسیاری کارخانه برای این استان است هامنگونه که دارای صنعت هایی است که به دست انسان ساخته شده و از زمان های گذشته معروف شده بود!

4( برای این استان تعدادی بسیار کارخانه است هامنگونه که برای آن صنعت هایی است که با دست انسان ساخته می شد و از گذشته معروف بوده است!
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7- »بعُض الطّيور عندما تَشعر بالخطر َحولَها تَلجأ إىل الحيل الّتي تُنقذ حياتَها من املوت«:                     اختصاصی خارج 1400     

1( عده ای از پرندگان هنگام احساس خطر، به چاره ای می اندیشند که زندگی شان را از مرگ نجات دهد! 

2( زمانی که تعدادی از پرندگان خطر را احساس کردند. به چاره هائی پناه آوردند تا زندگیشان از مرگ نجات یاید! 

3( هرگاه برخی پرندگان پیرامون خود احساس خطر کنند چاره اندیشی می کنند تا زندگی خود را از مرگ نجات دهند! 

4( برخی پرندگان هنگامیکه در اطراف خود احساس خطر می کنند به چاره اندیشی هایی که زندگی آنها را از مرگ نجات می دهد متوسل می شوند! 

8- »إذا نَعیب عمَل أحٍد ثُّم نفهم أنّنا کُّنا مخطئین یَجب علینا أن نَعتذر منه ُمعرتفین بذلك، و هذا دلیٌل علی شجاعتنا!«:                  ریاضی   99   

1( آنگاه که عیب کار کسی را بگیریم و بفهمیم که خودمان خطاکار بودیم، باید اعرتاف کرده عذرخواهی کنیم که این دلیل بر شجاعتامن است!

2( وقتی از کار فردی عیب می گیریم سپس می فهمیم که خطا کرده بودیم باید ضمن اعرتاف به آن، از او معذرت خواهی کنیم، و این دلیلی بر شجاعت ماست!

3( اگر عمل کسی را عیب بدانیم آنگاه بفهمیم که خطا کرده ایم، بر ما واجب است معذرت خواهی کرده اعرتاف کنیم، که این دلیلی بر شجاعت ما می باشد!

4( هرگاه از عمل کسی عیب جویی کنیم آنگاه بفهمیم که ما خطاکاریم، حتامً باید به خاطر آن عذرخواهی کنیم در حالی که به آن اعرتاف کننده ایم، و این دلیلی بر 

شجاعتامن خواهد بود!

9- »کنت أتلو آیاٍت من القرآن الکریم يف اصطفاف املدرسة الصّباحّي، و أنا يف العارشة من عمري!«:                     دوازدهم اختصاصی  99

1( وقتی 10 سال داشتم، در صف صبحگاهیامن به تالوت آیاتی از قرآن کریم می پرداختم!

2( در حالی که 10 ساله بودم، در صف صبحگاهی مدرسه  آیاتی از قرآن کریم را تالوت می کردم!

3( هنگامی که 10 سال داشتم، در صف صبحگاهی بعضی آیات قرآن کریم را در مدرسه می خواندم!

4( در حینی که به 10 سالگی رسیده بودم، در صف صبحگاهی مدرسه  آیات قرآن کریم را قرائت می کردم!

10- »فهمُت ملاذا َهجرين أحّبتي و فرّحوا ُعدايت، و أنا کنُت أحبُّهم دامئاً و أرجوهم يف حیايت!«:      اختصاصی خارج  99 

1( نفهمیدم چرا دوستانم از من جدا شدند و دشمنانم را شاد کردند، در حالیکه من همیشه آنها را دوست می داشتم و در زندگیم به آنها امیدوار می بودم!

2( چیزی که نفهمیدم این است که چرا دوستانم رهایم کردند و دشمنانم شاد شدند، حال آنکه همیشه دوستشان می دارم و در زندگی به آنها امیدوارم!

3( آنچه نفهمیدم این بود که چرا دوستانم از من جدا شده دشمنانم را شاد کردند، و من دامئاً آنها را دوست داشته و به آنها در زندگی امید دارم!

4( منی فهمم چطور دوستانم از من جدا شدند و دشمنانم را شاد کردند، وقتی که همیشه دوستشان داشته و در زندگیم به آنها امید داشتم!

11- »کلُّ الّناس سواٌء و ما هم سوی لحم و عظم و عصب الُّم و ألب، و الجّهال یفتخرون بنسبهم!«:               اختصاصی  98    

 1( همه مردم برابرند و جز گوشت و استخوان و پی از یک پدر و مادر نیستند، در حالی که نادانان به نسب خود افتخار می کنند!

 2( همه مردم با هم برابرند و چیزی جز گوشت و استخوان و پی از پدر و مادرشان نیستند، حال آنکه نادان مفتخر به نژاد خود است!

 3( مردم همگی با هم برابرند و جز گوشت و استخوان و عصبی از پدر و مادرشان نیستند، اما نادان به نسب خود فخر می فروشد!

 4( مردم همگی یکی هستند از گوشت و استخوان و عصب و از یک پدر و مادر، اما نادانان به نژاد خود افتخار می کنند!

12- »لهذه املحافظة عدٌد کثیر من املصانع، کام لها صناعات تُصَنع بید اإلنسان و قد کانت معروفًة منذ القدیم!«:      زبان  98   

1( این استان تعداد بسیاری کارخانه دارد، هامنطور که دارای صنایعی است که به دست انسان ساخته می شود و از قدیم معروف بوده است!

2( این استان دارای تعدادی زیاد کارخانه است، هامنطور که صنایعی دارد که با دست انسان ساخته شده است و از قدیم شناخته شده بود!

3( تعداد بسیاری کارخانه برای این استان است هامنگونه که دارای صنعت هایی است که به دست انسان ساخته شده و از زمان های گذشته معروف شده بود!

4( برای این استان تعدادی بسیار کارخانه است هامنگونه که برای آن صنعت هایی است که با دست انسان ساخته می شد و از گذشته معروف بوده است!
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خارج  98     ین ...«: مردمان .....         13- »کان الّناُس اُّمًة واحدة فبعث اللُه النبّیین ُمبرشِّ

1( اّمتی واحد بودند، پس خداوند پیامربان را مژده آور مبعوث کرد ...

2( اّمت یگانه ای بوده اند، آنگاه خداوند پیامربانی هشداردهنده فرستاد ...

3( ابتدا اّمت واحد بودند، سپس الله پیامربانی را هشداردهنده برانگیخت ...

4( در آغاز اّمتی یگانه پرست بوده اند، آنگاه الله پیامربان را مژده دهنده برانگیخت ...

14- ﴿...الّذین یُقیمون الّصالة و یُؤتون الّزکاة و هم راکعون﴾:           هرن  98     

1( آنها که در حال رکوع کردن مناز می گزارند و زکات می دهند!

2( کسانی که اقامه مناز می کنند و زکات می دهند و در حال رکوع هستند!

3( آنان که مناز را اقامه می کنند و در حال رکوع کردن زکات خود را می پردازند!

4( کسانی که مناز را بر پا می دارند و در حالی که در رکوع هستند زکات را می دهند!

زبان   98    15- ﴿التَِهنوا و التَحزنوا و أنتم األعلَون...﴾:         

1( سستی مکنید و غمگین مشوید زیرا شام برتر هستید....                               2( سست مشوید و غم مخورید در حالیکه شام هستید برتران....

3( شام را »وهن« دست ندهد و دچار حزن نشوید چه شامئید برتران...              4( دچار »وهن« و سستی نشوید و غم مخورید چه برتر از همه شامئید...

زبان   98    16- »یُستخَرج زیٌت خاص من کبد الحوت و هو یُسَتعمل يف صناعة مواّد الّتجمیل!«:      

1( از کبد نهنگ روغنی خاص استخراج می شود که در ساخنت مواد آرایشی به کار می رود!

2( روغنی خاص را از کبد نهنگ استخراج می کنند که در صنعت مواد زیبایی به کار می رود!

3( این روغن مخصوص را از جگر نهنگ استخراج می کنند که در ساخنت مواد زیبایی کاربرد دارد!

4( کاربرد این روغن مخصوص که از جگر نهنگ استخراج می شود در صنعت مواد آرایشی می باشد!

17- ﴿إمّنا وليُّكم اللُه و رسوله و الّذين آمنوا ...﴾:                       ریاضی  98    

1( ولّی شام فقط الله است و رسول او و کسانی که ایامن آورده اند ...                2( هامنا ولّی شام خداوند است و پیامربش و هر کس ایامن بیاورد ...

3( رَسور شام بدون شک الله است و پیامرب و آنکه ایامن آورده است ...               4( بدرستی که خداوند رَسور شام است و رسول او و کسی که ایامن آورده است ...

18- »إنّها من أعجب األسامك، تغذيُتها َصعبة عىل الهواة أِلنّها تُحّب أن تأكل صيَدها حّياً!«:                   ریاضی  98    

1( آن از ماهی های عجیبی است که تغذیه اش برای عالقمندان سخت است برای این که دوست دارد شکار زنده بخورد!

2( او از شگفت ترین ماهیانی است که برای عالقمندان، غذا دادنش سخت است زیرا او خوردن زنده شکار را دوست دارد!

٣( او از ماهیان شگفت آوری است که برای عالقمندان، تغذیه اش سخت دشوار است زیرا زنده خوردن صید را دوست دارد!

4( آن از عجیب ترین ماهی هاست، غذا دادن به او برای عالقمندان دشوار است زیرا دوست دارد که صید خود را زنده بخورد!

19- »کان الطّالب الّناجح یُحصی أعامله الحسنة ألصدقائه و هو یذکر مشاکل کان قد تخلّص منها!«:          خارج انسانی   98

1( دانش آموزی که موفق بود کارهای خویش را برای دوستانش می شمرد حال آنکه مشکالتی را که از آنها خالص شده بود بیان می کرد!

2( دانش آموز موفق کارهای خویش را برای دوستانش می شمرد در حالیکه مشکالتی را که از آنها رهایی یافته بود بیان می کرد!

3( دانش آموز موفقی که کارهای خویش را برای دوستانش می شمرد مشکالتی را که از آنها رهایی یافته بود بیان می کرد!

4( دانش آموز موفق کارهای خویش را برای دوستانش شمرده مشکالت رها شده از آنها را بیان کرده بود!
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20- عّي الصحيح:                        خارج   1400  

د أنفَسنا عمالً جّيداً و سّيئاً: گاهی خودمان به کار خوب یا بدی عادت می کنیم،  1( قد نُعوِّ

2( و يُصبح تغيريُه كداٍء ال معالجَة له،: و تغییر دادنش گاهی مثل بیامریی است که درمان ندارد. 

٣( و نُجذُب إليه ال عن َعزم، : و در حالیکه تصمیمی  بر آن نداریم بسوی ما کشیده می شود، 

4( و نعمله و نحن غافلون عنه!: و آن را انجام می دهیم در حالی که از آن غافل هستیم!

21- عّي الّصحيح:                       تجربی   98 

1( إذا ال تكون مقتدراً فاآلخرون ال يسمعون كالَمك: هرگاه مقتدر نبودی دیگران به سخن تو گوش منی دهند!

2( ال تُكرمّن اللئيَم أِلنّه يتمرّد ترّداً و أنت تيأس: هرگز انسان فرومایه را گرامی مدار برای اینکه او قطعاً نافرمانی خواهد کرد درحالیکه تو مأيوس شده ای!

3( السكوُت أجمل كالم قد يستطيع أن يُثري الشخص أكرث من كّل يشٍء آخر: سکوت زیباترین سخنی است که گاهی می تواند شخص را بیش از هر چیز دیگری برانگیزاند!

4( يُصاد الحوت لِيستفيد الكيمياويّون من زيت كبده يف صناعة مواّد التجميل: نهنگ ها صید می شوند تا شیمی دانان از روغن کبد آنها در ساخنت مواد آرایشی استفاده 

کنند!

22- عّي الّصحيح:                         انسانی  98    

هّن حّيًة نُحَن عليها: دخرتان هنگامی که مادر خود را زنده نیافتند، بر او شیون کردند! 1( ملّا ما َوجدِت البناُت أمَّ

ه خائباً: کسی نیست که با خواسته هایش نزد تو بیاید و تو او را ناامید برگردانی! 2( ال أحَد يأتيك يف حاجة َفرتدَّ

3( من ذاق حّبك َدنا إليك و هو يخاف منك: کسی که عشق تو را چشید درحالی که از تو می ترسد به تو نزدیک است!

4( الكّذاب يتظاهر بالّصدق و إن يظهر الكذُب يف وجهه: دروغگو تظاهر به راستگویی می کند اگرچه دروغ از چهره اش منایان بوده است!

23- عّین الّصحیح:                           خارج  98    

1( رأیت معلّامً مسوراً و هو یجیب علی أسئلة التالمیذ: معلم را در حالی که خوشحال بود دیدم که به سؤاالت دانش آموزان پاسخ می داد!

2( حان )= جاء( وقُت االمتحانات و أنتم غافلون عنها: زمان امتحانات فرا رسید در حالی که شام از آن غافل هستید!

3( دعوت صدیقي و هو یکتب رسالة: دوستم را دعوت کردم در حالی که نامه ای نوشته بود!

ه مبتسمًة: فرزند در حالی که خندان است به مادرش کمک می کند! 4( یُساعد الولد اُمَّ

24- عّي الخطأ:                      ریاضی   1400  

1( بالحلم عن الّسفيه يكرثُ األنصاُر: بردباری بر نادان یاران را زیاد می کند!

2( سيأيت الغُد بكثري ماّم ال تَعرفون: فردا بسیاری از آنچه را منی دانید، خواهد آورد! 

3( اللّه الّذي يَنص املُجاهدين و ُهم قليلون: خدا کسی است که مجاهدان را با اینکه اندکند یاری می کند!

4( يُوَجد الّنفُط تَحت طبقاِت األرض بعد مرور قروٍن: نفت زیر طبقات زمین بعد از گذشنت قرنها یافت می شود! 

25- عّي الخطأ:                انسانی خارج  1400   

1( أفضل األعامل الحلم عند الغضب و الّصرب عند الطّمع: برترین کارها بردباری هنگام خشم است و صرب هنگام طمع! 

2( ال تجمع من املال و أنت ال تدري ملن تجمع: از مال و ثروت جمع مکن در حالیکه تو منیدانی برای چه کسی جمع می کنی! 

3( إذا سلمت من األسد املُفرتس فال تطمع يف صيده: هرگاه از شیر درنده در سالمت ماندی به شکار کردنش طمع مكن!

4( إّن املجاهدين باعوا أرواحهم و اشرتوا الجّنة: جهادکنندگان جانهای خود را فروختند تا به بهشت برسند!
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20- عّي الصحيح:                        خارج   1400  

د أنفَسنا عمالً جّيداً و سّيئاً: گاهی خودمان به کار خوب یا بدی عادت می کنیم،  1( قد نُعوِّ

2( و يُصبح تغيريُه كداٍء ال معالجَة له،: و تغییر دادنش گاهی مثل بیامریی است که درمان ندارد. 

٣( و نُجذُب إليه ال عن َعزم، : و در حالیکه تصمیمی  بر آن نداریم بسوی ما کشیده می شود، 

4( و نعمله و نحن غافلون عنه!: و آن را انجام می دهیم در حالی که از آن غافل هستیم!

21- عّي الّصحيح:                       تجربی   98 

1( إذا ال تكون مقتدراً فاآلخرون ال يسمعون كالَمك: هرگاه مقتدر نبودی دیگران به سخن تو گوش منی دهند!

2( ال تُكرمّن اللئيَم أِلنّه يتمرّد ترّداً و أنت تيأس: هرگز انسان فرومایه را گرامی مدار برای اینکه او قطعاً نافرمانی خواهد کرد درحالیکه تو مأيوس شده ای!

3( السكوُت أجمل كالم قد يستطيع أن يُثري الشخص أكرث من كّل يشٍء آخر: سکوت زیباترین سخنی است که گاهی می تواند شخص را بیش از هر چیز دیگری برانگیزاند!

4( يُصاد الحوت لِيستفيد الكيمياويّون من زيت كبده يف صناعة مواّد التجميل: نهنگ ها صید می شوند تا شیمی دانان از روغن کبد آنها در ساخنت مواد آرایشی استفاده 

کنند!

22- عّي الّصحيح:                         انسانی  98    

هّن حّيًة نُحَن عليها: دخرتان هنگامی که مادر خود را زنده نیافتند، بر او شیون کردند! 1( ملّا ما َوجدِت البناُت أمَّ

ه خائباً: کسی نیست که با خواسته هایش نزد تو بیاید و تو او را ناامید برگردانی! 2( ال أحَد يأتيك يف حاجة َفرتدَّ

3( من ذاق حّبك َدنا إليك و هو يخاف منك: کسی که عشق تو را چشید درحالی که از تو می ترسد به تو نزدیک است!

4( الكّذاب يتظاهر بالّصدق و إن يظهر الكذُب يف وجهه: دروغگو تظاهر به راستگویی می کند اگرچه دروغ از چهره اش منایان بوده است!

23- عّین الّصحیح:                           خارج  98    

1( رأیت معلّامً مسوراً و هو یجیب علی أسئلة التالمیذ: معلم را در حالی که خوشحال بود دیدم که به سؤاالت دانش آموزان پاسخ می داد!

2( حان )= جاء( وقُت االمتحانات و أنتم غافلون عنها: زمان امتحانات فرا رسید در حالی که شام از آن غافل هستید!

3( دعوت صدیقي و هو یکتب رسالة: دوستم را دعوت کردم در حالی که نامه ای نوشته بود!

ه مبتسمًة: فرزند در حالی که خندان است به مادرش کمک می کند! 4( یُساعد الولد اُمَّ

24- عّي الخطأ:                      ریاضی   1400  

1( بالحلم عن الّسفيه يكرثُ األنصاُر: بردباری بر نادان یاران را زیاد می کند!

2( سيأيت الغُد بكثري ماّم ال تَعرفون: فردا بسیاری از آنچه را منی دانید، خواهد آورد! 

3( اللّه الّذي يَنص املُجاهدين و ُهم قليلون: خدا کسی است که مجاهدان را با اینکه اندکند یاری می کند!

4( يُوَجد الّنفُط تَحت طبقاِت األرض بعد مرور قروٍن: نفت زیر طبقات زمین بعد از گذشنت قرنها یافت می شود! 

25- عّي الخطأ:                انسانی خارج  1400   

1( أفضل األعامل الحلم عند الغضب و الّصرب عند الطّمع: برترین کارها بردباری هنگام خشم است و صرب هنگام طمع! 

2( ال تجمع من املال و أنت ال تدري ملن تجمع: از مال و ثروت جمع مکن در حالیکه تو منیدانی برای چه کسی جمع می کنی! 

3( إذا سلمت من األسد املُفرتس فال تطمع يف صيده: هرگاه از شیر درنده در سالمت ماندی به شکار کردنش طمع مكن!

4( إّن املجاهدين باعوا أرواحهم و اشرتوا الجّنة: جهادکنندگان جانهای خود را فروختند تا به بهشت برسند!
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26- »کشاورز را دیدم در حالی که محصول را جمع می کرد«. عّي الصحيح:                   ریاضی  1400  

1( شاهدُت فاّلحاً و هو يجمع محصولَه!                                                      2( شاهدُت فاّلحاً و هو يجمع املحصوَل! 

3( رأيُت الفاّلح و هو يَجمع محصوالً!                                                          4( رأيُت الفاّلح و هو يَجمع املحصوَل!

27- عّي » دؤوب« حاالً:           اختصاصی خارج 1400   

1( ليتني أُصبح دؤوباً يف اكتساب العلم!                                                       2( ال يتقّدم يف الحياة إاّل من يُحاول دووباً! 

3( من كان أمرياً يَجب أن يكون دؤوباً و حليامً!                                              4( رأيت طالباً دؤوباً يستمّر يف أعامله ألهدافه العالية! 

28- عّین ما فیه الحال:                          ریاضی  99

1( إّن شجرة الخبز شجرة عجیبة و تحمل األمثار يف نهایة األغصان!                      2( رأیت شجرة الخبز و هي تحمل أمثارها يف نهایة أغصانها!

3( رأیت شجرة الخبز الّتي تحمل األمثار يف نهایة األغصان!                                 4( شجرة الخبز شجرة تحمل أمثارها يف نهایة أغصانها!

29- عّین ما لیس فیه »الحال«:                    اختصاصی  99

1( ال تَتسامحوا و أنتم تحسبون أّن لکم فرصًة کثیرًة،                                       2( ألنّکم إذا تبدؤون بالعمل و هو یحتاج إلی زماٍن،

3( ال تَجدون الفرصَة کثیرًة و هي قلیلٌة و قصیرٌة دامئاً،                                     4( فیجب أن تستفیدوا من الفرصة و لو کانت قلیلًة!

30- عّي ما فيه الحال:                          ریاضی  98 

1( جاء لنا مدعّوون كثريون هم تَناولوا الطّعام يف ساعة متأّخرة!                         2( جاء ضيوف كثريون و جاء صاحُب البيت و استقبلهم بحفاوة!

3( جاء الّضيوف الكثريون و هم يتكلّمون عن ذكريات الّضيافة!                          4( جاء لنا املدعّوون الكثريون حني كُّنا نتكلّم مع أصدقائنا!

31- عّین الجملة التی لیست فیها الحال:               انسانی خارج   98

د الحوادُث أکرث املدن! 1( یُصبح الناس مرسورین يف فصل الربیع بعد مشاهدة الطبیعة الخرضاء!             2( إن یَصنع املهندسون البیوت محکمًة ال تُهدِّ

3( قد نَری تداُخل روابط اإلنسان و البیئة و هو مرضٌّ للطّبیعة!                          4( إّن التلمیذ الّذي ال یُطالع دروسه و هو یفهمها لیس ناجحاً!
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درس سوم

د حياَة املرء يف املستقبل، و هذا هو مكان العلم«:                     هرن  1400                  1- »إّن الربنامج الّذي يبدأ بالتعلّم املناسب ُيكن أن يُحدِّ

1( برنامه ای که با یادگیری خوب آغاز شده ممکن است زندگی آینده انسان را روشن کند، این موقعیت علم است!

2( برنامه کسی که با یادگیری در ست آغاز کرده، امکان دارد زندگیش را در آینده معین کند، این جایگاه علم است!

3( برنامه آن کس با یادگیری مناسب آغاز می شود که بتواند زندگی فردای شخص را معلوم کند، و این هامن موقعیت علم است!

4( برنامه ای که با یادگیری صحیح آغاز می شود ممکن است زندگی فرد را در آینده تعیین کند، و این هامن جایگاه علم است! 

2- »إمّنا العلُم ثروٌة ال يَستطيع الظّاملون أن يَنهبوها، و ال حاجَة لَه إىل حارٍس يَحرُسه!«:                      هرن  1400       

1( تنها علم ثروت است، ستمکاران منی توانند غارتش کنند، و هیچ نیازی نیست که نگهبانی از آن حراست کند! 

2( ثروت واقعی علم است، ظاملان منی توانند علم را غارت کننده و نیازی ندارد که نگهبانی از آن نگهبانی کند!

3( علم فقط ثروتی است که ظاملان توانائی ندارند غارتش کنند، و نیازی به نگهبانی که از آن نگهداری کند وجود ندارد !

4( علم تنها ثروتی است که ستمکاران منی توانند آن را به یغام برند، و هیچ نیازی به نگهبانی که از آن محافظت کند ندارد!

3- »الّصدُق كصّحة اإلنسان، ال ُيكن أن تُدرك قيمُته إاّل عندما يُفَقد!«                    ریاضی  1400    

1( صدق هامن سالمتی انسان است، فقط زمانی که از دست برود قدر آن دانسته می شود! 

2( صداقت مانند سالمتی انسان است، تا زمانی که از دست نرود امکان ندارد ارزش آن درک شود!  

3( راستی هامن صحت بدن انسان است، ارزشش درک منی شود مگر آنگاه که آن را از دست بدهد!

4( درستی همچون سالمت بدن انسان است، منی توانی قدر آن را دریابی مگر زمانی که از دست برود!

4- »بدأ إخواين املُزارعون يحصدون الّزرع بآلٍة ذات يٍَد من الَخشب و سنٍّ عريضة من الحديد«:                 تجربی   1400    

1( برادران کشاورزم با وسیله ای که دارای دسته ای چوبی و دندانهای پهن از آهن است، رشوع کردند کشت را درو کنند!

2( برادرانم که کشاورز هستند زراعت را با وسیله ای که دسته اش چوبی و دندانه های پهنش آهنی است درو می کنند!

3( برادرانم که کشاورزند درو کردن زراعت را با وسیله ای که دسته ای چوبی داشت و دندانه های پهنش از آهن بود رشوع منودند! 

4( برادران کشاورزم با وسیله ای که دارای دسته ای چوبی و دندانه هائی پهن از جنس آهن بود، رشوع به درو کردن کشت منودند!

5- »عجائب الخلقة كثرية، منها أّن هناك أسامكاً ال تيُضء تحت البحار إاّل بالّضوء امليضء الّذي تحت عيونها!«:                 انسانی 1400  

1(عجایب خلقت بسیار است، از جمله ماهیهایی که فقط با نور تابناکی که در زیر چشم دارند زیر دریا را نورانی می کنند! 

2( عجایب زیادی در خلقت است، از جمله ماهیهایی هستند که زیر دریاها را نورانی می کنند فقط با نوری که زیر چشمهایشان هست! 

3( شگفتیهای آفرینش بسیارند، از جمله ماهیانی هستند که فقط با نور روشنی بخشی که زیر چشمهایشان هست زیر دریاها را روشنی می بخشند! 

4( شگفتیهای بسیار در خلقت است از جمله در ماهیانی است که زیر دریاها را روشنی منی بخشند مگر با روشنائی نوری که زیر چشمهایشان موجود است! 

6- »ما ِمن شجرٍة تُْغرَس إاّل و لها فائدة للّناس، إذن ليس َغرُس األشجار بسبب أنّها تُثمر فقط!«:                     اختصاصی انسانی 1400 

1( آنچه از درخت کاشته می شود فایده اش برای مردم است، ولی علت کاشنت درختان فقط بهره دادن آنها نیست! 

2( درخت فقط برای این کاشته می شود که فایده بخش است، لذا کاشنت درختان بخاطر اینکه بهره بدهند نیست!

3( هیچ درختی نیست که بکاری مگر اینکه برای مردم فایده داشته باشد، پس علت کاشنت درختان میوه دادنشان نیست!

4( هیچ درختی نیست که کاشته شود مگر اینکه برای مردم فایده ای داشته باشد، بنابراین کاشنت درختان فقط بخاطر اینکه آنها میوه می دهند نیست!
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درس سوم

د حياَة املرء يف املستقبل، و هذا هو مكان العلم«:                     هرن  1400                  1- »إّن الربنامج الّذي يبدأ بالتعلّم املناسب ُيكن أن يُحدِّ

1( برنامه ای که با یادگیری خوب آغاز شده ممکن است زندگی آینده انسان را روشن کند، این موقعیت علم است!

2( برنامه کسی که با یادگیری در ست آغاز کرده، امکان دارد زندگیش را در آینده معین کند، این جایگاه علم است!

3( برنامه آن کس با یادگیری مناسب آغاز می شود که بتواند زندگی فردای شخص را معلوم کند، و این هامن موقعیت علم است!

4( برنامه ای که با یادگیری صحیح آغاز می شود ممکن است زندگی فرد را در آینده تعیین کند، و این هامن جایگاه علم است! 

2- »إمّنا العلُم ثروٌة ال يَستطيع الظّاملون أن يَنهبوها، و ال حاجَة لَه إىل حارٍس يَحرُسه!«:                      هرن  1400       

1( تنها علم ثروت است، ستمکاران منی توانند غارتش کنند، و هیچ نیازی نیست که نگهبانی از آن حراست کند! 

2( ثروت واقعی علم است، ظاملان منی توانند علم را غارت کننده و نیازی ندارد که نگهبانی از آن نگهبانی کند!

3( علم فقط ثروتی است که ظاملان توانائی ندارند غارتش کنند، و نیازی به نگهبانی که از آن نگهداری کند وجود ندارد !

4( علم تنها ثروتی است که ستمکاران منی توانند آن را به یغام برند، و هیچ نیازی به نگهبانی که از آن محافظت کند ندارد!

3- »الّصدُق كصّحة اإلنسان، ال ُيكن أن تُدرك قيمُته إاّل عندما يُفَقد!«                    ریاضی  1400    

1( صدق هامن سالمتی انسان است، فقط زمانی که از دست برود قدر آن دانسته می شود! 

2( صداقت مانند سالمتی انسان است، تا زمانی که از دست نرود امکان ندارد ارزش آن درک شود!  

3( راستی هامن صحت بدن انسان است، ارزشش درک منی شود مگر آنگاه که آن را از دست بدهد!

4( درستی همچون سالمت بدن انسان است، منی توانی قدر آن را دریابی مگر زمانی که از دست برود!

4- »بدأ إخواين املُزارعون يحصدون الّزرع بآلٍة ذات يٍَد من الَخشب و سنٍّ عريضة من الحديد«:                 تجربی   1400    

1( برادران کشاورزم با وسیله ای که دارای دسته ای چوبی و دندانهای پهن از آهن است، رشوع کردند کشت را درو کنند!

2( برادرانم که کشاورز هستند زراعت را با وسیله ای که دسته اش چوبی و دندانه های پهنش آهنی است درو می کنند!

3( برادرانم که کشاورزند درو کردن زراعت را با وسیله ای که دسته ای چوبی داشت و دندانه های پهنش از آهن بود رشوع منودند! 

4( برادران کشاورزم با وسیله ای که دارای دسته ای چوبی و دندانه هائی پهن از جنس آهن بود، رشوع به درو کردن کشت منودند!

5- »عجائب الخلقة كثرية، منها أّن هناك أسامكاً ال تيُضء تحت البحار إاّل بالّضوء امليضء الّذي تحت عيونها!«:                 انسانی 1400  

1(عجایب خلقت بسیار است، از جمله ماهیهایی که فقط با نور تابناکی که در زیر چشم دارند زیر دریا را نورانی می کنند! 

2( عجایب زیادی در خلقت است، از جمله ماهیهایی هستند که زیر دریاها را نورانی می کنند فقط با نوری که زیر چشمهایشان هست! 

3( شگفتیهای آفرینش بسیارند، از جمله ماهیانی هستند که فقط با نور روشنی بخشی که زیر چشمهایشان هست زیر دریاها را روشنی می بخشند! 

4( شگفتیهای بسیار در خلقت است از جمله در ماهیانی است که زیر دریاها را روشنی منی بخشند مگر با روشنائی نوری که زیر چشمهایشان موجود است! 

6- »ما ِمن شجرٍة تُْغرَس إاّل و لها فائدة للّناس، إذن ليس َغرُس األشجار بسبب أنّها تُثمر فقط!«:                     اختصاصی انسانی 1400 

1( آنچه از درخت کاشته می شود فایده اش برای مردم است، ولی علت کاشنت درختان فقط بهره دادن آنها نیست! 

2( درخت فقط برای این کاشته می شود که فایده بخش است، لذا کاشنت درختان بخاطر اینکه بهره بدهند نیست!

3( هیچ درختی نیست که بکاری مگر اینکه برای مردم فایده داشته باشد، پس علت کاشنت درختان میوه دادنشان نیست!

4( هیچ درختی نیست که کاشته شود مگر اینکه برای مردم فایده ای داشته باشد، بنابراین کاشنت درختان فقط بخاطر اینکه آنها میوه می دهند نیست!
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خارج   99    7- »هناک مئاُت الطیور تبني أعشاَشها علی جبال ارتفاُعها أکرث من ألفي مرت و تقذف أفراَخها منها لتتعلّم الطیراَن!«:   

1( صدها پرنده النه های خود را بر بلندای بیش از دو هزار مرت، روی کوهها می سازند تا جوجه ها را از آنجا پرتاب کنند تا پرواز کردن بیاموزند!

2(آنجا صدها پرنده است که آشیانه ها را بر کوه هایی به بلندای بیشرت از دو هزار مرت بنا کرده جوجه هایشان را از آنجا می پرانند برای اینکه پرواز کردن بیاموزند!

3( آنجا صدها پرنده النه هایشان را بر کوههایی که ارتفاعشان از دو هزار مرت بیشرت است بنا می کنند و جوجه های خود را از آن می اندازند تا پرواز کردن را به آنها یاد بدهند!

4( صدها پرنده وجود دارند که آشیانه های خود را بر کوههایی که ارتفاع آنها بیش از دو هزار مرت است می سازند و جوجه هایشان را از آنجا پرتاب می کنند تا پرواز را یاد 

بگیرند!

8- »کان ذلك العاملُ یُميض أوقاتَه باملطالعة و الّدراسة و ال یَبتعد عن الّنشاط لحظًة علی رغم الظُروف القاسیة!«:     زبان   99

1( متام وقت آن عامل در مطالعه و پژوهش می گذشت، و با وجود رشایط سخت یک لحظه از فعالیّت دور منی شد!

2( آن دانشمند اوقات خود را به مطالعه و تحقیق می گذراند و با وجود رشایط سخت، لحظه ای از فعالیّت دور منی شد!

3( وقت آن دانشمند به مطالعه و تحقیق می گذشت، در حالی  که علی رغم رشایط سخت لحظه ای از کار دور منی شود!

4( آن عامل اوقاتش را در مطالعه و پژوهش می گذرانْد، در حالی  که علی رغم رشایط سختش حتّی یک لحظه از کار دور منی شود!

9- »یستطیع الناُس أن یقرؤوا من الکتب ما یحّبونها، إاّل َمن لیس لهم فکٌر قادر علی تییز املسائل!«: مردم می توانند .......                 تجربی   99

1( از کتاب ها هرچه دوست می دارند بخوانند، جز کسانی که توانایی برای تشخیص امور ندارند!

2( بخوانند هر آنچه را از کتاب ها که دوست دارند، مگر آنکه قدرت جدا کردن امور را نداشته باشند!

3( از کتاب ها آنچه را دوست دارند بخوانند، مگر آنان که فکری قادر بر تشخیص مسائل نداشته باشند!

4( کتاب هایی را که دوست می دارند بخوانند، مگر اینکه نتوانند با فکر و توانایی مسائل را از یکدیگر جدا کنند!

10- »اإلنسان ال یُصاب بأمر إالّ بقدر طاقته: فعلینا أن یَزداد إیامننا ألّن الله لن یُرتك ُمحّبیه!«:         هرن  99

1( انسان فقط به اندازهء توانش به امری دچار شده است، پس باید ایاممنان را زیاد کنیم زیرا خدا عالقه مندانش را رها نخواهد کرد!

2( انسان به اندازهء توانش به امور دچار می شود، پس باید ایاممنان را زیاد کنیم زیرا خدا محبّان خود را هرگز ترک منی کند!

3( انسان به چیزی دچار منی شود مگر به اندازهء توانش، پس باید ایاممنان زیاد شود زیرا خدا دوستدارانش را رها نخواهد کرد!

4( انسان هیچ گاه بیش از توانش به خواسته ای دچار منی شود، پس باید ایاممنان زیاد شود زیرا خدا هرگز محبوبان خود را رها منی کند!

ل َصدیقتي املُجّدة يف دفرتها إالّ املوضوعات الجدیدة و املهّمة!«:                   انسانی   99  11- »ال تُسجِّ

1( دوست تالشگرم فقط موضوعات جدید و مهم را در دفرتش ثبت می کند!

2( دوست تالشگر من در دفرتش ثبت منی شود مگر موضوعات جدید و مهم!

3( دوستم با تالشش چیزی در دفرتش ثبت منی کند جز موضوعات جدید و مهم را!

4( چیزی جز موضوعات جدید و مهم در دفرت دوستم که تالشگر است، ثبت منی شود!

انسانی  99  12- »ال َفرَخ یتعلَّم الطَّیران إالّ أن یقذف نفسه من األعلی إلی األسفل!«:       

1( فقط جوجه ای پرواز کردن را یاد می گیرد که بتواند خود را از باال به پایین بیندازد!

2( هیچ جوجه ای پرواز کردن را جز با پرتاب شدن خود از باال به سمت پایین منی آموزد!

3( هر جوجه ای فقط زمانی پرواز را می آموزد که خودش را از باال به سمت پایین بیندازد!

4( هیچ جوجه ای نیست که پرواز یاد بگیرد مگر اینکه خودش را از باال به پایین پرتاب کند!
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13- »االحرتام ال یدّل علی الُحّب دامئاً، إمّنا یدّل علی حسن الرتبیة؛ فاحرتِم و لو کنَت ال تُحّب!«:            انسانی خارج  99    

1( احرتام همیشه دلیل دوست داشنت نیست، فقط بر خوب تربیت شدن داللت دارد؛ پس هر چند دوست نداشتی احرتام بگذار!

2( احرتام کردن پیوسته به دوستی راهنامیی منی کند، بلکه بر خوب تربیت شدن داللت دارد؛ پس با اینکه دوست نداری احرتام بگذار!

3( احرتام گذاشنت همیشه بر دوست داشنت داللت منی کند، فقط بر تربیت خوب داللت دارد؛ پس احرتام کن اگرچه دوست نداشته باشی!

4( احرتام گذاشنت پیوسته دلیلی بر دوستی منی باشد، فقط دلیلی بر تربیت خوب است، در نتیجه احرتام کن حتّی اگر دوست نداشته باشی!

14- »ملّا وصلُت إلی امللجأ املقّدس الّذي کان یقع فوَق جبٍل مرتفع رأیُت أنّه الیَصل إلیه إاّل من لهم قوة أکرث!«:       هرن   98

1( وقتی به پناهگاه مقّدس که باالی کوه بلندی قرار داشت رسیدم دیدم که فقط کسانی که قدرت بیشرتی دارند به آن می رسند!

2( هنگامی که به آن پناهگاه مقّدس که باالی کوهی بلند واقع است رسیدم، دیدم کسانی که نیروی بیشرت دارند تنها به آن می رسند!

3( هنگام رسیدن به پناهگاه مقّدسی که در بلندی کوه مرتفع واقع است، دیدم فقط کسانی که قدرت بیشرتی دارند، به آن می رسند!

4( وقتی به آن پناهگاه مقّدس رسیدم که در بلندی کوه مرتفعی قرار داشت، کسی را ندیدم که به آنجا برسد مگر کسانی که نیروی بیشرتی داشتند!

15- »أ تستشري الكّذاَب و ما هو إاّل رساٌب يُعرِّف الحقيقَة إلينا عىل الَعكس!«:                     انسانی  98

1( با دروغگو شور می کردم اّما او فقط یک رساب بیش نبود که حقایق را معکوس به من معرفی می کرد!

2( آیا این دروغگویی که با او مشورت می کنی کسی جز رسابی است که حقایق را به ما وارونه می شناساند!

3( آیا با دروغگو مشورت می کنی، در حالی که او فقط رسابی است که حقیقت را به ما وارونه معرفی می کند!

4( چگونه با دروغگو مشورت می کنی حال آن که او چیزی جز رساب نیست که حقیقت را معکوس به ما می شناساند!

16- »ال يَرتك من األوالد والَديهم إاّل من يعتقد أنّهام ليسا بحاجة إليه و هام يف صَحة«:                    انسانی  98

1( فرزندان والدین خودشان را ترک منی کنند مگر معتقد به این باشند که آنها در سالمتند و نیاز به او ندارند!

2( از میان فرزندان فقط کسی والدین را ترک می کند که عقیده داشته باشد که آنان سالمتی دارند و نیازمند به او نیستند!

3( تنها کسی در میان فرزندان پدر و مادر را ترک می کند که بر این عقیده باشد که آنان به او نیازمند نیستند و در سالمتند!

4( از فرزندان فقط کسی پدر و مادرش را ترک می کند که معتقد باشد آنها به او نیاز ندارند و هر دو در سالمت هستند!

تجربی  98 17 -»ال قّوَة تَقدر أن تُنقَذنا من خرافاٍت نَعيش معها إاّل التفكُُّر!«:         

1( هیچ نیرویی که بتواند زندگی ما را از خرافه هایی که به آن زنده ایم، برهاند، جز اندیشه نیست!

2( جز تفّکر، قدرتی نیست که قادر باشد ما را نجات بدهد از اینکه با خرافات زندگی منائیم!

3( فقط قدرت اندیشیدن است که می تواند ما را از خرافه هایی نجات دهد که با آن زنده ایم!

4( نیرویی که می تواند ما را از خرافاتی که با آن زندگی می کنیم، رها سازد، فقط تفّکر است!

تجربی  98  عود!«:        18- »صعد الزّوار كلُّهم جبَل الّنور لزيارة غار حراء إاّل من مل يقدروا عىل الصُّ

1( همه زّوار برای دیدار غار حراء در کوه نور، از آن باال رفتند مگر آن کسی که منی توانست باال برود!

2( زائران همگی برای زیارت غار حراء از کوه نور باال رفتند مگر کسانی که برای صعود قدرت نداشتند!

3( همه زائران بخاطر زیارت غار حراء کوه نور را در نوردیدند جز آنها که قدرت باال رفنت نداشتند!

٤( زّوار همگی به دیدن غار حراء از کوه نور صعود می کنند جز آن کس که منی تواند صعود کند!
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13- »االحرتام ال یدّل علی الُحّب دامئاً، إمّنا یدّل علی حسن الرتبیة؛ فاحرتِم و لو کنَت ال تُحّب!«:            انسانی خارج  99    

1( احرتام همیشه دلیل دوست داشنت نیست، فقط بر خوب تربیت شدن داللت دارد؛ پس هر چند دوست نداشتی احرتام بگذار!

2( احرتام کردن پیوسته به دوستی راهنامیی منی کند، بلکه بر خوب تربیت شدن داللت دارد؛ پس با اینکه دوست نداری احرتام بگذار!

3( احرتام گذاشنت همیشه بر دوست داشنت داللت منی کند، فقط بر تربیت خوب داللت دارد؛ پس احرتام کن اگرچه دوست نداشته باشی!

4( احرتام گذاشنت پیوسته دلیلی بر دوستی منی باشد، فقط دلیلی بر تربیت خوب است، در نتیجه احرتام کن حتّی اگر دوست نداشته باشی!

14- »ملّا وصلُت إلی امللجأ املقّدس الّذي کان یقع فوَق جبٍل مرتفع رأیُت أنّه الیَصل إلیه إاّل من لهم قوة أکرث!«:       هرن   98

1( وقتی به پناهگاه مقّدس که باالی کوه بلندی قرار داشت رسیدم دیدم که فقط کسانی که قدرت بیشرتی دارند به آن می رسند!

2( هنگامی که به آن پناهگاه مقّدس که باالی کوهی بلند واقع است رسیدم، دیدم کسانی که نیروی بیشرت دارند تنها به آن می رسند!

3( هنگام رسیدن به پناهگاه مقّدسی که در بلندی کوه مرتفع واقع است، دیدم فقط کسانی که قدرت بیشرتی دارند، به آن می رسند!

4( وقتی به آن پناهگاه مقّدس رسیدم که در بلندی کوه مرتفعی قرار داشت، کسی را ندیدم که به آنجا برسد مگر کسانی که نیروی بیشرتی داشتند!

15- »أ تستشري الكّذاَب و ما هو إاّل رساٌب يُعرِّف الحقيقَة إلينا عىل الَعكس!«:                     انسانی  98

1( با دروغگو شور می کردم اّما او فقط یک رساب بیش نبود که حقایق را معکوس به من معرفی می کرد!

2( آیا این دروغگویی که با او مشورت می کنی کسی جز رسابی است که حقایق را به ما وارونه می شناساند!

3( آیا با دروغگو مشورت می کنی، در حالی که او فقط رسابی است که حقیقت را به ما وارونه معرفی می کند!

4( چگونه با دروغگو مشورت می کنی حال آن که او چیزی جز رساب نیست که حقیقت را معکوس به ما می شناساند!

16- »ال يَرتك من األوالد والَديهم إاّل من يعتقد أنّهام ليسا بحاجة إليه و هام يف صَحة«:                    انسانی  98

1( فرزندان والدین خودشان را ترک منی کنند مگر معتقد به این باشند که آنها در سالمتند و نیاز به او ندارند!

2( از میان فرزندان فقط کسی والدین را ترک می کند که عقیده داشته باشد که آنان سالمتی دارند و نیازمند به او نیستند!

3( تنها کسی در میان فرزندان پدر و مادر را ترک می کند که بر این عقیده باشد که آنان به او نیازمند نیستند و در سالمتند!

4( از فرزندان فقط کسی پدر و مادرش را ترک می کند که معتقد باشد آنها به او نیاز ندارند و هر دو در سالمت هستند!

تجربی  98 17 -»ال قّوَة تَقدر أن تُنقَذنا من خرافاٍت نَعيش معها إاّل التفكُُّر!«:         

1( هیچ نیرویی که بتواند زندگی ما را از خرافه هایی که به آن زنده ایم، برهاند، جز اندیشه نیست!

2( جز تفّکر، قدرتی نیست که قادر باشد ما را نجات بدهد از اینکه با خرافات زندگی منائیم!

3( فقط قدرت اندیشیدن است که می تواند ما را از خرافه هایی نجات دهد که با آن زنده ایم!

4( نیرویی که می تواند ما را از خرافاتی که با آن زندگی می کنیم، رها سازد، فقط تفّکر است!

تجربی  98  عود!«:        18- »صعد الزّوار كلُّهم جبَل الّنور لزيارة غار حراء إاّل من مل يقدروا عىل الصُّ

1( همه زّوار برای دیدار غار حراء در کوه نور، از آن باال رفتند مگر آن کسی که منی توانست باال برود!

2( زائران همگی برای زیارت غار حراء از کوه نور باال رفتند مگر کسانی که برای صعود قدرت نداشتند!

3( همه زائران بخاطر زیارت غار حراء کوه نور را در نوردیدند جز آنها که قدرت باال رفنت نداشتند!

٤( زّوار همگی به دیدن غار حراء از کوه نور صعود می کنند جز آن کس که منی تواند صعود کند!
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19- »من مل یَجد الَجنة علی األرض لن یحصل علیها يف الّسامء، الجّنة قریبٌة مّنا و ال وسیلة للوصول إلیها إاّل األعامل الحسنة!«:     اختصاصی خارج 98  

1( هر کس بهشت را روی زمین نیابد آن را در آسامن نخواهد یافت، بهشت نزدیک ماست و فقط اعامل نیک وسیله رسیدن به آن است!

2( کسی که بهشت روی زمین را نیافت آن را در آسامن نخواهد یافت، این بهشت در نزدکی ماست و هیچ وسیله ای جز اعامل حسنه ندارد!

3( هرکس بهشت روی زمین را پیدا نکرده در آسامن هم پیدا منی کند بهشت درهمین نزدیکی است و تنها اعامل حسنه وسیلهء رسیدن به آن است!

4( کسی که روی زمین بهشت را پیدا منی کند آن را در آسامن هم پیدا منی کند این بهشت نزدیک ماست و جز اعامل نیک هیچ وسیله ای برای وصول به آن نیست!

20- عّي الصحيح:                       انسانی 1400      

1( ما أرسع َمرَّ الّسني من الُعمر و نحن يف غفلة: سالهای عمر به رسعت می گذرد و ما در غفلت هستیم! 

2( إذا عملَت َسّيئًة فاعمل حسنًة حّتى تُعوِّض منها: هرگاه کار بدی را انجام دادی کار نیکی انجام بده تا آن را جربان کنی!

3( يَصنع اإلنسان أشياَء تُحوِّل الظالَم إىل الّضوء: انسان با ساخنت اشیائی تاریکی را به روشنائی تبدیل کرده است! 

4( إفراز الّسائل املطهِّر من لسان القّط جعله حيواناً خاّصاً: گربه با ترشح مایع پاک کننده از زبانش حیوان خاصی شده است!

21- عّین الّصحیح:                             زبان   99    

1( أفضُل سالحِ املرء کالُمه و کأنّه حساٌم: بهرتین سالح انسان کالمی است که چون شمشیر می باشد!

2( عّین البومة ثابتة و هي ال تقدر أن تدیر إالّ رأسها: چشم جغد ثابت است و فقط رس آن حرکت می کند!

3( هناك ُعشٌّ صغیر فوق تلك الشجرة املرتفعة ال فرَخ فیه: باالی آن درخت بلند آشیانهء کوچکی هست که هیچ جوجه ای در آن نیست!

4( طُلب من الطاّلب أن یأتوا بوالدیهم یوم الخمیس إلی املدرسة: از دانش آموزان خواست که روز پنجشنبه با والدین خود به مدرسه بیایند!

22- عّین الّصحیح:                           تجربی  99

1( التفکُّر ساعتین خیٌر من العبادة ساعاٍت: مّدت دو ساعت فکر کردن بهرت از ساعاتی از عبادت است!

2( الُعقالء ال یَفقون ما لیس لهم به علٌم: انسان های عاقل بر چیزی که به آن علمی  ندارند، توقّف منی کنند!

3( إّن الّنفس املطمئّنة ال تأخذ اطمئنانها إالّ من ربّها: نفس مطمئّنه آرامش از هیچ کس جز از خدا منی گیرد!

4( بعد أن فکَّر لحظاٍت َوَجَد املأمن الّذي کان قد لَجأ إلیه قبل هذا: بعد از اینکه لحظاتی فکر کرد محّل امنی را که قبل از این به آن پناه برده بود، یافت!

ریاضی 99 23- عّین الّصحیح:           

1( لن تکون الحیاُة دون نقص ولکّنها جمیلة دامئاً: زندگی را هرگز بدون نقص نخواهی یافت ولی همیشه زیباست!

2( ذهبنا إلی غابة و رأینا هناك آیات ربّنا الکربی: به جنگلی رفتیم و در آنجا نشانه های پروردگار بزرگامن را دیدیم!

3( طوبی ملن یَجتنب الکذَب و إن کان للمزاح: خوشا به حال کسی که از دروغ گفنت دوری می کند، اگرچه برای مزاح باشد!

4( إّن العین ال تَدور يف اتّجاهین إالّ يف بعض الحیوانات کالحرباء: چشم بعضی حیوانات مثل حرباء در دو جهت مختلف می چرخد!

24- عّین الّصحیح:            هرن  98

ت عیُنها عام ال یَرضی ربُّها: چشمش را بر هم نهاد از آنچه پروردگارش را راضی منی کند! 1( ُغضَّ

2( ال یَضیق وعاُء العلم مبا ُجعل فیه: ظرف علم به آن چیزی که در آن قرار داده شده، تنگ منی شود!

3( هناک تجارٌب أنفع من کتٍب قرأناها: آنجا تجربه هایی است که مفیدتر از کتابهایی است که آنها را می خوانیم!

4( القراءُة ال تُغنینا عن الفکر علی مّر حیاتنا: خواندن در طول زندگی ما، از اندیشه کردن غنی کننده تر نیست!
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25- عّي الخطأ:                        تجربی  1400      

1( ال تَزوُل ظلامُت الجهِل إاّل مبصابيحِ العلم: تاریکیهای جهل فقط با چراغهای علم از بین می رود! 

2( ما اِمتَنَع الطّفُل أن يأكل الطعاَم الّذي قد طبخته االُّم: کودک امتناع نکرد غذایی را که مادر پخته، بخورد! 

3( تَلقيُب اآلخرين مبا يَكرهون عمٌل قبيح: لقب دادن دیگران به آنچه ناپسند می دانند کار زشتی است!

4( يُقطَع الّتواصُل بي األصدقاء بالغيبة و االستهزاء: ارتباط بین دوستان را غیبت و مسخره کردن قطع می کند!

26- عّین الخطأ:                هرن 99

1( الجهُل مصیبٌة لن نَتخلَّص منه إالّ بالِعلم: فقط با علم، از مصیبت جهل، رهایی می یابیم!

2( کثیٌر من الّناس یَعرفون کلَّ شیٍء بضّده معرفٌة أفَضل: بسیاری از مردم هر چیزی را با ضّدش بهرت می شناسند!

3( علی اإلنسان أن ال یَجرح قلَب اآلخرین بکلامٍت قبیحة: انسان نباید با کلامت زشت قلب دیگران را مجروح کند!

4( کأّن الُعلامَء يف بسط العلم لیسوا إالّ َمطراً لألرض: گویی دانشمندان در گسرتش علم چیزی جز باران برای زمین نیستند!

27- عّین الخطأ:               هرن 99

1( العلم إن مل یَنفعنا ال یَرضّنا: علم اگر به ما نفع نرساند رضر منی رساند!

2( إمّنا الّدیُن إطاٌر للعلم و الحضارة: دین چارچوبی برای علم و متدن است!

3( التفکُّر هو الّدواء لدفع ُسموم الخرافات: فکر کردن هامن دارو است برای دفع کردن سموم خرافات!

4( الفضالء شخصیُتهم أقوی من أن یُقلّدوا الجهالَء: فاضالن شخصیّتشان قوی تر از این است که از جاهالن تقلید کنند!

28- عّین الخطأ:                           انسانی 99  

1( عندما نعرف کیف فشلنا نفهم کیف سننجح: هر زمان بدانیم چگونه شکست خوردیم، می فهمیم چگونه موفّق خواهیم شد!

2( ال شّك أنّك ال تخس إالّ إذا امتنعَت عن املحاولة: شّکی نیست که تو فقط زمانی که از تالش خودداری کنی، زیان می بینی!

3( إّن النجاح ال یحتاج إلی اإلقدام فقط، بل إلی الجسارة أیضاً: پیروز شدن فقط به قدم ها احتیاج ندارد بلکه به جسارت نیز نیازمند است!

4( من یکذب، ال یَجد َدلیالً ُمقنعاً إلثبات قوله أبداً: کسی که دروغ می گوید، هرگز برای ثابت کردن گفتهء خود دلیلی قانع کننده منی یابد!

29- عّین الخطأ:                         تجربی  99

1( تجري میاه الّشاّلل من األعلی إلی األسفل ُمتتالیًة: آب های آبشار از باال به پایین پشت رس هم جاری می شوند!

2( رائحُة ماء املستنقعات کریهٌة ألنّه ال یتحرَّك: بوی آب مرداب ها ناخوشایند است زیرا حرکت منی کند!

ل أعاملَنا الحسنة: هیچ تعّجبی نیست که در کارهای خومبان عجله کنیم! 3( ال َعجَب يف أن نُؤجِّ

4( ال یُغرِق يف املدح و الّذم إالّ األحمُق: فقط احمق در ستودن و مذّمت کردن اغراق می کند!

30- »سقوط جوجه ها منظره بسیار ترسناکی است، ولی گریزی از آن نیست!«:           هرن  98 

1( السقوط للفراخ من املناظر املرعبة، ولکن الیمکن الفرار منه!                            2( السقوط لألفراخ من مشاهد مرعبة کثیراً، أّما لیس فرار منه!

3( سقوط الفراخ مشهد ُمرعب جّداً، ولکن ال فرار منه!                                         4( سقوط الفراخ منظرُه مخوف کثیراً، أّما ال بُدَّ منه!

31- عّي الصحيح عن املفردات:                     تجربی  1400     

1( من تُؤمله رِجله ال يقدر الصعود إىل القّمة. ) جمع( : رجال، قمم                     2( هواة كرة القدم يجتمعون يف امللعب. ) متضاّد(:  راغبون، ينتشون 

3( هو من أهّم الُكتّاب عىل رغم ظروفه القاسية. ) مفرد( : كتاب، ظرف              4( بعد ذلك جاء بهدايا كثرية فرفضها امللك. ) املرتادف( : أتی بـ ، مل يقبل



سواالت اختصاصی کنکور پایۀ دوازدهم 

65

25- عّي الخطأ:                        تجربی  1400      

1( ال تَزوُل ظلامُت الجهِل إاّل مبصابيحِ العلم: تاریکیهای جهل فقط با چراغهای علم از بین می رود! 

2( ما اِمتَنَع الطّفُل أن يأكل الطعاَم الّذي قد طبخته االُّم: کودک امتناع نکرد غذایی را که مادر پخته، بخورد! 

3( تَلقيُب اآلخرين مبا يَكرهون عمٌل قبيح: لقب دادن دیگران به آنچه ناپسند می دانند کار زشتی است!

4( يُقطَع الّتواصُل بي األصدقاء بالغيبة و االستهزاء: ارتباط بین دوستان را غیبت و مسخره کردن قطع می کند!

26- عّین الخطأ:                هرن 99

1( الجهُل مصیبٌة لن نَتخلَّص منه إالّ بالِعلم: فقط با علم، از مصیبت جهل، رهایی می یابیم!

2( کثیٌر من الّناس یَعرفون کلَّ شیٍء بضّده معرفٌة أفَضل: بسیاری از مردم هر چیزی را با ضّدش بهرت می شناسند!

3( علی اإلنسان أن ال یَجرح قلَب اآلخرین بکلامٍت قبیحة: انسان نباید با کلامت زشت قلب دیگران را مجروح کند!

4( کأّن الُعلامَء يف بسط العلم لیسوا إالّ َمطراً لألرض: گویی دانشمندان در گسرتش علم چیزی جز باران برای زمین نیستند!

27- عّین الخطأ:               هرن 99

1( العلم إن مل یَنفعنا ال یَرضّنا: علم اگر به ما نفع نرساند رضر منی رساند!

2( إمّنا الّدیُن إطاٌر للعلم و الحضارة: دین چارچوبی برای علم و متدن است!

3( التفکُّر هو الّدواء لدفع ُسموم الخرافات: فکر کردن هامن دارو است برای دفع کردن سموم خرافات!

4( الفضالء شخصیُتهم أقوی من أن یُقلّدوا الجهالَء: فاضالن شخصیّتشان قوی تر از این است که از جاهالن تقلید کنند!

28- عّین الخطأ:                           انسانی 99  

1( عندما نعرف کیف فشلنا نفهم کیف سننجح: هر زمان بدانیم چگونه شکست خوردیم، می فهمیم چگونه موفّق خواهیم شد!

2( ال شّك أنّك ال تخس إالّ إذا امتنعَت عن املحاولة: شّکی نیست که تو فقط زمانی که از تالش خودداری کنی، زیان می بینی!

3( إّن النجاح ال یحتاج إلی اإلقدام فقط، بل إلی الجسارة أیضاً: پیروز شدن فقط به قدم ها احتیاج ندارد بلکه به جسارت نیز نیازمند است!

4( من یکذب، ال یَجد َدلیالً ُمقنعاً إلثبات قوله أبداً: کسی که دروغ می گوید، هرگز برای ثابت کردن گفتهء خود دلیلی قانع کننده منی یابد!

29- عّین الخطأ:                         تجربی  99

1( تجري میاه الّشاّلل من األعلی إلی األسفل ُمتتالیًة: آب های آبشار از باال به پایین پشت رس هم جاری می شوند!

2( رائحُة ماء املستنقعات کریهٌة ألنّه ال یتحرَّك: بوی آب مرداب ها ناخوشایند است زیرا حرکت منی کند!

ل أعاملَنا الحسنة: هیچ تعّجبی نیست که در کارهای خومبان عجله کنیم! 3( ال َعجَب يف أن نُؤجِّ

4( ال یُغرِق يف املدح و الّذم إالّ األحمُق: فقط احمق در ستودن و مذّمت کردن اغراق می کند!

30- »سقوط جوجه ها منظره بسیار ترسناکی است، ولی گریزی از آن نیست!«:           هرن  98 

1( السقوط للفراخ من املناظر املرعبة، ولکن الیمکن الفرار منه!                            2( السقوط لألفراخ من مشاهد مرعبة کثیراً، أّما لیس فرار منه!

3( سقوط الفراخ مشهد ُمرعب جّداً، ولکن ال فرار منه!                                         4( سقوط الفراخ منظرُه مخوف کثیراً، أّما ال بُدَّ منه!

31- عّي الصحيح عن املفردات:                     تجربی  1400     

1( من تُؤمله رِجله ال يقدر الصعود إىل القّمة. ) جمع( : رجال، قمم                     2( هواة كرة القدم يجتمعون يف امللعب. ) متضاّد(:  راغبون، ينتشون 

3( هو من أهّم الُكتّاب عىل رغم ظروفه القاسية. ) مفرد( : كتاب، ظرف              4( بعد ذلك جاء بهدايا كثرية فرفضها امللك. ) املرتادف( : أتی بـ ، مل يقبل
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32- عّي الخطأ عن املفردات:                       خارج   1400   

1( إنّه قرأ آالف الكتب و هو من أهّم الكتّاب. )مفرد(  ألف - كاتب                   2( جاء بهدايا كثرية و قَِبلَها الفقري برسور. )مرتادف(  أيت بـ - رفض 

3( كّل وعاء يضيق مبا ُجعل فيه ااّل وعاء العلم )متضاد(  يتّسع - الجهل.                4( ذهبت يل أستاذي مع صديقتي لنسأل سؤاالت كثرية )جمع(  أساتذة - أصدقاء.

33 -عّي الخطأ عن املفهوم:                           هرن  1400     

1( األغنی: من يُغني اآلخرين أكرث.                                                              2( َغنَّى: قرأ شعرا بصوت فَِرح أو َحزين. 

3( أغنی )شخصاً(: جعله غنيّاً ال حاجة له.                                                     4( الَغنّي: ذو سعة من املال و ال يُساعد اآلخرين.

34- عّي الخطأ عن املفهوم:                         خارج   1400   

حفّي: من يقرأ الّصحيفة اليوميّة دامئاً!                                                 ٢( املُصحف: يُقال لكتاٍب كُتب فيه كالٌم خاّص! 1( الصَّ

حف: فيها أخبار متعّددة و غريها حسب سياسة الصحيفة! حيفة: مجموعة من األوراق الّتي تنتش یوميّاً!                                       4( الصُّ 3( الصَّ

35- عّین الّصحیح:                          خارج    99   

1( الِکتاب: بستان العالِم یأخذ منه مثراٍت مختلفة!                                          2( الحاّج: یقصده الُحّجاُج يف کّل عام لعبادة الله!

شف: نوع من القامش نستخدمه لتجفیف الوجه بعد غسله! 3( الّصحفّي: من یقرأ الّصحیفة الیومیّة کلَّ یوم صباحاً أو مساء!                         4( الشُّ

36- عّین الّصحیح:                 انسانی خارج   99

داع: وجع يف األنف تختلف أنواعه و أسبابه! 1( الّششف: قطعة قامش، بعض الّنساء یلبسنه!                                             2( الصُّ

3( أنبوب: الّنفط یصعد بواسطته من أعامق البرئ إلی سطح األرض!                     4( الجوز: مثرٌة قشُها صلٌب و نتناولها مع الجبنة دون أن نکرسها!

37- عّین الخطأ:                          خارج   98

1( الُکتّاب: املفّکرون الّذین یؤلّفون الکتب!                                                   2( الوعاء: الیُصنع إاّل من خشب شجرة الجوز!

3( القّمة: رأس الجبل املرتفع الّذي نصعد إلیه بصعوبة!                                    4( الخیمة: غرفة تُصنع من القامش الخاّص بأبعاد مختلفة!

38- »... البضائعِ ... فالّناس طلبوا من الحكومة أن ...!«. عّي املناسب للفراغات:                     تجربی  98

ضها                        4( نقود / يرتفع / مُتنِّعها 1( قيمة / يزداد / تُقلِّلها                        2( مثن / كرثت / مُتّررها                      3( أسعار / اِرتفعت / تَُخفِّ

39- عّي ما ليس فيه الحص:                           هرن  1400                 

ل الهدف!  1( ال تزيد التجارب يف الحياة إاّل معرفتنا باألمور!                                            2( ال يُعجبني أحٌد إاّل املهاجم الّذي يُسجِّ

3( ال يَستطيع صعوَد هذا الجبل املرتفع إاّل األشخاص األقوياء!                            4( ال تَبلَع سمكة الّسهم إاّل الحشة الّتي تَسقط عىل سطح املاء!

40- عّي ما فيه الحص:                      تجربی   1400   

1( ال يقدر أحٌد صعود الجبل املرتفع إاّل اإلنسان القوّي!                                    2( ما نال هذا الشاعُر الجوائَز بعد إنشاده إاّل جائزة مثينة! 

3( ال تُنَقُل إىل موقف تصليح السيارات إاّل سيّارة معطّلة!                                  4( ال نشرتي الفاكهة اليوم إاّل نوعاً واحداً منها و هو التّفاح!
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41- عّین أسلوب االستثناء معناه الحص:                      خارج   1400  

1( ما اشرتی والدي شيئاً من املتجر الكبري إاّل نوعاً من الفاكهة!                           2( ما أعانني أحٌد يف مشاكل الحياة إاّل اللّه الّذي َخلقني فريحمني دامئاً ! 

3( ما شكر أكرثُ الّناس نعمة اللّه عليهم إاّل الّذين يعرفون أنّها من جانبه!              4( ما استطاع أن يذهب إىل الحّج هذا العام إاّل الحّجاج الّذين كانوا مستطيعني!

42- عّي ما فيه الحص ) يف املعنی(:                   اختصاصی 1400

1( ال يُحسُن إلينا أحٌد ااّل الّذي يُحَسُن إليه!                                                   2( ال تأكُل البوماُت يف املزرعة غذاًء إاّل الفرئان!

عوبة!  3( ال تُسبُّب األمطاُر الحمضيُّة إاّل التلوُّث يف الهواء!                                         4( ال يرى املتشائُم شيئاً يف كّل فرصة إاّل الصُّ

43- عّي أسلوب االستثناء معناه الحص:                          اختصاصی خارج 1400   

1( ما اهتّم هذا الفيزيايئُّ يف كشف هذه املاّدة باآلخرين إاّل عاملاً واحداً!               2( مل تُضعِّف املشاكُل َعزَم التّلميذ يف أداء جميع واجباته إاّل األخري! 

3( ال َينح املُحسُن ثروتَه لكلِّ َمن يّدعي أنّه يحتاج إليها إاّل أرسته!                      4( مل يَُكن هدُف نوبل من اخرتاع الّديناميت إاّل اإلعامر و البناء!  

44- عّین ما لیس فیه مفهوم الحص:                        ریاضی   99

1( ال نأخذ إلی موقف التّصلیح إالّ الّسیارَة املعطّلة!                                         2( ال یسرت الناُس إالّ ما یخافون من عواقب جهره!

3( یتناول هذا املریُض أنواع الفواکه إالّ التّفاح!                                               4( مل تکن الّسالمة إالّ بالّذهن الّسلیم! 

45- عّین املستثنی و املستثنی منه اسمي مکان:                   اختصاصی   99

1( وجدُت مصادر جمیع الکتب يف املکتبة إاّل مصدر هذا الکتاب!                       2( بَنی املهندسون ُغرفاً متعّددة يف هذه املدرسة إاّل مخزناً للُکتب!

3( سافر السیّاُح إلی کّل املناطق يف البالد االُخری إالّ منطقة يف الّشق!                 4( وصلنا إلی املطار متأّخرین ألّن الشوارع کانت مزدحمة إاّل الّشارع األخیر! 

46- عّین ما مل یُذکر يف املستثنی منه:                     اختصاصی   99

1( تُحافظ طالباُت مدرستنا علی الّنظم إاّل واحدة منهّن!                                   2( مل یحرض أصدقايئ يف الحفل إاّل ثالثة منهم!

3( ال یُريّب أبی يف مزرعته إاّل الطّیور األهلیّة!                                                  4( یَهتّم مواطنونا بنظافة البیئة إاّل قلیالً منهم!

47- عّي ما فيه »الحص«:                          تجربی   98

1( مل نشاهد األفالم من التلفاز إاّل ما يُفيدنا منها!                                            2( ما صعدنا إىل الجبال املرتفعة إاّل األقوياء مّنا!

3( ما أتذكّر من أيّام طفولتي إاّل قصص أيب الجميلة!                                        4( مل تبلع األسامُك صغارَها يف هذا الفلم إاّل سمكة واحدة!

48- عّین املستثنی یختلف:                          خارج   98

1( ال تَساقط من أعیننا إاّل دموع الفرح!                                                       2( ال یُحّملُنا الله شیئاً إاّل ما لنا طاقة به!

3( کان الّناس یمشون برسعة إاّل من يف رجله أمل!                                             4( ذکریايت من أیّام سفري کلّها جمیلة إاّل واحدة منها!

49- عّین ما لیس فیه »الحص«:                          زبان   98

1( الیُبَیِّن الرصاَط املستقیم و الّدین الحّق إاّل الرّسل املبّشون!                           2( ما أقام الوجَه للّدین حنیفاً إاّل من الیکونّن من املشکین!

3( ما حمل الفأَس لکرس األصنام إاّل من اطأمّن بعمله!                                     4( ال یَتعلّم الّدرَس أحد إاّل الّذي کان من املستمعین!
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41- عّین أسلوب االستثناء معناه الحص:                      خارج   1400  

1( ما اشرتی والدي شيئاً من املتجر الكبري إاّل نوعاً من الفاكهة!                           2( ما أعانني أحٌد يف مشاكل الحياة إاّل اللّه الّذي َخلقني فريحمني دامئاً ! 

3( ما شكر أكرثُ الّناس نعمة اللّه عليهم إاّل الّذين يعرفون أنّها من جانبه!              4( ما استطاع أن يذهب إىل الحّج هذا العام إاّل الحّجاج الّذين كانوا مستطيعني!

42- عّي ما فيه الحص ) يف املعنی(:                   اختصاصی 1400

1( ال يُحسُن إلينا أحٌد ااّل الّذي يُحَسُن إليه!                                                   2( ال تأكُل البوماُت يف املزرعة غذاًء إاّل الفرئان!

عوبة!  3( ال تُسبُّب األمطاُر الحمضيُّة إاّل التلوُّث يف الهواء!                                         4( ال يرى املتشائُم شيئاً يف كّل فرصة إاّل الصُّ

43- عّي أسلوب االستثناء معناه الحص:                          اختصاصی خارج 1400   

1( ما اهتّم هذا الفيزيايئُّ يف كشف هذه املاّدة باآلخرين إاّل عاملاً واحداً!               2( مل تُضعِّف املشاكُل َعزَم التّلميذ يف أداء جميع واجباته إاّل األخري! 

3( ال َينح املُحسُن ثروتَه لكلِّ َمن يّدعي أنّه يحتاج إليها إاّل أرسته!                      4( مل يَُكن هدُف نوبل من اخرتاع الّديناميت إاّل اإلعامر و البناء!  

44- عّین ما لیس فیه مفهوم الحص:                        ریاضی   99

1( ال نأخذ إلی موقف التّصلیح إالّ الّسیارَة املعطّلة!                                         2( ال یسرت الناُس إالّ ما یخافون من عواقب جهره!

3( یتناول هذا املریُض أنواع الفواکه إالّ التّفاح!                                               4( مل تکن الّسالمة إالّ بالّذهن الّسلیم! 

45- عّین املستثنی و املستثنی منه اسمي مکان:                   اختصاصی   99

1( وجدُت مصادر جمیع الکتب يف املکتبة إاّل مصدر هذا الکتاب!                       2( بَنی املهندسون ُغرفاً متعّددة يف هذه املدرسة إاّل مخزناً للُکتب!

3( سافر السیّاُح إلی کّل املناطق يف البالد االُخری إالّ منطقة يف الّشق!                 4( وصلنا إلی املطار متأّخرین ألّن الشوارع کانت مزدحمة إاّل الّشارع األخیر! 

46- عّین ما مل یُذکر يف املستثنی منه:                     اختصاصی   99

1( تُحافظ طالباُت مدرستنا علی الّنظم إاّل واحدة منهّن!                                   2( مل یحرض أصدقايئ يف الحفل إاّل ثالثة منهم!

3( ال یُريّب أبی يف مزرعته إاّل الطّیور األهلیّة!                                                  4( یَهتّم مواطنونا بنظافة البیئة إاّل قلیالً منهم!

47- عّي ما فيه »الحص«:                          تجربی   98

1( مل نشاهد األفالم من التلفاز إاّل ما يُفيدنا منها!                                            2( ما صعدنا إىل الجبال املرتفعة إاّل األقوياء مّنا!

3( ما أتذكّر من أيّام طفولتي إاّل قصص أيب الجميلة!                                        4( مل تبلع األسامُك صغارَها يف هذا الفلم إاّل سمكة واحدة!

48- عّین املستثنی یختلف:                          خارج   98

1( ال تَساقط من أعیننا إاّل دموع الفرح!                                                       2( ال یُحّملُنا الله شیئاً إاّل ما لنا طاقة به!

3( کان الّناس یمشون برسعة إاّل من يف رجله أمل!                                             4( ذکریايت من أیّام سفري کلّها جمیلة إاّل واحدة منها!

49- عّین ما لیس فیه »الحص«:                          زبان   98

1( الیُبَیِّن الرصاَط املستقیم و الّدین الحّق إاّل الرّسل املبّشون!                           2( ما أقام الوجَه للّدین حنیفاً إاّل من الیکونّن من املشکین!

3( ما حمل الفأَس لکرس األصنام إاّل من اطأمّن بعمله!                                     4( ال یَتعلّم الّدرَس أحد إاّل الّذي کان من املستمعین!



عربی جامع کنکور انسانی

68

50- عّین املستثنی منه محذوفاً:                انسانی خارج   98

1( ال یُنیر عقَل اإلنسان يف حیاته يشٌء إاّل العلوم النافعة!                                  2( مل یخلق اللُه فی الطبیعة إاّل کّل ما مفید لجمیع الکائنات!

3( ال نَقتدی بأحد لیکون لنا أسوة مناسبة إاّل باإلنسان الکامل!                           4( ال یُحافظ أکرثُ الناس علی صحتهم يف الحیاة إال قلیالً منهم!
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درس چهارم

1- »قد تؤثّر كلامٌت من شخٍص أو من كتاب يف أنفسنا تأثرياً عميقاً يَظهر يف أفكارنا و آرائنا!«:                  خارج   1400  

1( کلامتی از شخصی یا از کتابی بر وجود ما عميقا تأثیر می گذارد و در اندیشه و آراء ما ظاهر می شود!

2( قطعاً کلامتی از شخصی یا کتابی در درومنان تأثیر ژرفی می گذارد که افکار و آراء ما آن را آشکار می کند! 

3( گاهی کلامتی از شخصی یا کتابی در درون ما چنان تأثیر عمیقی می گذارد که در افکار و نظرات ما ظاهر می شود! 

4( گاه کلامت شخص یا کتابی در وجودمان چنان تأثیر ژرفی برجا می گذارد که اندیشه ها و نظریامتان آن را منایان می سازد! 

2- »كان املُزارع يُراقب أموَر املزرعة مراقبًة ولكّن البوماِت كانت تَتغّذى عىل األفراخ، و هذه سّنة الطبيعة!«:              اختصاصی 1400 

1( کشاورز مراقب امور مزرعه بود ولی تغذیه جغدها از جوجه ها انجام می گرفت، و این قانون طبیعت بود!

2( مزرعه دار امور مزرعه را نگهبانی می کرد اما جغدها جوجه ها را خورده بودند، و این سنت طبیعت بود!

3( مزرعه دار از کارهای مزرعه با دقت مراقبت می کرد ولی جغدها جوجه ها را خورده بودند، و این قانون طبیعت است! 

4( کشاورز کارهای مزرعه را بی گامن مراقبت می کرد ولی جغدها از جوجه ها تغذیه می کردند، و این سنت طبیعت است! 

3- »ال فرق بي القّط األسود و القط األبيض، القط يجب أن يقدر أن يصيد الفأر صيدا ليشبع بطنه!«:       خارج انسانی   1400   

1( هیچ فرقی بین گربه سیاه و گربه سفید نیست، گربه باید بتواند حتأم موش بگیرد تا شکمش را سیر کند!

2( فرقی بین گربه سفید و گربه سیاه أصال نیست. چه گربه باید قادر باشد موش بگیرد تا شکمش سیر شود! 

3( اصالً فرقی بین گربه ای که سیاه باشد و گربه ای که سفید باشد وجود ندارد، حتام گربه باید قادر باشد موشی بگیرد تا شکمش را سیر کند! 

4( فرقی بین گربه که سیاه باشد یا سفید باشد وجود ندارد، قطعا گربه باید بتواند موشی بگیرد تا شکمش سیر شود!

د بالدنا بتلوُّث البيئة و تُضيع التَّوازَن يف طبيعتها، فام أظلم اإلنساَن بنفسه!«:       خارج انسانی   1400   4- »الّنفايات الصناعّية تُهدِّ

1( پسامندهای صنایع کشورمان را به آلوده شدن محیط زیستش تهدید کرده توازن را در طبیعت از بین می برد، پس انسان بسیار ظامل بر خود است! 

2( زباله های صنعتی کشور ما را به آلودگی محیط زیست تهدید می کند و توازن را در طبیعت آن از بین می برد پس چه ظامل است انسان به خودش! 

3( زباله های ناشی از صنعت محیط زیست ما را در کشور تهدید به آلودگی می کند و توازن موجود در طبیعت را از بین خواهد برد، پس انسان بسیار ظلم کرده است !

4( پسامندهای مربوط به صنعت محیط زیست کشورمان را تهدید به آلوده کردن می کند و توازن آن را در طبیعتش از بین خواهد برد، پس انسان چقدر ظلم می کند!

5- »لعّل مرحلًة من مراحل البخل هي أن تُعدَّ ما تُنفقه خسارًة و ال تَرضی به رضايًة يف نفسك !«:       خارج انسانی   1400 

1( شاید یک مرحله از مراحل بخل آن است که خسارت شمرده شود چیزی که اتفاق می شود و در درونت به آن راضی نشوی! 

2( شاید از مراحل بخل این مرحله باشد که آنچه انفاق شود خسارت شمرده شود و در باطنت به آن کامالً راضی نباشی! 

3( شاید مرحله ای از مراحل بخل این است که خسارت بشمری چیزی را که انقاقش کرده ای و در باطنت به آن رضایت نداده ای! 

4( شاید مرحله ای از مراحل بخل آن باشد که آنچه را انفاق می کنی خسارت به شامر آوری و در درونت کامالً به آن راضی نباشی!

6- »إن يبخل أحٌد يف تعليم علمه إليك فال يحزنك حزناً، ألنّه يرّض نفسه رضراً أشّد من رضرك!«:      اختصاصی خارج 1400     

1( اگر کسی در یاد دادن علمش به تو بخل ورزيد پس نباید که ناراحتت کند، زیرا مسلام زیانی که به خودش می زند از زیان تو بیشرت است!

2( کسی اگر در آموخنت علمش به تو بخيل شد پس نباید غمگین شوى، زیرا رضري را که به خود می زند قطعاً بیشرت از تو است!

3( کسی چنانچه در آموخنت علمش به تو بخیل باشد، اصالً نباید غمگین بشوی، زیرا مسلاّمً رضری بیشرت از رضر تو به خود می زند! 

4( اگر کسی در یاد دادن علمش به تو بخل بورزده قطعاً نباید تو را ناراحت کند، زیرا او رضری بیشرت از رضر تو به خودش می زند!
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درس چهارم

1- »قد تؤثّر كلامٌت من شخٍص أو من كتاب يف أنفسنا تأثرياً عميقاً يَظهر يف أفكارنا و آرائنا!«:                  خارج   1400  

1( کلامتی از شخصی یا از کتابی بر وجود ما عميقا تأثیر می گذارد و در اندیشه و آراء ما ظاهر می شود!

2( قطعاً کلامتی از شخصی یا کتابی در درومنان تأثیر ژرفی می گذارد که افکار و آراء ما آن را آشکار می کند! 

3( گاهی کلامتی از شخصی یا کتابی در درون ما چنان تأثیر عمیقی می گذارد که در افکار و نظرات ما ظاهر می شود! 

4( گاه کلامت شخص یا کتابی در وجودمان چنان تأثیر ژرفی برجا می گذارد که اندیشه ها و نظریامتان آن را منایان می سازد! 

2- »كان املُزارع يُراقب أموَر املزرعة مراقبًة ولكّن البوماِت كانت تَتغّذى عىل األفراخ، و هذه سّنة الطبيعة!«:              اختصاصی 1400 

1( کشاورز مراقب امور مزرعه بود ولی تغذیه جغدها از جوجه ها انجام می گرفت، و این قانون طبیعت بود!

2( مزرعه دار امور مزرعه را نگهبانی می کرد اما جغدها جوجه ها را خورده بودند، و این سنت طبیعت بود!

3( مزرعه دار از کارهای مزرعه با دقت مراقبت می کرد ولی جغدها جوجه ها را خورده بودند، و این قانون طبیعت است! 

4( کشاورز کارهای مزرعه را بی گامن مراقبت می کرد ولی جغدها از جوجه ها تغذیه می کردند، و این سنت طبیعت است! 

3- »ال فرق بي القّط األسود و القط األبيض، القط يجب أن يقدر أن يصيد الفأر صيدا ليشبع بطنه!«:       خارج انسانی   1400   

1( هیچ فرقی بین گربه سیاه و گربه سفید نیست، گربه باید بتواند حتأم موش بگیرد تا شکمش را سیر کند!

2( فرقی بین گربه سفید و گربه سیاه أصال نیست. چه گربه باید قادر باشد موش بگیرد تا شکمش سیر شود! 

3( اصالً فرقی بین گربه ای که سیاه باشد و گربه ای که سفید باشد وجود ندارد، حتام گربه باید قادر باشد موشی بگیرد تا شکمش را سیر کند! 

4( فرقی بین گربه که سیاه باشد یا سفید باشد وجود ندارد، قطعا گربه باید بتواند موشی بگیرد تا شکمش سیر شود!

د بالدنا بتلوُّث البيئة و تُضيع التَّوازَن يف طبيعتها، فام أظلم اإلنساَن بنفسه!«:       خارج انسانی   1400   4- »الّنفايات الصناعّية تُهدِّ

1( پسامندهای صنایع کشورمان را به آلوده شدن محیط زیستش تهدید کرده توازن را در طبیعت از بین می برد، پس انسان بسیار ظامل بر خود است! 

2( زباله های صنعتی کشور ما را به آلودگی محیط زیست تهدید می کند و توازن را در طبیعت آن از بین می برد پس چه ظامل است انسان به خودش! 

3( زباله های ناشی از صنعت محیط زیست ما را در کشور تهدید به آلودگی می کند و توازن موجود در طبیعت را از بین خواهد برد، پس انسان بسیار ظلم کرده است !

4( پسامندهای مربوط به صنعت محیط زیست کشورمان را تهدید به آلوده کردن می کند و توازن آن را در طبیعتش از بین خواهد برد، پس انسان چقدر ظلم می کند!

5- »لعّل مرحلًة من مراحل البخل هي أن تُعدَّ ما تُنفقه خسارًة و ال تَرضی به رضايًة يف نفسك !«:       خارج انسانی   1400 

1( شاید یک مرحله از مراحل بخل آن است که خسارت شمرده شود چیزی که اتفاق می شود و در درونت به آن راضی نشوی! 

2( شاید از مراحل بخل این مرحله باشد که آنچه انفاق شود خسارت شمرده شود و در باطنت به آن کامالً راضی نباشی! 

3( شاید مرحله ای از مراحل بخل این است که خسارت بشمری چیزی را که انقاقش کرده ای و در باطنت به آن رضایت نداده ای! 

4( شاید مرحله ای از مراحل بخل آن باشد که آنچه را انفاق می کنی خسارت به شامر آوری و در درونت کامالً به آن راضی نباشی!

6- »إن يبخل أحٌد يف تعليم علمه إليك فال يحزنك حزناً، ألنّه يرّض نفسه رضراً أشّد من رضرك!«:      اختصاصی خارج 1400     

1( اگر کسی در یاد دادن علمش به تو بخل ورزيد پس نباید که ناراحتت کند، زیرا مسلام زیانی که به خودش می زند از زیان تو بیشرت است!

2( کسی اگر در آموخنت علمش به تو بخيل شد پس نباید غمگین شوى، زیرا رضري را که به خود می زند قطعاً بیشرت از تو است!

3( کسی چنانچه در آموخنت علمش به تو بخیل باشد، اصالً نباید غمگین بشوی، زیرا مسلاّمً رضری بیشرت از رضر تو به خود می زند! 

4( اگر کسی در یاد دادن علمش به تو بخل بورزده قطعاً نباید تو را ناراحت کند، زیرا او رضری بیشرت از رضر تو به خودش می زند!
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7- »کاد املعلُّم یبدأ تدریسه إذ دخل الصفَّ أحُد الطاّلِب و قطع کالَم املعلّم و هو َخِجٌل من تأّخره!«:        زبان  99

1( معلمی تدریسش را رشوع می کرد که یکی از دانش آموزان با رشمندگی از تأخیر خود، وارد کالس شد و سخن معلم را بُرید.

2( نزدیک بود معلّم درس خویش را آغاز کند که دانش آموزی ناگهان داخل کالس شد و کالم معلّم را با خجالت از دیرکردنش قطع منود!

3( نزدیک بود معلّم درس خود را آغاز مناید زمانی که یک دانش آموز به کالس داخل شد و سخن معلّم را برید و او از تأخیر خویش رشمنده شد!

4( معلّم تدریس خود را داشت رشوع می کرد، که ناگهان یکی از دانش آموزان وارد کالس شد و در حالی که از تأخیر خود رشمنده بود سخن معلّم را قطع کرد!

8- »یُقبل الّشباب علی َمن له أفکاٌر عمیقٌة و حدیثٌة إقباالً، و یرغبون يف َمن یَعمل مبا یقول رغبٌة کثیرٌة!«:    خارج   99   

1( جوانان آن کس را که فکر ژرف و تازه دارد بسیار می پذیرند، و آن را که به آنچه می گوید عمل می کند، قطعاً دوست دارند!

2( به یقین جوانان کسی را که دارای فکر عمیق و نو است می پذیرند، و کسی را که عامل به هر چیزی باشد که می گوید دوست دارند!

3( جوانان قطعاً به کسی که افکار عمیق و جدیدی دارد روی می آورند و به کسی بسیار عالقمند می شوند که به چیزی که می گویند عمل کند!

4( همیشه جوانان به کسی که افکاری ژرف و جدید دارد روی می آورند، و به آنکس بسیار عالقمند می شوند که عمل کننده به آن چیزی باشد که می گوید!

9- »إنَّ الَهمس الّذي یمنعك عن التعلّم يف الّصف، یرضّک رضراً ال تتنّبه إلیه إاّل يف نهایة الّسنة!«:                    ریاضی  99

1( آهسته سخن گفتنی که تو را از آموزش در کالس باز دارد، کامالً به تو رضری می زند که متوّجه آن منی شوی مگر در پایان سال!

2( در کالس درگوشی سخن گفنت، تو را از آموختنی باز  می دارد که به تو قطعاً رضر می زند و متوّجه آن منی شوی مگر در پایان سال!

3( آهسته سخن گفنت در کالس، تو را از یادگیری باز می دارد و به تو رضر می زند به گون های که فقط در پایان سال متوّجهش می شوی!

4( پچ پچ کردنی که تو را از آموخنت در کالس باز دارد، به تو رضری می زند که فقط در پایان سال متوّجه آن می شوی!

10- »کم شخصاً نعرف أنّهم یعملون مبا یقولون، فیؤثِّرون علینا تأثیرا عمیقا ال نَجد مثله يف اآلخرین؟!«:                   تجربی  99

1( چند شخص را می شناسیم که می گویند چیزی را که بدان عمل می کنند، پس بر ما تأثیر عمیقی می گذارند که هامنند آن را در دیگران منی یافتیم؟!

2( چند شخص را شناخته ایم که به چیزی که می گویند عمل می کنند، و بر ما آنچنان تأثیری دارند که در دیگران مثل آن را نیافته ایم؟!

3( چند نفر را می شناسیم که آن ها چیزی می گویند که عمل می کنند، و بر ما آنچنان اثری دارند که در افراد دیگر هامنندش را منی یابیم؟!

4( چند نفر را می شناسیم که به آنچه می گویند عمل می کنند، پس بر ما تأثیر عمیقی می گذارند که در دیگران مثل آن را منی یابیم؟

11- »هذا املعلُِّم قد قام بتشکیل َفریَقیِن یجتهد اَلِعبوهام َفرحیَن سّتة أیّاٍم من االُسبوع إجتهادا!«: این معلّم .........                    تجربی   99

1( با خوشحالی به تشکیل دو گروهی اقدام منوده که بازیکنان آن ها شش روز از هفته را بسیار تالش می کنند!

2( با شادی به شکل دادن دو گروه که بازیکنان آن ها شش روز هفته را به سختی تالش می کنند، اقدام می مناید!

3( اقدام به تشکیل دو تیم کرده است که بدون شک بازیکنانشان در شش روز از هفته با خوشحالی تالش می کنند!

4( اقدام به شکل دادن تیم هایی کرده که بازیکنانشان با شادی، شش روز هفته را تالش فراوان می منایند!

12- »تباُدل املفردات بین اللّغات یؤثُّر علیها تأثیرا یَجعلها غنّیًة يف االُسلوب و البیان!«:                     انسانی  99

1( عوض کردن واژگان بین زبان ها بسیار اثرگذار است به گونه ای که آن ها را در اسلوب و بیان بی نیاز می سازد!

2( در میان زبان ها عوض کردن واژەها چنان تأثیری بر آن ها می گذارد که آن ها را در اسلوب و بیان غنی می سازد!

3( در میان زبان ها جابه جایی کلامت است که بر آن ها اثر می کند و آن ها را در اسلوب و بیان پُرمثر می گرداند!

4( تبادل کلامت بین زبان ها به گونه ای بر آن ها اثر می گذارد که آن ها را در اسلوب و بیان غنی می گرداند!
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13- »کان طالٌب مؤّدٌب يف الّصف، یستمع الطّالب قبل أن یُجیب عن األسئلة استامعاً!«:          اختصاصی خارج 99 

1( آن دانش آموز مؤّدبی که در کالس است، قبل از پاسخ دادن به سؤاالت، بدقّت گوش می دهد! 

2( آن دانش آموز مؤّدب که در کالس حضور دارد، قبل از جواب دادن به سؤال ها بخوبی گوش می دهد!

3( دانش آموز مؤّدبی در کالس بود، این دانش آموز قبل از آنکه به سؤاالت جواب دهد حتامً گوش می داد!

4( دانش آموز مؤّدب در کالس حضور داشت، این دانش آموز قبل از اینکه به سؤال ها پاسخ دهد گوش می داد!

14- »أیّها املواطنون؛ اِهتّموا بنظافة بیئتکم اِهتامماً بالغاً حّتی تَِقّل مهًدداتها!«: ای هموطنان؛...             خارج انسانی 98

1( بیشرت به نظافت محیط زیست خود اهتامم ورزید تا اینکه تهدیداتش کم شود!

2( به نظافت محیط زیست خود بسیار توجه کنید تا تهدید کنندگان آن کم شود!

3( در متیز کردن محیط زیست خویش بیشرت سعی کنید تا تهدیدات آن اندک شود!

4( برای متیزی محیط زیست خویش سعی بسیار کنید تا تهدیدکننده های آن اندک شوند!

15- »هذان الّنوعان من الّسمک کلٌّ منها یَعیش عیشًة تُعجبنا!«:              خارج انسانی  98

1( این دو نوع ماهی، هریک از آنها به گونه ای زندگی می کند که ما را متعجب می کند!

2( این دو نوع از ماهیان، با یکدیگر طوری زندگی می کنند که ما را به شگفتی وا می دارد!

3( اینها، دو نوع از ماهیان هستند که هریک از آنها زندگی ای می کند که تعجب ما را برمی انگیزد!

4( اینان دونوع ماهی هستند که زندگی هریک از آن دو به گونه ایست که ما را به تحسین وا می دارد!

16- عّي الصحيح:                           خارج 1400 

1( كاد أخي يبيك بكاًء ألّن له أملاً شديداً: برادرم نزدیک است از درد شدیدی که دارد، گریه کند!

ث عاّم فيه احتامُل الكذب: خوشا به حال آنان که از هر چه احتامل دروغ دارد، سخن نگویند!  2( طوىب ملن ال يُحدِّ

3( من ال يَستخدم الوقَت جّيداً هو أّول َمن يَشكو من قلّته: کسی که از وقت بخوبی استفاده منی کند اولین کسی است که از کمی آن شکایت می کند! 

4( العلامء من يُنريون عقوَل الّناس بالعلوم النافعة:دانشمندان هامن کسانی هستند که بوسیله علوم سودمند خود مردم را دارای عقل نورانی می کنند!

انسانی 99   17- عّین الّصحیح:           

1( قد یذکر اإلنساُن ذکریاته القدیمة و یفرح بها: قطعاً انسان خاطرات قدیمی خود را به یاد می آورد و با آن ها خوشحال می شود!

2( ال یرتّدد الوالُد يف رشاء ما تحتاج إلیه أرسته: پدر در خریدن آنچه که خانواده اش به آن نیاز داشت، تردیدی نکرده است!

3( هؤالء کانوا یُعاملون اآلخرین معاملًة حسنة دامئاً: اینان همواره نسبت به دیگران به خوبی رفتار می کنند!

4( لیت هذه التلمیذة تُحّب الّدراسة يف تلك املدرسة: کاش این دانش آموز تحصیل در آن مدرسه را دوست بدارد!

18- عّین الصحیح:                   خارج انسانی 98 

1( إن تجلسوا يف الّصف هادئین،: اگر آرام در کالس بنشینید،                            2( و تستمعوا إلی کالمي اِستامعاً،: و سخنانم را به خوبی بشنوید،

3( سأقرأ لکم بعض اآلیات،: بعضی آیات را برایتان می خوانم،                           4( ال تأخذون منها إاّل العربة املؤثرة!: که از آنها عربتهای تأثیرگذار می گیرید!
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19- عّین الخطأ:                          ریاضی  99

1( تُعّینني املعلّمُة يف الّدروس الّصعبة إعانًة: معلّم مرا در درس های مشکل بدون شک یاری می کند!

2( إّن العلوم الّنافعة تُنیر عقل اإلنسان و قلبه: قطعاً علوم سودمند عقل انسان و قلبش را روشن می کند!

3( سیمأل اللُه جمیَع نواحي األرض سالماً شامالً: خداوند همهء نواحی زمین را از صلحی فراگیر پر خواهد کرد!

4( ربّنا هو الّذي یحمینا من رشور الحادثات دامئاً: خدای ما کسی است که در پیشامدهای بد همواره نگهدار ماست!

20- عّین الخطأ:               زبان 98 

1( رغبَت يف الّصدق رغبًة کثیرة: تو به صداقت، بسیار متایل پیدا کردی!

2( یُجاهد املؤمن يف الله مجاهدًة: مؤمن )و نه کس دیگر( حتامً در راه خدا تالش می کند!

3( یتوکّل صدیقي علی ربّه توکَّل املؤمنین: دوستم بر پروردگارش توکّل می کند همچون توکّل مؤمنان!

4( یبلغ املجتهد آمالَه بلوغاً، و أنا کلَّ یوم أتّناه: انسان کوشا به آرزوهایش حتامً می رسد و من هر روز آرزوی آن را دارم!

21- عّي الخطأ:                         تجربی   98 

1( ال يقدر املتكرّبُ الجّبار أن يَزرع بذر الحكمة يف قلبه،: یک خود بزرگ بین ستمگر منی تواند بذر حکمتی در قلب بکارد،

خور، ولكن هذا الحكمة: زیرا این قلب از صخره ها ساخته می شود، لیکن این حکمت، 2( ألّن هذا القلب يُبَني من الصُّ

3( تَنبت يف قلب املتواضع و تَعمر فيه مّدًة طويلة،: در قلب شخص فروتن می روید و در آن مّدتی طوالنی ماندگار می شوTد،

4( كأّن الّتواضَع قريُن العقل و التكرّبَ دليُل الجهل: گویی که تواضع همنشین عقل است و تکرّب نشانه جهل!

22- عّین الخطأ:

بة من اللّغات االُخری يف اللغة العربیة!: هزاران کلامت معرب از زبانهای دیگر به زبان عربی وارد شده است! 1( قد دخلت آالُف الکلامت املعرَّ

2( من ظّن أنّه قد فاز يف الدنیا بقول الکذب فهو الخارس: کسی که گامن کند در دنیا با گفتار دروغ پیروز شده است اوست زیانکار!

3( إّن الّسمکات کانت تتساقط من الّسامء علی األرض کقطرات املاء: ماهیان چون قطرات آب از آسامن بر زمین می افتادند!

4( إّن املتشامئین ال یحصلون من الحوادث إاّل علی تعٍب: بدبینان، از حوادث فقط رنج را دریافت خواهند کرد!

23- »مادر برای تربیت فرزندانش بسیار تالش می کند«. عّي الصحيح:                        هرن  1400        

1( تَجتهد األّم لرتبية أوالدها اجتهاداً بالغاً!                                                    2( تُحاول أّمنا يف تربية األوالد اجتهاداً! 

نا لرتبية أوالدها اجتهاداً كثرياً!                                                    4( تُحاول هذه األّم يف تربية أوالدها كثرياً! 3( تجتهد أمُّ

24-»رمّبا تستطیع أن تلَك کلَّ ما تُرید، و أنت ظاملٌ، ولکن عندما یدعو علیك مظلوٌم، تفقد کلَّ ما ملکت فقداناً أبدیّاً!«:عّین الّصحیح:         اختصاصی 99

..... بتوانی هر چه را بخواهی مالک شوی ..... ولی وقتی که یک مظلوم تو را نفرین کند همه آنچه را به دست آورده ای ..... از دست می دهی!    

1( شاید / با ستمکار بودنت / مطمئّناً                                                         2( چه بسا / در حالی که ستمکاری / تا ابد

3( شاید / حال آنکه ظاملی / تا زمانی                                                           4( چه بسا / با ستمکار بودنت / مطمئّناً

25- عیِّن الخطأ:                اختصاصی خارج  98

ؤوب: الّذي یسعی يف إنجاز عمله و ال یشعر بالتّعب يف حیاته! 1( الّدینامیت: ماّدة صّعبت أعامل اإلنسان يف املجاالت املختلفة!                        2( الدَّ

3( تلوُّث الهواء: هو من مهّددات نظام الطّبیعة الّتي تؤّدي إلی االختالل!             4( األسمدة: مواد کیمیاویّة أو طبیعیّة لتقویة الرّتاب الّضعیف و منّو النباتات!
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26- عّي الّصحيح للتوضيحات التالية:                       ریاضی   98

1( إن مل مُتطر الّسامء فُنواجه ... = )الجاف(                                                   2( مكاُن َجعِل األقدام هو ... = )الوطأة(

3( ... هو الجزء اّلذي نأكله من الفاكهة = )الّنوي(                                           4( ... يقف يف الّشارع لرعاية املرور = )الشطة(

27- عّي ما ليس فيه املفعول املطلق:                     ریاضی   1400 

1( إن أكرمت الكريم اكراماً بالغاً تشاهد نتيجته!                                            2( أدَّب املؤمن نفسه قبل تعليم غريه تأديباً جميالً! 

3( كان عّش بعض الطّيور بعيداً كثرياً عن املفرتسني!                                         4( رغب املسافرون أن يسكنوا يف ذلك املكان رغبًة كثريًة!

28- عّي ما فيه املفعول املطلق الّنوعي:                      خارج   1400  

1( مدح الّشاعر الَجّنَة َمدحاً جيّداً و نال جائزة!                                              2( رأيُت حادثاً جديداً يف مدينتنا عندما كنُت أميش هناك ! 

3( ال تَعمر حكمٌة بالغة عمراً إاّل يف قلب اإلنسان املتواضع!                               4( شاهدت سمكاً عجيباً يعيش يف الغالف دون املاء و الطّعام !

29- عّین ما فیه تأکید للفعل:                     اختصاصی   99

1( یُشاَهد العجُب بین الّناس مشاهدة کثیرة،                                                2( و هذا حینام یعمل العبُد املسلم عمالً یُعجبه،

3( أو یقوم بعمل سیّی، و یُریه إراءًة جمیلة،                                                 4( و األفضل أن یُؤمن بربّه و یفتخر افتخاراً بذلك!

30- عّین ما فیه تأکیٌد للفعل:                     اختصاصی   99

1( ال غایه هناک إاّل أن نحصل علیها حصوالً کامالً بالّشوق و الرغبة!                    2( یجب أن نعمل واجبنا بالّرغبة للوصول إلی الهدف عمل الدّووبین!

3( أرغب يف أقوی الوسائل الّتي أوصلتني إلی النجاح رغبة کثیرة!                        4( الرغبة يف العمل تحتاج إلی نفس قویّة احتیاجاً فعلیک بها!

31- عّي املصدر ال يُبّي نوع الفعل:                         ریاضی   98 

1( يا أصدقاء أوفوا بعهدكم وفاء جميالً!                                                       2( شّجعنا أصدقاَءنا يف املسابقة تشجيعاً كثرياً!

3( إن كنت تلميذاً عاقالً فال تُضيّع أوقاتك تضييعاً!                                          4( إّن العطّار يشّم رائحة املسك شاّمً دقیقاً و يعرفه!

32- عّین ما فیه تأکید الفعل:                اختصاص داخل   98

1( خیَّرنا ربُّنا باختیار األعامل من الخیر و الّش!                                              2( قبَّل األب العادل أوالده و هم یُقبلون إلیه!

3( یَقَضُم الَجراُد األوراق يف فَمه دامئاً و رسیعاً!                         4( ال نُرید أن نَعيص اللّه يف أعاملنا عصیاناً!

33- عّین ما لیس فیه املفعول املطلق:                  انسانی خارج   98

ق قوُل الّصادق دامئاً تصدیقاً جمیالً! 1( أعطی امللک الفاّلح إعطاًء یُعجبه!                                                           2( یُصدَّ

3( تحضن االُمُّ طفلتها يف حضنها محبًّة لها!                                                    4( غرس الفاّلح فسیلة جوز َغرساً ال یأمل أکلَه!
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3( كان عّش بعض الطّيور بعيداً كثرياً عن املفرتسني!                                         4( رغب املسافرون أن يسكنوا يف ذلك املكان رغبًة كثريًة!
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1( یُشاَهد العجُب بین الّناس مشاهدة کثیرة،                                                2( و هذا حینام یعمل العبُد املسلم عمالً یُعجبه،
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30- عّین ما فیه تأکیٌد للفعل:                     اختصاصی   99

1( ال غایه هناک إاّل أن نحصل علیها حصوالً کامالً بالّشوق و الرغبة!                    2( یجب أن نعمل واجبنا بالّرغبة للوصول إلی الهدف عمل الدّووبین!
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درس پنجم

1- عّین الخطأ للفراغي: »..... يَسِّ يل أمري، و یا ..... اِجعلني من عبادك الّصالحي!«:                  انسانی 1400

1( ربِّ / إلهي                                   2( يا اللّه / معبودي                             3( الّلهّم / رحمن                                  4( یا ربِّ / الرحيم

2- عّي الصحيح للفراغي: ».... طالب، و .... الطالبة حاِفظا عىل كرامتكام!«        اختصاصی خارج 1400   

1( يا / يا                                        2( أيّها / أيّتها                                     3( أيّها / يا أيّتها                                     4( يا / يا أيّتها

3- عّي ما فيه املنادی:                   اختصاصی 1400  

1( ولدي اِجعل هدفاً مهاّمً يف حياتك اليوميّة!                                                2( األوالد املؤَڈبون حافَظوا عىل نظافة الطبيعة! 

3( ربّنا يُعني عباده يف جميع أمورهم كّل األيّام!                                              4( إلهي هو الّذي يُجيب دعوايت و إن تكن كثريًة!

4- عّي ما ليس فيه املنادی:                        انسانی   98 

1( اًمِّ َمن يَستطيع أن يُحبّني مثلِك دون أيِّ مّنة!                                        2( رّب إيّن أسألك أن تسرت عيويب كلّها عند أعدايئ!

3( قوم صدیقي هم الّذين يساعدون بعضهم بعضاً يف الشدائد!                       4( َولد حاِفْظ عىل نظافة الطّبيعة و أكِّد عىل ذلك عند أصدقائك!

5- عّین الصحیح عن املنادی:                 انسانی خارج 98

1( یا البیئة؛ یا لیت التّوازن یتحقق فیک!                                                      2( یا فرئاِن؛ ال تُخربوا املَزارع حتی ال تُقتَلوا!

3( یا بوماُت؛ أننّت تأکلن الفرئان لدوام حیاتکّن فقط!                                       4( یا أیتها املزارع؛ حاِفظ علی مزرعتک بطرق صحیحة!
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چنانچه می دانید 10 سوال از سواالت کنکور مربوط به مبحث ترجمه است و لذا پاسخگویی به این سواالت بسیار مهم است. سواالت ترجمه دو نوع هستند:
1. سواالت تک عبارتی: سواالتی که برای یک عبارت عربی، چهار گزینه بعنوان ترجمه آمده است و باید با توجه به نکاتی ماننِد نوع و صیغه فعل، معلوم 
و مجهول، ضمایر، مفرد و جمع بودن اسم، معرفه و نکره بودن اسم و .... یک یا دو گزینه را رّد کرد و بین گزینه هایی که باقی می مانند، مقایسه ای پیش برویم و 

گزینه مناسب را انتخاب  کنیم.
2. سواالت چند عبارتی: در این نوع سواالت 4 عبارت عربی وجود دارد و ترجمه فارسی در مقابل آن می آید و مورد سوال ممکن است گزینه صحیح 

)عّین الصحیح( یا گزینه نادرست )عّین الخطأ( باشد. در پاسخگویی به اینگونه سواالت توجه به همه واژه ها ضروری است.
اّما نکته بسیار مهم این است که در اینگونه سواالت دقت کنید درصورتیکه 4 عبارت مرتبط با هم باشند و هر گزینه ادامه گزینه قبل باشد، اگر در جمله اول حروف 
تأثیرگذاری مانند »أن« یا کلماتی مانند »کان« که بر دیگر افعال تأثیر می گذارند، ذکر شود و بین جمله ها »واو« باشد آن کلمات بر دیگر گزینه ها هم تأثیرگذار 
است. بعنوان مثال اگر در گزینه اول »کان یذهب« بیاید، معادل ماضی استمراری ترجمه می شود )می رفت( و در گزینه 2 »و یجلس« بیاید این فعل هم معادل 

ماضی استمراری ترجمه می شود. )می نشست(
در ادامه مطالبی بیان می شود که به شما در انتخاب گزینه درسِت ترجمه کمک می کند اما مهمترین مطلب این است که ِصرف یادگیری این مطالب کافی 

نیست و با تمرین بسیار و تست زنی می توان به نتیجه دلخواه دست یافت.

نكات ترجمه

بخش اول

چنانچه ذکر کردیم یکی از نکات مهم برای انتخاب گزینه صحیح در ترجمه، توجه به افعال است. لذا برای یافتن ترجمه درسِت فعل به نوع فعل، صیغه فعل، ... 
توجه کنیم.

 شناخت نوع و صیغه افعال 
ابتدا باید با انواع فعل و ساختار آن در زبان فارسی آشنا باشیم تا در ترجمه از عربی به فارسی دچار مشکل نشویم .

شناخت انواع فعل در فارسی 

مستقبلمضارع التزامیمضارعنهیامرماضی بعیدماضی استمراریماضی نقلیماضی مصدر

خواهد آمدبیایدمی آیدنیابیاآمده بودمی آمده استآمده استآمدآمدن

خواهد دیدببیندمی بیندنبینببیندیده بودمی دیددیده استدیددیدن

خواهد شنیدبشنودمی شنودنشنوبشنوشنیده بودمی شنیدشنیده استشنیدشنیدن

خواهد گفتبگویدمی گویدنگوبگوگفته بودمی گفتگفته استگفتگفتن

خواهد رفتبرودمی رودنروبرورفته بودمی رفترفته استرفترفتن

در زبان فارسی فعل های ماضی از »بن ماضی« و فعل های مضارع از »بن مضارع« ساخته  می شوند.
بعنوان مثال: اگر بخواهیم ترجمه »یسأل« را که مضارع است، بنویسیم باید ابتدا »بن مضارع» آن را مشخص کنیم که »ُپرس« است و ترجمه آن »می پرسد« 

است. در ترجمه »کاَن یسأل« که معادل ماضی استمراری است از »بن ماضی« یعنی »ُپرسید« استفاده می کنیم، پس ترجمه آن»می پرسید« است.
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شناخت انواع فعل در زبان عربی
ابتدا با ساختار فعل های اصلی یعنی فعل های ماضی، مضارع و امر آشنا می شویم و سپس انواع دیگر افعال را که از این افعال ساخته می شوند، آشنا میشویم.

صیغه
ساختار فعل ماضی

مثال
ساختار فعل مضارع

مثال
شناسهمضارعشناسهماضی

یَذَهُب: می رود-یَفَعُلذَهَب: رفت-فََعَلمفرد مذکرغائب

یَذَهباِن : می روندایَفَعالِنَذَهبا: رفتندافََعالمثنی مذکرغائب

یَْذَهبوَن : می روندویَفَعلونذَهبوا: رفتندوفعلواجمع مذکرغائب

تَذَهُب : می رود-تَفَعُلَذَهبَْت: رفتْتفََعلَْتمفرد مونث غائب

تذَهباِن: می رونداتَفَعالِنذَهبَتا: رفتندت + افََعلتامثنی مونث غائب

: رفتندنفََعلَْنجمع مونث غائب یَْذَهنْبَ : می روندنیَفَعلَنذَهنْبَ

تَْذَهُب : می روی-تَفَعُلذَهبَْت: رفتیَتفََعلَتمفرد مذکر مخاطب
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مثالشناسهامرصیغه

اذهْب: برو-افعْلمفرد مذکر مخاطب
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اذهبوا: برویدوافعلواجمع مذکر مخاطب
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فعل های غایب درزبان عربی معادل سوم شخص )او – آنها(؛ فعل های مخاطب معادل دوم شخص )تو – شما( و فعل های متکلم معادل اول 
شخص )من – ما( ترجمه می شوند.

ابتدای فعل مضارع یکی از حروف » ی  ، ت  ، أ ، ن  « است و در حالت عادی که عاملی مانند الی نهی، لم و ... بر سر فعل مضارع نباشد باید آخر فعل 
حرکت _ُ یا حرف »نون« باشد.
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نذهُب یذهُب   تذهُب   أذهُب 
تذهبین  یذهبن   تذهبن یذهبان  تذهبان   یذهبون   تذهبون 

به حرکت آخر فعل هایی که ابتدای آن »همزه« یا »ت « است بیشتر دقت کنید:

أنزُل: فعل مضارع متکلم وحده )أنِزْل: امر، مفرد مذکر مخاطب، أنزَل: ماضی مفرد مذکر غایب(
ُتعّلُم: فعل مضارع مفرد مذکر مخاطب )تعّلْم: امر، مفرد مذکر مخاطب ، تعّلَم: ماضی مفرد مذکر غایب(  

به ضمیر »نا« دقت کنید اگر »نا« متصل به فعل ماضی باشد و قبل از آن سومین حرف اصلی ساکن باشد فعل را به صورت اول شخص جمع ترجمه 
می کنیم.    أَمْرنا: فرمان دادیم

می کنیم. ترجمه   )... و  ما  به  را،  )ما  مفعولی  به صورت  را  آن  باشد  حرکت  دارای  آن  از  قبل  اینکه  یا  و  باشد  امر  یا  مضارع  فعل  به  متصل  »نا«  اگر   اما 
               أَمَرنا: ما را فرمان داد   یأُمرنا: به ما فرمان می دهد

تذهبین: می روی عالمت »ین« در فعل مضارع عالمت مفرد مونث مخاطب است. 
وزن »تفعل« بین مفرد مذکر مخاطب )تو( و مفرد مونث غایب )او( مشترك است برای ترجمه صحیح باید به اسم ها، ضمایر و سایر قرائن در جمله دقت 

شود.
تسأل األّم ولدها: مادر از فرزندش می پرسد.  

هل تسأل أّمك؟ آیا از مادرت می پرسی؟  

انواع دیگر افعال

                      ما + ماضی←←←←←←←       ما فتحُت: باز نکردمماضی منفی
    لم + مضارع مجزوم ←←←←  لم یفتْح: باز نکرد

                                                                         فعل مضارع بعد از »لم«از نظر نوع فعل مضارع است اما معنی ماضی دارد.
م را با ِلَم ) ِلَم مخفف لماذا( اشتباه نگیرید.

َ
                                                                          ل

   ال + مضارع بدون تغییر ←←←  ال یفتُح: باز نمی کندمضارع منفی )نفی(

عالمت ماضی منفی »ما« و عالمت مضارع منفی »ال« است. به چند مثال دقت کنید که »ما« بر سر فعل 
مضارع آمده است و آن را منفی کرده است.

ما ُیریُد اللُه ِلَیْجَعَل َعَلْیُکم ِمْن َحَرٍج: خداوند نمی خواهد شما را در حالت بحرانی قرار دهد.
ما ُتجزون إاّل ما کنتم تعلمون: جزا داده نمی شوید جز آنچه انجام می دادید

ال تشعر و ما ُتبصُر: احساس نمی کنی و نمی بینی.

نهی

                      ال + مضارع مجزوم ←←←←    ال تفتْح: باز نکن

فعل نهی در صیغه های مخاطب به صورت »امر منفی« ترجمه می شود.  ال تفتحوا: بازنکنید
فعل نهی در صیغه های غایب و متکلم به صورت »مضارع التزامی منفی« یا با لفظ »نباید« ترجمه می شود. 

ال نفتْح: باز نکنیم یا نباید باز کنیم.

                      الم )ل  (+ مضارع مجزوم ←←       لیفتْح: باید باز کندمعادل امر غایب و متكلم

مستقبل )آینده(

   َس  یا سوف + مضارع ←← ←←  سوف یفتح: باز خواهد کرد

لن یفتح: باز نخواهد کرد                       لن + مضارع معادل آینده منفی ترجمه می شود. ←← 
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معادل ماضی استمراری

کان یفتح: باز می کرد 1. کان+ مضارع ←← ←← 
2.  فعل مضارع در جمله های وصفی و حالیه که قبل از آن فعل ماضی بیاید.

اشتریُت کتابًا تقرأه صدیقتی : کتابی خریدم که دوستم آن را می خواند.

                     در حالت های زیر فعل معادل ماضی استمراری منفی ترجمه می شود.
   ما کان + فعل مضارع

   کان + ال + فعل مضارع
   لم یكن + فعل مضارع

                      ما کان یفتح =کان ال یفتح = لم یكن یفتح : باز نمی کرد

معادل ماضی بعید

   1. کان + ماضی ←← ←←  کان فتح: باز کرده بود
   کان + قد + ماضی ←← ←←   کان قد فتح: باز کرده بود

   2.  فعل ماضی در جمله های وصفی و حالیه که قبل از آن فعل ماضی بیاید.
   اشتریُت کتابًا قد قرأْته صدیقتی من قبل: کتابی خریدم که دوستم قبال آن را خوانده بود.

   فعل های ماضی بعد از »لیت و لعّل« به صورت ماضی استمراری یا ماضی بعید ترجمه می شود.
   در حالت های زیر فعل معادل ماضی بعید منفی ترجمه می شود.

   ما کان + فعل ماضی
   کان + ما + فعل ماضی

   لم یكن + فعل ماضی
                      ما کان فتح = کان ما فتح = لم یكن فتح : باز نكرده بود

                      قد + ماضی ←← ←← ←← قد فتح: باز کرده استماضی نقلی

ماضی ساده و نقلی نزدیك به هم هستند و در گزینه ها با توجه به ماضی ساده و نقلی رّد گزینه نكنید.
قد یفتح: گاهی باز می کند قد + مضارع: معادل »گاهی ، شاید ، چه بسا ، به ندرت « ترجمه می شود. 

لّما + مضارع مجزوم: معادل ماضی نقلی منفی ترجمه می شود.   لّما یفتح: باز نکرده است
»لّما« در صورتی که بر سر فعل ماضی بیاید معادل »هنگامی که« ترجمه می شود. 

         لّما فتحُت الباب رأیُت صدیقی: وقتی در را باز کردم، دوستم را دیدم.
»لیس« فعل ماضی است اما معنی »مضارع« دارد )یعنی نیست(.

            لیس فی الّصف تلمیٌذ: دانش آموزی در کالس نیست.
            »کان« فعل ماضی است اما گاهی معنی ماضی دارد )بود( و گاهی معنی مضارع دارد )یعنی است(.

             کاَن الجوُّ باردًا: هوا سرد بود.
            کان الّلُه غفورًا: خداوند آمرزنده است.

معادل مضارع التزامی

1. فعل های مضارع بعد از » أن ، حّتی، َکی، لَكی ، و انواع  لِ  «   
                أرید أن أفتح الباب: می خواهم که در را باز کنم.

2. فعل  شرط )فعل بعد از »إن، َمن، ما، إذا«(
                إن یفتح الباب یطیر الّطائر: اگر در باز شود، پرنده پرواز می شود.

3. فعل مضارع بعد از »لیت و لعّل«
                لعّل المدارس تفتح فی هذه األّیام: شاید مدارس در این روزها باز شود.

4. فعل مضارع در جمله های وصفی و حالیه که قبل از آن فعل مضارع بیاید.
ُش عن کتاٍب ُیساعدنی فی فهم الّنصوِص: به دنباِل کتابی می گردم که مرا در هم متون کمک کند.                   أفتِّ

فعل های مضارع بعد از »أْن ال )=أاّل( ، ألْن ال  )=لئاّل( حّتی ال ، کی ال )لکیال(« به صورت »مضارع التزامی 
منفی« ترجمه می شود.

اگر فعل شرط یا جواب شرط ماضی باشند، می توان آنها را به صورت مضارع یا ماضی ترجمه کرد.

ماضی مجهول: حرف اول ضّمه ) ُ ( و دومین حرف اصلی کسره ) َ ( می گیرد.   ُفِتح: باز شدفعل مجهول
مضارع مجهول: حرف اول ضّمه ) ُ ( و دومین حرف اصلی فتحه ) ِ ( می گیرد.   ُیفَتُح: باز می شود

اگر حرف اول فعل مضارع  ضّمه )  ُ   ( داشته باشد و دومین یا سومین حرف اصلی آن »ا، ی« باشد، فعل  
: گفته می شود    ُیسّمی: نامیده می شود

ُ
مجهول است. ←←    ُیقال

ُ

درسنامۀ ترجمه

81

چگونگی ترجمه افعال ثالثی مزید

چنانچه می دانید افعال ثالثی مزید دارای حروف زائد هستند. لذا با تغییر وزن و تغییر تعداد حروف افعال، معانی آنها هم متفاوت -  
می شود.

مهمترین نکته این است که معانی افعال هم ریشه را بیاموزیم البته توجه به بعضی نکات هم در ترمه راهگشاست.
بیشتر فعل های باب »إفعال« و همه فعل های باب »تفعیل« به گونه ای ترجمه می شوند که نیاز به مفعول داشته باشند.              

   نازل کرد  ثّبَت  ثابت داد
َ

                                                        أنزل

فعل های باب »استفعال« معموال معنی طلب و درخواست دارند .              
َر  آمرزش خواست

َ
                                                        استغف

فعل های باب »انفعال « معموال به گونه ای ترجمه می شوند که نیاز به مفعول ندارند  )الزم( و اکثرا با »شد« ترجمه می شوند.              
   فرستاده شد

َ
                                                          انَبَعث

فعل های باب »مفاعله و تفاعل« معنای مشارکت در انجام کار است البته فعل های باب »مفاعله« واژه »با، به« و در فعل های باب »تفاعل« واژه               
                     »بایکدیگر – به یکدیگر« به کار می رود.

 کاتَب علیٌّ أخاه   علی با برادرش نامه نگاری کرد.)علی به برادرش نامه نوشت(

  تكاتب صدیقان   دو دوست به یكدیگر نامه نوشتند.

به ترجمه این افعال دقت کنید:

معنی املصدراألمراملضارعاملاضیمعنی املصدراألمراملضارعاملاضی

همزیستی كردنتعایَْشیَتعایَُشتعایََشدانسنتاِعلَْمیَْعلَُمَعلَِم

یاد كردناُذكُْریَذكُُرَذكََریاد دادنَعلِّْمیُعلُِّمَعلَّم

به یاد آوردنتََذكَّْریََتَذكَُّرتََذكَّریاد گرفنتتَعلَّْمیَتعلَُّمتَعلََّم

منع كردناِمَنعیَمَنُعَمَنَعانجام دادناِعَمْلیَعَمُلَعِمَل

خودداری كردناِمَتِنْعیَمَتِنُعاِمَتَنَعرفتار كردنعاِمْلیُعاِمُلعاَمَل

آمرزیدناِغِفْریَغِفُرَغَفَرداد و ستد كردنتَعاَمْلیَتعاَمُلتَعاَمَل

آمرزش خواسنتاِسَتغِفْریَسَتغِفُراِسَتغَفَرنشسنتاِجلِْسیَجلُِسَجلََس

تالش كردنحاِوْلیُحاِوُلحاَوَلنشاندنأجلِْسیُجلُِسأجلََس

تغییر دادنَحوِّْلیَُحوُِّلَحّوَلهم نشینی كردنجالِْسیُجالُِسجالََس

تغییر یافنت )تغییر كردن(تَحوَّْلیََتحوَُّلتََحوََّلخارج شدناُخُرْجیَخُرُجَخرَج

بُریدناِقطَْعیَقطَُعَقطََعخارج كردنأخِرْجیُخِرُجأخَرَج

ُجتََخّرَج ْجیََتخرَّ بُریده شدناِنقِطْعیَنَقِطُعانَقطََعدانش آموخته شدنتََخرَّ

یافنتِجدیَِجُدَوَجَداستخراج كردناستخِرْجیَستخِرُجاستخَرَج

بوجود آوردنأوِجدیُوجُداوَجَدزندگی كردنِعْشیَعیُشعاَش

ِبَل: پذیرفت       أقَبَل: روی آورد      قّبَل: بوسید     استقبَل: استقبال کرد
َ
ق
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چگونگی ترجمه افعال ثالثی مزید
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بیشتر فعل های باب »إفعال« و همه فعل های باب »تفعیل« به گونه ای ترجمه می شوند که نیاز به مفعول داشته باشند.              
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بخش دوم

نكات مربوط به اسم های مفرد و جمع

اسم از نظر عدد به سه دسته تقسیم می شود: مفرد، مثنی و جمع
عالمات مثنی: »اِن ، _َیِن« ؛ عالمت جمع مذکر سالم:»وَن ، –ِ یَن« ؛ عالمت جمع مونث سالم: ات

اسم های مثنی را می توان به صورت مثنی یا جمع ترجمه کرد.
فعلی که فاعل آن به صورت اسم ظاهر بعد از فعل بیاید، فعل به شکل مفرد می آید و اگر فاعل آن جمع باشد، فعِل مفرد به صورت جمع ترجمه می شود.

َتَح الّتالمیُذ باَب الّصف  دانش آموزان در کالس را باز کردند.
َ

ف
اگر خبر، اسم جمع باشد معموال به صورت »مفرد« ترجمه می شود.

الّتالمیُذ مؤدبون    دانش آموزان با ادب هستند.
اگر صفت، جمع باشد به صورت »مفرد« ترجمه می شود.

العلماء المسلمون    دانشمندان مسلمان
معدود اعداد 3 تا 10 جمع است ولی به صورت »مفرد« ترجمه می شود.   ثالثة کتٍب     سه کتاب

نكات مربوط به اسم های معرفه و نكره
اسمی که در عربی »ال« ندارد و اسم َعَلم )خاص( هم نیست یا اینکه مضاف الیه آن معرفه نباشد، نکره است و  با »یك « یا »ي« ترجمه می شود. )اسم های 

نکره معموال در عربی تنوین دارند ولی گاهی بدون تنوین هم دیده می شوند.(
  َغَرَس شجرٌة في الحدیقة  درختی را در باغ کاشت.

موصوف و صفت اگر نکره باشند، در ترجمه »ی« یا به موصوف می آید یا با صفت.
قرأُت کتابًا مفیدًا   کتابی سودمند )کتاب سودمندی( را خواندم.       

اگر بعد از اسمی که »ال« دارد کلمات »اّلذي ، اّلتي، اّلذین و ...« می آید در این صورت باز هم ممکن است اسمی که دارای »ال« است به همراِه »ی« ترجمه شود.

تي جذوتها مستعرة  به خورشیدی که اخگر آن فروزان است، بنگر.
ّ
      انظر إلی الّشمس ال

       در موارد زیر اسم نكره بدون »ی« ترجمه می شود:

1. اگر خبر، یك اسم نكره باشد و صفت یا جمله توصیفی بعد از آن نیامده باشد، اسم نكره بدون »ی« نكره ترجمه می شود.           

العلُم کنٌز  دانش گنج است.  

اما اگر بعد از خبری که نکره است، صفت یا جمله وصفی بیاید، به صورت نکره )یعنی با »ی«( ترجمه می شود.  

العلُم کنٌز ثمیٌن  دانش گنجی ارزشمند است.  

العلُم کنٌز ال ینفُد  دانش گنجی است که تمام نمی شود.  

2. معدود اعداد بدون »ی« ترجمه می شوند.  ألف تلمیٍذ هزار دانش آموز        

مهم مهم: اگر اسمی نکره باشد و در جمله بعد، همان اسم با »ال« بیاید می توان »ال« را با »این یا آن« ترجمه کرد.  

 فرستاده ای را به سوی فرعون فرستادیم پس فرعون از آن فرستاده )فرستاده( سرپیچی کرد.  
َ

 فعصی فرعوُن الرسول
ً
أرسلنا إلی فرعون رسوال

  

نكات مربوط به اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم مبالغه
اسم هایی که بر وزن »فاِعل« هستند یا اینکه اسم هایی که حرف اول آن ها »م ُ« و حرف ماقبل آخر آن ها کسره دارد، اسم فاعل هستند و به صورت »انجام دهنده کار یا 

دارنده حالت« ترجمه می شود.                فاِتح: گشاینده    ُمجَتِهد: تالشگر

اسم هایی که بر وزن »َمفعول« هستند یا اینکه اسم هایی که حرف اول آن ها »م ُ« و حرف ماقبل آخر آن ها فتحه دارد، اسم مفعول هستند و به صورتی ترجمه می شوند که 
ر: مورد انتظار

َ
کار روی آنها واقع شده است.   منصور: یاری شده    ُمنتظ
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اسم تفضیل که بر وزن »أفعل« و »ُفعلی« است به همراه »تر و ترین« ترجمه می شود.

اگر بعد از »أفعل«، ِمن بیاید با »تر« ترجمه می شود .    أجمل من: زیباتر از

اگر بعد از »أفعل«،  مضاف الیه بیاید با »ترین«  ترجمه می شود .   أجمل الّطفل: زیباترین کودک

اسم مبالغه بر وزن »فّعال« و »فّعالة« می آید و معموال با «بسیار« ترجمه می شود. )البته اگر واژه »بسیار« همراه با اسم مبالغه نیاید، باعث رّد گزینه نمی شود.(  

ار: بسیار آمرزنده
ّ

غف

نكات مربوط به ضمیر
یکی از مواردی که باید در ترجمه مورد نظر قرار داد مبحث »ضمیر« است. اگر در جمله عربی، ضمیری ذکر شده است به ترجمه صحیِح آن ضمیر در معادل 

فارسی آن توجه کنید.
*** در جمع غیر انسان از ضمیر »هي« و »ها« استفاده می شود. باید دقت کرد در این حالت، ضمیر به صورت »آنها« یا »شان« ترجمه می شود.

اشتریت کتبًا و جعلتها في المکتبه: کتاب هایی را خریدم و آنها را در کتابخانه قرار دادم.

نکات مربوط به اسم اشاره

اولئكذلك ، تلكهؤالءهذاِن ، هَذين ، هاتاِن ، هاتَِيهذا ، هذه

آن هاآناين هااين دو )اين ها(اين

» هذاِن، هَذین، هاتاِن، هاَتیِن« در عربی برای اشاره به دو نفر به کار می روند )معادل »این دو«در فارسی( ولی می توان این کلمه ها را »این ها« ترجمه کرد.
مهم مهم: به چند نکته مهم در مورد ترجمه اسم اشاره دقت کنید:

 اگر اسم بعد از اسم اشاره »ال« داشته باشد، اسم اشاره و اسم »ال دار« بعد از آن تشکیل جمله نمی دهند و در ترجمه بین اسم اشاره و اسم »ال دار« 
بعد از آن مکث نمی کنیم و اسم اشاره به صورت »مفرد« ترجمه می شود حتی اگر مثنی یا جمع باشد.

اولئك املعلاّمت: آن معلامن هؤالء الّتالميذ: اين دانش آموزان   

اگر اسم بعد از اسم اشاره »ال« نداشته باشد، اسم اشاره و اسم »ال دار« بعد از آن تشکیل جمله می دهند و در ترجمه بین اسم اشاره و اسم »ال    دار« 
بعد از آن مکث می کنیم و اسم اشاره به شکلی که هست، ترجمه می شود.

اولئك معلاّمت: آنان معلم هستند. هؤالء تالميذ: اين ها دانش آموزان هستند   

به این جدول دقت کنید:

هذه الّشجرة: این درختهذان الکتابان: این کتابها )این دو کتاب( هؤالء األّمهات: این مادران

هذه شجرة: این درختی است.هذان کتابان: این دو، کتاب هستندهؤالء أّمهات: اینان مادر هستند.

برای اشاره به جمع غیر انسان از »هذه« و »تلک« استفاده می شود. بنابراین در ترجمه به صرت »اینها« و »آنها« ترجمه می شوند.

تلک مجاّلت: آنها مجلّه اند.       هذه کتٌب: اینها کتاب هستند. 
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نكات مربوط به  عدد و ساعت 

اعداد اصلی )شمارشی(

اعداد 100؛ 1000؛ میلیون90 - 1920  - 1011 - 1
مئة100ِعْشون / ِعْشینإحدٰی َعَشَأَحَد َعَشَةواحدٌةواحد

ألف1000ثاَلثون / ثاَلثیناثَنتا َعَشَ / اثَنتَْي َعَشَاثنا َعَشَة / اثَني َعَشَةاثنتان / اثَنتَیِْناثنان / اثَنیِْن

مليونميليونأربعون / أربعینثالثة َعَشَثالث َعَشَةثالُثثالثة

َخمسون / َخمسینأربََعة َعَشَأربََع َعَشَةأربََعأربََعة

ِستّون / ُستّینَخْمَسة َعَشََخْمَس َعَشَةَخْمَسَخْمَسة

َسبْعون / َسبعینِستَّة َعَشَِستَّ َعَشَةِستَِّستَّة

مَثانون / مَثانینَسبَْعة َعَشََسبَْع َعَشَةَسبَْعَسبَْعة

تِسعون / تِسعینمَثانیة َعَشَمَثانَی َعَشَةمَثانَیمَثانیة

تِسَعة َعَشَتِسَع َعَشَةتِسَعتِسَعة

َعَشََعَشَة

اعداد ترتیبی

بیستم تا نودمیازدهم تا بیستمیكم )اول( تا دُهم

العشون / العشين الحادیََة َعَشََةالحادَی َعَشَاألولٰیاألّول

الثالثون / الثاّلثنيالثّانیة َعَشََةالثّانی َعَشَالثّانیةالثّانی

األربعون / األربعینالثّالثة َعَشََةالثّالث َعَشَالثّالثةالثّالث

الَخمسون / الَخمسینالرّابعة َعَشََةالرّابع َعَشَالرّابعةالرّابع

الِستّون / الُستّینالخاِمسة َعَشََةالخاِمس َعَشَالخاِمسةالخاِمس

الَسبْعون / الَسبعینالّساِدسة َعَشََةالّساِدس َعَشَالّساِدسةالّساِدس

الثاَمنون / الثاَمنینالّساِبعة َعَشََةالّساِبع َعَشَالّساِبعةالّساِبع

الِتسعون / الِتسعینالثّاِمنة َعَشََةالثّاِمن َعَشَالثّاِمنةالثّاِمن

التّاِسعة َعَشَةالتّاِسع َعَشَالتّاِسعةالتّاِسع

العارِشةالعارِش

ترجمه برخی اصطالحات
لث: یک سوم    في المئة: درصد

ُ
ث ُربع: یك چهارم  ُخمس: یك پنجم 

توجه به نوع عدد و ترجمه صحیح آن بسیار مهم است.

معدود اعداد 3 تا 10 که جمع هستند به شکل مفرد ترجمه می شود.   تسعة مساجد: 9 مسجد

معدود اعداد که نکره است بدون »ی« ترجمه می شود.   ألف عابٍد: هزار عبادت کننده

ترجمه ساعت
ساعت در عربی با اعداد ترتیبی بیان می شود )غیر از ساعت یک( ولی در فارسی به صورت عدد اصلی می آید.     الّساعة الّرابعة : ساعت 4

: ساعت یك ربع به 4             3 و 45 دقیقه
ً
 ربعا

ّ
مواردی که با »إاّل« می آیند را می توان به دو صورت ترجمه کرد:       الّساعة الرابعة إال
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بخش سوم

افعال ناقصه

کاَن، لیس، صاَر، أصبح و ..... در زبان عربی افعال ناقصه نامیده می شوند. به معانی این افعال دقت کنید:
کان : بود، است 

کان الطفُل ضاحکًا: کودک خندان بود.
 اگر »کان« در مورد خداوند یا قوانین طبیعی باشد »است« ترجمه می شود.

کاَن الّلُه غفورًا: خداوند آمرزنده است.
کان عندي قلٌم: قلمی داشتم.  کان ل  ، کان عند به معنی »داشت« 

 چنانچه قبال گفته شد، کان همراه با فعل مضارع معادل»ماضی استمراری« و همراه با ماضی معادل »ماضی بعید یا ساده« ترجمه می شود.
کاَن َیأُمُر أهله بالّصالِة و الّزکاِة: خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد.

کّنا قد کتبنا تماریننا: تمرین هایمان را نوشته بودیم )نوشتیم(

کن: باش  یكون: می باشد 
لن یكون: نخواهد بود لم یكن: نبود  کونوا: باشید 

صار ، أصَبَح : شد، گشت، گردید

      أصَبَح الجوُّ باردًا : هوا سرد شد.
      صارت األرُض ُمخضّرًة : زمین سرسبز گشت . 

 یصیُر: می شود                                                                ُیصِبُح: می شود
                                       

لیس : نیست       
یقولوَن ِبأفواههم ما لیَس في قلوبهم و الله أعلُم بما أعلم بما یکتمون .

گاه تر است . با دهان هایشان چیزی را می گویند که در قلب هایشان نیست و خداوند به آنچه می پوشانند، آ
فعل لیس فقط به شکل ماضی به کار می رود اّما به صورت  »مضارع« معنی می شود.

معانی حروف مشبهة بالفعل
إّن به معنای »قطعا، بدون شك، بی گمان«    

﴿... إنَّ اللَه ال ُیضیُع أ ْجَر اْلُمْحِسنیَن﴾
بی گمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.

برای جمله ای که »إّن« ابتدای آن می آید باید واژه های »قطعا، بی گمان و ....« در ابتدای جمله ذکر شود زیرا تأکید کل جمله است.
گاهی إّن بر سر جمله آی می آید و قبل از آن جمله دیگری آمده است که معموال فعل آن امر یا نهی است که در اینصورت »إّن« معنی  زیرا می دهد.

       ﴿ ال َیحُزْنَك قولهم فإّن العّزة لّله جمیعًا﴾
       گفتارشان نباید تو را اندوهگین کند زیرا ارجمندی همه از آِن خداوند است.

أّن:  به معنای »که «    
﴿... قاَل أعلُم أنَّ اللَه عَلٰی ُکلِّ َشْيء قَدیٌر﴾

گفت می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.
نَّ « به معنای »زیرا، برای اینکه «

َ
»أِل
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نَّ : به معنای »گویی « و »مانند «
َ
َکأ    

ُهنَّ اْلیاقوُت َو اْلَمْرجاُن﴾ ﴿َکأنَّ
آنان مانند یاقوت و مرجان اند.

ٰلِکنَّ : به معنای »ولی «     
ِكنَّ أکَثَر النّاِس ال یْشُکروَن﴾

ٰ
﴿... إنَّ اللَه َلذو فَضٍل َعلَی النّاِس َول

بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند.

لیَت : به معنای »کاش «   )یا لیت: ای کاش(    
﴿َو َیقوُل اْلکاِفُر یا َلْیَتني ُکْنُت ُترابًا﴾

و کافر می گوید: ای کاش من خاک بودم!

َلَعلَّ : یعنی »شاید « و »امید است «    
رآنًا َعَربّیًا لعّلَکم َتْعِقلوَن ﴾

ُ
﴿إّنا َجَعْلناُه ق

بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم امید است شما خردورزی کنید.
فعل مضارع بعد از لیت و لعّل به صورت »مضارع التزامی« ترجمه می شود.

َلَعلَّ َحمیدًا یُساِفُر: شاید حمید سفر کند.
َلْیَت َصدیقي َیْنَجُح ِفي اْلُمساَبَقِة: کاش دوستم در مسابقه پیروز شود.

- فعل ماضی بعد از لیت و لعّل به صورت »ماضی استمراری یا بعید« ترجمه می شود.
لیتني ذهبُت إلی المدرسة: کاش به مدرسه می رفتم )رفته بودم(.

الی نفی جنس
»ال« نفی جنس بر سر جمله اسمیه می آید و اسم بعد از آن نه »ال « دارد و نه »تنوین« ندارد و آخرش فتحه -َدارد و جمله معموال با »هیچ ... نیست« 

ترجمه می شود و اسم بعد از»ال« نکره است و با »ی« ترجمه می شود.
ال بلّیَة أعظُم من الحسد: هیچ بالیی بزرگتر از حسادت نیست.

ترجمه ضمیر »ي« و »نا«
ضمایر »ي« و »نا« که متصل به فعل باشند ممکن است فاعل باشند یا مفعول و در نتیجه معانی آنها متفاوت است.

اگر ضمیر »ي« متصل به فعل باشد و بین فعل و ضمیر، »نون وقایه« باشد، ضمیر نقش مفعول را دارد به معنی »مرا، به من، با من«.    
رفعني: مرا باال برد

اما اگر بین فعل و ضمیر »ي« نون نباشد، ضمیر»ي« نقش فاعل را دارد و فعل مفرد مونث مخاطب )تو( است.
ارفعي: باال برو )تو باال برو(   ال ترفعي: باال نرو

اگر ضمیر »نا« متصل به فعل ماضی باشد و قبل از فعل، دومین حرف اصلی به صورت ساکن باشد، ضمیر »نا« فاعل است و فعل متکلم مع الغیر. 
َرَفْعنا: باال رفتیم

اگر ضمیر »نا« متصل به فعلی غیر از ماضی باشد )یعنی متصل به فعل مضارع یا امرباشد( و یا اینکه قبل از »نا« حرکت داشته باشد، ضمیر »نا« 
مفعول است به معنی »ما را، به ما«.

َرَفَعنا: ما را باال ُبرد  َیرَفُعنا: ما را باال می برد   ارَفْعنا: ما را باال ِبَبر

صفت و مضاف الیه
اگر دو اسم به هم اضافه شوند )ترکیب اضافی(، مضاف نه »ال  « دارد و نه تنوین و مضاف الیه مجرور است و معادل مضاف و مضاف الیه در فارسی ترجمه 

می شوند.   کتاُب التلمیِذ:  کتاب دانش آموز  
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در عربی صفت به دو صورت ذکر می شود:

1. صفت به صورت اسم   
در ترکیب وصفی موصوف و صفت از نظر تعداد، جنس، معرفه یا نکره بودن و اعراب شبیه یکدیگر هستند و معادل موصوف و صفت در فارسی ترجمه   

: دانش آموز کوشا  المجدُّ
ُ

می شوند.  الّتلمیذ
اگر اسمی هم دارای صفت و هم دارای مضاف الیه باشد یعنی موصوف و مضاف یک اسم باشند در عربی ابتدا مضاف الیه، سپس صفت می آید ولی در ترجمه   

فارسی ابتدا صفت را ذکر می کنیم و بعد مضاف الیه را.      فرخُه الصغیر: جوجه کوچک او
در ترجمه ترکیبات باید دقت کنیم که صفت برای چه اسمی است؟  

  کتاُب التلمیِذ النظیُف: کتاب تمیز دانش آموز )النظیف صفت و موصوف آن کتاب(
  کتاُب التلمیِذ النظیِف: کتاب دانش آموز تمیز  )النظیف صفت و موصوف آن التلمیذ(

  صدیقات األِم المسرورات: دوستان شاد مادر  )المسرورات صفت و موصوف آن صدیقات(
  صدیقات األِم المسرورة: دوستان مادر شاد   )المسرورات صفت و موصوف آن األّم(

2. صفت به صورت جمله
گاهــی صفــت به صــورت یــك جملــه می آیــد، چنیــن جملــه ای بعــد از یــك اســم نکــره قــرار می گیــرد و آن را توصیــف می کنــد و در ترجمــه از واژه »کــه«   

اســتفاده می شــود.   العلــم کنــٌز ال ینفــد: دانــش گنجــی اســت کــه تمــام نمی شــود.
اگر قبل از جمله وصفی فعلی بیاید، فعل جمله وصفی به صورت های زیر ترجمه می شود:  
اگر فعِل جمله وصفی مضارع باشد و قبل از آن ماضی بیاید، معادل »ماضی استمراری« ترجمه می شود.  

          رأی الماّرة طفلة تبكي . رهگذران کودکی را دیدند که گریه می کرد.
اگر فعِل جمله وصفی ماضی باشد و قبل از آن ماضی بیاید، معادل »ماضی بعید یا ساده« ترجمه می شود.  

          رأی الماّرة طفلة قد ماتت من شدة البرد . رهگذران کودکی را دیدند که از شدت سرما مرده بود.
اگر فعِل جمله وصفی مضارع باشد و قبل از آن مضارع بیاید، معادل »مضارع التزامی یا اخباری« ترجمه می شود.   

          أحّب طفلة تضحک کثیرًا. کودکی را دوست دارم که بخندد )می خندد(.

حال
حال اسم یا جمله ای که حالت فاعل، مفعول و ... هنگام وقوع فعل بیان می کند. حال در زبان عربی به دو صورت بیان می شود:

1. حال به صورت یک اسم: اسم نکره ای که حالت فاعل، مفعول و ... هنگام وقوع فعل بیان می کند و باید معادل قیدحالت در زبان فارسی ترجمه شود.  
: عارف با تعجب از مادرش پرسید.

ً
          سأل عارٌف أّمه متعّجبا

اگر دقت کنید حال، نکره است و اسمی که حالت آن بیان می شود معرفه است اما صفت و موصوف یا هر دو معرفه اند یا هر دو نکره اند. لذا در ترجمه به 
این نکته توجه کنید.

   رأیُت الّطفَل المسرورَ: کودِک شاد را دیدم. )در این جمله »المسرور« صفت است(
: کودِک شادی را دیدم. )در این جمله »مسرورًا« صفت است(

ً
 مسرورا

ً
   رأیُت طفال

: کودک را شاد دیدم. )در این جمله »مسرورًا« حال است(
ً
   رأیت الّطفل مسرورا

2. حال جمله: گاهی یک جمله اسمیه یا فعلیه حالت اسِم معرفه را بیان می کند. ترجمه فعل در جمله حالیه مانند جمله وصفی است یعنی اینکه:
          اگر فعِل حال جمله مضارع باشد و قبل از آن ماضی بیاید، معادل »ماضی استمراری« ترجمه می شود.

   رأی الماّرة الطفلة و هي تبكي . رهگذران کودك را دیدند در حالیکه گریه می کرد.
          اگر فعِل حال جمله ماضی باشد و قبل از آن ماضی بیاید، معادل »ماضی بعید یا ساده« ترجمه می شود.

    رأی الماّرة الطفلة و قد ماتت من شدة البرد . رهگذران کودك را دیدند در حالیکه از شدت سرما مرده بود. 
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اســتفاده می شــود.   العلــم کنــٌز ال ینفــد: دانــش گنجــی اســت کــه تمــام نمی شــود.
اگر قبل از جمله وصفی فعلی بیاید، فعل جمله وصفی به صورت های زیر ترجمه می شود:  
اگر فعِل جمله وصفی مضارع باشد و قبل از آن ماضی بیاید، معادل »ماضی استمراری« ترجمه می شود.  

          رأی الماّرة طفلة تبكي . رهگذران کودکی را دیدند که گریه می کرد.
اگر فعِل جمله وصفی ماضی باشد و قبل از آن ماضی بیاید، معادل »ماضی بعید یا ساده« ترجمه می شود.  

          رأی الماّرة طفلة قد ماتت من شدة البرد . رهگذران کودکی را دیدند که از شدت سرما مرده بود.
اگر فعِل جمله وصفی مضارع باشد و قبل از آن مضارع بیاید، معادل »مضارع التزامی یا اخباری« ترجمه می شود.   

          أحّب طفلة تضحک کثیرًا. کودکی را دوست دارم که بخندد )می خندد(.

حال
حال اسم یا جمله ای که حالت فاعل، مفعول و ... هنگام وقوع فعل بیان می کند. حال در زبان عربی به دو صورت بیان می شود:

1. حال به صورت یک اسم: اسم نکره ای که حالت فاعل، مفعول و ... هنگام وقوع فعل بیان می کند و باید معادل قیدحالت در زبان فارسی ترجمه شود.  
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 به این جمله ها توجه کنید:

ِرحُة.  )الفرحُة: صفت(         دختِر خوشحال رفت.
َ

ف
ْ
ِبنُت ال

ْ
ذهَبِت ال

ِرحًه. )فرحة: حال(        دختر، خوشحال رفت.
َ

ِبنُت ف
ْ
ذهَبِت ال

رأیُت الولَد المسروَر. ) المسرور: صفت(       پسِر شاد را دیدم.
: صفت(        پسِر شادی را دیدم.

ً
. )مسرورا

ً
 مسرورا

ً
رأیُت ولدا

: حال(        پسر را شاد دیدم.
ً
.   )مسرورا

ً
رأیُت الولَد مسرورا

شاَهَد المسافریَن الواقفیَن أمام القریة.  )الواقفین: صفت(   مسافراِن ایستاده را روبروی روستا دید.
شاَهَد المسافریَن واقفیَن أمام القریة.  )واقفین: حال(    مسافران را، ایستاده روبروی روستا دید.

شاَهدوا أصناَمهم الُمكّسرَة.  )المكّسرة: صفت(      بتان شکسته شان را دیدند
شاَهدوا أصنامهم ُمكّسرًة.   )المكّسرة: حال(                                بتانشان را، شکسته دیدند.

هذه الّسمكُة تأکُل الفرائَس الحّیَة. )الحّیة: صفت(                 این ماهی شکارهای زنده را می خورد.

اسلوب استثناء و اسلوب حصر  
« آمده است دو نوع اسلوب داریم: اسلوب استثناء و اسلوب حصر

ّ
در جمله ای که »إال

اسلوب استثناء: در این اسلوب مستثنی منه ذکر شده است.
 إبلیس: مالئکه همگی سجده کردند جز ابلیس.

ّ
      سجَد المالئکة جمیعًا إال

 الّتمرین األّول: تمرین هایم را ننوشتم جز تمرین نخست.
ّ

      ما کتبُت تماریني إال
اسلوب حصر: در این اسلوب مستثنی منه حذف شده است. و حتما جمله به صورت نهی، نفی یا استفهام ذکر می شود. در اسلوب حصر جمله به دو صورت ترجمه 

 مریم. ندیدم به جز مریم را.
ّ

می شود:  1. جمله را بگونه ای که هست، ترجمه می کنیم: ما رأیُت إال

 مریم. فقط مریم را دیدم.
ّ

2. جمله را به صورت مثبت و موّکد ترجمه می کنیم و از واژه »فقط« یا »تنها« استفاده می کنیم: ما رأیُت إال

مفعول مطلق
مصدری از جنس فعل که کار آن تأکید فعل یا بیان نوع فعل و ... است. )معادل قید در زبان فارسی(

ابتدا به نوع مفعول مطلق دقت کنید:
اگر بعد از مصدر، صفت یا مضاف الیه ذکر نشود، مفعول مطلق تأکیدی است و در ترجمه از قیدهایی مانند »بی گمان، قطعا، کامال ، حتما« استفاده می کنیم و این قیود 

هیچگاه اول جمله نمی آید.کّلَم الّلُه موسی تکلیمًا: خدا با موسی قطعا سخن گفت.

پدر جز در اتاق من، درهای اتاق ها را باز کرد.

پدر جز در اتاق من، درهای اتاق ها را باز نكرد.

پدر فقط در اتاق مرا باز کرد. )جز در اتاق مرا باز نكرد(

کاری جز دعا نداشتند.

فقط دعا می کردند.

معبودی جز خدا را عبادت نكنید.

فقط خدا را عبادت کنید.

فتَح األُب أبواَب الُغرَِف إاّل باَب غرفتی. اسلوب استثناء

ما فتَح األُب  أبواَب الُغرَِف إاّل باَب غرفتی. اسلوب استثناء

ما فتَح األُب إاّل باَب غرفتی. أسلوب حص

مل یکن لهم عمٌل إاّل الّدعاَء. اسلوب استثناء

مل یکن لهم إاّل الّدعاُء. أسلوب حص

ال تعبدوا معبوداً إاّل اللَّه. اسلوب استثناء

ال تعبدوا إاّل اللَّه. أسلوب حص
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 اگر بعد از مصدر، صفت یا مضاف الیه ذکر شود، مفعول مطلق نوعی است و در ترجمه آن بدین صورت عمل می کنیم:

یا  بیاید  از مفعول مطلق، صفت ذکر شود، معموال مصدر ترجمه نمی شود و صفت به صورت »قیدی« ترجمه می شود. )صفت ممکن است به صورت یک اسم  بعد  اگر 
به صورت جمله وصفیه (

 کثیرًا.)خدا را، بسیار یاد کنید(  * کثیرًا : نقِش صفت را دارد .
ً
    اذکرو الّله ذکرا

   مفعول مطلق نوعی  یا بیانی
اگر صفت به صورت جمله بعد از مفعول مطلق ذکر شود از واژگان »به گونه ای، آنگونه« استفاده می شود.

 اگر بعد از مفعول مطلق، مضاف الیه ذکر شود، از واژه »ماننِد، همچون« استفاده می شود.
           یعیُش البخیل عیَش الفقراِء. )بخیل، همچون فقیران زندگی می کند(   * الفقراء : نقِش م.الیه را دارد.

    مفعول مطلق نوعی یا بیانی
 ال ُیوصف: مهمانان را به گونه ای گرامی بدار که وصف نمی شود. )وصف نشدنی است(

ً
    أکرم الضیوف إکراما

   مفعول مطلق نوعی یا بیانی  * ال یوصف: جمله وصفی

هیچگاه مفعول مطلق با"را" ترجمه نمی شود.
 یادآوری: چنانچه قبال ذکر شد، »إّن« تأکید کل جمله است و در ترجمه واژه های »قطعا، همانا و ... « ابتدای جمله می آید ولی مفعول مطلق تأکیدی، تأکیِد 

فعل است.
إّن الّله نّزَل القرآن: قطعا خداوند قرآن را نازل کرد.

: خداوند قرآن را قطعا نازل کرد.
ً
َل الّله القرآن تنزیال َنَزّ
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معانی حروف جّر

حروف جر و معنی آن ها

ترجمهمثالمعنیحرف

ازِمْن
دست بندهایی از جنس نقره.أساور ِمن فّضة.

***مّمن: ِمن + َمن = از کسی که                    ***مّما: ِمن + ما = از آنچه

دِق. درفي جاُة ِفي الِصّ رهایی در راستگویی است.َالَنّ

به، به سوی، تاإلٰی

به خوراکت و نوشیدنی ات بنگر.ُانُظر إلی طعامک و شرابک.

به سوی مدرسه رفتم.ذهبُت إلی المدرسة.

بــاِح إَلــی  کاَن اْلَفــاّلُح َیعَمــُل فــي اْلَمزَرَعــِة ِمــَن الصَّ
. یِل للَّ ا

کشاورز از صبح تا شب در مزرعه کار می کرد .

َبر، روی، به َعلٰی
ضرِر

مردم بر دین پادشاهانشان هستند.الّناُس َعَلی دیِن ُملوِکِهم.

کیف روی میز است.َاْلَحقیَبُة َعَلی اْلِمنَضَدِة.

روزگار دو روز است، روزی به نفع تو و روزی بر ضّد تو.الیوُم یوماِن، یوم لك و یوم علیك.

به، بوسیلٔه، بِ 
با، در

خداوند مرا به مدارا کردن با مردم فرمان داد.إّن الّله أَمرني بمداراة الّناِس.

کسی که بوسیله قلم یاد داد.... اّلذي عّلَم بالقلِم.

ِة. آن ها را با بینی های تیزشان می زنند.َتضِرُبها بأُنوِفَها اْلحادَّ

خداوند شما را در جنگ بدر یاری کرد.َلقد َنَصَرکم الّلُه ِببدٍر.

 
َ
از آِن، ماِل، لِ  ؛ ل

دارد، برای

ماواِت َو ما ِفي األرض. آنچه در آسمان ها و زمین است، از آِن اوست.َلُه ما ِفي الَسّ

هر گناهی جز بداخالقی توبه دارد.ِلکّل َذنٍب َتوَبٌة إاّل سوَء اْلُخُلِق.

ّني َنسیُت ِمفتاحي.
َ
برای چه برگشتی؟  برای اینکه کلیدم را فراموش کردم.ِلماذا َرَجْعَت ؟  أِل

از، دربارٔهَعْن

ئاِت  یِّ ْوَبَة َعْن ِعباِدِه َو َیْعفو َعِن الَسّ او کســی اســت کــه توبــه را از بندگانــش مــی پذیــرد و از بــدی هــا درمــی هو َیْقَبُل الَتّ
گــذرد 

ریٌب ...
َ
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به خدا سوگند، قسم به خورشیدو الّلِه، و الّشمِس و ....سوگند، قسمقسم

درسنامۀ ترجمه

91

بخش چهارم

 ترجمه انواع »ل   «

»لِ  « همراه با فعل مضارع به دو صورت ترجمه می شود:
1. به معنای »باید« )الم امر(    ِلنعُبْد رّبنا: باید پروردگارمان را عبادت کنیم.

2. به معنای »تا ، برای اینکه«  نحاوُل کثیرا لننجَح فی حیاتنا: بسیار تالش می کنیم تا در زندگی مان موفق شویم.

»لِ  « همراه اسم یا ضمیر، حرف جر است و معانی متفاوتی دارد:
1. به معنای »ماِل ، از آِن«    ِلَمن هذا الکتاب: این کتاب مال کیست؟

2. به معنای »برای«    اشتریُت هدیة ِلصدیقي: هدیه ای برای دوستم خریدم.
3. به معنای »دارد«    لي کتاٌب: کتابی دارم.   / للتالمیذ کتٌب: دانش اموزان کتابهایی دارند.

»لیس لِ  «: ندارد                                                   »کان لِ  «: داشت
                                          

ُهناک: یکی از معانی هناک »وجود دارد، هست«
لیس + هناک + اسم : وجود ندارد – نیست

کان + هناک + اسم : وجود داشت

ترجمه کّل
کّل الّدروس: همه درس ها کّل همراه با اسم جمع دارای »ال « به معنی »همه« 

کّل درٍس: هر درس ی کّل همراه با اسم مفرد بدون »ال «  به معنی »هر« 
کّل ِمنکم: هریک از شما کّل همراه با »ِمن ...«  به معنی »هر یك از«  

کّل همراه با »َمن« به معنی »هرکسی که«
کّل همراه با »ما« به معنی »هرچیزی، هر آنچه« 

 به معنی »یكدیگر را، همدیگر را«
ً
 بعضهم ... بعضا

إّنما: فقط، تنها

»إّنما« بر سر جمله اسمیه بیاید در ترجمه واژه »فقط« و »تنها« بین مبتدا و خبر می آید.

إّنما العّزُة لّله و لرسوله و ... . سربلندی فقط از آِن خدا و پیامبرش و ... است.
َو إّنما: بلکه

ما ِمن: هیچ نیست

پاسخگویی به سواالت فارسی به عربی هم مانند عربی بع فارسی است یعنی با توجه به نكات گفته شده، گزینه های نادرست 
را رّد می کنیم تا به گزینه صحیح برسیم. برای یادگیری بهتر چند نمونه از سواالت ترجمه فارسی به عربی را بررسی می کنیم.
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»عامل ترین مردم کسی است که علم مردم را بر علم خود افزود!« عّین الّصحیح:   تجربی  99

1( أعلم الّناس َمن َجمع علَم الّناس إلی علمه!

2( األعلم الّناس َمن قد یجمع علی علمه علم الّناس!

3( األعلم من الّناس الذي  یجمع علم الناس إلی علمه!

4( أعلم من الّناس هو الّذي قد جمع إلی علمه علم الّناس!

»عالم ترین« اسم تفضیل است و باید بعد از آن مضاف الیه بیاید زیرا با »ترین« آمده است.)رّد گزینه های 3 و 4( در ضمن ترکیب به صورت اضافی 
است پس مضاف )أعلم( نباید »ال « بگیرد. )رّد گزینه های 2 و 3(. »افزود« فعل ماضی است و در گزینه های 2 و 3 نادرست معنی شده اند. پس گزینه 

صحیح، گزینه 1 است.

1. »من ذا الّذي یشاهد الشجرة تنمو من حّبة صغیرة و تبّدل إلی غصون نرضة، و ال یتعّجب!«   اختصاصی خارج  99 

1( چه کسی است آنکه نگاهش به درختی بیفتد که از دانه ای کوچک رشد کند و به شاخه های رسسبز تبدیل شود، اّما تعّجب نکند!

2( او کسی است که درختی را که از یک دانهء کوچک رشد کرده و به شاخه هایی تازه تبدیل شده مشاهده می کند، ولی تعّجب منی کند!

3( او کسی است که نگاه می کند به درخت که از دانه ای کوچک منو کرده و تبدیل به شاخه های تر و تازه شده، ولی تعّجب منی کند!

4( کیست آنکه درخت را ببیند که از یک دانهء کوچک منو می کند و به شاخه هایی تر و تازه تبدیل می شود، و تعّجب نکند!

گزینه 4 پاسخ صحیح است:  برای پاسخگویی به این سوال با توجه به نوع افعال »تنمو« و »ال یتعّجب« می توان گزینه مناسب را انتخاب کرد. فعل »تنمو«    

به معنی »رشد می کند« است و در همه گزینه ها غیر از گزینه 4 ترجمه نادرست است.  فعل »ال یتعّجب« به معنی »تعجب منی کند«است که در گزینه های 1 و 4 

نادرست ترجمه شده است.

   

**

زبان  98 2. »شجراُت حدیقتنا ذات غصون نرضة ألّن اهتاممنا بشؤونها کثیر!«:  

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

2( بخاطر رسیدگی و توّجه ما به امور باغ، درختان آن دارای شاخه های تر و تازه ای شده است!

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

4( درختان باغ ما دارای شاخه های تر وتازه  ای است زیرا رسیدگی ما به کارهای آن زیاد است!

گزینه 4 پاسخ صحیح است: برای پاسخگویی به این سوال با توجه به »ترکیب اضافی« و اسم جمع می توان گزینه مناسب را انتخاب کرد. »شجراُت حدیقتنا«    

ترکیب اضافی است و ترجمه درست آن » درختان باغ ما« است که در گزینه های 1 و 2 نادرست است. »غصون« جمع است به معنی »شاخه ها« در گزینه 3 ترجمه 

نشده است.

**

نمونه سواالت کنکور

ترجمه همراه با پاسخ
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د بالدنا بتلوُّث البيئة و تُضيع التَّوازَن يف طبيعتها، فام أظلم اإلنساَن بنفسه!«:   خارج انسانی   1400 3. »الّنفايات الصناعّية تُهدِّ

1( پسامندهای صنایع کشورمان را به آلوده شدن محیط زیستش تهدید کرده توازن را در طبیعت از بین می برد، پس انسان بسیار ظامل بر خود است!

2( زباله های صنعتی کشور ما را به آلودگی محیط زیست تهدید می کند و توازن را در طبیعت آن از بین می برد پس چه ظامل است انسان به خودش!

3( زباله هــای ناشــی از صنعــت محیــط زیســت مــا را در کشــور تهدیــد بــه آلودگــی مــی کنــد و تــوازن موجــود در طبیعــت را از بیــن خواهــد بــرد، پــس انســان 

ــت ! ــم کرده اس ــیار ظل بس

4( پســامندهای مربــوط بــه صنعــت محیــط زیســت کشــورمان را تهدیــد بــه آلــوده کــردن می کنــد و تــوازن آن را در طبیعتــش از بیــن خواهد بــرد، پــس انســان 

ــد! ــم می کن ــدر ظل چق

گزینه 2 پاسخ صحیح است:  برای پاسخگویی به این سوال با توجه به »نوع فعل«، »ضمیر« و »ترکیب وصفی« می توان گزینه مناسب را انتخاب کرد. »الّنفايات    

الصناعيّة« ترکیب وصفی است که فقط در گزینه1 به صورت موصوف و صفت ترجمه شده است. »تهّدد« فعل مضارع است که در گزینه1 نادرست معنی شده و 

»تضیع« فعل مضارع که در گزینه های3 و 4 نادرست ترجمه شده است. در گزینه های 1 و 3 ضمیر»ها« در »طبیعتها« ترجمه نشده است.

**

4. »قررُت مع أخي الصغیر أن نذهب غداً رأس الّساعة العارشة و الّنصف ملشاهدة آثار املتحف التاریخّیة!«:   خارج  99  

1( با برادر کوچکم قرار گذاشتم فردا رأس ساعت ده و نیم به مشاهده آثار تاریخی موزه برویم!

2( با برادر کوچکرت قرار گذاشتیم رأس ساده ده و نیم فردا به دیدن آثار موزه های تاریخی برویم!

3( من و برادر کوچکرتم قرار گذاشته ایم فردا رس ساعت ده و نیم برای مشاهدهء آثار تاریخی به موزه برویم!

4( من با برادر کوچکم قرار گذاشتم رس ساعت ده و نیم صبح فردا برای دیدن آثار تاریخی در موزه ها برویم!

گزینه 1 پاسخ صحیح است:  برای پاسخگویی به این سوال با توجه به »صیغه فعل«، »اسم مفرد« و »ترکیب وصفی و اضافی« می توان گزینه مناسب را انتخاب    

کرد. » أخي الصغیر« ترکیب وصفی و اضافی است )ضمیر ی مضاف الیه و الصغیر صفت است( و ترجمه درست آن »برادر کوچکم« است و »قررُت« صیغه متکلم 

وحده است است که در گزینه های 2 و 3 به صورت نادرست ترجمه شده اند. »متحف« اسم مفرد است که در گزینه های 2 و 4 به صورت جمع ترجمه شده است.

**

5. »كّل يوٍم أركب الّسّیارة يف الساعة السادسة و الّنصف حّتی أصل إلی بیتنا يف الثامنة إاّل ُربعاً!«:   خارج  98

1( هر روز ساعت شش و نیم سوار ماشین می شوم تا یک ربع به هشت مانده به خانه مان برسم!

2( ساعت شش و نیم هر روز سوار اتومبیل می شوم تا این که ساعت هشت و ربع به خانه مان برسم!

3( همه روزه ساعت شش و نیم سوار تاکسی می  شدم و در ساعت یک ربع به هشت به خانه می رسیدم!

4( ساعت شش و نیم همه روزه سوار تاکسی می شدم و در ساعت هشت یک ربع کم به خانه می رسیدم!

گزینه 1 پاسخ صحیح است: برای پاسخگویی به این سوال با توجه به »نوع فعل«، »کّل« و »ساعت« می توان گزینه مناسب را انتخاب کرد. » أرکب« فعل    

مضارع است و در گزینه های 3 و 4 به صورت ماضی استمراری ترجمه شده است همچنین»حتّی أصل« باید معادل مضارع التزامی ترجمه شود که در گزینه های 

3و 4به صورت نادرست ترجمه شده است. »کّل« با اسم مفرد نکره معادل »هر« معنی می شود و » الثامنة إاّل ُربعاً«  به معنی یک ربع به هشت در که در گزینه  2 

نادرست ترجمه شده است.

**
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6. ﴿لقد أرسلنا من قبلک ُرساًل إلی قومهم فجاؤوهم بالبّینات﴾:   انسانی خارج 98

1( قبل از تو رسوالنی را برای قومشان ارسال کردیم، و آنها بیّنات را برایشان آوردند!

2( فرستادگانی را قبل از تو برای مردمشان مبعوث کردیم و آنها معجزات با خود آوردند!

3( رسوالن را پیش از تو برای اقوام آنها ارسال کردیم و آنان به همراه خویش بیّنات آوردند!

4( پیش از تو پیامربان را برای قوم آنها فرستادیم و آنان دلیل روشن را به همراه خود آوردند!

گزینه 1 پاسخ صحیح است: برای پاسخگویی به این سوال با توجه به »اسم نکره« و »اسم جمع« می توان گزینه مناسب را انتخاب کرد. »رسالً« نکره است که    

در  گزینه های 3 و 4 به صورت معرفه ترجمه شده است. »بیّنات« جمع سامل مونث است به معنی بینات یا دالیل روشن که در گزینه 4 به صورت مفرد ترجمه شده و 

در گزینه 2 نادرست ترجمه شده است.

**

7. عّي الصحيح:    انسانی 1400

1( أنا كتبت مقالتي العلمّية الثالثة يف مثاين صفحات قبل عرشة أشهر: من سومین مقاله علمی خود را ده ماه پیش در هشت صفحه نگاشتم!

2( يف املباراة املاضية سّجل فريقنا سّتة أهداف و الفريق املقابل ثالثة: در مسابقه گذشته تیم ما ششمین گل را ثبت کرد در حالیکه تیم مقابل سومین را .

3( مــن غــرس خمــس شــجرات يف اليــوم الخامــس عــرش مــن شــهر اســفند فلــه ثــالث جوائــز: هرکــس در روز پانــزده اســفندماه پنــج درخــت بــکارد ســومین جایــزه 

بــرای اوســت.

4( كّل طالــب يقــرأ أربعــة كتــب مــن هذيــن املؤلّفــي االثنــي ســُتعطَى لــه جائــزٌة واحــدة نفيســة: بــه هــر دانــش آمــوز کــه چهــار کتــاب ایــن دو نویســنده را 

ــزه گرانقیمتــی داده خواهــد شــد. ــد جای بخوان

گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به »نوع اعداد« و »کّل« می توان گزینه درست را انتخاب کرد. در گزینه 2، »ستّة« و »ثالثة« عدد اصلی اند که به صورت    

ترتیبی ترجمه شده اند. در گزینه 3  »الخامس عش« عدد ترتیبی است و به صورت اصلی آمده است. در گزینه 4 »کّل طالب« به معنی »هر دانش آموزی« نکره است 

که به صورت معرفه معنی شده است.

**

ریاضی   1400  عون عمالءهم أن يُفرّقونا!«:  8. »االحتفاظ بالوحدة فضٌل ألّمتنا املفكِّرة، ولكّن األعداء يُشجِّ

1( حفظ وحدت، برتری برای امت متفّکر ماست، که دشمنامنان عوامل خود را به پراکنده ساخنت ما تشویق می کنند !

2( حفظ وحدت برای اّمت متفکر ما فضیلتی است، ولی دشمنان، مزدوران خود را تشویق می کنند که ما را پراکنده کنند!

3( نگه داشنت وحدت امت اندیشمندمان، فضیلتی است که دشمنان ما مزدوران را تشویق می کنند ما را پراکنده سازند !

4( نگه داشنت وحدت برای امت ما که اندیشمند است فضلی بشامر می آید، ولی دشمنان عوامل خود را تشویق به پراکنده شدن ما می کنند!

گزینه 2 پاسخ صحیح است: با توجه به معنی »حرف مشبه بالفعل« و »ضمري« می توان گزینه درست را انتخاب کرد. »لكّن« حرف مشبه بالفعل به معنی    

»ولی« است كه در گزينه های 1 و 3 نادرست آمده است. در فعل»أن يفرّقونا« ضمري »نا« مفعول است به معنی »ما را پراكنده  كنند« كه در گزينه های 1 و 4 نادرست 

ترجمه شده است.

**
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6. ﴿لقد أرسلنا من قبلک ُرساًل إلی قومهم فجاؤوهم بالبّینات﴾:   انسانی خارج 98

1( قبل از تو رسوالنی را برای قومشان ارسال کردیم، و آنها بیّنات را برایشان آوردند!

2( فرستادگانی را قبل از تو برای مردمشان مبعوث کردیم و آنها معجزات با خود آوردند!

3( رسوالن را پیش از تو برای اقوام آنها ارسال کردیم و آنان به همراه خویش بیّنات آوردند!

4( پیش از تو پیامربان را برای قوم آنها فرستادیم و آنان دلیل روشن را به همراه خود آوردند!

گزینه 1 پاسخ صحیح است: برای پاسخگویی به این سوال با توجه به »اسم نکره« و »اسم جمع« می توان گزینه مناسب را انتخاب کرد. »رسالً« نکره است که    

در  گزینه های 3 و 4 به صورت معرفه ترجمه شده است. »بیّنات« جمع سامل مونث است به معنی بینات یا دالیل روشن که در گزینه 4 به صورت مفرد ترجمه شده و 

در گزینه 2 نادرست ترجمه شده است.

**

7. عّي الصحيح:    انسانی 1400

1( أنا كتبت مقالتي العلمّية الثالثة يف مثاين صفحات قبل عرشة أشهر: من سومین مقاله علمی خود را ده ماه پیش در هشت صفحه نگاشتم!

2( يف املباراة املاضية سّجل فريقنا سّتة أهداف و الفريق املقابل ثالثة: در مسابقه گذشته تیم ما ششمین گل را ثبت کرد در حالیکه تیم مقابل سومین را .

3( مــن غــرس خمــس شــجرات يف اليــوم الخامــس عــرش مــن شــهر اســفند فلــه ثــالث جوائــز: هرکــس در روز پانــزده اســفندماه پنــج درخــت بــکارد ســومین جایــزه 

بــرای اوســت.

4( كّل طالــب يقــرأ أربعــة كتــب مــن هذيــن املؤلّفــي االثنــي ســُتعطَى لــه جائــزٌة واحــدة نفيســة: بــه هــر دانــش آمــوز کــه چهــار کتــاب ایــن دو نویســنده را 

ــزه گرانقیمتــی داده خواهــد شــد. ــد جای بخوان

گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به »نوع اعداد« و »کّل« می توان گزینه درست را انتخاب کرد. در گزینه 2، »ستّة« و »ثالثة« عدد اصلی اند که به صورت    

ترتیبی ترجمه شده اند. در گزینه 3  »الخامس عش« عدد ترتیبی است و به صورت اصلی آمده است. در گزینه 4 »کّل طالب« به معنی »هر دانش آموزی« نکره است 

که به صورت معرفه معنی شده است.

**

ریاضی   1400  عون عمالءهم أن يُفرّقونا!«:  8. »االحتفاظ بالوحدة فضٌل ألّمتنا املفكِّرة، ولكّن األعداء يُشجِّ

1( حفظ وحدت، برتری برای امت متفّکر ماست، که دشمنامنان عوامل خود را به پراکنده ساخنت ما تشویق می کنند !

2( حفظ وحدت برای اّمت متفکر ما فضیلتی است، ولی دشمنان، مزدوران خود را تشویق می کنند که ما را پراکنده کنند!

3( نگه داشنت وحدت امت اندیشمندمان، فضیلتی است که دشمنان ما مزدوران را تشویق می کنند ما را پراکنده سازند !

4( نگه داشنت وحدت برای امت ما که اندیشمند است فضلی بشامر می آید، ولی دشمنان عوامل خود را تشویق به پراکنده شدن ما می کنند!

گزینه 2 پاسخ صحیح است: با توجه به معنی »حرف مشبه بالفعل« و »ضمري« می توان گزینه درست را انتخاب کرد. »لكّن« حرف مشبه بالفعل به معنی    

»ولی« است كه در گزينه های 1 و 3 نادرست آمده است. در فعل»أن يفرّقونا« ضمري »نا« مفعول است به معنی »ما را پراكنده  كنند« كه در گزينه های 1 و 4 نادرست 

ترجمه شده است.

**
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ریاضی  1400 9. »كان رجاُل هاتي القبيلتي يَنهبون أمواَل الّناس من طريق ذلك املضيق حّتى اُغلِق بسدٍّ عظيم من الحديد و الّنحاس املذاب« 

1( مردان این دو قبیله اموال مردم را از راه آن تنگه به یغام می بردند تا اینکه با سّد بزرگی از آهن و مس ذوب شده، بسته شد!

2( مردان آن دو قبیله اموال مردمان را از طریق این تنگه غارت کردند تا اینکه بوسيله سّد بزرگی از آهن و مس مذاب بسته شد!

3( بزرگان این دو قبیله دارائیهای مردم را از راه آن تنگه به یغام می برند تا اینکه با سّدی بزرگ از مس و آهن آب شده بسته شود!

4( بزرگان آن دو قبیله دارائیهای مردمان را از طریق آن تنگه غارت می کردند تا اینکه بوسیله سّدی بزرگ از مس و آهن آن را بستند!

گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به »اسم اشاره«، »اسم جمع« و »فعل مجهول« می توان گزينه مناسب را انتخاب كرد. »هاتني« به معنی »اين دو« است    

»الّناس« به معنی مردم است كه در گزينه های 2 و 4 نادرست ترجمه شده اند. »أغلق« فعل ماضی مجهول است لذا گزينه های 3 و 4 رّد می شوند.

**

10. عّین الخطأ:   اختصاصی  98

1( ال یُنَص املجرمون عند مواطنینا: نزد هموطنان ما مجرمان یاری منی شوند!

2( َذنَب حّیة الصحراء یَُعّد وسیلة للّصید: دم مار صحرا وسیله ای برای شکار بشامر می آید!

3( تُحَرق رؤرسنا تحت أشّعة الّشمس املُستعرة: رسهایامن زیر أشعه خورشید سوزان می سوزد!

4( تُنَتج أشیاء فی املصانع نحتاج إلیها: در کارخانه ها چیزهایی تولید می شود که به آنها نیاز داریم!

گزینه 3 پاسخ صحیح است: با توجه به مجهول بودن فعل »تُحرق«گزینه نادرست مشخص می شود و معنی درست آن »سوخته می شود« است.   

**

هرن  98 11. »ال يشء أحسُن من الّنقوش و الرّسوم و الّتامثیل لُیشّجعنا إلی کشف الحضارات القدیمة!«:  

1( هیچ چیزی بهرت از نقش ها و نقاشی ها و مجسمه ها نیست برای اینکه ما را به کشف تّدن های قدیم تشویق کند!

2( چیزی بهرت از نقوش و رسم ها و تثال ها وجود ندارد که ما را به یافنت تّدنهای قدیم ترغیب کرده باشد!

3( هیچ چیزی نیست که بهرت از نقش ها و نقاشی ها و تندیس ها ما را به کشف تّدن های قدیم تشویق کند!

4( چیزی نیست که ما را به کشف تّدن های قدیم بهرت از نقوش و نقاشی ها و تثال ها ترغیب کرده باشد!

گزینه 1 پاسخ صحیح است: اگر به »الی نفی جنس«، »اسم تفضيل« و »فعل مضارع« دقت كنيم، می توان گزينه صحيح را به دست آورد. »ال نفی جنس«    

به صورت »هيچ نيست« ترجمه می شود و گزينه های 2 و 4 رّد می شوند. »ليشّجعنا« به معنی »تا ما را تشويق كند« و گزينه های 2 و 4 نادرست هستند. »أحسن« 

اسم تفضيل و خرب ال است كه در گزينه3 در جای خود به كار نرفته است.

**

اختصاصی خارج 98  12.»لیت الطاّلب یعرفون أن الطالب املجتهد یقدر أن یُعوِّض قلّه استعداده باالجتهاد!«:  

١( شاید دانشجویان بدانند که دانشجوی کوشا می تواند کم بودن استعدادش را با تالش جربان مناید!

٢( ای کاش دانش آموزان بدانند که دانش آموز کوشا می تواند کمی استعدادش را با تالش جربان کند!

٣( شاید دانش آموزان بفهمند که دانش آموز تالشگر توانایی دارد که کم بودن استعداد را با تالش جربان مناید!

٤( ای کاش دانشجویان می فهمیدند که دانشجوی تالشگر توامنند است که کمی استعدادش را با تالش جربان کند!

گزینه 2 پاسخ صحیح است: معنی »ليت« و توجه به فعل بعد از ليت می توان گزينه مناسب را انتخاب كرد. »ليت« به معنی »كاش« در گزينه های 1 و 3    

نادرست است. در ضمن فعل مضارع بعد از »ليت و لعّل« به صورت»مضارع التزامی« ترجمه می شود كه در گزينه 4 نادرست است.
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خارج  98 13. عّین الّصحیح )بالنظر إلی تأکید الجملة(:  

1( إّن الفخر لإلنسان الّذي له عقٌل ثابت: فخر برای انسانی است که بی گامن دارای عقلی ثابت است!

2( إّن وعاء العلم الیضیق بکّل ما ُجعل فیه: بطور قطع ظرف علم با هر آنچه در آن قرار داده شود، تنگ منی شود!

3( إن الّناس یمّرون بجوار األشجار الّتي ینتفعون بها: مردم از کنار درختانی که از آنها سود می برند، قطعاً عبور می کنند!

4( إن غصون بعض األشجار تنکس من ثقل وزن مثارها: شاخه های برخی درختان از سنگینی وزن میوه هایش بدون شک شکسته می شود!

گزینه 2 پاسخ صحیح است: با توجه به »إّن« و كاربرد آن می توان گزينه مناسب را انتخاب كرد. »إّن« به معنی »هامنا، قطعا« تأكيد كل جمله است و در    

ترجمه اول جمله می آيد كه در گزينه 2 درست استفاده شده است.

**

14. عّي الّصحيح:   ریاضی  98

2( لعّل الخري قد نزل علينا: شاید خیر بر ما نازل شود! 1( ليتني رأيت جميع الكتب: کاش همه کتاب ها را ببینم! 

4( لعّل الّصرب يُنقذنا: شاید پایداری نجامتان دهد! 3( ليت االمتحان قد انتهی: کاش امتحان متام شود! 

گزینه 4 پاسخ صحیح است: با توجه به فعل بعد از »لعّل« و »ليت« می توان گزينه مناسب را انتخاب كرد. اگر فعل بعد از »لعّل« و »ليت« مضارع باشد،    

معادل مضارع التزامی و اگر ماضی باشد، معادل ماضی استمراری يا بعيد ترجمه می شود. در گزينه های 1، 2 و 3 فعل بعد از »لعّل« و »ليت« ماضی است اما به صورت 

مضارع التزامی ترجمه شده است.

**

خارج  98 ین ...«: مردمان .....    15. »کان الّناُس اُّمًة واحدة فبعث اللُه النبّیین ُمبرشِّ

1( اّمتی واحد بودند، پس خداوند پیامربان را مژده آور مبعوث کرد ...

2( اّمت یگانه ای بوده اند، آنگاه خداوند پیامربانی هشداردهنده فرستاد ...

3( ابتدا اّمت واحد بودند، سپس الله پیامربانی را هشداردهنده برانگیخت ...

4( در آغاز اّمتی یگانه پرست بوده اند، آنگاه الله پیامربان را مژده دهنده برانگیخت ...

گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به »حال«، »معرفه« و واژه اضافه می توان گزينه مناسب را انتخاب كرد. »مبشين« حال است و در گزينه  2 به صورت    

صفت ترجمه شده است. »النبينّي« معرفه است كه باعث رّد گزينه های 2 و 3 است. در گزينه 4 هم واژه »در آغاز« زائد است.

**

16. »عجائب الخلقة كثرية، منها أّن هناك أسامكاً ال تيُضء تحت البحار إاّل بالّضوء امليضء الّذي تحت عيونها!«:    انسانی 1400 

1( عجایب خلقت بسیار است، از جمله ماهیهایی که فقط با نور تابناکی که در زیر چشم دارند زیر دریا را نورانی می کنند!

2( عجایب زیادی در خلقت است، از جمله ماهیهایی هستند که زیر دریاها را نورانی می کنند فقط با نوری که زیر چشمهایشان هست!

3( شگفتیهای آفرینش بسیارند، از جمله ماهیانی هستند که فقط با نور روشنی بخشی که زیر چشمهایشان هست زیر دریاها را روشنی می بخشند!

ــر چشمهایشــان  ــه زی ــوری ک ــا روشــنائی ن ــر دریاهــا را روشــنی منی بخشــند مگــر ب ــه زی ــی اســت ک ــه در ماهیان 4( شــگفتیهای بســیار در خلقــت اســت، از جمل

موجــود اســت!

گزینه 3 پاسخ صحیح است: با توجه به واژه »كثرية«، »هناك«، »اسم جمع« می توان گزينه صحيح را پيدا كرد. »كثرية« خرب است نه صفت پس گزينه های 2 و    

4 رّد می شوند. »هناك« به معنی وجود دارد و هست در گزينه های 1 و 4 نادرست هستند. در ضمن »عيون« جمع است كه در گزينه 1 به شكل مفرد آمده و ضمري 

آن هم ترجمه نشده است.
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خارج  98 13. عّین الّصحیح )بالنظر إلی تأکید الجملة(:  

1( إّن الفخر لإلنسان الّذي له عقٌل ثابت: فخر برای انسانی است که بی گامن دارای عقلی ثابت است!

2( إّن وعاء العلم الیضیق بکّل ما ُجعل فیه: بطور قطع ظرف علم با هر آنچه در آن قرار داده شود، تنگ منی شود!

3( إن الّناس یمّرون بجوار األشجار الّتي ینتفعون بها: مردم از کنار درختانی که از آنها سود می برند، قطعاً عبور می کنند!

4( إن غصون بعض األشجار تنکس من ثقل وزن مثارها: شاخه های برخی درختان از سنگینی وزن میوه هایش بدون شک شکسته می شود!

گزینه 2 پاسخ صحیح است: با توجه به »إّن« و كاربرد آن می توان گزينه مناسب را انتخاب كرد. »إّن« به معنی »هامنا، قطعا« تأكيد كل جمله است و در    

ترجمه اول جمله می آيد كه در گزينه 2 درست استفاده شده است.

**

14. عّي الّصحيح:   ریاضی  98

2( لعّل الخري قد نزل علينا: شاید خیر بر ما نازل شود! 1( ليتني رأيت جميع الكتب: کاش همه کتاب ها را ببینم! 

4( لعّل الّصرب يُنقذنا: شاید پایداری نجامتان دهد! 3( ليت االمتحان قد انتهی: کاش امتحان متام شود! 

گزینه 4 پاسخ صحیح است: با توجه به فعل بعد از »لعّل« و »ليت« می توان گزينه مناسب را انتخاب كرد. اگر فعل بعد از »لعّل« و »ليت« مضارع باشد،    

معادل مضارع التزامی و اگر ماضی باشد، معادل ماضی استمراری يا بعيد ترجمه می شود. در گزينه های 1، 2 و 3 فعل بعد از »لعّل« و »ليت« ماضی است اما به صورت 

مضارع التزامی ترجمه شده است.

**

خارج  98 ین ...«: مردمان .....    15. »کان الّناُس اُّمًة واحدة فبعث اللُه النبّیین ُمبرشِّ

1( اّمتی واحد بودند، پس خداوند پیامربان را مژده آور مبعوث کرد ...

2( اّمت یگانه ای بوده اند، آنگاه خداوند پیامربانی هشداردهنده فرستاد ...

3( ابتدا اّمت واحد بودند، سپس الله پیامربانی را هشداردهنده برانگیخت ...

4( در آغاز اّمتی یگانه پرست بوده اند، آنگاه الله پیامربان را مژده دهنده برانگیخت ...

گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به »حال«، »معرفه« و واژه اضافه می توان گزينه مناسب را انتخاب كرد. »مبشين« حال است و در گزينه  2 به صورت    

صفت ترجمه شده است. »النبينّي« معرفه است كه باعث رّد گزينه های 2 و 3 است. در گزينه 4 هم واژه »در آغاز« زائد است.

**

16. »عجائب الخلقة كثرية، منها أّن هناك أسامكاً ال تيُضء تحت البحار إاّل بالّضوء امليضء الّذي تحت عيونها!«:    انسانی 1400 

1( عجایب خلقت بسیار است، از جمله ماهیهایی که فقط با نور تابناکی که در زیر چشم دارند زیر دریا را نورانی می کنند!

2( عجایب زیادی در خلقت است، از جمله ماهیهایی هستند که زیر دریاها را نورانی می کنند فقط با نوری که زیر چشمهایشان هست!

3( شگفتیهای آفرینش بسیارند، از جمله ماهیانی هستند که فقط با نور روشنی بخشی که زیر چشمهایشان هست زیر دریاها را روشنی می بخشند!

ــر چشمهایشــان  ــه زی ــوری ک ــا روشــنائی ن ــر دریاهــا را روشــنی منی بخشــند مگــر ب ــه زی ــی اســت ک ــه در ماهیان 4( شــگفتیهای بســیار در خلقــت اســت، از جمل

موجــود اســت!

گزینه 3 پاسخ صحیح است: با توجه به واژه »كثرية«، »هناك«، »اسم جمع« می توان گزينه صحيح را پيدا كرد. »كثرية« خرب است نه صفت پس گزينه های 2 و    

4 رّد می شوند. »هناك« به معنی وجود دارد و هست در گزينه های 1 و 4 نادرست هستند. در ضمن »عيون« جمع است كه در گزينه 1 به شكل مفرد آمده و ضمري 

آن هم ترجمه نشده است.



عربی جامع کنکور انسانی

98

17. »ما ِمن شجرٍة تُْغرَس إاّل و لها فائدة للّناس، إذن ليس َغرُس األشجار بسبب أنّها تُثمر فقط!«:  انسانی 1400 اختصاصی

1( آنچه از درخت کاشته می شود فایده اش برای مردم است، ولی علت کاشنت درختان فقط بهره دادن آنها نیست!

2( درخت فقط برای این کاشته می شود که فایده بخش است، لذا کاشنت درختان بخاطر اینکه بهره بدهند نیست!

3( هیچ درختی نیست که بکاری مگر اینکه برای مردم فایده داشته باشد، پس علت کاشنت درختان میوه دادنشان نیست!
ــد  ــوه می دهن ــا می ــه آنه ــر اینک ــط بخاط ــان فق ــن کاشــنت درخت ــد، بنابرای ــده ای داشته باش ــردم فای ــرای م ــه ب ــر اینک ــه کاشته شــود مگ ــی نیســت ک ــچ درخت 4( هی

نیســت!

گزینه 4 پاسخ صحیح است: با توجه به اصطالح »ما ِمن« و »فعل مجهول« پاسخ صحيح مشخص می شود. »ما من« به معنی »هيچ نيست« در گزينه های 3    

و 4 درست است و فعل »تُغرس« مجهول است كه در گزينه 3 نادرست ترجمه شده است.

**

ل َصدیقتي املُجّدة يف دفرتها إالّ املوضوعات الجدیدة و املهّمة!«:  انسانی   99 18. »ال تُسجِّ

1( دوست تالشگرم فقط موضوعات جدید و مهم را در دفرتش ثبت می کند!

2( دوست تالشگر من در دفرتش ثبت منی شود مگر موضوعات جدید و مهم!

3( دوستم با تالشش چیزی در دفرتش ثبت منی کند جز موضوعات جدید و مهم را!

4( چیزی جز موضوعات جدید و مهم در دفرت دوستم که تالشگر است، ثبت منی شود!

گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به »تركيبات وصفی و اضافی«، »فعل مجهول« و »مستثنی« می توان به گزينه درست رسيد. در تركيب »َصدیقتي املُجّدة«،    

ضمري »ي« مضاف اليه است و املجّدة صفت و ترجمه درست آن »دوست تالشگر من« است كه در گزينه های 1 و 2 درست است. در ضمن عبارت دارای اسلوب حرص 

است كه بهرت است مثبت و مؤكّد ترجمه شود. »ال تسّجل« فعل معلوم است كه در گزينه های 2 و 4 نادرست است.

**

اختصاصی 1400 19. »كان املُزارع يُراقب أموَر املزرعة مراقبًة ولكّن البوماِت كانت تَتغّذى عىل األفراخ، و هذه سّنة الطبيعة!«: 

1( کشاورز مراقب امور مزرعه بود ولی تغذیه جغدها از جوجه ها انجام می گرفت، و این قانون طبیعت بود!

2( مزرعه دار امور مزرعه را نگهبانی می کرد اما جغدها جوجه ها را خورده بودند، و این سنت طبیعت بود!

3( مزرعه دار از کارهای مزرعه با دقت مراقبت می کرد ولی جغدها جوجه ها را خورده بودند، و این قانون طبیعت است!

4( کشاورز کارهای مزرعه را بی گامن مراقبت می کرد ولی جغدها از جوجه ها تغذیه می کردند، و این سنت طبیعت است!

گزینه 4 پاسخ صحیح است: با توجه به »مفعول مطلق« می توان به گزينه درست دست يافت گرچه مواردی مانند نوع فعل هم تأثريگذار است. »مراقبة«    

مفعول مطلق تأكيدی است و در ترجمه از قيود »قطعا، بدون شك و ...« استفاده كرد كه فقط در گزينه 4 رعايت شده است. البته «كان يراقب« و »كانت تتغذی« 

معادل ماضی استمراری ترجمه می شود كه در گزينه های 1 و 2 و 3 نادرست است.

**

قواعد

99

20.»هذان الّنوعان من الّسمک کلٌّ منها یَعیش عیشًة تُعجبنا!«:  خارج انسانی  98

 1( این دو نوع ماهی، هریک از آنها به گونه ای زندگی می کند که ما را متعجب می کند!

 2( این دو نوع از ماهیان، با یکدیگر طوری زندگی می کنند که ما را به شگفتی وا می دارد!

 3( اینها، دو نوع از ماهیان هستند که هریک از آنها زندگی ای می کند که تعجب ما را برمی انگیزد!

 4( اینان دونوع ماهی هستند که زندگی هریک از آن دو به گونه ایست که ما را به تحسین وا می دارد!

گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به »اسم اشاره« و واژه »كل« می توان به گزينه درست دست يافت. اگر اسم بعد از اسم اشاره »ال« داشته باشد، اسم    

اشاره به شكل مفرد ترجمه می شود و بني اسم اشاره و اسم ال   دار مكث منی كنيم، هذان النوعان= اين دو نوع در نتيجه گزينه 3 و 4 رّد می شود. »كّل ِمن« به معنی 

»هر يك« است و گزينه 2 رّد می شود.

**



قواعد

99

20.»هذان الّنوعان من الّسمک کلٌّ منها یَعیش عیشًة تُعجبنا!«:  خارج انسانی  98

 1( این دو نوع ماهی، هریک از آنها به گونه ای زندگی می کند که ما را متعجب می کند!

 2( این دو نوع از ماهیان، با یکدیگر طوری زندگی می کنند که ما را به شگفتی وا می دارد!

 3( اینها، دو نوع از ماهیان هستند که هریک از آنها زندگی ای می کند که تعجب ما را برمی انگیزد!

 4( اینان دونوع ماهی هستند که زندگی هریک از آن دو به گونه ایست که ما را به تحسین وا می دارد!

گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به »اسم اشاره« و واژه »كل« می توان به گزينه درست دست يافت. اگر اسم بعد از اسم اشاره »ال« داشته باشد، اسم    

اشاره به شكل مفرد ترجمه می شود و بني اسم اشاره و اسم ال   دار مكث منی كنيم، هذان النوعان= اين دو نوع در نتيجه گزينه 3 و 4 رّد می شود. »كّل ِمن« به معنی 

»هر يك« است و گزينه 2 رّد می شود.

**
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تست برای تمرین بیشتر

اختصاصی  98 1.»إن تقصد أن ترمَی النُّفایات فی مکان غیر مناسب، فاعلم أنّک ضّیعت حقَّ الّناس!«:  

1( اگر قصد کنی زباله ها را به مکانی نامناسب پرتاب کنی، بدان که تو حق مردم را ضایع ساخته ای!

2( اگر قصد کردی زباله ها را در جایی نامناسب پرت کنی، این را بدان که حق مردم را تباه ساختی!

3( هرگاه خواستی زباله ها را به جای نامناسبی بیندازی، پس آگاه باش که حق مردم را ضایع ساختی!

4( هرزمان که خواستی زباله هایی را به سمت مکان نامناسبی بیندازی، پس با آگاهی حق مردم را تباه کرده ای!

اختصاصی خارج 98  2.»واجُبنا کمواطن مسؤول هو ااّل نَرمي نفاباتنا يف مکان غیر مناسب أؤال، ثّم نَنصح اآلخرین!«:  

1( وظیفه ما که شهروندی مسؤول هستیم، ابتدا نریخنت زباله در جای نامناسب است، سپس نصیحت کردن دیگران!

2( تکلیف همه شهروندان مسؤولیت پذیر این است که زباله های خود را در جای غیرمناسب نریزد و دیگران را هم از این کار نهی کند!

3( از وظايف يك شهروند مسؤول اين است مه زباله های خود را در جای غیرمناسب نریزد و دیگران را هم از این کار نهی کند!

4( تکلیف ما به عنوان یک شهروند مسؤول این است که اول زباله های خود را به جای غیرمناسب پرت نکنیم، سپس دیگران را نصیحت کنیم!

رياضی  99   3.»قّوة هذا اإلعصار تَسحب األسامك إلی مکان بعید علی بُعد مائََتي کیلومرتِ من املُحیط األطليّس!«:   
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4( شکیبایی نشان بده هامنا وعده خدای تو حقیقت است، و برای گناهان خویش آمرزش طلب کن ... !

زبان 98   5.»الغریب يف هذه الظّاهرة أّن األسامک متعلِّقٌة مبیاه املحیط األطليّس الّذي هو أبعد من هناک مبائتی کیلومرت!«:  

1( عجیب است در این پدیده که ماهیان متعلّق به آب های اقیانوس اطلسی است که دویست کیلومرت دور از آنجاست!

2( عجیب در این پدیده این است که ماهیها به آب های اقیانوس اطلسی که دویست کیلومرت دورتر از آنجاست تعلّق دارد!

3( در این پدیده، شگفت آور است که این ماهیان به آب های اقیانوس اطلسی تعلّق دارند که از آنجا دویست کیلومرت دورتر است!

4( در این پدیده، شگفتی در این است که این ماهی ها به آب های اقیانوس اطلس متعلّقند که از آنجا دویست کیلومرت، دور می باشد!

6.﴿اللُه ويُل الّذین آمنوا یُخرِجهم من الظّلامت إلی الّنور﴾:   خارج  99  

1( الله رسور آنان است که ایامن بیاورند و آنها از ظلمت بسوی نور خارج می شوند!

2( خداوند ولّی کسانی است که ایامن آورده اند، آنان را از تاریکیها بسمت نور خارج می سازد!

3( خداوند رسوری دارد بر آنان که ایامن آوردند و آنان از تاریکی خارج می شوند و به سمت نور می روند!

4( الله والیت دارد بر کسانی که ایامن آورده باشند، و آنها را از ظلمت بیرون می آورد و به سوی نور می برد!
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7. ﴿يا أيُّها النَّاس؛ إِنَّا َخلقناكم  مْن ذكر و أُنْثی و جعلناكم ُشُعوبًا َو قبائَل لَتعاَرفوا ...﴾: هان ای مردم .....    رياضی  99

1( هامنا ما شام را از یک نر و یک ماده آفریدیم و شام را ملت ها و قبایل قرار دادیم تا با یکدیگر آشنایی یابید ... ! 

2( شام را قطعاً به شکل نر و ماده آفریده ایم و ملت ها و قبایل را در شام قرار دادیم باشد که با هم انس بگیرید ... !

3( شام را بدون شک به صورت مذکّر و مؤنّث آفریده ایم و شعبه ها و عشیره ها از شام قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید ... !

4( قطعاً ما شام را از یک مرد و یک زن خلق کردیم و به هیئت اقوام و قبیله ها پدید آوردیم تا شاید یکدیگر را بشناسید ... !

8.﴿ُقل یا أهل الکتاب تعالَوا إلی کلمٍة سواٍء بَیننا و بینکم أالّ نَعبد إالّ الله ...﴾: بگو ای اهل کتاب ...    تجربی   99

1( به سمت سخنی یکسان بین ما و خودتان بیایید که، به جز خداوند را نپرستیم ...

2( به سوی سخنی بیایید که بین ما و شام یکسان بوده است و فقط الله را بپرستیم ...

3( به سوی کلمه ای بشتابید که بین شام و ما برابر بوده است و به غیر از الله را نپرستیم ...

4( به سمت کلمه ای یکسان بشتابید که بین ما باشد، و اینکه فقط خداوند را بپرستیم ...

تجربی   99 9. »علینا أن نحرتم األدیاَن اإللهّیة و أن نتعایش مع املعتقدین بها تعایًشا ِسلمیًّا«: 

1( بر ما است به دین های خدایی احرتام گذاریم و با کسانی که به خدا اعتقاد دارند با مساملت زندگی کنیم!

2( بر ما است که به ادیان الهی احرتام بگذاریم و با معتقدین به آن ها زندگی ُمساملت آمیزی داشته باشیم!

3( بر ما واجب است که به ادیان خدایی احرتام کنیم و با کسانی که معتقد هستند با مساملت زندگی کنیم!

4( بر ما الزم است دین های الهی را محرتم شمرده با معتقدان به آن زندگی ساملی را داشته باشیم!

زبان   99 10. ﴿أنزل من السامء ماًء فأخرج به من الثمرات رزقاً لکم﴾:   

1( آب را از آسامن نازل کرد و از میوه ها روزی برای شام قرار داد! 

2( از آسامن آب را نازل کرد و از مثره ها روزی برای شام بیرون آمد!

3( آبی از آسامن فرو فرستاد و به وسیلهء آن مثره های رزق را برای شام خارج ساخت!

4( از آسامن آبی فرو فرستاد پس به وسیلهء آن از میوه ها رزقی را برای شام خارج ساخت!

انسانی   99  11.»ال شّك أّن کیفّیة استعامل األعشاب الطّبّیة عند الحیوانات الّصحراویة و الطّیور، قد ساعدت اإلنسان يف ُصنع األدویة!«:  

1( چگونگی به کارگیری گیاهان طبّی نزد حیوانات صحرایی و پرندگان، بدون شک به انسان در ساخنت داروها کمک کرده است!

2( چگونگی به کار گرفنت گیاهان پزشکی در حیوانات بیابانی و پرندگان، بالشک به انسان در ساخت داروها کمک کرده بود!

3( بدون شک نحوهء کاربرد گیاهان دارویی نزد حیوانات و پرندگان صحرایی، به انسان در پیدایش داروها یاری رسانده است!

4( بالشک نحوهء کاربرد گیاهان پزشکی در حیوانات و پرندگان بیابانی به انسان برای ایجاد داروها یاری رسانده بود!

12.»هناک فی عمق ظالم املحیط أسامٌک ُمضیئة اُشاهدها أنا متعّجباً!«:  اختصاصی  98

1( در عمق تاریک اقیانوس ماهیهایی نورانی اند و من آنها را متعجبانه مشاهده می کنم!

2( در اعامق تاریک اقیانوس ماهیهای نورانی هستند که من با شگفتی به آنها نگاه می کنم!

3( در عمق تاریکی اقیانوس ماهیهایی نورانی وجود دارد که من آنها را با تعجب مشاهده می کنم!

4( در تاریکی اعامق اقیانوس ماهیهایی نورانی وجود دارند، من در حالی که متعجبم آن ها را می نگرم!

13.»ال تَِعش يف املايض و ما وقع فیه حّتی ال یُضیِّع مستقبلُك!«:   زبان  99

1( در گذشته و آنچه در آن رخ داده است زندگی مکن تا آینده ات تباه نشود!

2( در گذشته ها و چیزهایی که در آنها رخ داده بود زندگی مکن تا آیندهء تو ضایع نگردد!

3( برای اینکه آیندهء خود را تباه نسازی، در گذشته و آنچه در آن روی داد، زندگی مکن!

4( برای تباه نساخنت آیندهء خویش، در گذشته و چیزی که در آن واقع می شود، زندگی منامی!
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رر بین مئات آالف نجمة أُخری يف الّسامء تُسّمی الدّب األکرب!«:   رياضی  99   14.»هناك سبعة نجوم منیرة کمجموعٍة من الدُّ

1( هفت ستاره نورانی که چون مجموعه ای از مروارید در میان صدهزار ستاره دیگر در آسامن هستند، دّب اکرب را تشکیل می دهند!

2( هفت ستاره درخشان که چون مجموعه ای از مروارید ها در میان صدها و هزاران ستاره دیگر در پهنه آسامنند، دّب اکرب می باشند!

3( هفت ستاره درخشان همچون مجموعه ای از مرواریدها در میان صدها هزار ستاره دیگر در آسامن وجود دارد که دّب اکرب نامیده می شود!

4( هفت ستاره تابان مجموعه ای چون مروارید هستند که در میان صدها هزار ستاره دیگر در پهنه آسامن قرار دارند و دّب اکرب نامیده می شود!

ا!«:  انسانی خارج 99 15. »إن مل یکن أيُّ خطر و صعوبٍة يف استخراج الّنفط لقد أصبح سعرُه رخیًصا جدًّ

1( اگر هیچ گونه خطر و سختی در استخراج نفت نباشد بهای آن بسیار ارزان می شود!

2( چنانچه هیچ خطر و سختی در استخراج نفت نباشد، قیمتش خیلی پایین تر می آید!

3( اگر هیچ خطر و سختی در خارج کردن نفت نبود قیمت آن خیلی ارزان تر می شد!

4( چنانچه هیچ گونه خطر و سختی ای در خارج شدن نفت نبود بهایش بسیار پایین می آمد!

رياضی  98   16.»كنُت أفكِّر يف نفيس هل ُيكن أن تكون قد ُخلقت الّسامُء و األرض و كلُّ ما فيهام من دون حكمة!«:  

1( با خویش در اندیشه ام که آیا امکان دارد این آسامن و زمین و همه چیز که در آنهاست بی حکمت خلق شود!

2( با خودم فکر می کنم که آیا ممکن است، آسامن و زمین و هرچه در آن هست بی حکمت خلق شده باشد!

3( با خود می اندیشیدم، آیا امکان دارد که آسامن و زمین و هر آنچه در آنها است بدون حکمت خلق شده باشد!

4( با خویشنت خود فکر می کردم آیا ممکن است این آسامن و این زمین و آنچه که در آن هست بدون حکمت خلق شود!

اختصاصی خارج 98  17.»إن کان برئ الّنفط يف الطبقات الصخریّة یستغرق استخراُجه وقًتا طویالً!«:  

1( چاه نفت اگر در طبقات سنگی باشد استخراجش وقت زیادی می گیرد!

2( چاه نفت هرگاه در طبقه  هایی از سنگ بود استخراج ان وقت زیادی می گرفت!

3( هرگاه چاه نفت در طبقانی از سنگ ها باشد خارج کردن نفتش زمان زیاد خواهد گرفت!
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21.»هناك ال انساَن بدون خطأ، ولکّنه یفشل عندما یَعد نفَسه عاملًا یَعرُف کلَّ يشء!«:   زبان   99

1( هیچ انسانی نیست که خطا نکند، ولی هنگامی که خود را دانای همه چیز به شامر آورد، شکست خواهد خورد!

2( انسان بدون اشتباه، هیچگاه وجود ندارد، اما او می بازد هرگاه خود را دانایی فرض کند که هر چیزی را می دانسته است!

3( هیچ انسانی بدون خطا وجود ندارد، ولی زمانی که خودش را عاملی به شامر آورد که همه چیز را می داند، شکست می خورد!

4( انسان هیچگاه بدون اشتباه نیست، اما زمانی می بازد که نفس خود را عاملی به حساب آورد که بر هر چیزی آگاه است!

هرن   98 22.»من اِبتعد عن األمیال النفسانّیة شابًّا و أقبل علی العلوم الّنافعة، فلعّل قلبه یُمأل إیامناً!«:  

1( هر کس از تایالت نفسانی جوانی دور شود و به علوم سودمند روی کند، شاید قلبش از ایامن پُر بشود!

2( اگر کسی در جوانی، از خواهش های نفسانی دوری کند و به علوم سودمندی روی بیاورد، شاید قلب خود را از ایامن پُر بکند!

3( کسی که در جوانی، از خواهش های نفسانی دور شده به علوم سودمند روی بیاورد، امید آن است که قلب او از ایامن پُر شود!

4( هر کسی که از امیال نفسانی جوانی دوری کرده به علوم سودمند روی کند، امید است که قلب خویش را از ایامن پُر کند!

23.»ما يَزيد صربَنا يف اُمور ال طاقَة لنا بها، هو اإليان بالله!«:   انسانی  98

1( آنچه صرب ما را در اموری که هیچ توانی برای آنها نداریم، می افزاید، هامن ایامن به الله است!

2( صرب ما در کارهایی که طاقتش در ما نیست، زیاد منی شود، بلکه آن در ایامن به الله است!

3( صرب در کارهایی که توان آنها در ما نیست قدرت ما را زیاد منی کند، بلکه آن ایامن به خداست!

٤( چیزی که صرب ما را می افزاید، اموری است که هیچ طاقت آن را نداریم که هامن ایامن به خداست!

24.»اسرتجعُت حاسويب من الدكّان الّذي يختّص بتصليح الوسائل الكهربائية!«:  انسانی   98 

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

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

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

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

25.»کلُّ الّناس سواٌء و ما هم سوی لحم و عظم و عصب الُّم و ألب، و الجّهال یفتخرون بنسبهم!«:  اختصاصی  98

1( همه مردم برابرند و جز گوشت و استخوان و پی از یک پدر و مادر نیستند، در حالی که نادانان به نسب خود افتخار می کنند!

2( همه مردم با هم برابرند و چیزی جز گوشت و استخوان و پی از پدر و مادرشان نیستند، حال آنکه نادان مفتخر به نژاد خود است!

3( مردم همگی با هم برابرند و جز گوشت و استخوان و عصبی از پدر و مادرشان نیستند، اما نادان به نسب خود فخر می فروشد!

4( مردم همگی یکی هستند از گوشت و استخوان و عصب و از یک پدر و مادر، اما نادانان به نژاد خود افتخار می کنند!

26.عّین الّصحیح:   زبان   99

1( أفضُل سالِح املرء کالُمه و کأنّه حساٌم: بهرتین سالح انسان کالمی است که چون شمشیر می باشد!

2( عیّن البومة ثابتة و هي ال تقدر أن تدیر إالّ رأسها: چشم جغد ثابت است و فقط رس آن حرکت می کند!

3( هناك ُعشٌّ صغیر فوق تلك الشجرة املرتفعة ال فرَخ فیه: باالی آن درخت بلند آشیانهء کوچکی هست که هیچ جوجه ای در آن نیست!

4( طُلب من الطاّلب أن یأتوا بوالدیهم یوم الخمیس إلی املدرسة: از دانش آموزان خواست که روز پنجشنبه با والدین خود به مدرسه بیایند!

خارج  98 27.عّین الّصحیح:  

1( رأیت معلاّمً مرسوراً و هو یجیب علی أسئلة التالمیذ: معلم را در حالی که خوشحال بود دیدم که به سؤاالت دانش آموزان پاسخ می داد!

2( حان )= جاء( وقُت االمتحانات و أنتم غافلون عنها: زمان امتحانات فرا رسید در حالی که شام از آن غافل هستید!

3( دعوت صدیقي و هو یکتب رسالة: دوستم را دعوت کردم در حالی که نامه ای نوشته بود!

ه مبتسمًة: فرزند در حالی که خندان است به مادرش کمک می کند! 4( یُساعد الولد اُمَّ
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ع 28.عّین الخطأ:   انسانی   99 

1( عندما نعرف کیف فشلنا نفهم کیف سننجح: هر زمان بدانیم چگونه شکست خوردیم، می فهمیم چگونه موفّق خواهیم شد!

2( ال شّك أنّك ال تخرس إالّ إذا امتنعَت عن املحاولة: شّکی نیست که تو فقط زمانی که از تالش خودداری کنی، زیان می بینی!

3( إّن النجاح ال یحتاج إلی اإلقدام فقط، بل إلی الجسارة أیًضا: پیروز شدن فقط به قدم ها احتیاج ندارد بلکه به جسارت نیز نیازمند است!

4( من یکذب، ال یَجد َدلیالً ُمقنعاً إلثبات قوله أبًدا: کسی که دروغ می گوید، هرگز برای ثابت کردن گفتهء خود دلیلی قانع کننده منی یابد!

تجربی  99 29.عّین الخطأ:  

1( تجري میاه الّشاّلل من األعلی إلی األسفل ُمتتالیًة: آب های آبشار از باال به پایین پشت رس هم جاری می شوند!

2( رائحُة ماء املستنقعات کریهٌة ألنّه ال یتحرَّك: بوی آب مرداب ها ناخوشایند است زیرا حرکت منی کند!

ل أعاملَنا الحسنة: هیچ تعّجبی نیست که در کارهای خومبان عجله کنیم! 3( ال َعجَب يف أن نُؤجِّ

4( ال یُغرِق يف املدح و الّذم إالّ األحمُق: فقط احمق در ستودن و مذّمت کردن اغراق می کند!

30.»سقوط جوجه ها منظره بسیار ترسناکی است، ولی گریزی از آن نیست!«:   هرن   98

1( السقوط للفراخ من املناظر املرعبة، ولکن الیمکن الفرار منه!

2( السقوط لألفراخ من مشاهد مرعبة کثیراً، أّما لیس فرار منه!

3( سقوط الفراخ مشهد ُمرعب جّداً، ولکن الفرار منه!

4( سقوط الفراخ منظرُه مخوف کثیرًا، أّما ال بُدَّ منه!

*كلید سواالت*

پاسخسوالپاسخسوالپاسخسوال

11 111 213 

24 123 223 

31 131 231 

41 143 243 

53 151 251 

62 163 263 

71 171 272 

81 181 283 

92 194 293 

104 204 303 
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ثالثی مجرد / المصدراألمرالمضارعالماضي
مزید

الباب / وزن 
معنی المصدرمصدر

دانسنت-ثالثی مجردالِعلماِعلَْميَْعلَُمَعلَِم

ياد دادنتفعيلثالثی مزيدالتّعليمَعلِّْميُعلُِّمَعلَّم

لثالثی مزيدالتّعلُّمتَعلَّْميَتعلَُّمتَعلََّم ياد گرفنتتفعُّ

انجام دادن-ثالثی مجردالَعَملاِعَمْليَعَمُلَعِمَل

رفتار كردنمفاعلةثالثی مزيداملُعاملةعاِمْليُعاِمُلعاَمَل

داد و ستد كردنتفاُعلثالثی مزيدالتَعاُملتَعاَمْليَتعاَمُلتَعاَمَل

نشسنت-ثالثی مجردالجلوساِجلِْسيَجلُِسَجلََس

نشاندنإفعالثالثی مزيداإلجالسأجلِْسيُجلُِسأجلََس

هم نشينی كردنُمفاعلةثالثی مزيداملُجالَسةجالِْسيُجالُِسجالََس

خارج شدن-ثالثی مجردالخروجاُخُرْجيَخُرُجَخرَج

خارج كردنإفعالثالثی مزيداإلخراجأخِرْجيُخِرُجأخَرَج

لثالثی مزيدالتّخرُّجتََخرَّْجيَتَخرَُّجتََخّرَج دانش آموخته شدنتفعُّ

استخراج كردناستفعالثالثی مزيداالستخراجاستخِرْجيَستخِرُجاستخَرَج

زندگی كردن-ثالثی مجردالَعيشِعْشيَعيُشعاَش

همزيستی كردنتفاُعلثالثی مزيدالتّعايُشتعايَْشيَتعايَُشتعايََش

كْراُذكُْريَذكُُرذَكََر ياد كردن-ثالثی مجردالذِّ

لثالثی مزيدالتََّذكُرتََذكَّْريَتََذكَُّرتََذكَّر به ياد آوردنتفعُّ

 افعال هم ریشه

افعال ثالثی مجرد و مزید هم ریشه

ی
رب

ع
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ثالثی مجرد / المصدراألمرالمضارعالماضي
مزید

الباب / وزن 
معنی المصدرمصدر

دانسنت-ثالثی مجردالِعلماِعلَْميَْعلَُمَعلَِم

ياد دادنتفعيلثالثی مزيدالتّعليمَعلِّْميُعلُِّمَعلَّم

لثالثی مزيدالتّعلُّمتَعلَّْميَتعلَُّمتَعلََّم ياد گرفنتتفعُّ

انجام دادن-ثالثی مجردالَعَملاِعَمْليَعَمُلَعِمَل

رفتار كردنمفاعلةثالثی مزيداملُعاملةعاِمْليُعاِمُلعاَمَل

داد و ستد كردنتفاُعلثالثی مزيدالتَعاُملتَعاَمْليَتعاَمُلتَعاَمَل

نشسنت-ثالثی مجردالجلوساِجلِْسيَجلُِسَجلََس

نشاندنإفعالثالثی مزيداإلجالسأجلِْسيُجلُِسأجلََس

هم نشينی كردنُمفاعلةثالثی مزيداملُجالَسةجالِْسيُجالُِسجالََس

خارج شدن-ثالثی مجردالخروجاُخُرْجيَخُرُجَخرَج

خارج كردنإفعالثالثی مزيداإلخراجأخِرْجيُخِرُجأخَرَج

لثالثی مزيدالتّخرُّجتََخرَّْجيَتَخرَُّجتََخّرَج دانش آموخته شدنتفعُّ

استخراج كردناستفعالثالثی مزيداالستخراجاستخِرْجيَستخِرُجاستخَرَج

زندگی كردن-ثالثی مجردالَعيشِعْشيَعيُشعاَش

همزيستی كردنتفاُعلثالثی مزيدالتّعايُشتعايَْشيَتعايَُشتعايََش

كْراُذكُْريَذكُُرذَكََر ياد كردن-ثالثی مجردالذِّ

لثالثی مزيدالتََّذكُرتََذكَّْريَتََذكَُّرتََذكَّر به ياد آوردنتفعُّ

 افعال هم ریشه

افعال ثالثی مجرد و مزید هم ریشه

ی
رب

ع
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منع كردن-ثالثی مجرداملَْنعاِمَنْعَيَنُعَمَنَع

خودداری كردنافتعالثالثی مزيداالمتناعاِمتَِنْعَيتَِنُعاِمتََنَع

آمرزيدن-ثالثی مجردالُغفراناِغِفْريَغِفُرَغَفَر

آمرزش خواسنتاسِتفعالثالثی مزيداالِستغفاراِستَغِفْريَستَغِفُراِستَغَفَر

بُريدن-ثالثی مجردالَقطْعاِقطَْعيَقطَُعقَطََع

بُريده شدنانفعالثالثی مزيداالِنقطاعاِنقِطْعيَنَقِطُعانَقطََع

يافنت-ثالثی مجردِجْديَجُدوجد

بوجود آوردنإفعالثالثی مزيداإليجادأوِجْديُوِجُدأوَجَد

ثابت شدن-ثالثی مجردالثَبْتاثبْتيَثبُتثَبََت

ثابت كردنتفعيلثالثی مزيدالتثبيتثَبّْتيُثبُّتثبَّت

ثابت كردنإفعالثالثی مزيداإلثباتأثِبْتيُثِبُتأثبََت

دقاصدْقيَصدُقَصَدَق راست گفنت-ثالثی مجردالصِّ

َق ُقَصدَّ ْقيُصدِّ باور كردنتفعيلثالثی مزيدالتصديقصدِّ

شناخنت، دانسنت-ثالثی مجردالعرفاناعرْفيَعرُفَعرََف

شناساندنتفعيلثالثی مزيدالتعريفعرّفيُعرُِّفعرَّف

لثالثی مزيدالتعرُّفتعرَّفيتعرَّفتََعرََّف شناخنِتتفعُّ

يكديگر را شناخنتتفاُعلثالثی مزيدالتّعارُفتعارَْفيتعارَُفتعارََف

بازگشنت-ثالثی مجردالرّجوعارجْعيَرجُعرََجَع

مراجعه كردنمفاعلةثالثی مزيداملراجعةراِجْعيُراجُعراَجَع

پس گرفنتاستفعالثالثی مزيداالسرتجاعاسرتجْعيسرتجُعاسرتَجَع

باز كردن-ثالثی مجردالَفتحافتْحيَفتُحفتََح

باز شدنانفعالثالثی مزيداالنفتاحانفتْحيَنفتُحانَفتََح

باز كردنافتعالثالثی مزيداالفتتاحافتَتْحيَفتتُحافتَتََح

درسنامۀ ترجمه
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تغيري دادنتفعيلثالثی مزيدالتغيريغرّيْيُغرّيَُغیََّر

لثالثی مزيدالتّغريُّتغرّيْيَتغرّيُتََغیََّر تغيري يافنتتفعُّ

عذر پذيرفنت-ثالثی مجردالُعذراعذْريعذُرَعَذَر

پوزش خواسنتافتعالثالثی مزيداالعتذاراعتِذْريَعتذُراعتَذَر

آشکار كردنتفعيلثالثی مزيدالتّبينيبنّيْيُبنّيُبَیَّن

لثالثی مزيدالتّبنيُّتَبَنّيْيَتبنّيُتَبَیََّن آشکار شدنتفعُّ

تالش كردنُمفاَعلَةثالثی مزيداملُحاَولةحاِوْليُحاِوُلحاَوَل

تغيري دادنتَفعيلثالثی مزيدالتّحويلَحوِّْليَُحوُِّلَحّوَل

لثالثی مزيدالتَّحوُّلتَحوَّْليَتَحوَُّلتََحوََّل تغيري يافنت )تغيري تََفعُّ
كردن(

رسيدن-ثالثی مجردِصليَِصُلَوَصَل

رساندنإفعالثالثی مزيداإليصالأوصْليُوِصُلأوصَل

جمع كردن-ثالثی مجردالّجمعاجمْعيجمُعَجَمَع

َع ْعيَتجّمُعتَجمَّ عتجمَّ لثالثی مزيدالتجمُّ جمع شدنتفعُّ

جمع شدنافتعالثالثی مزيداالجتامعاجتمْعيَجتمُعاجتََمَع

سود رساندن-ثالثی مجردالّنفعانفْعيَنفُعنفَع

سود بردنافتعالثالثی مزيداالنتفاعانتِفْعيَنتفُعانتَفَع بِ 

نگاه كردن-ثالثی مجردالّنظراُنظُْرينظُُرنَظَر

انتظار كشيدنافتعالثالثی مزيداالنتظارانتِظْريَنتظُرانتظَر

سامل ماندن-ثالثی مجرداسلِْميَسلُمَسلَِم

اسالم آوردنإفعالثالثی مزيداإلسالمأسلْميُسلُِمأسلَم

سالم كردن، تحويل تفعيلثالثی مزيدالتسليمسلِّميُسلُّمسلَّم
دادن

دريافت كردنافتعالثالثی مزيداالستالماستلْميَستلُماستلََم

رشوع كرد-ثالثی مجردالبدايةابدأْيبدأبَدأ

رشوع شدافتعالثالثی مزيداالبتداءابتدأْيبتدأابتدأ
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تغيري دادنتفعيلثالثی مزيدالتغيريغرّيْيُغرّيَُغیََّر

لثالثی مزيدالتّغريُّتغرّيْيَتغرّيُتََغیََّر تغيري يافنتتفعُّ

عذر پذيرفنت-ثالثی مجردالُعذراعذْريعذُرَعَذَر

پوزش خواسنتافتعالثالثی مزيداالعتذاراعتِذْريَعتذُراعتَذَر

آشکار كردنتفعيلثالثی مزيدالتّبينيبنّيْيُبنّيُبَیَّن

لثالثی مزيدالتّبنيُّتَبَنّيْيَتبنّيُتَبَیََّن آشکار شدنتفعُّ

تالش كردنُمفاَعلَةثالثی مزيداملُحاَولةحاِوْليُحاِوُلحاَوَل

تغيري دادنتَفعيلثالثی مزيدالتّحويلَحوِّْليَُحوُِّلَحّوَل

لثالثی مزيدالتَّحوُّلتَحوَّْليَتَحوَُّلتََحوََّل تغيري يافنت )تغيري تََفعُّ
كردن(

رسيدن-ثالثی مجردِصليَِصُلَوَصَل

رساندنإفعالثالثی مزيداإليصالأوصْليُوِصُلأوصَل

جمع كردن-ثالثی مجردالّجمعاجمْعيجمُعَجَمَع

َع ْعيَتجّمُعتَجمَّ عتجمَّ لثالثی مزيدالتجمُّ جمع شدنتفعُّ

جمع شدنافتعالثالثی مزيداالجتامعاجتمْعيَجتمُعاجتََمَع

سود رساندن-ثالثی مجردالّنفعانفْعيَنفُعنفَع

سود بردنافتعالثالثی مزيداالنتفاعانتِفْعيَنتفُعانتَفَع بِ 

نگاه كردن-ثالثی مجردالّنظراُنظُْرينظُُرنَظَر

انتظار كشيدنافتعالثالثی مزيداالنتظارانتِظْريَنتظُرانتظَر

سامل ماندن-ثالثی مجرداسلِْميَسلُمَسلَِم

اسالم آوردنإفعالثالثی مزيداإلسالمأسلْميُسلُِمأسلَم

سالم كردن، تحويل تفعيلثالثی مزيدالتسليمسلِّميُسلُّمسلَّم
دادن

دريافت كردنافتعالثالثی مزيداالستالماستلْميَستلُماستلََم

رشوع كرد-ثالثی مجردالبدايةابدأْيبدأبَدأ

رشوع شدافتعالثالثی مزيداالبتداءابتدأْيبتدأابتدأ
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پراكنده ساخنتتفعيلثالثی مزيدالتفريقفرِّْقيُفرُِّقفرَّق

لثالثی مزيدالتََفرَُّقتََفرَّْقيَتََفرَُّقتََفرََّق پراكنده شدنتفعُّ

جاری شدن-ثالثی مجردالجرياناجِريَجريجری

جاری كردنإفعالثالثی مزيداإلجراءأجِريُجریأجری

چرخيدن-ثالثی مجردالدورانُدْريَدوُرداَر

چرخاندن، اداره إفعالثالثی مزيداإلدارةأدْريُديُرأداَر
كردن

پذيرفنت-ثالثی مجردالقبولاقبْليَقِبُلقَِبَل

بوسيدنتفعيلثالثی مزيدالتقبييلقبّْليُقبُّلقبَّل

روی آوردنافعالثالثی مزيداإلقبالأقِبْليُقبُلأقبََل

به پيشواز رفنتاستفعالثالثی مزيداالستقبالاستقبْليستقبُلاستقبََل

دقــت كنيــد معمــوال در ســواالت التحليــل الــرصيف فعــل مضــارع بــر وزن «تفعــل« می آيــد كــه بايــد دقــت كــرد آيــا فعــل، مفــرد مونــث غايــب اســت يــا   

مفــرد مذكــر مخاطــب.

در گزينه هايی كه مجهول آمده است اگر واژه »فاعل« ذكر شود مطمئنا گزينه نادرست است زيرا مجهول فاعل ندارد.  

در گزينه هايــی كــه فعــل  مخاطــب و متكلــم ذكــر شــده، حتــام فاعــل بــه صــورت ضمــري اســت و اگــر يــك اســم را بعنــوان انتخــاب كــرده باشــد، گزينــه   

نادرســت اســت.

ی
رب

ع
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1- » يرضب الله األمثال للناس لعلهم يتذكرون «:    

1( الله مثلهایی برای مردم می زند، شاید پند بگیرند!                                      2( الله برای مردم مثلها را می زند، شاید یادآور شوند!  

3( خداوند مثلی برای مردم زده است، باشد که متنبه شوند!                             4( خداوند برای مردم مثلی زده است، باشد که عربت بگیرند!

2- » يَبلغ الصادقون بصدقهم ما ال يبلُغه الكاذبون باحتيالهم!«:     

1( صادقان با صدق خود به هامن چیزی می رسند که کاذبان با فریبکاری خود به آن نرسیده اند! 

2( راستگویان با راستگویی خود به چیزی می رسند که دروغگویان با حیله گری خود به آن منی رسند! 

3( اشخاص راستگو با صداقت خویش آنچه را بدست می آورند، اشخاص دروغگو با حیله گری خود بدست منی آورند! 

4( افراد صادق با راستگوئی خویش چیزی را بدست می آورند که دروغگویان با فریبکاری خود بدست نیاورده اند!

عود !«:       3- »صعَد الزّوار كلُّهم جبَل الّنور لزيارة غار حراء إاّل من مل يقدروا عىل الصُّ

1( همه زوار برای دیدار غار حراء در کوه نور، از آن باال رفتند مگر آن کسی که منی توانست باال برود!  

2( زائران همگی برای زیارت غار حراء از کوه نور باال رفتند مگر کسانی که برای صعود قدرت نداشتند! 

3( همه زائران بخاطر زیارت غار حراء کوه نور را در نوردیدند جز آنها که قدرت باال رفنت نداشتند! 

4( زوار همگی به دیدن غار حراء از کوه نور صعود می کنند جز آن کس که منی تواند صعود کند!

ع اآلخرين عىل أن يَكونوا واثقي بأنفسهم!«:  4- » إذا كنَت واثقاً بنفسك فإنّك تستطيع أن تُشجِّ

1( هرگاه به خود اعتامد کنی، تو می توانی دیگران را به اینکه از خود مطمنئ باشند، تشویق کنی! 

2( اگر به خود اعتامد داشته باشی، می توانی دیگران را تشویق کنی به اینکه به خود اعتامد داشته باشند! 

3( زمانی که به خود اطمینان داشته باشی، دیگران را به این که به خود با اعتامد باشند، ترغیب می کنی! 

4( اگر از نفس خود مطمنئ باشی، دیگران را ترغیب به این می کنی که به نفسهای خودشان اطمینان داشته باشند! 

5- » إّن الَفخور یميش مرًحا و هذا منوذٌج تربويٌّ ملن یتعلّم األدَب مّمن لیس له أدٌب «  

1( فخر فروش راه رفتنی متکربانه دارد ولی برای اینکه ادب را از بی ادبان می آموزد، منونه ای تربیتی است.

2( فخر فروش خودخواهانه راه می رود و این الگویی تربیتی است برای کسی که ادب را از کسی می آموزد که ادب ندارد.

3( فخر فروش نوع راه رفتنش خودخواهانه است ولی برای آنکه ادب را از کسی که ادب ندارد یاد می گیرد، یک منونه تربیتی است.

4( فخرفروش چون متکربان راه می رود و این منونه تربیتی برای کسی است که ادب را از کسی که در او ادب نیست آموخته است.

سواالت ترجمه ی
رب

ع
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1- » يرضب الله األمثال للناس لعلهم يتذكرون «:    

1( الله مثلهایی برای مردم می زند، شاید پند بگیرند!                                      2( الله برای مردم مثلها را می زند، شاید یادآور شوند!  

3( خداوند مثلی برای مردم زده است، باشد که متنبه شوند!                             4( خداوند برای مردم مثلی زده است، باشد که عربت بگیرند!

2- » يَبلغ الصادقون بصدقهم ما ال يبلُغه الكاذبون باحتيالهم!«:     

1( صادقان با صدق خود به هامن چیزی می رسند که کاذبان با فریبکاری خود به آن نرسیده اند! 

2( راستگویان با راستگویی خود به چیزی می رسند که دروغگویان با حیله گری خود به آن منی رسند! 
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1( فخر فروش راه رفتنی متکربانه دارد ولی برای اینکه ادب را از بی ادبان می آموزد، منونه ای تربیتی است.

2( فخر فروش خودخواهانه راه می رود و این الگویی تربیتی است برای کسی که ادب را از کسی می آموزد که ادب ندارد.
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4( فخرفروش چون متکربان راه می رود و این منونه تربیتی برای کسی است که ادب را از کسی که در او ادب نیست آموخته است.
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6- » االستفادة من الجوال ليست مسموحة يف حصة االمتحان !«:       

1( استفاده از تلفن همراه در جلسه امتحان مجاز نیست!                               2( بکار بردن گوشی همراه در جلسات امتحان منعی ندارد!

3( آوردن تلفن همراه در جلسه امتحانات مانعی ندارد!                                  4( از گوشی همراه استفاده کردن در جلسه امتحان مجاز است!

7- » تستطيُع الّدالفي أن تُرشدنا إىل مكان سقوط طائرة أو مكان غرق سفينة!«: دلفینها .....      

1( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیامها و غرق کشتیها هدایت کنند! 

2( می توانستند ما را به مکان سقوط هواپیام و غرق کشتی، راهنامیی کنند! 

3( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیامها یا مکان غرق کشتیها هدایت منایند! 

4( می توانند ما را به مکان سقوط یک هواپیام یا مکان غرق یک کشتی، راهنامیی کنند!

8- » ال يَرض أخي أن يَسبَّ َمن َسَخطه، و ِبحلمه يُريض اللَه «: 

1( برادرم را دشنام دادن به کسی که او را خشمگین کرده خشنود منی کند، و بردباریش خدا را راضی می مناید. 

2( برادرم را دشنام دادن کسی که او را عصبانی کرده راضی منی کند، و خداوند از بردباریش راضی میشود. 

3( برادرم رضایت منی دهد که دشنام دهد به کسی که او را عصبانی کرده، و خداوند از بردباریش خشنود می گردد. 

4( برادرم راضی منی شود به کسی که او را خشمگین کرده است دشنام دهد، و با بردباریش خدا را خشنود می سازد. 

9- » أتذكُّر أّن هذين الصديقي اإلثني كانا قريبي مع بعضهام يف التفكّر، بشكٍل كأنّهام كانا فرداً واحداً!«:

1( به یاد دارم که اینان دو دوستی بودند که در فکر کردن مانند هم بودند انگار یک نفرند! 

2( به یاد می آورم که این دو دوست در تفکر چنان به هم نزدیک بودند که گویی یک نفر بودند!

3( به خاطرم آمد این دو دوست که نزدیک به هم هستند، در تفّکر به شکلی بودند که گویی یک نفرند! 

4( به خاطر آوردم که آنان دو دوست هستند که در تفّکر آنگونه نزدیک هم بودند مثل این که یک نفرند!

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

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

2( این بخارهای مرتاکم آسامن هستند که ابر را تشکیل می دهند و هامن منشأ باران بشامر می آیند! 

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

4( بخار آب در آسامن مرتاکم می شود و سبب بوجود آمدن ابرها در آسامن می گردد که منشأ باران است!

11- » إّن ِمن أخلص الّناس َمن تَجري ينابيُع الحكمة من قلبه عىل لسانه! «:    

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

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

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

4( کسی که چشمه های حکمت را از قلب خویش بر زبان روانه سازد، از با اخالص ترین مردمان است!
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12- ) أنِفقوا ماّم رزقناكم ِمن قبل أن يأيت يوٌم ال بيٌع فيه و ال خلٌة و ال شفاعٌة(:   

1( از آنچه به شام روزی می دهیم انفاق کنید قبل از آنکه روزی بیاید که در آن هیچ فروش و دوستی نیست و نه شفاعتي! 

2( انفاق کنید از آنچه روزی دادیم شام را، پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه فروشی در آن است و نه دوستی و نه شفاعتي! 

3( بخشش کنید از چیزهایی که روزیتان دادیم پیش از اینکه آن روز فرا رسد که هیچ فروش و دوستی و شفاعت در آن نیست! 

4( از آنچه روزی شام قرار میدهیم بخشش کنید قبل ازاینکه آن روز بیاید که فروش درآن نیست و دوستی و شفاعت نیز نیست!

اب و ما هو إاّل رساٌب يُعرِّف الحقيقَة إلينا َعىل الَعكس!«:     13- » أ تستشري الكذَّ

1( با دروغگو شور می کردم اما او فقط یک رساب بیش نبود که حقایق را معکوس به من معرّفی می کرد! 

2( آیا این دروغگویی که با او مشورت می کنی کسی جز رسابی است که حقایق را به ما وارونه می شناساند! 

3( آیا با دروغگو مشورت می کنی، در حالیکه او فقط رسابی است که حقیقت را به ما وارونه معرّفی می کند!

4( چگونه با دروغگو مشورت می کنی حال آنکه او چیزی جز رساب نیست که حقیقت را معکوس به ما می شناساند!

14- »الرّضورات تُلجئ اإلنسان دامئاً إىل تحّمل األعامل الّصعبة حّتى يوّفر معاش أهله! «: 

1( رضورتها همواره انسان را به تحمل کارهای سخت وادار می کنند تا معاش خانواده خود را فراهم کند! 

2( رضورتها همواره انسان را به انجام کارهای مشکل ملزم منوده تا معاش خانواده اش فراهم شود! 

3( به ناچار انسان همواره کارهای سخت را تحمل کرده تا مایحتاج خانواده خود را فراهم کند! 

4( نیاز، انسان را همیشه به کارهای سخت مجبور می کند تا روزی خانواده اش مهیا گردد! 

15- » عاَهْدنا والدنا عىل أن ال نَكِذَب يف حياتنا و ال نَهرَب من الواقع أبداً !«: با پدرمان ...  

1( عهد بستیم که در زندگیامن دروغ نگوییم و هرگز از واقعیت فرار نکنیم!

2( پیامن می بندیم که در زندگیامن دروغ نگوییم و از واقعیت هیچ گاه نگریزیم!

3( پیامن بستیم و دروغی در زندگیامن نگفتیم و هرگز از واقعیت ها فرار نکردیم! 

4( عهد می بندیم که دروغی در زندگیامن نگوییم و هیچ گاه از واقعیت ها نگریزیم! 

لوا املصاعب و تَجرَّعوا آالماً كثرية حتى يَبنوا مجتمعاً ساملاً لنعيش يف راحة!«: 16- » آباؤنا تَحمَّ

1( پدران ما مشکالت را تحمل کرده اند و رنجهای فراوان کشیده اند تا جامعه ای سامل برای زندگی راحت ما بسازند! 

2( پدران ما مشکالت را تحمل کرده، دردهای فراوان را نوشیده اند تا این جامعه سامل را برای زندگی راحت ما بسازند! 

3( پدران ما مشکالت را تحمل می کنند و رنج بسیار می برند تا جامعه ای سامل بسازند برای اینکه ما براحتی زندگی کنیم!

4( پدران ما مشکالت را تحمل کردند و دردهای بسیاری را نوشیدند تا اینکه جامعه ای سامل بسازند تا در راحتی زندگی کنیم!

17- » إسرتجعُت حاسويب من الّدكان الّذي يَختّص بتصليح الوسائل الكهربائية! «:

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

2( به مغازه ای که تخصصش درست کردن کامپیوتر و وسایل برقی بود برگشتم! 

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

4( از مغازه ای که کارش تعمیر وسایل با برق بود کامپیوترم را پس گرفتم!
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18- » عيون الخّفاش يَفتحها ظالُم الّليل عندما يُبَسط عىل كّل األشياء، و تُغلُقها ضياُء الّشمس الّتي نَجد طريَقنا بنورها!«: 

1( با تاریکی شب که بر همه چیز گسرتده است چشامن خفاش باز می شود، و نور خورشید که با روشنی آن راه خود را می یابیم آنها را می بندد! 

2( تاریک بودن شب که بر همه چیزها گسرتده است چشامن خفاش را باز می کند، و روشنی خورشید که نورش هدایتامن می کند آنها را می بندد! 

3( چشامن خفاش را تاریکیهای شبانه که بر همه چیز گسرتده می شود باز می مناید، و روشنایی خورشید که بوسیله نور آن هدایت می یابیم آنها را می بندد! 

4( چشامن خفاش را تاریکی شب هنگامی که بر همه چیزها گسرتده می شود باز می کند، و نور خورشید که با روشنائی آن راه خود را می یابیم آنها را می بندد! 
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20- » لهذه املحافظة عدٌد كثري من املصانع، كام لها صناعات تُصَنع بيد اإلنسان و قد كانت معروفًة منذ القديم!«:
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2( این استان دارای تعدادی زیاد کارخانه است، هامنطور که صنایعی دارد که با دست انسان ساخته شده است و از قدیم شناخته شده بود!  

3( تعداد بسیاری کارخانه برای این استان است، هامنگونه که دارای صنعتهایی است که بدست انسان ساخته شده و از زمانهای گذشته معروف شده بود! 
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21- )يا أيها الّذين آمنوا کُتب عليكم الصيام كام كُتب عىل الذين من قبلكم لعلكم تتقون(:ای کسانیکه ایامن آورده اید؛       

1( بر شام روزه را مقرر کردند و نیز بر کسانی که قبل از شام بوده اند، باشد که از خدا برتسید! 

2( بر شام روزه را نوشته اند و بر کسانی که پیش از شام بوده اند، باشد که تقوای خدا پیشه کنید! 

3( روزه را بر شام واجب کرده اند هامنگونه که بر پیشینیان شام واجب کردند، تا شاید پرهیزگار شوید! 

4( روزه بر شام مقرر شده هامنطور که بر کسانی که قبل از شام بوده اند مقرر شد، تا شاید تقوا پیشه کنید! 

22- ))ُسئل النبي )ص(: أي املال خیر؟ قال: زرع زرعه صاحبه!((:

1( از پیامرب )ص( سؤال پرسیدند: کدامین مال، خوب است؟! فرمود: کشتی که صاحبش آن را بکارد!

2( از پیامرب )ص( پرسیده شد: کدام مال، بهرت است؟! فرمود: کشتی که صاحبش آن را کاشته است!

3( از پیامرب )ص( سؤالی پرسیده شد: چه مالی، خوب است؟! فرمود: آن کشتی که صاحبش آن را کاشته باشد! 

4( از پیامربمان )ص( پرسیده شد: چه مالی، بهرتین است؟! فرمود: کشتی که صاحبش اقدام به کاشت آن کند! 

23- » هناك كلامٌت تَجري عىل أقالم بعض الُشعراء أِلّول مرة تَدلُّ عىل مفاهيم جديدٍة لَم يكن يَعرفها اآلخرون!«: 

1( کلامتی وجود دارند که برای بار اول بر قلمهای بعضی از شاعران جاری می شوند در حالی که بر مفهوم جدیدی که دیگران آنها را منی شناسند، داللت دارد!  

2( وجود دارد کلامتی که بعضی از شعرا برای اولین مرتبه بر قلمهای خود جاری می کنند که بر مفاهیمی جدید داللت می کند که آن را دیگران منی شناختند! 

3( آنجا، کلامتی است که بعضی شاعران اولین مرتبه، بر قلمهایشان جاری می کنند و بر مفهوم جدید که دیگران آنها را منی شناخته اند داللت دارد!

4( کلامتی هستند که بر قلمهای بعضی شعرا برای اولین بار جاری می شوند که بر مفاهیم جدیدی داللت می کنند که دیگران، آنها را منی شناختند! 
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وا ما بأنفسهم«: 24- »إّن اللَّه ال يُغريِّ ما بقوٍم حّتى يُغريِّ

1( هامنا الله چیزی را که در دل قوم وجود دارد دگرگون منی کند مگر وقتی که درون خویش را دگرگون کنند! 

2( قطعاً الله در آنچه در اقوام وجود دارد تغییر ایجاد منی کند مگر زمانی که آنچه در دلهایشان هست تغییر کند! 

3( هامنا خداوند آنچه را در قومی هست تغییر منی دهد تا اینکه آنچه را در دلهای خود دارند تغییر دهند! 

4( قطعاً خداوند چیزی را که در دل اقوام هست دگرگون منیسازد مگر اینکه ابتدا دلهای خود را دگرگون منایند! 

25- » هناك يف عمق ظالم املحيط أسامٌك ُمضيئة اُشاهدها أنا متعجًبا!«:      

1( در عمق تاریک اقیانوس ماهیهایی نورانی اند و من آنها را متعجبانه مشاهده می کنم! 

2( در اعامق تاریک اقیانوس ماهیهای نورانی هستند که من با شگفتی به آنها نگاه می کنم! 

3( در عمق تاریکی اقیانوس ماهیهایی نورانی وجود دارد که من آنها را با تعجب مشاهده می کنم! 

4( در تاریکی اعامق اقیانوس ماهیهایی نورانی وجود دارند، من در حالی که متعجبم آنها را می نگرم! 

26- » الجاسوُس الّذي أرسلْناه اىل صفوف األعداِء جاء بهذه املعلوماِت الّسيّة «:

1( جاسوس كىس است كه به صفوف دشمن فرستاده مى شود و معلومات رّسى را مى آورد!

2( جاسوىس را كه به صفوف دشمن فرستاديم با اين اطالعات رّسى نزد ما آمد!

3( جاسوس كىس است كه او را به صفوف دشمن مى فرستيم تا اين اطالعات رّسى را بياورد!

4( جاسوىس را كه به صفوف دشمنان فرستاديم، اين اطالعات رّسى را آورد! 

27- »کان ذلک العاملُ یُميض أوقاته باملطالعة و الّدراسة و الیبتعد عن الّنشاط لحظًة علی رغم الظّروف القاسیة!«:

1( متام وقت آن عامل در مطالعه و پژوهش می گذشت، و با وجود رشایط سخت یک لحظه از فعالیّت دور منی شد!

2( آن دانشمند اوقات خود را به مطالعه و تحقیق می گذرانْد و با وجود رشایط سخت، لحظه ای از فعالیت دور منی شد!

3( وقت آن دانشمند به مطالعه و تحقیق می گذشت در حالیکه علی رغم رشایط سخت لحظه ای از کار دور منی شود!

4( آن عامل اوقاتش را در مطالعه و پژوهش می گذرانَد در حالیکه علی رغم رشایط سختش حتّی یک لحظه از کار دور منی شود! 

موا ألنفسكم من خريٍ تَجدوه عند الله﴾ : 28- ﴿و ما تُقدِّ

1( هر چه از نیکیهای خود پیش بفرستید آنها را نزد الله می یابید!

2( آنچه از کارهای خیر برای خود تقدیم کنید آنها را نزد الله باز می یابید! 

3( آنچه را از خوبی برای خودتان پیش بفرستید آن را نزد خداوند می یابید!

4( هرچه را از نیکویی به خودتان تقدیم کنید آنها را در نزد خداوند باز می یابید! 

29- »إن نسأل شیئاً من صاحبتنا الحقیقّیة فهی ال ترّدنا خائبات و تعیننا فی املشکلة!«:

١( اگر چیزی را از دوست واقعی مان بخواهیم، پس او ما را ناامید برمنی گرداند و در مشکل ما را یاری می کند!

2( هرگاه از دوست واقعی مان چیزی را بخواهیم، پس او ما را ناامید برمنی گرداند و در آن مشکل یاری مان می کند!

3( اگر از دوست واقعی چیزی بخواهیم، پس او ناامیدی را به سوی ما منی فرستد و در مشکل یاری مان می کند!

4( اگر از دوست واقعی خود چیزی را درخواست کنیم، پس او ما را ناامید برمی گرداند؛ چه بسا در مشکل یاری می شویم!
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30- » إّن املؤمني الّذين يُضّحون بأنفسهم يف سبيل هداية اإلنسان، مجهولون غالًبا!«:        

1( مؤمنانی که در راه هدایت انسان، جانهای خود را فدا می کنند، اغلب ناشناخته اند! 

2( مؤمنان هامن کسانی اند که در راه هدایت انسان، جان خویش را قربانی کرده و غالباً پنهانند! 

3( مؤمنانی که در راه هدایت کردن انسان، از جان خود می گذرند. اکرث اوقات آن را پنهان می کنند! 

4( مؤمنان کسانی هستند که در راه هدایت شدن نفسهایشان، از خود گذشته و بیشرت وقتها شناخته نیستند! 

31- » الحرب يف سبيل الحّق ال تُتعب طالبيه، بل تُقّويهم!«: 

1( این نربد در راه حق است، طلب کنندگان آن را خسته منی کند، بلکه آنها را قوی می کند!  

2( جنگ در راه حق، طلب کنندگان آن را خسته منی کند، بلکه آنها را قوی می سازد!

3( طالبان جنگ، از نربد در مسیر حقیقت خسته نشده، بلکه قدرت می یابند!

4( مبارزه در راه حقیقت است که طالبانش خسته نشده بلکه قوی میشوند! 

32- إّن االمتحانات تساعد الطالبات لتعلّم دروسهّن فليعلمَن ذلك و يُطالعن الدروس«: 

1( به درستی که امتحان ها به دانش آموزان برای یادگیری درس هایشان یاری می رساند، پس باید آن را بدانند و درسها را مطالعه کنند! 

2( اگر امتحانات به دانش آموزان برای یادگیری درسشان کمک کند، پس آن را می فهمند و درسها را می خوانند! 

3( هامنا امتحانات به دانش آموز برای یادگیری درس ها یاری رسانده است، پس برای اینکه آن را بدانند باید درس هایشان را مطالعه کنند! 

4( امتحانات به دانش آموزان برای یاد گرفنت درس هایشان کمک می کند، پس باید آن را می دانستند و درسها را مطالعه می کردند! 

غری أن نذهب غداً رأس الّساعة الّتاسعة و الّنصف إلی املتحف ملشاَهدة اآلثار الّتاریخّیة!«:  33- »قّررُت مع اُختي الصُّ

1( باخواهرکوچکم قرار گذاشتیم فردا رس ساعت نه و نیم برای بازدید از آثار باستانی به موزه برویم!

2( من با خواهر کوچکرتم قرار گذاشتم رس ساعت نه و نیم فردا به دیدار آثار باستانی موزه ها برویم!

3( من و خواهرم صغری قرار گذاشتیم رأس ساعت نه و نیم فردا به مشاهده آثار تاریخی موزه ها برویم!

4( با خواهر کوچکرتم قرار گذاشتم که فردا رأس ساعت نه و نیم برای مشاهده آثار تاریخی به موزه برویم! 

34- » إنّها من أعجب األسامك، تغذيُتها َصعبة عىل الهواة أِلنّها تُحّب أن تأكل صيَدها حيَّا!«:   

1( آن از ماهیهای عجیبی است که تغذیه اش برای عالقمندان سخت است برای اینکه دوست دارد شکار زنده بخورد! 

2( او از شگفت ترین ماهیانی است که برای عالقمندان، غذا دادنش سخت است زیرا او خوردن زنده شکار را دوست دارد! 

3( او از ماهیان شگفت آوری است که برای عالقمندان، تغذیه اش سخت دشوار است زیرا زنده خوردن صید را دوست دارد! 

4( آن از عجیب ترین ماهیهاست، غذا دادن به او برای عالقمندان دشوار است زیرا دوست دارد که صید خود را زنده بخورد! 

35- » الغريب يف هذه الظّاهرة أنَّ األسامك متعلِّقٌة مبياه املحيط األطليّس الّذي هو أبعد من هناك مبائتي كيلومرت!«:

1( عجیب است در این پدیده که ماهیان متعلق به آبهای اقیانوس اطلسی است که دویست کیلومرت دور ازآنجاست! 

2( عجیب در این پدیده این است که ماهیها به آبهای اقیانوس اطلسی که دویست کیلومرت دورتر از آنجاست تعلق دارد! 

3( در این پدیده، شگفت آور است که این ماهیان به آبهای اقیانوس اطلسی تعلق دارند که از آنجا دویست کیلومرت دورتر است! 

4( در این پدیده، شگفتی در این است که این ماهیها به آبهای اقیانوس اطلس متعلقند که از آنجا دویست کیلومرت، دور میباشد! 
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36-»يَُعدُّ الحوُت األزرُق من أكرب الكائنات الحّية يف العامل و يَبلُغ وزنه مئة و سبعي طُّناً تقریباً« 

1( نهنگ آبی از بزرگرتین موجودات زنده در جهان به شامر می رود و وزن آن تقریبا به صد و هفتاد تن می رسد! 

2( از بزرگ ترین موجودات زنده در جهان، نهنگ آبی است که وزن آن حدودا هفتاد و یک تن است! 

3( نهنگ آبی بزرگ ترین موجود زنده در جهان به شامر می آید و وزن آن تقریبا به صد و هفتاد تن می رسد! 

4( یکی از بزرگ ترین موجودات زنده جهان نهنگ آبی بوده است که وزن آن تقریبا صد و نود تن می باشد! 

37- » إن سمعَت كالماً تَعلمه فهو تذكُّر، و إن ال تعلمه ففكِّر فيه!«:

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

2( هرگاه سخنی را شنیدی که می دانستی پس آن تذکر بوده است، و اگر منی دانی پس در مورد آن بیاندیش! 

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

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

38- وال تُبطلوا صدقاتكم باملّن و األَذي، كالّذي يُنفق مالَه رِئاَء الّناس :

1( بوسیله منت نهادن و اذیت کردن صدقات را از بین نربید، چون انفاق مال است برای ریاکاری مقابل مردمان!

2( صدقه های خود را با منت و اذیت باطل نسازید، زیرا چون کسی خواهد بود که برای تظاهر مقابل مردم مال می بخشد!

3( صدقات خود را با منت نهادن و آزار رساندن باطل نکنید، همچون کسی که مال خود را برای ریاکاری مقابل مردم می بخشد! 

4( با منت وآزار صدقه های خود را از بین نربید،همچون انفاق کردن کسانی که مال را انفاق میکنند برای ریاکردن مقابل مردمان!

39- »ال يَرتك من األوالد والَديهم إاّل من يعتقد أنّهام ليسا بحاجة إليه و هام يف صّحة!«: 

1( فرزندان والدین خودشان را ترک منی کنند مگر معتقد به این باشند که آنها در سالمتند و نیاز به او ندارند!

2( از میان فرزندان فقط کسی والدین را ترک می کند که عقیده داشته باشد که آنان سالمتی دارند و نیازمند به او نیستند! 

3( تنها کسی در میان فرزندان پدر و مادر را ترک می کند که بر این عقیده باشد که آنان به او نیازمند نیستند و در سالمتند!  

4( از فرزندان فقط کسی پدر و مادرش را ترک می کند که معتقد باشد آنها به او نیاز ندارند و هر دو در سالمت هستند! 

40- ﴿اصرب اّن َوعد الله حٌق، و استغفر لذنبک...﴾:

1( صرب پیشه کن هامنا وعده خداوند حق است، و برای گناهت آمرزش بخواه.

2( شکیبایی پیشه کن زیرا وعده الله بحق است، و برای گناهانت استغفار کن.

3( صرب را پیشه خود بساز که وعده الله حقیقت است، و برای گناه تو مغفرت خواست.

4( شکیبایی نشان بده هامنا وعده خدای تو حقیقت است و برای گناهان خویش آمرزش طلب کن. 

41- )هذه الَحَيواناُت لََها ذاكرٌة قويٌّة و تستطيع أْن ترشَد اإلنساَن اىل مكان سقوِط الطّائرات(:

1( اين حيوانات حافظه شان خيىل قوى است و مى توانند انسان را به مكان سقوط هواپيام راهناميى كنند!

2( اين ها حيواناىت هستند كه حافظه شان قوى است و مى توانند انسان را به محّل سقوط هواپيامها برسانند!

3( اين حيوانات حافظه اى قوى دارند و مى توانند انسان را به مكان سقوط هواپيامها راهناميى كنند!

4( اين ها حيواناىت هستند كه حافظه اى قوى دارند و مى توانند انسان را به محل سقوط هواپيامها برسانند! 
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36-»يَُعدُّ الحوُت األزرُق من أكرب الكائنات الحّية يف العامل و يَبلُغ وزنه مئة و سبعي طُّناً تقریباً« 

1( نهنگ آبی از بزرگرتین موجودات زنده در جهان به شامر می رود و وزن آن تقریبا به صد و هفتاد تن می رسد! 

2( از بزرگ ترین موجودات زنده در جهان، نهنگ آبی است که وزن آن حدودا هفتاد و یک تن است! 

3( نهنگ آبی بزرگ ترین موجود زنده در جهان به شامر می آید و وزن آن تقریبا به صد و هفتاد تن می رسد! 

4( یکی از بزرگ ترین موجودات زنده جهان نهنگ آبی بوده است که وزن آن تقریبا صد و نود تن می باشد! 

37- » إن سمعَت كالماً تَعلمه فهو تذكُّر، و إن ال تعلمه ففكِّر فيه!«:

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

2( هرگاه سخنی را شنیدی که می دانستی پس آن تذکر بوده است، و اگر منی دانی پس در مورد آن بیاندیش! 

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

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

38- وال تُبطلوا صدقاتكم باملّن و األَذي، كالّذي يُنفق مالَه رِئاَء الّناس :

1( بوسیله منت نهادن و اذیت کردن صدقات را از بین نربید، چون انفاق مال است برای ریاکاری مقابل مردمان!

2( صدقه های خود را با منت و اذیت باطل نسازید، زیرا چون کسی خواهد بود که برای تظاهر مقابل مردم مال می بخشد!

3( صدقات خود را با منت نهادن و آزار رساندن باطل نکنید، همچون کسی که مال خود را برای ریاکاری مقابل مردم می بخشد! 

4( با منت وآزار صدقه های خود را از بین نربید،همچون انفاق کردن کسانی که مال را انفاق میکنند برای ریاکردن مقابل مردمان!

39- »ال يَرتك من األوالد والَديهم إاّل من يعتقد أنّهام ليسا بحاجة إليه و هام يف صّحة!«: 

1( فرزندان والدین خودشان را ترک منی کنند مگر معتقد به این باشند که آنها در سالمتند و نیاز به او ندارند!

2( از میان فرزندان فقط کسی والدین را ترک می کند که عقیده داشته باشد که آنان سالمتی دارند و نیازمند به او نیستند! 

3( تنها کسی در میان فرزندان پدر و مادر را ترک می کند که بر این عقیده باشد که آنان به او نیازمند نیستند و در سالمتند!  

4( از فرزندان فقط کسی پدر و مادرش را ترک می کند که معتقد باشد آنها به او نیاز ندارند و هر دو در سالمت هستند! 

40- ﴿اصرب اّن َوعد الله حٌق، و استغفر لذنبک...﴾:

1( صرب پیشه کن هامنا وعده خداوند حق است، و برای گناهت آمرزش بخواه.

2( شکیبایی پیشه کن زیرا وعده الله بحق است، و برای گناهانت استغفار کن.

3( صرب را پیشه خود بساز که وعده الله حقیقت است، و برای گناه تو مغفرت خواست.

4( شکیبایی نشان بده هامنا وعده خدای تو حقیقت است و برای گناهان خویش آمرزش طلب کن. 

41- )هذه الَحَيواناُت لََها ذاكرٌة قويٌّة و تستطيع أْن ترشَد اإلنساَن اىل مكان سقوِط الطّائرات(:

1( اين حيوانات حافظه شان خيىل قوى است و مى توانند انسان را به مكان سقوط هواپيام راهناميى كنند!

2( اين ها حيواناىت هستند كه حافظه شان قوى است و مى توانند انسان را به محّل سقوط هواپيامها برسانند!

3( اين حيوانات حافظه اى قوى دارند و مى توانند انسان را به مكان سقوط هواپيامها راهناميى كنند!

4( اين ها حيواناىت هستند كه حافظه اى قوى دارند و مى توانند انسان را به محل سقوط هواپيامها برسانند! 
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42- »كانت املدرسة قد دعت بعض صديقايت إىل حفلة نجاحنا بعد امتحانات نهاية السنة!«:

1( پس از امتحانات آخر سال، مدرسه بعضی دوستانم را به جشن قبولیامن دعوت کرده بود! 

2( بعد از قبولی در امتحانات پایان سال، مدرسه برخی دوستان را به جشن قبولی ام دعوت کرد! 

3( مدرسه ی ما بعد از امتحانات پایان سال، برای جشن موفقیت ما بعضی دوستان را دعوت کرده بود! 

4( مدرسه به خاطر قبول شدن ما در امتحانات آخر سال، برخی دوستان را به جشن قبولی ما دعوت کرد! 

43- » إلزم التفكّر و التعلّم فُهام أمران قد شّجع اإلسالم املسلمي بهام منذ ظهوره!« :

1( همراه تفکر و آموخنت باش، زیرا این امور از ابتدای ظهور اسالم مورد تأکید بوده و مسلامنان به آن تشویق شده اند!

2( تفکر و تعلیم بر تو واجب است، چه این دو امر هامن است که اسالم از ابتدای ظهور به مسلامنان تأکید کرده است!

3( بر تفکر و آموزش متعهد باش، زیرا آنها اموری هستند که اسالم از ابتدای ظهورش مسلمین را بدانها تشویق کرده است! 

4( پای بند تفکر و یادگیری باش، چه آنها دو امری هستند که اسالم از ابتدای ظهورش مسلامنان را بدانها تشویق کرده است! 

44- اليوم أكملت لكم دينكم و أتمت عليكم نعمتي :

1( دینتان را امروز کامل گردانیده ام و نعمتتان را برایتان به امتام رسانده ام! 

2( امروز دینتان را برای شام کامل کردم و نعمت خود را بر شام متام گردانیدم! 

3( امروز است که دین را برایتان به کامل رساندم و نعمتتان را بر شام متام کردم! 

4( دین را امروز برایتان به کامل رسانیدم و نعمت خویش را برایتان به امتام رساندم! 

45- و إمّنا ولّيكم الله و رسوله و الّذين آمنوا ...:

1( ولی شام فقط الله است و رسول او و کسانی که ایامن آورده اند .... 

2( هامنا ولی شام خداوند است و پیامربش و هرکس ایامن بیاورد ... 

3( رسور شام بدون شک الله است و پیامرب و آنکه ایامن آورده است ... 

4( بدرستی که خداوند رسور شام است و رسول او و کسی که ایامن آورده است .. 

46- » إّن اإلنسان الّذي يجد طعاماً مناسباً لفكره سُتصبح قدرته للفهم و العمل أكرث!«: 

1( انسانی که غذای مفیدی را برای اندیشه خود بیابد نیرویش برای فهم و عمل، بیشرت شده است! 

2( انسانی که غذای مناسبی برای فکر خود می یابد نیرویش برای فهم و عمل، بیشرت خواهد شد! 

3( اگر انسان غذای مناسبی را برای اندیشه خود بیابد نیرویش برای فهم و عمل، بیشرت خواهد شد! 

4( انسان کسی است که غذای مفیدی را برای فکر خود یافته و نیرویش برای فهم و عمل، بیشرت شده است! 

47- » ملا نقلُت لصديقي الخرب الّذي كنت أسمعه دامئاً، قال يل: إين كنت قد سمعت هذا الخرب مراّراً قبل هذا!«: 

1( آنگاه که به دوستم گفتم این خرب را پیوسته میشنوم، او به من گفت: من همین خرب را بارها پیش از این شنیده بودم! 

2( وقتی خربی را که دامئا میشنیدم برای دوستم نقل کردم، به من گفت: من این خرب را قبل از این بارها شنیده بودم! 

3( هنگامیکه این خرب را که مرتباً میشنیدم برای دوستم گفتم،او به من گفت: من نیز همین خرب را پیش از این به دفعات شنیده ام! 

4( زمانی که داشتم برای دوستم خربی را که بارها شنیده بودم نقل می کردم، به من گفت: من هم این خرب را قبل از این به دفعات شنیده ام! 
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48-  » هذه الصخرة صعبة و الثُّقب الّذي اُحِدث فيها يُعلّمني بأّن اإلرادة القويّة مؤثّرة جّداً!«: 

1( این سنگ سخت سوراخی بوجود آورده که به من مؤثر بودن اراده قوی را آموخته است!

2( این سنگ سخت و سوراخی که در آن بوجود آمده مؤثر بودن اراده قوی را به من آموخته است! 

3( این سنگ، سخت است و سوراخی که در آن ایجاد شده به من می آموزد که اراده قوی بسیار مؤثر است!  

4( این سنگ، سخت است در حالی که سوراخ ایجاد شده در آن به ما یاد می دهد که اراده قوی خیلی مؤثر است! 

49- » نعم اإلنسان اإلنسان الّذي يكون صادقاً يف أعامله و يلتزم الصدق و األمانة يف حياته!«: 

1( انسان راستگو خوب انسانی است زیرا به امانتداری و راستگویی در زندگی، آراسته است! 

2( خوب انسانی است انسان راستگو، زیرا به راستگویی و امانتداری در زندگی، پایبند است! 

3( راستگویی برای انسان خوب است، چه او به راستگویی و امانتداری در زندگیش متعهد می شود! 

4( خوب انسانی است انسانی که در اعامل خود صادق باشد، و در حیات خود به راستگویی و امانتداری ملتزم باشد! 

50- » إّن الَهمس الّذي یمنعک عن التعلّم يف الّصف، یرضّک رضراً ال تتنّبه إلیه إاّل يف نهایة الّسنة«:

1( آهسته سخن گفتنی که تو را از آموزش در کالس باز دارد،کامال به تو رضری میزند که متوجه آن منی شوی مگر در پایان سال!

2( در کالس درگوشی سخن گفنت، تو را آموختنی باز می دارد که به تو قطعا رضر می زند متوجه آن منی شوی مگر در پایان سال!

3( آهسته سخن گفنت درکالس تو را از یادگیری باز میدارد و به تو رضر میزند به گونه ای که فقط درپایان سال متوجهش میشوی!

4( پچ پچ کردنی که تو را از آموخنت در کالس باز دارد، به تو رضر می زند که فقط در پایان سال متوجه آن می شوی! 

51- » املشّقات الّتي تحملّتها يف طريقي إىل الّتقّدم، تبدو يل اآلن صغرية و سهلة !«:

1( در راه به سوی کامل سختیهایی کشیدم که اآلن به نظرم کوچک و راحت می آید! 

2( آنچه از سختی به سمت ترقی تحمل کردم، حاال دیگر در نظرم کوچک است و ساده!  

3( مشقتهایی را که در راهم به سوی پیشفت تحمل کردم، اکنون به نظرم کوچک و آسان می آیند! 

4( سختیهای زیادی در راه من به سمت پیشفت و ترقی بود که اکنون به نظرم کوچک می رسند و ساده! 

52- »أجود الّناس من یحمی األهل فی الّشدائد و یلتزم بالّسالم!«:

1( مردم کسی را که از خانواده در سختی ها نگهداری می کند و به آشتی پایبند است، می بخشند!

2( کسی که از خانواده در سختی حامیت می کند و به صلح پایبندی دارد، بخشنده ترین میان مردم است!

3( بخشنده ترین مردم است آنکه در گرفتاری ها از خانواده اش نگهداری می کند و به آشتی پایبند است!

4( بخشنده ترین مردم کسی است که در گرفتاری ها از خانواده حامیت می کند و به صلح پایبند می شود!

53- » الّشباب الّذين يعيشون يف وفور النعمة يقفون يف وجه املصاعب أقّل من الّسائرین !«:

1( از جوانان آنانکه در برابر دشواری کمرت از سایرین ایستادگی می کنند،در فراوانی نعمت زندگی کرده اند! 

2( جوانان هامن کسانی اند که در وفور نعمت برس برده و کمرت از سایرین در برابر سختی، مقاومت کرده اند!  

3( از جوانان کسانی که در فراوانی نعمت زندگی می کنند، مقابل دشواریها کمرت از دیگران می ایستند!  

4( جوانانی که در وفور نعمت زندگی می کنند در برابر سختیها کمرت از دیگران ایستادگی می کنند! 
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48-  » هذه الصخرة صعبة و الثُّقب الّذي اُحِدث فيها يُعلّمني بأّن اإلرادة القويّة مؤثّرة جّداً!«: 

1( این سنگ سخت سوراخی بوجود آورده که به من مؤثر بودن اراده قوی را آموخته است!

2( این سنگ سخت و سوراخی که در آن بوجود آمده مؤثر بودن اراده قوی را به من آموخته است! 

3( این سنگ، سخت است و سوراخی که در آن ایجاد شده به من می آموزد که اراده قوی بسیار مؤثر است!  

4( این سنگ، سخت است در حالی که سوراخ ایجاد شده در آن به ما یاد می دهد که اراده قوی خیلی مؤثر است! 

49- » نعم اإلنسان اإلنسان الّذي يكون صادقاً يف أعامله و يلتزم الصدق و األمانة يف حياته!«: 

1( انسان راستگو خوب انسانی است زیرا به امانتداری و راستگویی در زندگی، آراسته است! 

2( خوب انسانی است انسان راستگو، زیرا به راستگویی و امانتداری در زندگی، پایبند است! 

3( راستگویی برای انسان خوب است، چه او به راستگویی و امانتداری در زندگیش متعهد می شود! 

4( خوب انسانی است انسانی که در اعامل خود صادق باشد، و در حیات خود به راستگویی و امانتداری ملتزم باشد! 

50- » إّن الَهمس الّذي یمنعک عن التعلّم يف الّصف، یرضّک رضراً ال تتنّبه إلیه إاّل يف نهایة الّسنة«:

1( آهسته سخن گفتنی که تو را از آموزش در کالس باز دارد،کامال به تو رضری میزند که متوجه آن منی شوی مگر در پایان سال!

2( در کالس درگوشی سخن گفنت، تو را آموختنی باز می دارد که به تو قطعا رضر می زند متوجه آن منی شوی مگر در پایان سال!

3( آهسته سخن گفنت درکالس تو را از یادگیری باز میدارد و به تو رضر میزند به گونه ای که فقط درپایان سال متوجهش میشوی!

4( پچ پچ کردنی که تو را از آموخنت در کالس باز دارد، به تو رضر می زند که فقط در پایان سال متوجه آن می شوی! 

51- » املشّقات الّتي تحملّتها يف طريقي إىل الّتقّدم، تبدو يل اآلن صغرية و سهلة !«:

1( در راه به سوی کامل سختیهایی کشیدم که اآلن به نظرم کوچک و راحت می آید! 

2( آنچه از سختی به سمت ترقی تحمل کردم، حاال دیگر در نظرم کوچک است و ساده!  

3( مشقتهایی را که در راهم به سوی پیشفت تحمل کردم، اکنون به نظرم کوچک و آسان می آیند! 

4( سختیهای زیادی در راه من به سمت پیشفت و ترقی بود که اکنون به نظرم کوچک می رسند و ساده! 

52- »أجود الّناس من یحمی األهل فی الّشدائد و یلتزم بالّسالم!«:

1( مردم کسی را که از خانواده در سختی ها نگهداری می کند و به آشتی پایبند است، می بخشند!

2( کسی که از خانواده در سختی حامیت می کند و به صلح پایبندی دارد، بخشنده ترین میان مردم است!

3( بخشنده ترین مردم است آنکه در گرفتاری ها از خانواده اش نگهداری می کند و به آشتی پایبند است!

4( بخشنده ترین مردم کسی است که در گرفتاری ها از خانواده حامیت می کند و به صلح پایبند می شود!

53- » الّشباب الّذين يعيشون يف وفور النعمة يقفون يف وجه املصاعب أقّل من الّسائرین !«:

1( از جوانان آنانکه در برابر دشواری کمرت از سایرین ایستادگی می کنند،در فراوانی نعمت زندگی کرده اند! 

2( جوانان هامن کسانی اند که در وفور نعمت برس برده و کمرت از سایرین در برابر سختی، مقاومت کرده اند!  

3( از جوانان کسانی که در فراوانی نعمت زندگی می کنند، مقابل دشواریها کمرت از دیگران می ایستند!  

4( جوانانی که در وفور نعمت زندگی می کنند در برابر سختیها کمرت از دیگران ایستادگی می کنند! 
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54-  حينام أنظُر إىل الطّيور الّتي عىل أغصان الّشجرة الّنرضة، هذا املنظر يُوِجد يل صورة جميلًة من الحياة!«:

1( هنگامی که به پرندگانی که بر روی شاخه های تازه درخت هستند می نگرم، این منظره، تصویر زیبایی از زندگی برایم پدید     می آورد!

2( زمان مشاهده پرندگان روی شاخه های تازه درختان، این صحنه، تصویر زیبا از زندگی کردن برای من ایجاد می کند! 

3( آن هنگام که پرندگان را روی شاخه درختان تازه می بینم، این صحنه، یک تصویر زیبا از زندگی برایم ایجاد می مناید!

4( زمانیکه به پرندگان که روی شاخه های تازه درختان اند نگاه کردم، این منظره باعث ایجاد یک تصویر زیبا از زندگی برای من شد! 

55-  »قد سمعت أن إعصارة شديدة سيحدث يف املحيط الذي يبعد مسافة مائتي كيلومرت عن تلك الغابة!«:

1( شنیده ام که گردباد شدیدی در اقیانوسی که به مسافت دویست کیلومرت از آن جنگل دور است، رخ خواهد داد! 

2( شنیده ام که طوفان شدیدی در محیطی که به مسافت دویست کیلومرت از این جنگل دور است، اتفاق خواهد افتاد! 

3( فهمیدم که گردباد شدیدی در دریایی که به مسافت صد کیلومرت از آن جنگل دور است، اتفاق افتاده است! 

4( شنیده ام که طوفان شدیدی در اقیانوسی که به مسافت صد کیلومرت از آن بیابان دور است، رخ خواهد داد! 

56- » هناك تحت عيون بعض األسامك نوع من البكترييا يُحّول ظالم املحيطات إىل نهار ميضء!«:

1( نوعی از باکرتی در زیر چشامن بعضی از ماهیان وجود دارد که تاریکی اقیانوس ها را به روزی روشن تبدیل می کند! 

2( آن جا در زیر چشامن برخی از ماهیان نوعی باکرتی وجود دارد که اقیانوس های تاریک را به روزی روشن تبدیل می کند!

3( نوعی از ماهیان در زیر چشامنشان باکرتی هایی وجود دارد که تاریکی اقیانوس ها را به روشنایی روز تبدیل می کند! 

4( نوعی از باکرتی در زیر چشامن ماهیان رشد میکند که باعث تبدیل تاریکی اقیانوس ها به روز روشن هستند! 

57- »كنُت اُفكِّر يف نفيس هل ُيكن أن تكون قد ُخلقت الّسامُء و األرض و كلُّ ما فيهام من دون حكمة!«:

1( با خویش در اندیشه ام که آیا امکان دارد این آسامن و زمین و همه چیز که در آنهاست بی حکمت خلق شود! 

2( با خودم فکر می کنم که آیا ممکن است، آسامن و زمین و هر چه در آن هست بی حکمت خلق شده باشد! 

3( با خود می اندیشیدم، آیا امکان دارد که آسامن و زمین و هر آنچه در آنها است بدون حکمت خلق شده باشد! 

4( با خویشنت خود فکر می کردم آیا ممکن است این آسامن و این زمین و آنچه که در آن هست بدون حکمت خلق شود! 

ی الدّب األکرب!«: رر بین مئات آالف نجمة اُخری يف الّسامء تُسمَّ 58- »هناک سبعة نجوم منیرة کمجموعٍة من الدُّ

1( هفت ستاره نورانی که چون مجموعه ای از مروارید در میان صد هزار ستاره دیگر در آسامن هستند دب اکرب را تشکیل          می دهند.

2( هفت ستاره درخشان که چون مجموعه ای از مروارید ها در میان صدها و هزاران ستاره دیگر در پهنه آسامنند، دب اکرب        می باشند.

3( هفت ستاره درخشان همچون مجموعه ای از مروارید ها در میان صدها هزار ستاره دیگر در آسامن وجود دارد که دب اکرب نامیده می شود.

4( هفت ستاره تابان مجموعه ای چون مروارید هستند که در میان صدها هزار ستاره دیگر در پهنه آسامن قرار دارند و دب اکرب نامیده می شود. 

59- »قد نُساِفر إلی ذلک املیناء الّسیاحّی و لکّننا لن نقرتب من اللّوحة الّتحذیریّة!«:

1( به آن بندر گردشگری مسافرت می کردیم، ولی ما به تابلوهای هشداردهنده نزدیک نخواهیم شد!

2( گاهی اوقات به آن بندر که گردشگری است سفر می کنیم، اما ما به تابلوی هشدارآمیز نزدیک منی شویم!

3( به آن بندر گردشگری گاهی مسافرت می کنیم، ولی ما به این تابلوی هشدارآمیز نزدیک نشده ایم!

4( گاهی به آن بندر گردشگری سفر می کنیم، اما ما به تابلوی هشداردهنده نزدیک نخواهیم شد!
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60- » اللهم، يا من قلت و الصبح إذا تنفس؛ أكتب لنا من أنفاس هذا الصبح خرياً تدركه!«:

خدایا، ای کسی که ...

1( گفتی در حالیکه صبح برآمد، خیر را از نفسهای این صبح برایامن می نویسی تا آن را بفهمیم! 

2( فرمودی در حالیکه صبح بر می آمد، خیری را از نفسهای صبح برایامن می نویسی که آن را بفهمیم! 

3( فرمودی قسم به صبح وقتی بر می آمد، از نفسهای صبح خیر را برایامن بنویس تا آن را درک کنیم! 

4( گفتی قسم به صبح هنگامی که بر آمد، برایامن از نفسهای این صبح خیری را بنویس که آن را درک کنیم! 

61- » طَلبت اُّمنا من املنظّفي أن ينظِّفوا هذه الغرف جّيداً، فنظِّفوها و صارت الغرُف نظيفًة!«:

1( مادرمان از نظافت کنندگان خواست که آن اتاق را خوب متیز کنند، وقتی آن را نظافت کردند، متیز شد! 

2( مادر ما از نظافتچیها درخواست کرد که این اتاق ها را برای اینکه متیز شود، نظافت کنند، و اتاقها نظیف شدا 

3( مادرمان، از نظافتچی ها خواست که این اتاق ها را خوب نظافت کنند، پس آنها را نظافت کردند، و اتاق ها متیز شد!  

4( مادر ما از کسانیکه نظافت می کنند درخواست کرد که این اتاق را نظافت کنند، آنها هم پس از اینکه آن را متیز کردند، اتاق نظیف شد! 

62- » هناك خريٌ يف كٌل شّدة فإنّنا نستطيع أن نعرف بها صديقنا من عدّونا! « 

1( در هر سختی ای خیری وجود دارد،چه ما می توانیم بوسيله آن دوست خود را از دشمنامن بشناسیم!

2( آنجا در هر سختی ای خیری است که توانسته ایم بوسيلة أن دوستان و دشمنان خود را بشناسیم! 

3( آنجا در همه سختیها سود و منفعتی برای ما است زیرا شناحت دوست از دشمن را در پی دارد!

4( در هر سختی ای منافعی هست که شناخنت دوست و دشمن مان را بواسطه آن به دنبال دارد! 

63- »ملّا وصلُت إىل امللجأ املقّدس الّذي كان يقع فوَق جبٍل مرتفع رأيُت أنّه ال يصل إليه إاّل من لهم قوة أكرث!«: 

1( وقتی به پناهگاه مقدس که باالی کوه بلندی قرار داشت رسیدم دیدم که فقط کسانی که قدرت بیشرتی دارند به آن می رسند!

2( هنگامی که به آن پناهگاه مقدس که باالی کوهی بلند واقع است رسیدم، دیدم کسانی که نیروی بیشرت دارند تنها به آن می رسند! 

3( هنگام رسیدن به پناهگاه مقدسی که در بلندی کوه مرتفع واقع است، دیدم فقط کسانی که قدرت بیشرتی دارند، به آن می رسند! 

4( وقتی به آن پناهگاه مقدس رسیدم که در بلندی کوه مرتفعی قرار داشت، کسی را ندیدم که به آنجا برسد مگر کسانی که نیروی بیشرتی داشتند! 

64- »هناك كثريٌ من األشخاص يتحّملون املشّقات يف حياتهم ليكتسبوا املعايل!«: 

1( آنجا بسیارند کسانی که سختیهای زندگی را متحمل می شوند تا بزرگیهایی برایشان بدست آید! 

2( اینجا هستند افراد بسیاری که مشقات را در زندگیشان تحمل کرده، برتریها را بدست می آورند! 

3( بسیاری از اشخاص هستند که مشقات را در زندانیشان تحمل کرده، برتریها را کسب منوده اند! 

4( بسیاری از افراد هستند که در زندگی خود سختیها را تحمل می کنند تا بزرگیها را بدست آورند! 

65- ﴿ أنزَل من الّسامء ماًء فأخَرج به من الّثمرات رزقاً لکم ﴾: 

1( آب را از آسامن نازل کرد و از میوه ها روزی برای شام قرار داد!

2( از آسامن آب را نازل کرد و از مثره ها روزی برای شام بیرون آمد!

3( آبی از آسامن فرو فرستاد و بوسیله آن مثره های رزق را برای شام خارج ساخت!

4( از آسامن آبی فرو فرستاد پس بوسیله آن از میوه ها رزقی را برای شام خارج ساخت! 
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60- » اللهم، يا من قلت و الصبح إذا تنفس؛ أكتب لنا من أنفاس هذا الصبح خرياً تدركه!«:

خدایا، ای کسی که ...

1( گفتی در حالیکه صبح برآمد، خیر را از نفسهای این صبح برایامن می نویسی تا آن را بفهمیم! 

2( فرمودی در حالیکه صبح بر می آمد، خیری را از نفسهای صبح برایامن می نویسی که آن را بفهمیم! 

3( فرمودی قسم به صبح وقتی بر می آمد، از نفسهای صبح خیر را برایامن بنویس تا آن را درک کنیم! 

4( گفتی قسم به صبح هنگامی که بر آمد، برایامن از نفسهای این صبح خیری را بنویس که آن را درک کنیم! 

61- » طَلبت اُّمنا من املنظّفي أن ينظِّفوا هذه الغرف جّيداً، فنظِّفوها و صارت الغرُف نظيفًة!«:

1( مادرمان از نظافت کنندگان خواست که آن اتاق را خوب متیز کنند، وقتی آن را نظافت کردند، متیز شد! 

2( مادر ما از نظافتچیها درخواست کرد که این اتاق ها را برای اینکه متیز شود، نظافت کنند، و اتاقها نظیف شدا 

3( مادرمان، از نظافتچی ها خواست که این اتاق ها را خوب نظافت کنند، پس آنها را نظافت کردند، و اتاق ها متیز شد!  

4( مادر ما از کسانیکه نظافت می کنند درخواست کرد که این اتاق را نظافت کنند، آنها هم پس از اینکه آن را متیز کردند، اتاق نظیف شد! 

62- » هناك خريٌ يف كٌل شّدة فإنّنا نستطيع أن نعرف بها صديقنا من عدّونا! « 

1( در هر سختی ای خیری وجود دارد،چه ما می توانیم بوسيله آن دوست خود را از دشمنامن بشناسیم!

2( آنجا در هر سختی ای خیری است که توانسته ایم بوسيلة أن دوستان و دشمنان خود را بشناسیم! 

3( آنجا در همه سختیها سود و منفعتی برای ما است زیرا شناحت دوست از دشمن را در پی دارد!

4( در هر سختی ای منافعی هست که شناخنت دوست و دشمن مان را بواسطه آن به دنبال دارد! 

63- »ملّا وصلُت إىل امللجأ املقّدس الّذي كان يقع فوَق جبٍل مرتفع رأيُت أنّه ال يصل إليه إاّل من لهم قوة أكرث!«: 

1( وقتی به پناهگاه مقدس که باالی کوه بلندی قرار داشت رسیدم دیدم که فقط کسانی که قدرت بیشرتی دارند به آن می رسند!

2( هنگامی که به آن پناهگاه مقدس که باالی کوهی بلند واقع است رسیدم، دیدم کسانی که نیروی بیشرت دارند تنها به آن می رسند! 

3( هنگام رسیدن به پناهگاه مقدسی که در بلندی کوه مرتفع واقع است، دیدم فقط کسانی که قدرت بیشرتی دارند، به آن می رسند! 

4( وقتی به آن پناهگاه مقدس رسیدم که در بلندی کوه مرتفعی قرار داشت، کسی را ندیدم که به آنجا برسد مگر کسانی که نیروی بیشرتی داشتند! 

64- »هناك كثريٌ من األشخاص يتحّملون املشّقات يف حياتهم ليكتسبوا املعايل!«: 

1( آنجا بسیارند کسانی که سختیهای زندگی را متحمل می شوند تا بزرگیهایی برایشان بدست آید! 

2( اینجا هستند افراد بسیاری که مشقات را در زندگیشان تحمل کرده، برتریها را بدست می آورند! 

3( بسیاری از اشخاص هستند که مشقات را در زندانیشان تحمل کرده، برتریها را کسب منوده اند! 

4( بسیاری از افراد هستند که در زندگی خود سختیها را تحمل می کنند تا بزرگیها را بدست آورند! 

65- ﴿ أنزَل من الّسامء ماًء فأخَرج به من الّثمرات رزقاً لکم ﴾: 

1( آب را از آسامن نازل کرد و از میوه ها روزی برای شام قرار داد!

2( از آسامن آب را نازل کرد و از مثره ها روزی برای شام بیرون آمد!

3( آبی از آسامن فرو فرستاد و بوسیله آن مثره های رزق را برای شام خارج ساخت!

4( از آسامن آبی فرو فرستاد پس بوسیله آن از میوه ها رزقی را برای شام خارج ساخت! 



عربی جامع کنکور انسانی

120

66- ) تَرى الجباَل تَحسبها جامدة و هي ترُّ مّر الّسحاب( :

1( کوهها را می بینی گامن می کنی که ساکن هستند در حالیکه چون ابرها در حرکت می باشند!  

2( کوههایی دیده می شود که بی حرکت می باشند و حال اینکه حرکت آنها چون حرکت ابرها است! 

3( کوهها دیده می شوند گامن می رود جامد هستند و حال اینکه همچون ابرها حرکت می کنند! 

4( کوههایی را می بینی که فکر می کنی بی حرکت هستند در حالی که حرکت آنها چون حرکت ابرها است! 

67- ﴿ ُقل یا أهَل الکتاب تَعالَوا إلی کلمٍة سواٍء بَیننا و بینکم أاّل نَعبد إاّل اللّه...﴾ بگو ای اهل کتاب....  

1( بسمت سخنی یکسان بین ما و خودتان بیایید که بجز خداوند را نپرستیم.

2( به سوی سخنی بیایید که بین ما و شام یکسان بوده است و فقط اللّه را بپرستیم.

3( بسوی کلمه ای بشتابید که بین شام و ما برابر بوده است و به غیر از اللّه را نپرستیم.

4( بسمت کلمه ای یکسان بشتابید که بین ما باشد، و اینکه فقط خداوند را بپرستیم. 

68- »نحتاج لهذه اإلدارة موظّفاً شابّاً ال يدح نفسه و ال يُقلّل من شأن أصدقائه!«:

1( برای این اداره به کارمند جوانی نیازمندیم که خود را نستاید و از مقام دوستانش نکاهد! 

2( این اداره به کارمند جوانی نیازمند است که خود را نپسندد و از جایگاه دوستانش چیزی کم نکند!

3( ما محتاج به این کارمند جوان در اداره هستیم که خود را منی ستاید و از مقام دوستانش منی کاهد!  

4( ما برای این اداره به این کارمند جوان احتیاج داریم که خود را منی پسندد و از شأن دوستانش کم منی کند! 

69- ﴿و أرسلنا إىل فرعوَن رسوالً، فَعيص فرعوُن الرسوَل﴾ 

1( پیامرب را که برای فرعون مبعوث کردیم، فرعون از او اطاعت نکرد!

2( بسوی فرعون رسولی فرستادیم، پس فرعون از آن رسول نافرمانی کرد! 

3( رسولی بسوی فرعون گسیل داشتیم، ولی فرعون از رسول ما رسپیچی کرد!

4( برای فرعون آن پیامرب را ارسال کردیم، پس فرعون بر آن پیامرب عصیان کرد! 

70- »ملّا دخلُت املكتبة شاهدت طاّلباً يُطالعون دروسهم بجّد!«:

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

2( آنگاه که به کتابخانه داخل شدم دانش آموزان را دیدم که دروس خود را با جدیت مطالعه می کنند!

3( آنگاه که وارد کتابخانه ای شدم دانش آموزانی را مشاهده کردم که با جدیت درسهای خود را مطالعه می کنند! 

4( وقتی داخل کتابخانه ای شدم دانش آموزان را مشاهده کردم که بطور جدی درسهای خود را مطالعه می کردند! 

71- أنزَل لكم من الّسامء ماًء فأنبْتنا به حدائَق ذات بهجٍة :

1( از آسامن آب را فرو فرستاد تا بوسیله آن باغهایی برویاند که دارای بهجت و رسور هستند!

2( آبی از آسامن نازل کردیم و از آن آب باغها را رویاندیم که همراه شادمانی و رسور هستند!

3( آب را از آسامن فرو فرستادیم و از آن آب باغهایی که همراه رسور و شادمانی هستند رویاندیم!

4( از آسامن آبی برای شام نازل کرد و بوسیله آن باغهایی که دارای بهجت و رسور هستند رویاندیم! 
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72- » الُفرص الذهبّية تحصل لجميع الناس، و لكّن الّناجحي هم الّذين يقتنصونها! «: 

1( فرصت هایی طالئی وجود دارد که برای همه مردم پیش می آید، ولی تنها پیروزمندان هستند که موفق به شکار آنها می شوند!

2( فرصت های طالئی برای متامی مردم حاصل می گردد، ولی انسانهای موفق هامن کسانی هستند که آنها را شکار می کنند!

3( فرصتهای زرین برای همه انسانها حاصل شدنی است، اما تنها افراد پیروز هستند که شکارش می کنند! 

4( برای متامی مردمان فرصت هایی زّرین به دست می آید، ولی فقط افراد موفّق به شکار آن نایل می شوند! 

73- ) أّعد الله لهم جناٌت تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ...(:

1( خداوند برای آنان باغهایی فراهم کرده که زیر آنها نهرها جاری است در حالی که در آن جاویدان هستند!

2( الله برای آنها باغهایی آماده می کند که در زیر آنها رودخانه هایی جاری است، و در آن جاویدان می باشند! 

3( آماده کرده است خداوند برای ایشان بوستانها را و در زیر آنها رودخانه ها را جاری کرده، و در آن جاویدان هستند! 

4( فراهم ساخته است الله برای ایشان بوستانها را و در زیر آنها نهرهایی جاری ساخته است، و در آن جاویدان می باشند! 

74- » كن كالَنملة، عندما تجعل إصبعك يف مسريها التنتظر، بل تُغرّي طريقها!«:

1( مثل مورچه راهت را تغییر بده هامنطور که وقتی انگشت را در مسیرش قرار بدهی منتظر منی ماند! 

2( چون مورچه ای که راهش را تغییر می دهد باش زمانی که انگشتی در راهش قرار بگیرد، منتظر منی ماند!

3( مانند مورچه ای باش که وقتی انگشتی در راهش قرار بگیرد منتظر منی ماند، بلکه مسیر را تغییر می دهد!

4( مانند مورچه باش هنگامی که انگشتت را در مسیرش قرار دهی منتظر منی ماند، بلکه راهش را تغییر میدهد! 

75- ) لقد أرسلنا من َقبلك ُرسالً إىل قومهم فجاؤوهم بالبّينات (:

1( قبل از تو رسوالنی را برای قومشان ارسال کردیم، و آنها بیّنات را برایشان آوردند! 

2( فرستادگانی را قبل از تو برای مردمشان مبعوث کردیم و آنها معجزاتی با خود آوردند! 

3( رسوالن را پیش از تو برای اقوام آنها ارسال کردیم و آنان بهمراه خویش بناتی آوردند! 

4( پیش از تو پیامربان را برای قوم آنها فرستادیم و آنان دلیل روشن را بهمراه خود آوردند! 

76- »قد َشبَّه الله كالَم من يرفُع ضوئه دون دلیٍل منطقيٍّ بصوت الحامر!«:

1( خداوند کالم کسی را که صدایش را بدون دلیل منطقی بلند کرده به صدای گوش خراش تشبیه میکند! 

2( خداوند سخن کسی را که صدایش را بدون دلیل منطقی بلند میکند به صدای االغ تشبیه می کندا

3( خداوند کالم کسی را که صدای خود را بدون دلیل منطقی بلند کرده به صدای گوش خراش تشبیه کرده است! 

4( خداوند سخن کسی را که صدای خود را بدون دلیل منطقی بلند می کند به صدای االغ تشبیه کرده است! 

77- » قد تَكره أمراً و اللُه جعله خرياً لك و قد تُحّب شيئاً و اللُه جعله رّشاً لك!«:  

1( کاری را احتامالً ناپسند می داری حال اینکه خدا خیر را در آن قرار داده، و چیزی را احتامالً دوست می داری حال اینکه خدا رش را در آن قرار داده است! 

2( شاید کاری را زشت می داری در حالیکه خدا برای تو در آن خیر قرار داده، و شاید چیزی را دوست بداری در حالی که خدا برای تو در آن رش قرار داده!

3( کاری را گاه زشت می پنداری در حالیکه خدا در آن خیری برایت قرار داده، و چیزی را گاه دوست داری در حالی که خدا رشی در آن برایت قرار داده! 

4( گاهی کاری را ناپسند می شامری و حال اینکه خدا آن را برای تو خیر قرار داده است، و گاهی چیزی را دوست داری و حال اینکه خدا آن را برای تو رش قرار 

داده است! 
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72- » الُفرص الذهبّية تحصل لجميع الناس، و لكّن الّناجحي هم الّذين يقتنصونها! «: 

1( فرصت هایی طالئی وجود دارد که برای همه مردم پیش می آید، ولی تنها پیروزمندان هستند که موفق به شکار آنها می شوند!

2( فرصت های طالئی برای متامی مردم حاصل می گردد، ولی انسانهای موفق هامن کسانی هستند که آنها را شکار می کنند!

3( فرصتهای زرین برای همه انسانها حاصل شدنی است، اما تنها افراد پیروز هستند که شکارش می کنند! 

4( برای متامی مردمان فرصت هایی زّرین به دست می آید، ولی فقط افراد موفّق به شکار آن نایل می شوند! 

73- ) أّعد الله لهم جناٌت تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ...(:

1( خداوند برای آنان باغهایی فراهم کرده که زیر آنها نهرها جاری است در حالی که در آن جاویدان هستند!

2( الله برای آنها باغهایی آماده می کند که در زیر آنها رودخانه هایی جاری است، و در آن جاویدان می باشند! 

3( آماده کرده است خداوند برای ایشان بوستانها را و در زیر آنها رودخانه ها را جاری کرده، و در آن جاویدان هستند! 

4( فراهم ساخته است الله برای ایشان بوستانها را و در زیر آنها نهرهایی جاری ساخته است، و در آن جاویدان می باشند! 

74- » كن كالَنملة، عندما تجعل إصبعك يف مسريها التنتظر، بل تُغرّي طريقها!«:

1( مثل مورچه راهت را تغییر بده هامنطور که وقتی انگشت را در مسیرش قرار بدهی منتظر منی ماند! 

2( چون مورچه ای که راهش را تغییر می دهد باش زمانی که انگشتی در راهش قرار بگیرد، منتظر منی ماند!

3( مانند مورچه ای باش که وقتی انگشتی در راهش قرار بگیرد منتظر منی ماند، بلکه مسیر را تغییر می دهد!

4( مانند مورچه باش هنگامی که انگشتت را در مسیرش قرار دهی منتظر منی ماند، بلکه راهش را تغییر میدهد! 

75- ) لقد أرسلنا من َقبلك ُرسالً إىل قومهم فجاؤوهم بالبّينات (:

1( قبل از تو رسوالنی را برای قومشان ارسال کردیم، و آنها بیّنات را برایشان آوردند! 

2( فرستادگانی را قبل از تو برای مردمشان مبعوث کردیم و آنها معجزاتی با خود آوردند! 

3( رسوالن را پیش از تو برای اقوام آنها ارسال کردیم و آنان بهمراه خویش بناتی آوردند! 

4( پیش از تو پیامربان را برای قوم آنها فرستادیم و آنان دلیل روشن را بهمراه خود آوردند! 

76- »قد َشبَّه الله كالَم من يرفُع ضوئه دون دلیٍل منطقيٍّ بصوت الحامر!«:

1( خداوند کالم کسی را که صدایش را بدون دلیل منطقی بلند کرده به صدای گوش خراش تشبیه میکند! 

2( خداوند سخن کسی را که صدایش را بدون دلیل منطقی بلند میکند به صدای االغ تشبیه می کندا

3( خداوند کالم کسی را که صدای خود را بدون دلیل منطقی بلند کرده به صدای گوش خراش تشبیه کرده است! 

4( خداوند سخن کسی را که صدای خود را بدون دلیل منطقی بلند می کند به صدای االغ تشبیه کرده است! 

77- » قد تَكره أمراً و اللُه جعله خرياً لك و قد تُحّب شيئاً و اللُه جعله رّشاً لك!«:  

1( کاری را احتامالً ناپسند می داری حال اینکه خدا خیر را در آن قرار داده، و چیزی را احتامالً دوست می داری حال اینکه خدا رش را در آن قرار داده است! 

2( شاید کاری را زشت می داری در حالیکه خدا برای تو در آن خیر قرار داده، و شاید چیزی را دوست بداری در حالی که خدا برای تو در آن رش قرار داده!

3( کاری را گاه زشت می پنداری در حالیکه خدا در آن خیری برایت قرار داده، و چیزی را گاه دوست داری در حالی که خدا رشی در آن برایت قرار داده! 

4( گاهی کاری را ناپسند می شامری و حال اینکه خدا آن را برای تو خیر قرار داده است، و گاهی چیزی را دوست داری و حال اینکه خدا آن را برای تو رش قرار 

داده است! 
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78- » ُعمر نوعٍ من هذه األشجار الطّویلة العجیبة قد یَصل إلی أکرث من خمسامئة سنٍة «:

1( یک نوع از این درختان بلند، عمرش شگفت انگیز است، گاهی به بیش از پانصد سال می رسد.

2( یک نوع از این درختان بلند شگفت انگیز عمرشان قطعا بیشرت از پانصد سال است.

3( عمر نوعی از این درختان که بلند و عجیب هستند قطعا بیشرت از پانصد سال هستند.

4( عمر نوعی از این درختان بلند عجیب گاهی به بیش از پانصد سال می رسد. 

79- » قد يعيب اآلخرون ما فيهم مثله أيضاً فاألفضل أن يُصلحوا أنفسهم قبل أن ينصحونا!«:

1( گاهی دیگران از آن چه مانندش در خودشان هم هست، عیب جویی می کنند، بهرت است قبل از اینکه ما را نصیحت کنند، خودشان را اصالح منایند!

2( دیگران از آن چه مانندش در خودشان هست، از ما عیب میگیرند، چه خوب است پیش از آنکه ما را نصیحت کنند، خودشان اصالح شوند!

3( گاهی برخی از مردم از آن چه خودشان دارند، عیب جویی می منایند، بهرت است که پیش از نصیحت کردن ما، خودشان را اصالح کنند!

4( دیگران از آن چه مانندش در خودشان هم وجود دارد، عیب جویی کرده اند، بهرت برای آنها این است که قبل از اقدام به نصیحت کردن ما، ابتدا خودشان را اصالح 

منایند! 

80- » قد نَقوُم بتسميِة أصدقاءنا بألقاٍب يكرهونَها؛ فِبئَس العمل هذا!«: 

1( گاهی اقدام به نامیدن دوستامنان با القابی می کنیم که آنها را ناپسند میشامرند؛ پس این کار بدی است! 

2( اقدام به نام گذاری دوستامنان با القابی کرده ایم که زشت شمرده می شوند؛ پس چه بد است این عمل!

3( گاهی به دوستان خود عناوینی میدهیم که آنها را ناپسند میشامرند؛ پس این کار بسیار بد است!

4( دوستامنان را با القابی صدا می کنیم که از آنها کراهت دارند؛ پس چه بد است این کار! 

81- »قد يُنَسی مکاُن بعض جوزات البلُوط الّسليمة الّتي يدفنها السنجاب تحت الرّتاب.«:

1( گاهی مکان برخی دانه های سامل بلوط که سنجاب آنها را زیر خاک دفن میکند، فراموش می شود!

2( سنجاب گاهی جای برخی دانه های سامل بلوط را فراموش می کند که زیر خاک آنها را پنهان می کند! 

3( قطعا جای برخی دانه های بلوط سامل فراموش می شود که سنجاب آنها را زیر خاک دفن میکند! 

4( سنجابها مكان بعضی از دانه های بلوط سامل را فراموش کرده اند که آنها را زیر خاک پنهان کرده اند! 

غرية شجرٌة لها مواصفاٌت خاصٌة و ال تُوَجُد مثلها يف املحافظة!«: 82- »قد تَنمو يف حديقتي الصَّ

1( گاهی در باغ کوچکم درختی با ویژگی های خاص رشد می کند که مانند آن در استان پیدا منی شود! 

2( گاهی در باغ کوچکم درختی رشد می کند که ویژگی های خاصی دارد و مثل آن در استان یافت منی شود! 

3( گاهی در باغ کوچک من یک درخت رشد می کند که ویژگی های خاصش در استان یافت منی شود! 

4( قطعا در باغ کوچک من، درختی رشد می کند که خصوصیت های مخصوصی دارد و مثل آن را در استان پیدا منی کنی! 

83- » ال شّک أّن کیفّیة استعامل األعشاب الطّبّیة عند الحیوانات الّصحراویّة و الطّیور، قد ساعدت اإلنسان يف ُصنع األدویة «:

1( چگونگی به کار گیری گیاهان طبی نزد حیوانات صحرائی و پرندگان، بدون شک به انسان در ساخنت داروها کمک کرده است!

2( چگونگی به کار گیری گیاهان پزشکی در حیوانات بیابانی و پرندگان، بالشک به انسان در ساخت داروها کمک کرده بود!

3( بدون شک نحوه کاربرد گیاهان دارویی نزد حیوانات و پرندگان صحرائی، به انسان در پیدایش داروها یاری رسانده است!

4( بالشک نحوه کاربرد گیاهان پزشکی در حیوانات و پرندگان بیابانی به انسان برای ایجاد داروها یاری رسانده بود! 
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84- » قد أحدثْت ظاهرُة نزول االمطار فی أیّام الّربیع َمنظَراً جمیالً و رائعاً!«:

1( نزول باران ها پدیده ای در ایام بهار است که صحنه ای زیبا و دلپسند پدید می آورد!

2( پدیده بارش باران ها در روز های بهار منظره جالب و زیبایی را ایجاد کرده است! 

3( پدیده بارش باران صحنه زیبا و دلنشینی در روزهای بهاری ایجاد می کرد!

4( باریدن باران منظره جالب و زیبایی را در ایّام بهاری به وجود آورده است! 

85- » كل حزب مبا لديهم فرحون «:

1( هر حزبی به آن چه که داشتند، خوشحال میشدند!                           2( هر گروهی به آن چه که دارند، خوشحال هستند!

3( متام گروه ها به چیزی که نزدشان هست، شادمان اند!                          4( هر حزبی که چیزی داشته باشد، شادمان است! 

86- »كّل عمل عظيم، وإن يبدو يف البداية أمراً مستحيالً، ولكّننا إن صربنا عليه صربا فسنجده يف النهاية سهالً جداً!«:

1( آن کار بزرگ، هر چند در ابتدای امر محال به نظر می رسد، ولی اگر بسیار بر آن صرب کنیم رس انجام آن را آسان می یابیم !

2( هر کار بزرگی، هر چند در ابتدا، امری محال به نظر برسد، ولی اگر واقعا بر آن صرب کنیم در نهایت آن را بسیار آسان خواهیم یافت!  

3( انجام همه کارهای بزرگ، هر چند در ابتدا،امر غیر ممکن به نظر می آید،ولی اگر بخوبی بر آن صرب کنیم در نهایت آن را آسان مییابیم! 

4( انجام دادن کار بزرگ،هر چند در ابتدا،امری غیر ممکن به نظر می آید،ولی اگر بسیار بر آن صرب کنیم رسانجام آنرا آسان خواهیم یافت!

87- »زّود الله كاّلً من مخلوقاته بخصائص ممتازة حّتى يستفيد منها يف الحفاظ عن نفسه مقابل خشونة الحياة!«:

1( خدا هر یک از مخلوقاتش را خصوصیت ممتازی بخشیده تا با آن خود را در زندگی خشن و سخت حفاظت کند! 

2( خدا همه ی مخلوقات را به خصایل برجسته ای مجهز کرده تا آنها را در حفاظت از خود در برابر نامالیامت زندگی بکار گیرند! 

3( خداوند به هر کدام از آفریدهها خصلت ممتازی داده تا بدان وسیله بتوانند از خود در مقابل خشونت زندگی محافظت منایند! 

4( خداوند هر یک از آفریدگانش را به خصوصیاتی برجسته تجهیز کرده تا از آنها در حفاظت از خویش در مقابل خشونت زندگی استفاده کند! 

88- » تعالوا نوّسع حدود ديننا الّذي قائم عىل أساس اجتناب كّل عمل قبیح ! «: 

1( بیایید مرزهای دینامن را گسرتش دهیم و براساس دوری از هر عمل قبیحی باشد! 

2( بشتابید مرزهای دینامن را که براساس دور شدن از کار زشت است، گسرتش یابد! 

3( بیایید مرزهای دینامن را که براساس دوری از هر کار زشتی استوار است، گسرتش دهیم! 

4( به سوی گسرتش مرزهای دینامن که براساس دوری کردن از هرگونه کار زشت است، بشتابید! 

89- » إّن إملعلّمین کاألنبیاء یستفدون من کّل فرصة لیشّجعوا الناس علی أن یهتّموا مبکارم األخالق! «:

1( معلاّمن چون پیامربان از هر فرصتی استفاده می کنند تا مردم را تشویق کنند به مکارم اخالق اهتامم ورزند!

2( آموزگاران و أنبیاء از هر فرصتی استفاده می کنند که مردم تشویق شوند به مکارم اخالق اهتامم بیشرتی بورزند!

3( آموزگاران و پیامربان از  همه فرصتها استفاده می کنند تا مردم را تشویق کنند به مکارم اخالق توجه بیشرتی کنند!

4( معلامن چون پیغامربان هستند که از همه فرصتها برای تشویق مردم و جلب آنها به مکارم اخالق استفاده می کنند! 
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84- » قد أحدثْت ظاهرُة نزول االمطار فی أیّام الّربیع َمنظَراً جمیالً و رائعاً!«:
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89- » إّن إملعلّمین کاألنبیاء یستفدون من کّل فرصة لیشّجعوا الناس علی أن یهتّموا مبکارم األخالق! «:

1( معلاّمن چون پیامربان از هر فرصتی استفاده می کنند تا مردم را تشویق کنند به مکارم اخالق اهتامم ورزند!

2( آموزگاران و أنبیاء از هر فرصتی استفاده می کنند که مردم تشویق شوند به مکارم اخالق اهتامم بیشرتی بورزند!

3( آموزگاران و پیامربان از  همه فرصتها استفاده می کنند تا مردم را تشویق کنند به مکارم اخالق توجه بیشرتی کنند!

4( معلامن چون پیغامربان هستند که از همه فرصتها برای تشویق مردم و جلب آنها به مکارم اخالق استفاده می کنند! 



عربی جامع کنکور انسانی

124

90- » يل اآلن مكتبة كبرية، و ما كان يل قبل هذا أكرث من مائة كتاب!«:

1( فعال کتابخانه ای بزرگ دارم، ولی پیش از این فقط یکصد کتاب داشتم!  

2( کتابخانه من در حال حارض بزرگ است، ولی قبال بیش از صد کتاب نداشت! 

3( اکنون کتابخانه بزرگی دارم، و حال اینکه قبل از این بیش از یکصد کتاب نداشتم! 

4( کتابخانه ای در حال حارض دارم که بزرگ است، اما پیش از این بیشرت از صد کتاب نداشت! 

ُر به بقية الحيوانات حّتى تبتعَد رسيعاً عن منطقة الّخطر.«: 91- » للغراب صوٌت تُحذَّ

1( برای کالغ صدایی است که به سایر حیوانات هشدار می دهد که به رسعت از محل خطر دور شوند! 

2( کالغ صدایی دارد که به بقیه حیوانات توسط آن هشدار داده می شود تا به تندی از منطقه خطر دور شوند! 

3( صدایی هشداردهنده برای کالغ است که به وسیله آن باقی حیوانات را آگاه می کند که رسیعاً از مکان خطرناک دوری گزینند! 

4( کالغها با صدای هشداردهنده ای که دارند به سایر حیوانات هشدار میدهند و به رسعت از محل خطر دور می شوند! 

92- »لَیس من الرّضوري أن یکون لدیک أصدقاء کثیرون لُتصبح ذا شخصّیة معروفة عند الّناس«: 

1( نیازی نیست که در کنار تو دوستان زیاد باشند برای اینکه آنها دارای یک شخصیت شناخته شده در میان مردم باشند.

2( نیازی به این نیست که دوستان تو فراوان باشند تا اینکه دارای شخصیت شناخته شده ای در میان مردم باشی.

3( رضوری نیست که دوستانت زیاد باشند تا تو هم صاحب شخصیتی شهیر در میان مردم شوی.

4( رضوری نیست که دوستان بسیاری داشته باشی تا دارای شخصیت معروفی نزد مردم شوی. 

جره َعلَی أربعه آالف و ِسّت ِمنه َسنة تقریباَّ!«: 93- »یَزیُد  ُعمر تلک الشَّ

1( عمر این درخت به چهارهزار و شصت سال تقریباً می رسد! 

2( سن این درخت به بیش از چهارهزار و ششصد سال می رسد! 

3( عمر آن درختان به بیش از چهارصد و شصت سال تقریباً می رسد! 

4( عمر آن درخت به بیش از چهارهزار و ششصد سال تقریباً می رسد! 

94- »للتمساح طريقة غريبة يف تنظيف أسنانه، يساعده الزقزاق بنقر بقايا الطعام من فمه!«:

1( متساح را شیوه عجیبی است برای متیز شدن دندان هایش، مرغ باران با خوردن باقی مانده غذا از دهانش او را کمک میکند! 

2( برای متساح راه عجیبی در متیز کردن دندانش وجود دارد،مرغ مگس با نوک زدن باقی مانده های غذاها ازدهانش به یاری او میشتابد! 

3( متساح شیوه شگفتی در متیز کردن دندان هایش دارد، مرغ باران او را با نوک زدن باقی مانده های غذا از دهانش به او کمک می کند! 

4( شیوه شگفت در متیز کردن دندان های متساح، کمک کردن مرغ باران به او با نوک زدن باقی مانده های غذا از دهانش است!

95- » ملّا رأى الطبيُب أيّن مصاب بالّزكام الشديد و أيضا عندي ُحّمى شديدة، كتب يل وصفة تحتوي عىل مقدار من الرشاب و حبوب مسكنة!«:

1( وقتی پزشک مرا دید که به زکام و تب شدید گرفتار شده ام، نسخه ای را که برایم نوشت محتوی مقداری رشبت و قرصهای مسّکن بود! 

2( پزشک وقتی دید من دچار زکام شدید هستم و نیز تب شدیدی دارم، نسخه ای برایم نوشت که محتوی مقداری رشبت و قرصهایی مسکن بود! 

3( طبیب چون دید مبتلی به رسماخوردگی سخت و تب شدید هستم، برایم نسخه ای نوشت که در آن رشبتی بود و تعدادی قرص مسّکن! 

4(چون طبیب دچارشدن مرابه رسماخوردگی شدید ونیزتب باال دید،نسخه رابرایم نوشت که آن مقداری از رشبت بودوقرصهایی مسّکن!
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96- من الواجب عىل كّل املواطن الحفاظ عىل املرافق العاّمة الّتي ينتفع بها جميع الّناس!«: 

1( آن چه بر هر شهروندی واجب است، محافظت از تأسیسات عمومی است که همگان از آن بهره مند می شوند!

2( از چیزهای واجب بر همه شهروندان، محافظت کردن از تأسیسات عمومی است که مردم از آن بهره می برند! 

3( محافظت کردن از تأسیسات عمومی که همه مردم از آن بهره مند می گردند، بر هر شهروندی واجب است!

4( بر همه شهروندان واجب است از تأسیسات عمومی که متامی مردمان را بهره مند می سازد، محافظت کنند! 

97- » علیکم أن تّتخذوا العلامء الصالحین کمصباح یهدیکم الی طریق الرشاد!« : 

1( شام باید عاملان صالح همچون مشعلی برای خود انتخاب کنید که روشنی بخش راه هدایت می باشد!

2( بر شامست که دانشمندان صالح را چون چراغی برگزینید که شام را به را راست هدایت می کند!

3( بر شام واجب است که فرزانگان شایسته را به عنوان نوری برای راه رشد و هدایت برگزینید!

4( شام باید علامی صالح را چون چراغ که هدایتگر شام به راه صحیح می باشد ، انتخاب کنید!  

98- » عىل اإلنساِن أن يَجَتنَب عن ذكٍر أقواٍل فيها إحِتامُل الكذب؛ ُربَّ کَالم يَجلب له مشاكل! «:

1( دوری از بیان سخنانی که احتامل دروغ آنها می رود بر انسان واجب است، زیرا باعث مشکالت برای وی میشود! 

2( انسان نباید سخنانی بگوید که احتامل دارد دروغ باشد، چه بسا سخنی که برای او مشکالتی را به بار می آورد! 

3( انسان باید از ذکر سخنانی که در آنها احتامل دروغ است دوری کند؛ چه بسا سخنی که مشکالتی برای او می آورد!

4( از جمله وظایف انسان این است که در سخنانش احتامل دروغ نباشد، زیرا برایش مشکالت را به وجود می آورد! 

99- » عيّل مبداراة الّناس كام يَجب عىّل إقامُة الفرائض!«:

1( باید که با مردم مدارا کرد هامنگونه که ادای فرائض بر من الزم است!  

2( بر من است مدارا کردن با مردم هامنطور که انجام فرائض بر من واجب است! 

3( پای بند مدارا با مردم هستم هامنگونه که انجام دادن فرائض بر من الزم است!

4( مدارا کردن با مردم بر من الزم است هامنطور که ادای فرائض بر من واجب بوده است! 

100- »علّقُت فی عنق قطّتی هذا الجرس لکی أسمع صوته حین تهرب إلی أی مکان!«: 

1( در گردن گربه ام این زنگ را انداختم که صدایش را در متام مکان ها هنگامیکه فرار کند بشنوم!

2( این زنگی است که بر گردن گربه ام انداخته شده تا به هر جا که می گریزد صدایش شنیده شود!

3( این زنگ را بر گردن گربه ام انداختم که هنگام فرار به هر جا صدای او به گوشم برسد!

4( در گردن گربه ام این زنگ را آویختم تا به هر جا فرار کند صدای آن را بشنوم! 

101- »لیَس شیء أثَقل فی میزان األعامل ِمن الُخلُِق الَحَسن!«:

1(سنگین ترین چیز در ترازوی اعامل، خلق نیکو نیست!        2(در ترازوی اعامل سنگین ترین  چیز، خلق نیکو هست! 

3(در ترازوی اعامل چیزی سنگین تر از خلق نیکو نیست!        4(چیزی سنگین تر از اخالقی نیکو در ترازوی اعامل وجود نداشت! 



ترجمه

125

96- من الواجب عىل كّل املواطن الحفاظ عىل املرافق العاّمة الّتي ينتفع بها جميع الّناس!«: 

1( آن چه بر هر شهروندی واجب است، محافظت از تأسیسات عمومی است که همگان از آن بهره مند می شوند!

2( از چیزهای واجب بر همه شهروندان، محافظت کردن از تأسیسات عمومی است که مردم از آن بهره می برند! 

3( محافظت کردن از تأسیسات عمومی که همه مردم از آن بهره مند می گردند، بر هر شهروندی واجب است!

4( بر همه شهروندان واجب است از تأسیسات عمومی که متامی مردمان را بهره مند می سازد، محافظت کنند! 

97- » علیکم أن تّتخذوا العلامء الصالحین کمصباح یهدیکم الی طریق الرشاد!« : 

1( شام باید عاملان صالح همچون مشعلی برای خود انتخاب کنید که روشنی بخش راه هدایت می باشد!

2( بر شامست که دانشمندان صالح را چون چراغی برگزینید که شام را به را راست هدایت می کند!

3( بر شام واجب است که فرزانگان شایسته را به عنوان نوری برای راه رشد و هدایت برگزینید!

4( شام باید علامی صالح را چون چراغ که هدایتگر شام به راه صحیح می باشد ، انتخاب کنید!  

98- » عىل اإلنساِن أن يَجَتنَب عن ذكٍر أقواٍل فيها إحِتامُل الكذب؛ ُربَّ کَالم يَجلب له مشاكل! «:

1( دوری از بیان سخنانی که احتامل دروغ آنها می رود بر انسان واجب است، زیرا باعث مشکالت برای وی میشود! 

2( انسان نباید سخنانی بگوید که احتامل دارد دروغ باشد، چه بسا سخنی که برای او مشکالتی را به بار می آورد! 

3( انسان باید از ذکر سخنانی که در آنها احتامل دروغ است دوری کند؛ چه بسا سخنی که مشکالتی برای او می آورد!

4( از جمله وظایف انسان این است که در سخنانش احتامل دروغ نباشد، زیرا برایش مشکالت را به وجود می آورد! 

99- » عيّل مبداراة الّناس كام يَجب عىّل إقامُة الفرائض!«:

1( باید که با مردم مدارا کرد هامنگونه که ادای فرائض بر من الزم است!  

2( بر من است مدارا کردن با مردم هامنطور که انجام فرائض بر من واجب است! 

3( پای بند مدارا با مردم هستم هامنگونه که انجام دادن فرائض بر من الزم است!

4( مدارا کردن با مردم بر من الزم است هامنطور که ادای فرائض بر من واجب بوده است! 

100- »علّقُت فی عنق قطّتی هذا الجرس لکی أسمع صوته حین تهرب إلی أی مکان!«: 

1( در گردن گربه ام این زنگ را انداختم که صدایش را در متام مکان ها هنگامیکه فرار کند بشنوم!

2( این زنگی است که بر گردن گربه ام انداخته شده تا به هر جا که می گریزد صدایش شنیده شود!

3( این زنگ را بر گردن گربه ام انداختم که هنگام فرار به هر جا صدای او به گوشم برسد!

4( در گردن گربه ام این زنگ را آویختم تا به هر جا فرار کند صدای آن را بشنوم! 

101- »لیَس شیء أثَقل فی میزان األعامل ِمن الُخلُِق الَحَسن!«:

1(سنگین ترین چیز در ترازوی اعامل، خلق نیکو نیست!        2(در ترازوی اعامل سنگین ترین  چیز، خلق نیکو هست! 

3(در ترازوی اعامل چیزی سنگین تر از خلق نیکو نیست!        4(چیزی سنگین تر از اخالقی نیکو در ترازوی اعامل وجود نداشت! 



عربی جامع کنکور انسانی

126

102- » من شاور العقالء يف أمر قبل أن يعزم، فقد انتفع!«: 

1( هر کس برای انجام دادن کاری با عقال مشورت کرد، پس سود برده است! 

2( کسی که پیش از عزم به کاری با دانایانی مشورت کرد پس او سود خواهد برد!

3( کسی که با دانایان درباره هر امری پیش از تصمیم گرفنت مشورت کرد سود می برد! 

4( هر کس در آمری با عاقالن مشورت کند قبل از این که تصمیم بگیرد، سود برده است! 

103- » يستيقظ بعض الّناس قبیل طلوع الّشمس ألنّهم يريدون أن يوصلوا املجتمع بأيديهم املقتدرة إىل االكتفاء الّذايّت«:

1( اندکی قبل از طلوع خورشید برخی از مردم بیدار شدند چه خواست آنها رساندن جامعه به مرز خودکفایی با دستان قدرمتندشان      می باشد! 

2( برخی از مردم پیش از طلوع خورشید بیدار می شوند زیرا آنها می خواهند که با دستان قدرمتند جامعه خود را به خودکفایی برسانند! 

3( برخی از مردم کمی قبل از طلوع آفتاب بیدار می شوند زیرا آنها می خواهند که جامعه را با دستان توامنند خود به خودکفایی برسانند! 

4( بیداری مردم پیش از طلوع آفتاب دلیل بر این است که با دست توامنند خود می خواهند جامعه را خودکفا کنند! 

104- » إن الّسعادة ليست الحصول عىل ما ال منلك، بل هي أن ندرك قيمة ما منلك!«:

1( سعادت در آنچه که داریم نیست، بلکه آن است که ارزش آنچه را داریم بدانیم! 

2( خوشبختی در آنچه نداریم نیست، بلکه درک آن چیزی است که مالک آن هستیم! 

3( سعادت، دست یابی به آنچه نداریم نیست، بلکه آن است که ارزش آنچه را داریم درک کنیم!  

4( خوشبختی بدست نیاوردن نداشتهها نیست، بلکه فهمیدن آن چیزی است که مالکش هستیم! 

105- »اللّهّم! آتِنی حسنة و أِعّنی بنصک و احِمنی بقّوتک و أدِخلنی بیَن أهل الّسالم«: 

1(خدایا! به من نیکی ده و با کمکت مرا یاری کن و با نیرویت از من نگهداری کن و مرا میان اهل آشتی داخل کن! 

2(خداوندا! ما را نیکی بده و با نرصتت به من یاری ده و با تواناییت مرا نگهداری کن و در میان اهل آشتی داخلم کن! 

3(پروردگارا! به من خوبی عطا کن و با یاریت یارم باش و به قّوتت مرا نگهدار و میان اهل صلح داخلم کن! 

4(بار الها! خوبی برایم آور و با نرُصت یارم باش و به نیرویت حامیتم کن و مرا بین اهل صلح داخل کن! 

له صعٌب ولکّنه یَخلُق لک ُفرصاً َستستفید منها للّنجاحِ« : 106- » الفشُل تحمُّ

1( تحّمل شکست دشوار است ولی شکست برای تو فرصتی را می آفریند که از آن در پیروزی استفاده می کنی!

2( پذیرش شکست سخت است لکن موقعیت هایی را برای تو خلق می شود که از آن برای پیروز شدن استفاده می کنی!

3( شکست خوردن و پذیرش آن دشوار است اّما موقعیتهایی که برایت خلق می کند، از آنها در پیروزی استفاده خواهی کرد!

4( شکست تحملش سخت است ولی برایت فرصتهایی را به وجود می آفریند که از آنها برای پیروز شدن استفاده خواهی کرد!

 

ر من هذه السّنة اإللهّية، أنت أيضاً إن تدرکها تفز!« :  107 »العامل يقوم بالعمل و لن يستطيع أحد أن يفَّ

1( دنیا با کار و فعالیت اداره می شود و هیچ کس از این سنت خدایی فرار نخواهد کرد تو نیز چنانچه آن را درک کنی پیروز میشوی! 

2( عامل بر کار برپاست، و هیچ کس نخواهد توانست از این سنت الهی رهایی یابد، تو نیز اگر آن را درک کنی رستگار می شوی! 

3( هستی قائم بر کار است و احدی نتوانسته است از این قانون الهی نجات یابد، و تو نیز اگر درکش کردی پیروز خواهی شد! 

4( جهان بر پایه ی کار استوار است، احدی منی تواند از آن رهایی یابد، البته اگر تو آن را بفهمی رستگار خواهی شد! 
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108- » اإلنسان ال یُصاب بأمٍر إاّل بقدر طاقته، فعلینا أن یزداد إیامننا ألّن اللّه لن یَرتک ُمحّبیه«:

1(انسان فقط به اندازه توانش به امری دچار شده است، پس باید ایاممنان را زیاد کنیم زیرا خدا عالقمندانش را رها نخواهد کرد!

2( انسان به اندازه توانش به امور دچار می شود، پس باید ایاممنان را زیاد کنیم زیرا خدا محبان خود را هرگز ترک منی کند!

3( انسان به چیزی دچار منی شود مگر به اندازه توانش، پس باید ایاممنان زیاد شود زیرا خدا دوستدارانش را رها نخواهد کرد!

4( انسان هیچگاه بیش از توانش به خواسته ای دچار منی شود،پس باید ایاممنان زیاد شود زیرا خدا هرگز محبوبانش را رها منی کند! 

109- »لن يبقى اإلنسان يف حلو الحياة أو ُمرّها حّتى األبد، و سيعربهام يف يوم من األيّام!«:

1( انسان در تلخ یا شیرین زندگی تا ابد باقی نخواهد ماند، و روزی از روزها از آن دو عبور خواهد کرد!

2( انسان هرگز در شیرینی زندگی با تلخی آن برای همیشه باقی منی ماند، و روزی از آنها عبور می کند! 

3( انسان در زندگی تلخ و شیرین تا ابد باقی نخواهد ماند، و در روزی از روزها حتام از آنها خواهد گذشت! 

4( انسان شیرینی زندگی و تلخی آن را تا همیشه باقی منیگذارد،و در یکی از روزها از آن دو خواهد گذشت! 

110- » لن تستطيع الحضور يف اإلمتحان يف الوقت املحّدد فاطلْب من أستاذك أن يؤّجله ملّدة أسبوعي.«:

1( نتوانستی در زمان مشخص شده در امتحانات حضور یابی، پس از استادت خواستی که آن را برای مدت یک هفته به تأخیر بیندازد! 

2( نخواهی توانست در زمان مشخص شده در امتحان حارض شوی، پس از استادت بخواه که آن را برای مدت دو هفته به تأخیر بیندازد! 

3( منی توانی در زمان مشخص شده در امتحان حارض شوی، پس از استاد بخواه که آن را برای مدت دو هفته به جلو بیندازد! 

4( نخواهی توانست در زمان مشخص شده در امتحانت حارض شوی، پس از استادت می خواهم که آن را برای مدت دو هفته به تأخیر بیندازد! 

111- ﴿ أ و مل يَعلموا أّن اللَّه يَبسط الّرزق ملن يَشاء﴾:  

1( و آیا ندانسته اند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد می گسرتاند! 

2( و آیا منیدانند که الله روزیها را برای هر کس بخواهد گسرتش می دهد!

3( آیا و ندانسته اند که الله روزیهای خود را برای کسی می گسرتاند که بخواهد!

4( آیا و منی دانند که خدا برای کسی که از او بخواهد روزی خود را می گسرتاند! 

112- » هذا جمیٌل جّداً أن تجعل عدّوک صدیقاً و األجمُل منه هو أاّل تفتح بَّوابة قلبک للعداوة، بل تُسبِّب تحویلَها إلی صداقٍة«:

1( این جدا زیباست که دشمنت را دوست بگردانی، و زیباتر این بود که دروازه قلب خود را برای دشمن نگشایی، بلکه باعث تحویل آن به دوستی بشوی.

2( این بسیار زیباست که دشمن خود را دوست بگردانی، و زیباتر از آن این است که دروازه قلبت را برای دشمنی نگشایی، بلکه سبب تبدیل آن به دوستی بشوی.

3( این زبباست جا که دشمن را دوست خود گردانده ای، و زیباتر از آن اینکه دروازه قلب خود را به روی دشمنی باز نکرده ای، تا سبب شوی دوستی به دشمنی 

تحّول پیدا کند.

4( این چقدر زیباست که دشمن خود را دوست گردانده ای، اما زیباتر این است که دروازه قلبت را برای دشمنی باز نکنی، بلکه سبب شوی آن دشمنی به دوستی 

تبدیل شود.

113- » إن سمعَت كالماً تًعلمه فهو تذکُّر، و إن ال تعلمه ففكِّر فيه! «:

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

2( هرگاه سخنی را شنیدی که می دانستی پس آن تذکر بوده است، و اگر منیدانی پس در مورد آن بیاندیش!

3( اگر کالمی را گوش دادی که آن را می دانستی پس آن تذکری است، واگر منی دانستی پس فکرش را بکن! 

4( هرگاه به سخنی گوش دادی که آن را می دانی پس آن تذکری بوده است، و اگر منی دانی پس درباره اش بیاندیش! 
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108- » اإلنسان ال یُصاب بأمٍر إاّل بقدر طاقته، فعلینا أن یزداد إیامننا ألّن اللّه لن یَرتک ُمحّبیه«:

1(انسان فقط به اندازه توانش به امری دچار شده است، پس باید ایاممنان را زیاد کنیم زیرا خدا عالقمندانش را رها نخواهد کرد!

2( انسان به اندازه توانش به امور دچار می شود، پس باید ایاممنان را زیاد کنیم زیرا خدا محبان خود را هرگز ترک منی کند!

3( انسان به چیزی دچار منی شود مگر به اندازه توانش، پس باید ایاممنان زیاد شود زیرا خدا دوستدارانش را رها نخواهد کرد!

4( انسان هیچگاه بیش از توانش به خواسته ای دچار منی شود،پس باید ایاممنان زیاد شود زیرا خدا هرگز محبوبانش را رها منی کند! 

109- »لن يبقى اإلنسان يف حلو الحياة أو ُمرّها حّتى األبد، و سيعربهام يف يوم من األيّام!«:

1( انسان در تلخ یا شیرین زندگی تا ابد باقی نخواهد ماند، و روزی از روزها از آن دو عبور خواهد کرد!

2( انسان هرگز در شیرینی زندگی با تلخی آن برای همیشه باقی منی ماند، و روزی از آنها عبور می کند! 

3( انسان در زندگی تلخ و شیرین تا ابد باقی نخواهد ماند، و در روزی از روزها حتام از آنها خواهد گذشت! 

4( انسان شیرینی زندگی و تلخی آن را تا همیشه باقی منیگذارد،و در یکی از روزها از آن دو خواهد گذشت! 

110- » لن تستطيع الحضور يف اإلمتحان يف الوقت املحّدد فاطلْب من أستاذك أن يؤّجله ملّدة أسبوعي.«:

1( نتوانستی در زمان مشخص شده در امتحانات حضور یابی، پس از استادت خواستی که آن را برای مدت یک هفته به تأخیر بیندازد! 

2( نخواهی توانست در زمان مشخص شده در امتحان حارض شوی، پس از استادت بخواه که آن را برای مدت دو هفته به تأخیر بیندازد! 

3( منی توانی در زمان مشخص شده در امتحان حارض شوی، پس از استاد بخواه که آن را برای مدت دو هفته به جلو بیندازد! 

4( نخواهی توانست در زمان مشخص شده در امتحانت حارض شوی، پس از استادت می خواهم که آن را برای مدت دو هفته به تأخیر بیندازد! 

111- ﴿ أ و مل يَعلموا أّن اللَّه يَبسط الّرزق ملن يَشاء﴾:  

1( و آیا ندانسته اند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد می گسرتاند! 

2( و آیا منیدانند که الله روزیها را برای هر کس بخواهد گسرتش می دهد!

3( آیا و ندانسته اند که الله روزیهای خود را برای کسی می گسرتاند که بخواهد!

4( آیا و منی دانند که خدا برای کسی که از او بخواهد روزی خود را می گسرتاند! 

112- » هذا جمیٌل جّداً أن تجعل عدّوک صدیقاً و األجمُل منه هو أاّل تفتح بَّوابة قلبک للعداوة، بل تُسبِّب تحویلَها إلی صداقٍة«:

1( این جدا زیباست که دشمنت را دوست بگردانی، و زیباتر این بود که دروازه قلب خود را برای دشمن نگشایی، بلکه باعث تحویل آن به دوستی بشوی.

2( این بسیار زیباست که دشمن خود را دوست بگردانی، و زیباتر از آن این است که دروازه قلبت را برای دشمنی نگشایی، بلکه سبب تبدیل آن به دوستی بشوی.

3( این زبباست جا که دشمن را دوست خود گردانده ای، و زیباتر از آن اینکه دروازه قلب خود را به روی دشمنی باز نکرده ای، تا سبب شوی دوستی به دشمنی 

تحّول پیدا کند.

4( این چقدر زیباست که دشمن خود را دوست گردانده ای، اما زیباتر این است که دروازه قلبت را برای دشمنی باز نکنی، بلکه سبب شوی آن دشمنی به دوستی 

تبدیل شود.

113- » إن سمعَت كالماً تًعلمه فهو تذکُّر، و إن ال تعلمه ففكِّر فيه! «:

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

2( هرگاه سخنی را شنیدی که می دانستی پس آن تذکر بوده است، و اگر منیدانی پس در مورد آن بیاندیش!

3( اگر کالمی را گوش دادی که آن را می دانستی پس آن تذکری است، واگر منی دانستی پس فکرش را بکن! 

4( هرگاه به سخنی گوش دادی که آن را می دانی پس آن تذکری بوده است، و اگر منی دانی پس درباره اش بیاندیش! 
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114-» إن أمکن لنا أن نَستخدم الحدیَد و النُّحاَس يف بناء البیوت فإنّها ال تتخرَّب بسهولة بعد أن تحدَث حادثٌة « :

1( هرگاه اماکن استفاده از آهن و مس در ساخنت خانه هایامن باشد، پس از هر حادثه ای که رخ می دهد خانه ما ویران منی شود.

2( اگر برای ما ممکن شود که آهن و مس را در ساخنت خانه ها به کار بربیم، بعد از اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد به آسانی خراب منی شود.

3( هرگاه برای ما ممکن باشد که در ساخنت خانه ها از آهن و مس استفاده کنیم، بعد از اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد خانه ای به ویرانی منی انجامد.

4(اگر ممکن باشد که در ساختامن خانه هایامن آهن و مس به کار بربیم، بعداز اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد خانه ها به رسعت به ویرانی منی انجامد. 

115-  »من أراد أن یَنجَح يف حیاته فلیجعِل الّسعَي صدیَقه الحمیم و التَّجِربَة ُمستشاَره الَحکیم«:

1( کسی که خواسته است در زتدگی اش پیروز گردد تالش را دوستی گرم و صمیمی و تجربه را مشاوری حکیم برای خودش قرار می دهد.

2(هرکسی که می خواهد در زندگی اش موفق شود باید سعی کردن را دوستی صمیمی و تجربه کردن را مشاوری دانا قرار دهد

3( آنکه پیروز شدن را در زندگی اش خواسته استدوست صمیمی اش را سعی کردن و مشاور دانایش را تجربه قرار می دهد.

4( هر کس بخواهد در زندگی اش موفق بشود باید تالش را دوست صمیمی و تجربه را مشاور خردمند خویش قرار بدهد. 

116- » إن تقصد أن ترمَي النُّفايات يف مكان غري مناسب، فاعلم أنّك ضّيعت حّق الّناس!«: 

1( اگر قصد کنی زباله ها را به مکانی نامناسب پرتاب کنی، بدان که تو حق مردم را ضایع ساخته ای!

2( اگر قصد کردی زباله ها را در جایی نامناسب پرت کنی، این را بدان که حق مردم را تباه ساختی! 

3( هرگاه خواستی زباله ها را به جای نامناسبی بیندازی، پس آگاه باش که حق مردم را ضایع ساختی! 

4( هر زمان که خواستی زباله هایی را به سمت مکان نامناسبی بیندازی، پس با آگاهی حق مردم را تباه کرده ای! 

117- »یجب علینا أن نقتصد يف استهالک قّوة الکهرباء حّتی ال نُواجه َقطعها يف األیّام الّتي نحتاج إلیها «:

1( ما باید در مرصف نیروی برق رصفه جویی کنیم تا در روزهایی که به آن نیاز داریم با قطع آن مواجه نشویم!

2( رصفه جویی در مرصف انرژی برق واجب است تا با قطع شدنش در روزهایی که به آن نیاز داریم روبرو نشویم!

3( الزم است در مرصف انرژی برق رصفه جویی کنیم زیرا در روزهایی که با قطعی ان مواجه می شویم به آن نیاز داریم!

4(بر ما الزم است که در مرصف نیروی برق رصفه جویی کنیم زیرا در روزهایی که با قطع شدنش روبه رو می شویم به آن احتیاج داریم!  

118- » بعض اخرتاعات اإلنسان لیست يف مجال اإلعامر و البناء، ألنّه مل یستطع أن یُدرک ماذا ینفعه و ماذا یرضّه « بعضی از اخرتاعات انسان ......     

1( در جهت آباد کردن و ساخنت منی باشد، زیرا او قادر نیست آنچه را سود می رساند و آنچه را زیان می بخشد بشناسد!

2( در زمینة آبادانی و سازندگی نیست، زیرا او نتوانسته است درک کند چه چیزی به او سود می رساند و چه چیزی رضر می رساند!

3( در عرصة آبادانی و ساخت و ساز نیست، از آنجا که قادر به درک چیزی که برایش سودبخش است و آنچه زیانبخش است    منی باشد!

4( در مسیر آباد کردن و سازنده بودن منی باشد، از این جهت که او نتوانسته است چیزی که به او سود می رساند یا زیان می زند را بفهمد! 

119- » ما يَزيد صربنا يف أمور ال طاقَة لنا بها، هو اإليان بالله! «: 

1( آنچه صرب ما را در اموری که هیچ توانی برای آنها نداریم، می افزاید، هامن ایامن به الله است!

2( صرب ما در کارهایی که طاقتش در ما نیست، زیاد منی شود، بلکه آن در ایامن به الله است!

3( صرب در کارهایی که توان آنها در ما نیست قدرت ما را زیاد منی کند، بلکه آن ایامن به خداست! 

4( چیزی که صرب ما را می افزاید، اموری است که هیچ طاقت آن را نداریم که هامن ایامن به خداست! 
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ل االمتحان ملُّدة أسبوعي نَدرْس أكرث ِمن قبل!«: 120- »إن يوافق املعلّم أن يؤجَّ

1( اگر معلم موافقت خود را با اینکه امتحان دو هفته به عقب بیفتد اعالم کند، ما بیش از قبل درس خواهیم خواند!  

2( چنانچه موافقت معلم را در اینکه امتحانات دو هفته به تعویق بیفتد جلب کنیم، بیش از قبل درس خواهیم خواند! 

3( اگر معلم موافقت کند که امتحان به مدت دو هفته به تأخیر بیفتد، ما بیشرت از قبل درس می خوانیم!

4( هرگاه معلم با تأخیر امتحان به مدت دو هفته موافقت کند، بیشرت از قبل به درس خواندن می پردازیم! 

121- » كنُت أتنَّى أن يل صديقاً يُنبِّهني لذكر ريّب يف أوقات الغفلة!«:

1( آرزو می کردم که دوستی داشتم که مرا بر ذکر پروردگارم در اوقات غفلت آگاه می کرد! 

2( آرزو دارم که دوستی داشته باشم تا مرا بر باد پروردگار در زمانهای غفلت از او آگاه سازد! 

3( آرزوی داشنت دوستی را می کردم که به ذکر و یاد پروردگارم در زمانهای فراموشی، آگاهم گرداند! 

4( آرزو می کنم تا دوستی پیدا کنم که مرا بر باد پروردگار آن هم در اوقات غفلت و فراموشیم، آگاهی دهد! 

122- » و ما ِمن دابٍّة يف األرض إاّل عىل الله ِرزُقها «:

1( و در زمین هیچ جنبنده ای نیست، جز آنکه روزی او را خدا می دهد!           2( و هیچ جنبنده ای در زمین نیست، مگر آنکه روزی او بر خداست! 

3( و هر جنبنده ای که در زمین است، روزی اش بر عهده خداست!                  4( و خدا روزی هر جنبنده ای که در زمین است را بر عهده دارد! 

123- »ما ِمن شجرٍة تُْغرَس إاّل و لها فائدة للّناس، إذن ليس َغرُس األشجار بسبب أنّها تُثمر فقط!«:

1( آنچه از درخت کاشته می شود فایده اش برای مردم است، ولی علت کاشنت درختان فقط بهره دادن آنها نیست! 

2( درخت فقط برای این کاشته می شود که فایده بخش است، لذا کاشنت درختان بخاطر اینکه بهره بدهند نیست!

3( هیچ درختی نیست که بکاری مگر اینکه برای مردم فایده داشته باشد، پس علت کاشنت درختان میوه دادنشان نیست!

4( هیچ درختی نیست که کاشته شود مگر اینکه برای مردم فایده ای داشته باشد، بنابراین کاشنت درختان فقط بخاطر اینکه آنها میوه می دهند نیست! 

َث الهواء يف تخريب بيئتنا إن مل يتحّقق الّتوازُن فيها، فهو مهّدٌد للبرشيّة!«: 124- »ما أرسع تلوُّ

1( اگر تعادل در محیط زیست محقق نشود چقدر آلودگی هوا برای خراب شدن محیط زیست ما رسیع، او برای بشیت چقدر تهدید کننده می باشد! 

2( آلودگی هوا در خراب کردن محیط زیست ما چقدر رسیع است اگر تعادل در محیط زیست محقق نشود، و این امر تهدید کننده بشیت است! 

3( برای خراب شدن محیط زیست ما آلودگی هوا بسیار رسیع است و برای بشیت تهدید کننده است، اگر تعادل در آن محقق نشود! 

4( آلودگی هوا برای خراب کردن محیط زیست ما رسیع نیست اگر تعادل در آن محقق شود، وگرنه بشیت را تهدید می کند! 

125- » كان رجاُل هاتي القبيلتي يَنهبون أمواَل الّناس من طريق ذلك املضيق حّتى اُغلِق بسدٍّ عظيم من الحديد و الّنحاس املذاب«:    

1( مردان این دو قبیله اموال مردم را از راه آن تنگه به یغام می بردند تا اینکه با سّد بزرگی از آهن و مس ذوب شده، بسته شد. 

2( مردان آن دو قبیله اموال مردمان را از طریق این تنگه غارت کردند تا اینکه بوسيله سّد بزرگی از آهن و مس مذاب بسته شد. 

3( بزرگان این دو قبیله دارائیهای مردم را از راه آن تنگه به یغام می برند تا اینکه با سّدی بزرگ از مس و آهن آب شده بسته شود. 

4( بزرگان آن دو قبیله دارائیهای مردمان را از طریق آن تنگه غارت می کردند تا اینکه بوسیله سّدی بزرگ از مس و آهن آن را بستند. 
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ل االمتحان ملُّدة أسبوعي نَدرْس أكرث ِمن قبل!«: 120- »إن يوافق املعلّم أن يؤجَّ

1( اگر معلم موافقت خود را با اینکه امتحان دو هفته به عقب بیفتد اعالم کند، ما بیش از قبل درس خواهیم خواند!  

2( چنانچه موافقت معلم را در اینکه امتحانات دو هفته به تعویق بیفتد جلب کنیم، بیش از قبل درس خواهیم خواند! 

3( اگر معلم موافقت کند که امتحان به مدت دو هفته به تأخیر بیفتد، ما بیشرت از قبل درس می خوانیم!

4( هرگاه معلم با تأخیر امتحان به مدت دو هفته موافقت کند، بیشرت از قبل به درس خواندن می پردازیم! 

121- » كنُت أتنَّى أن يل صديقاً يُنبِّهني لذكر ريّب يف أوقات الغفلة!«:

1( آرزو می کردم که دوستی داشتم که مرا بر ذکر پروردگارم در اوقات غفلت آگاه می کرد! 

2( آرزو دارم که دوستی داشته باشم تا مرا بر باد پروردگار در زمانهای غفلت از او آگاه سازد! 

3( آرزوی داشنت دوستی را می کردم که به ذکر و یاد پروردگارم در زمانهای فراموشی، آگاهم گرداند! 

4( آرزو می کنم تا دوستی پیدا کنم که مرا بر باد پروردگار آن هم در اوقات غفلت و فراموشیم، آگاهی دهد! 

122- » و ما ِمن دابٍّة يف األرض إاّل عىل الله ِرزُقها «:

1( و در زمین هیچ جنبنده ای نیست، جز آنکه روزی او را خدا می دهد!           2( و هیچ جنبنده ای در زمین نیست، مگر آنکه روزی او بر خداست! 

3( و هر جنبنده ای که در زمین است، روزی اش بر عهده خداست!                  4( و خدا روزی هر جنبنده ای که در زمین است را بر عهده دارد! 

123- »ما ِمن شجرٍة تُْغرَس إاّل و لها فائدة للّناس، إذن ليس َغرُس األشجار بسبب أنّها تُثمر فقط!«:

1( آنچه از درخت کاشته می شود فایده اش برای مردم است، ولی علت کاشنت درختان فقط بهره دادن آنها نیست! 

2( درخت فقط برای این کاشته می شود که فایده بخش است، لذا کاشنت درختان بخاطر اینکه بهره بدهند نیست!

3( هیچ درختی نیست که بکاری مگر اینکه برای مردم فایده داشته باشد، پس علت کاشنت درختان میوه دادنشان نیست!

4( هیچ درختی نیست که کاشته شود مگر اینکه برای مردم فایده ای داشته باشد، بنابراین کاشنت درختان فقط بخاطر اینکه آنها میوه می دهند نیست! 

َث الهواء يف تخريب بيئتنا إن مل يتحّقق الّتوازُن فيها، فهو مهّدٌد للبرشيّة!«: 124- »ما أرسع تلوُّ

1( اگر تعادل در محیط زیست محقق نشود چقدر آلودگی هوا برای خراب شدن محیط زیست ما رسیع، او برای بشیت چقدر تهدید کننده می باشد! 

2( آلودگی هوا در خراب کردن محیط زیست ما چقدر رسیع است اگر تعادل در محیط زیست محقق نشود، و این امر تهدید کننده بشیت است! 

3( برای خراب شدن محیط زیست ما آلودگی هوا بسیار رسیع است و برای بشیت تهدید کننده است، اگر تعادل در آن محقق نشود! 

4( آلودگی هوا برای خراب کردن محیط زیست ما رسیع نیست اگر تعادل در آن محقق شود، وگرنه بشیت را تهدید می کند! 

125- » كان رجاُل هاتي القبيلتي يَنهبون أمواَل الّناس من طريق ذلك املضيق حّتى اُغلِق بسدٍّ عظيم من الحديد و الّنحاس املذاب«:    

1( مردان این دو قبیله اموال مردم را از راه آن تنگه به یغام می بردند تا اینکه با سّد بزرگی از آهن و مس ذوب شده، بسته شد. 

2( مردان آن دو قبیله اموال مردمان را از طریق این تنگه غارت کردند تا اینکه بوسيله سّد بزرگی از آهن و مس مذاب بسته شد. 

3( بزرگان این دو قبیله دارائیهای مردم را از راه آن تنگه به یغام می برند تا اینکه با سّدی بزرگ از مس و آهن آب شده بسته شود. 

4( بزرگان آن دو قبیله دارائیهای مردمان را از طریق آن تنگه غارت می کردند تا اینکه بوسیله سّدی بزرگ از مس و آهن آن را بستند. 
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126- » مفتاح الهدوء هو أن نعلم أنّه ال أثر لرأي اآلخرين يف حياتنا! « 

1( کلید آرام بودن این است که نظر دیگران در زندگی ما هیچ تأثیری ندارد!       

2( کلید آرامش یعنی بدانیم برای رای دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد! 

3( کلید آرامش آن است که بدانیم نظر دیگران هیچ تأثیری در زندگی ما ندارد! 

4( کلید آرام بودن آن است که می دانیم برای رای دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد! 

127- »وهن الاّلعب فی املباراة ُمتمّنیاً ما یُؤتَی بالفائز األّول و هو قائٌم بین ُهواتة!«:

1(بازیکن در رقابت سست شد و آرزو کننده آن چیزی است که به نفر اول در حال ایستادن بین هوادارانش داده می شود! 

2(بازیکن در مسابقه با آرزوی آنچه به نفر اّول داده می شود در حالی که بین هوادارانش ایستاده است، سست شد! 

3(ورزشکار آرزومندانه به چیزی که به نفر اّول می دهند در حالی که در میان عالقه مندانش ایستاده است، در رقابت سست شد! 

4(ورزشکار در مسابقه آرزومند به آنچه به نفر اّول داده می شود در حالی که بین عالقه مندان می ایستد، سستی کرد! 

128- »ال شیَء اَدقُّ من الکتابات و الرّسوم و الّتامثیل الّتی تدلُنا علی الّثقافات القدیمة!«: 

1(چیزی دقیق تر از مکتوبات و رسم ها و تندیس هایی که ما را برفرهنگ گذشته راهنامیی کند، وجود ندارد! 

2(هیچ چیزی دقیق تر از نوشته ها و نقاشی ها و مجسمه هایی که ما را به فرهنگ های گذشته راهنامیی می کند، نیست! 

3(هیچ چیز منی تواند به خوبی نوشته ها و نگارگری ها و رسدیس ها، ما را به فرهنگ های پیشین هدایت کند! 

4(هیچ چیزی دقیق تر از مکتوبات و آداب و تندیس هایی که ما را به فرهنگ پیشینیان هدایت می کند، نیست! 

129- » كنت اُحّس أن الحياة سوف َتّر يب بصعوبة كثرية مع فقدانه!«:

1( حس کرده بودم زندگی با عدم وجود او بر من خیلی سخت می گذرد!

2( حس می کردم با فقدان او زندگی جدا با من به دشواری روبرو خواهد شد!

3( احساسم این بود که زندگی بر من بسیار دشوار سپری خواهد شد با نبود او!

4( احساس می کردم که با از دست دادن او زندگی بسیار سخت بر من خواهد گذشت! 

130- » ليتني كنت قد تعلّمت منك أن ال أحزن عىل كّل أمر مكروه أواجهه، و لو كان كبرياً !«:

1( کاش از تو آموخته بودم که بر هر امر ناپسندی که با آن مواجه میشوم غمگین نگردم، اگر چه بزرگ باشد!  

2( شاید از تو آموخته باشم که به خاطر هر آنچه از ناپسندیها به من برسد حتی اگر بزرگ باشد، ناراحت نباشم! 

3( کاش محزون نشدن را بر هر امر نامالیمی که با من مواجه می شود از تو یاد می گرفتم، و لو بزرگ باشد! 

4( شاید غم نخوردن را برای آن ناخوشایندی که به من خواهد رسید با وجود بزرگ بودن، از تو بیاموزم! 

131- »َمن َعلََّم ِعلامً َفلَُه أَجُر َمن َعِمَل ِبِه ال یَنُقُص ِمن أجِر العاِمِل!«:

1(هر کس علمی را یاد بگیرد برای او پاداش کسی است که به آن عمل کرده، در حالی که از پاداش انجام دهنده منی کاهیم! 

2(هر کسی دانشی را یاد بدهد پاداش کسی را دارد که به آن عمل کرده، در حالی که از پاداش انجام دهنده کم منی شود! 

3(کسی که دانشی را بیاموزد اجر او مانند پاداش کسی است که به آن عمل می کند در حالی که از پاداش او منی کاهیم! 

4(آن که دانش را آموزش داد برای او پاداش عمل کننده است در حالی که از پاداش او چیزی کاسته منی شود! 
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132- » كان آباؤنا يؤكدون دامئاً أّن طريق الوصول إىل العىل هو اإلحسان يف حق الناس! «:

1( تأکید پدران ما همیشه این بوده است که طریق دستیابی بر بزرگی، احسان کردن به مردم است! 

2( سفارش نیاکان ما تأکید بر این بوده که راه حصول به بزرگیها، خوبی کردن در حق ناس است! 

3( پدران ما همواره تأکید می کردند که راه رسیدن به بزرگی، نیکی کردن در حق مردم است! 

4( نیاکان ما دامئا سفارش می کنند که طريق رسیدن به بزرگیها، احسان در حق الناس است! 

133- » ال يشَء أحسُن من الّنقوش و الرّسوم و التاّمثيل لُيشّجعنا إىل كشف الحضارات القدية!«:

1( هیچ چیزی بهرت از نقشها و نقاشیها و مجسمه ها نیست برای اینکه ما را به کشف متدنهای قدیم تشویق کند! 

2( چیزی بهرت از نقوش و رسمها و متثالها وجود ندارد که ما را به یافنت متدنهای قدیم ترغیب کرده باشد! 

3( هیچ چیزی نیست که بهرت از نقشها و نقاشیها و تندیسها ما را به کشف متدنهای قدیم تشویق کند! 

4( چیزی نیست که ما را به کشف متدنهای قدیم بهرت از نقوش و نقاشیها و متثالها ترغیب کرده باشد! 

134- » كان أعضاُء أرستِنا يُشاِهدون ِفلامً عن حياِة الّدالفي و َدورِها يف حياتِنا! «:

1( اعضای خانواده مان در حال دیدن فیلمی از زندگی دلفین و نقش او در زندگی ما بودند!

2( اعضای خانواده ما در فیلم زندگی دلفین ها نقش آنها را در زندگی مان مشاهده می کردند! 

3( زندگی دلفین ها و نقششان در زندگی مان فیلمی بود که اعضای خانواده مان آن را می بینند! 

4( اعضای خانواده ما فیلمی درباره زندگی دلفین ها و نقششان در زندگی مان می دیدند! 

ل صدیقتي املجّدة يف دفرتها إاّل املوضوعات الجدیدة و املهّمة «: 135- » ال تُسجِّ

1( دوست تالشگرم فقط موضوعات جدید و مهم را در دفرتش ثبت می کند!

2( دوست تالشگر من در دفرتش ثبت منی شود مگر موضوعات جدید و مهم!

3( دوستم با تالشش چیزی در دفرتش ثبت منی کند جز موضوعات جدید و مهم را!

4( چیزی جز موضوعات جدید و مهم در دفرت دوستم که تالشگر است ثبت منی شود!                                

136- » يف دقائق املسابقة االنتهائّية أحَسسُت يف نفيس بقّوة عجيبة و سبقت أصدقايئ بسعة!«:

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

2( در دقایق پایانی مسابقه قدرت عجیبی در خود احساس کردم و برسعت از دوستانم پیشی گرفتم! 

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

4( در دقایقی از مسابقه پایانی بود که قدرت عجیب را در خود احساس کردم و رسیعاً از دوستانم جلو افتادم! 

137- ) يا أيّتها الّنفس املطمئّنة؛ إرجعي إىل ربِّك راضيًة مرضيًة(:

1( ای نفس با اطمینان؛ بسوی پروردگار رجعت کن و راضی باش و مورد رضایت! 

2( ای نفسی که مطمنئ هستی؛ به نزد پروردگار خود با رضایت و رضایتمندی برگرد!

3( ای نفس مطمنئ؛ بسوی خدای خویش باز گرد در حالیکه راضی هستی و مورد رضایت! 

4( اى نفسی که اطمینان داری؛ به نزد خدای خود مراجعت کن درحالیکه رضایت داری و راضی هستی! 
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132- » كان آباؤنا يؤكدون دامئاً أّن طريق الوصول إىل العىل هو اإلحسان يف حق الناس! «:

1( تأکید پدران ما همیشه این بوده است که طریق دستیابی بر بزرگی، احسان کردن به مردم است! 

2( سفارش نیاکان ما تأکید بر این بوده که راه حصول به بزرگیها، خوبی کردن در حق ناس است! 

3( پدران ما همواره تأکید می کردند که راه رسیدن به بزرگی، نیکی کردن در حق مردم است! 

4( نیاکان ما دامئا سفارش می کنند که طريق رسیدن به بزرگیها، احسان در حق الناس است! 

133- » ال يشَء أحسُن من الّنقوش و الرّسوم و التاّمثيل لُيشّجعنا إىل كشف الحضارات القدية!«:

1( هیچ چیزی بهرت از نقشها و نقاشیها و مجسمه ها نیست برای اینکه ما را به کشف متدنهای قدیم تشویق کند! 

2( چیزی بهرت از نقوش و رسمها و متثالها وجود ندارد که ما را به یافنت متدنهای قدیم ترغیب کرده باشد! 

3( هیچ چیزی نیست که بهرت از نقشها و نقاشیها و تندیسها ما را به کشف متدنهای قدیم تشویق کند! 

4( چیزی نیست که ما را به کشف متدنهای قدیم بهرت از نقوش و نقاشیها و متثالها ترغیب کرده باشد! 

134- » كان أعضاُء أرستِنا يُشاِهدون ِفلامً عن حياِة الّدالفي و َدورِها يف حياتِنا! «:

1( اعضای خانواده مان در حال دیدن فیلمی از زندگی دلفین و نقش او در زندگی ما بودند!

2( اعضای خانواده ما در فیلم زندگی دلفین ها نقش آنها را در زندگی مان مشاهده می کردند! 

3( زندگی دلفین ها و نقششان در زندگی مان فیلمی بود که اعضای خانواده مان آن را می بینند! 
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ل صدیقتي املجّدة يف دفرتها إاّل املوضوعات الجدیدة و املهّمة «: 135- » ال تُسجِّ
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136- » يف دقائق املسابقة االنتهائّية أحَسسُت يف نفيس بقّوة عجيبة و سبقت أصدقايئ بسعة!«:
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4( اى نفسی که اطمینان داری؛ به نزد خدای خود مراجعت کن درحالیکه رضایت داری و راضی هستی! 
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138- » علينا أاّل نعمل عمالً يُسّبُب ذوَب الجبال الثلجّية فُيصبح الهواء حاّراً!«: 

1( باید ما کاری انجام ندهیم تا باعث آب شدن برفهای کوه شده و هوا داغ گردد!

2( ما باید کاری نکنیم که منجر به آب شدن کوههای برف گردد پس هوا داغ شود! 

3( ما نباید کاری کنیم که باعث ذوب شدن کوههای برفی گردد و در نتیجه هوا گرم شود! 

4( نباید ما کاری انجام دهیم تا سبب شود برف کوهها ذوب شود در نتیجه هوا گرم گردد! 

139- » شجراُت حديقتنا ذات غصون نرضة ألّن اهتاممنا بشؤونها كثري!«:

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

2( بخاطر رسیدگی و توجه ما به امور باغ، درختان آن دارای شاخه های تر و تازه ای شده است!

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

4( درختان باغ ما دارای شاخه های تر و تازه ایست زیرا رسیدگی ما به کارهای آن زیاد است! 

140- » أعرض عن هوى نفسك حّتى ال يصل رضُره إىل قلبك!«:

1( از هواهای نفس خود اعراض کن تا به دل تو زیان نرساند!                           2( از هوای نفس خود روی برگردان تا زیان آن به قلبت نرسد! 

3( از خواهشهای نفسانی خویش پرهیز کن تا رضرش به قلب تو نرسد!              4( از خواهش نفسانی خویش دوری کن تا رضرهایش را به دل تو نرساند! 

141- » الُفرص القليلة يف حياتنا كصيد ال يصيده إاّل ذو الهّمة!«:

1( در زندگی ما فرصتها کم هستند چون شکاری که جز دارنده همت آن را صید منی کند! 

2( فرصتهای کم ما در زندگی گویی صیدی است که فقط توسط صاحب همت شکار می شود! 

3( فرصتهای اندک در زندگی ما چون صیدی هستند که فقط صاحب همت آن را شکار می کند! 

4( در زندگی ما فرصتهای بسیار اندک چون شکار هستند که تنها بوسيله صاحب همت صید می شود! 

142- »علينا أن نحافظ عىل املواهب الطبيعّية و الّنعامت التي تّعُد رزقاً لنا و وسيلة لدوام حياتنا!«:

1( ما باید از بخششهای طبیعت و نعامتی که برای ما بعنوان روزی و ابزاری در طول زندگی بشامر آمده، نگهداری منائیم! 

2( ما می بایست از موهبتهای طبیعی و نعامتی که روزی و ابزاری برای دوام زندگی ما شمرده می شوند، نگهداری می کردیم! 

3( بر ما است که از مواهب طبیعی و نعمتهایی که بعنوان روزی و وسیله ای برای ادامه زندگی ما، بشامرمی آیند، محافظت کنیم! 

4( بر ما الزم است که از بخششهای طبیعت و نعمتهایی که برای ما روزی شمرده می شوند و وسیله ای هستند برای طول زندگی، حفاظت منائیم! 

143- » ال تنظر إىل صغر هذه النملة الصغرية، فهي صانعة كبرية و مهندسة حاذقة يف بطن األرض!«: 

1( به کوچکی این مور کوچک نگاه مکن، چه او در دل زمین سازنده ای بزرگ و مهندسی ماهر است! 

2( به خردی این مورچه خرد نظر میفکن، زیرا او صانع بزرگ و مهندس پر قدرت اعامق زمین است! 

3( این مورچه را کوچک مپندار، زیرا او سازنده ای بزرگ و مهندسی حاذق است در عمق زمین! 

4( خردی مور کوچک را منگر، چه او در اعامق زمین یک صانع بزرگ است و یک مهندس توانا! 
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144- » تُلجُئني مشاهدُة حال املحرومي إىل أن ال اُقصِّ يف حّقهم و أنا أقدُر منهم يف بعض املسائل!«: 

1( دیدن حالت بیچارگان وادارم می کند که از حقشان کم نکنم در حالی که در بعضی مسائل از آنها قادرترم! 

2( مشاهدة حال بیچارگان مرا وادار می کند که از حقشان کم نکنم و توانائیم در بعضی مسائل از آنها بیشرت است! 

3( مشاهده حال محرومان وادارم می کند که در حقشان کوتاهی نکنم و قدرتم در بعضی مسائل از آنها بیشرتاست!

4( مشاهده حال محرومان مرا وادار می کند که در حّقشان کوتاهی نکنم در حالی که من در بعضی مسائل از آنها قدرمتندترم! 

145- » کنت أتلو آیاٍت من القرآن الکریم يف اصطفاف املدرسة الّصباحّي و أنا يف العارشة من عمري «:

1( وقتی 01 سال داشتم، در صف صبحگاهیامن به تالوت آیاتی از قرآن می پرداختم.

2( درحالی که 01 ساله بودم، در صف صبحگاهی مدرسه آیاتی از قرآن کریم را تالوت می کردم.

3( هنگامی که 01 سال داشتم، در صف صبحگاهی بعضی از آیات قرآن کریم را در مدرسه می خواندم.

4( در حینی که به 01 سالگی رسیده بودم، در صف صبحگاهی مدرسه آیات قرآن کریم را تالوت می کردم. 

146- ) ال تَهِنوا و ال تَحزنوا و أنتم األعلَون ...(:  

1( سستی مکنید و غمگین مشوید زیرا شام برتر هستید ...                              2( سست مشوید و غم مخورید درحالیکه شام هستید برتران ... 

3( شام را » وهن« دست ندهد و دچار حزن نشوید چه شامئید برتران ...            4( دچار » وهن« و سستی نشوید و غم مخورید چه برتر از همه شامئید ... 

147- »ال يَحزنْني قوُل الّذين يَتكلّمون عّني جاهلي، و أنا أعلُم َجْهلهم!«: 

1( قول کسانی که از جهل من سخن می گویند و من جهالتشان را می دانم، نباید مرا ناراحت کند! 

2( سخن آنان که در مورد من حرف می زنند در حالیکه جاهلند و من به جهلشان آگاهم، ابداً ناراحتم منی کند! 

3( هیچگاه سخن کسانی که درباره جهل من حرف می زنند حال آنکه من جهالتشان را می دانم، ناراحتم منی کند! 

4( نباید گفتار کسانی که در مورد من جاهالنه سخن می گویند مرا ناراحت کند، در حالیکه من آگاه به جهلشان هستم! 

148- ) ... الّذين يُقيمون الّصالة و یُؤتون الّزكاة و هم راكعون«:

1( آنها که در حال رکوع کردن مناز می گذارند و زکات می دهند! 

2( کسانی که اقامه مناز می کنند و زکات می دهند و در حال رکوع هستند! 

3( آنان که مناز را اقامه می کنند و در حال ركوع کردن زکات خود را می پردازند!

4( کسانی که مناز را برپا می دارند و در حالی که در رکوع هستند زکات را می دهند! 

149- » کاَن أَحُد زمالئی تَصادَم بسّیارٍة فی الّشارع و هو اآلن فی َوضعِ َحَرجٍ!«: 

1( یکی از همکارانم با ماشینی در خیابان تصادف کرده بود و او اکنون در حالتی دشوار است! 

2( یکی از هم  کالسی هایم در خیابانی با ماشین تصادف کرده بود و او حاال در وضعیّتی بحرانی است! 

3( یکی از هم شاگردیهایم در خیابان با اتومبیلی تصادف کرد و او اکنون در حالتی دشوار قرار دارد! 

4( یک هم شاگردی ام پس از اینکه در خیابان با ماشین تصادف کرد، اکنون در وضعیتی بحرانی است! 
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150-  » كان الطّالب الّناجح يُحيص أعامله ألصدقانه و هو يذكر َمشاكل كان قد تخلَّص منها !«: 

1( دانش آموزی که موفق بود کارهای خویش را برای دوستانش می شمرد حال آنکه مشکالتی را که از آنها خالص شده بود بیان می کرد!

2( دانش آموز موفق کارهای خویش را برای دوستانش می شمرد درحالیکه مشکالتی را که از آنها رهایی یافته بود بیان  می کرد!

3( دانش آموز موفقی که کارهای خویش را برای دوستانش می شمرد مشکالتی را که از آنها رهایی یافته بود بیان می کرد! 

4( دانش آموز موفق کارهای خویش را برای دوستانش شمرده مشکالت رها شده از آنها را بیان کرده بود! 

151- » ال قوَة تقدر أن تُنفَذنا من خرافات نَعيش معها إاّل التفكُّر!«: 

1( هیچ نیرویی که بتواند زندگی ما را از خرافه هایی که به آن زنده ایم، برهاند، جز اندیشه نیست! 

2( جز تفّکر، قدرتی نیست که قادر باشد ما را نجات بدهد از اینکه با خرافات زندگی منائیم! 

3( فقط قدرت اندیشیدن است که می تواند ما را از خرافههایی نجات دهد که با آن زنده ایم! 

4( نیرویی که می تواند ما را از خرافاتی که با آن زندگی می کنیم، رها سازد، فقط تفّکر است! 

152- »کّل إنساٍن مؤمٍن یُشّجع اآلخرین إلی أحسن األعامل الّتی یستفید منها املجتمُع!«: 

1( هر انسان با ایامنی دیگران را به نیکوترین کارهایی که به جامعه سود می رساند، تشویق می کند! 

2( هر انسان مومنی دیگران را به بهرتین کارهایی که جامعه از آن سود می برد، تشویق می  کند! 

3( هیچ انسانی مومن نیست تا دیگران را به بهرتین کارهایی که جامعه از آن بهره می برد، تشویق کند! 

4( هر انسان مومنی دیگران را به کارهای نیکی تشویق می کرد که جامعه از آن بهره می برد! 
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1( عوض کردن واژگان بین زبان ها بسیار تأثیر گذار است به گونه ای که آنها را در اسلوب و بیان بی نیاز می سازد!
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4( تبادل کلامت بین زبان ها به گونه ای بر آنها تاثیر می گذارد که آنها را در اسلوب و بیان غنی می گرداند! 
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156- » كان املُزارع يُراقب أموَر املزرعة مراقبًة ولكّن البوماِت كانت تَتغّذى عىل األفراخ، و هذه سّنة الطبيعة!«: 

1( کشاورز مراقب امور مزرعه بود ولی تغذیه جغدها از جوجه ها انجام می گرفت، و این قانون طبیعت بود!

2( مزرعه دار امور مزرعه را نگهبانی می کرد اما جغدها جوجه ها را خورده بودند، و این سنت طبیعت بود!

3( مزرعه دار از کارهای مزرعه با دقت مراقبت می کرد ولی جغدها جوجه ها را خورده بودند، و این قانون طبیعت است! 

4( کشاورز کارهای مزرعه را بی گامن مراقبت می کرد ولی جغدها از جوجه ها تغذیه می کردند، و این سنت طبیعت است! 

157- »ملّا استقرّت األوضاع لِذی القرنین دعا الّناس إلی الّتوحید و َحاَرَب الظّلم!«: 

1( زمانی که اوضاع برای ذوالقرنین استقرار یافت مردم را به توحید دعوت کرد و با ظلم مبارزه کرد! 

2( هنگامی که وضع برای ذوالقرنین مساعد شد مردم به توحید دعوت شدند و با ظلم مبارزه شد! 

3( زمانی که اوضاع  برای ذوالقرنین مستقر می شود مردم به توحید دعوت شدند و با ظلم مبارزه شد! 

4( هنگامی که وضع برای ذوالقرنین استقرار می یابد مردم را به توحید و مبارزه با ظلم دعوت کرد! 

موا ألنفسكم من خري تَجدوُه عنَد الله«:  158- » و ما تَُقدِّ

1( و هر چه را از خوبی ها برای خودتان تقدیم کنید آن را نزد خداوند خواهید یافت!

2( و از خیر برایشان فرستاده منی شود، مگر این که آن را نزد خداوند بیابند!

3( و هرچه را از خوبی برای خودتان از پیش بفرستید آن را نزد خداوند می یابید!

4( و کار نیکو برایتان از پیش فرستاده منی شود، مگر این که آن را نزد خداوند بیابید! 

159- »يف الحّصة الّثانية سأل املدّرس الّتلميذ الّذي كان يجلس آِخَر الّصّف عن العملّيات الحسابّية ولكنه مل يستطع أن يُجيَب !«:

1( در زنگ دوم،معلم از دانش آموزی که در انتهای کالسی می نشیند،در مورد عملیات ریاضی سؤال می کند،ولی او منی تواند پاسخ دهد! 

2( در دومین زنگ، معلم از دانش آموزی که آخر کالس نشسته بود، در مورد عملیات ریاضی سؤال می کند، ولی او نتوانست پاسخ دهد!  

3( در زنگ دوم، معلم از دانش آموزی که در کالسی دیگر می نشست، در مورد عملیات ریاضی سؤال کرد، ولی او منی تواند جواب دهد! 

4( در زنگ دوم، معلم از دانش آموزی که انتهای کالس می نشست، در مورد عملیات ریاضی سؤال کرد، ولی او نتوانست پاسخ دهد!

 

دنا من الخري أو الرّش!«: 160- » إّن عقائدنا هي الّتي تَدعونا إىل أحسن األعامل أو أسوئها و تُبعِّ

1( هامنا این عقاید ماست که ما را به بهرتین اعامل یا بدترین آن دعوت می کند و ما را از خوبی و بدی می راند!

2( عقاید ماست که ما را دعوت به اعامل نیک یا زشت ترین آنها می کند و ما از خوب بودن و بد بودن دوری می کنیم! 

3( هامنا عقاید ماست که برای ما خوب ترین کارها و زشت ترین آنها را می خواند و ما از خوبی و بدی دوری می کنیم! 

4( بی تردید عقاید ماست که ما را به نیکوترین کارها یا بد ترین آنها فرا می خواند و ما را از خوبی یا بدی دور می کند! 

161- » تَكَلََّم املديُر مع زمالئی لِيفَهموا كيَف لَيدُرسوا أن يَنَجحوا يف أيّام اإلمتحان!«:

1( مدیر با هم کالسی های من صحبت کرد؛ برای اینکه باید متوجه شوند چطور درس بخوانند که در روز امتحان موفق شوند!  

2( مدیر با هم شاگردی هایم سخن می گوید؛ تا بفهمند چگونه درس بخوانند تا در روزهای امتحان پیروز شوند! 

3( مدیر با هم کالسی هایم سخن گفت؛ تا بفهمند چگونه باید درس بخوانند تا در روزهای امتحان موفق شوند!

4( مدیر با هم شاگردی های من صحبت می کرد؛ تا متوجه شوند چطور درس بخوانند که در روزهای امتحان پیروز شوند! 
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162- »كان الّشاعر يَظّن أن أِحّبته قد َهَجروه كام تَشاء ُعداته!«:

1( شاعر گامن کرده بود که دوستان او ترکش کرده اند هامن طور که دشمنانش می خواهند! 

2( شاعر گامن می کرد که دوستانش او را ترک کرده اند هامن گونه که دشمنانش می خواهند! 

3( شاعر گامن کرده بود که دوستان او ترک کردند او را هامن گونه که دشمنش می خواست! 

4( شاعر گامن می کرد که دوستان او ترکش کردند آن طور که دشمنش می خواست! 

163- »علينا أن نحرتَم كّل من يَعمل لنا خدمًة حّتى يستمرَّ هذا العمُل الحسن عنَد الّناِس!«:

1( باید همه خدمتگزاران که خدمتی انجام می دهند، مورد احرتام ما واقع شوند تا بین مردم این اعامل خوب رایج شود! 

2( برماست که هر کس را که برای ما خدمتی انجام می دهد، احرتام کنیم تا این عمل نیک نزد مردم استمرار یابد!

3( احرتام گذاشنت به هر کسی که خدمتی را به ما ارائه می دهد، واجب است تا این عمل نیک نزد مردم ادامه یابد!

4( همه کسانی را که برای ما خدمتی انجام می دهند، باید احرتام بگذاریم تا نیک ترین عمل نزد مردم رایج شود! 

164- »أحُد آثاِر الُعجِب هو أّن املرَء يَحِقُر ذنوبَه وال يََتحرُّک نحَو الكامِل!«:

1( یکی از آثار خود پسندی آن است که آدمی گناهان خویش را کوچک می شامرد و به سوی کامل حرکت منی کند! 

2( از اولین آثار خود پسندی آن است که انسان گناهانش را کوچک بشامرد و به سوی کامل در حرکت نباشد!

3( یکی از آثار خودبینی آن است که آدمی گناه خویش را حقیر بداند و به سمت کامل حرکت نکند! 

4( اولین اثر خودبینی آن است که انسان گناهان خود را حقیر می شامرد و حرکت کامل منی کند! 

165- » وجدُت الّشمَس أقوى مصدٍر يَكفينا نورُها و حرارتُها، دون أن تقرَُب إلينا أو تبتعَد َعّنا !«:

1( دیدم خورشید قویرتین منبع است که نور و حرارتش، بدون اینکه به ما نزدیک و یا از ما دور شود برایامن کافی است! 

2( خورشید را پر انرژی ترین منبع یافتم که نورش و حرارتش برایامن کافی است، بدون نزدیکی به ما و دوری از ما! 

3( خورشید را نیرومندترین منبعی یافتم که نور و حرارت آن، بی آنکه به ما نزدیک شود و یا از ما دور شود برای ما کافی می باشد!

4( این خورشید قدرمتندترین منبعی است که نور و حرارتش برای همه ما کافی میباشد بدون آنکه بتواند نزدیک به ما یا دور از ما شود! 

166- »قال املدّرس قوالً سديداً و كالماً جميالً يدعو زماليئ إىل العمل الصالح«:

1( معلم سخنی درست و زیبا گفت که همکالسی هایم را به عمل شایسته فرا می خوانْد! 

2( معلم سخن درست و کالم زیبا را گفت تا شاگردهایش را به کار نیک دعوت کند! 

3( معلم سخنان قشنگ و درستی می گفت و هم شاگردی های مرا به کار نیکی دعوت می کرد! 

4( معلم با گفنت سخنی استوار و زیبا هم کالسی هایم را به کارهای نیک فرا می خوانَد! 

167- »أوَصاين معلّمي أن ال أنَس البحَث و املطالعَة و أكوَن مشتاقاً إليهام!«: معلمم ...     

1( به من سفارش کرد که تحقیق و مطالعه کردن را فراموش نکنم و به آنها عالقمند باشم!

2( پژوهش و مطالعه کردن را به من توصیه کرد و خواست به آن ها مشتاق باشم و فراموششان نکنم!

3( به من سفارش می کرد که پژوهش و مطالعه کردن را از یاد نربم و به آن دو عالقمند باشم! 

4( به من سفارش می کرد که تحقیق و مطالعه کردن را فراموش نکن و به آن دو مشتاق باش!
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ثَنا القرآن عن سرية األنبياء و َجَدلهم مع أقوامهم الكافرين! «: 168- » قد َحدَّ

1( قرآن با ما درباره روش های پیغمربان و ستیزهای آنها با اقوام کافرشان سخن گفته است!

2( صحبت های قرآن با ما درباره شیوه پیامربان و ستیز آنها با اقوام کفار آنها بوده است!

3( قرآن با ما درباره سیره پیامربان و نزاع آنها با اقوام کافران سخن می گوید!

4( قرآن درباره روش پیامربان و نزاع آنها با اقوام کافرشان، با ما سخن گفته است! 

169- » هذان الّنوعان من الّسمك كلُّ منهام يَعيش عيشًة تُعجبنا!«:   

1( این دو نوع ماهی، هر یک از آنها به گونه ای زندگی می کند که ما را متعجب می کند! 

2( این دو نوع از ماهیان، با یکدیگر طوری زندگی می کنند که ما را به شگفتی وا می دارد! 

3( اینها، دو نوع از ماهیان هستند که هر یک از آنها زندگی ای می کند که تعجب ما را بر می انگیزد! 

4( اینان، دو نوع ماهی هستند که زندگی هر یک از آن دو به گونه ایست که ما را به تحسین وا می دارد! 

ول اإلسالميَّة!«: شيِمل ...   170- »كانَت شيمُل تَدعو األوروبّيَي لَفهم حقائق اإلسالم، و هذا العمُل َرَفع شأنها يف جامعات الدُّ

1( اروپایی ها را به فهم حقایق اسالم دعوت می کرد ، و با این کار شأن او در دانشگاه های دولت های اسالمی ارتقا یافت! 

2( اروپایی ها را به فهم حقیقت های اسالم فرا می خوانْد، و این کار جایگاهش را در دانشگاه های کشورهای اسالمی باال برد! 

3( مردم اروپا را دعوت می کرد که حقایق اسالمی را بفهمند، و این کار جایگاه وی را در جوامع کشورهای اسالمی باال بردا 

4( ملّت اروپا را به درک حقیقت های دین اسالم فرا می خوانْد، و این امر مقام او را در میان دانشگاه های اسالمی ارتقا داد! 

171- » قد نُِقلْت إىل العربّيِة ألفاٌظ فارسية كثريٌة حّتى تُسهَّل التِّجارُة بَي التُّّجار! «:

1( بسیاری از کلامت فارسی به عربی منتقل شده است تا تجارت میان تاجران آسان شود! 

2( کلامت فارسی بسیاری را به عربی منتقل کرده اند تا تجارت میان تاجران آسان شود! 

3( کلامت فارسی بسیاری به عربی منتقل شده است تا تجارت میان تاجران آسان شود! 

4( کلامت فارسی بسیار به عربی منتقل شد تا تجارت را میان تاجران آسان کند! 

172- » إنّها كانت من أشهر مسترشقي القرن العارش الهجري، و كانت تقدر أن تُلقي محارضاتها العلمّية بأكرث من خمس لغات عاملّية!«: 

1( هامنا او مشهورترین خاورشناس در قرن دهم هجری بود، و قادر بود به بیش از پنج زبان جهانی سخرنانی علمی ایراد کند! 

2( وی حقیقتأ مشهورترین خاورشناس سده دهم هجرت بوده که به بیش از پنج زبان بین املللی می توانست سخرنانی علمی کند! 

3( وی بی گامن از مستشقان مشهور در سده دهم هجرت بود، و قدرت داشت به بیش از پنج زبان در جهان سخرنانیهای علمی کند! 

4( قطعا او از مشهورترین مستشقان قرن دهم هجری بود، و می توانست سخرنانیهای علمی خود را به بیش از پنج زبان بین املللی ایراد کند! 

173- »بعض األدویة تحتاج إلی وصفة الطّبیب فالّصیدلّیة ال تسمح لنا رشاَءها!«:

1( بعضی از داروها به نسخه ای از یک پزشک احتیاج دارد، بنابراین داروخانه خریدن آن را به ما اجازه منی دهد! 

2( برخی داروها به نسخة پزشک نیاز دارد، پس داروخانه، خریدن آن را به ما اجازه منی دهد! 

3( برخی داروها نیاز دارند به نسخه پزشک، پس داروخانه دار به ما اجازه خرید آن را نخواهد داد! 

4( گاهی داروها به نسخه پزشک نیازمند است، بنابراین داروخانه خریدن آن ها را به ما اجازه نداده است!
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ثَنا القرآن عن سرية األنبياء و َجَدلهم مع أقوامهم الكافرين! «: 168- » قد َحدَّ

1( قرآن با ما درباره روش های پیغمربان و ستیزهای آنها با اقوام کافرشان سخن گفته است!

2( صحبت های قرآن با ما درباره شیوه پیامربان و ستیز آنها با اقوام کفار آنها بوده است!

3( قرآن با ما درباره سیره پیامربان و نزاع آنها با اقوام کافران سخن می گوید!

4( قرآن درباره روش پیامربان و نزاع آنها با اقوام کافرشان، با ما سخن گفته است! 

169- » هذان الّنوعان من الّسمك كلُّ منهام يَعيش عيشًة تُعجبنا!«:   

1( این دو نوع ماهی، هر یک از آنها به گونه ای زندگی می کند که ما را متعجب می کند! 

2( این دو نوع از ماهیان، با یکدیگر طوری زندگی می کنند که ما را به شگفتی وا می دارد! 

3( اینها، دو نوع از ماهیان هستند که هر یک از آنها زندگی ای می کند که تعجب ما را بر می انگیزد! 

4( اینان، دو نوع ماهی هستند که زندگی هر یک از آن دو به گونه ایست که ما را به تحسین وا می دارد! 

ول اإلسالميَّة!«: شيِمل ...   170- »كانَت شيمُل تَدعو األوروبّيَي لَفهم حقائق اإلسالم، و هذا العمُل َرَفع شأنها يف جامعات الدُّ

1( اروپایی ها را به فهم حقایق اسالم دعوت می کرد ، و با این کار شأن او در دانشگاه های دولت های اسالمی ارتقا یافت! 

2( اروپایی ها را به فهم حقیقت های اسالم فرا می خوانْد، و این کار جایگاهش را در دانشگاه های کشورهای اسالمی باال برد! 

3( مردم اروپا را دعوت می کرد که حقایق اسالمی را بفهمند، و این کار جایگاه وی را در جوامع کشورهای اسالمی باال بردا 

4( ملّت اروپا را به درک حقیقت های دین اسالم فرا می خوانْد، و این امر مقام او را در میان دانشگاه های اسالمی ارتقا داد! 

171- » قد نُِقلْت إىل العربّيِة ألفاٌظ فارسية كثريٌة حّتى تُسهَّل التِّجارُة بَي التُّّجار! «:

1( بسیاری از کلامت فارسی به عربی منتقل شده است تا تجارت میان تاجران آسان شود! 

2( کلامت فارسی بسیاری را به عربی منتقل کرده اند تا تجارت میان تاجران آسان شود! 

3( کلامت فارسی بسیاری به عربی منتقل شده است تا تجارت میان تاجران آسان شود! 

4( کلامت فارسی بسیار به عربی منتقل شد تا تجارت را میان تاجران آسان کند! 

172- » إنّها كانت من أشهر مسترشقي القرن العارش الهجري، و كانت تقدر أن تُلقي محارضاتها العلمّية بأكرث من خمس لغات عاملّية!«: 

1( هامنا او مشهورترین خاورشناس در قرن دهم هجری بود، و قادر بود به بیش از پنج زبان جهانی سخرنانی علمی ایراد کند! 

2( وی حقیقتأ مشهورترین خاورشناس سده دهم هجرت بوده که به بیش از پنج زبان بین املللی می توانست سخرنانی علمی کند! 

3( وی بی گامن از مستشقان مشهور در سده دهم هجرت بود، و قدرت داشت به بیش از پنج زبان در جهان سخرنانیهای علمی کند! 

4( قطعا او از مشهورترین مستشقان قرن دهم هجری بود، و می توانست سخرنانیهای علمی خود را به بیش از پنج زبان بین املللی ایراد کند! 

173- »بعض األدویة تحتاج إلی وصفة الطّبیب فالّصیدلّیة ال تسمح لنا رشاَءها!«:

1( بعضی از داروها به نسخه ای از یک پزشک احتیاج دارد، بنابراین داروخانه خریدن آن را به ما اجازه منی دهد! 

2( برخی داروها به نسخة پزشک نیاز دارد، پس داروخانه، خریدن آن را به ما اجازه منی دهد! 

3( برخی داروها نیاز دارند به نسخه پزشک، پس داروخانه دار به ما اجازه خرید آن را نخواهد داد! 

4( گاهی داروها به نسخه پزشک نیازمند است، بنابراین داروخانه خریدن آن ها را به ما اجازه نداده است!
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ّياُح  جنَب نهٍر تَسبُح فيها أسامٌك! «: 174- » جلَس السُّ

1( گردشگران در کنار رودی نشستند که ماهی هایی در آن شنا می کردند!         2( گردشگر کنار نهری نشست که در آن ماهی هایی شنا می کنند!

3( ماهی ها در رودی شنا می کردند که گردشگران در کنار آن نشسته بودند!      4( در نزدیکی رود، گردشگران نشستند و ماهی ها در آن شنا می کردند! 

175- » كّل يوٍم أركب الّسّيارة يف الساعة السادسة و الّنصف حّتى أصل إىل بيتنا يف الثامنة إاّل ُربعاً !«:

1( هر روز ساعت شش و نیم سوار ماشین می شوم تا یک ربع به هشت مانده به خانه مان برسم! 

2( ساعت شش و نیم هر روز سوار اتومبیل می شوم تا این که ساعت هشت و ربع به خانه مان برسم! 

3( همه روزه ساعت شش و نیم سوار تاکسی می شدم و در ساعت یک ربع به هشت به خانه می رسیدم!

4( ساعت شش و نیم همه روزه سوار تاکسی می شدم و در ساعت هشت یک ربع کم به خانه می رسیدم! 

176- » يَسألونَک عن ِذي القرنِي، ُقْل َسأتلو َعليكُم ِمنُه ِذكراً «:

1( در مورد ذوالقرنین از تو خواهند پرسید ، بگو میخواهم ذکری از او بر شام بخوانم! 

2( درباره ذي القرنني از تو می پرسند، بگو می خواهم یادی از او برایتان بخوانم! 

3( در مورد ذوالقرنین از تو سؤال می کنند ، بگو یادی از او بر شام خواهم خواند! 

4( درباره ذو القرنني از تو پرسیده اند، بگو یادی از او بر شام خواهم خواند! 

177- » كُن صادقاً يف عملَك ليك ال تُواجَه مشكلًة يف الحياة! «:

1( در کارت راستگو باش تا در زندگی با مشکلی برخورد نکنی!                         2( در کارهایت راستگو باش تا در زندگی ات با مشکل روبه رو نشوی! 

3( در گفتارت راستگو باش تا در زندگی با مشکل برخورد نکنی!                        4( در کردارت راستگو باش تا در زندگی ات با مشکلی رو به رو نشوی! 

178- » يَسألُنا املعلّم أن ال نََتَدّخَل يف موضوعاٍت تُعرُّضنا لِلتُّهِم! «:

1( به درخواست معلم در موضوعاتی که ما را در معرض تهمت ها می گذارد، دخالت منی کنیم! 

2( معلم از ما خواسته است در موضوعاتی که ما را در معرض تهمت قرار می دهد، دخالت نکنیم! 

3( معلم از ما درخواست می کند در موضوعاتی دخالت کنیم که ما را در معرض تهمت ها قرار منی دهد! 

4( معلم از ما می خواهد در موضوعاتی که ما را در معرض تهمت ها قرار می دهد، دخالت نکنیم! 

179- »ارَسِعوا إىل شاّب ال يَعلم الّسباحة ليك تُنقذوه قبل أن يَرتفع املوج!«:

1( به سوی جوانی شتافتند که شنا کردن منی دانست تا او را پیش از اینکه موجب باال بیاید، نجات دهند! 

2( بشتابید به سوی آن جوان که شنا کردن منی داند؛ بلکه او را قبل از باال آمدن امواج نجات دهید!

3( شتافتند به سوی جوانی که شنا کردن منی داند؛ برای اینکه قبل از آنکه موج باال آمده باشد، نجاتش دهند! 

4( بشتابید به سوی جوانی که شنا کردن منی داند تا او را پیش از اینکه موج باال بیاید، نجات دهید! 

180- » و الَّذين آمنوا بالله و ُرُسله و مل يُفرِّقوا بي أحٍد منهم أولئك سوف يُؤتيِهم اُجورهم... «:

1( و کسانی که به خدا و پیامربانش ایامن آوردند و میان هیچ یک از آن ها فرق نگذاشته اند، به زودی مزدهایشان را به آنان خواهیم داد!

2( و کسانی که به خدا و پیامربش ایامن آوردند و میان کسی از آنها فرق منی گذارند، مزدهایشان به زودی داده خواهد شد! 

3( و کسانی که به خدا و پیامربانش ایامن آورده باشند و بین هیچ یک از آنها فرق نگذاشته باشند، )خداوند( به زودی مزدهایشان را به آنها خواهد داد! 

4( و کسانی که به خدا و پیامربانش ایامن آوردند و بین هیچ یک از آنها فرق نگذاشته اند، )خداوند( به زودی مزدهایشان را به آنها خواهد داد! 
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181- » كانت املعلّمة تدعو التلميذات للبحث عن أرسار القرآن حّتى يفهمن حقائق الدين اإلسالمّي«:

1( معلّم دانش آموزانش را به پژوهش از ارسار قرآن دعوت می کرد تا حقیقت های دین اسالمی را بفهمند! 

2( معلّمامن دانش آموزان را به پژوهشی از رازهای قرآن کریم دعوت کرده بود و آنها حقایق دین اسالمی را فهمیدند! 

3( معلّم دانش آموزان را به پژوهش درباره رازهای قرآن فرا می خوانْد تا حقیقت های دین اسالمی را بفهمند! 

4( معلّم، دانش آموزان را به پژوهشی از راز قرآن فرا می خوانَد تا حقیقت دین اسالمی را بفهمند! 

182- » أولئك التلميذات مل ينجحن يف امتحاناتهّن ألنهن مل يدرسن طول السنة الدراسّية«:

1( آن دانش آموزان در امتحانات موفق منی شوند زیرا آنها در طول سال تحصیلی درس منی خوانند! 

2( این دانش آموزان در امتحاناتشان موفق نخواهند شد زیرا آنها در طول سال تحصیلی درس نخواهند خواند! 

3( آنها دانش آموزانی هستند که در امتحان خودشان موفق نشدند زیرا آنها در طول سال تحصیلی درس نخواندند! 

4( آن دانش آموزان در امتحان هایشان موفق نشدند زیرا آنها در طول سال تحصیلی درس نخواندند!

183- »من أفضِل خصالی الخاّصِه هو مساعدُه الفقراء مبختلف البضائًع«:

1( از بهرتین ویژگی های من کمک کردن به فقیران با کاالهای متنوع است! 

2( یاری شدن فقرا با کاالهای مختلف از خصایص خاّصة من می باشد! 

3( کمک به نیازمندان توسط اجناسی مختلف از بهرتین خصایص مخصوص بوده است! 

4( از بهرتین ویژگی های ویژة من هامن یاری کردن فقرا با کاالهای مختلف است! 

184- هناک کثیٌر من املوضوعات املجهوله فی الطّبیعه، یقوم العامء بأبحاث علمّیة مهمة إلکتشافها!«:

1( آنجا موضوعات نامعلوم بسیاری در طبیعت است که باید برای کشف آنها دست به تحقیقاتی علمی و مهمی زدهاند! 

2( موضوعات ناشناختة بسیاری در طبیعت وجود دارد که دانشمندان تحقیقات علمی مهمی را برای کشف آن ها انجام میدهند! 

3( مسائل مجهول بسیاری در طبیعت می باشد که به خاطر کشف آن ها اقدام به تحقیقات علمی پُرارزشی خواهند کرد! 

4( موارد مجهول بسیاری در طبیعت وجود دارد که علام به بحث های مهم علمی برای اکتشاف آن ها پرداختهاند! 

185- »تَِعُد الّنجاح و تََدع الّتکاسل فأنت ناجٌح!«: 

1( وعده موفقیت می دهی و تنبلی را رها می کنی، پس تو موفق هستی! 

2( وعده موفقیت می دهی و تنبلی را رها می کنی، پس تو موفق می شوی! 

3( موفقیت باز می گردد و تنبلی را رها می کنی، پس تو موفق می شوی! 

4( موفقیت باز می گردد و تالش را رها می کنی، پس تو موفقی! 

186- »إّن املّتقی هو الّذی إذا نزل البالُء علیه إعتربه رخاًء«: 

1( هرگاه سختی و رنجی بر انسان پرهیزگار وارد شود، با آن چون راحتی برخورد می کند! 

2( این متّقی است که آمدن بال در نظرش همچون فرود آمدن آسایش و راحتی است! 

3( بی شک کسی که مصیبت و بال را چون آسایش پندارد، پرهیزگار و متّقی است! 

4( با تقوا کسی است که هرگاه مصیبت بر او نازل شود، آن را آسودگی به شامر می آورد! 
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181- » كانت املعلّمة تدعو التلميذات للبحث عن أرسار القرآن حّتى يفهمن حقائق الدين اإلسالمّي«:

1( معلّم دانش آموزانش را به پژوهش از ارسار قرآن دعوت می کرد تا حقیقت های دین اسالمی را بفهمند! 

2( معلّمامن دانش آموزان را به پژوهشی از رازهای قرآن کریم دعوت کرده بود و آنها حقایق دین اسالمی را فهمیدند! 

3( معلّم دانش آموزان را به پژوهش درباره رازهای قرآن فرا می خوانْد تا حقیقت های دین اسالمی را بفهمند! 

4( معلّم، دانش آموزان را به پژوهشی از راز قرآن فرا می خوانَد تا حقیقت دین اسالمی را بفهمند! 

182- » أولئك التلميذات مل ينجحن يف امتحاناتهّن ألنهن مل يدرسن طول السنة الدراسّية«:

1( آن دانش آموزان در امتحانات موفق منی شوند زیرا آنها در طول سال تحصیلی درس منی خوانند! 

2( این دانش آموزان در امتحاناتشان موفق نخواهند شد زیرا آنها در طول سال تحصیلی درس نخواهند خواند! 

3( آنها دانش آموزانی هستند که در امتحان خودشان موفق نشدند زیرا آنها در طول سال تحصیلی درس نخواندند! 

4( آن دانش آموزان در امتحان هایشان موفق نشدند زیرا آنها در طول سال تحصیلی درس نخواندند!

183- »من أفضِل خصالی الخاّصِه هو مساعدُه الفقراء مبختلف البضائًع«:

1( از بهرتین ویژگی های من کمک کردن به فقیران با کاالهای متنوع است! 

2( یاری شدن فقرا با کاالهای مختلف از خصایص خاّصة من می باشد! 

3( کمک به نیازمندان توسط اجناسی مختلف از بهرتین خصایص مخصوص بوده است! 

4( از بهرتین ویژگی های ویژة من هامن یاری کردن فقرا با کاالهای مختلف است! 

184- هناک کثیٌر من املوضوعات املجهوله فی الطّبیعه، یقوم العامء بأبحاث علمّیة مهمة إلکتشافها!«:

1( آنجا موضوعات نامعلوم بسیاری در طبیعت است که باید برای کشف آنها دست به تحقیقاتی علمی و مهمی زدهاند! 

2( موضوعات ناشناختة بسیاری در طبیعت وجود دارد که دانشمندان تحقیقات علمی مهمی را برای کشف آن ها انجام میدهند! 

3( مسائل مجهول بسیاری در طبیعت می باشد که به خاطر کشف آن ها اقدام به تحقیقات علمی پُرارزشی خواهند کرد! 

4( موارد مجهول بسیاری در طبیعت وجود دارد که علام به بحث های مهم علمی برای اکتشاف آن ها پرداختهاند! 

185- »تَِعُد الّنجاح و تََدع الّتکاسل فأنت ناجٌح!«: 

1( وعده موفقیت می دهی و تنبلی را رها می کنی، پس تو موفق هستی! 

2( وعده موفقیت می دهی و تنبلی را رها می کنی، پس تو موفق می شوی! 

3( موفقیت باز می گردد و تنبلی را رها می کنی، پس تو موفق می شوی! 

4( موفقیت باز می گردد و تالش را رها می کنی، پس تو موفقی! 

186- »إّن املّتقی هو الّذی إذا نزل البالُء علیه إعتربه رخاًء«: 

1( هرگاه سختی و رنجی بر انسان پرهیزگار وارد شود، با آن چون راحتی برخورد می کند! 

2( این متّقی است که آمدن بال در نظرش همچون فرود آمدن آسایش و راحتی است! 

3( بی شک کسی که مصیبت و بال را چون آسایش پندارد، پرهیزگار و متّقی است! 

4( با تقوا کسی است که هرگاه مصیبت بر او نازل شود، آن را آسودگی به شامر می آورد! 
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187- »آیات القرآن تُخربنا عن حقیقة األمور من خالل کلامت وجیزة!«: آیات قرآن..... 

1( با کلامتی موجز، دربارة اصل امور ما را آگاه می سازد! 

2( به وسیلة کلامتی موجز، ما را از حقیقت همة امور مطّلع می سازد! 

3( به ما دربارة اصل امور، با کلامت مخترص و مفید خرب می دهد! 

4( دربارة حقیقت امور، از طریق کلامتی مخترص و مفید به ما خرب می دهد! 

188- »االُّمه اإلسالمّیه ال تتّقدم نحو الکامل و الرّشد إاّل بجناَحی العلم و الّدین!«: 

1(  امت اسالمی فقط می تواند به وسیلة بال های دانش و دین پیشفت کند! 

2( دو بال علم و دین، اّمت اسالمی را به سمت هدایت و رشد سوق می دهد! 

3( پیشفت اّمت اسالمی زمانی حاصل می شود که به وسیلة علم و دین برخود ببالد! 

4( اّمت اسالمی به سوی کامل و درستی پیشفت منی کند مگر با دو بال دانش و دین!  

189- »علی اإلنسان أن تکون له ساعٌة یحاسب فیها نفسه، إن یعقل!«

1( بر انسان است که در ساعتی معیّن به حساب نفس خود رسیدگی کند، اگر عاقل باشد! 

2( انسان باید ساعتی داشته باشد که در آن خود را محاسبه کند، اگر عاقل است! 

3( چنانچه انسان عاقل باشد، ساعتی خواهد داشت که در آن اعامل خود را محاسبه کند! 

4( انسان می بایست در ساعتی معین خویشنت را محاسبه کند، اگر عاقل است! 

190- »کانَت االُمُّ تَحمی ولَدها و تَقول لَه بالبسمة: أنِر قلَبک بصالٍه تُبعدک عن ِذکر الّشیطاِن و ال تُِطع َعنه!«: 

1( مادر از فرزندش حامیت می کرد و با لبخند به او می گفت: قلبت را با منازی که یاد شیطان را از تو دور می کند روشن کن و از او پیروی نکن! 

2(  مادری از فرزندش نگهداری می کرد و با تبسمی به او می گوید: با منازی که یاد شیطان را از بین بربد قلبت را نورانی کن و از او دنباله روی نکن! 

3( مادر از پرس خود نگهداری می کرد و با لبخند به وی می گفت: قلب خود را به وسیلة منازی که تو را از یاد شیطان دور می کند روشن کن و از او تبعیّت نکن! 

4(  مادر از پرسش نگهداری می کند و با تبسم به او می گوید: قلبت را نورانی کن با منازی که تو را از یاد شیطان دور کند و از وی دنباله روی نکنی! 

! إذا إفتخَر الّناُس بُحسن کالمِهم َفافتِخر بُحسن صمتَک!:« 191- »یا بُنیَّ

1( ای فرزندم! وقتی مردم به کالم خوب خویش افتخار می منایند، تو به سکوت خوب خود افتخار می کنی! 

2(  ای پرس دلبندم! هرگاه دیگران به زیبایی کالم افتخار کردند، پس به زیبایی، سکوت کن و افتخار بنام! 

3( ای فرزندکم! وقتی مردم با خوش سخنی خود افتخار منودند، تو نیز با سکوت خوبت افتخار می کنی! 

4( ای پرسکم! هرگاه مردم به خوبی سخنشان افتخار منایند، تو به خوبی سکوتت افتخار کن! 

192- »ال یُحّمل املعلّمون علی الّتالمیذ فی أداء الواجبات ما ال یُطیقونه!«: 

1(  شاگردان در انجام تکالیف در زمینة آنچه تواناییاش را ندارند، نباید تحمیل شوند! 

2( معلاّمن بر دانشآموزان در انجام تکالیف، آنچه را که توانایی آن را ندارند، تحمیل منی کنند! 

3(  معلاّمن نباید بر دانش آموزان در انجام تکالیفشان آنچه را که طاقتش را ندارند، تحمیل کنند! 

4(  معلاّمن بر شاگردان خود آنچه را که تواناییاش را ندارند، چیزی از تکلیف درسی اجبار منی کنند! 
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193-»ال تقل أصلی و فصلی أبداً  إمّنا أصل الفتی ما قد حصل«: 

1(  هیچ گاه دربارة اصل خود با کسی سخن مگو، زیرا اصل هر کسی هامن چیزی است که به دست می آورد! 

2(  هرگز نگو اصل و نسب من چیست، هامنا اصل و ریشة جوان چیزی است که به دست می آورد! 

3(  هیچ گاه از اصل و نسب سخن مگو، البته اصل و نسب انسان آن چیزی است که به دست آورده است! 

4( هرگز از اصل و نسب خود سخن مگو، به راستی اصل و نسب جوان هامن چیزی است که به دست آورده است! 

194- »قد تُبیَّن أبعاد تأثیر اللغه الفارسّیه علی العربّیه فی دراسات بعض العلامء«:

1( در پژوهش های برخی از این دانشمندان جوانب اثرپذیری عربی از زبان فارسی آشکار می شود. 

2( ابعاد تأثیر زبان فارسی بر عربی گاهی در بررسی های برخی از دانشمندان بیان می شود. 

3( بدون شک ابعاد جدیدی از تأثیر زبان فارسی بر عربی را پژوهش برخی از علام بیان می کنند. 

4( پژوهش های برخی از دانشمندان تأثیر زبان فارسی بر عربی را آشکار کرده است. 

195- »کلاّم حاول الرجل أن یُصلح أعامله السّیئه ارتکب ذنباً آخر.«: 

1( وقتی این مرد کوشش کرد به اصالح اعامل زشت خود بپردازد، گناهی دیگر را مرتکب شد. 

2(  هرگاه مردی تالش می کند کارهای بدش را ترک کند، مرتکب گناه دیگری می شود. 

3( زمانی که مرد خواست از اعامل بدش دست بکشد، مرتکب گناهان دیگری شد. 

4( هر وقت مرد تالش کرد، اعامل بد خود را اصالح کند، مرتکب گناه دیگری شد. 

196- »فی أحدی هذه األیّام الحاّره جئت إلی صدیقی و تکلّمت معه حول مشاکلی املالّیه!«:

1( در یک روز گرم برای گفت و گو کردن پیرامون مشکالت مالی خود پیش دوستم آمدم! 

2( در این روزهای سوزان دوستم نزد من آمد و با هم پیرامون مشکالت مالی من صحبت کردیم! 

3( در یکی از روزهای سوزان نزد دوستم رفتم تا در مورد مشکالت مالیام صحبت کنم! 

4( در یکی از این روزهای گرم نزد دوستم آمدم و پیرامون مشکالت مالی خود با او صحبت کردم! 

197- »ملّا شاهدت ظبیاً له قرون جمیله أخذت سالحی ألصیده!«:

1( وقتی آهویی را با شاخی زیبا دیدم، سالحم را برداشتم تا او را شکار کنم! 

2( هنگام مشاهدة آهویی که شاخ زیبایی داشت، سالحم را گرفتم تا او را صید کنم! 

3( موقعی که آهویی را دیدم که شاخهای زیبایی داشت، سالحم را گرفتم تا او را شکار کنم! 

4( زمانی که آهویی را با شاخهای زیبایی دیدم، سالحم را برای شکار او برداشتم! 

198- »اُطلبوا العلم و تََزیَّنوا معه بالحلم و تواَضعوا لَِمن تََعلَّمُتم منه العلم!«: 

1( علم را بجویید و همراه آن با بردباری آراسته شوید و برای کسی که از او علم فراگرفتید، فروتنی منایید! 

2( علم را طلب کردند و با صرب و حلم خود را آراستند و در برابر آنکه از او علم آموختند، فروتنی منودند! 

3( علم را بجویید و با اندیشه، همراه آن آراسته شوید و به کسی که از او علم آموخته اید، احرتام کنید. 

4( در طلب علم باشید در حالی که آن را با صرب و حلم آراسته منودید و در برابر استاد خود تواضع کنید! 
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193-»ال تقل أصلی و فصلی أبداً  إمّنا أصل الفتی ما قد حصل«: 

1(  هیچ گاه دربارة اصل خود با کسی سخن مگو، زیرا اصل هر کسی هامن چیزی است که به دست می آورد! 

2(  هرگز نگو اصل و نسب من چیست، هامنا اصل و ریشة جوان چیزی است که به دست می آورد! 

3(  هیچ گاه از اصل و نسب سخن مگو، البته اصل و نسب انسان آن چیزی است که به دست آورده است! 

4( هرگز از اصل و نسب خود سخن مگو، به راستی اصل و نسب جوان هامن چیزی است که به دست آورده است! 

194- »قد تُبیَّن أبعاد تأثیر اللغه الفارسّیه علی العربّیه فی دراسات بعض العلامء«:

1( در پژوهش های برخی از این دانشمندان جوانب اثرپذیری عربی از زبان فارسی آشکار می شود. 

2( ابعاد تأثیر زبان فارسی بر عربی گاهی در بررسی های برخی از دانشمندان بیان می شود. 

3( بدون شک ابعاد جدیدی از تأثیر زبان فارسی بر عربی را پژوهش برخی از علام بیان می کنند. 

4( پژوهش های برخی از دانشمندان تأثیر زبان فارسی بر عربی را آشکار کرده است. 

195- »کلاّم حاول الرجل أن یُصلح أعامله السّیئه ارتکب ذنباً آخر.«: 

1( وقتی این مرد کوشش کرد به اصالح اعامل زشت خود بپردازد، گناهی دیگر را مرتکب شد. 

2(  هرگاه مردی تالش می کند کارهای بدش را ترک کند، مرتکب گناه دیگری می شود. 

3( زمانی که مرد خواست از اعامل بدش دست بکشد، مرتکب گناهان دیگری شد. 

4( هر وقت مرد تالش کرد، اعامل بد خود را اصالح کند، مرتکب گناه دیگری شد. 

196- »فی أحدی هذه األیّام الحاّره جئت إلی صدیقی و تکلّمت معه حول مشاکلی املالّیه!«:

1( در یک روز گرم برای گفت و گو کردن پیرامون مشکالت مالی خود پیش دوستم آمدم! 

2( در این روزهای سوزان دوستم نزد من آمد و با هم پیرامون مشکالت مالی من صحبت کردیم! 

3( در یکی از روزهای سوزان نزد دوستم رفتم تا در مورد مشکالت مالیام صحبت کنم! 

4( در یکی از این روزهای گرم نزد دوستم آمدم و پیرامون مشکالت مالی خود با او صحبت کردم! 

197- »ملّا شاهدت ظبیاً له قرون جمیله أخذت سالحی ألصیده!«:

1( وقتی آهویی را با شاخی زیبا دیدم، سالحم را برداشتم تا او را شکار کنم! 

2( هنگام مشاهدة آهویی که شاخ زیبایی داشت، سالحم را گرفتم تا او را صید کنم! 

3( موقعی که آهویی را دیدم که شاخهای زیبایی داشت، سالحم را گرفتم تا او را شکار کنم! 

4( زمانی که آهویی را با شاخهای زیبایی دیدم، سالحم را برای شکار او برداشتم! 

198- »اُطلبوا العلم و تََزیَّنوا معه بالحلم و تواَضعوا لَِمن تََعلَّمُتم منه العلم!«: 

1( علم را بجویید و همراه آن با بردباری آراسته شوید و برای کسی که از او علم فراگرفتید، فروتنی منایید! 

2( علم را طلب کردند و با صرب و حلم خود را آراستند و در برابر آنکه از او علم آموختند، فروتنی منودند! 

3( علم را بجویید و با اندیشه، همراه آن آراسته شوید و به کسی که از او علم آموخته اید، احرتام کنید. 

4( در طلب علم باشید در حالی که آن را با صرب و حلم آراسته منودید و در برابر استاد خود تواضع کنید! 
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199- »أال تحّبون أن تعارشوا من یجالسوَن العلامء و یشاورونهم؟«: 

1( آیا دوست ندارید که با دانشمندان هم نشینی و معارشت کنید و با آن ها مشورت بنامیید؟ 

2( آیا دوست نداشتهاید که با کسانی که همنشین دانشمندان هستند زندگی کنید و به آن ها مشورت بدهید؟ 

3( آیا دوست ندارید با کسانی زندگی کنید که با دانشمندان همنشین هستند و با آن ها مشورت می کنند؟ 

4( آیا دوست ندارید با کسانی که با دانشمندان همنشینی می کنند و با آن ها مشورت می کنند، معارشت کنید؟ 

200- »واِجهوا حقائق الحیاة و املَرة الغامضة فی جمیع املجاالت دوَن قلًق:«

1( با واقعیت های زندگی تلخ و ارسارآمیز در متام رشایط بدون نگرانی مقابله کنید! 

2( در همه عرصه ها با حقیقت های تلخ و ارسار آمیز بدون ترس روبه رو شوید! 

3( با حقایق تلخ و پیچیده زندگی در متام زمینه ها بدون نگرانی روبه رو شوید! 

4( حقایق دشوار و ناگوار زندگی را در متام امور بدون اضطراب پذیرا باشید! 

201- »قد نرش الله علینا خزائن علومه و یفتح علینا أبواب رحمته!«: 

1( خداوند گنجینه علمهایش را برای ما گسرتد و درهای رحمت او بر ما باز می شود! 

2( خداوند گنجینه های علومش را بر ما گسرتده است و درهای رحمتش را بر ما باز می کند! 

3( خدیا گنجینه های علوم را بر ما بگشای و درهای رحمتت را بر ما باز بفرما! 

4( خداوند گنجینه های علومش را بر ما می گشاید و درهای رحمتش را بر ما باز کرده است! 

202- »هذا الطائر ُسّمی طّناناً ألنّه یُسمع طنین منه بسبب رسعة حرکة جناحیه«:

1( این پرنده ای است که آن را مرغ مگس نامیدهاند؛ چون صدایی از آن به علت حرکت رسیع دو بالش شنیده شده است. 

2( این پرنده مرغ باران نامیده شده است؛ چرا که صداهایی را به دلیل رسعت زیاد بالهایش میشنوی.

3( چون صدایی به علت رسعت حرکت بالهای این پرنده شنیده شده است، آن را مرغ باران نامیدهاند. 

4( این پرنده مرغ مگس نامیده شده است؛ زیرا به دلیل رسعت حرکت بالهایش صدایی از آن شنیده می شود. 

203- »َمَنحنی الله قدرة علی الّتفّوق علی الّسائرین فی ُمواصلة الجهد و املثابره!«:

1( خداوند به من قدرتی را بر فائق آمدن بر دیگران در ادامه دادن تالش و پایداری، بخشیده است! 

2( پروردگار من، نیروی برتری جویی نسبت به سایرین را در ادامه استقامت عطا کرده است! 

3( پروردگار نیروی رسآمد شدن بر دیگران را در راه جهاد و صرب به من بخشیده است! 

4( خدای من، قدرتی را بر فائق آمدن بر دیگران با تالش و پایداری به من داده است! 

204- »إّن املواّد املختلفة املفیدة املوجودة فی العسل تُقّدم للجسم طاقة و سالمة و تُبید الجراثیم أیضاً!«:

1( مواد گوناگون مفید عسل باعث ایجاد قدرت و سالمتی در جسم می گردد و میکروب ها نیز از بین می روند! 

2( مواد مختلف سودمند موجود در عسل به بدن انرژی و سالمتی می بخشد و میکروب ها را نیز از بین می برد! 

3( قطعاً مواد مختلف پرفایده که در عسل است به بدن انسان نیرو و تحّمل می دهد و میکروب ها را نیز از بین می برد! 

4( مسلاّمً مواد گوناگون مفیدی درعسل است که ایجاد کننده انرژی برای جسم است و نیز میکروبها با آن از بین می روند! 
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205- »الّناس یحّبون تغرید البلبل و لذلک یحبسونه ولکّن تغریده فی الطّبیعه أحسن!:«

1( مردم چون آواز بلبل را دوست دارند او را زندانی می کنند، حال آنکه در طبیعت بهرت آواز می خواند! 

2( انسان ها آواز خواندن بلبل را دوست دارند و به همین خاطر او را محبوس کردهاند، اما آواز او در طبیعت زیباتر است! 

3( مردم آواز بلبل را دوست دارند و به همین خاطر او را زندانی کرده اند، اما آواز خواندنش در طبیعت بهرت است! 

4( مردمی که آواز بلبل را می پسندند او را محبوس می کنند، حال آنکه در طبیعت بهرت آواز می خواند! 

206- »هذا األمر واضٌح هؤالء طاّلٌب مجتهدون فالّناس یُکرمونهم!«:

1( این امری واضح است، این ها دانش آموزانی کوشا هستند، پس مردم آنها را گرامی میدارند! 

2( این امر واضح است، این ها دانش آموزان کوشایی هستند، پس مردم آن ها را گرامی میدارند! 

3( این امر واضحی است، این دانش آموزان کوشا هستند، پس مردم ایشان را گرامی داشتهاند! 

4( این امر واضح است، این دانش آموزان کوشا هستند و مردم را گرامی می دارند! 

ح الّنبی)ص( فی مکانه له و أجلسه إلی جانبه و رّحب به!«: 207- »تََفسَّ

1( پیامرب)ص( برای او از جایش برخاست و او را در کنار خود نشاند و به او تربیک گفت! 

2( پیامرب)ص( او را در کنار خود جا داد و او در کنار پیامرب )ص( نشست و با او احوالپرسی کرد! 

3(  پیامرب)ص( او را در کنار خود آورد و او را در کنار خود نشاند و از او ستایش کرد! 

4(  پیامرب)ص( نزد خود برای او جا باز کرد و او را در کنار خود نشاند و به او خوشآمدگفت! 

208- »الکبار یعظوننا و فی الواقع یطلبون مّنا أن نَدرس جّیداً، فلنجعل أقوالهم نصب أعیننا!«:

1( بزرگان ما را پند می دهند و در واقع از ما می خواهند که خوب درس بخوانیم، پس باید سخنان آن ها را نصب العین خود قرار دهیم! 

2( بزرگرتها به ما اندرز می دهند و در حقیقت از ما می خواهند که درس یاد بگیریم لذا باید سخنانشان را مقابل  چشامن خود قرار دهیم! 

3( بزرگان وقتی ما را موعظه می کنند در واقع از ما می خواهند که خوب درس بدهیم، بنابراین ما هم باید سخن آن ها را در برابر دیدگان قرار دهیم! 

4( بزرگرتها به ما پند می دادند و درحقیقت از ما می خواستند که با خوب درس خواندن، سخنان آنها را نصب العین خود قرار دهیم! 

209- »ملّا سّجرنا الّتنوَر رأینا أّن الّنار ُمحرقة شدیداً، َفرَتکناها محزونین!«:

1( آنگاه که در تنور آتش روشن کردیم، متوجه شدیم آتش آن سوزان است، با غم و اندوه آن را رها کردیم! 

2( وقتی تنور را روشن کردیم، دیدیم که آتش سخت سوزان است، پس آن را با حزن و اندوه ترک کردیم! 

3( چون آتش تنور را شعله ور ساختیم، فهمیدیم که آتش شدیداً سوزان است، پس با غم و اندوه از آن دور شدیم! 

4( هر وقت می خواستیم تنور را روشن کنیم، آتش آن را سخت سوزان می یافتیم، ناچار با حزن و غم از آن دور می شدیم! 

210- »کلمة »رساج« تُعربَّ عن شیء ذی نوٍر و حرارٍة و القمر یبعث ضوًء ِمن مصدٍر ال حرارة فیه!:«

1( کلمه »چراغ« از چیزی دارای نور و حرارت، رسچشمه می گیرد و ماه، نوری را ایجاد می کند که حرارت ندارد! 

2( کلمه »چراغ« از شیء ای دارای نور و حرارت، سخن می گوید و ماه، نوری می فرستد از منبعی که هیچ حرارتی در آن نیست! 

3( کلمه »چراغ« از چیزی صاحب نور و حرارت رسچشمه می گیرد و ماه نور را از منبعی بدون حرارت منتش می کند! 

4( کلمه »چراغ« از شیءای که نور دارد، تعبیر می شود و ماه، نوری که هیچ منبع حرارتی در آن نیست، ارسال می کند! 
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205- »الّناس یحّبون تغرید البلبل و لذلک یحبسونه ولکّن تغریده فی الطّبیعه أحسن!:«

1( مردم چون آواز بلبل را دوست دارند او را زندانی می کنند، حال آنکه در طبیعت بهرت آواز می خواند! 

2( انسان ها آواز خواندن بلبل را دوست دارند و به همین خاطر او را محبوس کردهاند، اما آواز او در طبیعت زیباتر است! 

3( مردم آواز بلبل را دوست دارند و به همین خاطر او را زندانی کرده اند، اما آواز خواندنش در طبیعت بهرت است! 

4( مردمی که آواز بلبل را می پسندند او را محبوس می کنند، حال آنکه در طبیعت بهرت آواز می خواند! 

206- »هذا األمر واضٌح هؤالء طاّلٌب مجتهدون فالّناس یُکرمونهم!«:

1( این امری واضح است، این ها دانش آموزانی کوشا هستند، پس مردم آنها را گرامی میدارند! 

2( این امر واضح است، این ها دانش آموزان کوشایی هستند، پس مردم آن ها را گرامی میدارند! 

3( این امر واضحی است، این دانش آموزان کوشا هستند، پس مردم ایشان را گرامی داشتهاند! 

4( این امر واضح است، این دانش آموزان کوشا هستند و مردم را گرامی می دارند! 

ح الّنبی)ص( فی مکانه له و أجلسه إلی جانبه و رّحب به!«: 207- »تََفسَّ

1( پیامرب)ص( برای او از جایش برخاست و او را در کنار خود نشاند و به او تربیک گفت! 

2( پیامرب)ص( او را در کنار خود جا داد و او در کنار پیامرب )ص( نشست و با او احوالپرسی کرد! 

3(  پیامرب)ص( او را در کنار خود آورد و او را در کنار خود نشاند و از او ستایش کرد! 

4(  پیامرب)ص( نزد خود برای او جا باز کرد و او را در کنار خود نشاند و به او خوشآمدگفت! 

208- »الکبار یعظوننا و فی الواقع یطلبون مّنا أن نَدرس جّیداً، فلنجعل أقوالهم نصب أعیننا!«:

1( بزرگان ما را پند می دهند و در واقع از ما می خواهند که خوب درس بخوانیم، پس باید سخنان آن ها را نصب العین خود قرار دهیم! 

2( بزرگرتها به ما اندرز می دهند و در حقیقت از ما می خواهند که درس یاد بگیریم لذا باید سخنانشان را مقابل  چشامن خود قرار دهیم! 

3( بزرگان وقتی ما را موعظه می کنند در واقع از ما می خواهند که خوب درس بدهیم، بنابراین ما هم باید سخن آن ها را در برابر دیدگان قرار دهیم! 

4( بزرگرتها به ما پند می دادند و درحقیقت از ما می خواستند که با خوب درس خواندن، سخنان آنها را نصب العین خود قرار دهیم! 

209- »ملّا سّجرنا الّتنوَر رأینا أّن الّنار ُمحرقة شدیداً، َفرَتکناها محزونین!«:

1( آنگاه که در تنور آتش روشن کردیم، متوجه شدیم آتش آن سوزان است، با غم و اندوه آن را رها کردیم! 

2( وقتی تنور را روشن کردیم، دیدیم که آتش سخت سوزان است، پس آن را با حزن و اندوه ترک کردیم! 

3( چون آتش تنور را شعله ور ساختیم، فهمیدیم که آتش شدیداً سوزان است، پس با غم و اندوه از آن دور شدیم! 

4( هر وقت می خواستیم تنور را روشن کنیم، آتش آن را سخت سوزان می یافتیم، ناچار با حزن و غم از آن دور می شدیم! 

210- »کلمة »رساج« تُعربَّ عن شیء ذی نوٍر و حرارٍة و القمر یبعث ضوًء ِمن مصدٍر ال حرارة فیه!:«

1( کلمه »چراغ« از چیزی دارای نور و حرارت، رسچشمه می گیرد و ماه، نوری را ایجاد می کند که حرارت ندارد! 

2( کلمه »چراغ« از شیء ای دارای نور و حرارت، سخن می گوید و ماه، نوری می فرستد از منبعی که هیچ حرارتی در آن نیست! 

3( کلمه »چراغ« از چیزی صاحب نور و حرارت رسچشمه می گیرد و ماه نور را از منبعی بدون حرارت منتش می کند! 

4( کلمه »چراغ« از شیءای که نور دارد، تعبیر می شود و ماه، نوری که هیچ منبع حرارتی در آن نیست، ارسال می کند! 
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211- »ربّنا و آتِنا ما وعدتنا علی ُرسلک«: 

1( پروردگارا آنچه را به وسیله پیامربانت به ما وعده دادی، به ما بده.                2( پروردگارا ما آنچه را به وسیله پیامربانت بر ما وعده داد، به ما داد. 

3( پروردگارا وعده هایت به پیامربانت را به ما )نیز( عطا کن.                            4( پروردگارا آنچه را با پیامربت به ما وعده داده ای، به ما عطا فرما. 

212- »األهتامم برتبیٍة تقوم علی أساس إحرتام شخصّیة البنین و البنات کان أمراً ال یََدعه الّنبی)ع(!«:

1(  توجه به تربیت بر اساس احرتام گذاشنت به شخصیت پرسان و دخرتان موضوعی مهم است که پیامرب)ص( آن را رها منی کرد! 

2( تربیتی که بر اساس احرتام گذاشنت به شخصیت های پرسان و دخرتان استوار است، موضوعی بود که پیامرب)ص( آن را ترک منی کرد! 

3( اهتامم به پرورشی که بر پایه احرتام به شخصیت پرسان و دخرتان استوار است، موضوعی بود که پیامرب)ص( رهایش منی کرد! 

4(  اهمیت دادن به پرورش بر اساس احرتام به شخصیت پرسان و دخرتان موضوعی بود که پیامرب)ص( هیچ گاه آن را ترک منی کرد! 

213- »إْن ال نَنحُن أمام طغاة العامل سیأتینا من الله نص مبین!«:

1( اگر در مقابل طغیانگران عامل رسخم منی کردیم، یاری آشکار از جانب خداوند به سوی ما می آمد! 

2( اگر در برابر طغیان های دنیا رسخم نکنیم، خداوند از جانب خود یاری آشکاری را به سوی ما خواهد فرستاد! 

3( اگر در روبه رو شدن با طغیانگران جهان رس فرود نیاوریم، از جانب خدا پیروزی آشکاری خواهد رسید! 

4(  اگر در برابر رسکشان جهان تسلیم نشویم، از سوی خداوند برای ما یاری روشنی خواهد آمد! 

214- »نرید أن نُهدی والدنا هدیّة أنیقة و لکن لیست عندنا نقوٌد کثیرة فلنصرب حّتی نأخذ راتبنا فی نهایه الّشهر!«:

1( می خواهیم به پدرمان هدیه زیبایی بدهیم، اما پول زیادی نداریم پس صرب می کنیم تا در انتهای ماه حقوق بگیریم! 

2( می خواستیم به پدرمان هدیه ای زیبا بدهیم، اما پول زیادی پیشامن نبود پس باید تا آخر ماه صرب کنیم تا حقوقامن را بگیریم! 

3( می خواهیم برای پدرمان هدیه زیبایی بگیریم، اما پول زیادی نداشتیم پس صرب می کنیم تا در پایان ماه حقوقامن را بگیریم! 

4( می خواهیم به پدرمان هدیه ای زیبا اهدا کنیم، اما پول زیادی نداریم پس باید صرب کنیم تا در آخر ماه حقوقامن را بگیریم! 

215- »إنَّ الجاِهل یَفَتخُر بَنسبِه ألنَّ التفاُخر بالّنسِب لیَس من الّصفاِت املَحمودِة!«: 

1( هامنا نادان به اصل خویش فخر می فروشد، چون افتخار به اصل، از صفات ناپسند است! 

2( انسان نادان به نسب خود افتخار می کند، زیرا افتخار به نسب، قطعاً جزء صفات های ستوده شده نیست! 

3( انسان نادان به اصل خود افتخار می مناید، زیرا افتخار به اصل و نسب، از صفات پسندیده نیست! 

4( هامنا افتخار انسان نادان به اصل و نسبش است، چون افتخار به اصل و نسب، صفتی ستایش شده نیست! 

216- »سیغفُر الله جمیع ذنوب الرجل سوی الکُفر و العصیاِن!«: 

1( خداوند همه گناهان فرد به جز کفر و نافرمانی را خواهد آمرزید! 

2( خدا هرگناه مرد جز کفر پیشه کردن و رسپیچی منودن را خواهد بخشید! 

3( همه گناهان مرد مگر بی ایامنی و رسکشی توسط خدا بخشیده خواهد شد! 

4( خداوند همه گناهان حتّی کفر و رسپیچی را آمرزیده است! 
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217- »هل تَعّود الّتالمیذ أن یتحّملوا املشّقات فی طریقهم إلی الّتقّدم؟«:

1( آیا دانش آموزان عادت می کنند که سختی ها را در راهشان به سوی پیشفت تحمل کنند؟ 

2( آیا دانش آموزان عادت کردند که دشواری های مسیر پیشفت را تحمل کنند؟ 

3( آیا دانش آموزان عادت کرده اند که دشواری ها را در راهشان به سوی پیشفت تحمل کنند؟ 

4( آیا عادت دانش آموزان این است که دشواری ها را در راهشان به سوی پیشفت تحمل کنند؟ 

218- »کاَن اإلیرانّیوَن فی حکومة الّساسانّیین قد تعّودوا أن یبُجلوا األمراء بتقدیم الهدایا الکثیرة!«: 

1( ایرانیان در زمان پادشاهی ساسانیان عادت داشتند که از فرمانروایان با تقدیم هدایای بسیار تقدیر کنند! 

2( ایرانی ها در حکومت ساسانی عادت کرده بودند که با هدایای فراوان، فرمانروایان خود را گرامی بدارند! 

3( ایرانیان در دوره حکومت ساسانیان عادت داشتند که با اهدای هدایا، فرماندهان را بسیار گرامی بدارند!

4( ایرانیان در حکومت ساسانیان عادت کرده بودند که با دادن هدیه های زیاد، فرمانروایان را تکریم کنند! 

219- »األفضل لنا أن نَدع الکسالة و الخمول و نستفید من الفرص فی حیاتنا!«: 

1( برای ما رها کردن تنبلی و سستی واستفاده کردن از فرصت ها در زندگی خود بهرت می باشد! 

2( اگر تنبلی و کسالت را رها کنیم و از فرصت های زندگی بهره بربیم. برای ما بهرت است! 

3( برای ما بهرت است که از تنبلی و سستی دوری کنیم و از فرصت زندگیامن بهره بربیم! 

4( بهرت برای ما این است که تنبلی و سستی را ترک کنیم و از فرصت ها در زندگیامن استفاده کنیم! 

220- »کان اإلسالم قد شّجع املسلمین فی إکتساب العلم فلذا تقّدموا فی العلوم فی القرون املاضیة!«:

1( اسالم، مسلامنان را به کسب علم تشویق کرده بود به همین خاطر آن ها در قرنهای گذشته در علوم پیشفت کردند! 

2( مسلامنان در قرنهای اولیه در علوم پیشفت کردند چون اسالم آنها را به یادگیری دانش تشویق کرده بود!

3( تشویق اسالم به کسب دانش سبب پیشفت مسلامنان در علوم در قرنهای گذشته شده بود! 

4( کسب علم در میان مسلامنان و پیشفت آنها در قرنهای گذشته به علت تشویق اسالم بود! 

221- هذه املناذج الرتبویّة ُذکرت فی القرآن الکریم لیهدی بها کلَّ الشباب.«: 

1( این منونه هایی پرورشی است که قرآن کریم ذکر کرده است تا همه جوانان راهنامیی شوند. 

2( در قرآن کریم این منونه های پرورشی ذکر شده تا همه جوانان با آن هدایت شوند. 

3(  این منونه های تربیتی در قرآن کریم ذکر شده است تا با آن همه جوانان را راهنامیی کند. 

4( این منونه هایی تربیتی است که ذکر آن در قرآن کریم آمده است تا جوانان را همگی هدایت کند. 

222- »عندما یشعر السمک الطائر بالخطر یقذف نفسه فی املاء و یستخدم زعانفه للهروب من األعداء.«: 

1( وقتی ماهی پرنده احساس خطر می کند، خودش را در آب می اندازد و باله هایش را برای فرار از دشمنان به کار می گیرد. 

2( هنگامی که ماهی پرنده خطر را احساس می کند، به داخل آب می پرد و از باله هایش برای فرار از دشمنان استفاده می کند. 

3( به محض اینکه ماهی پرنده وجود خطر را حس می کند، خودش را به آب می اندازد و از باله هایش برای گریخنت از دشمنان کمک می گیرد. 

4( زمانی که ماهی پرنده خطر را احساس می کند، خود را به داخل آب می اندازد و با استفاده از باله هایش از دشمنان فرار می کند. 
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217- »هل تَعّود الّتالمیذ أن یتحّملوا املشّقات فی طریقهم إلی الّتقّدم؟«:

1( آیا دانش آموزان عادت می کنند که سختی ها را در راهشان به سوی پیشفت تحمل کنند؟ 

2( آیا دانش آموزان عادت کردند که دشواری های مسیر پیشفت را تحمل کنند؟ 

3( آیا دانش آموزان عادت کرده اند که دشواری ها را در راهشان به سوی پیشفت تحمل کنند؟ 

4( آیا عادت دانش آموزان این است که دشواری ها را در راهشان به سوی پیشفت تحمل کنند؟ 

218- »کاَن اإلیرانّیوَن فی حکومة الّساسانّیین قد تعّودوا أن یبُجلوا األمراء بتقدیم الهدایا الکثیرة!«: 

1( ایرانیان در زمان پادشاهی ساسانیان عادت داشتند که از فرمانروایان با تقدیم هدایای بسیار تقدیر کنند! 

2( ایرانی ها در حکومت ساسانی عادت کرده بودند که با هدایای فراوان، فرمانروایان خود را گرامی بدارند! 

3( ایرانیان در دوره حکومت ساسانیان عادت داشتند که با اهدای هدایا، فرماندهان را بسیار گرامی بدارند!

4( ایرانیان در حکومت ساسانیان عادت کرده بودند که با دادن هدیه های زیاد، فرمانروایان را تکریم کنند! 

219- »األفضل لنا أن نَدع الکسالة و الخمول و نستفید من الفرص فی حیاتنا!«: 

1( برای ما رها کردن تنبلی و سستی واستفاده کردن از فرصت ها در زندگی خود بهرت می باشد! 

2( اگر تنبلی و کسالت را رها کنیم و از فرصت های زندگی بهره بربیم. برای ما بهرت است! 

3( برای ما بهرت است که از تنبلی و سستی دوری کنیم و از فرصت زندگیامن بهره بربیم! 

4( بهرت برای ما این است که تنبلی و سستی را ترک کنیم و از فرصت ها در زندگیامن استفاده کنیم! 

220- »کان اإلسالم قد شّجع املسلمین فی إکتساب العلم فلذا تقّدموا فی العلوم فی القرون املاضیة!«:

1( اسالم، مسلامنان را به کسب علم تشویق کرده بود به همین خاطر آن ها در قرنهای گذشته در علوم پیشفت کردند! 

2( مسلامنان در قرنهای اولیه در علوم پیشفت کردند چون اسالم آنها را به یادگیری دانش تشویق کرده بود!

3( تشویق اسالم به کسب دانش سبب پیشفت مسلامنان در علوم در قرنهای گذشته شده بود! 

4( کسب علم در میان مسلامنان و پیشفت آنها در قرنهای گذشته به علت تشویق اسالم بود! 

221- هذه املناذج الرتبویّة ُذکرت فی القرآن الکریم لیهدی بها کلَّ الشباب.«: 

1( این منونه هایی پرورشی است که قرآن کریم ذکر کرده است تا همه جوانان راهنامیی شوند. 

2( در قرآن کریم این منونه های پرورشی ذکر شده تا همه جوانان با آن هدایت شوند. 

3(  این منونه های تربیتی در قرآن کریم ذکر شده است تا با آن همه جوانان را راهنامیی کند. 

4( این منونه هایی تربیتی است که ذکر آن در قرآن کریم آمده است تا جوانان را همگی هدایت کند. 

222- »عندما یشعر السمک الطائر بالخطر یقذف نفسه فی املاء و یستخدم زعانفه للهروب من األعداء.«: 

1( وقتی ماهی پرنده احساس خطر می کند، خودش را در آب می اندازد و باله هایش را برای فرار از دشمنان به کار می گیرد. 

2( هنگامی که ماهی پرنده خطر را احساس می کند، به داخل آب می پرد و از باله هایش برای فرار از دشمنان استفاده می کند. 

3( به محض اینکه ماهی پرنده وجود خطر را حس می کند، خودش را به آب می اندازد و از باله هایش برای گریخنت از دشمنان کمک می گیرد. 

4( زمانی که ماهی پرنده خطر را احساس می کند، خود را به داخل آب می اندازد و با استفاده از باله هایش از دشمنان فرار می کند. 
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223- »قاَل أمیُراملؤمنیَن علیِّ )ع(: قیَمُة کّل امری ما یُحِسُنه«: امیرمؤمنان، علی)ع( فرمود :......

1( ارزش کسی که نیکوکاری انجام می دهد، باالتر است!                                 2( ارزش هر انسانی به آن است که آن را به خوبی انجام داده است! 

3( ارزش هر فردی به آن چیزی است که آن را خوب انجام می دهد!                 4( ارزش هر انسانی به چیزی است که آن را بهرت انجام می دهد! 

224- »ال نجد شیئاً أعجب من مشاهدة املباراة الّتی یُشّجع املتفرّجون فیها فریَقهم املحبوب!«:

1( چیزی حیرت انگیزتر از دیدن مسابقه ای که در آن تیم محبوب متاشاچیان تشویق می شود، منی یابیم! 

2( چیزی شگفت انگیز پیدا منی کنیم به جز مشاهده مسابقه ای که متاشاگران در آن، تیم محبوب خود را تشویق می کردند! 

3( حیرت آورترین چیز که آن را نیافتیم دیدن مسابقه ای است که در آن، متاشاگرها تیم محبوب را تشویق می کنند! 

4( چیزی شگفت انگیزتر از مشاهده مسابقه ای که در آن، متاشاچیان تیم محبوبشان را تشویق می کنند، منی یابیم! 

225- »ما کان یمدح نفسه و الیُقلّل من شأن اآلخرین!«: 

1( خودستایی نکرد و از شأن دیگران نکاست!                                               2( خودستایی منی کرد و از شأن دیگران منی کاهد! 

3( خودستایی منی کند و از شأن دیگران منی کاهد!                                        4( خودستایی منی کرد و از شأن دیگران منی کاست! 

226- »إمّنا املؤمنون الّذین إذا ُذکر الله َوِجلَت قلوبهم«:

1( مومنان تنها کسانی هستند که زمانی که یاد خدا کنند، دلهایشان به تپش میافتد. 

2( مومنان تنها کسانی هستند که زمانی که خداوند ذکر شود، دلهایشان به تپش میافتد. 

3( مومنان تنها کسانی هستند که زمانی که خداوند ذکر می شد، دلهایشان به تپش افتاد. 

4( هامنا مومنانی که خدا را یاد می کنند، دلهایشان به تپش میافتد. 

227- »أَحِسَب الّناُس أن یُرتَکوا أن یقولوا آمّنا و هم الیُفَتنون«: 

1( آیا مردم پنداشتند که رها می شوند همین که بگویند ایامن می آوریم و آزمایش منی شوند. 

2( آیا مردم می پندارند که رها می شوند همین که بگویند ایامن می آوریم و آزمایش منی شوند. 

3( آیا مردم پنداشته اند که رها می شوند همین که گفتند ایامن می آوریم و آزمایش منی شوند. 

4( آیا مردم پنداشته اند که رها شوند همین که بگویند ایامن آوردیم و آزمایش منی شوند. 

228- »لَِم ال یعانی بعض املسلمین من سیطرة ُقوات الظّلم علی بالدهم؟!«: 

1(  چرا مسلامنان از سیطرة نیروهای ستمگر بر رسزمینشان بیزاری منیجویند؟ 

2( چرا برخی از مسلامنان از تسلّط نیروهای ظلم و ستم بر کشورهایشان رنج منی برند؟ 

3( به چه دلیل برخی مسلامنان از چیرگی قدرت ظلم بر کشورهایشان اندوهگین منی شوند؟ 

4( چرا گروهی از مسلامنان از تسلّط ظاملان بر رسزمین هایشان ابراز ناراحتی منی کنند؟ 

229- »أبعِد العجلة عن نفسک ألنها من صفات الّشیطان الّذی یزیّن للّناِس أعاملَهم الّسّیئه!«:

1( عجله را از خود دور کن؛ زیرا آن از صفات شیطانی است که برای مردم اعامل بدشان را زینت می دهد! 

2( عجله را از خود دور می کنم؛ زیرا آن از ویژگی های شیطان است، هامن که اعامل بد مردم را برایشان زیبا جلوه می دهد!

3( عجله را از خود دور کن؛ زیرا آن ویژگی شیطان است، هامن که برای مردم کارهای بدشان را زینت داده است! 

4( عجله را از خودتان دور کنید؛ زیرا آن از ویژگی های شیطان است که کار زشت را برای مردم زیبا جلوه می دهد! 

ترجمه

147

ِف حیَن تعلیم املُعلّم یَرضّکم!«:  230- »إِنَّ اِلتفاتَکم إلی َمسائل ُمتفرقٍة فی الصَّ

1( توجه شام به مسائل متفرقه در کالس هنگام آموزش معلم به شام رضر می زند! 

2( پیچیدن به مسائل متفرقه در کالس، هنگام تدریس معلم ها به شام رضر می زند! 

3( توجه شام به مسائل متفرقه در کالس هنگامی که معلم درس داد به شام رضر رساند! 

4( توجهات شام به مسائل گوناگون در کالس هنگامی که معلم درس می دهد به رضر شامست! 

231- »إْن تَشَتِعل بُذوُر شجرِة النَّفط فال یَخرُج أّی غازة ُملَوِّثة!«:

1( اگر دانه درخت نفت بسوزد هیچ گاز آلوده ای خارج نخواهد شد!                2( اگر دانه های درخت نفت بسوزند هیچ گاز آلوده ای خارج منی شود! 

3( زمانی که بذرهای درختان نفت بسوزند هیچ گاز آلوده خارج منی شود!          4( هرگاه دانه های درخت نفت بسوزند هر نوع گاز آلوده ای را خارج می کند! 

232- »کنُت أعرف أّن الّنجاح فی الحیاه ال یَحصل ِصدفًه، بل یحتاج إلی الّسعی و اإلجتهاد!«:

1( دانستم که موفقیت در زندگی تصادفی حاصل منیگردد، زیرا به سعی و تالش نیازمند است! 

2( می دانم که پیروزی در زندگی تصادفاً حاصل منی شود، بلکه احتیاج به تالش و کوشش دارد! 

3( دانسته ام که توفیق اتفاقی به دست منیآید، چون مستلزم سعی و کوشش فراوان است! 

4( میدانستم که موفقیت در زندگی تصادفی به دست منی آید، بلکه به تالش و کوشش احتیاج دارد! 

233- »إبتِعدوا عن اتّباع نفسکم َو تَحلَّوا بصفاٍت حسنٍة حّتی تَتمّتُعوا من مجتمع سعیٍد!:«

1( خود را از پیروی نفس دور کنید و به صفات نیکو بیارایید، تا از جامعه ای خوشبخت بهرهمند گردید! 

2( از پیروی نفس خود دوری کنید و به صفات نیکو آراسته شوید، تا اینکه از یک جامعه خوشبخت بهره مند شوید! 

3( با پیروی نکردن از هوای نفس، خود را به صفات نیکو آراسته کنید تا از جامعه ای سعادمتند بهره مند شوید! 

4( هوای نفس خویش را مهار کنید و صفات نیکو را برگزینید، تا اینکه از یک جامعه خوشبخت لذت بربید! 

234- »یا کمیل! ال تُعجبک طنطنة الرجل؛ إنّه من أهل النار و سأنّبئک فی مابعد!«: ای کمیل.... 

1( از زمزمه های مرد متعجب نشو؛ زیرا او از اهل آتش جهنم است و در ادامه به تو خربش را خواهم داد. 

2( نباید بانگ این مرد تو را متعجب کند؛ بی شک او از اهل جهنم است و به تو در آینده خرب خواهم رساند. 

3( از زمزمه نیایش مرد تعجب نکن؛ قطعاً او اهل آتش است و به زودی تو را باخرب می کنم. 

4( بانگ نیایش مرد تو را متعجب نکند؛ زیرا او از اهل آتش است و بعداً به تو خرب خواهم داد. 

235- »علینا أن النََتکرّبَ علی اآلخریَن، َفإنَّ الله ال یُِحبُّ املتکرّبین!«: 

1( باید که تکرّب را کنار بگذاریم، چون خداوند تکرّبکنندگان را دوست نخواهد داشت! 

2( باید بر دیگران تکرّب نکنیم، چرا که خداوند تکرّبکنندگان را دوست ندارد! 

3( اگر بر دیگران تکرّب کنیم، پس خداوند متکرّبین را دوست نخواهد داشت! 

4( باید که بر آن هایی که از ما پایینرت هستند تکرّب نکنیم، چون خداوند تکرّبکنندگان را دوست ندارد! 



ترجمه

147

ِف حیَن تعلیم املُعلّم یَرضّکم!«:  230- »إِنَّ اِلتفاتَکم إلی َمسائل ُمتفرقٍة فی الصَّ

1( توجه شام به مسائل متفرقه در کالس هنگام آموزش معلم به شام رضر می زند! 

2( پیچیدن به مسائل متفرقه در کالس، هنگام تدریس معلم ها به شام رضر می زند! 

3( توجه شام به مسائل متفرقه در کالس هنگامی که معلم درس داد به شام رضر رساند! 

4( توجهات شام به مسائل گوناگون در کالس هنگامی که معلم درس می دهد به رضر شامست! 

231- »إْن تَشَتِعل بُذوُر شجرِة النَّفط فال یَخرُج أّی غازة ُملَوِّثة!«:

1( اگر دانه درخت نفت بسوزد هیچ گاز آلوده ای خارج نخواهد شد!                2( اگر دانه های درخت نفت بسوزند هیچ گاز آلوده ای خارج منی شود! 

3( زمانی که بذرهای درختان نفت بسوزند هیچ گاز آلوده خارج منی شود!          4( هرگاه دانه های درخت نفت بسوزند هر نوع گاز آلوده ای را خارج می کند! 

232- »کنُت أعرف أّن الّنجاح فی الحیاه ال یَحصل ِصدفًه، بل یحتاج إلی الّسعی و اإلجتهاد!«:

1( دانستم که موفقیت در زندگی تصادفی حاصل منیگردد، زیرا به سعی و تالش نیازمند است! 

2( می دانم که پیروزی در زندگی تصادفاً حاصل منی شود، بلکه احتیاج به تالش و کوشش دارد! 

3( دانسته ام که توفیق اتفاقی به دست منیآید، چون مستلزم سعی و کوشش فراوان است! 

4( میدانستم که موفقیت در زندگی تصادفی به دست منی آید، بلکه به تالش و کوشش احتیاج دارد! 

233- »إبتِعدوا عن اتّباع نفسکم َو تَحلَّوا بصفاٍت حسنٍة حّتی تَتمّتُعوا من مجتمع سعیٍد!:«

1( خود را از پیروی نفس دور کنید و به صفات نیکو بیارایید، تا از جامعه ای خوشبخت بهرهمند گردید! 

2( از پیروی نفس خود دوری کنید و به صفات نیکو آراسته شوید، تا اینکه از یک جامعه خوشبخت بهره مند شوید! 

3( با پیروی نکردن از هوای نفس، خود را به صفات نیکو آراسته کنید تا از جامعه ای سعادمتند بهره مند شوید! 

4( هوای نفس خویش را مهار کنید و صفات نیکو را برگزینید، تا اینکه از یک جامعه خوشبخت لذت بربید! 

234- »یا کمیل! ال تُعجبک طنطنة الرجل؛ إنّه من أهل النار و سأنّبئک فی مابعد!«: ای کمیل.... 

1( از زمزمه های مرد متعجب نشو؛ زیرا او از اهل آتش جهنم است و در ادامه به تو خربش را خواهم داد. 

2( نباید بانگ این مرد تو را متعجب کند؛ بی شک او از اهل جهنم است و به تو در آینده خرب خواهم رساند. 

3( از زمزمه نیایش مرد تعجب نکن؛ قطعاً او اهل آتش است و به زودی تو را باخرب می کنم. 

4( بانگ نیایش مرد تو را متعجب نکند؛ زیرا او از اهل آتش است و بعداً به تو خرب خواهم داد. 

235- »علینا أن النََتکرّبَ علی اآلخریَن، َفإنَّ الله ال یُِحبُّ املتکرّبین!«: 

1( باید که تکرّب را کنار بگذاریم، چون خداوند تکرّبکنندگان را دوست نخواهد داشت! 

2( باید بر دیگران تکرّب نکنیم، چرا که خداوند تکرّبکنندگان را دوست ندارد! 

3( اگر بر دیگران تکرّب کنیم، پس خداوند متکرّبین را دوست نخواهد داشت! 

4( باید که بر آن هایی که از ما پایینرت هستند تکرّب نکنیم، چون خداوند تکرّبکنندگان را دوست ندارد! 
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236- »َعلَینا أن نکون مشتاقین إلی عزائم األمور و األعامل الصالحة«: 

1( بر ما الزم است که به کارهای مهم و اعامل شایسته عالقه مند باشیم.                     

2( ما باید به کارهای بزرگ و رفتارهای شایسته ای عالقه نشان بدهیم. 

3( برماست که از مشتاقان در کارهای مهم و رفتار درست باشیم.                              

4( ما می توانیم به کارهایی بزرگ و رفتاری شایسته عشق بورزیم. 

237- » یَری الکافر یوَم القیامة أّن أعامله السّیئة تشَهد علیه و البُدَّ من ذلک «:

1( کافر روز قیامت می بیند که اعامل بدش علیه او شهادت می دهند و چاره ای از آن نیست. 

2( انسان کافر روز قیامت را می بیند که اعامل بد گواه او شده است و راه گریزی از آن ندارد. 

3( کافر روز قیامت را می بیند که کارهای بد او بر ضّد وی شاهد هستند و هیچ راه چارهای برای او نیست. 

4( انسان کافر روز قیامت را در حالی که اعامل بدش علیه او شهادت می دهند خواهند دید و راه فراری هم ندارد. 

238- »تبّین لنا أّن نفوذ اللغة الفارسّیة اشتّد بعد أن انضّمت إیران إلی الدولة اإلسالمّیة«:

1( برایامن مشخص شد که پس از این که ایران به حکومت اسالمی پیوست، نفوذ زبان فارسی شدت یافت. 

2( به ما توضیح داد که بعد از این که ایران به کشورهای اسالمی اضافه شد، زبان فارسی نفوذ بیشرتی یافت. 

3( برایامن واضح است که نفوذ لغات فارسی پس از پیوسنت ایران به دولت اسالمی زیاد شده است. 

4( برای ما این موضوع را آشکار کرده اند که نفوذ زبان فارسی پس از این که ایران به کشوری اسالمی تبدیل شد، شدت گرفت. 

239- »لن تنالوا أهدافکم العالیة حّتی تحاولوا فی سبیلها جّیداً«:

1( به هدف های بلند خود فقط زمانی خواهید رسید که در راهشان به خوبی تالش کرده باشید! 

2( تا در مسیر هدف واالیتان خوب تالش نکنید به آن نخواهید رسید! 

3( به هدف های واال زمانی دست می یابید که در راه آن ها با جدیت کوشش کنید! 

4( به اهداف بلندتان دست نخواهید یافت تا این که در راهشان خوب تالش کنید! 

240- »کانَّ الرّجَل الیَستفید من الحظوظ التی توَجد فی حیاته لکّنه یَقول دامئاً رّب اجعل نَصیباً لی و ألصدقائی!«:

1( گویا مرد در زندگی اش از بخت هایی که پیدا می کند، استفاده منی برد ولی همیشه می گوید پروردگارا! برای من و دوستانم بهره ای قرار ده! 

2( مرد در زندگی خویش از بخت هایی که یافت می شود استفاده منی کرد اما مداوم می گفت پروردگارا! بهره ای به من و دوستانم عنایت فرما! 

3( انگار مرد بخت هایی را که در زندگی اش پیدا می شود به کار منی گیرد ولی همیشه می گوید پروردگار به من و دوستانم بهره ای عنایت کرد! 

4(  مرد گویا از بخت هایی که در زندگی اش یافت می شود استفاده منی کند اما ُمدام می گوید پروردگارا! بهره ای برای من و دوستانم قرار بده! 

241- »َربّنا آمّنا َفاغِفر لَنا َو ارَحمنا َو أنَت خیٌر الّراِحمیَن«:

1( پروردگارا ایامن آوردیم پس ما را بیامرز و به ما رحم کن و تو بهرتین رحم کنندگان هستی. 

2( پروردگارا! به درستی که ما ایامن داریم پس ما را ببخش و به ما رحم کن و تو رحم کنندة خوبی هستی. 

3( ای خدای ما، ایامن آوردیم و به ما رحم کردی چون تو بهرتین رحم کنندگانی. 

4( ای پروردگارمان، ایامن می آوریم پس ما را مورد رحمت و مغفرت قرار بده و تو بهرتین رحم کنندگان می باشی.
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ع.«:  242- »أنَشَد بعض الشعراء أبیاتاً ممزوجة بالعربّیة َسُموها باملُلمَّ

1( برخی شاعران بیت های شبیه به عربی رسودند که ملّمع نام دارند. 

2( عده ای از شاعران بیت های آمیخته به ]زبان[ عربی خوانده اند و آنها را ملّمع نامیدند. 

3( برخی از شاعران بیت هایی آمیخته به عربی رسودند که آن را ملّمع نامیدهاند. 

4( بعضی از شاعران بیت هایی پر از عربی رسوده اند و به آن ملّمع نام نهادهاند. 

243- »َمن َغلََبت َشهَوتُُه َعقلَُه َفُهَو رشٌّ مَن البهائِم:« 

1( کسی که شهوتش بر او غلبه کند و عقلش را از بین بربد، پس او بدترین چارپایان است! 

2( هر کس شهوتش بر عقلش چیره شود، از رش چارپایان در امان است! 

3( هر کس شهوتش بر عقلش چیره شود، او از چارپایان بدتر است! 

4( کسی که به واسطه عقلش بر شهوتش غلبه کند، از رش چهارپایان در امان است! 

244- »أَحبُّ عباِد الله إلی الله أنَفُعُهم لعباده«:

1( محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا سودمندترین شان برای بندگانش است. 

2( خداوند بندگانی را دوست دارد که به بندگانش سود می رسانند. 

3( دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد خدا سودمندترین برای همه بندگان است. 

4( دوست دارم بندگان خدا را که برای بندگانش سودمند هستند. 

وَن بالریّاَضِة«: 245- »کاَن أوالُدنا یََتعلَُّموَن الُعلوَم و الُفُنوَن و یَبَتِعدوَن عن األراِذِل و یَهَتمُّ

1( فرزندان ما علوم و مهارت ها را یاد میگیرند و از فرومایگان دور می شوند و به ورزش خود توجه می کنند! 

2( فرزندان ما علوم و هرنها را یاد می دهند و خود را از فرومایگان دور می کنند و به ورزش می پردازند! 

3( فرزندامنان علوم و مهارت ها را یاد می گرفتند و فرومایگان را دور می کردند و به ورزش توجه می کردند! 

4( فرزندامنان علوم و هرنها را یاد می گرفتند و از فرومایگان دوری می کردند و به ورزش توجه می کردند! 

246- »َوَعَدنی خیر زمیلی انّه رغم َمشاکله الکثیرة و املختلفة سیحُصُل علی شهادته الجامعّیة!«: 

1( همکار خوبم به من وعده دادند که او علی رغم مشکالت زیاد و متنوع، مدرک دانشگاهی اش را خواهد گرفت! 

2( بهرتین همشاگردی ام به من قول داد که او با وجود مشکالت فراوان و مختلفش، مدرک دانشگاهی اش را به دست خواهد آورد! 

3( همکار بهرتم قول داد که او علیرغم مشکالت زیاد و مختلفش، مدرک دانشگاهش را بگیرد! 

4( به من بهرتین همشاگردی ام وعده داد که او با وجود مشکالت فراوان و گوناگون، مدرک دانشگاهی اش را به دست آورد! 

َجرة و ُغُصونها کلَّ یَوٍم!«:  247- »کان املُزاِرع یَلتِفُت إلی ِجذع الشَّ

1( روزانه کشاورز به تنه درختان و شاخه هایش توجه می کرد!                  

2( کشاورز هر روز به تنه درخت و شاخه هایش توجه می کرد! 

3( کشاورز به ریشه درخت و شاخه هایش همیشه توجه می کند!               

4( کشاورز به ریشه درخت و شاخه هایش همه روز توجه می کند! 
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ع.«:  242- »أنَشَد بعض الشعراء أبیاتاً ممزوجة بالعربّیة َسُموها باملُلمَّ

1( برخی شاعران بیت های شبیه به عربی رسودند که ملّمع نام دارند. 

2( عده ای از شاعران بیت های آمیخته به ]زبان[ عربی خوانده اند و آنها را ملّمع نامیدند. 

3( برخی از شاعران بیت هایی آمیخته به عربی رسودند که آن را ملّمع نامیدهاند. 

4( بعضی از شاعران بیت هایی پر از عربی رسوده اند و به آن ملّمع نام نهادهاند. 

243- »َمن َغلََبت َشهَوتُُه َعقلَُه َفُهَو رشٌّ مَن البهائِم:« 

1( کسی که شهوتش بر او غلبه کند و عقلش را از بین بربد، پس او بدترین چارپایان است! 

2( هر کس شهوتش بر عقلش چیره شود، از رش چارپایان در امان است! 

3( هر کس شهوتش بر عقلش چیره شود، او از چارپایان بدتر است! 

4( کسی که به واسطه عقلش بر شهوتش غلبه کند، از رش چهارپایان در امان است! 

244- »أَحبُّ عباِد الله إلی الله أنَفُعُهم لعباده«:

1( محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا سودمندترین شان برای بندگانش است. 

2( خداوند بندگانی را دوست دارد که به بندگانش سود می رسانند. 

3( دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد خدا سودمندترین برای همه بندگان است. 

4( دوست دارم بندگان خدا را که برای بندگانش سودمند هستند. 

وَن بالریّاَضِة«: 245- »کاَن أوالُدنا یََتعلَُّموَن الُعلوَم و الُفُنوَن و یَبَتِعدوَن عن األراِذِل و یَهَتمُّ

1( فرزندان ما علوم و مهارت ها را یاد میگیرند و از فرومایگان دور می شوند و به ورزش خود توجه می کنند! 

2( فرزندان ما علوم و هرنها را یاد می دهند و خود را از فرومایگان دور می کنند و به ورزش می پردازند! 

3( فرزندامنان علوم و مهارت ها را یاد می گرفتند و فرومایگان را دور می کردند و به ورزش توجه می کردند! 

4( فرزندامنان علوم و هرنها را یاد می گرفتند و از فرومایگان دوری می کردند و به ورزش توجه می کردند! 

246- »َوَعَدنی خیر زمیلی انّه رغم َمشاکله الکثیرة و املختلفة سیحُصُل علی شهادته الجامعّیة!«: 

1( همکار خوبم به من وعده دادند که او علی رغم مشکالت زیاد و متنوع، مدرک دانشگاهی اش را خواهد گرفت! 

2( بهرتین همشاگردی ام به من قول داد که او با وجود مشکالت فراوان و مختلفش، مدرک دانشگاهی اش را به دست خواهد آورد! 

3( همکار بهرتم قول داد که او علیرغم مشکالت زیاد و مختلفش، مدرک دانشگاهش را بگیرد! 

4( به من بهرتین همشاگردی ام وعده داد که او با وجود مشکالت فراوان و گوناگون، مدرک دانشگاهی اش را به دست آورد! 

َجرة و ُغُصونها کلَّ یَوٍم!«:  247- »کان املُزاِرع یَلتِفُت إلی ِجذع الشَّ

1( روزانه کشاورز به تنه درختان و شاخه هایش توجه می کرد!                  

2( کشاورز هر روز به تنه درخت و شاخه هایش توجه می کرد! 

3( کشاورز به ریشه درخت و شاخه هایش همیشه توجه می کند!               

4( کشاورز به ریشه درخت و شاخه هایش همه روز توجه می کند! 
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248- »أخی الصغیر! علیک أن تُدرک بأّن املحاولة توصلک إلی ما تحّب أن تصیر فی املستقبل!«: برادر کوچکم! .......... 

1( تو باید درک کنی که تالش، تو را به آن چه دوست داری، در آینده می رساند!

2( تو می بایست به این درک رسیده باشی که تالشت، تو را به چیزی که می خواهی در آینده بشوی، خواهد رساند!

3( تو باید دریابی که کوشش، تو را به آن چه که در آینده دوست داری شوی، می رساند!

4( بر تو الزم است دریابی که با کوشش به آن چه که دوست داری، در آینده می رسی!

249- »لیت السائقین یلتزمون بإغالق حزام األمان حّتی ال یُصابوا باألرضار غیر قابلة للتعویض فی الحیاة!«:

1( شاید رانندگانی که به بسنت کمربند ایمنی پایبند هستند، دچار رضرهای غیرقابل جربان در زندگی نکردند!

2( کاش رانندگان به بسنت کمربند ایمنی پایبند شوند تا دچار آسیب های غیرقابل جربان در زندگی نشوند!

3( کاش رانندگان به استفاده از کمربند ایمنی پایبند شوند و با رضرهای جربان ناپذیر در زندگی مواجه نشوند!

4( ای کاش رانندگان ملتزم به بسنت کمربند ایمنی بودند تا در زندگی خود به آسیب های جربان ناپذیر دچار منی شدند!

250- )یقولون بأفواههم ما لیس فی قلوبهم و الله أعلم مبا یکتمون(:

1( با دهان هایشان چیزی گفته می شود که در درونشان نیست و خداوند به آن چه پنهان می کنند، آگاه تر است!

2( بر دهان هایشان چیزی جاری است که در درونشان نیست حال آن که الله به آن چه پنهان می کنند، داناتر است!

3( چیزی را که در دل هایشان نیست با دهان های خویش می گویند و الله به آن چه پنهان می داشتند، آگاه تر است!

4( با دهان های خود چیزی را می گویند که در دل های آنان نیست و خداوند به آن چه پنهان می دارند، داناتر است!

251- »إّن سیرة العظامء ما هی إاّل مناذج تربویّة یَهتدی بها من یتأّمل فیها!«

1( رشح حال بزرگان چیزی نیست، مگر منونه هایی پرورشی که کسی که در آن به دقّت بنگرد با آن راهنامیی می شود!

2( بی گامن در رسگذشت انسان های بزرگ منونه هایی تربیتی هست که هر کس را که در آن بنگرد، راهنامیی می کند!

3( هر کس در رشح حال بزرگان که فقط منونه هایی تربیتی است خوب تأّمل کند به واسطه ی آن راهنامیی می شود!

4( رسگذشت انسان های بزرگ فقط منونه هایی پرورشی است که آن کس را که در آن تأّمل کند، راهنامیی می کند!

252- »یا قوِم؛ أ لیس ما جاء به األنبیاء من الله أحقَّ أن یُتبَّع؟!«: ای قوم من؛ ..........

1( آیا سزاوارتر نیست از آن چه پیغمربان از جانب حق برایامن آورده اند، پیروی کنیم؟!

2( آیا آن چه را که پیغمربان از جانب الله آورده اند، شایسته تر نیست که پیروی شود؟!

3( آیا آن چه که خدا به واسطه ی انبیاء آورده است، سزاوارتر نیست تا پیروی شود؟!

4( آیا آن چه که از جانب انبیای الهی آمده است، شایسته تر نبوده تا پیروی شود؟!

نة!«:  253- »ِمن أهّم ُمواَصَفِة َشجرة الِعَنب الرَبازیلّی أنَّها تُعطی أسامًرا طوَل السِّ

1( از مهم ترین ویژگی درخت انگور برزیلی این است که میوه هایی در طول سال می دهد! 

2( از مهم ترین ویژگی های درخت انگور برزیلی این است که در طول سال میوه می دهد! 

3( از ویژگی مهم درختان انگور برزیلی هم این است که میوه هایی در طول سال می بخشد! 

4( از ویژگی مهم درخت انگور آن است که میوه هایش همیشه در طول سال موجود است! 
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254- )فلاّم جاءهم بالحّق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الّذین آمنوا معه(:

1( آن هنگام که حق را از نزد ما برایشان آورد، گفتند: »با پرسان کسانی که به او ایامن آورده اند، بجنگید!«

2( زمانی که از نزد ما با حق به سوی ایشان رفت، گفتند: »بکشید پرسان کسانی  را که به او ایامن آورده اند!«

3( هنگامی که با حق از نزد ما به سوی ایشان آمد، گفتند: »بکشید پرسانشان را که با او ایامن آورده اند!«

4( وقتی که از نزد ما حق را برایشان آورد، گفتند: »پرسان کسانی را که همراه او ایامن آورده اند، بکشید!«

255- »یّضُم تّیار الهواء رائحة خاصة تستطیع الکالب أن تحّدد مکان أصحاب الرائحة من خالل أنوفها الحّساسة!«:

1( جریان هوا بوی خاّصی را در بر دارد که سگ ها از طریق بینی های حّساسشان می توانند مکان صاحبان بو را مشخص کنند!

2( جریان هوا رایحه ای خاص را در بر دارد که سگ ها را قادر می سازد به مکان صاحبان این رایحه از طریق بینی های حّساس پی بربند!

3( جریان هوا دارای بوی خاّصی است و سگ ها قادرند مکان صاحب بو را به وسیله ی بینی های حّساس خود تشخیص دهند!

4( سگ ها از طریق رایحه ی ویژه ای که در جریان هوا وجود دارد، می توانند جای صاحبان رایحه را با بینی حّساسشان مشخص سازند! 

256- »اِصرب علی ما یقول األعداء خلفک تعاقبهم و یُرَض الله!«:

1( بر آن چه دشمنان پشت رست می گویند، بردباری منا تا آن ها را کیفر دهی و الله راضی گردد!

2( صرب کن بر آن چه دشمنان پشت رست گفته اند که آن ها را کیفر می دهی و خداوند را راضی می کنی!

3( بر آن چه دشمنانت پشت رست می گویند، صبور باش تا آن ها کیفر داده شوند و الله از تو راضی شود!

4( صرب پیشه کن بر آن چه دشمنان پشت رس تو می گویند که آن ها کیفر داده می شوند و خداوند تو را راضی می مناید!

257- »أخذ األُوروبّیون یستفیدون من علوم کان العلامء املسلمون قد حصلوا علیها «:

1( اروپایی ها، دانش هایی را که دانشمندان مسلامن قرن ها پیش بدان دست یافته اند، از آن ها گرفته و استفاده می کنند!

2( اروپایی ها رشوع به استفاده از دانش هایی منودند که دانشمندان مسلامن قرن ها پیش به آن ها دست یافته بودند!

3( اروپایی ها رشوع کرده اند به استفاده از دانش هایی که دانشمندان مسلامنان در قرن های گذشته به آن ها رسیده بودند!

4( اروپایی ها رشوع خواهند کرد به استفاده از دانش هایی که دانشمندان مسلامنان پیش از قرن ها به آن ها دست یافته بودند!

258- »قد تعرّضت حیاة کثیر من الکائنات الحّیة للخطر بعد أن ارتفعت درجة الحرارة فی مناطق مختلفة!«:

1( زندگی بیش تر موجودات زنده در معرض خطر قرار گرفته است، بعد از این که درجه ی حرارت زمین در مناطق مختلف افزایش یافت!

2( احتامالً زندگی تعداد زیادی از موجودات زنده پس از این که درجه ی حرارت در مناطق مختلفی باال رود، در معرض خطر قرار گیرد!

3( بعد از این که درجه ی حرارت در مناطق مختلفی باال رفت، زندگی بسیاری از موجودات زنده در معرض خطر قرار گرفته است!

4( زندگی موجودات زنده ی بسیاری در مناطق مختلف پس از باال رفنت درجه ی حرارت در معرض خطر قرار گرفته است!

259- »أصدقائی کلاّم تهنون فی القیام باألُمور تبتعدون ابتعاداً عن طریق یؤّدی إلی السعادة!«:

1( دوستان من هر بار که در پرداخنت به کارهایشان سستی می کنند، از راه منتهی به خوشبختی بی گامن دور می گردند!

2( دوستان من زمانی که در انجام کارها تنبلی می کنید، از راهی که منجر به خوشبختی تان می گردد، بسیار دور می شوید!

3( دوستانم هر دفعه که انجام کارها را عقب می اندازند، راهشان بی شک از خوشبختی دور می گردد!

4( دوستان من هر بار که در انجام کارها سستی می کنید، از راهی که به سعادت منجر می گردد،بی شک دور می شوید!
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254- )فلاّم جاءهم بالحّق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الّذین آمنوا معه(:

1( آن هنگام که حق را از نزد ما برایشان آورد، گفتند: »با پرسان کسانی که به او ایامن آورده اند، بجنگید!«

2( زمانی که از نزد ما با حق به سوی ایشان رفت، گفتند: »بکشید پرسان کسانی  را که به او ایامن آورده اند!«

3( هنگامی که با حق از نزد ما به سوی ایشان آمد، گفتند: »بکشید پرسانشان را که با او ایامن آورده اند!«

4( وقتی که از نزد ما حق را برایشان آورد، گفتند: »پرسان کسانی را که همراه او ایامن آورده اند، بکشید!«

255- »یّضُم تّیار الهواء رائحة خاصة تستطیع الکالب أن تحّدد مکان أصحاب الرائحة من خالل أنوفها الحّساسة!«:

1( جریان هوا بوی خاّصی را در بر دارد که سگ ها از طریق بینی های حّساسشان می توانند مکان صاحبان بو را مشخص کنند!

2( جریان هوا رایحه ای خاص را در بر دارد که سگ ها را قادر می سازد به مکان صاحبان این رایحه از طریق بینی های حّساس پی بربند!

3( جریان هوا دارای بوی خاّصی است و سگ ها قادرند مکان صاحب بو را به وسیله ی بینی های حّساس خود تشخیص دهند!

4( سگ ها از طریق رایحه ی ویژه ای که در جریان هوا وجود دارد، می توانند جای صاحبان رایحه را با بینی حّساسشان مشخص سازند! 

256- »اِصرب علی ما یقول األعداء خلفک تعاقبهم و یُرَض الله!«:

1( بر آن چه دشمنان پشت رست می گویند، بردباری منا تا آن ها را کیفر دهی و الله راضی گردد!

2( صرب کن بر آن چه دشمنان پشت رست گفته اند که آن ها را کیفر می دهی و خداوند را راضی می کنی!

3( بر آن چه دشمنانت پشت رست می گویند، صبور باش تا آن ها کیفر داده شوند و الله از تو راضی شود!

4( صرب پیشه کن بر آن چه دشمنان پشت رس تو می گویند که آن ها کیفر داده می شوند و خداوند تو را راضی می مناید!

257- »أخذ األُوروبّیون یستفیدون من علوم کان العلامء املسلمون قد حصلوا علیها «:

1( اروپایی ها، دانش هایی را که دانشمندان مسلامن قرن ها پیش بدان دست یافته اند، از آن ها گرفته و استفاده می کنند!

2( اروپایی ها رشوع به استفاده از دانش هایی منودند که دانشمندان مسلامن قرن ها پیش به آن ها دست یافته بودند!

3( اروپایی ها رشوع کرده اند به استفاده از دانش هایی که دانشمندان مسلامنان در قرن های گذشته به آن ها رسیده بودند!

4( اروپایی ها رشوع خواهند کرد به استفاده از دانش هایی که دانشمندان مسلامنان پیش از قرن ها به آن ها دست یافته بودند!

258- »قد تعرّضت حیاة کثیر من الکائنات الحّیة للخطر بعد أن ارتفعت درجة الحرارة فی مناطق مختلفة!«:

1( زندگی بیش تر موجودات زنده در معرض خطر قرار گرفته است، بعد از این که درجه ی حرارت زمین در مناطق مختلف افزایش یافت!

2( احتامالً زندگی تعداد زیادی از موجودات زنده پس از این که درجه ی حرارت در مناطق مختلفی باال رود، در معرض خطر قرار گیرد!

3( بعد از این که درجه ی حرارت در مناطق مختلفی باال رفت، زندگی بسیاری از موجودات زنده در معرض خطر قرار گرفته است!

4( زندگی موجودات زنده ی بسیاری در مناطق مختلف پس از باال رفنت درجه ی حرارت در معرض خطر قرار گرفته است!

259- »أصدقائی کلاّم تهنون فی القیام باألُمور تبتعدون ابتعاداً عن طریق یؤّدی إلی السعادة!«:

1( دوستان من هر بار که در پرداخنت به کارهایشان سستی می کنند، از راه منتهی به خوشبختی بی گامن دور می گردند!

2( دوستان من زمانی که در انجام کارها تنبلی می کنید، از راهی که منجر به خوشبختی تان می گردد، بسیار دور می شوید!

3( دوستانم هر دفعه که انجام کارها را عقب می اندازند، راهشان بی شک از خوشبختی دور می گردد!

4( دوستان من هر بار که در انجام کارها سستی می کنید، از راهی که به سعادت منجر می گردد،بی شک دور می شوید!
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260- »عبد الله من أطاع الله فی أوامره أجاَب الله دعواته!«:

1( ای بنده ی خدا هر کس از اوامر خدا اطاعت کرده، خدا به درخواست او پاسخ داده است!

2( بنده ی خدا کسی است که از خداوند در اوامر او اطاعت کرده و خداوند به دعاهایش پاسخ داده است!

3( ای بنده ی خدا هر که از خداوند در اوامر او اطاعت کند، خداوند درخواست هایش را اجابت می کند!

4( کسی بنده ی خدا است که از خدا در اوامر او اطاعت می کند تا خدا درخواستش را اجابت کند!

261- »ما أکرثَ الّذین  تعرّضت أیّاُمهم للتلف و ال یُدرکون أّن عمرهم لیس شیئاً إاّل هذه األیّام!«:

1( چه بسیارند کسانی که روزهایشان را در معرض اتالف قرار داده و درک منی کنند که عمرشان فقط این روزهاست!

2( چه زیاد شده اند کسانی که روزهایشان در معرض تباهی قرار گرفته و نفهمیده اند که عمرشان چیزی جز این روزها نیست!

3( بسیار هستند کسانی که روزهای خود را در معرض اتالف قرار می دهند و در نیافته اند که عمر آن ها تنها همین روزهاست!

4( چقدر زیادند کسانی که روزهایشان در معرض تباهی قرار گرفته و منی فهمند که عمرشان چیزی جز این روزها نیست!

262- )أ مل یعلموا أّن الله یبسط الرزق ملن یشاء(:

1( آیا ندانسته اند که خداوند روزی را برای آن که خواسته، گسرتانده است؟!

2( آیا نفهمیده اند که الله گسرتاننده ی روزی است برای هر کس که بخواهد؟!

3( آیا ندانستند که خداوند روزی اش را برای کسی که می خواهد، فراوان می کند؟!

4( آیا ندانسته اند که الله روزی را برای هر کس که بخواهد، می گسرتاند؟!

263- »مل تذهب لتغلق حنفّیة املاء إاّل طالبة کانت تشعر باملسؤولّیة کثیراً!«:

1( برای بسنت شیر آب کسی نرفت جز هامن دانش آموزی که بسیار احساس مسئولیت می کند!

2( تنها دانش آموزی که احساس مسئولیت کرده بود، رفت تا شیر آب را ببندد!

3( چرا برای بسنت شیر اب کسی جز دانش آموزی که بسیار احساس مسئولیت می کرد، منی رود؟!

4( فقط دانش آموزی که بسیار احساس مسئولیت می کرد، رفت تا شیر آب را ببندد!

264- »الدراسات العلمّیة أثبتت أّن مشاهدة املشاهد املؤملة قد تؤثّر علی سلوک اإلنسان تأثیراً ال یفارقه أبداً!«:

1( آزمایش های علمی ثابت کرده اند که مشاهده ی صحنه های دردناک بر رفتارهای انسان اثر می گذارد و هیچ گاه از او جدا منی شود!

2( پژوهش های علمی ثابت منوده اند که دیدن صحنه های دردناک گاهی به گونه ای بر رفتار انسان تأثیر می گذارد که هرگز از او جدا منی شود!

3( پژوهش های علمی ثابت کرده اند که اگر انسان صحنه های دردناک را مشاهده مناید، بی گامن بر رفتار او تأثیری می گذارند که هیچ گاه از او جدا نشوند!

4( پژوهش های علمی ثابت منوده اند که انسان با مشاهده ی صحنه های دردناک به گونه ای تحت تأثیر قرار می گیرد که هیچ گاه آن ها را از یاد منی برد!

265- »علی املزارعین أن یراقبوا ما یزرعون مراقبًة تغنیهم عن اإلکثار فی استهالک السامد!«: 

1( کشاورزان باید حتامً از آن چه می کارند مراقبت کنند تا از زیاده روی در مرصف سم بی نیاز باشند!

2( بر کشاورزان واجب است که از آن چه کاشته اند طوری مراقبت کنند که آن ها را از افراط در مرصف سم بی نیاز کند!

3( کشاورزان باید از آن چه می کارند به گونه ای مراقبت کنند که آن ها را از زیاده روی در مرصف کود بی نیاز کند!

4( بر عهده ی کشاورزان است که از کاشته هایشان حتامً مراقبت کنند و از افراط در مرصف کود بی نیاز باشند!
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266- »قد یَقبل الطّالب املُشاغب الکلاِمت الهاِدئة أحَسن من الکَلامت املُهّددة!«:

1( قطعاً دانش آموز اخاللگر سخن آرام را بهرت از سخن تهدیدآمیز می پذیرد! 

2( شاید دانش آموز شلوغ کننده سخنان آرام را بهرت از سخنان تهدیدآمیز قبول کند! 

3( گاهی قبول سخنان آرامش بخش توسط دانش آموز اخاللگر راحت تر از سخنان تهدید کننده است! 

4( شاید کلامت آرام، بهرت از کلامت تهدید کننده مورد پذیرش دانش آموز اخاللگر واقع شود! 

267- »نَقُل الّنفط عرب األنابیب أقّل خطراً و نفقًة من نقله بناقالت الّنفط!«

1( منتقل کردن نفت ازراه لوله ها کم خطرتر و کم هزینه تر از انتقال با نفتکش است! 

2( انتقال نفت از راه لوله ها کم خطرتر و کم هزینه تر از انتقال آن با نفتکش است! 

3( انتقال نفت از راه لوله ها خطر و هزینه را نسبت به انتقالش با نفتکش ها کم می کند!

4( نفت از راه لوله ها منتقل می شود تا خطر و هزینه اش کمرت از انتقال آن با نفتکش ها شود! 

268- »عندما ینظر املسلم إلی األماکن املقّدسة و هو یرجع إلی مدینته، یقول فی نفسه: یا لیتنی أزورها مرّة اُخری!«: 

1( وقتی فرد مسلامن به مکان های مقدس می نگرد و او به شهرش باز می گردد، با خودش می گوید:  کاش دوباره آن را زیارت کنم! 

2( زمانی که مسلامن با حال بازگشت به شهرش اماکن مقّدس را مشاهده می کند، با خود می گوید: کاش باری دیگر زیارتش کنم! 

3( هنگامی که مسلامن به مکان های مقدس نگاه می کند در حالی که به شهرش باز می گردد، با خود می گوید: ای کاش دوباره آن را زیارت کنم! 

4( هر وقت مسلامن اماکن رشیف را می نگرد در حالی که به شهرش باز می گردد، با خود می گوید: شاید بار دیگری زیارتش نصیبم شود! 

269- »ربّنا من یتقّبل دعواتنا و یحمینا فی عواصف الشدائد!«:

1( پروردگارمان کسی است که درخواست های ما را می پذیرد و ما را در طوفان های گرفتاری ها پشتیبانی می کند!

2( پروردگارا چه کسی درخواست های ما را می پذیرد و از گردبادهای سختی ها ما را حامیت می کند!

3( پروردگار ما هامن کسی است که دعاهای ما را قبول می کند و در طوفان های شدید از ما حامیت می کند!

4( از پروردگار ما، کیست که دعاهای ما را پذیرفته و در برابر گردبادهای سختی ها ما را پشتیبانی کند؟!

270- »کاد أَملک یتحّقق إن مل تکن تلتفت إلی أمور تبّعده عنک!«:

1( نزدیک است که آرزوی تو برآورده شود، اگر به اموری که تو را از آن دور می کند، توجه نکنی!

2( نزدیک بود آرزوی تو محّقق گردد، اگر به چیزهایی که تو را از آن دور می کرد، توجه منی کردی!

3( آرزوی تو محّقق می شد، اگر به چیزهایی که آن را از تو دور می کند، توجه نکرده بودی!

4( نزدیک بود آرزویت برآورده گردد، اگر به اموری توجه منی کردی که آن را از تو دور می کرد!

271- »یتحّقق التوازن فی البیئة تحّققاً طبیعیاً إذا ال تختلّه نشاطاُت اإلنسان الصناعّیة!«:

1( قطعاً توازن در محیط زیست تحّققی طبیعی دارد، وقتی فعالیت های صنعتی انسان آن را مختل منی کند!

2( هرگاه فعالیت های صنعتِی انسان اختالل به وجود نیاورد، توازن محیط زیست به طور طبیعی تحّقق می یابد!

3( در محیط زیست توازن به شکل طبیعی محّقق می شود، اگر فعالیت های صنعتی انسان آن را مختل نکند!

4( توازن در محیط حتامً به طور طبیعی محّقق می شود، هرگاه فعالیت های صنعتی انسان در آن اختالل ایجاد نکند!
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272- »لی أخوان کنُت أحضُنهام صغیریِن و ااُلعُبهام دون أن أُفرَِّق بینهام!«:

1( دو برادر داشتم که در کودکی آن ها را در آغوش می گرفتم و با آن ها بازی می کردم بدون این که میانشان فرق بگذارم!

2( دو برادر دارم که آن ها را در حالی که کوچک بودند در آغوش می گرفتم و بی آن که میانشان فرق بگذارم، با آن ها بازی می کردم!

3( دو برادر دارم که آن ها را در حالی که کوچک اند در آغوش می گیرم و با آن ها بازی می کنم بی آن که میانشان فرق بگذارم.

4( دو برادر داشتم که وقتی کوچک بودند آن ها را در آغوش گرفتم و بدون این که فرقی میانشان بگذارم، با آن ها بازی کردم!

273- )َربَّنا إِنَّنا َسِمعنا ُمنادیاً یُنادی لإِلیامِن(:

1( ای پروردگارمان! ما شنیدیم که ندا دهنده ای ما را به سوی ایامن دعوت می کند. 

2( پروردگارا! هامنا ما ندایی را شنیدیم که به سوی ایامن فرا می خوانَد.

3( ای پروردگار ما! ما شنیدیم که ندا دهنده های به ایامن فرا می خواند. 

4( پروردگار ما! هامنا ما صدای ندا دهنده را که به ایامن ندا می داد، شنیدیم.

274- »ال یستثمُر ِمن شجرة العلِم إاّل من غرَسها لکی یأکُُل ِمن مثرها اآلخروَن!«:

1( از درخت علم مثری برداشت منی کند جز کسی که آن را بکارد تا از میوه اش دیگران بخورند!

2( درخت دانش فقط به کسی میوه می دهد که برای این که دیگران از میوه اش بخورند، آن  را کاشته است!

3( از درخت علم کسی بهره منی گیرد جز کسی که آن  را بکارد تا میوه هایش را دیگران بخورند!

4( از درخت دانش  تنها کسی بهره برداری می کند که آن  را کاشته تا از مثره اش دیگران بخورند!

ا الَغیُب للِه َفانَتِظُروا إِنَّی َمَعکُم ِمَن املُنَتِظرین(: 275- )إمِنَّ

1( هامنا غیب برای خداوند است، پس منتظر مبانید، زیرا من با شام از منتظران می باشم!

2( فقط غیب از آِن خداست، پس منتظر باشید، چون من با شام از کسانی هستیم که منتظرند!

3( غیب تنها از آِن خداست، پس منتظر باشید، قطعاً من همراه شام از منتظران هستم!

4( غیب را فقط خداوند می داند، پس منتظر می مانیم، هامنا من با شام همراه و منتظر هستم!

276- »ال تُطعموا َمن یسوق الّسّیارة طعاماً ألّن األکل یُقلِّل دّقته!«:

1( به کسی که در حال رانندگی است غذا ندهید؛ زیرا با خوردن دقتش کم می شود! 

2( به کسی که رانندگی می کند نباید غذا داد؛ زیرا خوردن دقت او را کاهش می دهد! 

3( به آنکه رانندگی می کند غذایی داده نشود؛ زیرا خوردن باعث کاهش دقتش می شود! 

4( به کسی که رانندگی می کند غذا ندهید؛ زیرا خوردن دقت او را کم می کند! 

277- »سَتتحّیرکم هذه املوسوعة عن أرسار الشواطی و املوانُی مبعلومات رائعة رمّبا ال تصّدقون بعضها!«:

1( این دانشنامه ای است که مشخصات شگفت انگیزی از رازهای بندرها و ساحل ها ارائه می کند که قطعاً از آن ها را باور منی کنید!

2( این دانشنامه درباره ی ارسار ساحل ها و بندرها با اطالعات جالبی که دارد متحیّرتان خواهد کرد و شاید بعضی از آن ها را باور نکنید!

3( این دانشنامه ای درباره ی ارسار بندرها و ساحل ها با اطالعات جالبی است که چه بسا بعضی از آن ها را باور منی کنید و متعّجبتان می کند!

4( این دانشنامه درباره ی رازهای ساحل ها و بندرها با اطالعات جالبی که شاید بعضی از آن ها را باور نکنید، شگفت زده تان خواهد کرد!
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278- )ُقل یا أَیَها الکَاِفُروَن ال أَعُبُد ما تَعُبُدوَن و ال أَنُتم َعاِبُدوَن ما أَعُبُد(: بگو .....

1( ای کافران منی پرستم آن چه را می پرستید و نه شام آن چه را می پرستم می پرستید!

2( ای کافرها آن چه را که می پرستید منی پرستم و نه شام پرستنده ی آن چه که می پرستم هستید!

3( هان ای کافران من چیزی را که شام می پرستید منی پرستم و شام چیزی را که من پرستنده ام منی پرستید!

4( کافرها آن چه را پرستیده اید منی پرستم و نه شام آن چه را می پرستم پرستیده اید!

279- )الّذین آَمنوا ِباللِه َو ُرُسلِِه َو لَم یَُفرقوا بیَن أحٍد ِمنُهم أُولئَک َسوَف یُوتیِهم أُجورُهم(:

1( کسانی که به خداوند و رسوالنش ایامن بیاورند و بین هیچ یک از آن ها فرق نگذارند، پاداششان را به آن ها می دهد!

2( کسانی که به خدا و رسوالن او ایامن آوردند و بین کسی از آنان فرق نگذاشتند، آنان پاداش هایشان را خواهند گرفت!

3( کسانی که به خداوند و رسوالن او ایامن آورده اند و میان آنان تفاوتی نگذاشته اند، مزدشان به آنان داده خواهد شد!

4( کسانی که به خدا و رسوالنش ایامن آوردند و میان هیچ یک از آنان فرق نگذاشتند، مزدهایشان را به آن ها خواهد داد!

280- »علیکم بالعدل فإذا کرهتم أن یُقال عنکم کالماً سوءاً فاستقبحوا قوله عن اآلخرین!«:

1( عدالت بورزید و هرگاه از این که درباره ی شام حرف بدی گفته شده بدتان آمده، آن سخن را درباره ی دیگران زشت بدارید!

2( باید عدالت داشته باشید، پس اگر خوشتان نیامد که کالم بدی درباره تان بگویند، گفنت آن را درباره ی دیگران زشت بدانید!

3( باید عدالت پیشه کنید و اگر ناپسند داشتید که حرف بدی درباره ی شام گفته شود، گفتنش درباره ی دیگران را زشت بدارید!

4( عدالت داشته باشید و وقتی ناپسند می دانید که درباره تان کالم بدی گفته شود، آن کالم را درباره ی دیگران زشت بدانید!

281- »ما کنت اظّن انّک تلجأ إلی الخداع حینام تظّن انّنی ال أجیب طلبک!«:

1( گامن منی کردم که تو وقتی می پنداری من درخواستت را منی پذیرم، به نیرنگ پناه می بری!

2( منی پنداشتم که تو به نیرنگ رو می آوری وقتی گامن کرده ای من خواسته ات را اجابت منی کنم!

3( آن چه می پنداشتم این بود که به فریب پناه می آوری اگر گامن کنی من به درخواستت پاسخ منی دهم!

4( گامن کردم که اگر تو خیال کنی من به خواسته ات پاسخ منی دهم، به فریب متوّسل می شوی!

282- »تدلّنا هذه الطیور داللة دقیقة علی أعشاب تفرز زیوتاً طّبّیة اللتئام الجروح!«:

1( قطعاً این پرنده ها به طور دقیق ما را به گیاهانی که روغنی طبّی برای بهبود یافنت زخم ها ترّشح می کنند، راهنامیی می کنند!

2( این پرنده ها بسیار دقیق گیاهانی را به ما نشان می دهند که برای خوب شدن زخم ها روغن هایی دارویی ترّشح می کنند!

3( این پرندگان به طور دقیق ما را به گیاهانی راهنامیی می منایند که برای بهبودی زخم ها روغن هایی طبّی ترّشح می کنند!

4( بی شک این پرندگان دقیقاً ما را به گیاه هایی که روغن های دارویی برای بهبودی زخم ها خارج می کنند، هدایت می منایند!

283- )کان الناس اُّمة واحدة فبعث الله النبیین مبرشین(:

1( مردم اّمتی یگانه بودند که خداوند پیامربان بشارتگر را فرستاد!                    

2( مردمان یک اّمت بودند پس الله پیامربان بشارتگرش را فرستاد!

3( مردم اّمتی واحد بودند پس خداوند پیامربان را بشارتگر فرستاد!                   

4( مردم در یک اّمت بودند که الله پیامربان را بشارتگر فرستاد!
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1( گامن منی کردم که تو وقتی می پنداری من درخواستت را منی پذیرم، به نیرنگ پناه می بری!

2( منی پنداشتم که تو به نیرنگ رو می آوری وقتی گامن کرده ای من خواسته ات را اجابت منی کنم!

3( آن چه می پنداشتم این بود که به فریب پناه می آوری اگر گامن کنی من به درخواستت پاسخ منی دهم!

4( گامن کردم که اگر تو خیال کنی من به خواسته ات پاسخ منی دهم، به فریب متوّسل می شوی!

282- »تدلّنا هذه الطیور داللة دقیقة علی أعشاب تفرز زیوتاً طّبّیة اللتئام الجروح!«:
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284- »وّضح خبیر املصفی أّن نقل النفط یتّم عرب األنبوب ینفق أقّل سواٌء للتوزیع أم التصدیر!«:

1( کارشناس پاالیشگاه ها توضیح داد که نقل نفت از راه لوله ها به طور مساوی برای توزیع و صادرات کم هزینه تر انجام می شود!

2( کارشناسی درباره ی پاالیشگاه  توضیح داد که نفت از راه لوله به طور برابر برای توزیع با رسمایه ای کم تر از صادر کردن منتقل می شود!

3( کارشناس پاالیشگاه توضیح داد که انتقال نفت از طریق لوله چه برای توزیع و چه صادر کردن با هزینه کم تری صورت می پذیرد!

4( متخّصص پاالیشگاه ها توضیح می دهد که جابه جایی نفت از طریق لوله برای توزیع کردن باهزینه ای کم تر از صادر کردن انجام می شود!

285- »إمّنا یعرف جیداً من بین الطالب ، املجتهد أّن سعیه الیوم جس للوصول إلی النجاح فی املستقبل!«:

1( از میان دانش آموزان، بی گامن تالشگر به خوبی می داند که تالش امروز او پل رسیدن به موفقیّت در آینده می باشد!

2( از میان دانش آموزان، تنها تالشگر به خوبی می داند که کوشش امروزش پلی است برای رسیدن به موفقیّت در آینده!

3( در میان دانش آموزان، فقط تالشگر است که به خوبی دانسته تالش او در امروز پلی می باشد برای رسیدنش به پیروزی در آینده!

4( از میان دانش آموزان، تالشگر به خوبی می داند که فقط تالش امروزش پل رسیدن به موفقیّت در آینده می باشد!

286- »أعظم الذنوب عند الله هو الظلم علی مخلوقاته و إن کان سلب جلب شعیرة من فم منلة!«:

1( بزرگ ترین گناه نزد خداوند، ظلم مخلوقات بر یک دیگر است حتّی اگر گرفنت دانه جویی از دهان مورچه باشد!

2( بزرگ ترین گناهان نزد خدا این است که بر مخلوقاتش ستم شود اگرچه گرفنت دانه کوچکی از دهان مورچه ای باشد!

3( ستم بر مخلوقات از بزرگ ترین گناهان نزد الله است و گرفنت دانه جویی از دهان مورچه به زور، از جمله آن هاست!

4( بزرگ ترین گناهان نزد خداوند، ستم بر مخلوقاتش می باشد اگرچه گرفنت یک دانه جویی به زور از دهان مورچه ای باشد!

287- )َو َما تُجَزوَن إاّل َما کُنُتْم تَْعَملُوَن إاّل ِعباَد اللِه املُخلصیَن أولِئک لَُهْم ِرْزق معلوم(:

1( به جز برای آن چه عمل می کردید پاداش منی گیرید، جز بندگان مخلص خدا، برای آن ها روزِی معلومی هست!

2( جز برای آن چه انجام می دادید پاداش داده منی شوید، مگر بندگان بی ریای خداوند، آنان رزقی مشخص دارند!

3( آن چه پاداش می گیرید چیزی نیست جز آن چه انجام داده اید، به جز بندگان خداوند، آن ها مخلص اند و رزقی معلوم دارند!

4( جزا داده منی شوید به جز برای چیزی که انجام داده اید، مگر بنده های خداوند که مخلص اند، آن ها روزِی مشّخصی دارند!

288- »ال تحزنک أقوال الّذی مل یعتقد بفضل املحاولة فحاِول و ال تَسمح أن ینفذ الیأس فیک!«:

1( از سخنان کسی که به فضل کوشش عقیده نداشته، نباید ناراحت شوی، پس بکوش و نگذار یأس درونت نفوذ یابد!

2( سخنان کسی که به فضیلت تالش عقیده ندارد، تو را غمگین نکند، چون می کوشی و اجازه منی دهی یأس در تو نفوذ کند!

3( سخنان کسی که به فضیلت تالش باور نداشته، نباید تو را ناراحت کند، پس تالش کن و اجازه نده ناامیدی در تو نفوذ کند!

4( از سخنان کسی که به فضیلت تالش اعتقاد نیافته ناراحت نشو و بکوش و اجازه نده ناامیدی در تو نفوذ یابد!

289- »قد أقام رؤساء القّوات املسلّحة معمالً تعلیمیاً للجنود و هم مشتاقون للمشارکة فیه.«:

1( رسان نیروهای مسلح یک کارگاه آموزشگاهی برای رسبازان بر پا  کرده اند در حالی که خود نیز در آن رشکت می کنند.

2( رئیسان نیروهای مسلح کارگاهی آموزشی برای رسبازان بر پا کرده اند در حالی که آن ها مشتاق رشکت در آن هستند.

3( متام رؤسای نیروهای مسلح یک کارگاه آموزشی برای رسبازان خود ترتیب داده اند که آن ها نیز عالقه مند رشکت در آن هستند.

4( رئیسان نیروی مسلح یک کالس آموزشی برای رسبازان بر پا می کنند و آن ها با اشتیاق در آن رشکت می کنند.
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290- »یا ابَن آدم! إذا رأیَت َربَّک ُسبحانه یُتابُع علیک نَِعَمه و أنَت تعصیه َفاحَذره.«:

1( ای فرزند آدم! هر گاه دیدی پروردگارت، که منزه است، نعمت هایش را بر تو تداوم می بخشد در حالی که تو از او نافرمانی می کنی پس از او برتس.

2( ای فرزند آدم! هر گاه می بینی که پروردگار پاکت بر تو متام نعمت ها را فرو می ریزد در حالی که تو گناهکار هستی پس از او فاصله نگیر.

3( ای آدمیزاد! زمانی که پروردگار مّنزه را می بینی که نعمت هایش را به تو رسانده است در لحظه ای که تو گناه کرده ای، پس از او برتس.

4( ای فرزند آدم! هر لحظه خدایت را که مهربان است می بینی و او به تو نعمت هایش را می بخشد و حال آن که تو معصیت کرده ای، از او نرتس.

291- »إذا أقبلِت الّدنیا علی أَحٍد أعاَرته محاسَن َغیره و إذا أدبَرت عنه َسلَبته محاسَن نفِسه.«:

1( اگر دنیا به کسی رو کند، خوبی های دیگران را به او عاریت می دهد و زمانی که به او پشت کند، نیکی های خود او را ]هم[ از او می گیرد.

2( چون دنیا به کسی روی آورد، نیکی دیگران را به او عاریت می دهد و چون از او روی برگرداند، نیکی او را ]نیز[ بربایند.

3( هر گاه کسی به دنیا روی آورد، نیکی های دیگران را به عاریت برد و هر گاه از آن روی برگرداند، نیکی های خودش را از دست داده است.

4( اگر دنیا به کسی نزدیک شود، خوبی های دیگران را به او خواهد داد و اگر از کسی دور شود، نیکی های خود او را [هم] از او خواهد گرفت.

292- »َحَصل عامل مصٌی علی جائزة نوبل ألبحاثه املهّمة عن التقنّیات فی مجال الکیمیاء.«:

1( دانشمندی مرصی به خاطر تحقیقات گسرتده ای در مورد فناوری ها در زمینه شیمی، جایزه نوبل را دریافت منود.

2( یک دانشمند مرصی به خاطر پژوهش های مهمش در مورد فناوری ها در زمینه شیمی، به جایزه نوبل دست یافت.

3( دانشمندی از مرص به خاطر تحقیقات مهم از تکنولوژی در زمینه علم شیمی به جایزه نوبل رسید.

4( محقق کشور مرص به خاطر متام پژوهش های مهم خود در زمینه فناوری های شیمی به جایزه نوبل دست یافته است.

293- »یُسَتخدُم الّسامد الکیمیاوی فی األراضی الزراعّیة ألنّه یؤدی دورا مهام فی منّو املحاصیل.«:

1( کود شیمیایی در زمین های حاصلخیز به کار برده می شود، چرا که نقش بارزی را در رشد محصول ایفا می کند.

2( کودهای شیمیایی در زمین کشاورزی کاربرد دارد، زیرا نقش آن ها در رشد محصوالت مهم است.

3( در زمین های زراعی، از کود شیمیایی استفاده می شود، زیرا آن نقش مهمی را در رشد گیاهان دارد.

4( کود شیمیایی در زمین های کشاورزی به کار برده می شود، زیرا آن نقش مهمی را در رشد محصوالت ایفا می کند.

294- »هناک تقنّیات متقّدمة تساعد املزارعین أن یحفظوا الّنباتات من هجوم الجراد.«:

1( تکنولوژی های پیشفته ای وجود دارد که به کشاورزان کمک می کند که گیاهان را از حمله ملخ حفظ کنند.

2( چندین فّناوری پیشفته هست که به کشاورزان در حفظ محصوالت از حمله ملخ ها کمک می مناید.

3( آن جا تکنولوژی هایی پیش رو هست که به کشاورزان کمک کرده تا گیاهان را از حمله ملخ حفظ کنند.

4( فّناوری پیشفته ای وجود دارد که به کشاورزان کمک می کند که گیاهان را از حمله ملخ نگه دارند.

الفین.«: 295- »تَعالَی لِنقرأ هذه األرسار العجیبة حوَل سمک الَقرش و دوره فی مواجهة الدَّ

1( بیا تا این رازهای شگفت را پیرامون کوسه ماهی و نقش او در رویارویی با دلفین ها بخوانیم.

2( بشتاب تا این رازهای عجیب را پیرامون کوسه ماهی و فعالیت او در رویارویی با دلفین بخوانیم.

3( بیا تا این راز شگفت در مورد کوسه ماهی ها و نقش آن ها در برخورد با دلفین ها را بشناسیم.

4( می آییم تا این رازهای عجیب پیرامون کوسه ماهی ها و نقش آن ها در رو به رو شدن با دلفین ها را بخوانیم.
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290- »یا ابَن آدم! إذا رأیَت َربَّک ُسبحانه یُتابُع علیک نَِعَمه و أنَت تعصیه َفاحَذره.«:

1( ای فرزند آدم! هر گاه دیدی پروردگارت، که منزه است، نعمت هایش را بر تو تداوم می بخشد در حالی که تو از او نافرمانی می کنی پس از او برتس.

2( ای فرزند آدم! هر گاه می بینی که پروردگار پاکت بر تو متام نعمت ها را فرو می ریزد در حالی که تو گناهکار هستی پس از او فاصله نگیر.

3( ای آدمیزاد! زمانی که پروردگار مّنزه را می بینی که نعمت هایش را به تو رسانده است در لحظه ای که تو گناه کرده ای، پس از او برتس.

4( ای فرزند آدم! هر لحظه خدایت را که مهربان است می بینی و او به تو نعمت هایش را می بخشد و حال آن که تو معصیت کرده ای، از او نرتس.

291- »إذا أقبلِت الّدنیا علی أَحٍد أعاَرته محاسَن َغیره و إذا أدبَرت عنه َسلَبته محاسَن نفِسه.«:

1( اگر دنیا به کسی رو کند، خوبی های دیگران را به او عاریت می دهد و زمانی که به او پشت کند، نیکی های خود او را ]هم[ از او می گیرد.

2( چون دنیا به کسی روی آورد، نیکی دیگران را به او عاریت می دهد و چون از او روی برگرداند، نیکی او را ]نیز[ بربایند.

3( هر گاه کسی به دنیا روی آورد، نیکی های دیگران را به عاریت برد و هر گاه از آن روی برگرداند، نیکی های خودش را از دست داده است.

4( اگر دنیا به کسی نزدیک شود، خوبی های دیگران را به او خواهد داد و اگر از کسی دور شود، نیکی های خود او را [هم] از او خواهد گرفت.

292- »َحَصل عامل مصٌی علی جائزة نوبل ألبحاثه املهّمة عن التقنّیات فی مجال الکیمیاء.«:

1( دانشمندی مرصی به خاطر تحقیقات گسرتده ای در مورد فناوری ها در زمینه شیمی، جایزه نوبل را دریافت منود.

2( یک دانشمند مرصی به خاطر پژوهش های مهمش در مورد فناوری ها در زمینه شیمی، به جایزه نوبل دست یافت.

3( دانشمندی از مرص به خاطر تحقیقات مهم از تکنولوژی در زمینه علم شیمی به جایزه نوبل رسید.

4( محقق کشور مرص به خاطر متام پژوهش های مهم خود در زمینه فناوری های شیمی به جایزه نوبل دست یافته است.

293- »یُسَتخدُم الّسامد الکیمیاوی فی األراضی الزراعّیة ألنّه یؤدی دورا مهام فی منّو املحاصیل.«:

1( کود شیمیایی در زمین های حاصلخیز به کار برده می شود، چرا که نقش بارزی را در رشد محصول ایفا می کند.

2( کودهای شیمیایی در زمین کشاورزی کاربرد دارد، زیرا نقش آن ها در رشد محصوالت مهم است.

3( در زمین های زراعی، از کود شیمیایی استفاده می شود، زیرا آن نقش مهمی را در رشد گیاهان دارد.

4( کود شیمیایی در زمین های کشاورزی به کار برده می شود، زیرا آن نقش مهمی را در رشد محصوالت ایفا می کند.

294- »هناک تقنّیات متقّدمة تساعد املزارعین أن یحفظوا الّنباتات من هجوم الجراد.«:

1( تکنولوژی های پیشفته ای وجود دارد که به کشاورزان کمک می کند که گیاهان را از حمله ملخ حفظ کنند.

2( چندین فّناوری پیشفته هست که به کشاورزان در حفظ محصوالت از حمله ملخ ها کمک می مناید.

3( آن جا تکنولوژی هایی پیش رو هست که به کشاورزان کمک کرده تا گیاهان را از حمله ملخ حفظ کنند.

4( فّناوری پیشفته ای وجود دارد که به کشاورزان کمک می کند که گیاهان را از حمله ملخ نگه دارند.

الفین.«: 295- »تَعالَی لِنقرأ هذه األرسار العجیبة حوَل سمک الَقرش و دوره فی مواجهة الدَّ

1( بیا تا این رازهای شگفت را پیرامون کوسه ماهی و نقش او در رویارویی با دلفین ها بخوانیم.

2( بشتاب تا این رازهای عجیب را پیرامون کوسه ماهی و فعالیت او در رویارویی با دلفین بخوانیم.

3( بیا تا این راز شگفت در مورد کوسه ماهی ها و نقش آن ها در برخورد با دلفین ها را بشناسیم.

4( می آییم تا این رازهای عجیب پیرامون کوسه ماهی ها و نقش آن ها در رو به رو شدن با دلفین ها را بخوانیم.
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296- »علُم األحیاء ملیُء ِباألرسار الّتی تأل الوجدان البرشی اطمئناناً و إیامناً بالخالق املدبّر.«:

1( زیست شناسی پر از رمز و رموزی است که وجدان بشی را از اطمینان و ایامن به پروردگار حکیمش آگاه می کند.

2( زیست شناسی رسشار از رازهایی است که وجدان بشی را از اطمینان و ایامن به آفریدگار تدبیر کننده پر می کند.

3( علم زندگان پر از ارساری شده است که ذات بش را پر از اعتامد و ایامن به آفریدگار مدبّر کرده است.

4( دانش زیست شناسی پر شده است از متام رازهایی که وجدان بشی را پر از آرامش و ایامن به خالق یکتا مناید.

297- »واجهت صدیقاتی مبشاکل کثیرة فی الغرفة الرابعة و التسعین للفندق فاتّصلن مِبُصلِّح النواقص«: دوستانم ....................

1( در اتاق نود و چهار هتل با مشکالتی بسیار رو به رو شدند، پس با تعمیر کننده کمبودها متاس گرفتند.

2( در اتاق هفتاد و چهار هتل مشکالت فراوانی داشتند، پس با مدیر همه ناقصی ها متاس گرفتند.

3( با مشکالتی جدید در اتاق چهل و نه از هتل رو به رو شده اند، پس باید با تعمیر کننده خرابی ها متاس می گرفتند.

4( در اتاق نود و چهار هتل خود با مشکالت بسیاری مواجه شدند، پس با تعمیرکار این کمبودها متاس گرفته اند.

298- »کانت األّم تَْجَمع َمالبس طفلها بکلِّ رسور و تُبِصه و تَزَعُم أنّه نائِم.«:

1( مادر لباس های کودکش را با متام وجود جمع کرده بود و به او نگاه کرد و دانست که او بیدار است.

2( مادر لباس های کودکش را با متام شادی جمع می کرد و به او نگاه می کرد و گامن می کرد که او خواب است.

3( مادر مهربان لباس های کودکش را با متام امید جمع کرد و به او نگاه کرد، پس فهمید که او خواب است.

4( مادر لباس های کودک را با متام شادی اش جمع می کرد و به او می نگریست تا او بخوابد.

بیعِ َو لَِبَسِت الغابُة لباساً َخرضاً.« جرِة فی َفْصِل الرَّ 299- »مَنْت غصوُن تلک الشَّ

1( شاخه های آن درخت در فصل بهار رشد می کند و جنگل ها لباسی رسسبز بر تن می پوشند.

2( شاخه های آن درخت در فصل تابستان رشد کردند و جنگل لباس رسسبزی پوشید.

3( در فصل بهار شاخه های درختان قد کشیدند و جنگل لباسی سبز به تن کرد.

4( شاخه های آن درخت در فصل بهار رشد کردند و جنگل لباسی رسسبز، به تن کرد.

300- »قد تعلّمُت أن ال أعجل فی معاتبة أحد لذنب ارتکبه، فلعل الله یرید أن یغفر ذنبه!«:

1( یاد گرفته ام که در رسزنش کردن کسی به سبب گناهی که مرتکب شده عجله نکنم، چه شاید خدا بخواهد از گناه او در گذرد!

2( مرا فهامنده اند که نباید در عیب جویی از افراد به سبب گناهان آنها تعجیل کنم، بسا خدا بخواهد از گناه آن ها گذشت کند!

3( فهمیده ام که در عیب گیری از اشخاص به خاطر گناه کردنشان نباید شتاب داشته باشم، بسا خدا بخواهد آن ها را بیامرزد!

4( به من آموخته اند که نباید در رسزنش هیچ فردی به خاطر گناهش عجله کرد، چه شاید آمرزیده خداوند باشد!

301- »کان الرجُل الشابُّ یُریُد أْن یَلَْتِقَط ُصوراً ِمن ثلُوجِ الجباِل إضافًة إلی األعشاِب الطّّبّیة.«:

1( مرد جوان می خواهد چندین عکس عالوه بر گیاه دارویی از برف های کوه ها بگیرد.

2( مردی جوان می خواست عالوه بر برف کوه ها از گیاهان دارویی عکس بگیرد.

3( آن مرد جوان می خواهد افزون بر گیاهان دارویی از برف های کوه نیز عکس بگیرد.

4( مرد جوان می خواست عالوه بر گیاهان دارویی از برف های کوه ها عکس بگیرد.
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302- »َهل یُمکُن أن یَسَتعیَن الَبرُش یَوماً ِبالبکتیریا املُضیئِة إلنارة املُُدِن؟«:

1( آیا امکان دارد که بش روزی بتواند از باکرتی نورانی برای روشن کردن متام شهرها کمک بگیرد؟

2( آیا می شود که انسان یک روز از باکرتی نوردهنده برای روشن کردن شهر کمک بجوید؟

3( آیا ممکن می شود که انسان یک روز از باکرتی های نورانی برای روشنایی در شهرها استفاده کند؟

4( آیا امکان دارد که بش روزی از باکرتی نورانی برای روشن کردن شهرها کمک بجوید؟

303- »قام الطالب بکتابة صحیفٍة جداریّة حوَل االهتامم باملَرافق العاّمة.«:

1( دانش آموزان خواستند با نوشنت روزنامه دیواری درباره توجه به تأسیسات ملی اقدامی انجام داده باشند.

2( دانش آموزان به نوشنت روزنامه دیواری ها در مورد اهمیت تأسیسات عمومی اقدام کرده اند.

3( این دانش آموزان با نوشنت روزنامه دیواری پیرامون اهمیت دادن به رسویس های بهداشتی پیشفت کردند.

4( دانش آموزان اقدام به نوشنت یک روزنامه دیواری پیرامون توجه به تأسیسات عمومی کردند.

304- »کّل واحد مّنا حاول التعرّف علی أرسار تساقط هذه األسامک الّتی کانت من نوعٍ واحد.«:

1( هر یک از ما تالش می کند تا با رازهای افتادن ماهی هایی که همگی از یک نوع بودند، آشنا شود.

2( یک به یک ما باید برای آشنا شدن با رازهای افتادن این ماهی ها که همگی از یک نوع هستند تالش کند.

3( هر کدام از ما تالش کرد تا رازهای افتادن این ماهی ها را که از یک نوع بودند، بشناسد.

4( همه ما تالش کردیم که با راز افتادن ماهی هایی که از یک نوع بودند، آشنا شویم.

305- »إّن ُعَمالء العدّو یُحاولون أن یَدعونا إلی الّتفرقة ولکّننا ال نَْسَمح.«:

1( مزدوران دشمن تالش می کنند که ما را به تفرقه دعوت کنند، ولی ما اجازه منی دهیم.

2( مزدوران دشمن سعی می کنند که در میان ما تفرقه بیندازند، ولی ما اجازه نداده ایم.

3( کارگران دشمن سعی می کنند که ما را به تفرقه دعوت کنند، ولی ما اجازه منی دهیم.

4( کارگزاران دشمنان در تالش هستند که ما را به اختالف فرا بخوانند، ولی ما منی گذاریم.

306- »یَنطَوی جسُم اإلنسان علی حقائق ُمدهشٍة نستطیُع أن نقرأ فیها عظمة الخالِق.«:

1( کالبد انسان با حقایقی جالب به هم پیچیده می شود که توانسته ایم در آن عظمت خدای خود را بخوانیم.

2( بدن انسان به وسیله حقایقی مبهوت شده به هم پیچیده شد که می توانیم در آن عظمت پروردگار را مشاهده کنیم.

3( جسم انسان حقایقی گیج کننده با خود دارد که می توانیم در آن بزرگی خدایامن را بخوانیم.

4( بدن انسان به حقایقی مبهوت کننده به هم پیچیده می شود که می توانیم در آن بزرگی آفریدگار را بخوانیم.

307- »کانَْت رَشکُة إنتاجِ املَطاط تَتولّی َمسؤولیة الصیانِة ِمَن الَوقوِد و النفایاِت فی املَصنعِ.«:

1( رشکت تولید پالستیک ها مسئولیت حفظ سوخت و زباله های کارخانه را بر عهده می گرفت.

2( رشکت تولید پالستیک مسئولیت نگهداری از سوخت و زباله ها را در کارخانه ها بر عهده گرفت.

3( رشکت تولید پالستیک مسئولیت نگهداری از سوخت و زباله ها را در کارخانه بر عهده می گرفت.

4( یک رشکت تولیدی پارچه مسئولیت حفظ سوخت ها و مواد زائد در کارگاه را بر عهده گرفته است.
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302- »َهل یُمکُن أن یَسَتعیَن الَبرُش یَوماً ِبالبکتیریا املُضیئِة إلنارة املُُدِن؟«:

1( آیا امکان دارد که بش روزی بتواند از باکرتی نورانی برای روشن کردن متام شهرها کمک بگیرد؟

2( آیا می شود که انسان یک روز از باکرتی نوردهنده برای روشن کردن شهر کمک بجوید؟

3( آیا ممکن می شود که انسان یک روز از باکرتی های نورانی برای روشنایی در شهرها استفاده کند؟

4( آیا امکان دارد که بش روزی از باکرتی نورانی برای روشن کردن شهرها کمک بجوید؟

303- »قام الطالب بکتابة صحیفٍة جداریّة حوَل االهتامم باملَرافق العاّمة.«:

1( دانش آموزان خواستند با نوشنت روزنامه دیواری درباره توجه به تأسیسات ملی اقدامی انجام داده باشند.

2( دانش آموزان به نوشنت روزنامه دیواری ها در مورد اهمیت تأسیسات عمومی اقدام کرده اند.

3( این دانش آموزان با نوشنت روزنامه دیواری پیرامون اهمیت دادن به رسویس های بهداشتی پیشفت کردند.

4( دانش آموزان اقدام به نوشنت یک روزنامه دیواری پیرامون توجه به تأسیسات عمومی کردند.

304- »کّل واحد مّنا حاول التعرّف علی أرسار تساقط هذه األسامک الّتی کانت من نوعٍ واحد.«:

1( هر یک از ما تالش می کند تا با رازهای افتادن ماهی هایی که همگی از یک نوع بودند، آشنا شود.

2( یک به یک ما باید برای آشنا شدن با رازهای افتادن این ماهی ها که همگی از یک نوع هستند تالش کند.

3( هر کدام از ما تالش کرد تا رازهای افتادن این ماهی ها را که از یک نوع بودند، بشناسد.

4( همه ما تالش کردیم که با راز افتادن ماهی هایی که از یک نوع بودند، آشنا شویم.

305- »إّن ُعَمالء العدّو یُحاولون أن یَدعونا إلی الّتفرقة ولکّننا ال نَْسَمح.«:

1( مزدوران دشمن تالش می کنند که ما را به تفرقه دعوت کنند، ولی ما اجازه منی دهیم.
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4( کارگزاران دشمنان در تالش هستند که ما را به اختالف فرا بخوانند، ولی ما منی گذاریم.

306- »یَنطَوی جسُم اإلنسان علی حقائق ُمدهشٍة نستطیُع أن نقرأ فیها عظمة الخالِق.«:

1( کالبد انسان با حقایقی جالب به هم پیچیده می شود که توانسته ایم در آن عظمت خدای خود را بخوانیم.

2( بدن انسان به وسیله حقایقی مبهوت شده به هم پیچیده شد که می توانیم در آن عظمت پروردگار را مشاهده کنیم.

3( جسم انسان حقایقی گیج کننده با خود دارد که می توانیم در آن بزرگی خدایامن را بخوانیم.

4( بدن انسان به حقایقی مبهوت کننده به هم پیچیده می شود که می توانیم در آن بزرگی آفریدگار را بخوانیم.

307- »کانَْت رَشکُة إنتاجِ املَطاط تَتولّی َمسؤولیة الصیانِة ِمَن الَوقوِد و النفایاِت فی املَصنعِ.«:

1( رشکت تولید پالستیک ها مسئولیت حفظ سوخت و زباله های کارخانه را بر عهده می گرفت.

2( رشکت تولید پالستیک مسئولیت نگهداری از سوخت و زباله ها را در کارخانه ها بر عهده گرفت.

3( رشکت تولید پالستیک مسئولیت نگهداری از سوخت و زباله ها را در کارخانه بر عهده می گرفت.

4( یک رشکت تولیدی پارچه مسئولیت حفظ سوخت ها و مواد زائد در کارگاه را بر عهده گرفته است.
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308- »إننا تَعلَّمنا أّن مفتاَح الهدوِء هو أن نعلَم أنه ال أثر لرأی اآلخرین فی حیاتِنا.«: ما آموخته ایم که ....................

1( کلید آرام بودن این است که نظر دیگران در زندگی ما هیچ تأثیری ندارد.

2( کلید آرامش آن است که بدانیم نظر دیگران هیچ تأثیری در زندگی ما ندارد.

3( کلید آرامش یعنی بدانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد.

4( کلید آرام بودن آن است که می دانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد.

309- »کلُّ طعاٍم ال یُذکُر اسم الله علیه َفإمّنا هو داء و ال برکُة فیه.«:

1( هر غذایی که بدون ذکر شدن نام خدا بر آن خورده شود، مطمئناً درد است و برکتی در آن نیست.

2( متام غذاهایی که اسم خدا بر آن خوانده نشود، درد است و هیچ برکتی ندارد.

3( هر غذایی که نام خداوند بر آن ذکر نشود، آن رصفاً بیامری است و هیچ برکتی در آن نیست.

4( متام غذایی که با اسم خدا خورده منی شود، درد است و هیچ برکتی در آن وجود ندارد.

310- »قد تدُل بعض الحیوانات العلامء علی استعامل األعشاب الطبّیة للوقایة عن األمراض!«:

1( گاهی بعضی جانداران، دانشمندان را راهنامیی می کنند تا از گیاهان دارویی برای مراقبت از بیامران کمک بگیرند!

2( برخی از حیوانات، دانشمندان را راهنامیی کرده اند تا داروهای طبیعی را در پیشگیری از بیامر به کار بربند!

3( گاهی برخی حیوانات، دانشمندان را راهنامیی می کنند تا گیاهان دارویی را برای پیشگیری از بیامری ها به کار بربند!

4( بعضی از حیوانات به دانشمندان کمک کرده اند تا گیاهان را به عنوان دارو برای درمان بیامران به کار بربند!

311- »إذا أراد العامل االسالمّی أن یَبدأ حیاتَه الجدیدة فال بُد له من االستقالل التعلیمّی.«: جهان اسالم اگر بخواهد ....................

1( حیات دوباره اش آغاز شود، چاره ای جز استقالل آموزشی ندارد.

2( زندگی نوینش آغاز شود، ناچار باید استقالل آموزشی را به دست آورد.

3( زندگی خود را دوباره رشوع کند، چاره ای برای او جز استقالل آموزشی نیست.

4( حیات جدید خود را آغاز کند، ناگزیر باید استقالل آموزشی داشته باشد.

312- »ساکنو هذه املدينة يختلفون يف الّدين ولكّنهم يتعايشون مع بعضهم تعايشاً سلمّياً«:

1( ساکنان این شهر در دین متفاوت اند ولی آن ها با یک دیگر هم زیستی مساملت آمیز می کنند.

2( ساکنان این شهر دین های متفاوتی دارند با این وجود مساملت آمیز با یکدیگر هم زیستی می کنند.

3( با وجود این که ساکنان این شهر در دین اختالف دارند ولی به شکل مساملت آمیزی با هم زندگی می کنند.

4( مردمان این شهر در دین تفاوت داشتند اما آن ها به طور مساملت آمیز با یک دیگر هم زیستی کردند.

313-  »أنزَل اللُه َعلَینا أنعَمه املُنَهِمرة َفَعلْینا أن نَشکُره دامئاً.«:

1( چون خداوند نعمت هایی فراوان بر ما ارزانی داشته است، بر ماست که همیشه از او سپاسگزاری کنیم.

2( خداوند است که نعمت های ریزانش را بر ما نازل می کند، پس باید همیشه او را شکر کنیم.

3( خدا نعمت های فراوانش را بر ما فرو فرستاده است، پس ما نیز او را همیشه شکر می کنیم.

4( خداوند نعمت های ریزانش را بر ما نازل کرده است، پس ما باید همیشه از او سپاسگزاری کنیم.
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314- »لهؤالء الّشعراء اإليرانّيي أشعاُر ذاُت قيمة أدبّية«:

1( شعرهای این شاعران ایرانی ارزش ادبی دارند.

2( این شاعران ایرانی را شعرهایی بدون ارزش ادبی است

3( این شاعران ایرانی اشعاری دارای ارزش ادبی دارند.

4( این ها شاعران ایرانی اند که اشعارشان ارزش ادبی دارد.

315- »استخدموا کل ما لکم من القدرات حّتی تحّققوا غایاتکم الصالحة فإّن الکسل ال یُعذر علیه!«:

1( همگی، آن چه را از توانایی ها دارید به کار ببندید تا غایت های پسندیده خود را محقق کنید؛ هامنا تنبلی پذیرفتنی نیست!

2( هر چه از توانایی در شام هست به کار گیرید تا هدف های شایسته تان محّقق شود؛ به راستی که تنبلی عذری را منی پذیرد!

3( همه توانایی هایی را که دارید به کار گیرید تا اهداف شایسته تان را محّقق سازید؛ چرا که تنبلی عذرش پذیرفته منی شود!

4( هر آن چه را در توان داشتند استفاده کردند تا اهداف صالح را به دست آورند؛ زیرا کسالت بهانه ای نزدشان ندارد!

316- »یشتغل سّتة و تسعون موظّفاً فی املحطّة السادسة فی سبعة أفرقة تتشکل ممن تخرّجوا فی عرش سنوات ماضیة!«:

1( در ایستگاه ششم هشتاد و شش کارمند در گروه های هفت نفری کار می کنند که از فارغ التحصیالن در ده سال گذشته تشکیل می شوند!

2( نود و شش کارمند در ایستگاه هشتم در هفت تیم مشغول هستند که از کسانی که ده سال قبل دانش آموخته شده اند، تشکیل می شوند!

3( در ایستگاه ششم نود و شش کارمند در هفت گروه متشکل از کسانی که در ده سال گذشته فارغ التحصیل شده اند، کار می کنند!

4( شصت و نه کارمند در ایستگاه هشتم کار می کنند و هفت تیم از کسانی را که قبل از ده سال فارغ التحصیل شده اند، تشکیل می دهند!

317- »إّن الشاّب الّذی یبنی آماله علی أساس جهده ال یُغلَق أی باب بینه و بین ما یسیر إلیه!«:

1( به راستی جوانی که آرزوهایش بر اساس کوشش شکل می گیرد، بین او و چیزی که دنبال می کند، دری بسته منی شود!

2( هامنا جوانی که آرزوهای او بر اساس کوششش او بنیان می گیرد، بین او و آن چه به سویش می رود، هیچ دری را منی بندند!

3( به راستی جوانی که تالشش را بر پایه آرزویش بنا می کند، دری میان او و چیزی که برایش پیش می آید بسته منی شود!

4( جوانی که آرزوهایش را بر مبنای تالشش بنا می نهد، میان او و چیزی که به سویش حرکت می کند، هیچ دری بسته منی شود!

318- »اقرتب للناس حسابهم و هم فی غفلِة معرضون«:

1( به مردم حسابشان نزدیک شده است در حالیکه ایشان در غفلت روی گردانند! 

2( حساب مردم به آن ها نزدیک می شود حال آنکه آنها با غفلت روی گردانده اند! 

3( به مردم حسابشان در حالی نزدیک می شود که ایشان در غفلت و روی گردانند! 

4( روز حساب مردم به آن ها نزدیک شده در حالی که در غفلت روی گرداندهاند! 

319- »وجادلهم بالّتی هی أحسن إن ربّک هو أعلم مبن ضّل عن سبیله«: 

1( با ایشان با روشی که نیکوست مباحثه کن؛ بیگامن پروردگارت به حال کسی که از راهش گمراه کرده، داناتر است! 

2( با آن ها با روشی نیکو مناظره منا؛ هامنا پروردگارت آگاه است به حال کسی که از راهش گمراه شده است! 

3( با روشی که نیکوتر است با آنها مباحثه کن؛ بی شک پروردگار تو به حال کسی که از راه خود گمراه شده، داناتر می باشد! 

4( با ایشان مناظره منا با روشی که نیکوتر است؛ بی تردید پروردگار آگاه تر است به حال کسی که از راهش گمراه می شود! 
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1( در ایستگاه ششم هشتاد و شش کارمند در گروه های هفت نفری کار می کنند که از فارغ التحصیالن در ده سال گذشته تشکیل می شوند!
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3( در ایستگاه ششم نود و شش کارمند در هفت گروه متشکل از کسانی که در ده سال گذشته فارغ التحصیل شده اند، کار می کنند!

4( شصت و نه کارمند در ایستگاه هشتم کار می کنند و هفت تیم از کسانی را که قبل از ده سال فارغ التحصیل شده اند، تشکیل می دهند!

317- »إّن الشاّب الّذی یبنی آماله علی أساس جهده ال یُغلَق أی باب بینه و بین ما یسیر إلیه!«:

1( به راستی جوانی که آرزوهایش بر اساس کوشش شکل می گیرد، بین او و چیزی که دنبال می کند، دری بسته منی شود!

2( هامنا جوانی که آرزوهای او بر اساس کوششش او بنیان می گیرد، بین او و آن چه به سویش می رود، هیچ دری را منی بندند!

3( به راستی جوانی که تالشش را بر پایه آرزویش بنا می کند، دری میان او و چیزی که برایش پیش می آید بسته منی شود!

4( جوانی که آرزوهایش را بر مبنای تالشش بنا می نهد، میان او و چیزی که به سویش حرکت می کند، هیچ دری بسته منی شود!

318- »اقرتب للناس حسابهم و هم فی غفلِة معرضون«:

1( به مردم حسابشان نزدیک شده است در حالیکه ایشان در غفلت روی گردانند! 

2( حساب مردم به آن ها نزدیک می شود حال آنکه آنها با غفلت روی گردانده اند! 

3( به مردم حسابشان در حالی نزدیک می شود که ایشان در غفلت و روی گردانند! 

4( روز حساب مردم به آن ها نزدیک شده در حالی که در غفلت روی گرداندهاند! 

319- »وجادلهم بالّتی هی أحسن إن ربّک هو أعلم مبن ضّل عن سبیله«: 

1( با ایشان با روشی که نیکوست مباحثه کن؛ بیگامن پروردگارت به حال کسی که از راهش گمراه کرده، داناتر است! 

2( با آن ها با روشی نیکو مناظره منا؛ هامنا پروردگارت آگاه است به حال کسی که از راهش گمراه شده است! 

3( با روشی که نیکوتر است با آنها مباحثه کن؛ بی شک پروردگار تو به حال کسی که از راه خود گمراه شده، داناتر می باشد! 

4( با ایشان مناظره منا با روشی که نیکوتر است؛ بی تردید پروردگار آگاه تر است به حال کسی که از راهش گمراه می شود! 
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320- »أمَر الله املالئکة بأن یسجدوا آلدم فسجدوا کلّهم إاّل إبلیس استکرب و عصی ربّه!«:

1(  دستور خداوند به مالئکه سجده به آدم بود، پس همه آن ها سجده کردند مگر ابلیس که تکرّب ورزید و از فرمان پروردگارش رسپیچی منود! 

2( الله به مالئکه امر کرد که به آدم سجده کنند، پس همه آن ها سجده منودند جز ابلیس که تکرّب ورزید و از پروردگارش نافرمانی منود! 

3( خداوند به مالئکه دستور داد که به آدم سجده کنید، پس آن ها همگی سجده کردند جز ابلیس که از متکرّبان شد و پروردگارش را رسپیچی منود! 

4( الله به مالئکه امر کرد که در برابر آدم به سجده بیفتند پس آن ها نیز برایش سجده کردند مگر ابلیس که متکرّب شد و از فرمان پروردگار رسباز زد! 

321- »یکاد الشاعر ینشد قصیدة حّتی یدافع عن معتقداته الّتی کان کتمها عّدة سنوات!«:

1(  نزدیک بود که شاعر قصیده اش را برساید تا از اعتقاداتی که سالها آنها را پنهان کرده بود، دفاع مناید! 

2( نزدیک است که شاعر قصیده ای برساید تا از اعتقاداتش که چندین سال آنها را پنهان منوده بود، دفاع کند! 

3(  چیزی منانده بود که شاعر قصیده ای بگوید که از اعتقاداتش که چندین سال آنها را پنهان می کرد، دفاع مناید! 

4( شاعری که سال ها اعتقاداتش را پنهان منوده بود، چیزی منانده است که قصیده ای برساید تا از آنها دفاع کند! 

322- »بینام کان اإلمام یقصد أن یستلم الحجر إذ تَجّمَع الناس حوله ثّم قام شاعر بإنشاد قصیدة فی مدحه!«: 

1( در حالی که امام قصد داشت سنگ را مسح کند، ناگهان مردم پیرامونش جمع شدند و شاعری اقدام به رسودن قصیده ای در ستایش او منود! 

2( آن هنگام که امام می خواست سنگ را به دستش بگیرد، مردم دور او جمع شدند و شاعری برخاست و قصیدهای در مدح وی رسود! 

3( در حالی که امام سعی داشت سنگ را مسح کند، ناگهان مردم دور او جمع گردیدند و آنگاه شاعری قصیدهاش را در ستایش او رسود! 

4( در هامن زمانی که امام قصد داشت سنگ را به دست بگیرد، مردم پیرامونش جمع شدند، سپس شاعر اقدام به رسودن قصیده در مدح او منود! 

323- »قد یُخفی األنسان ما فی باطنه ولکّن أقواله و أحاسیسه تجهر به أخیراً!«: 

1( انسان چیزهایی در درونش دارد که گاهی آن ها را پنهان میکند ولی سخنان و احساساتش باألخره آن ها را آشکار می منایند! 

2( گاهی چیزی در درون انسان هست که پنهان می شود اما سخنان و احساسش عاقبت آن را بروز می دهند! 

3( گاهی انسان چیزی را که در درونش وجود دارد، پنهان می مناید اما سخنان و احساساتش باالخره آن را آشکار می کنند! 

4( شاید انسان چیزی را در درونش پنهان کند ولی عاقبت سخنان و احساساتش باعث می شوند آن آشکار شود! 

324- »کان أولئک الرجال یحاولون لکشف أرسار أقربائهم لیفضحوهم فام أقبح عملهم!«:

1( آن مردان بودند که برای رسوا کردن نزدیکانشان، ارسارشان را آشکار می کردند؛ چه زشت است کار ایشان!

2( آن مردان برای آشکار کردن رازهای نزدیکانشان تالش می کردند تا آن ها را رسوا منایند؛ چه زشت است کار آن ها! 

3( آنان مردانی بودند که برای آشکار کردن رازهای نزدیکانشان، تالش می کردند؛ بسیار زشت است کار آن ها! 

4( آن مردان ارسار نزدیکانشان را آشکار می کردند تا آن ها رسوا شوند؛ چه کار زشتی است کار آن ها! 

325- »وفقاً لقامئة األسامء سّتة و خمسون فی املئة من الطالبات و لن یشارکن فی حفلة آخر السنة!«: 

1(طبق شامرش نام ها، پنجاه و شش درصد از دانش آموزان در جشن پایان سال رشکت منی کنند! 

2( بر اساس لیست اسامی، پنجاه و شش درصد از دانش آموزان در جشن پایان سال رشکت نخواهند کرد! 

3( با توجه به لیس نام ها، شصت و پنج نفر از دانش آموزان در جشن سال پایانی رشکت منی کنند! 

4( طبق لیست اسامی، پنجاه و شش نفر از دانش آموزان در جشن پایانی سال رشکت نخواهند کرد! 
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326-»طوبی ملن یندب الناس بعمل قام به نفسه فی البدایة!«:

1( خوشا به حال کسی که مردم را به کاری فرا می خواند که ابتدا خودش به آن پرداخته است! 

2( چه سعادمتند است آن که مردم را به انجام کاری دعوت می کند که ابتدا خودش آن را انجام داده است! 

3( چه خوشبخت است کسی که مردم را به کاری تشویق می کند که ابتدا خودش به انجام آن می پردازد! 

4( خوشا به حال آن که مردم را به کاری تشویق می کند که ابتدا خودش به آن عمل کننده بوده است! 

327- »إنّا جعلناه قرأناً عربّیاً لعلّکم تَعِقلون«: 

1( بی گامن ما آن قرآن را عربی قرار دادیم که شام تعّقل کنید! 

2( هامنا ما قرآنی عربی را فرستادیم، باشد که در آن تعّقل منایید! 

3( بی شک ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم، امید است که شام خردورزی کنید! 

4( بی تردید ما قرآن را به عربی برای شام فرستادیم، شاید که شام خردورزی منایید! 

328- »یجب أن نعلم أنّه ال سبیَل إلرضاء جمیع الناس فکأنّه غایة ال تُدَرک أبداً!«: 

1( می بایست بدانیم که راهی برای راضی کردن متام مردم وجود ندارد؛ آن هدفی است که هرگز به آن دست منی یابیم! 

2( برماست که بدانیم هیچ راهی برای راضی شدن همه مردم نخواهیم یافت و شاید آن هدفی است که هرگز به آن دست نیابیم! 

3( بر ما الزم است که بدانیم برای راضی شدن همه مردم راهی وجود ندارد؛ گویی این هدف هیچ گاه به دست منی آید! 

4( باید بدانیم که هیچ راهی برای راضی کردن متام مردم وجود ندارد؛ گویی آن هدفی است که هیچ گاه به دست منی آید! 

329- »إّن الناجح هو الّذی ال یستسلم أمام املشاکل و یواجهها مواجهة املتفائلین و یعترب بها!«: 

1( موفّق هامن کسی است که در برابر مشکالت تسلیم منی شود و همچون خوشبینان با آن ها روبه رو می گردد و از آن ها پند می گیرد! 

2( شخص موفّق هامن کسی است که تسلیم مشکالتش نشود و خوش بینانه با آن ها روبه رو گردد واز آن ها عربت بگیرد! 

3( موفّق است آن که در برابر مشکالت تسلیم نشده، بلکه مانند خوشبینان با آن ها روبه رو گردیده و از آن ها پند گرفته است! 

4( موفّق هامن کسی است که در مقابل مشکالتش تسلیم نگردد، در حالی که با خوش بینی با آن ها رو به رو می شود و از آن ها پند می گیرد! 

330- »إمنا یتذّوق الطعم الحلو للحیاة من تذّوق مرّها فی البدایة!«: 

1( تنها کسی طعم شیرین زندگی را می چشد که ابتدا تلخی آن را چشیده است! 

2( بی گامن آن که طعم شیرین زندگی را چشیده، ابتدا تخلی آن را چشیده بوده است! 

3( فقط کسی می تواند طعم شیرین زندگی را بچشد که ابتدا تلخی آن را چشیده باشد! 

4( تنها کسی که طعم زندگی شیرین را می چشد، هامن کسی است که ابتدا تلخی اش را چشیده است! 

331- »رّب أِعّنی فی أداء أعامل کتبتها علّی و امالً صدری انرشاحاً فی یوم البعث!«: پروردگارا....

1( در انجام کارهایی که بر من واجب شده است، به من کمک کن و در روز قیامت مرا شادمان گردان! 

2( در انجام کارهایی که بر من واجب کرده ای، مرا یاری ده و در روز رستاخیز سینه ام را از شادی پر کن! 

3( یاریگر من باش در انجام کارهایی که بر من واجب می کنی و سینه ام را در روز جزا با شادی پر کن! 

4( از من در انجام کارهایی که بر من واجب شده، حامیت کن و در روز رستاخیز شادی را در سینه ام قرار بده! 
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332- »وال تقولوا ملن یُقتل فی سبیل الله أموات بل أحیاء ولکن ال تشعرون«: 

1( به کسانی که در راه الله کشته شده اند، مرده نگویید؛ بلکه زنده اند و شام منی دانید! 

2( به کسانی که در راه خداوند کشته می شوند، مرده مگویید؛ بلکه زنده اند اما شام منی دانید! 
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2( بی گامن الله چیزی را که در قومی هست تغییر نخواهد داد مگر اینکه خودشان این تغییر را به وجود آورند! 

3( بی تردید خداوند دگرگون کننده چیزی در قومی نیست ااّل این که خودشان دگرگون کننده آن باشند! 

4( قطعاً الله آن چه را که در قومی هست، دگرگون منی کند جز این که آن چه را که درونشان هست، دگرگون کنند! 

335- »للحرباء خاّصة عجیبة تستطیع بها أن تُدیر عینیها فی االتّجاهات املختلفة!«:

1( جغد ویژگی شگفتی دارد که با آن، دو چشمش در جهت های مختلف می چرخد! 

2( آفتاب پرست با ویژگی عجیبش می تواند چشامنش را در چند جهت مختلف بچرخاند! 

3( آفتاب پرست ویژگی شگفتی دارد که با آن می تواند دو چشمش را در جهت های مختلف بچرخاند! 

4( برای جغد ویژگی عجیبی هست که توانایی چرخاندن چشامنش را در چندین جهت به آن می دهد! 

336- »و إن جاهداک علی أن ترُشک بی ما لیس لک به علم فال تُطعهام«: 

1( اگر تالششان این باشد که چیزی را که نسبت به آن هیچ دانشی نداری، رشیک من قرار دهی، پس از ایشان فرمان مرب! 

2( هرگاه سعی کنند آن چه را که درباره اش چیزی منیدانی، رشیک من قرار دهی، پس از آنها اطاعت نکن! 

3( اگر کوشش منایید که چیزی را رشیک من قرار دهی که نسبت به آن دانشی نداری، پس از آن ها اطاعت منام! 

4( چنان چه سعی کردند تا مرا با چیزی که نسبت به آن دانش نداری، رشیک کنی، پس هرگز از آن ها اطاعت نکن! 

ع!«: ّیت بامللمَّ عراء اإلیرانّیین ُسمَّ 337- »هناک أبیات َممزوجة بالَعَربّیة للشُّ

ع نامیده اند!  1( ابیاتی مخلوط به زبان عربی برای شعرای ایرانی وجود دارد که ملمَّ

ع در هم آمیخته اند!  2( شاعران ایرانی بیت هایی را به زبان عربی به نام ملمَّ

ع نامیده شده است!  3( ابیاتی در هم آمیخته به زبان عربی برای شاعران ایرانی وجود دارد که ملمَّ

ع نامگذاری شده است!  4( بیت هایی مخلوط به عربی برای شاعرهای ایران وجود داشت که ملمَّ
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338- »الیوجد عمل أمتع من مجالسة شخص یفهم أحاسیسک فهامً دقیقاً!«: 

1( کاری لّذت بخش تر از همنشینی با کسی که احساساتت را دقیق می فهمد، وجود ندارد! 

2( یافت منی شود عملی بهرت از همنشینی با کسی که فهمش از احساساتت دقیق باشد! 

3( هیچ کاری لّذت بخش تر از همنشینی با شخصی که احساسات دقیقت را می فهمد، وجود ندارد! 

4( عملی لّذت بخش تر از نشسنت کنار کسی که احساسات تو را دقیقاً بفهمد، منی یابی! 

339- »إْن تََتَعلَّم لُغَة َقوٍم تُحَسب واحداً ِمنهم و یَحرَتُِموَک إحرتاماً«: 

1( اگر زبان قومی را بیاموزی، تو را یکی از آنان به حساب می آورند و قطعاً تورا محرتم می شامرند! 

2( اگر زبان یک قومی را یاد بگیری، یکی از آنان محسوب می شوی و بدون شک به تو احرتام می گذارند! 

3( چنانچه زبان قومی را یاد بدهی، تو یکی از آن ها به حساب می آیی و البته تو را احرتام می کنند! 

4( چنانچه زبان قومی را فرابگیری، یکی از آنان محسوب می شوی و تو در میانشان محرتم می شوی! 

340- »إذ کانت لک أفکار سلبَیة فال یرافقک فی الحیاة إاّل التشاؤم!«: 

1( هرگاه افکاری منفی داشته باشی، در زندگی فقط بدبینی تو را همراهی می کند! 

2( اگر افکار منفی داشتی، تو را همراهی منی کرد در زندگی مگر بدبینی! 

3( چنانچه در زندگی افکارت منفی باشد، جز بدبینی همراهیات منی کند! 

4( اگر زمانی افکاری منفی داشته باشی، در زندگی ات تنها بدبینی همراهت خواهد بود! 

م تُفَتح علی من الییأس عند مواجهة الظروف القاسیة!«:  341- »إمّنا أبواب التقدُّ

1( درهای پیشفت تنها به روی کسی گشوده شده که در مواجهه با رشایط سخت، احساس ناامیدی نکرده است! 

2( بی گامن درهای پیشفت فقط به روی کسی گشوده می شود که اگر با رشایط دشوار روبرو شود، احساس ناامیدی نکند! 

3( فقط کسی می تواند درهای پیشفت را به روی خودش بگشاید که هنگام مواجهه با رشایط سخت ناامید نشود! 

4( درهای پیشفت تنها به روی کسی گشوده می شود که هنگام رویارویی با رشایط دشوار ناامید نگردد! 

342- »إّن األنسان لفی ُخس إاّل الّذین آمنوا و َعملوا الصالحات«: 

1( بی گامن انسان زیان کار است به جز گروهی که ایامن آورند و کارهای شایسته انجام دادند! 

2( بی شک انسان در زیان است مگر کسانی که ایامن آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند!

3( هامنا انسانها در زیاناند جز کسانی که ایامن آوردهاند و کارهایشان شایسته است! 

4( بی تردید انسان در حال زیاد کردن است مگر کسانی که ایامن بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند! 

343- »إستِمعوا إلی القرآن متواضعین فإنه کالم الله الذی بعث نبّیه إلیکم مبرّشا!«:

1( متواضع باشید و به قرآن گوش فرا دهید؛ زیرا آن سخن الله است که پیامرب بشارتگرش را به سوی شام روانه داشت!

2( فروتنانه به قرآن گوش فرا دهید؛ چه، آن سخن خداوند است که پیامربش را بشارتگر به سوی شام فرستاد!

3( به قرآن گوش فرا دهید در حالی که متواضع هستید؛ زیرا آن کالم هامن خداوندی است که پیامربش را فرستاد تا به شام بشارت دهد!

4( زمانی که به قرآن گوش فرا می دهید، فروتن باشید؛ چه، آن سخنی است که خداوند پیامربش را با آن بشارتگر به سوی شام فرستاد!
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344- »اِصربوا علی صعاب الدهر و إرضوا مبا قّدر الله لکم یجعلکم من املکرمین!«:

1( بر سختی های زندگی صبور باشید و به آن چه الله برایتان رقم زده راضی گردید که شام را از گرامی داشته شدگان قرار دهد!

2( صرب کنید بر دشواری های روزگار و راضی باشید به آن چه خداوند برایتان مقّدر می سازد تا گرامی داشته شوید!

3( بر مشکالت روزگار بردباری منایید و آن چه الله برایتان مقّدر ساخته راضی شوید تا از گرامی داشته شدگان گردید!

4( بر سختی های روزگار صرب منایید و به آن چه خداوند برایتان مقّدر ساخته راضی باشید تا شام را از گرامی داشته شدگان قرار دهد!

345- »الّذی یجتنب کبائر اإلثم و یسعی ألداء الحسنات لن یذوق عذاب النار!«:

1( آن که از گناهان بزرگ دوری می کند و برای انجام نیکی ها تالش می مناید، عذاب آتش را نخواهد چشید!

2( هر کس از زشتی های بزرگ دور گردد و برای انجام نیکی ها کوشش کند، عذاب آتش به او نخواهد رسید!

3( کسی که با تالش برای انجام نیکی ها از گناهان بزرگ دور شده باشد، هرگز عذاب آتش را نخواهد چشید!

4( اگر کسی از گناهان کبیره دور شود در حالی که برای انجام حسنات سعی می مناید، عذاب آتش را به او نخواهند چشاند!

346- )إّن الله فالق الحّب و النوی یُخرج الحّی من املّیت و ُمخرج املّیت من الحّی(:

1( بی شک الله دانه و هسته را می شکافد، زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد!

2( هامنا خداوند شکافنده میوه و هسته است، زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد!

3( بی تردید خداوند است که دانه و هسته را شکافته، بیرون آورنده زنده از مرده است و مرده را از زنده بیرون می آورد!

4( بی گامن الله شکافنده دانه و هسته است، زنده را از مرده بیرون می آورد و بیرون آورنده مرده از زنده است!

347- »فی العامل بّینات کثیرة تصبح الهادیة لإلنسان إلی طریق الحّق إذا اراد أن یُهدی!«:

1( در دنیا نشانه های بسیاری هست که انسان را به راه حق هدایت می کند اگر بخواهد هدایت شود!

2( نشانه های فراوانی در جهان وجود دارد تا هدایتگر انسان به طریق حق باشند هنگامی که بخواهد هدایت گردد!

3( در جهان نشانه های بسیاری هست که برای انسان هدایتگر به راه حق می گردد هر گاه بخواهد هدایت شود!

4( در جهان نشانه های بسیاری هدایتگر انسان به طریق حق می شوند اگر خواهان هدایت باشد!

348- )... و أنزلنا إلیک الذکر لُتبّین للناس ما نُّزل إلیهم و لعلهم یتفکّرون(:

1( همراه تو، )این( ذکر را نازل منودیم که برای مردم تبیین گردد آن چه را برایشان نازل کرده ام، باشد که تفّکر کنند!

2( )این( ذکر را به سوی تو نازل کردیم تا برای مردم تبیین منایی آن چه را که به سوی ایشان نازل شده است، امید است که اندیشه منایند!

3( به سوی تو، )این( ذکر را نازل کرده ایم تا تبیین کننده چیزی باشی که برای مردم نازل شده است که تعّقل منایند!

4( )این( ذکر را بر تو نازل منودیم برای این که تبیین کنی آن چه را که به سوی مردم نازل گردیده است، کاش اندیشه منایند!

349- »هناک مصانع متقّدمة تُنتج آلة ذکّیة ذاکرتها تساعدنا علی حفظ کثیر من املعلومات!«:

1( کارخانه هایی پیشفته وجود دارند تا دستگاهی تولید منایند که حافظه اش در نگهداری اطالعات بسیاری به ما کمک کند!

2( کارخانه های پیشفته ای وجود دارند که دستگاهی هوشمند تولید می کنند که حافظه اش به ما در نگهداری بسیاری از اطالعات کمک می مناید!

3( آن جا کارخانه هایی پیشفته وجود دارند که دستگاهی هوشمند در آن ها تولید می شود تا در حفظ اطالعات به ما کمک بسیاری کند!

4( کارخانه هایی پیشفته آن جا هستند تا با تولید دستگاهی هوشمند، حافظه اش در نگهداری بسیاری از اطالعات یاریگر ما باشد!
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350- »مل یکد تلمیذ مشاغب یرّض زمالءه بسلوکه السیئ أخرج من الصف!«:

1( چیزی منانده بود دانش آموز شلوغ کننده ای که با رفتار بدش به هم کالسی هایش رضر می رساند، از کالس اخراج شود!

2( نزدیک است دانش آموز اخاللگر که رفتار بدش به هم کالسی هایش رضر می رسانَد، از کالس اخراج گردد!

3( دانش آموز اخاللگری که با رفتار بدش باعث زیان رساندن به هم کالسی هایش می شود، چیزی منانده است که از کالس اخراج شود!

4( نزدیک بود دانش آموز شلوغ کننده از کالس اخراج شود؛ زیرا با رفتار بدش به هم کالسی هایش زیان می رسانَد!

351- »قد یبّعدنا عن طریق الحّق ما کّنا نظّن أنّه سیکون مرشدنا إلی السعادة األبدیّة!«:

1( چیزی که گامن کرده بودیم هدایتگر ما به خوشبختی ابدی خواهد شد، ما را از راه حق دور کرده است!

2( از طریق حق با چیزی دور می شویم که گاهی گامن می کردیم ما را به سعادت جاودانه راهنامیی خواهد کرد!

3( گاهی از راه حق چیزی ما را دور کرده است که گامن می کردیم که با آن به خوشبختی جاودانه هدایت خواهیم شد!

4( گاهی چیزی ما را از طریق حق دور می گرداند که گامن می کردیم راهنامی ما به سعادت ابدی خواهد بود!

352- »قد ألقی هذا املسترشق ما یقارب عرشین محارضة عن حوار الحضارات طوال حیاته!«:

1( این مستشق بیش تر از بیست سخرنانی درباره گفت و گوی متّدن ها در طول زندگی اش دارد!

2( این خاورشناس نزدیک به بیست گفت و گو درباره متّدن ها در طول زندگی اش انجام داده است!

3( این یک خاورشناس است که بیش از بیست سخرنانی درباره گفت و گوی فرهنگی در طول زندگی اش انجام داده است!

4( این مستشق در طول زندگی اش نزدیک به بیست سخرنانی درباره گفت و گوی متّدن ها کرده است!

353- »بعد أن انضّمت إیران إلی الدولة اإلسالمّیه اشتّد نقل املفردات من لغتنا إلی العربّیة!«:

1( پس از پیوسنت ایران به حکومت اسالمی، روند انتقال واژگان از زبان ما به عربی شدیدتر شد!

2( بعد از این که ایران به حکومت اسالمی پیوست، انتقال واژگان از زبان ما به عربی شّدت یافت!

3( بعد از این که ایران به رسزمین اسالمی ملحق شد، شّدت انتقال کلامت از زبان ما به عربی افزایش یافت!

4( پس از این که ایران به کشورهای اسالمی پیوست، رسعت انتقال واژگان از زبان ما به عربی افزایش یافت!

354- )یوم ینظر املرء ما قّدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت تراباً(:

1( روزی که آدمی آن چه را که دستانش از پیش فرستاده است، می نگرد و کافر می گوید: »ای کاش من خاک بودم!«

2( در آن روز، انسان به آن چه که دستانش از پیش فرستاده بود، نگاه کرد و کافر می گفت: »کاش من خاک بودم!«

3( آدمی در آن روز به آن چه که خودش از پیش فرستاده است، نگاه می کند و کافر می گوید: »کاش من خاک می شدم!«

4( روزی که انسان به آن چه که خودش با دستانش از پیش فرستاده است، می نگرد و کافر می گوید: »ای کاش من خاک شوم!«

355- )فسجد املالئکة کلّهم أجمعون إال إبلیس استکرب و کان من الکافرین(:

1( مالئکه همگی سجده کردند جز ابلیس که از متکرّبان و کافران بود!

2( همه فرشتگان به سجده افتادند مگر ابلیس؛ زیرا او تکرّب ورزید و کافر شد!

3( متامی فرشتگان سجده کردند جز ابلیس که تکرّب ورزید و از کافران بود!

4( فرشتگان جملگی در حال سجده بودند مگر ابلیس که او متکرّب و از کافران بود!
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356- »أشار ذاک املفکّر فی إحدی مقابالته أنّه کان معجباً بالفلسفة منذ شبابه!«:

1( آن اندیشمند در یکی از مصاحبه هایش اشاره کرد که او از جوانی اش شیفته فلسفه بوده است!

2( آن دانشمند در یکی از کنفرانس هایش اشاره منود که او در جوانی اش شیفته فلسفه بوده است!

3( آن اندیشمند در یکی از مصاحبه هایش عنوان کرد که او در جوانی از طرفداران فلسفه بوده است!

4( آن اندیشمند در یکی از سخنانش اشاره کرد که او از هنگام جوانی اش به فلسفه عالقه داشته است!

357- )یا أیّها الّذین آمنوا اتّقوا الله و قولوا قوالً سدیداً(:

1( ای کسانی که ایامن آورده اید، از خدایتان تقوا پیشه کنید و نرم و آهسته سخن بگویید!

2( ای کسانی که مؤمن شده اید، تقوای خدا را پیشه کنید و سخنتان، درست و استوار باشد!

3( کسانی که ایامن آورده اند، تقوای خدا را پیشه می کنند و سخنی درست و استوار می گویند!

4( ای کسانی که ایامن آورده اید، تقوای الله را پیشه کنید و درست و استوار سخن بگویید!

358- )لن تنالوا الربّ حّتی تنفقوا ماّم تحّبون(:

1( به خوبی دست نخواهید یافت مگر این که انفاق کنید از آن چه دوست دارید!

2( هرگز به خوبی ها منی رسید مگر این که از آن چه دوست داشته اید، انفاق منایید!

3( به خوبی دست نیافته اید مگر زمانی که انفاق منایید از آن چه دوست دارید!

4( به خوبی نرسیده اید مگر آن که انفاق کرده باشید از چیزهایی که دوست دارید!

د لسانک لین الکالم فإنّه یؤثّر علی املستمعین أکرث ماّم تتصّور!«: 359- »عوِّ

1( زبانت را به نرمی سخن عادت بده؛ زیرا آن بیش تر از آن چه که تصّور می کنی بر شنوندگان اثر می گذارد!

2( عادت کن که زبان و کالمت نرم باشند؛ زیرا آن بیش تر از تصّورت بر شنوندگان تأثیر می نهد!

3( زبانت را عادت بده تا بتوانی نرم سخن بگویی؛ زیرا آن بیش تر از آن چه که تصور می کنی بر شنوندگانت اثر می گذارد!

4( زبانت باید به نرمی کالم عادت کند؛ زیرا آن بیش از تصّورت بر شنوندگان مؤثر خواهد بود!

360- »إّن الکّذاب کالساب یُبعد علیک القریب فال تسترشه فی أمورک أبداً!«:

1( بی گامن دروغگو هامنند رساب است که دور را به تو نزدیک می کند؛ پس در کارهایت ابداً با ما مشورت منام!

2( بسیار دروغگو هامنند رسابی است که نزدیک را از تو دور می سازد؛ پس هرگز در کارها از او مشورت نخواه!

3( بسیار دروغگو مانند رساب است، نزدیک را از تو دور می کند؛ پس هیچ گاه در کارهایت با او مشورت نکن!

4( بسیار دروغگو چون رساب است و با او نزدیک از تو دور می شود؛ پس هرگز در کارهایت نباید با او مشورت کنی!

361- »ُرّب کتاب یتصّفحه قارئه و یفیده جّدا حیث یُغنیه عن قراءة عرشات الکتب عن نفس املوضوع!«:

1( گاهی خواننده ای کتابی را ورق می زند و بسیار به او سود می رساند به گونه ای که او را از خواندن ده کتاب درباره هامن موضوع بی نیاز می کند!

2( آن کتابی که خواننده اش آن را رسیع مطالعه کند و واقعاً به او سود رساند، او را از خواندن ده ها کتاب درباره هامن موضوع بی نیاز کرده است!

3( چه بسا کتابی که خواننده اش آن را رسیع مطالعه کند و به او بسیار سود برساند به طوری که او را درباره خواندن ده ها کتاب از هامن موضوع بی نیاز می مناید!

4( چه بسا کتابی که خواننده اش آن را مطالعه مناید و واقعاً به سودش شود به گونه ای که از خواندن ده ها کتاب درباره هامن موضوع بی نیاز گردد!
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362- »هناک کثیر من األشخاص وصلوا إلی مکانة عالیة فی الحیاة رغم انّهم کانوا یعیشون فی طفولّیتهم فی الظروف القاسیة!«: 

1( بسیاری از افراد وجود دارند که در زندگی به جایگاهی واال رسیده اند با وجود این که در کودکی شان در رشایط دشوار زندگی می کردند!

2( آن جا افراد بسیاری هستند که در زندگی به جایگاه واالیی دست یافته اند. علی رغم این که در کودکی در رشایطی سخت زندگی می کردند!

3( افراد زیادی وجود دارند که در زندگی به جایگاه واال رسیده اند اّما در کودکی شان در رشایطی جانکاه زندگی کرده بودند!

4( بسیاری از افراد آن جا هستند که در زندگی به جایگاهی واال دست یافته اند علی رغم این که زندگی شان در کودکی در رشایط سخت بوده است!

363- )إن تنصوا الله ینصکم و یثّبت أقدامکم(:

١( اگر خداوند را یاری می کردید، شام را یاری می منود و قدم هایتان را استوار می ساخت!

2( اگر الله را یاری کنید، شام را یاری می کند و قدم هایتان را استوار می سازد!

3( چنان چه خداوند را یاری منایید، او یاورتان می شود و قدم هایتان را استوار می سازد!

4( اگر یاور الله باشید، یاری تان می کند و قدم هایتان استوار می گردد!

364- »هواة سمکة السهم یعلمون جّیداً أنّها تحب أن تأکل الفرائس حّیة!«:

1( شیفتگان ماهی پرنده به خوبی می دانند که آن دوست دارد شکارهای زنده را بخورد!

2( خریداران ماهی تیرانداز به خوبی دانسته اند که آن متایل دارد شکارهایش را زنده بخورد!

3( عالقه مندان ماهی تیرانداز به خوبی می دانند که آن دوست دارد شکارها را زنده بخورد!

4( دوست داران ماهی پرنده به خوبی آگاه اند که آن شکارهای زنده را برای خوردن دوست دارد!

365- »أرسل الله أنبیاء لیهتدی الناس فعصی بعض الناس األنبیاء!«:

1( خداوند پیامربان را برای هدایت مردم فرستاد اما برخی از مردم از آن پیامربان نافرمانی کردند!

2( پروردگار پیامربانی را فرستاد تا مردم را هدایت کنند ولی برخی از مردم از دستورات پیامربان رسپیچی کردند!

3( خداوند پیامربانی را فرستاد تا مردم هدایت شوند ولی بعضی از مردم از آن پیامربان نافرمانی کردند!

4( الله پیامربانش را فرستاد تا مردم هدایت گردند اما مردم از برخی پیامربان نافرمانی کردند!

366- »أ لیس أتقی الناس من یجتنب الفواحش فی مکان ال یراه أحد هناک إال الله؟!«:

1( آيا پرهیزگارتر از کسی که از کارهای زشت دوری می کند در جایی که جز الله او را منی بیند، بین مردم وجود دارد؟!

2( آیا باتقواترین مردم نیست آن که از کارهای زشت اجتناب می کند در جایی که جز خداوند او را آن جا منی بیند؟!

3( آیا کسی که از گناهان دوری می کند در جایی که جز خداوند او را آنجا منی بیند، از مردمان باتقوا نیست؟!

4( آیا پرهیزگار نیست آن که در جایی که جز الله او را منی بیند، از کارهای زشت اجتناب کرده است؟!

367- »قد یمّرر الحیاة علینا ما کّنا نعتربه من أسباب سعادتنا!«:

1( گامن منی کردیم چیزی که از دالیل خوشبختی مان بود، زندگی را این گونه بر ما تلخ کند!

2( زندگی مان را تلخ کرده است چیزی که آن را دلیلی برای خوشبختی مان می پنداشتیم!

3( زندگی بر ما تلخ شده است به وسیله چیزی که آن را از دالیل خوشبختی به شامر می آوردیم!

4( گاهی زندگی را بر ما تلخ می کند چیزی که آن را از دالیل خوشبختی مان به شامر می آوردیم!
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362- »هناک کثیر من األشخاص وصلوا إلی مکانة عالیة فی الحیاة رغم انّهم کانوا یعیشون فی طفولّیتهم فی الظروف القاسیة!«: 

1( بسیاری از افراد وجود دارند که در زندگی به جایگاهی واال رسیده اند با وجود این که در کودکی شان در رشایط دشوار زندگی می کردند!

2( آن جا افراد بسیاری هستند که در زندگی به جایگاه واالیی دست یافته اند. علی رغم این که در کودکی در رشایطی سخت زندگی می کردند!

3( افراد زیادی وجود دارند که در زندگی به جایگاه واال رسیده اند اّما در کودکی شان در رشایطی جانکاه زندگی کرده بودند!

4( بسیاری از افراد آن جا هستند که در زندگی به جایگاهی واال دست یافته اند علی رغم این که زندگی شان در کودکی در رشایط سخت بوده است!

363- )إن تنصوا الله ینصکم و یثّبت أقدامکم(:

١( اگر خداوند را یاری می کردید، شام را یاری می منود و قدم هایتان را استوار می ساخت!

2( اگر الله را یاری کنید، شام را یاری می کند و قدم هایتان را استوار می سازد!

3( چنان چه خداوند را یاری منایید، او یاورتان می شود و قدم هایتان را استوار می سازد!

4( اگر یاور الله باشید، یاری تان می کند و قدم هایتان استوار می گردد!

364- »هواة سمکة السهم یعلمون جّیداً أنّها تحب أن تأکل الفرائس حّیة!«:

1( شیفتگان ماهی پرنده به خوبی می دانند که آن دوست دارد شکارهای زنده را بخورد!

2( خریداران ماهی تیرانداز به خوبی دانسته اند که آن متایل دارد شکارهایش را زنده بخورد!

3( عالقه مندان ماهی تیرانداز به خوبی می دانند که آن دوست دارد شکارها را زنده بخورد!

4( دوست داران ماهی پرنده به خوبی آگاه اند که آن شکارهای زنده را برای خوردن دوست دارد!

365- »أرسل الله أنبیاء لیهتدی الناس فعصی بعض الناس األنبیاء!«:

1( خداوند پیامربان را برای هدایت مردم فرستاد اما برخی از مردم از آن پیامربان نافرمانی کردند!

2( پروردگار پیامربانی را فرستاد تا مردم را هدایت کنند ولی برخی از مردم از دستورات پیامربان رسپیچی کردند!

3( خداوند پیامربانی را فرستاد تا مردم هدایت شوند ولی بعضی از مردم از آن پیامربان نافرمانی کردند!

4( الله پیامربانش را فرستاد تا مردم هدایت گردند اما مردم از برخی پیامربان نافرمانی کردند!

366- »أ لیس أتقی الناس من یجتنب الفواحش فی مکان ال یراه أحد هناک إال الله؟!«:

1( آيا پرهیزگارتر از کسی که از کارهای زشت دوری می کند در جایی که جز الله او را منی بیند، بین مردم وجود دارد؟!

2( آیا باتقواترین مردم نیست آن که از کارهای زشت اجتناب می کند در جایی که جز خداوند او را آن جا منی بیند؟!

3( آیا کسی که از گناهان دوری می کند در جایی که جز خداوند او را آنجا منی بیند، از مردمان باتقوا نیست؟!

4( آیا پرهیزگار نیست آن که در جایی که جز الله او را منی بیند، از کارهای زشت اجتناب کرده است؟!

367- »قد یمّرر الحیاة علینا ما کّنا نعتربه من أسباب سعادتنا!«:

1( گامن منی کردیم چیزی که از دالیل خوشبختی مان بود، زندگی را این گونه بر ما تلخ کند!

2( زندگی مان را تلخ کرده است چیزی که آن را دلیلی برای خوشبختی مان می پنداشتیم!

3( زندگی بر ما تلخ شده است به وسیله چیزی که آن را از دالیل خوشبختی به شامر می آوردیم!

4( گاهی زندگی را بر ما تلخ می کند چیزی که آن را از دالیل خوشبختی مان به شامر می آوردیم!
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368- )فلاّم جاءهم بالحّق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الّذین آمنوا معه(:

1( زمانی که از نزد ما حق را برایشان آورد، گفتند: پرسان کسانی را که همراه او ایامن آورده اند، بکشید!

2( وقتی که از نزد ما با حق نزد ایشان آمد، گفتند: بکشید پرسان کسانی را که به او ایامن آورده اند!

3( هنگامی که حق را از نزد ما برای آنها می آورد، می گفتند: کسانی را که به او ایامن آورده اند، بکشید!

4( وقتی حق از نزد ما برای ایشان آورده شد، گفتند: بکشید کسانی را که همراه او ایامن آورده اند!

369- »شباب إیران املجّدون یؤثّرون علی العداة بأعاملهم و ال یتأثّرون بهم!«:

1( جوانان ایران ما که کوشا هستند، با کارهایشان بر دشمن تأثیر می گذارند و از آن ها تأثیر منی پذیرند!

2( جوانان کوشای ایران باید با کارهایشان بر دشمنان اثر بگذارند نه این که از آن ها تأثیر بپذیرند!

3( جوانان کوشای ایران با کارهایشان بر دشمنان تأثیر می گذارند و تحت تأثري آن ها قرار منی گیرند!

4( جوانان ایرانی که کوشا هستند با کارهایشان بر دشمنان اثر گذارند و از آن ها تأثیر نخواهند پذیرفت!

370- »إن تجاهد نفسک األّمارة مؤمناً بیوم یُبعث الناس فیه تَدخل فی عباد الله الصالحین!«:

١( اگر با نفس اّماره ات جهاد کنی در حالی که به روزی که در آن مردم برانگیخته می شوند، مؤمن هستی، در بندگان درستکار الله وارد خواهی شد!

2( چنان چه با نفس اّماره ات جهاد کنی و به روزی که مردم در آن برانگیخته خواهند شد، ایامن داشته باشی، الله تو را در بندگان شایسته اش وارد می کند!

3( بی شک اگر با نفس اّماره ات جهاد منایی در حالی که به آن روزی که مردم در آن برانگیخته می شوند، مؤمن باشی، در زمره بندگان صالح خداوند وارد می شوی!

4( اگر می خواهی در بندگان درستکار خداوند وارد شوی، باید با نفس اّماره ات جهاد کنی و به روزی که مردم در آن برانگیخته می شوند، مؤمن باشی!

371- »أحرض أولئک القوم نبّیاً حنیفاً کّس أصناماً یعبدونها جهالً من دون الله!«:

1( آن مردم، پیامرب یکتاپرست را که اقدام به شکاندن بت هایشان کرده بود، حارض کردند؛ زیرا آن ها را از روی نادانی در کنار خداوند می پرستیدند!

2( آن قوم، پیامربی بی گناه را که بت هایشان را به دلیل عبادت همراه خداوند از روی نادانی شکانده بود، حارض کردند!

3( آن مردمان، پیامرب بی گناهی را حارض کردند که بت هایی را شکانده بود که آن ها را به جای الله می پرستیدند در حالی که نادان بودند!

4( آن قوم، پیامربی یکتاپرست را حارض کردند که بت هایی را که از روی نادانی به جای الله می پرستیدند، شکانده بود!

372- )إمّنا ولّیکم الله و رسوله و الّذین آمنوا الّذین یقیمون الصالة و یؤتون الزکاة و هم راکعون(:

1( بی شک ولی شام، الله و رسولش و کسانی اند که ایامن آورده اند، آنان که مناز را بر پا می دارند و زکات می دهند و به رکوع می روند!

2( رسپرست شام، تنها خداوند و پیامربش و کسانی اند که ایامن آورده اند، هامنان که مناز را بر پا می دارند و زکات می دهند در حالی که در رکوع اند!

3( بی گامن الله و پیامربش و کسانی که ایامن می آورند رسپرست شام هستند، هامنان که مناز می خوانند و در رکوعشان زکات می دهند!

4( ولی شام فقط خداوند و پیامرب و کسانی اند که ایامن آورده اند، کسانی که منازشان را بر پا می دارند و زکاتشان را می دهند در حالی که در رکوع هستند!

373- )و ال یغتب بعضکم بعضاً أ یحّب أحدکم أن یأکل لحم أخیه میتاً فکرهتموه(:

1( برخی از شام غیبت دیگری را نکند. آیا شام دوست دارید که گوشت برادر مرده تان را بخورید؟ البته که از آن کراهت دارید!

2( شام نباید غیبت دیگران را کنید. آیا برخی از شام روا می دارند که گوشت برادر مرده شان را بخورند؟ البته که از آن کراهت دارند!

3( غیبت یک دیگر را نکنید. آیا کسی از شام دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ البته که از آن کراهت دارید!

4( از یک دیگر غیبت نکنید. آیا کسی از شام دوست دارد که گوشت برادرش را بخورد؟ البته که از آن کراهت دارد!
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374- »حاِولوا لبلوغ أهدافکم مطمئّنین أّن جهودکم لن تضیَّع!«:

1( تالش کنید تا به اهدافتان برسید و مطمنئ باشید که کوشش هایتان تباه نخواهد شد!

2( برای رسیدن به هدف هایتان بکوشید در حالی که اطمینان دارید که تالش هایتان تباه نخواهد گردید!

3( برای دستیابی به هدف هایتان تالش منایید در حالی که مطمنئ هستید که تالشتان را تباه منی کنند!

4( بکوشید تا به هدفتان دست یابید و اطمینان داشته باشید که تالش هایتان هرگز تباه منی شود!

375- »الغازات امللّوثة الّتی تنرشها الّسّیارات و املصانع الکبیرة تَخنُقنا تدریجّیاً و تُسّبب إنتشار األمراض القّتالة!«: 

1( گازهای آالینده ای که توسط ماشین ها و کارخانه های بزرگ پخش می شود، ما را خفه می کند و به تدریج باعث گسرتش بیامری های کشنده می شود! 

2( گازهای آلوده ای که کارخانه جات و ماشین های بزرگ آن ها را پخش می کنند، به تدریج ما را خفه کرده و باعث می شود بیامری های مرگبار گسرتش یابند! 

3( گازهای آلوده کننده ای که ماشین و کارگاه های بزرگ پخش کرده اند، به تدریج باعث خفگی ما و گسرتش بیامریهای کشنده می شود! 

4( گازهای آالینده ای که آن ها را ماشین ها و کارخانه های بزرگ پخش می کنند، به تدریج ما را خفه می کند و باعث گسرتش بیامری های مرگبار می شود! 

376- »نواصل مقاومتنا أمام األعداء و نحن ندافع عن املظلومین فنعلم أن الباطل یزهق قریباً!«:

1( مقاومت را مقابل دشمنان ادامه می دهیم و ما از مظلومان دفاع می کنیم و می دانیم که باطل به زودی شکست می خورد!

2( در برابر دشمنان مقاومت می مناییم در حالی که از ستم دیدگان دفاع می کنیم و می دانیم که قطعاً باطل از بین رونده است!

3( مقاومتامن را در برابر مزدوران ادامه می دهیم و از ستم دیدگان دفاع می کنیم و به خوبی می دانیم که باطل از بین می رود!

4( در مقابل دشمنان مقاومتامن را ادامه می دهیم در حالی که از مظلومان دفاع می کنیم و می دانیم که باطل به زودی از بین می رود!

377- »ال شیء یؤمل قلوبنا أکرث من َمشاهد ترشّد األطفال فی الحرب!«:

1( هیچ چیزی بیش تر از صحنه های آوارگی کودکان در جنگ دلهایامن را به درد منی آورد!

2( چیزی بیش تر از دیدن صحنه های آوارگی کودکان در جنگ ها دلهایامن را رنجیده منی کند!

3( بیش ترین چیزی که از آن دلهایامن به درد می آید، دیدن آوارگی کودکان در جنگ می باشد!

4( هیچ چیزی مانند صحنه های آوارگی کودکان پس از جنگ، دلهایامن را به درد نیاورده است!

378- »عندما أخربت املرأة أن أسُتشهد أبناءها رأیُت دموعها تتساقط من أعینها!«:

1( زمانی که مادر باخرب شد که فرزندانش به شهادت رسیده اند، دیده شد که اشک هایش از چشامنش فرو می ریزد!

2( هنگامی که زن خربدار شد که پرسانش شهید شده اند، اشک هایش را دیدم در حالی که از چشامنش فرو می ریخت!

3( وقتی خرب شهادت فرزندان زن به او داده شد، اشک هایش را دیدم که از چشمش فرو می ریخت!

4( آن هنگام که به زن خرب رسید که پرسانش را به شهادت رسانده اند، می دیدم که اشک هایش از چشم هایش فرو می ریخت!

379- »کنت أحّس أن ترر األوضاع علّی بعد وفاة أبی ولکّننی وقفت علی أقدامی و واصلت حیاتی!«:

1( احساس کرده بودم که بعد از مرگ پدرم اوضاعم تلخ شود اما من بر روی پایم ایستادم و زندگی را ادامه دادم!

2( احساس من این بود که اوضاع بعد از وفات پدرم بر من سخت شود ولی من بودم که بر روی پاهایم ایستادم و زندگی ام را دنبال کردم!

3( احساس می کردم که رشایط بعد از فوت پدرم بر من سخت می شود ولی من بر روی پاهایم می ایستم و زندگی ام را ادامه می دهم!

4( احساس می کردم که اوضاع بعد از فوت پدرم بر من تلخ شود اما من بر روی پاهایم ایستادم و زندگی ام را ادامه دادم!
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374- »حاِولوا لبلوغ أهدافکم مطمئّنین أّن جهودکم لن تضیَّع!«:

1( تالش کنید تا به اهدافتان برسید و مطمنئ باشید که کوشش هایتان تباه نخواهد شد!

2( برای رسیدن به هدف هایتان بکوشید در حالی که اطمینان دارید که تالش هایتان تباه نخواهد گردید!

3( برای دستیابی به هدف هایتان تالش منایید در حالی که مطمنئ هستید که تالشتان را تباه منی کنند!

4( بکوشید تا به هدفتان دست یابید و اطمینان داشته باشید که تالش هایتان هرگز تباه منی شود!

375- »الغازات امللّوثة الّتی تنرشها الّسّیارات و املصانع الکبیرة تَخنُقنا تدریجّیاً و تُسّبب إنتشار األمراض القّتالة!«: 

1( گازهای آالینده ای که توسط ماشین ها و کارخانه های بزرگ پخش می شود، ما را خفه می کند و به تدریج باعث گسرتش بیامری های کشنده می شود! 

2( گازهای آلوده ای که کارخانه جات و ماشین های بزرگ آن ها را پخش می کنند، به تدریج ما را خفه کرده و باعث می شود بیامری های مرگبار گسرتش یابند! 

3( گازهای آلوده کننده ای که ماشین و کارگاه های بزرگ پخش کرده اند، به تدریج باعث خفگی ما و گسرتش بیامریهای کشنده می شود! 

4( گازهای آالینده ای که آن ها را ماشین ها و کارخانه های بزرگ پخش می کنند، به تدریج ما را خفه می کند و باعث گسرتش بیامری های مرگبار می شود! 

376- »نواصل مقاومتنا أمام األعداء و نحن ندافع عن املظلومین فنعلم أن الباطل یزهق قریباً!«:

1( مقاومت را مقابل دشمنان ادامه می دهیم و ما از مظلومان دفاع می کنیم و می دانیم که باطل به زودی شکست می خورد!

2( در برابر دشمنان مقاومت می مناییم در حالی که از ستم دیدگان دفاع می کنیم و می دانیم که قطعاً باطل از بین رونده است!

3( مقاومتامن را در برابر مزدوران ادامه می دهیم و از ستم دیدگان دفاع می کنیم و به خوبی می دانیم که باطل از بین می رود!

4( در مقابل دشمنان مقاومتامن را ادامه می دهیم در حالی که از مظلومان دفاع می کنیم و می دانیم که باطل به زودی از بین می رود!

377- »ال شیء یؤمل قلوبنا أکرث من َمشاهد ترشّد األطفال فی الحرب!«:

1( هیچ چیزی بیش تر از صحنه های آوارگی کودکان در جنگ دلهایامن را به درد منی آورد!

2( چیزی بیش تر از دیدن صحنه های آوارگی کودکان در جنگ ها دلهایامن را رنجیده منی کند!

3( بیش ترین چیزی که از آن دلهایامن به درد می آید، دیدن آوارگی کودکان در جنگ می باشد!

4( هیچ چیزی مانند صحنه های آوارگی کودکان پس از جنگ، دلهایامن را به درد نیاورده است!

378- »عندما أخربت املرأة أن أسُتشهد أبناءها رأیُت دموعها تتساقط من أعینها!«:

1( زمانی که مادر باخرب شد که فرزندانش به شهادت رسیده اند، دیده شد که اشک هایش از چشامنش فرو می ریزد!

2( هنگامی که زن خربدار شد که پرسانش شهید شده اند، اشک هایش را دیدم در حالی که از چشامنش فرو می ریخت!

3( وقتی خرب شهادت فرزندان زن به او داده شد، اشک هایش را دیدم که از چشمش فرو می ریخت!

4( آن هنگام که به زن خرب رسید که پرسانش را به شهادت رسانده اند، می دیدم که اشک هایش از چشم هایش فرو می ریخت!

379- »کنت أحّس أن ترر األوضاع علّی بعد وفاة أبی ولکّننی وقفت علی أقدامی و واصلت حیاتی!«:

1( احساس کرده بودم که بعد از مرگ پدرم اوضاعم تلخ شود اما من بر روی پایم ایستادم و زندگی را ادامه دادم!

2( احساس من این بود که اوضاع بعد از وفات پدرم بر من سخت شود ولی من بودم که بر روی پاهایم ایستادم و زندگی ام را دنبال کردم!

3( احساس می کردم که رشایط بعد از فوت پدرم بر من سخت می شود ولی من بر روی پاهایم می ایستم و زندگی ام را ادامه می دهم!

4( احساس می کردم که اوضاع بعد از فوت پدرم بر من تلخ شود اما من بر روی پاهایم ایستادم و زندگی ام را ادامه دادم!
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380- »قد یقوم بعض الناس بسلوک معنا یصبح االعتامد الثانی علیهم صعباً جّداً!«:

1( بعضی از مردم اقدام به رفتاری با ما کرده اند که اعتامد دوباره بر آن ها واقعاً سخت است!

2( گاهی برخی از مردم اقدام به رفتاری با ما می کنند که اعتامد دوباره بر آن ها بسیار دشوار می گردد!

3( مردم گاهی برخی از رفتارها را با ما می کنند که دوباره اعتامد کردن بر آن ها بسیار سخت می باشد!

4( برخی از مردم اقدام به کاری با ما می کنند که اعتامد ما بر آن ها برای بار دوم بسیار دشوار می شود!

381- »کأّن ذاکرة هذا الحیوان تُؤدی دوراً مهاّمً فی إرشاد اإلنسان إلی عجائِب البحِر!«:

1( گویا حافظه این حیوان، نقش مّهمی در راهنامیی کردن انسان به شگفتی های دریا ایفا می مناید!

2( این حیوان حافظه ای قوی داشت که منجر به راهنامیی شدن انسان به عجایب دریا گردید!

3( گویی آن که هوش این حیوان منجر به راهنامیی شدن انسان به ارسار دریا گردیده است!

4( این حیوان حافظه ای قوی دارد و گویی انسان را به عجایب دریا راهنامیی می کند!

382- »هذه األصنام الّتی تعبدونها من دون الله لن تقدر علی قضاء حاجات أنفسها فحرِّقوها!«:

1( این تندیس هایی را که به جای خداوند می پرستید، قادر به برآوردن نیازهایشان نیستند، پس باید آتش زده شوند!

2( این بت هایی را که به جای خداوند پرستیده اید، هرگز منی توانند حاجات خود را برآورده سازند، پس آن ها را آتش بزنید!

3( این بت هایی را که به جای الله می پرستید، قادر به برآورده کردن نیازهای خودشان نخواهند بود، پس آن ها را بسوزانید!

4( این بت هایی که به جای الله پرستش می شوند، نتوانستند حاجات خودشان را برآورده سازند، پس آن ها را بسوزانید!

383- )و ما تُجَزون إاّل ما کنتم تعلمون إال عباد الله املخلصین أولئک لهم رزق معلوم(:

1( جزا داده منی شوید جز به آن چه انجام می دادید مگر بندگان مخلص خداوند، ایشان را روزی معیّنی هست!

2( جزا داده نخواهید شد مگر به آن چه انجام می دهید جز بندگان با اخالص الله، آن ها رزق و روزی مشّخصی دارند!

3( جزا داده نشدند جز به آن چه انجام می دادند جز بندگان خداوند که با اخالص بودند، آنان را روزی معلومی بود!

4( جزا داده منی شوند جز به اندازه آن چه انجام می دادند مگر آن بندگانی از خداوند که مخلص اند، برای آن ها روزی مشّخصی خواهد بود!

384- »لیت املذنب تاب من أعامله القبیحة حّتی یخلص نفسه من عذاب اُِعّد للظاملین!«:

١( ای کاش شخص گناهکار از کارهای زشتش توبه می کرد و خودش را از عذابی که برای ظاملان آماده کرده اند، رهایی می بخشید!

2( امید است که گناهکار از اعامل زشت خود پشیامن شود تا خودش را از عذابی که برای ستمگران آماده گردیده است، رهایی بخشد!

3( کاش گناهکار از کارهای زشتش توبه می کرد تا خودش را از عذابی که برای ظاملان آماده شده است، رهایی بخشد!

4( فرد گناهکار باید از کارهای زشت توبه کند تا از عذابی که برای ستمگران آماده می شود، رهایی یابد!

385- »کانت لهؤالء القوم شعائر خرافّیة فأرسل نبّی الله لُیبیَّن لهم الصاط املستقیم!«:

1( این قوم مراسمی خرافاتی دارند، پس خداوند پیامربش را می فرستد تا راه مستقیم برایشان آشکار گردد!

2( این مردمان را باورهایی خرافاتی بوده است، پس نبّی خدا فرستاده شد تا راه راست را به آن ها نشان دهد!

3( این قوم باورهایی خرافاتی داشتند، پس الله پیامربش را برای تبیین رصاط مستقیم نزد آن ها فرستاد!

4( این قوم مراسمی خرافاتی داشتند، پس پیامرب خدا فرستاده شد تا رصاط مستقیم برایشان تبیین گردد!
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386- »ینبعث کثیر من شبابنا إلی الحدود للدفاع عن الوطن اإلسالمّی!«:

1( بسیاری از جوانان را برای دفاع از میهن اسالمی به مرزها می فرستند!

2( بیش تر جوانان ما برای دفاع از وطن اسالمی به سوی مرزها می روند!

3( بسیاری از جوانامنان برای دفاع از میهن اسالمی به مرزها فرستاده می شوند!

4( تعداد زیادی از جوانان به مرزها فرستاده می شوند تا از وطن اسالمی دفاع کنند!

387- »أقم وجهک لدین یضمن لک السعادة األخرویّة و ال تکونّن من الغافلین!«:

1( به دینی روی بیاور که سعادت اخروی را برای تو تضمین می کند و هرگز از غافالن مباش!

2( به دینی ایامن بیاور که سعادتت در آخرت را تضمین می مناید و هرگز از گمراهان نباش!

3( با روی خود به سمت دینی بیا که ضامن سعادت اخروی توست و از غافالن نباش!

4( برای دینی به پا خیز که سعادت اخروی را برایت تضمین می کند و از غافالن نشو!

388- )قل سیروا فی األرض فانظروا کیف بدأ الخلق(:

1( بگو در زمین حرکت کنید و ببینید که چگونه آفرینش را رشوع کرده است!

2( بگو در زمین بگردید تا ببینید که آفرینش چطور آغاز شده است!

3( گفتند در زمین حرکت کنید و ببینید که آفرینش چگونه رشوع شده است!

4( بگو باید در زمین حرکت کنید تا چگونگی رشوع آفرینش را ببینید!

389- »إّن أکرمکم عند الله من یحاول لتجلّی االتّحاد بین صفوف املسلمین!«:

1( کسی از شام نزد خدا گرامی است که تالشش تجلّی یکپارچگی بین صف های مسلامنان باشد!

2( بی شک گرامی ترین شام نزد پروردگار کسی است که تالش می کند اتّحاد را بین صف های مسلامنان جلوه گر کند!

3( قطعاً کسی که برای تجلّی یکپارچگی بین مسلامنان تالش می کند، نزد خداوند گرامی است!

4( گرامی ترین شام نزد الله کسی است که برای جلو ه گر شدن اتّحاد بین صف های مسلامنان تالش می کند!

390- »لعلّنا نشاهد یوماً فیه یستعین البرش بالبکتیریا املضیئة إلناره املدن!«:

1( به روزی امید داریم که در آن انسان از باکرتی درخشان برای روشن کردن شهرها استفاده کند!

2( امید است که ما روزی را ببینیم که در آن بش از باکرتی نورانی برای نورانی کردن شهرها یاری بجوید!

3( شاید ما آن روزی را که بش در آن با استفاده از باکرتی درخشان شهرها را نورانی می کند، ببینیم!

4( ای کاش ما روزی را ببینیم که در آن بش با یاری جسنت از باکرتی نورانی، شهرها را روشن می کند!

391- )قل من أنزل الکتاب الّذی جاء به موسی(:

1( بگو چه کسی کتابی را که موسی آورده، نازل منوده است؟!                           

2( گفتند چه کسی آن کتابی را که موسی آورده، نازل کرده است؟!

3( بگو کیست آن که کتابی را که موسی با آن آمده، نازل منوده است ؟!               

4( بگو چه کسی نازل کننده کتابی است که موسی با آن آمده است؟!
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392- )إّن الله یّحُب الّذین یقاتلون فی سبیله صّفا کأنهم بنیان مرصوص(:

1( هامنا الله دوستدار کسانی است که در راهش صف در صف می جنگند؛ زیرا آن ها هامنند بنایی استوارند!
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1( باید بر آن چه مردمان پشت رستان می گویند، بردباری منایید و آن ها را نصیحت کنید و برایشان طلب آمرزش منایید!

2( صرب کنید بر آن چه مردم پشت رستان می گویند و آن ها را ترک کنید و برایشان آمرزش بخواهید!

3( بر آن چه مردم پشت رستان گفته اند، صبور باشید و آن ها را ترک منایید و برایشان آمرزش بخواهيد!
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1( مدیر برخاست و جوایز طالیی به پنجاه و سه نفر از دانش آموزان داد!

2( مدیر به دادن جوایزی طالیی بین پنجاه و سه دانش آموز اقدام کرد!

3( مدیر برخاست و جوایزی طالیی را به سی و پنج دانش آموز داد!

4( مدیر به دادن جوایز طالیی بین سی و پنج نفر از دانش آموزان پرداخت!

396- »لیت البرش یخرتع جهازاً یمّیز أحاسیسنا عند الحزن أو الفرح!«:

1( شاید انسان دستگاهی را اخرتاع مناید که احساسامتان را وقتی که ناراحت یا خوشحال می شویم، تشخیص دهد!

2( کاش بش دستگاهی را اخرتاع کند که احساسامتان را هنگام ناراحتی یا شادی تشخیص دهد!

3( کاش انسان دستگاهی را اخرتاع کند تا احساسامن را هنگام ناراحتی و شادی تشخیص دهد!

4( احتامالً انسان دستگاهی را اخرتاع کند که قادر به تشخیص احساسامتان زمان ناراحتی و شادی باشد!

397- »أنقَذ الله من النار إبراهیم )ع( الّذی کان قومه یقصدون تحریقه!«:

1( خداوند، ابراهیم )ع( را که قومش می خواستند او را بسوزانند، از آتش نجات داد!

2( الله بود که ابراهیم )ع( را که قومش می خواستند او بسوزد، نجات داد!

3( خداوند، ابراهیم )ع( را از آتش قومش نجات داد؛ چون می خواستند او را بسوزانند!

4( خداوند نجات دهنده ابراهیم )ع( بود. کسی که قومش قصد سوزاندن او را داشتند!
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398- »قد کان رصاع الحّق مع الباطل من زمن أّول األنبیاء و سیکون إلی یوم القیامة أیضاً!«:

1( پیکار حق با باطل از زمان پیامربان پیشین هم بوده است و تا روز قیامت هم ادامه خواهد داشت!

2( جنگ بین حق و باطل از زمان اولین پیامرب بوده است و تا روز قیامت هم ادامه می یابد!

3( نربد بین حق و باطل از زمان نخستین پیامربان رشوع شده است و تا روز قیامت هم طول خواهد کشید!

4( پیکار حق با باطل از زمان نخستین پیامربان بوده است و تا روز قیامت هم خواهد بود!

399- »الحضارات الّتی نعرفها من خالل النقوش و التامثیل تدّل علی اهتامم اإلنسان بالدین من القدیم!«:

1( فرهنگ هایی که آن ها را از میان نگاره ها و تصویرها شناخته ایم، بر توّجه انسان به دین از قدیم داللت دارند!

2( متّدن هایی که آن ها را از خالل مجّسمه ها و تصاویر می شناسیم، تأکید دارند بر اهتامم انسان به دین از قدیم!

3( فرهنگ های شناخته شده از میان کنده کاری ها و تندیس ها، توّجه انسان به دین از قدیم را تأیید می کنند!

4( متّدن هایی که آن ها را از خالل نگاره ها و تندیس ها می شناسیم، داللت می کنند بر توجه انسان به دین از قدیم!

400- )ما ظلمهم الله ولکن کانوا أنفسهم یظلمون(:

1( الله به ایشان ستم نکرد بلکه آن ها به خودشان ستم می کردند!                 

2( خداوند به آن ها ستمی منی کند بلکه ایشان به خودشان ستم می کنند!

3( خداوند به ایشان ظلم نکرد بلکه ایشان به خودشان ظلم کردند!              

4( الله به آن ها ستم منی کرد بلکه آن ها خودشان ستمگر بودند!

401- »إعمل لدنیاک کأنّک تعیش أبداً و اعمل آلخرتک کأنّک توت غداً!«:

1( برای دنیایت به گونه ای کار کن گویی که تا همیشه زندگی می کنی و برای آخرتت به گونه ای کار کن گویی که فردا می میری!

2( باید برای دنیایت به گونه ای کار کنی که انگار تا همیشه زنده ای و برای آخرتت هم به گونه ای کار کنی که انگار فردا خواهی مرد!

3( برای زندگی ات طوری تالش کن که انگار تا ابد زندگی می کنی و برای آخرتت طوری تالش کن که انگار فردا می میری!

4( برای دنیایت طوری تالش می کنی گویی که قرار است تا ابد زندگی کنی و برای آخرتت طوری کار می کنی که انگار همین فردا خواهی مرد!

402- »ترجم هذا النّص العربّی مستعیناً مبعجم ألّفه ذاک العامل اإلیرانّی!«:

1( این منت عربی باید با کمک واژه نامه آن عامل ایرانی ترجمه شود!

2( این یک منت عربی است. آن را با استفاده از واژه نامه ای که این دانشمند ایرانی تألیف کرده است، ترجمه کن!

3( این منت عربی را با کمک واژه نامه ای که آن عامل ایرانی تألیف کرده است، ترجمه کن!

4( با استفاده از آن واژه نامه ای که دانشمندی ایرانی تألیف کرده است، این منت را به عربی ترجمه کن!

403- »إّن ابراهیم )ع( علّق الفأس علی کتف أکرب األصنام و ترک املعبد قبل أن یرجع الناس من حفلة العید!«:

1( بی شک ابراهیم )ع( ترب را بر دوش بت بزرگ قرار داد و قبل از این که مردم از جشن برگردند، معبد را ترک کرد!

2( ابراهیم )ع( ترب را بر دوش بزرگ ترین بت ها آویخت و قبل از این که مردم از جشن عید بازگردند، معبد را ترک منود!

3( هامنا ترب ابراهیم )ع( بر دوش بت بزرگ آویخته شد و او قبل از بازگشت مردم از جشن عید از معبد گریخت!

4( ابراهیم )ع( تربش را بر دوش بزرگ ترین بت ها قرار داد و قبل از بازگشت مردم از جشن، معبد را ترک کرد!
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مة!«: عوب املتقدِّ م للشُّ 404- »علینا أن النَبَتِعَد َعن التفرقة فهی کانت ِمن أسباِب عدم التَّقدُّ

1( بر ما الزم است که از پراکنده شدن دور باشیم، چرا که از علّت های عدم پیشفت یک ملّت پیشفته می باشد!

2( نباید از پراکنده شدن دوری کنیم، زیرا یکی از علّت های عدم پیشفت ملّت های متقّدم است!

3( بر ما واجب است که از تفرقه دوری گزینیم تا علّتی برای پیشفت کشورهای پیشفته باشیم!

4( ما باید از تفرقه دوری کنیم، چرا که آن از علّت های عدم پیشفت ملّت های پیشفته بوده است!

405- »سألتنی اُّمی أحد عرش سؤاالً کانت کلّها ِمن ثالثة الّدروس االُولی ِمن کتابی!«:

1( از مادرم یازده سؤالی را پرسیدم که همه آن از سومین درس از ابتدای کتابم بود!  

2( مادرم از من یازده سؤال پرسید که همه آن ها از سه درس اول از کتابم بود!

3( مادرم از من یازدهمین سؤالی را پرسید که از درس سوم از ابتدای کتابم بود!      

4( مادرم سؤال یازدهم را پرسید که از سه درس ابتدای کتابم است!

406- »بعض الغدد فی جسمنا تُفِرُز سائالت تَنفعنا و بعض الغدد ترّض جسمنا!«:

1( تعدادی از غده ها در بدن ما از مایعاتی ترشح می شوند که به ما سود می رسانند و برخی دیگر برای بدمنان مرض هستند!

2( برخی غده ها در بدن ما مایعاتی را ترشح می کنند که به ما سود می رسانند و برخی از غده ها به بدمنان زیان می رسانند!

3( بعضی از غده ها هستند که در بدن ما مایعات را ترشح می کنند و ما از آن بهره مند می شویم و برخی از غده ها به بدمنان زیان می رسانند!

4( بعضی از غدد مایعات را در بدمنان ترشح می کردند که به ما سود می رساند و برخی دیگر از غده ها به بدمنان زیان می رساند!

407- »نَظَرنا إلی اللَیل و ُقلنا من أوجَد فیه القمَر و الّنجَم!«:

1( به شب نگریستیم و گفتیم چه کسی ماه و ستاره را در آن پدید آورد؟

2( به شب نگاه می کنیم و می گوییم چه کسی در آن ماه و ستارگان را آفرید؟

3( به شب نگاه کنید و بگویید چه کسی در آن ماه و ستارگان را پدید آورد؟

4( به آسامن نگاه کردیم و گفتیم او کسی است که خورشید و ستاره را در آن آفريد!

408- »فی األسبوع املاضی کانت األسامک تتساقط من السامء؛ کأنّنا کّنا نری فلامً خیالّیاً!«:

1( هفته گذشته ماهی ها از آسامن پی در پی می ریختند؛ گویی ما فیلمی خیالی می دیدیم!

2( سال گذشته ماهی ها از آسامن پی در پی افتادند؛ شاید شام فیلمی خیالی دیده اید!

3( هفته گذشته ماهی ها پی در پی از آسامن می افتادند؛ گویی ما فیلمی خیالی می دیدیم!

4( هفته گذشته پرندگان پی در پی از آسامن می افتادند؛ شاید شام فیلمی خیالی می دیدید!

409- »للبطّة غّدة بالقرب من َذنَبها تَحتوی زیتاً خاّصاً تنرشه علی جسمها فال یَتأثُّر باملاء!«:

1( اردک نزدیک دمش غده ای دارد که روغنی مخصوص را در بر دارد که آن را بر جسمش پخش می کند، پس تحت تأثیر آب قرار منی گیرد!

2( برای اردک نزدیک دم او غده ای است که روغن مخصوصی را در بر دارد که آن را بر جسمش پخش کرده است، پس تحت تأثیر آب قرار منی دهد! 

3( اردک غده ای نزدیک دم دارد که مایع مخصوصی را در بر دارد که آن را بر جسم او پخش می کند، پس تحت تأثیر آب قرار منی گیرد!

4( برای اردک نزدیک بالش غده ای است که روغنی مخصوص را تولید می کند که آن را بر جسمش پخش می کند، پس تحت تأثیر آب قرار منی گیرد!
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410- »ال یحّب الله املعجب بنفسه إذن علیک أال تصَغر خّدک للناس!«:

1( الله خود شیفته را دوست منی دارد؛ بنابراین بر تو است که با تکرّب از مردم روی مگردانی!

2( خداوند خودپسند را دوست ندارد؛ پس تو نباید در میان مردم متکرّب باشی!

3( الله متکرّب را دوست منی دارد؛ بنابراین هرگز رویت را از مردم با خود پسندی برنگردان!

4( خداوند هیچ خود شیفته ای را دوست ندارد؛ پس مبادا به ناگاه متکرّبانه از مردم روی بگردانی!

411- »کّس نبّی الله الحنیف األصنام الّتی کان الناس یعبدونها جهالً!«:

1( پیامرب خداوند یکتا، بت هایی را که مردم از روی نادانی آن ها را می پرستند، شکاند!

2( پیامرب یکتاپرست الله، مراسمی را که مردم از روی جهالت انجام می دادند، در هم شکست!

3( پیامرب یکتاپرست خداوند، بت هایی را که مردم از روی جهالت آن ها را می پرستیدند، شکاند!

4( پیامرب خدا که یکتاپرست بود، بت هایی را که مردم نادان آن ها را می پرستیدند، شکاند!

412- »أتذکُّر أّن امللعب فی املباراة املاضیة کان مملوء باملتفرّجین!«:

1( به یاد دارم که در مسابقه قبلی متاشاگران ورزشگاه را پر کرده بودند!             

2( به خاطر می آورم که ورزشگاه در مسابقه پیشین مملو از متاشاچیان بود!

3( به خاطر داشتم که متاشاچیان برای مسابقه قبلی ورزشگاه را پر کردند!             

4( یادم هست که ورزشگاه در مسابقه پیشین با متاشاگر زیادی مملو بود!

م و الثقافُة معاً شعباً علی العمل فی کّل عصور لکیال تغلّب التخلّف و الفقر علیه!«: 413- »لُیجرِبْ التقدُّ

1( می بایست ترقی و فرهنگ در هر عرصی با هم ملتی را وادار به کار کنند تا که عقب افتادگی و فقیری بر آن ها چیره نیابد!

2( برای این که بر مردم عقب افتادگی و فقر غلبه نکند، پیشفت و فرهنگ آن را در هر زمانی مجبور به کار کردن می کند!

3( باید پیشفت و فرهنگ با هم دیگر در همه عرصها ملتی را وادار به کار کنند تا که عقب ماندگی و فقیری بر آن تسلط پیدا نکند!

4( باید با ترقی و فرهنگ هم زمان ملت مجبور به کاری بشوند تا این که بر آن عقب افتادگی سیطره نیابد!

414- »إنَّ القرآن یأمُر املسلمین أال یَسّبوا معبودات املرشکین«: هامنا قرآن ....................

1( به مسلامنان امر می کند که خدایان مشکین را دشمنام ندهند!               

2( به مسلمین می فرماید: هان! باید خدایان مشکان را فحش بدهید!

3( به مسلامنان فرموده است که به خدایان مشکان فحش ندهند!             

4( مسلمین را امر می کند که به خدایان مشکین دشنام ندهید!

415- )یا أیُّها الّذیَن آَمنوا لَِم تَقولوَن ما ال تَفَعلوَن(:

1( ای کسانی که ایامن می آورید، چیزی را نگویید که انجام منی دهید!

2( ای آنان که ایامن آورده اید، چرا از چیزی حرف می زنید که خودتان انجام نداده اید!

3( ای کسانی که ایامن آورده اید، چرا چیزی می گویید که انجام منی دهید!

4( ای آنان که ایامن می آورید، چیزی را که می گویید و خودتان انجام منی دهید!
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416- »ربَّنا لی ولد یَسَتغِفُر لی بعَد َموتی فاغِفْر ُذنوبَه!«: پروردگار ما ...

1( فرزندم را پس از مرگم بیامرز و گناهانش را ببخش!

2( فرزندی دارم که مرا بعد از مرگ می آمرزد پس گناهان او را ببخش!

3( فرزندی دارم که پس از مرگم برایم آمرزش می خواهد پس گناهانش را ببخش!

4( برای من فرزندم است که پس از مرگم آمرزش می خواهد و گناهان من را می بخشد!

417- )یا أیّتها الّنفس املطمئّنة ارجعی إلی ربّک راضیًة مرضیًة فادخلی فی عبادی و ادخلی جّنتی(: ای نفس آرام گرفته ...

1( به سوی پروردگارت بازگرد راضی و مورد رضایت قرار گرفته؛ در میان بندگانم وارد شو و به بهشتم وارد شو!

2( به سوی پروردگارت باز می گردی راضی و مورد رضایت قرار گرفته؛ پس در میان بندگانم داخل شو و به بهشتم ورود کن!

3( به سوی خداوندگارت برگرد راضی و مورد رضایت قرار گرفته؛ پس در میان بندگانم وارد شو و به بهشت وارد شو!

4( به سوی پروردگارت برگرد در حالی که راضی و مورد رضایت هستی؛ در قالب بنده ام به بهشتم داخل شو!

418- »کانت صدیقتی تأتی إلی البیت من املَدرسة فَتصادمت بحافلٍة و رقدت فی املُسَتشفی«:

1( دوستم از مدرسه به سوی خانه می آمد، با یک اتوبوس تصادف کرد و در بیامرستانی بسرتی شد!

2( دوستم که از مدرسه به خانه می آمد، با اتوبوس تصادف کرد و در بیامرستان بسرتی شده است!

3( دوستم از مدرسه به خانه می آمد، با اتوبوسی تصادف کرد و در بیامرستان بسرتی شد!

4( دوستم از مدرسه به سمت خانه می آمد ناگهان با اتوبوسی تصادف کرد و در بیامرستان بسرتی شد!

419- »تؤدی الّدالفین دوراً مهاّمً فی الحرب و الّسلم و تساعد اإلنسان علی اکتشاف أماکن تجّمع األسامک«:

1( دلفین ها نقش مهمی را در جنگ و صلح ادا کرده اند و انسان را در کشف مکان های جمع شدن ماهی ها کمک داده اند!

2( دلفین نقشی مهم در جنگ و صلح ادا می کند و به انسان در کشف کردن مکان های جمع شدن ماهی ها یاری می دهد!

3( دلفین ها نقشی مهم را در جنگ و صلح ایفا کرده و به انسان در کشف کردن مکان های جمع کردن ماهیان کمک می رسانند!

4( دلفین ها نقش مهمی در جنگ و صلح ایفا می کنند و انسان را در کشف کردن مکان های تجمع ماهی ها یاری می دهند!

420- »هی کانت تبحث عن خواّص الّریاضة فی اإلنرتنت و لکن ما َوجد َشیُء«:

1( او در مورد خواّص ورزش کردن در اینرتنت جستجو کرد ولی چیزی پیدا نکرد!

2( او در مورد خواّص ورزش در اینرتنت جستجو می کرد ولی چیزی پیدا نکرد!

3( او در مورد خاصیت های ورزش کردن در اینرتنت جستجو می کرد ولی چیزی پیدا نشد!

4( او خواّص ورزش را در اینرتنت جستجو کرد ولی چیزی پیدا نشد!

421- »هذا طالب یطالع دروسه و یَجتنُب من األعامل الباطلة الّتی تنعه عن الّنجاح«:

1( این دانش آموز درس هایش را می خواند و از کارهای بیهوده ای که او را از موفقیت دور می کنند، حذر می کند!

2( این دانش آموزیست که درس هایش را می خواند و از کارهایی بیهوده که موفقیت را منع می کنند، اجتناب می کند!

3( این دانش آموز که درس هایش را می خواند، از کارهای بیهوده ای که از موفقیت منعش می کنند، اجتناب می کند!

4( این دانش آموزیست که درس هایش را می خواند و از کارهای بیهوده ای که او را از موفقیت منع می کنند، دوری می ورزد!
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422- »کتاب نبّینا الکریم هدًی للمّتقیَن و یهتّم به کثیراً من یطلب الفوز فی دنیاه و آخرته«:

1( کتاب پیامرب کریم ما هدایتی برای افراد با تقوا است و کسی که رستگاری در دنیا و آخرت را می خواهد، بسیار به آن اهتامم می ورزد!

2( کتاب پیامرب کریم ما هدایتی برای با تقوایان است و کسی که رستگاری در دنیایش و آخرتش را می خواهد، بسیار به آن توجه می کند!

3( کتاب کریم پیامرب ما هدایت متّقیان است و هر کس رستگاری در دنیا و آخرت را می خواهد، بسیار به آن توجه می کند!

4( کتاب کریم پیامرب ما هدایتی برای با تقوایان است و هر کس رستگاری در دنیایش و آخرتش را می خواهد، باید بسیار به آن اهتامم ورزد!

423- »أقدم العامرات الّتی بقیت من املُدن اإلیرانّیة تدّل علی الّثقافة القدیمة فی بلدنا!«: 

1( قدیمی ترین بنایی که از شهرهای ایرانی باقی مانده بر یک فرهنگ کهن در رسزمین مان داللت میکرد! 

2( ساختامن های قدیمی تری که از شهرهای ایرانی به جا مانده به فرهنگ قدیمی در کشورمان داللت دارد! 

3( کهن ترین بناهای به جا مانده از شهرهای ایرانی بر فرهنگ کهن در این رسزمین داللت دارد! 

4( قدیمی ترین بناهایی که از شهرهای ایرانی باقی مانده بر فرهنگ قدیمی در کشورمان داللت می کند! 

424- »ال تَسَتفیدوا ِمن الّنوِر األحَمِر فی ُغرفِة النَّوِم ألنَّکُم تَشعُروَن ِبالتَّعِب ِعنَدما تَنظُروَن إلیه!«:

1( از نور قرمز در اتاق خواب استفاده نکنید، زیرا شام احساس خستگی می کنید هنگامی که به آن می نگرید!

2( از نور رسخ در اتاق خوابت استفاده نکن، چون تو زمانی که به آن نگاه می کنی خسته می شوی!

3( از نور رسخ در اتاق خواب استفاده نکن، چون تو با دیدن آن احساس خستگی می کنی!

4( نباید از نور قرمز در اتاق خواب استفاده کنید، زیرا شام وقتی که به آن نگاه می کنید خسته می شوید!

425- »إصرِب إّن َوعد الله حُق، و استغِفر لذنبک ...«:

1( صرب کن قطعاً وعده خداوند درست است، و برای گناهت آمرزش طلب کن!

2( شکیبایی را پیشه خود کردی قطعاً الله حق را وعده داد، و گناهت را بخشید!

3( صرب پیشه کن قطعاً وعده خداوند حقیقت است، و برای گناه تو آمرزش خواست!

4( شکیبایی کن قطعاً وعده خدای تو حق است و برای گناهانت آمرزش بخواه!

426- »استاذی شّجَعنی و نصحنی بتنظیم الربنامج و ساَعَدنی فی اجرائها!«:

1( استادم مرا به تنظیم برنامه ها تشویق و نصیحت کرد و در اجرای آن ها به من کمک کرد!

2( استادم به تنظیم برنامه مرا تشویق و نصیحت منود و در اجرای آن به من کمک کرد!

3( استاد مرا به تنظیم برنامه تشویق و نصیحت می کرد و در اجرای آن ها به من کمک می کرد!

4( استادم مرا به تنظیم برنامه ها تشویق و نصیحت کرد و در اجرای آن ها کمک کرد!

د جیوشه العظیمة بأن یأتوا بالحدید و الَنحاس ثَم وضعهام فی مضیق و أشَعَل ناراً!«: 427-  »أمَر ملک عادل موحِّ

1( پادشاه عادل خداپرستی به ارتش بزرگ خویش دستور داد که آهن و مس بیاورند سپس آن دو را در تنگه ای قرار دادند و آتش را شعله ور کردند!

2( یک پادشاه دادگر یکتاپرست به ارتش های بزرگ خود دستور داد تا مس و آهن آوردند سپس آن دو را در یک تنگه گذاشت و آتشی را شعله ور کرد!

3( یک پادشاه دادگر خداپرست به سپاهیان بزرگ فرمان داد تا بیایند و آهن و مس را در آن تنگه قرار دهند و آتش را شعله ور کنند!

4( پادشاه عادل یکتاپرستی به سپاهیان بزرگ خود فرمان داد که آهن و مس بیاورند سپس آن دو را در یک تنگه قرار داد و آتشی را بر افروخت!
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422- »کتاب نبّینا الکریم هدًی للمّتقیَن و یهتّم به کثیراً من یطلب الفوز فی دنیاه و آخرته«:

1( کتاب پیامرب کریم ما هدایتی برای افراد با تقوا است و کسی که رستگاری در دنیا و آخرت را می خواهد، بسیار به آن اهتامم می ورزد!

2( کتاب پیامرب کریم ما هدایتی برای با تقوایان است و کسی که رستگاری در دنیایش و آخرتش را می خواهد، بسیار به آن توجه می کند!

3( کتاب کریم پیامرب ما هدایت متّقیان است و هر کس رستگاری در دنیا و آخرت را می خواهد، بسیار به آن توجه می کند!

4( کتاب کریم پیامرب ما هدایتی برای با تقوایان است و هر کس رستگاری در دنیایش و آخرتش را می خواهد، باید بسیار به آن اهتامم ورزد!

423- »أقدم العامرات الّتی بقیت من املُدن اإلیرانّیة تدّل علی الّثقافة القدیمة فی بلدنا!«: 

1( قدیمی ترین بنایی که از شهرهای ایرانی باقی مانده بر یک فرهنگ کهن در رسزمین مان داللت میکرد! 

2( ساختامن های قدیمی تری که از شهرهای ایرانی به جا مانده به فرهنگ قدیمی در کشورمان داللت دارد! 

3( کهن ترین بناهای به جا مانده از شهرهای ایرانی بر فرهنگ کهن در این رسزمین داللت دارد! 

4( قدیمی ترین بناهایی که از شهرهای ایرانی باقی مانده بر فرهنگ قدیمی در کشورمان داللت می کند! 

424- »ال تَسَتفیدوا ِمن الّنوِر األحَمِر فی ُغرفِة النَّوِم ألنَّکُم تَشعُروَن ِبالتَّعِب ِعنَدما تَنظُروَن إلیه!«:

1( از نور قرمز در اتاق خواب استفاده نکنید، زیرا شام احساس خستگی می کنید هنگامی که به آن می نگرید!

2( از نور رسخ در اتاق خوابت استفاده نکن، چون تو زمانی که به آن نگاه می کنی خسته می شوی!

3( از نور رسخ در اتاق خواب استفاده نکن، چون تو با دیدن آن احساس خستگی می کنی!

4( نباید از نور قرمز در اتاق خواب استفاده کنید، زیرا شام وقتی که به آن نگاه می کنید خسته می شوید!

425- »إصرِب إّن َوعد الله حُق، و استغِفر لذنبک ...«:

1( صرب کن قطعاً وعده خداوند درست است، و برای گناهت آمرزش طلب کن!

2( شکیبایی را پیشه خود کردی قطعاً الله حق را وعده داد، و گناهت را بخشید!

3( صرب پیشه کن قطعاً وعده خداوند حقیقت است، و برای گناه تو آمرزش خواست!

4( شکیبایی کن قطعاً وعده خدای تو حق است و برای گناهانت آمرزش بخواه!

426- »استاذی شّجَعنی و نصحنی بتنظیم الربنامج و ساَعَدنی فی اجرائها!«:

1( استادم مرا به تنظیم برنامه ها تشویق و نصیحت کرد و در اجرای آن ها به من کمک کرد!

2( استادم به تنظیم برنامه مرا تشویق و نصیحت منود و در اجرای آن به من کمک کرد!

3( استاد مرا به تنظیم برنامه تشویق و نصیحت می کرد و در اجرای آن ها به من کمک می کرد!

4( استادم مرا به تنظیم برنامه ها تشویق و نصیحت کرد و در اجرای آن ها کمک کرد!

د جیوشه العظیمة بأن یأتوا بالحدید و الَنحاس ثَم وضعهام فی مضیق و أشَعَل ناراً!«: 427-  »أمَر ملک عادل موحِّ

1( پادشاه عادل خداپرستی به ارتش بزرگ خویش دستور داد که آهن و مس بیاورند سپس آن دو را در تنگه ای قرار دادند و آتش را شعله ور کردند!

2( یک پادشاه دادگر یکتاپرست به ارتش های بزرگ خود دستور داد تا مس و آهن آوردند سپس آن دو را در یک تنگه گذاشت و آتشی را شعله ور کرد!

3( یک پادشاه دادگر خداپرست به سپاهیان بزرگ فرمان داد تا بیایند و آهن و مس را در آن تنگه قرار دهند و آتش را شعله ور کنند!

4( پادشاه عادل یکتاپرستی به سپاهیان بزرگ خود فرمان داد که آهن و مس بیاورند سپس آن دو را در یک تنگه قرار داد و آتشی را بر افروخت!
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428- »أکدَّ َصدیقی الحمیم علی اِلتقاط الّصور فی أضواء تلک األسامک املُضیئة.«:

1( رفیق مهربان و صمیمی من به عکس گرفنت در پرتوهای آن ماهیان نورانی تأکید کرد.

2( دوست صمیمی ام ارصار کرد تا در پرتوهای این ماهیان نوردهنده، عکس بگیریم.

3( دوست صمیمی من به عکسربداری در نورهای آن ماهی های نوردهنده، تأکید کرد.

4( دوست مهربانم تأکید می کند که در پرتو آن ماهی های نورانی، عکسربداری کنیم.

429- »طلبُت من الصیدلّی ِمحراراً و قطناً طبّیاً بدون َوصفة الطبیب ألن رشائهام َمسموُح.«:

1( از آقای داروخانه دار یک دماسنج و یک بسته پنبه درخواست کردم زیرا فروش آنها بدون نسخه دکرت مجاز است.

2( از داروخانه دار یک حرارت سنج و پنبه ای بهداشتی )طبّی( خواستم زیرا خرید آن دو بدون نسخه پزشک کامالً مجاز است.

3( از داروخانه یک حرارت سنج و پنبه الکلی بدون نسخه پزشک گرفتم زیرا خرید آن دو ممنوع نیست.

4( از داروخانه دار یک دماسنج و پنبه ای بهداشتی )طبّی( بدون نسخه پزشک خواستم زیرا خریدن آن دو مجاز است.

430- )یا أیّها الذین آمنوا إْن تَتقوا الله یَجعل لکم ُفرقانا و یُکُفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم(: ای کسانی که ایامن آورده اید ...

1( چنانچه تقوای الهی داشته باشید شام را جدا می کند و گناهانتان را می بخشد و شام را مورد آمرزش قرار می دهد!

2( اگر از خدا پروا کنید برایتان نیروی تشخیص حق از باطل قرار می دهد و گناهانتان را از شام می پوشاند و شام را می آمرزد!

3( اگر از خدا بپرهیزید برایتان وسیله جدا ساخنت حق از باطل قرار می دهد و از گناهانتان می گذرد و شام را مورد آمرزش قرار خواهد داد!

4( هر گاه از الله پروا کنید برایتان نیروی تشخیص حق از باطل قرار داده و گناهانتان را از شام می پوشاند و شام آمرزیده می شوید!

عوا العباً قد َهجم لِتسجیل الهدف!«: 431- »ملّا َصفر الَحکم ِبسبب التسلُّل مل یَحزن املُتفرَجون بل َشجَّ

1( هنگامی که داور به خاطر خطای آفساید سوت زد متاشاچیان ناراحت نشدند بلکه تشویق کردند آن بازیکن را که برای ثبت کردن گل حمله کرده است!

2( وقتی داور به علّت آفساید سوت زد متاشاچیان ناراحت نشدند بلکه بازیکنی را که برای به ثبت رساندن گل حمله کرده بود، تشویق کردند!

3( متاشاگران به سبب سوت داور هنگام آفساید ناراحت نشدند بلکه بازیکنی را که حمله کرده بود تا گلی را به ثبت برساند، تشویق کردند!

4( داور وقتی به دلیل آفساید سوت زد متاشاچیان ناراحت نشدند بلکه بازیکنی که برای ثبت کردن گل هجوم برده بود، تشویق گردید!

432- »أ تفکَّرِت حّتی اآلن إلی کیفّیة نزول الثلوج من الّسامء و التعرّف علی أنواع أشکالها!«:

1( تاکنون به چگونگی بارش برف از آسامن فکر می کنم و این که انواع شکل های آن را بشناسم!

2( تا اآلن فکر کردی که برف ها چگونه از آسامن می بارند و گونه های شکل های آن را شناخته ای!؟

3( آیا فکر می کنی که تاکنون چگونگی بارش برف و انواع شکل های آن را شناخته ای!؟

4( آیا تاکنون به چگونگی بارش برف ها از آسامن و شناخت انواع شکل های آن اندیشیده ای!؟

433- »عندما کان الناس نامئین، نُِهبْت أموالهم بأیدی األعداء!«:

1( زمانی که مردم خوابیده اند، دشمنان با دستان خود اموالشان را غارت کردند!

2( اموال مردم به دست دشمنان غارت شد، زمانی که مردم خفته بودند!

3( زمانی که مردم خواب بودند، اموالشان به دستان دشمنان غارت شد!

4( آن گاه که مردم در خوابند، دارایی های آن ها به دست مزدوران غارت می شود!
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434- »تراَحموا بعضکم بعضاً ألنَّ اللّه أنَزَل جزءاً واحداً ِمن رحَمته لرتاحم الخلق!«:

1( به همدیگر مهربانی کنید، زیرا خداوند یک جزء از رحمتش را برای مهربانی کردن آفریدگان به همدیگر نازل کرد!

2( با هم مهربان باشید، چرا که خدا جزئی از رحمت خود را برای رحمتش به خلق فرو فرستاد!

3( به هم رحم کنید، زیرا خداوند برای رحم به خلقت رحمت را نازل کرد!

4( برخی از شام به برخی دیگر مهربانی کردند، زیرا خدا رحمت خود را برای مهربانی کردن به مردم نازل می کند!

435- »إنَّ الله یُحّب الّذین یُقاتلون فی سبیله صّفاً کأنّهم بنیاٌن مرصوص« 

1( بی گامن خداوند کسانی را که در راه او متّحد و یکپارچه می جنگند، دوست دارد؛ گویی آن ها بنایی مستحکم هستند. 

2( هامنا خدا دوست دار کسانی است که در راهش پیکار می کنند و صف در صف می جنگند؛ آن ها هامنند ساختامن بلندی هستند. 

3( آن ها که در راه پروردگار متّحد و منسجم مبارزه می کنند، بی تردید مورد محبت خدا هستند و هامنند بناهایی استوار هستند. 

4( بی شک خداوند آن ها را که در راهش به ترتیب کشته می شوند، دوست دارد؛ چرا که آن ها مانند یک ساختامن محکم هستند. 

436- »قام أَلِفرد بإنشاء َعرشات املصانع فی عرشین دولة لیکسب من ذلک ثروة کبیرة و هو کان ِمن األرَُسة الفقیرة فی البدایة!«: آلفرد......

1( به ایجاد ده ها کارخانه در بیست کشور پرداخت تا از آن ثروت بزرگی به دست آورد حال آنکه او ابتدا از خانواده ای فقیر بود! 

2( برای اینکه ثروت زیادی به دست آورد، اقدام به ساخت ده ها کارگاه در بیست کشور منود و او ابتدا از خانواده ای فقیر بود! 

3( با اینکه در ابتدا از خانواده های فقیر بود، تالش کرد با ساخت ده ها کارخانه در بیست دولت، ثروت بیشرتی به دست بیاورد! 

4( مشغول ساخت بیست کارخانه در ده ها کشور بود و از آن ثروت زیادی کسب منود حال آنکه در ابتدا خانواده ای فقیر داشت! 

437- »علی الوالدیِن أن یحضنا األوالد صبیاناً و یُجلساهم عندهام حّتی یَرتبّوا علی أسلوب صحیح!«:

1( بر پدر و مادر واجب است که کودکان خود را در آغوش بگیرند و نزد آن ها بنشینند تا آن ها نیز به روشی درست تربیت شوند! 

2( پدر و مادر باید فرزندان را در کودکی در آغوش بگیرند و آن ها را نزد خود بنشانند تا آن ها به شیوه ای درست تربیت شوند! 

3( برای اینکه فرزندان در کودکی به شیوه ای صحیح تربیت شوند، پدر و مادرها باید آن ها را در آغوش بگیرند و با آن ها هم نشینی کنند! 

4( در آغوش گرفنت و نشاندن فرزندان در کودکی در نزد پدر و مادر بر آن ها واجب است تا آن ها را به شیوه ای درست تربیت کنند! 

438- »علینا أن نکوَن متواضعیَن ألّن الحکمة ال تعمر فی قلب الجّبار و الله ال یحّب املعجبیَن بأنفسهم!«:

1( برماست که متواضع باشیم؛ چرا که حکمت در قلب ستمگر عمر نکرد و خداوند هیچ انسان خودپسندی را دوست منی دارد! 

2( از آنجا که حکمت در قلب انسان زورگو باقی منی ماند و خداوند نیز خودپسندان را دوست ندارد، بر ماست که فروتن باشیم! 

3( ما باید فروتن باشیم؛ چرا که حکمت در قلب انسان ستمکار ماندگار منی شود و خداوند خودپسندان را دوست ندارد! 

4( ما باید تواضع کنیم؛ زیرا حکمت در دل های زورگویان ماندگار منی شود وخدا انسان خودپسند را دوست ندارد! 

439- »یا أیَُّها الَّذین آَمنوا اِجَتِنبوا کثیراً ِمَن الظَّّن إنَّ بَعَض الظّنون إثم و التجّسسوا و ال یغَتب بعضکم بعضاً«: ای کسانی که ایامن آورده اید......

1( از بسیاری از گامن ها دوری کنید، زیرا برخی گامن ها گناه است و تجّسس نکنید و نباید برخی از شام غیبت برخی دیگر را بنامیند. 

2( بسیار از گامن بپرهیزید هامنا برخی گامن ها گناه هستند و جاسوسی نکنید و برخی از شام برخی دیگر را غیبت منی کنند. 

3( باید از بسیاری از گامن ها دوری کنید، زیرا برخی گامن ها نافرمانی خدا هستند و تجّسس نکنید و باید برخی از شام غیبت دیگران را نکند. 

4( از گامن بسیار دوری کنید، زیرا گامن ها گناه  هستند و جاسوسی نکنید و نباید غیبت یکدیگر را بکنید. 
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434- »تراَحموا بعضکم بعضاً ألنَّ اللّه أنَزَل جزءاً واحداً ِمن رحَمته لرتاحم الخلق!«:

1( به همدیگر مهربانی کنید، زیرا خداوند یک جزء از رحمتش را برای مهربانی کردن آفریدگان به همدیگر نازل کرد!

2( با هم مهربان باشید، چرا که خدا جزئی از رحمت خود را برای رحمتش به خلق فرو فرستاد!

3( به هم رحم کنید، زیرا خداوند برای رحم به خلقت رحمت را نازل کرد!

4( برخی از شام به برخی دیگر مهربانی کردند، زیرا خدا رحمت خود را برای مهربانی کردن به مردم نازل می کند!

435- »إنَّ الله یُحّب الّذین یُقاتلون فی سبیله صّفاً کأنّهم بنیاٌن مرصوص« 

1( بی گامن خداوند کسانی را که در راه او متّحد و یکپارچه می جنگند، دوست دارد؛ گویی آن ها بنایی مستحکم هستند. 

2( هامنا خدا دوست دار کسانی است که در راهش پیکار می کنند و صف در صف می جنگند؛ آن ها هامنند ساختامن بلندی هستند. 

3( آن ها که در راه پروردگار متّحد و منسجم مبارزه می کنند، بی تردید مورد محبت خدا هستند و هامنند بناهایی استوار هستند. 

4( بی شک خداوند آن ها را که در راهش به ترتیب کشته می شوند، دوست دارد؛ چرا که آن ها مانند یک ساختامن محکم هستند. 

436- »قام أَلِفرد بإنشاء َعرشات املصانع فی عرشین دولة لیکسب من ذلک ثروة کبیرة و هو کان ِمن األرَُسة الفقیرة فی البدایة!«: آلفرد......

1( به ایجاد ده ها کارخانه در بیست کشور پرداخت تا از آن ثروت بزرگی به دست آورد حال آنکه او ابتدا از خانواده ای فقیر بود! 

2( برای اینکه ثروت زیادی به دست آورد، اقدام به ساخت ده ها کارگاه در بیست کشور منود و او ابتدا از خانواده ای فقیر بود! 

3( با اینکه در ابتدا از خانواده های فقیر بود، تالش کرد با ساخت ده ها کارخانه در بیست دولت، ثروت بیشرتی به دست بیاورد! 

4( مشغول ساخت بیست کارخانه در ده ها کشور بود و از آن ثروت زیادی کسب منود حال آنکه در ابتدا خانواده ای فقیر داشت! 

437- »علی الوالدیِن أن یحضنا األوالد صبیاناً و یُجلساهم عندهام حّتی یَرتبّوا علی أسلوب صحیح!«:

1( بر پدر و مادر واجب است که کودکان خود را در آغوش بگیرند و نزد آن ها بنشینند تا آن ها نیز به روشی درست تربیت شوند! 

2( پدر و مادر باید فرزندان را در کودکی در آغوش بگیرند و آن ها را نزد خود بنشانند تا آن ها به شیوه ای درست تربیت شوند! 

3( برای اینکه فرزندان در کودکی به شیوه ای صحیح تربیت شوند، پدر و مادرها باید آن ها را در آغوش بگیرند و با آن ها هم نشینی کنند! 

4( در آغوش گرفنت و نشاندن فرزندان در کودکی در نزد پدر و مادر بر آن ها واجب است تا آن ها را به شیوه ای درست تربیت کنند! 

438- »علینا أن نکوَن متواضعیَن ألّن الحکمة ال تعمر فی قلب الجّبار و الله ال یحّب املعجبیَن بأنفسهم!«:

1( برماست که متواضع باشیم؛ چرا که حکمت در قلب ستمگر عمر نکرد و خداوند هیچ انسان خودپسندی را دوست منی دارد! 

2( از آنجا که حکمت در قلب انسان زورگو باقی منی ماند و خداوند نیز خودپسندان را دوست ندارد، بر ماست که فروتن باشیم! 

3( ما باید فروتن باشیم؛ چرا که حکمت در قلب انسان ستمکار ماندگار منی شود و خداوند خودپسندان را دوست ندارد! 

4( ما باید تواضع کنیم؛ زیرا حکمت در دل های زورگویان ماندگار منی شود وخدا انسان خودپسند را دوست ندارد! 

439- »یا أیَُّها الَّذین آَمنوا اِجَتِنبوا کثیراً ِمَن الظَّّن إنَّ بَعَض الظّنون إثم و التجّسسوا و ال یغَتب بعضکم بعضاً«: ای کسانی که ایامن آورده اید......

1( از بسیاری از گامن ها دوری کنید، زیرا برخی گامن ها گناه است و تجّسس نکنید و نباید برخی از شام غیبت برخی دیگر را بنامیند. 

2( بسیار از گامن بپرهیزید هامنا برخی گامن ها گناه هستند و جاسوسی نکنید و برخی از شام برخی دیگر را غیبت منی کنند. 

3( باید از بسیاری از گامن ها دوری کنید، زیرا برخی گامن ها نافرمانی خدا هستند و تجّسس نکنید و باید برخی از شام غیبت دیگران را نکند. 

4( از گامن بسیار دوری کنید، زیرا گامن ها گناه  هستند و جاسوسی نکنید و نباید غیبت یکدیگر را بکنید. 
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َن َخلقی ألنّی سمعُت أنَّ بعثة النّبی )ع( إلتام مکارم األخالق!«: ن ُخلقی کام َحسَّ 440- »أسأل الله أن یَُحسَّ

1( از خدا خواستم که ُخلقم را مانند آفرینشم نیکو بگرداند، زیرا شنیده ام که بعثت پیامرب)ص( برای تکمیل نیکی های اخالق بوده است! 

2(  از خدا می خواهم که اخالقم را نیکو کند هامن طور که آفرینش را نیکو کرد، زیرا شنیدم که بعثت پیامرب )ص( برای نیکی های اخالق است! 

3( از خدا می خواهم که اخالقم را نیکو بگرداند هامن طور که آفرینشم را نیکو گرداند، زیرا شنیدم که برانگیخته شدن پیامرب)ص( برای کامل کردن بزرگواری های 

اخالق است! 

4( از خدا خواستم که اخالقم را نیکو قرار دهد چنانچه آفرینشم نیکو است، زیرا شنیده ام که برانگیخته شدن پیامرب)ص( برای کامل کردن بزرگواری های اخالق است! 

441- »علی هؤالء الطاّلِب أّن ینصحوا صدیقهم املشاغب الّذی یسأل معلّمیه تعّنتاً«: 

1( این ها دانش آموزانی هستند که باید دوست اخاللگرشان را که از معلامنش به قصد مچ گیری سوال می پرسد، نصیحت کنند! 

2( این دانش آموزان باید دوست شلوغ کننده شان را که از معلامنش برای مچ گیری سوال می پرسد، نصیحت کنند! 

3( این دانش آموزان باید دوست اخاللگری را که برای اذیت کردن از معلامنش سوال می پرسد، نصیحت کنند! 

4( بر این دانش آموزان است که دوست شلوغ کننده شان را اندرز دهند، زیرا او به قصد مچ گیری از معلمش سوال می پرسد! 

442- »َو ما ِمن دابَّة فی األرض و ال طائر یطیر بجناحیه إاّل اَُمم أمثالکم«:

1(  و از جنبدگان در زمین و پرندگانی که با بالهایشان پرواز میکنند، هیچ کدام نیستند مگر گروه هایی که هامنند شام هستند. 

2( و نه جنبنده ای در زمین و نه پرنده ای که در آسامن با دو بال خود پرواز می کند، هیچ کدام مانند اّمتهایی از شام نیستند. 

3( و جنبنده ای در زمین و پرنده ای که با بال هایشان پرواز می کند، وجود ندارد مگر آنکه مانند شام گروه گروه هستند. 

4( و هیچ جنبنده ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده ای که با بال هایشان پرواز میکند، مگر آنکه آنها گروه هایی مانند شام هستند. 

443- »نّقار الخشب طائر ینقر جذوع األشجار عرش مّرات فی الّثانیة و هذه رسعة ال ترَُضّ دماغه الّصغیر!«: 

1( دارکوب پرنده ای است که در یک ثانیه ، ده بار تنه های درختان را نوک می زند و این رسعتی است که به مغز کوچک او آسیب منی رساند! 

2( دارکوبها پرنده ای هستند که بر تنه درختان در عرض یک ثانیه، ده بار نوک می زنند و این رسعت به مغز کوچک آن ها آسیب منی زند! 

3( دارکوب پرنده ای است که بیش از ده بار در ثانیه به تنه های درختان نوک می زند و این رسعت به مغز کوچک او آسیبی منی زند! 

4( دارکوب پرنده ای است که در یک ثانیه حداقل ده بار به تنه های درختان نوک می زند و با این رسعت آسیبی به مغز کوچک او منی رسد! 

444- »بعد شهور الحظ املُزارع أّن الخرضاوات تتعرّض لألکل فأخذ یَقتل البومات ِبُسَعة!«:

1( بعد از ماه ها که کشاورز می دید سبزی ها در معرض خورده شدن قرار گرفته اند، رسیعاً رشوع به کشنت جغدها کرد! 

2(  بعد از یک ماه کشاورز خورده شدن سبزی ها را مشاهده کرد و لذا رسیعاً تصمیم گرفت که جغدها را بکشد! 

3( بعد از چند ماه کشاورز مالحظه منود که سبزی ها در معرض خوردن قرار می گیرند، لذا به رسعت رشوع به کشنت جغدها کرد! 

4( کشاورزی که پس از ماه ها می دید که سبزی هایش در معرض خوردن هستند، جغدها را به رسعت گرفت و آن ها را کشت! 

ر عیشهم أفراد یَهیمون فی الّدنیا و یشکون و هم ال یستغیثون ربّهم!«: 445- »فکم یُمرِّ

1( افرادی که در دنیا رسگردانند و شکایت دارند و از پروردگار خویش کمک منی خواهند چند بار زندگی خود را تلخ می کنند؟

2( چقدر زندگی افرادی که در دنیا رسگردان هستند، تلخ می شود در حالی که از پروردگار خود کمک منی خواهند و دامئاً شکایت دارند! 

3( افرادی که در دنیا رسگردان می شوند و شکایت می کنند در حالی که از پروردگار خود کمک منی جویند، چقدر زندگی خود را تلخ می کنند! 

4( چقدر افرادی که در این دنیا دچار رسگردانی می شوند، زندگی را تلخ می کنند حال آنکه در شکایت اند و از پروردگار کمک منی خواهند! 
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446- »إزداد نفوذ اللّغة الفارسّیة حین شارک اإلیرانّیون فی القیام و قد کان إلبن مقّفع دور عظیم فی ذلک!«:

1( هنگامی که ایرانی ها در قیام مشارکت منودند، نفوذ زبان فارسی افزایش یافت حال آنکه ابن مقّفع نقش بزرگی در آن داشت! 

2( مشارکت ایرانیان در قیام، نفوذ زبان فارسی را زیاد کرد در حالی که ابن مقّفع دراین زمینه نقش بزرگی داشت! 

3( نفوذ زبان فارسی هنگامی که ایرانی ها در مقاومت مشارکت کردند، رو به فزونی نهاد در حالی که ابن مقّفع در آن، بسیار اثرگذار بود! 

4( با نفوذ زبان فارسی مشارکت ایرانی ها در مقاومت افزایش یافت در حالی که ابن مقّفع نقش زیادی در آن داشته است! 

447- »َمن أذنُب و هو یضحُک دخل الّنار و هو یبکی!«:

1( هر کس گناه می کند و خندان است، وارد آتش می شود و گریان است! 

2( هر کس گناه کند در حالی که می خندد، وارد آتش می شود در حالی که می گرید! 

3( اگر کسی گناه کند و بخندد، در حال گریه کردن به آتش جهنم وارد می شود! 

4(  هر کس گناه می کند و می خندد، به جهنم وارد می شود و گریه می کند! 

448- »کان مقاتلونا یندفعون إلی الجبهه مکّربین و ُهم یدعون الله أن یقّوی بهم دینه!«:

1(  رزمندگامنان در حالی که تکبیر می گفتند و خدا را می خواندند که با آن ها دین خود را قوی کند، به سوی جبهه روانه شده بودند! 

2(  رزمندگامنان تکبیرگویان رهسپار جبهه می شدند در حالی که خداوند را می خواندند که به وسیله آن ها دینش را نیرومند گرداند! 

3( رزمندگامنان باتکبیر و دعای خداوند به سوی جبهه روانه می شوند تا اینکه دین خدا تقویت شود! 

4( رزمندگان ما بودند که با تکبیر در حالی که خدا را دعا میکردند، رهسپار جبهه می شدند تا اینکه به وسیله دینش آن ها را قوی کند! 

449- »نصَحنا صدیقنا أن نقرأ فی املوضوع الواحد آراء عّدة کُّتاب ألّن هذا العمل أمتع لنا!«: 

1( دوستامن را نصیحت کردیم که در یک موضوع نظرات تعدادی نویسندگان را بخوانیم، زیرا این کار برای ما لذت بخش تر است! 

2( دوستامن ما را نصیحت کرد که در یک موضوع نظرات تعدادی از نویسندگان را بخوانیم، زیرا این کار برای ما لذت بخش تر است! 

3( دوستامن را نصیحت کردیم که در یک موضوع واحد نظرات نویسندگان مختلف را بخوانیم، زیرا این کار برای ما سودمندتر است! 

3( دوستامن را نصیحت کردیم که در موضوعی واحد نظرات عده ای از نویسندگان را بخوانیم، زیرا این کار برای ما سودمندتر است! 

450- »َقد یُقاُل أنَّ لکّل کاتٍب آراء نعرفها عندما نتصّفُح کتباً مختلفه!«:

1( گفته شده است که هر نویسنده ای نظراتی دارد که آن ها را می شناسیم هنگامی که کتاب های مختلف را ورق می زنیم! 

2( گفته شده است که برای هر نویسنده نظراتی هست که هنگام ورق زدن کتاب های مختلف آن ها را می فهمیم! 

3( گاهی گفته می شود که برای هر نویسنده نظراتی هست که شناخته می شوند هنگامی که کتاب های مختلف ورق زده می شود! 

4( گاهی گفته می شود که هر نویسنده ای نظراتی دارد که آن ها را می شناسیم هنگامی که کتاب های مختلف را ورق می زنیم! 

451- »ال بَرش إاّل و قد انطوی فیه عامل کبیر و لکّنه ما یُبصه و یَزعم أنّه جرم صغیر!«:

1( با اینکه فردی نیست که درونش جهانی بزرگ در هم پیچیده باشد، ولی آن را منی بیند و می پندارد که جرمی کوچک است! 

2( هیچ انسانی نیست مگر اینکه درون او عاملی بزرگ درهم پیچیده شده، ولی او آن را منی بیند و می پندارد که او جرمی کوچک است. 

3( بی تردید هیچ کس نیست مگر آنکه عامل بزرگ تر درون او پیچیده است، ولی او آن را ندیده و پندار او آن است که جرم کوچکی است. 

4( هر انسانی در درونش جهانی بزرگ درهم پیچیده شده و او آن را منی بیند، ولی می پندارد، که جرمی کوچک است! 
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446- »إزداد نفوذ اللّغة الفارسّیة حین شارک اإلیرانّیون فی القیام و قد کان إلبن مقّفع دور عظیم فی ذلک!«:

1( هنگامی که ایرانی ها در قیام مشارکت منودند، نفوذ زبان فارسی افزایش یافت حال آنکه ابن مقّفع نقش بزرگی در آن داشت! 

2( مشارکت ایرانیان در قیام، نفوذ زبان فارسی را زیاد کرد در حالی که ابن مقّفع دراین زمینه نقش بزرگی داشت! 

3( نفوذ زبان فارسی هنگامی که ایرانی ها در مقاومت مشارکت کردند، رو به فزونی نهاد در حالی که ابن مقّفع در آن، بسیار اثرگذار بود! 

4( با نفوذ زبان فارسی مشارکت ایرانی ها در مقاومت افزایش یافت در حالی که ابن مقّفع نقش زیادی در آن داشته است! 

447- »َمن أذنُب و هو یضحُک دخل الّنار و هو یبکی!«:

1( هر کس گناه می کند و خندان است، وارد آتش می شود و گریان است! 

2( هر کس گناه کند در حالی که می خندد، وارد آتش می شود در حالی که می گرید! 

3( اگر کسی گناه کند و بخندد، در حال گریه کردن به آتش جهنم وارد می شود! 

4(  هر کس گناه می کند و می خندد، به جهنم وارد می شود و گریه می کند! 

448- »کان مقاتلونا یندفعون إلی الجبهه مکّربین و ُهم یدعون الله أن یقّوی بهم دینه!«:

1(  رزمندگامنان در حالی که تکبیر می گفتند و خدا را می خواندند که با آن ها دین خود را قوی کند، به سوی جبهه روانه شده بودند! 

2(  رزمندگامنان تکبیرگویان رهسپار جبهه می شدند در حالی که خداوند را می خواندند که به وسیله آن ها دینش را نیرومند گرداند! 

3( رزمندگامنان باتکبیر و دعای خداوند به سوی جبهه روانه می شوند تا اینکه دین خدا تقویت شود! 

4( رزمندگان ما بودند که با تکبیر در حالی که خدا را دعا میکردند، رهسپار جبهه می شدند تا اینکه به وسیله دینش آن ها را قوی کند! 

449- »نصَحنا صدیقنا أن نقرأ فی املوضوع الواحد آراء عّدة کُّتاب ألّن هذا العمل أمتع لنا!«: 

1( دوستامن را نصیحت کردیم که در یک موضوع نظرات تعدادی نویسندگان را بخوانیم، زیرا این کار برای ما لذت بخش تر است! 

2( دوستامن ما را نصیحت کرد که در یک موضوع نظرات تعدادی از نویسندگان را بخوانیم، زیرا این کار برای ما لذت بخش تر است! 

3( دوستامن را نصیحت کردیم که در یک موضوع واحد نظرات نویسندگان مختلف را بخوانیم، زیرا این کار برای ما سودمندتر است! 

3( دوستامن را نصیحت کردیم که در موضوعی واحد نظرات عده ای از نویسندگان را بخوانیم، زیرا این کار برای ما سودمندتر است! 

450- »َقد یُقاُل أنَّ لکّل کاتٍب آراء نعرفها عندما نتصّفُح کتباً مختلفه!«:

1( گفته شده است که هر نویسنده ای نظراتی دارد که آن ها را می شناسیم هنگامی که کتاب های مختلف را ورق می زنیم! 

2( گفته شده است که برای هر نویسنده نظراتی هست که هنگام ورق زدن کتاب های مختلف آن ها را می فهمیم! 

3( گاهی گفته می شود که برای هر نویسنده نظراتی هست که شناخته می شوند هنگامی که کتاب های مختلف ورق زده می شود! 

4( گاهی گفته می شود که هر نویسنده ای نظراتی دارد که آن ها را می شناسیم هنگامی که کتاب های مختلف را ورق می زنیم! 

451- »ال بَرش إاّل و قد انطوی فیه عامل کبیر و لکّنه ما یُبصه و یَزعم أنّه جرم صغیر!«:

1( با اینکه فردی نیست که درونش جهانی بزرگ در هم پیچیده باشد، ولی آن را منی بیند و می پندارد که جرمی کوچک است! 

2( هیچ انسانی نیست مگر اینکه درون او عاملی بزرگ درهم پیچیده شده، ولی او آن را منی بیند و می پندارد که او جرمی کوچک است. 

3( بی تردید هیچ کس نیست مگر آنکه عامل بزرگ تر درون او پیچیده است، ولی او آن را ندیده و پندار او آن است که جرم کوچکی است. 

4( هر انسانی در درونش جهانی بزرگ درهم پیچیده شده و او آن را منی بیند، ولی می پندارد، که جرمی کوچک است! 
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452- »والتُجاِدلوهم بالباطل بَل بالّتی هی أحسن و الله أعلَم مبَن َضلَّ عن سبیله!«:

1( و با آنان به شیوه باطل بحث نکنید، بلکه با آنچه که نیکوتر است )بحث کنید(؛ و خدا به کسی که از راهش گم شده، داناتر است! 

2( و با باطل مجادله نکنید، بلکه با شیوه ای که نیکوتر است مجادله کنید؛ و پروردگارتان به آن کسی که راه او را گم کرده، داناتر است! 

3( با آن ها به شیوه باطل بحث نکنید، بلکه با شیوه ای نیکو بحث کنید؛ و پروردگار شام آن کس را که از راه او گم شده می شناسد! 

4( به کمک باطل با آن ها جدال نکنید، ولی با نیکوترین شیوه بحث کنید؛ و خداوند به کسی که گمراه شده است، آگاه ترین است! 

453- »ال شّک فی أّن الّناس مل یُخلَقوا إاّل ِمن طینة واحدة فالفخر بأنسابهم عالمة جهلهم!«:

1( هیچ شکی در این وجود ندارد که خلقت مردم مگر از یک تّکه گل نیست، چه افتخار کردن به پدران و مادران نشانه نادانی آن هاست! 

2( بی شک مردم از یک رسشت خلق می شوند، پس افتخار به دودمانشان نشانه نادانی آن هاست! 

3(  در اینکه مردم فقط از یک رسشت خلق شده اند، هیچ تردیدی نیست؛ لذا افتخار به نسبتهایشان نشانه جهلشان است! 

4( مردم فقط از یک تّکه گل خلق شده اند، پس افتخار به اصل و نسبت نشانه جهل ایشان است! 

454- »إمّنا ولّیکم الله و رسولُه و الّذین آمنوا الّذین یقیمون الّصاله و یؤتون الزکاة و هم راکعون«:

1( بی شک رسپرست شام فقط خدا و پیامربش و کسانی هستند که در حالی که ایامن آورده اند و مناز به پا داشته اند، رکوع می کنند و زکات می پردازند. 

2( رسپرست شام تنها خدا و رسول و مومنانی خواهند بود که همواره مناز را بر پا می دارند و در حال رکوع، زکات نیز می دهند. 

3( رسپرست شام فقط خدا و پیامربش است و کسانی که ایامن آوردند؛ کسانی که مناز را بر پا می دارند و در حالی که در رکوع هستند، زکات می پردازند. 

4( بی شک ولّی شام خدا و رسول است و کسانی که ایامن آوردند و مناز بر پا می دارند و زکات پرداخت می کنند و از رکوع کنندگان هستند. 

455- »جّربُت طریقاً یطرحه الّشیخ الفّهام لِحّل املشاکل فی أوضاعی القاسیة! «:

1( روشی را که شیخ بسیار فهمیده برای حل مشکالتم در رشایط دشوار مطرح می کرد، آزمودم! 

2( پیرمرد فهیم راهی را که برای حل مشکل ها در رشایط دشوارم طرح کرده بود، امتحان کردم! 

3( راهی را که پیرمرد بسیار فهمیده برای حل مشکالت در رشایط سختم مطرح می کرد، امتحان کردم! 

4( شیخ بسیار فهیم روشی را که برای حل شدن مشکالتم در رشایط دشوارم مطرح می کرد، آزموده بودم!

456- »کان حارس الفندق قد سهر کّل اللّیل مع زمیله ولکّنها مل یکونا یَشعران بالّتعب!«: 

1( با اینکه نگهبان هتل و همکارش متام شب را بیدار می ماندند، ولی احساس خستگی منی کردند! 

2( نگهبان هتل و همکارش هر شب را بیدار مانده اند، ولی احساس خستگی منی کنند! 

3( نگهبان هتل به همراه همکارش هر شب بیدار بودند، ولی با این وجود احساس خستگی نداشتند! 

4( نگهبان هتل با همکارش متام شب را بیدار مانده بودند، ولی احساس خستگی منی کردند! 

457- »صار مبلغ الّسوال مئتیِن و ثالثیَن ألف تومان أعطینی بعد الّتخفیض منتیِن و عرشیَن ألفاً!«:

1( مبلغ شلوار دویست و سی هزارتومان شده است، بعد از تخفیف، دویست و بیست هزار تومان به من بده! 

2( قیمت شلوار سی هزار و دویست تومان شد که بعد از تخفیف، بیست هزار و دویست تومان به من داد! 

3( شلوار قیمتش دویست و سی هزارتومان شد و بعد از تخفیف، دویست و بیست هزارتومان به من پرداخت کرد! 

4( قیمت شلوار سی هزار و دویست تومان می شود، شام بعد از تخفیف به من بیست هزار و دویست تومان بدهید! 
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458- »إن أشّد الّناس ُحمقاً الذی یرید أن ینفعک َفیرضّک فإیّاک و مصادقته!«:

1( بی گامن، نادان ترین مردم کسی است که می خواهد به تو سود رساند، پس به تو رضر می رساند؛ لذا از دوستی او برحذر باش! 

2( قطعاً حامقت کسی شدیدتر است که بخواهد به تو سودی برساند ولی رضر می رساند، پس بر تو باد دوری از دوستی او! 

3( آن کس که بخواهد به تو سود برساند و در عوض به تو رضر برساند، احمق ترین مردم است، پس مبادا با او دوستی کنی! 

4( جاهل ترین انسان ها آن است که قصد از تو سود بردن دارد و رضر می رساند، پس بر تو باد دوری از دوستی  همراهی او!

459- »عندما ال نشعُر بخوٍف فی أعامق ضمیرنا إاّل الخوف من الله عندئٍذ قد توکّلنا علیه توکّالً!«:

1( وقتی در اعامق وجودمان ترسی جز ترس از خدا احساس منی کنیم، در این زمان قطعاً بر او توکّل کرده ایم!

2( هر گاه در درومنان فقط خوف از خدا را احساس کنیم، در این هنگام بر او توکّلی حقیقی کرده ایم!

3( وقتی در اعامق وجودمان جز خوف از خدا منی یابیم، در این هنگام است که حقیقتاً بر او توکّل می کنیم!

4( هنگامی که در انتهای درومنان ترسی جز از خدا احساس منی کنیم، در این هنگام توکّلی واقعی بر او کرده ایم!

460– )و ال تیأسوا ِمن َروح الله إنه ال ییأُس من َروح الله إاّل القوُم الکافرون(:

1( از رحمت خدا ناامید نشوید؛ زیرا فقط گروه کافران از رحمت خدا ناامید می شوند.

2( نباید از رحمت خدا ناامید شوید؛ زیرا جز گروه کافران هیچ کس از رحمت خدا ناامید منی گردد.

3( از رحمت الهی مأیوس منی شوید؛ چرا که گروه کافران هستند که از رحمت خدا ناامید می شوند.

4( از رحمت خدا مأیوس نشوید؛ زیرا از رحمت الهی جز قوم کافران نباید مأیوس شوند.

461 – »عندما رجَع القوُم قاموا مِبُحاکمة إبراهیم علیه السالم ألنهم َرأوا أصناَمهم املکّسة!«:

1( هنگامی که قوم برگشتند، اقدام به محاکمه کردن ابراهیم علیه السالم کردند؛ زیرا آن ها بت های شکسته شان را دیدند!

2( هنگامی که قوم بازگشتند، به محاکمه ابراهیم علیه السالم برخاستند؛ پس آن ها بت هایشان را شکسته شده دیدند!

3( هنگام بازگشت، قوم اقدام به محاکمه کردن ابراهیم علیه السالم کردند برای اینکه بت های شکسته شده را دیدند!

4( هنگامی که مردم برگشتند، برای محاکمه ابراهیم علیه السالم به پا خاستند؛ زیرا ایشان بت های شکسته شده را دیدند!

462 – »کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یَدعونا إلی الله ُمحاوالً أْن یتم مکارم األخالق!«:

1( پیامرب صلی الله علیه و آله و سلم تالش می کرد با دعوت کردن ما به سوی خداوند، نیکی های اخالق را کامل مناید!

2( پیامرب صلی الله علیه و آله و سلم ما را به سوی الله فرا خواند در حالی که تالش می کرد نیکی های اخالقی را به امتام برساند!

3( پیامرب صلی الله علیه و آله و سلم ما را به سوی خداوند دعوت می کرد در حالی که تالش داشت نیکی های اخالق را کامل کند!

4( پیامرب صلی الله علیه و آله و سلم ما را به سوی خداوند دعوت کرده بود و تالش می کرد که نیکی های اخالق را کامل فرماید!

463- )یَُقولُوَن بأْفواِهِهْم ما لَْیَس فی ُقلُوِبِهْم َو اللَُّه أْعلَُم مِبا یَکُْتُموَن(:

1( با دهان هایشان چیزی را می گویند که در دل هایشان نیست و خدا به آنچه پنهان می کنند، داناتر است.

2( با دهان هایشان چیزهایی را که در دل هایشان نیست می گویند و خداوند می داند آنچه را که پنهان می کنید.

3( آنچه را در دلشان دارند با دهان هایشان منی گویند و خدا به آنچه پنهان می کنند، داناتر است.

4( هر چه را که با دهان هایشان می گویند در دل هایشان نیست و خداوند به هر چه که پنهان می کنند، داناست.
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458- »إن أشّد الّناس ُحمقاً الذی یرید أن ینفعک َفیرضّک فإیّاک و مصادقته!«:

1( بی گامن، نادان ترین مردم کسی است که می خواهد به تو سود رساند، پس به تو رضر می رساند؛ لذا از دوستی او برحذر باش! 

2( قطعاً حامقت کسی شدیدتر است که بخواهد به تو سودی برساند ولی رضر می رساند، پس بر تو باد دوری از دوستی او! 

3( آن کس که بخواهد به تو سود برساند و در عوض به تو رضر برساند، احمق ترین مردم است، پس مبادا با او دوستی کنی! 

4( جاهل ترین انسان ها آن است که قصد از تو سود بردن دارد و رضر می رساند، پس بر تو باد دوری از دوستی  همراهی او!

459- »عندما ال نشعُر بخوٍف فی أعامق ضمیرنا إاّل الخوف من الله عندئٍذ قد توکّلنا علیه توکّالً!«:

1( وقتی در اعامق وجودمان ترسی جز ترس از خدا احساس منی کنیم، در این زمان قطعاً بر او توکّل کرده ایم!

2( هر گاه در درومنان فقط خوف از خدا را احساس کنیم، در این هنگام بر او توکّلی حقیقی کرده ایم!

3( وقتی در اعامق وجودمان جز خوف از خدا منی یابیم، در این هنگام است که حقیقتاً بر او توکّل می کنیم!

4( هنگامی که در انتهای درومنان ترسی جز از خدا احساس منی کنیم، در این هنگام توکّلی واقعی بر او کرده ایم!

460– )و ال تیأسوا ِمن َروح الله إنه ال ییأُس من َروح الله إاّل القوُم الکافرون(:

1( از رحمت خدا ناامید نشوید؛ زیرا فقط گروه کافران از رحمت خدا ناامید می شوند.

2( نباید از رحمت خدا ناامید شوید؛ زیرا جز گروه کافران هیچ کس از رحمت خدا ناامید منی گردد.

3( از رحمت الهی مأیوس منی شوید؛ چرا که گروه کافران هستند که از رحمت خدا ناامید می شوند.

4( از رحمت خدا مأیوس نشوید؛ زیرا از رحمت الهی جز قوم کافران نباید مأیوس شوند.

461 – »عندما رجَع القوُم قاموا مِبُحاکمة إبراهیم علیه السالم ألنهم َرأوا أصناَمهم املکّسة!«:

1( هنگامی که قوم برگشتند، اقدام به محاکمه کردن ابراهیم علیه السالم کردند؛ زیرا آن ها بت های شکسته شان را دیدند!

2( هنگامی که قوم بازگشتند، به محاکمه ابراهیم علیه السالم برخاستند؛ پس آن ها بت هایشان را شکسته شده دیدند!

3( هنگام بازگشت، قوم اقدام به محاکمه کردن ابراهیم علیه السالم کردند برای اینکه بت های شکسته شده را دیدند!

4( هنگامی که مردم برگشتند، برای محاکمه ابراهیم علیه السالم به پا خاستند؛ زیرا ایشان بت های شکسته شده را دیدند!

462 – »کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یَدعونا إلی الله ُمحاوالً أْن یتم مکارم األخالق!«:

1( پیامرب صلی الله علیه و آله و سلم تالش می کرد با دعوت کردن ما به سوی خداوند، نیکی های اخالق را کامل مناید!

2( پیامرب صلی الله علیه و آله و سلم ما را به سوی الله فرا خواند در حالی که تالش می کرد نیکی های اخالقی را به امتام برساند!

3( پیامرب صلی الله علیه و آله و سلم ما را به سوی خداوند دعوت می کرد در حالی که تالش داشت نیکی های اخالق را کامل کند!

4( پیامرب صلی الله علیه و آله و سلم ما را به سوی خداوند دعوت کرده بود و تالش می کرد که نیکی های اخالق را کامل فرماید!

463- )یَُقولُوَن بأْفواِهِهْم ما لَْیَس فی ُقلُوِبِهْم َو اللَُّه أْعلَُم مِبا یَکُْتُموَن(:

1( با دهان هایشان چیزی را می گویند که در دل هایشان نیست و خدا به آنچه پنهان می کنند، داناتر است.

2( با دهان هایشان چیزهایی را که در دل هایشان نیست می گویند و خداوند می داند آنچه را که پنهان می کنید.

3( آنچه را در دلشان دارند با دهان هایشان منی گویند و خدا به آنچه پنهان می کنند، داناتر است.

4( هر چه را که با دهان هایشان می گویند در دل هایشان نیست و خداوند به هر چه که پنهان می کنند، داناست.
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464– »الّذیَن یَْبنوَن مساجَد َو یُجرون أنهاراً، سوف یَْغِفُر اللُّه لَهم بعَد َموتِِهم!«:

1( کسانی که مسجدهایی را می سازند و رودهایی را جاری می کنند، خداوند بعد از مرگشان، آن ها را خواهد آمرزید!

2( کسانی که مسجدهایی را بسازند و رودهایی را جاری کنند، بعد از مرگشان آمرزیده می شوند!

3( خداوند کسانی را پس از مرگشان خواهد آمرزید که مساجدی را بسازند و رودهایی را جاری کنند!

4( کسانی که مساجدی را ساخته، رودهایی را جاری کرده اند، بعد از وفاتشان، خداوند آن ها را خواهد آمرزید!

ّیاَرِة إلَی أماکََن کَالِجباِل و َشواِطِئ الِبحاِر!«: 465 – »کاَن الوالُِد یُساِفُر فی املاضی َمَع أصِدقائِِه بالسَّ

1( پدر در گذشته با دوستانش با خودرو به مکان هایی مانند کوه ها و ساحل های دریاها سفر می کرد!

2( پدر در گذشته همراه خودروی دوستش در مکان هایی مانند کوه ها و ساحل دریاها سفر کرد!

3( پدر همراه همکاران گذشته خویش با خودرو به سوی مکان هایی مانند کوه و ساحل های دریاها سفر می کند!

4( در گذشته، پدر با دوستان خود به وسیله خودرو به مکان هایی مانند کوه و ساحل دریاها سفر می کرد!

466– »یَِجُب َعلَیَّ أْن اَُسلَِّم َقْبَل الّتکلُِّم و ال أْجَرَح اآلَخریَن ِبلسانی!«:

1( الزم است که قبل از سخن گفنت، سالم کنم و دیگران را با زبانم زخمی نکنم!

2( قبل از سخن گفنت، سالم می کنم و با زبانم دیگران را زخمی منی کنم!

3( بر من واجب است که پیش از سخن گفنت، سالم کنم و دیگران را هم مجروح نکنم!

4( باید که پیش از سخن گفنت، سالم کنم و دیگران به وسیله زبان مجروح نشوند!

رِس َجّیداً!«: نا َو أنا ال أْسَتطیُع أْن أسَتمَع إلی الدَّ 467– »َقد نُِقَل َعدٌد کثیٌر ِمَن التَّالمیِذ إلی َصفِّ

1( دانش آموزان زیادی را به کالس ما منتقل کرده اند و من منی توانم درس را به خوبی بشنوم!

2( تعداد زیادی دانش آموز به کالسامن منتقل شد و من نتوانستم که خوب به درس گوش کنم!

3( تعداد زیادی از دانش آموزان به کالس ما منتقل شده اند و من منی توانم به خوبی به درس گوش دهم!

4( عّده زیادی از شاگردان کالسامن منتقل شده اند و من منی توانم درس ها را خوب بشنوم!

468– »کانَْت والدتی قد أوَصْتنی أْن أتََعلََّم لَُغَة الَعرَِب و أنِْطَقها َوْفقاً للََهجاتِِهُم املُْخَتلَِفِة!«:

1( مادرم به من سفارش می کرد که زبان عربی را یاد بگیرم و بر اساس لهجه های گوناگونشان با آنان سخن بگویم!

2( مادرم به من وصیت کرده بود که زبان اعراب را یاد دهم و بر اساس لهجه های مختلف آنان سخن بگویم!

3( مادرم مرا به یادگیری زبان عرب ها توصیه می کرد تا بر اساس لهجه های متفاوتش آن را بر زبان آورم!

4( مادرم به من سفارش کرده بود که زبان عرب ها را فراگیرم و آن را بر اساس لهجه های گوناگونشان بر زبان آورم!

469– »تنمو تلک البذوُر و تَصیُر أشجاراً یَبلُغ عمرها أکرث ِمن ألف سنٍة!« آن دانه ها ....................

1( رشد می کنند و درختانی خواهند شد که عمر آن ها بیش از هزار سال می باشد!

2( پس از رشد، درختانی می شوند که عمری بیش از هزار سال دارند!

3( رشد می کنند و درختانی می شوند که عمرشان به هزار سال می رسد!

4( رشد می کنند و درختانی می گردند که عمرشان به بیش از هزار سال می رسد!
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470- )َو رَضََب لَنا مثالً و نسَی َخلَقه قاَل َمن یُحِیی الِعظام و هی رمیم(:

1( و در حالی که آفرینش نخستین را فراموش کرده بود، برای ما مثلی زد و گفت چه کسی این استخوان های پوسیده را زنده می کند؟

2( و برای ما مثلی می زند و آفرینش خود را فراموش می کند و می گوید کیست آن که استخوان ها را زنده کند حال آنکه پوسیده اند؟

3( و برای ما مثالی زد و آفزینش خود را فراموش کرد و گفت چه کسی استخوان ها را در حالی که پوسیده اند، زنده می کند؟

4( و مثالی برای ما آورد و آفرینش خویش را از یاد برد و گفت چه کسی استخوان ها را در حالی که از بین رفته اند، دوباره جمع می کند؟

471– »یَنقل الّنفط ِمن اآلبار إلی املصافی عرب األنابیب ثم تُنَقل مشتّقاته إلی محطّات الوقود!«:

1( نفت از راه لوله ها از چاه ها به پاالیشگاه ها انتقال می یابد سپس مشتّقات آن به ایستگاه های سوخت منتقل می شود!

2( نفت را به وسیله لوله هایی از چاه ها به پاالیشگاه ها رسانده و سپس فراورده های آن را به ایستگاه های سوخت انتقال می دهند!

3( نفت از پاالیشگاه ها به وسیله لوله هایی به بنادر منتقل می شود و سپس مشتّقات آن به ایستگاه های سوخت فرستاده می شود!

4( انتقال نفت از طریق لوله به چاه ها یا پاالیشگاه ها صورت می گیرد و سپس فراورده های آن به ایستگاه سوخت منتقل می شود!

472– »یَعتقد علامء علم األحیاء أّن الّدالفین تؤّدی حرکات جامعّیة و تستطیع أْن تُغّنی بإستخدام أصوات معّینة!«: دانشمندان زیست شناسی ....................

1( اعتقادشان بر این است که دلفین حرکت هایش اجتامعی است و قادر است با صداهایی آواز بخواند!

2( اعتقادشان بر این بوده است که دلفین ها حرکاتی دسته جمعی انجام می دهند و با صداهایی خاص توانایی آواز خواندن دارند!

3( معتقدند که حرکات دلفین ها دسته جمعی انجام می شود و آن ها می توانند با صدایی مشّخص آواز بخوانند!

4( اعتقاد دارند که دلفین ها حرکاتی دسته جمعی انجام می دهند و می توانند با به کارگیری صداهایی معیّن آواز بخوانند!

473– »من رأی منکم أحداً یدعو إلی الّتفرقة فهو عمیل العدو أو جاهل ال یعلَم ما یفعل!«:

1( اگر کسی از شام فردی را ببیند که تفرقه ایجاد می کند، او مزدور دشمن است یا جاهلی است که منی فهمد چه می کند!

2( هر کسی از شام مشاهده کند که به تفرقه دعوت می شود، پس او یا مزدور دشمن است یا جاهلی است که منی داند چه کرده است!

3( چنانچه کسی از بین شام ببیند که فردی به تفرقه فرا می خواند، یقیناً او از مزدوران دشمن است یا نادانی است که ندانسته چه می کند!

4( هر کس از شام کسی را ببیند که به تفرقه فرا می خواند، پس او مزدور دشمن است یا نادانی است که منی داند چه می کند!

474– »قد استطاعت الحرباء أن تغّیر لونها مبا یتناسب مع الّنبات الّتی تَِقف علیها حّتی تَحمی نفسها ِمن األخطار!«: آفتاب پرست ....................

1( توانسته است که رنگ خود را به تناسب با گیاهی که روی آن می ایستد، تغییر دهد تا خود را از خطرات حفظ مناید!

2( توانایی اش در آن است که رنگ خود را به تناسب گیاهی که روی آن ایستاده است، تغییر می دهد تا خود را از خطرات مصون بدارد!

3( تغییر رنگ دادنش، هامهنگ با گیاهی که روی آن می ایستد، او را قادر ساخته است که از خود در برابر خطرات حامیت کند!

4( گاهی اوقات می تواند رنگ خود را متناسب با گیاهانی که رویشان می ایستد، تغییر دهد و خود را از خطرات حفظ کند!

ثَنا القرآُن الکریم دامئاً عن سیرة األنبیاء املرسلین و إنقاذ قومهم من عبادة کّل صنٍم و َسُیحّدث أیضاً إلی یوم القیامة!«: 475- »قد حدَّ

1( قرآن کریم با ما درباره روش های پیامربان مرسل و نجات قوم آن ها از پرستش بت ها سخن گفته و تا روز قیامت خواهد گفت!

2( قرآن کریم همواره با ما درباره رسگذشت پیامربان فرستاده شده و نجات قومشان از پرستش هر بتی سخن گفته و تا روز قیامت نیز سخن خواهد گفت!

3( قرآن کریم همواره درباره رسگذشت پیامربان فرستاده شده و نجات مردم از پرستش هر بتی سخن گفته است و تا روز قیامت نیز سخن خواهد گفت!

4( قرآن کریم با ما درباره رسگذشت پیامربان فرستاده شده و رها کردن مردمانشان از عبادت همه بت ها سخن گفته است و تا روز قیامت نیز همواره سخن خواهد گفت!
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470- )َو رَضََب لَنا مثالً و نسَی َخلَقه قاَل َمن یُحِیی الِعظام و هی رمیم(:

1( و در حالی که آفرینش نخستین را فراموش کرده بود، برای ما مثلی زد و گفت چه کسی این استخوان های پوسیده را زنده می کند؟

2( و برای ما مثلی می زند و آفرینش خود را فراموش می کند و می گوید کیست آن که استخوان ها را زنده کند حال آنکه پوسیده اند؟

3( و برای ما مثالی زد و آفزینش خود را فراموش کرد و گفت چه کسی استخوان ها را در حالی که پوسیده اند، زنده می کند؟

4( و مثالی برای ما آورد و آفرینش خویش را از یاد برد و گفت چه کسی استخوان ها را در حالی که از بین رفته اند، دوباره جمع می کند؟

471– »یَنقل الّنفط ِمن اآلبار إلی املصافی عرب األنابیب ثم تُنَقل مشتّقاته إلی محطّات الوقود!«:

1( نفت از راه لوله ها از چاه ها به پاالیشگاه ها انتقال می یابد سپس مشتّقات آن به ایستگاه های سوخت منتقل می شود!

2( نفت را به وسیله لوله هایی از چاه ها به پاالیشگاه ها رسانده و سپس فراورده های آن را به ایستگاه های سوخت انتقال می دهند!

3( نفت از پاالیشگاه ها به وسیله لوله هایی به بنادر منتقل می شود و سپس مشتّقات آن به ایستگاه های سوخت فرستاده می شود!

4( انتقال نفت از طریق لوله به چاه ها یا پاالیشگاه ها صورت می گیرد و سپس فراورده های آن به ایستگاه سوخت منتقل می شود!

472– »یَعتقد علامء علم األحیاء أّن الّدالفین تؤّدی حرکات جامعّیة و تستطیع أْن تُغّنی بإستخدام أصوات معّینة!«: دانشمندان زیست شناسی ....................

1( اعتقادشان بر این است که دلفین حرکت هایش اجتامعی است و قادر است با صداهایی آواز بخواند!

2( اعتقادشان بر این بوده است که دلفین ها حرکاتی دسته جمعی انجام می دهند و با صداهایی خاص توانایی آواز خواندن دارند!

3( معتقدند که حرکات دلفین ها دسته جمعی انجام می شود و آن ها می توانند با صدایی مشّخص آواز بخوانند!

4( اعتقاد دارند که دلفین ها حرکاتی دسته جمعی انجام می دهند و می توانند با به کارگیری صداهایی معیّن آواز بخوانند!

473– »من رأی منکم أحداً یدعو إلی الّتفرقة فهو عمیل العدو أو جاهل ال یعلَم ما یفعل!«:

1( اگر کسی از شام فردی را ببیند که تفرقه ایجاد می کند، او مزدور دشمن است یا جاهلی است که منی فهمد چه می کند!

2( هر کسی از شام مشاهده کند که به تفرقه دعوت می شود، پس او یا مزدور دشمن است یا جاهلی است که منی داند چه کرده است!

3( چنانچه کسی از بین شام ببیند که فردی به تفرقه فرا می خواند، یقیناً او از مزدوران دشمن است یا نادانی است که ندانسته چه می کند!

4( هر کس از شام کسی را ببیند که به تفرقه فرا می خواند، پس او مزدور دشمن است یا نادانی است که منی داند چه می کند!

474– »قد استطاعت الحرباء أن تغّیر لونها مبا یتناسب مع الّنبات الّتی تَِقف علیها حّتی تَحمی نفسها ِمن األخطار!«: آفتاب پرست ....................

1( توانسته است که رنگ خود را به تناسب با گیاهی که روی آن می ایستد، تغییر دهد تا خود را از خطرات حفظ مناید!

2( توانایی اش در آن است که رنگ خود را به تناسب گیاهی که روی آن ایستاده است، تغییر می دهد تا خود را از خطرات مصون بدارد!

3( تغییر رنگ دادنش، هامهنگ با گیاهی که روی آن می ایستد، او را قادر ساخته است که از خود در برابر خطرات حامیت کند!

4( گاهی اوقات می تواند رنگ خود را متناسب با گیاهانی که رویشان می ایستد، تغییر دهد و خود را از خطرات حفظ کند!

ثَنا القرآُن الکریم دامئاً عن سیرة األنبیاء املرسلین و إنقاذ قومهم من عبادة کّل صنٍم و َسُیحّدث أیضاً إلی یوم القیامة!«: 475- »قد حدَّ

1( قرآن کریم با ما درباره روش های پیامربان مرسل و نجات قوم آن ها از پرستش بت ها سخن گفته و تا روز قیامت خواهد گفت!

2( قرآن کریم همواره با ما درباره رسگذشت پیامربان فرستاده شده و نجات قومشان از پرستش هر بتی سخن گفته و تا روز قیامت نیز سخن خواهد گفت!

3( قرآن کریم همواره درباره رسگذشت پیامربان فرستاده شده و نجات مردم از پرستش هر بتی سخن گفته است و تا روز قیامت نیز سخن خواهد گفت!

4( قرآن کریم با ما درباره رسگذشت پیامربان فرستاده شده و رها کردن مردمانشان از عبادت همه بت ها سخن گفته است و تا روز قیامت نیز همواره سخن خواهد گفت!
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476– »َسُنقیم مصانَع ُمجّدین حّتی نصنع ما یحتاج إلیه شعبنا!«:

1( کارخانه هایی را تالشگرانه بر پا خواهیم کرد تا آنچه را ملت ما به آن احتیاج دارد، بسازیم!

2( کارخانه ها را با تالش خواهیم ساخت تا چیزهایی را که ملت ما به آن نیازمند است، بسازیم!

3( کارخانه هایی را به پا خواهیم کرد تا با تالش فراوان آنچه را ملت ما به آن نیاز دارد، بسازیم!

4( کارخانه ها را بر پا خواهیم کرد تا با تالش خود چیزهایی را که ملت به آن احتیاج دارد، بسازیم!

477– )ربَّنا إننا سمعنا ُمنادیاً یُنادی لإلیامن أن آِمنوا بربّکم فآمنا(: پروردگارا ....................

1( ما صدایی را شنیدیم که دعوت کننده به ایامن بود و می خواست که به پروردگارتان ایامن بیاورید، پس ایامن آوردیم.

2( قطعاً ما صدایی را شنیدیم که ما را به ایامن دعوت می کرد که به پروردگارتان ایامن بیاورید، پس ایامن آوردیم.

3( ما صدای پیام دهنده تو را شنیدیم که ما را به ایامن دعوت کرد که به پروردگارتان ایامن بیاورید، پس ایامن می آوریم.

4( قطعاً ما صدای پیام دهنده ای را شنیدیم که به ایامن دعوت می کرد که به پروردگارتان ایامن بیاورید، پس ما ایامن آوردیم.

مهام علی َعملِهام القبیح!«: 478 – »تضارب هذان الّتلمیذان فتدّخل املدیر و نصَحُهام و ندَّ

1( این دو دانش آموز یکدیگر را زدند، مدیر داخل شد و با نصیحت آن ها را به خاطر کار زشت پشیامن کرد!

2( این دو دانش آموز با هم زد و خورد کردند، مدیر وارد شده نصیحتشان کرد و آن ها را به خاطر کار زشتشان رسزنش کرد!

3( این دو دانش آموز همدیگر را زدند، مدیر دخالت کرد و نصیحتشان کرد و آن ها را برای کار زشتشان پشیامن کرد!

4( این دو دانش آموز یکدیگر را زدند، پس مدیر دخالت کرد و آن ها را پند و اندرز داد و آن ها به خاطر کار زشتشان پشیامن شدند!

479– »اُشاِهُد أعضا ارُسَتی َفرَِحًة و هم ینتظرون الرکوب علی الطّائرة للّذهاب إلی کربالء املقّدسة!«:

1( اعضای خانواده ام را با خوشحالی می بینم در حالی که آن ها منتظر سوار شدن بر هواپیام برای رفنت به کربالی مقّدس هستند!

2( اعضای شادمان خانواده ام را می بینم و آن ها انتظار سوار شدن بر هواپیام را برای رفنت به کربالی مقّدس می کشیدند!

3( با شادی اعضای خانواده ام را می بینم در حالی که آن ها منتظر سوار شدن بر هواپیامیی برای رفنت به کربالی مقّدس بودند!

4( اعضای شاد خانواده ام را می بینم و آن ها منتظر سوار شدن بر هواپیامیی برای عازم شدن به کربال بودند!

480- »لیس للمرء شیء إال ما َسعی و أن سعیه سوف یُشاَهد ثم یُجزی جزاًء بالغاً!«:

1( انسان فقط آنچه که برایش تالش کند، در اختیار دارد و سعی خود را خواهد دید سپس پاداش کاملی به او داده می شود!

2( برای انسان چیزی وجود ندارد جز تالشش و به انسان مثره تالش او را نشان می دهند سپس به طور کامل پاداش می گیرد!

3( هامنا برای انسان فقط آنچه که برایش تالش کرده است، باقی است و تالش او دیده خواهد شد سپس پاداش کاملی به او می دهند!

4( انسان چیزی جز آنچه تالش کرده است، ندارد و سعی او دیده خواهد شد سپس به شکل کاملی پاداش داده می شود!

481– »عندما یبتعد الطائر عن ُعشه ابتعاداً کثیراً و یتأکّد من خداع العدّو یرجع إلی الوکن رجوعاً رسیعاً!«:

1( هنگامی که پرنده از آشیانه اش بسیار دور می شود و از فریب دادن دشمن مطمنئ می شود، به رسعت به النه باز می گردد!

2( زمانی که پرنده از النه اش فاصله زیاد می گیرد و از فریب خوردن دشمن اطمینان می یابد، با رسعت به النه اش باز می گردد!

3( پرنده زمانی به رسعت به آشیانه بر می گردد که از النه اش خیلی دور شده باشد و از فریب دشمن مطمنئ شده باشد !

4( پرنده هنگامی که خیلی از النه اش دور می شود، تأکید دارد که دشمن را فریب بدهد و سپس رسیعاً به النه اش بر می گردد!
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482– »علی اإلنسان أن یستفید من النَِّعم فی طریق الکامل ألّن َمن مل یَنتفع بها فی سبیل الحّق فقد ضیَّعها ِمن دون الحّجة!«: انسان باید ....................

1( از نعمت ها در راه تکامل بهره بربد؛ زیرا کسی که با آن ها در راه حّق سود نرسانَد، آن ها را بی دلیل ضایع منوده است!

2( در راه تکامل خویش از نعمت ها استفاده کند؛ زیرا هر کسی که از آن در راه حّق سود نرََبد، آن ها را از روی سادگی تباه منوده است!

3( از نعمت ها در راه کامل استفاده مناید؛ چرا که هر کس از آن ها در راه حق سود نرََبد، آن ها را بدون دلیل تباه کرده است!

4( از نعمت ها در راه حّق سود بربد و اال آن ها را از روی نادانی تباه ساخته است، زیرا استفاده از آن ها در راه کامل واجب است!

483– »کان کریستی براون قد اُصیَب بالّشلَل الّدماغی و مل یکن قادراً علی الّتکلّم و الّسیر و قدمه الیسی هی العضو الوحید املتحرّک ِمن بین أطرافه األربعة!«: 

کریستی براون ....................

1( که دچار سکته مغزی بود، توان سخن گفنت و راه رفنت را نداشت و در بین دست و پاهای او فقط پای چپ او قادر به حرکت بود!

2( دچار فلج مغزی شده بود و قادر به سخن گفنت و راه رفنت نبود و پای چپ او، تنها عضو متحّرک در بین چهار دست و پایش بود!

3( که با فلج مغزی دچار آسیب شده بود، قادر به حرف زدن و راه رفنت نبود، پای چپ او در بین چهار طرفش متحّرک او بود!

4( دچار سکته مغزی شده بود و منی توانست راه برود یا حرف بزند و پای چپش تنها عضو متحّرک او در بین دست و پاهای او بود!

484– »یا إخوتی األعزّاء! إعلَموا أّن املوت یأتی بغتًة فال یَغرْرکم طول األمل و أنتم مشغولون بالّدنیا!«:

1( ای برادران عزیز من! باید بدانید که مرگ ناگهانی می آید، پس فریب آرزوهای طوالنی را نخورید در حالی که مشغول دنیا هستید!

2( ای برادران عزیز من! بدانید مرگ در حالی که شام مشغول دنیا هستید، ناگهان می آید، پس نباید آرزوهای بلند فریبتان بدهد!

3( برادران عزیز من! بدانید که مرگ به طور ناگهانی می آید، پس بلندی آرزو نباید شام را بفریبد در حالی که شام رسگرم دنیا هستید!

4( ای برادران من که عزیز هستید! بدانید که مرگ ناگهانی می آید، پس در حالی که مشغول دنیا هستید، آرزوی بلند فریبتان ندهد!

485- )إن تنصوا الله یَنُصکم و یُثبت أقدامکم(:

1( هر کس خدا را یاری کند، خدا او را یاری می کند و گام هایش را استوار می کند.

2( اگر خدا را یاری کنید، شام را یاری می کند و گام هایتان را استوار می سازد.

3( چنانچه خدا را یاری کنید، یاری داده می شوید و گام هایتان استوار می گردد.

4( قطعاً خدا را یاری کنید تا او نیز شام را یاری کند و گام هایتان را استوار سازد.

486– »ال یرضُّ أصدقاَءه بسلوکه إاّل الطالب املشاغب فَعسی أن یکون ِمن النادمین فی النهایَة!«:

1( فقط دانش آموز شلوغ با رفتارش به دوستانش زیان می رساند، پس شاید در پایان از پشیامن ها باشد!

2( دانش آموز اخاللگر فقط به دوستانش با رفتارش آسیب می رساند، پس شاید در انتها پشیامن گردد!

3( با رفتارش به دوستانش زیان منی رساند مگر دانش آموز اخاللگر و شاید در آخر پشیامن گردد!

4( در بین دوستانش کسی جز دانش آموز اخاللگر رضر منی کند و امید است در پایان از پشیامن ها باشد!

487– »کان صدیقی یُؤکد علی کالمه تأکیدا حّتی یُصدقه أصدقائه و ال یکذبوه!«:

1( دوستم قطعاً بر کالمش تأکید می کند تا دوستانش آن را تأیید کنند و او را تکذیب نکنند!

2( دوستم همواره بر سخنش تأکید می کرد تا دوستانش آن را تأیید کنند و به او دروغ نگویند!

3( دوستم حتامً بر سخش تأکید می کند تا دوستانش آن را باور کنند و تکذیبش نکنند!

4( دوستم بر سخنانش بسیار تأکید می کرد تا دوستانش او را باور کنند و آن را تکذیب منی کنند!
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482– »علی اإلنسان أن یستفید من النَِّعم فی طریق الکامل ألّن َمن مل یَنتفع بها فی سبیل الحّق فقد ضیَّعها ِمن دون الحّجة!«: انسان باید ....................

1( از نعمت ها در راه تکامل بهره بربد؛ زیرا کسی که با آن ها در راه حّق سود نرسانَد، آن ها را بی دلیل ضایع منوده است!

2( در راه تکامل خویش از نعمت ها استفاده کند؛ زیرا هر کسی که از آن در راه حّق سود نرََبد، آن ها را از روی سادگی تباه منوده است!

3( از نعمت ها در راه کامل استفاده مناید؛ چرا که هر کس از آن ها در راه حق سود نرََبد، آن ها را بدون دلیل تباه کرده است!

4( از نعمت ها در راه حّق سود بربد و اال آن ها را از روی نادانی تباه ساخته است، زیرا استفاده از آن ها در راه کامل واجب است!

483– »کان کریستی براون قد اُصیَب بالّشلَل الّدماغی و مل یکن قادراً علی الّتکلّم و الّسیر و قدمه الیسی هی العضو الوحید املتحرّک ِمن بین أطرافه األربعة!«: 

کریستی براون ....................

1( که دچار سکته مغزی بود، توان سخن گفنت و راه رفنت را نداشت و در بین دست و پاهای او فقط پای چپ او قادر به حرکت بود!

2( دچار فلج مغزی شده بود و قادر به سخن گفنت و راه رفنت نبود و پای چپ او، تنها عضو متحّرک در بین چهار دست و پایش بود!

3( که با فلج مغزی دچار آسیب شده بود، قادر به حرف زدن و راه رفنت نبود، پای چپ او در بین چهار طرفش متحّرک او بود!

4( دچار سکته مغزی شده بود و منی توانست راه برود یا حرف بزند و پای چپش تنها عضو متحّرک او در بین دست و پاهای او بود!

484– »یا إخوتی األعزّاء! إعلَموا أّن املوت یأتی بغتًة فال یَغرْرکم طول األمل و أنتم مشغولون بالّدنیا!«:

1( ای برادران عزیز من! باید بدانید که مرگ ناگهانی می آید، پس فریب آرزوهای طوالنی را نخورید در حالی که مشغول دنیا هستید!

2( ای برادران عزیز من! بدانید مرگ در حالی که شام مشغول دنیا هستید، ناگهان می آید، پس نباید آرزوهای بلند فریبتان بدهد!

3( برادران عزیز من! بدانید که مرگ به طور ناگهانی می آید، پس بلندی آرزو نباید شام را بفریبد در حالی که شام رسگرم دنیا هستید!

4( ای برادران من که عزیز هستید! بدانید که مرگ ناگهانی می آید، پس در حالی که مشغول دنیا هستید، آرزوی بلند فریبتان ندهد!

485- )إن تنصوا الله یَنُصکم و یُثبت أقدامکم(:

1( هر کس خدا را یاری کند، خدا او را یاری می کند و گام هایش را استوار می کند.

2( اگر خدا را یاری کنید، شام را یاری می کند و گام هایتان را استوار می سازد.

3( چنانچه خدا را یاری کنید، یاری داده می شوید و گام هایتان استوار می گردد.

4( قطعاً خدا را یاری کنید تا او نیز شام را یاری کند و گام هایتان را استوار سازد.

486– »ال یرضُّ أصدقاَءه بسلوکه إاّل الطالب املشاغب فَعسی أن یکون ِمن النادمین فی النهایَة!«:

1( فقط دانش آموز شلوغ با رفتارش به دوستانش زیان می رساند، پس شاید در پایان از پشیامن ها باشد!

2( دانش آموز اخاللگر فقط به دوستانش با رفتارش آسیب می رساند، پس شاید در انتها پشیامن گردد!

3( با رفتارش به دوستانش زیان منی رساند مگر دانش آموز اخاللگر و شاید در آخر پشیامن گردد!

4( در بین دوستانش کسی جز دانش آموز اخاللگر رضر منی کند و امید است در پایان از پشیامن ها باشد!

487– »کان صدیقی یُؤکد علی کالمه تأکیدا حّتی یُصدقه أصدقائه و ال یکذبوه!«:

1( دوستم قطعاً بر کالمش تأکید می کند تا دوستانش آن را تأیید کنند و او را تکذیب نکنند!

2( دوستم همواره بر سخنش تأکید می کرد تا دوستانش آن را تأیید کنند و به او دروغ نگویند!

3( دوستم حتامً بر سخش تأکید می کند تا دوستانش آن را باور کنند و تکذیبش نکنند!

4( دوستم بر سخنانش بسیار تأکید می کرد تا دوستانش او را باور کنند و آن را تکذیب منی کنند!
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488- »نجدُّ دامئاً حّتی نبلغ املکانة العالیة فی حیاتنا و ننفَع ُمجتمَعنا!«:

1( ما همواره تالش می کنیم تا به جایگاه واال در زندگی مان برسیم و به جامعه مان سود برسانیم!

2( ما دامئاً در حال تالش هستیم تا به جایگاهی باال در زندگی مان برسیم و جامعه مان از ما سود بربد!

3( در زندگی مان بسیار تالش می کنیم تا به جایگاه واال برسیم و از زندگی مان سود بربیم!

4( همواره تالش می کنیم برای رسیدن به جایگاهی واال در زندگی تا به جامعه مان سود برسانیم!

489– »قد تَقّدم العلامء املسلمون فی املجاالت املختلفة تقّدماً تعرتف به الجوامع الغربّیة!«:

1( دانشمندان مسلامن در زمینه های مختلف به گونه ای پیشفت می کنند که جوامع غربی به آن اعرتاف می کنند!

2( دانشمندان مسلامن در زمینه های گوناگون چنان پیشفت کردند که کشورهای غربی به آن اعرتاف کرده اند!

3( دانشمندان مسلامن در زمینه های مختلف پیشفتی کرده اند که جوامع غربی هم به آن معرتف هستند!

4( دانشمندان مسلامن در زمینه های مختلف به گونه ای پیشفت کرده اند که جوامع غربی به آن اعرتاف می کنند!

490- »ما کان فی املسجد إاّل جامعتان؛ فجامعٌة کانوا یدعون الله و جامعٌة یتعلّمون و یُفّقهون الجاهل!«:

1( در مسجد فقط دو گروه بودند؛ پس گروهی به درگاه خدا دعا می کردند و گروهی دانش می آموختند و نادان را آموزش می دادند!

2( همه حارضان در مسجد در دو گروه بودند؛ پس یک گروه دعا می کردند و گروه دیگر یاد می گرفتند و به جاهالن آموزش می دادند!
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1( پس از اندکی دخرتی آمد و به سوی پدرش رفت، ولی پدر او را نبوسید و کنار خود ننشاند، لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ناراحت شد!

2( هنگامی که دخرت آمد و نزد پدرش رسید، پدر او را در آغوش نگرفت و نزد خود ننشاند و لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را ناراحت منود!
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493- »استقبلُت العائدین من مکّة املکرّمة مشتاقاً لزیارتهم عندما کنُت فی املطار.«:

1( زمانی که در فرودگاه بودم از بازگشتگان از مّکه مکرمه، با اشتیاق به دیدارشان، استقبال کردم.

2( هنگامی که به فرودگاه رسیدم از بازگشتگان از مّکه مکرمه با حالت شوق به دیدار آن ها استقبال می کنم.

3( از بازگشتگانی از مّکه مکرمه مشتاقانه از حضورشان استقبال کردم وقتی به فرودگاه رسیدم.

4( زمانی که در فرودگاه بودم خواستم از بازگشتگاِن با ذوق از مّکه مکرمه برای زیارت آن ها استقبال کرده باشم.
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494– )... إّن الله لذو فضل علی الّناس ولکّن أکرث الّناس ال یشکرون(:

1( بدون تردید خداوند بر مردم، صاحب بخشش بوده است، ولی بیش تر مردم شکر او را به جا منی آورند.

2( بی گامن خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بیش تر مردم سپاس گزاری منی کنند.

3( قطعاً خداوند بر مردم، بخشنده است، گویی که بیش تر آن ها شکر منی گویند.

4( خداوند، بی شک دارای بخشش بر مردم است، ولی مردم بیش تر وقت ها سپاس گزاری نکرده اند.

495- »إّن اإلعصاَر ظاهرٌة طبیعیة تحدُث سنویاً فی بعض البالد و تثیر الخوف بین الّناس.«:

1( گردباد یک پدیده طبیعی است که ساالنه در برخی کشورها اتفاق می افتد و میان مردم ترس را بر می انگیزد.

2( گردبادها پدیده ای طبیعی اند که هر سال در بعضی از کشورها رخ می دهند و میان مردم وحشت ایجاد می کنند.

3( هامنا بادهای تند در طبیعت، پدیده هایی هستند که ساالنه برخی از کشورها به آن دچار می شوند و ترس میان مردم به وجود می آید.

4( بی تردید گردباد ظاهری طبیعی دارد که هر ساله در برخی از کشورها اتفاق می افتد و ترس را میان مردم بر می انگیزد.

496– )کُلفت مریُم و صدیقاتُها بحفظ تلک القصیدة، ولکنَّهنَّ مل یَحفظهَنا!(:

1( تکلیف مریم و دوستانش خواندن قصیده ای بود که آن را حفظ نکردند!

2( تکلیف مریم و دوستانش حفظ آن قصیده بود، ولی آن را انجان ندادند!

3( مریم و دوست هایش را به حفظ کردن آن قصیده واداشتم ولی آن ها حفظ منی کنند!

4( مریم و دوستش هایش به حفظ کردن آن قصیده مکلّف شدند، ولی آن ها را حفظ نکردند!

497– )و لَاّم رأی املؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله(:

1( و همیشه مؤمنان گروه ها را دیدند و گفتند این چیزی است که خداوند به ما وعده می داد.

2( و آن لحظه که مؤمنان گروه ها را می بینند، می گویند این هامن چیزی است که خدا به ما وعده داده بود.

3( و هنگامی که مؤمنان گروهی را دیدند، گفتند این چیست که خدا آن را به ما وعده داد.

4( و زمانی که مؤمنان گروه ها را دیدند، گفتند این چیزی است که خدا به ما وعده داد.

498– »هل تعرفین أّن العلامء و الکبار کیف تَغلّبوا علی البالیا و علی مشاکل الحیاة؟«:

1( آیا چگونگی غلبه فرزانگان و بزرگان را بر مشکالت و سختی حیات می دانی؟

2( آیا شام می دانید که علام و بزرگان چگونه بر بالها و مشکالت در زندگی غلبه می کردند؟

3( آیا می دانی که دانشمندان و بزرگان چگونه بر سختی ها و مشکالت زندگی غلبه کردند؟

4( آیا می دانید چطور علام و اندیشمندان بر مصائب و دشواری ها در زندگی غلبه می کنند؟

499- »شاهدنا فی الغابة لیالً عرشات أحجار مضیئة استطعنا أن نلتقط الصور بالقرب منها ألنّها کانت تنرش أضواء طبیعّیة!«:

1( شبی در جنگل ده سنگ درخشنده دیدیم که می توانیم در نزدیک آن ها عکس هایی بگیریم، زیرا نورهای طبیعی پخش می کنند!

2( شبانه در جنگلی صدها سنگ درخشان یافتیم که می توانستیم نزدیکشان عکس بگیریم، چون نورهایی طبیعی منتش می کردند!

3( در جنگل شب هنگام ده ها سنگ نورانی دیدیم که توانستیم نزدیکشان عکس بگیریم، زیرا نورهایی طبیعی پخش می کردند!

4( در جنگل شبی ده ها سنگ رنگی مشاهده کردیم که چون نورهای طبیعی داشتند، می توانستیم در نزدیکی شان عکس بگیریم!
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500– »ملّا غرقت السفینة السیاحّیة تجمعت األسامک بسعة فوقها فأرشد، بواسطتها فریق اإلنقاذ إلی الغریقین.«:

1( همین که کشتی گردشگران غرق شد، ماهی ها را باالی خود جمع کرد و این گونه گروه نجات به سوی غرق شده ها هدایت شد!

2( ماهی ها زمانی که کشتی مسافرتی غرق شد، رسیع باالیش تجمع کردند و به واسطه خود گروه امداد را سوی غرق شدگان راهنامیی کردند!

3( وقتی کشتی سیاحتی غرق شد، ماهی های رسیع باالیش جمع شدند، و به این وسیله گروه نجات را به سوی غرق شدگان ارشاد کردند!

4( وقتی کشتی گردشگری غرق شد، رسیعاً ماهی ها باالیش جمع شدند و از طریق آن ها تیم نجات به سوی غرق شده ها راهنامیی شد!

501- )فهذا یوم البعث ولکّنکم کنتم ال تعلمون(:

1( امروز، روز رستاخیز است لکن شام منی دانید!                                            2( این، روز رستاخیز است اّما شام منی دانستید!

3( این روز، روز قیامت است ولی شام منی دانستید!                                        4( این، روز جدایی است ولیکن شام ندانسته بودید!

502– »قد انطوی عامل کبیر فی الجسم الصغیر لإلنسان فلیته یتأّمل فیه لُیدرِک رّس خلقته!«:

1( در جسم کوچک انسان، جهانی بزرگ پیچیده شده است، پس کاش او در آن تأّمل مناید تا راز آفرینشش را دریابد!

2( جهانی بزرگ در پیکر کوچک انسان قرار داده شده است تا او در آن درنگ کند و راز خلقتش را بفهمد!

3( در پیکر انسان که کوچک است، جهان بزرگی پیچیده شده است، امید است که او در آن تأّمل کند و رّس آفرینش خود را درک مناید!

4( جهانی بزرگ تر در جسم کوچک انسان قرار داده شده است، پس کاش او با تأّمل در آن، به رّس خلقتش پی بربد!

ا ُهَو إله واِحد(: 503- )قاَل اللُه ال تَتِخُذوا إِلَهْیِن أثَنیِن إمنَّ

1( الله فرمود نباید دو خدا بگیرید، او تنها خدای واحد است!                       2( خداوند فرمود خدای دوم نگیرید، او خدایی واحد است!

3( الله فرمود دو خدا نگیرید، او فقط یک خداست!                       4( خداوند فرمود دو خدا نگیرید، اوست که فقط خدای واحد است!

504– »أخذت الحرارة تزید فی منتصف النهار فکادت الشمس تحرق وجهی إن مل تکن لدّی مظلة تحمی رأسی!«:

1( حرارت در وسط روز رشوع کرد زیاد شود و نزدیک بود خورشید صورتم را بسوزاند، اگر چرتی نبود تا رسم را حفظ کند!

2( گرما در نصف روز زیاد شده بود و اگر چرتی نداشتم تا با آن از رسم محافظت کنم، نزدیک بود خورشید صورتم را بسوزاند!

3( حرارت در وسط روز رشوع کرد افزایش یابد و خورشید داشت چهره ام را می سوزاند، اگر چرتی نزدم نبود که از رسم محافظت کند!

4( گرما در میانه روز رشوع به افزایش کرد و اگر چرتی نداشتم که از رسم محافظت می کرد، نزدیک بود خورشید چهره ام را بسوزاند!

505– »إذا مل تعمل أجهزتک الکهربائیة جیداً فاجعل تصلیحها أّول أعاملک ألنه أقل کلفة من تعویضها!«:

1( هر گاه دستگاه های برقی ات به خوبی کار منی کردند، تعمیر کردنشان را در اولویت کارهایت بگذار، چرا که آن هزینه ای کم تر از عوض کردنشان دارد!

2( اگر وسایل برقی ات به خوبی کار منی کنند، تعمیر کردن آن ها کار اولت باشد، زیرا این کار از تعویض آن ها هزینه کم تری دارد!

3( هر وقت دستگاه های برقی ات خوب کار نکردند، تعمیر کردنشان را نخستین کارهایت قرار بده، زیرا آن از عوض کردنشان کم هزینه تر است!

4( هر گاه دستگاه های برقی خوب کار نکردند، اولین کارهایت تعمیر کردن آن ها باشد، زیرا آن کم هزینه تر از عوض کردنشان است!

506– »ال یزال الناس یکرمون من ال یحّب أن یظلمهم کام ال یقبل أن یُظلم!«:

1( مردم همیشه کسی را کریم می دانند که دوست منی دارد به آن ها ظلم شود، هامن طور که منی پذیرد ظلم کند!

2( همواره مردم کسی را ارجمند می دارند که دوست ندارد به آن ها ستم کند، هم چنان که منی پذیرد مورد ستم واقع شود!

3( همیشه مردم هر کس را که دوست ندارد به آن ها ستم کند و هم چنین قبول منی کند که به او ستم کنند، گرامی می دارند!

4( مردم منی خواهند کسی را گرامی بدارند که دوست ندارد به آن ها ستم کند هم چنان که قبول منی کند که مورد ستم قرار گیرد!
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507– »الّذی یندم علی ارتکاب املعاصی ساعیاً لتعویضها بالحسنات أهل لغفران ربّه!«:

1( هر کس بر ارتکاب گناهان پشیامن شود و برای جربانشان با نیکی ها کوشش مناید، شایسته آمرزش پروردگار می باشد!

2( آن که بر مرتکب شدن گناهان پشیامن گردد در حالی که برای جربانشان با نیکی ها تالش می کند، شایسته آمرزش پروردگارش است!

3( کسی که بعد از ارتکاب گناه سعی در جربانشان با نیکی ها مناید و پشیامن باشد، شایسته است که پروردگارش او را بیامرزد!

4( آن که بر انجام گناهانش پشیامن شود در حالی که سعی می کند آن ها را با نیکی جربان کند، شایسته غفرانی است از سوی پروردگارش!

508– »مل یَکُن مهندس الّصیانة فی هذا الفندق فاتَّصَل املدیر به لِیأتَی لَِتصلیح املُکَیَّف!«:

1( مهندس تعمیرات در هتل نبود، پس مدیر با او متاس گرفت تا برای تعمیر کولر بیاید! 

2( مهندس تعمیراتی در این هتل وجود ندارد، مدیر با او متاس گرفت تا برای تعمیر کولر بیاید! 

3( مهندس تعمیرات در این هتل نیست، پس مدیر با اومتاس گرفت تا کولر را تعمیر کند! 

4( مهندس تعمیرات در این هتل نبود، پس مدیر با او متاس گرفت تا بیاید برای تعمیر کردن کولر! 

509- )ال یعلم من فی الساموات و األرض الغیب إاّل الله( عیِّن الخطأ:

1( فقط خداوند نهان را در آسامن ها و زمین می داند!  

2( کسی در آسامن ها و زمین غیب را منی داند جز الله!

3( تنها خدا غيب را در آسامن ها و زمین منی داند!     

4( منی داند در آسامن ها و زمین کسی نهان را مگر خداوند!

510- »إْن َدَفعَت سّیئة الّناس بالّتی هی أحسن فإذا الّذی کان عدّوک کأنّه ولّی حمیم!«:

1( چنانچه اشتباهات مردم را با آنچه که بهرت است پاسخ دهی؛ آنگاه کسی که دشمن تو بوده است، دوستی مهربان می شود!

2( اگر که خطای مردم را به بهرتین شیوه پاسخ دهی؛ آنگاه آن کس که دشمن توست مانند دوست صمیمی می شود!

3( هر گاه گناه مردم را به شیوه ای نیکو پاسخ گفتی؛ آنگاه کسی که میان تو با او دشمنی است مانند دوستی مهربان می شود!

4( اگر بدی مردم را به گونه ای که نیکوتر است، دفع کنی؛ آنگاه کسی که دشمن تو بوده است گویی دوستی صمیمی می گردد!

511 – »قد تستطیع الحیوانات بعضها أن تُغّیر لونها مبا یَتناسُب مع بیئة تعیش فیها حّتی تَحمی أنفسها من األخطار!«:

1( قطعاً برخی از حیوانات قادرند که رنگ خود را به تناسب محیطی که در آن زندگی می کنند، تغییر داده و خود را از خطرات حفظ منایند!

2( بعضی از حیوانات می توانند که گاهی رنگ خود را متناسب با آن محیط که در آن زندگی می کنند، تغییر دهند تا از خطر مصون مبانند!

3( شاید برخی حیوانات قادر باشند که رنگشان به تناسب محیط زندگی شان تغییر کند تا خود را از خطرات حفظ کنند!

4( گاهی برخی از حیوانات می توانند که رنگشان را متناسب با محیطی که در آن زندگی می کنند، تغییر دهند تا خود را از خطرات حفظ منایند!

 512 – »ُقل سیروا فی األرض فانظُُروا کیف کان عاقبة الّذین ِمن قبل کان أکرثهم مرشکین فأِقم وجهک للّدین القّیم«: بگو ...........

1( در زمین سیر و سفر کنید تا رسانجام گذشتگان را ببینید؛ بیشرتشان مشک بوده اند، پس تو نیز روی خود را به سمت دین با ارزش کن.

2( سفر کنید در زمین و عاقبت کسانی که از قبل بوده اند را ببینید؛ بسیاری از آن ها مشک بوده اند، پس تو به دینی با ارزش روی آور.

3( در زمین بگردید و بنگرید رسانجام پیشینیان چگونه بوده است؛ بیشرت آن ها مشک بوده اند، پس به دین استوار روی آور.

4( سفر کنید در زمین و مشاهده کنید که رسگذشت افراد قبل شام چگونه است؛ بسیاری از آن ها مشک شدند، پس به سوی دین استوار رویت را قرار ده.
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507– »الّذی یندم علی ارتکاب املعاصی ساعیاً لتعویضها بالحسنات أهل لغفران ربّه!«:

1( هر کس بر ارتکاب گناهان پشیامن شود و برای جربانشان با نیکی ها کوشش مناید، شایسته آمرزش پروردگار می باشد!

2( آن که بر مرتکب شدن گناهان پشیامن گردد در حالی که برای جربانشان با نیکی ها تالش می کند، شایسته آمرزش پروردگارش است!

3( کسی که بعد از ارتکاب گناه سعی در جربانشان با نیکی ها مناید و پشیامن باشد، شایسته است که پروردگارش او را بیامرزد!

4( آن که بر انجام گناهانش پشیامن شود در حالی که سعی می کند آن ها را با نیکی جربان کند، شایسته غفرانی است از سوی پروردگارش!

508– »مل یَکُن مهندس الّصیانة فی هذا الفندق فاتَّصَل املدیر به لِیأتَی لَِتصلیح املُکَیَّف!«:

1( مهندس تعمیرات در هتل نبود، پس مدیر با او متاس گرفت تا برای تعمیر کولر بیاید! 

2( مهندس تعمیراتی در این هتل وجود ندارد، مدیر با او متاس گرفت تا برای تعمیر کولر بیاید! 

3( مهندس تعمیرات در این هتل نیست، پس مدیر با اومتاس گرفت تا کولر را تعمیر کند! 

4( مهندس تعمیرات در این هتل نبود، پس مدیر با او متاس گرفت تا بیاید برای تعمیر کردن کولر! 

509- )ال یعلم من فی الساموات و األرض الغیب إاّل الله( عیِّن الخطأ:

1( فقط خداوند نهان را در آسامن ها و زمین می داند!  

2( کسی در آسامن ها و زمین غیب را منی داند جز الله!

3( تنها خدا غيب را در آسامن ها و زمین منی داند!     

4( منی داند در آسامن ها و زمین کسی نهان را مگر خداوند!

510- »إْن َدَفعَت سّیئة الّناس بالّتی هی أحسن فإذا الّذی کان عدّوک کأنّه ولّی حمیم!«:

1( چنانچه اشتباهات مردم را با آنچه که بهرت است پاسخ دهی؛ آنگاه کسی که دشمن تو بوده است، دوستی مهربان می شود!

2( اگر که خطای مردم را به بهرتین شیوه پاسخ دهی؛ آنگاه آن کس که دشمن توست مانند دوست صمیمی می شود!

3( هر گاه گناه مردم را به شیوه ای نیکو پاسخ گفتی؛ آنگاه کسی که میان تو با او دشمنی است مانند دوستی مهربان می شود!

4( اگر بدی مردم را به گونه ای که نیکوتر است، دفع کنی؛ آنگاه کسی که دشمن تو بوده است گویی دوستی صمیمی می گردد!

511 – »قد تستطیع الحیوانات بعضها أن تُغّیر لونها مبا یَتناسُب مع بیئة تعیش فیها حّتی تَحمی أنفسها من األخطار!«:

1( قطعاً برخی از حیوانات قادرند که رنگ خود را به تناسب محیطی که در آن زندگی می کنند، تغییر داده و خود را از خطرات حفظ منایند!

2( بعضی از حیوانات می توانند که گاهی رنگ خود را متناسب با آن محیط که در آن زندگی می کنند، تغییر دهند تا از خطر مصون مبانند!

3( شاید برخی حیوانات قادر باشند که رنگشان به تناسب محیط زندگی شان تغییر کند تا خود را از خطرات حفظ کنند!

4( گاهی برخی از حیوانات می توانند که رنگشان را متناسب با محیطی که در آن زندگی می کنند، تغییر دهند تا خود را از خطرات حفظ منایند!

 512 – »ُقل سیروا فی األرض فانظُُروا کیف کان عاقبة الّذین ِمن قبل کان أکرثهم مرشکین فأِقم وجهک للّدین القّیم«: بگو ...........

1( در زمین سیر و سفر کنید تا رسانجام گذشتگان را ببینید؛ بیشرتشان مشک بوده اند، پس تو نیز روی خود را به سمت دین با ارزش کن.

2( سفر کنید در زمین و عاقبت کسانی که از قبل بوده اند را ببینید؛ بسیاری از آن ها مشک بوده اند، پس تو به دینی با ارزش روی آور.

3( در زمین بگردید و بنگرید رسانجام پیشینیان چگونه بوده است؛ بیشرت آن ها مشک بوده اند، پس به دین استوار روی آور.

4( سفر کنید در زمین و مشاهده کنید که رسگذشت افراد قبل شام چگونه است؛ بسیاری از آن ها مشک شدند، پس به سوی دین استوار رویت را قرار ده.
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513 – »ِمن اإلستخدامات املهّمة فی عصنا الحارض لهذه املاّدة و إن کان غرض مخرتعها اإلعامر و البناء هی تفجیر األرض و تخریبها!«:

1( در دوران معارص ما از کاربردهای مهم این ماده منفجر کردن زمین و خراب کردن آن است، هر چند که مقصود مخرتع آن آبادانی و سازندگی بوده است!

2( در عرص حارض ما هر چند که مقصود مخرتع این ماده آبادی و سازندگی بوده است، ولی برای منفجر کردن و تخریب زمین کاربرد فراوان پیدا کرده است!

3( از مهم ترین استفاده های این ماده در عرص حارض هر چند که هدف مخرتع آن آبادی و سازندگی باشد، انفجار و خراب کردن زمین است!

4( منفجر کردن و خراب شدن زمین در دوران معارص ما از مهم ترین کاربردهای این ماده است هر چند که هدف از اخرتاع آن سازندگی و آبادانی باشد!

514 – »اِلتقطُت صوراً جمیلًة فی یوم یَسحب اإلعصار فیه الّسّیارات و بعض البیوت نحو الّسامء!«:

1( در روزی که گردباد در آن ماشین ها و برخی از خانه ها را به سوی آسامن می کشاند، عکس های زیبایی گرفتم!

2( عکس های زیبایی از گردبادها گرفتم در روزی که ماشین ها و برخی خانه ها را به طرف آسامن باال می کشید!

3( روزی عکس های زیبایی از گردباد گرفتم که بعضی ماشین ها و خانه ها را به سمت آسامن می برد!

4( روزی که در آن گردبادها بعضی ماشین ها و خانه ها را به سوی آسامن باال کشیده بود عکس زیبایی از آن گرفتم!

515 – »منازعات األنبیاء مع خرافاٍت کانت إزدادت فی عقائد الّناس أنقَذتْنا من الجهل!«:

1( کشمکش های پیامربان با خرافه هایی که در عقیده های مردم افزایش یافته بود، ما را از نادانی نجات داد!

2( مبارزه پیامربان با خرافاتی که در عقاید مردم زیاد شده بود، ما را از نادانی نجات می دهد!

3( کشمکش های پیامربان با خرافه های زیادی که در عقاید مردم ایجاد شده بود، ما را از نادانی نجات داد!

4( تالش های پیامربان در برابر خرافاتی که در عقاید مردم زیاد کرده بودند، ما را از نادانی نجات داده است!

516- )یا أیُّها الرّسوُل ال یَْحزُنَْک الّذین یُسارعون فی الکُفر(: ای پیامرب صلی الله علیه و آله و سلم ....................

1( نباید تو را ناراحت کنند کسانی که در ناسپاسی شتاب ورزیده اند.               

2( کسانی که در کفر شتاب می ورزند نباید تو را اندوهگین سازند.

3( تو را ناراحت نکنند کسانی که در کفر ورزیدن سبقت می گیرند.               

 4( کسانی که در ناسپاسی شتاب می ورزند تو را ناراحت منی کنند.

517 – »عندما یرید القّط أن یصید طائراً یخفی خلف األعشاب و یأخذه ِبقفزٍة!«:

1( زمانی که گربه می خواهد پرنده ای را شکار کند، پشت گیاهان پنهان می شود و آن را با یک پرش می گیرد! 

2( اگر گربه اراده کند که یک پرنده را صید کند، آن را پشت گیاهان مخفی می کند و با یک پرش آن را می گیرد! 

3( هنگامی که گربه ای بخواهد پرنده را شکار کند، پس پشت گیاهان پنهان می شود تا با یک پرش او را بگیرد!

4( آنگاه که گربه اراده کند تا یک پرنده شکار شود، پشت گیاهان مخفی می شود تا با پرشی آن ربوده شود! 

518 – »کان الفرد نوبل کََسَب ثروة کبیرًة من ِقبِل إنشاء املصانع و املعامل فی الِبالد املختلفة«: آلفرد نوبل ....................

1( از طریق ساخنت کارخانه و کارگاه در کشورهای گوناگون، ثروت های زیادی کسب کرده بود!

2( ثروت فراوانی را از طریق ایجاد کارخانه ها و کارگاه ها در کشورهای مختلف به دست آورده بود!

3( رسمایه زیادی در کشورهای مختلف از طریق ایجاد کارخانجات و کارگاه ها به دست آورد!

4( ثروت زیادی در کشورهای گوناگون از طریق ساخت کارخانه و کارگاه کسب کرده بود!
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519 – »إّن اخرتاع الّدینامت زاَد الحروب و کرثت أدوات القتل و الّتخریب!«:

1( به وجود آوردن دینامیت جنگ ها را زیاد کرد و ابزارهای کشتار و ویرانی را افزایش داد!

2( با اخرتاع دینامیت جنگ ها افزایش یافت و ابزارهای کشتار و خرابی زیاد شد!

3( اخرتاع دینامیت جنگ ها را افزایش داد و ابزارهای قتل و ویرانی زیاد شد!

4( به وجود آمدن دینامیت جنگ ها را افزایش داد و ابزار کشنت و خرابی را زیاد کرد!

520 – »أتَعّجُب ِمن اإلنسان الّذی یَْفَخُر بالّنسِب جهالً کأنَُّه ال یَْعلَُم رِسَّ َخلِْق اللِّه!«:

1( متعّجب می شوم از انسانی که از روی نادانی به دودمان افتخار می کند گویی او راز آفرینش خدا را منی داند!

2( تعّجب می کنم از آدمی که افتخارش از روی جهل به دودمانش است مثل اینکه او از راز آفرینش اللّه خرب ندارد!

3( از انسانی که به دودمان خود به خاطر نادانی فخر می ورزد تعّجب می کنم گویی او رّس آفرینش خدا را ندانسته است!

4( از آدمی که به دودمان از روی جهل فخر می ورزد در شگفتم چون که او از راز آفرینش خدا بی خرب است!

521- )و هو الّذی یقبل الّتوبة عن عباده و یعفو عن الّسّیئات و یعلم تفعلون(:

١( او هامن کسی است که با عبادت توبه را می پذیرد و از بدی ها در می گذرد و به آنچه انجام می دهید، آگاه است.

2( او کسی است که توبه را از بندگانش می پذیرد و از بدی ها در می گذرد و می داند آنچه را انجام می دهید.

3( او کسی است که توبه را از جانب بندگان می پذیرد و گناهان را می بخشد و به آنچه انجام داده اید، آگاهی دارد.

4( او کسی است که توبه بندگانش پذیرفته شده است و بدی ها را می آمرزد و آنچه را انجام می دهید، می داند.

522 – »ال یستطیع ُصعود ِقَمم الّنجاح إاّل من له هدف معّین و یجتهد دون تعب!«:

1( فقط کسی می تواند به قله های موفقیت صعود کند که با هدفی مشخص و بدون خستگی تالش می کند!

2( منی توانند از قله های موفقیت باال بروند جز کسانی که هدف معینی دارند و بدون خستگی تالش می کنند!

3( فقط کسی که هدف مشخصی دارد و بدون خستگی تالش می کند، می تواند از قله های موفقیت باال برود!

4( باال رفنت از قله های موفقیت ممکن نیست مگر برای آن که هدف مشخصی دارد و بدون رنج تالش می کند!

523- »شاهدُت مراسیم األربعین لإلمام الحسین علیه السالم من الّتلفاز مشتاقًة و تّنیُت أن أترشّف مع صدیقاتی لزیارة لإلمام علیه السالم!«:

1( با اشتیاق مراسم اربعین امام حسین علیه السالم را از تلویزیون مشاهده کردم و آرزو می کنم که با دوستانم برای زیارت امام علیه السالم مشف شوم!

2( مشتاقانه مراسم اربعین امام حسین علیه السالم را از تلویزیون نگاه کردم و آرزو کردم که با دوستانم برای زیارت امام علیه السالم مشف شوم!

3( مشتاقانه مراسم اربعین امام حسین علیه السالم را از تلویزیون نگاه می کردم و آرزو داشتم با دوستانم به زیارت امام علیه السالم مشف شویم!

4( از روی اشتیاق مراسم اربعین امام حسین علیه السالم را از تلویزیون می دیدم و آرزو داشتم با دوستانم به زیارت امام علیه السالم مشف شویم!

524 – »هواُة أسامک الّزینة ُمعجبون بسمکة الّسهم ألنّها تحّب أْن تأکل الفرائس حّیة!«:

1( هواداران ماهی زینتی با ماهی تیرانداز شگفت زده می شوند؛ زیرا او دوست می داشت که شکار را زنده بخورد!

2( عالقه مندان به ماهی زینتی از ماهی تیرانداز تعجب کردند؛ برای اینکه آن دوست دارد شکارهای زنده را بخورد!

3( هواداران ماهی های تزئینی از ماهی تیرانداز شگفت زده می شوند؛ برای اینکه او دوست دارد شکارهای زنده را بخورد!

4( عالقه مندان ماهی های زینتی از ماهی تیرانداز شگفت زده هستند؛ زیرا آن دوست دارد شکارها را زنده بخورد!
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519 – »إّن اخرتاع الّدینامت زاَد الحروب و کرثت أدوات القتل و الّتخریب!«:

1( به وجود آوردن دینامیت جنگ ها را زیاد کرد و ابزارهای کشتار و ویرانی را افزایش داد!

2( با اخرتاع دینامیت جنگ ها افزایش یافت و ابزارهای کشتار و خرابی زیاد شد!

3( اخرتاع دینامیت جنگ ها را افزایش داد و ابزارهای قتل و ویرانی زیاد شد!

4( به وجود آمدن دینامیت جنگ ها را افزایش داد و ابزار کشنت و خرابی را زیاد کرد!

520 – »أتَعّجُب ِمن اإلنسان الّذی یَْفَخُر بالّنسِب جهالً کأنَُّه ال یَْعلَُم رِسَّ َخلِْق اللِّه!«:

1( متعّجب می شوم از انسانی که از روی نادانی به دودمان افتخار می کند گویی او راز آفرینش خدا را منی داند!

2( تعّجب می کنم از آدمی که افتخارش از روی جهل به دودمانش است مثل اینکه او از راز آفرینش اللّه خرب ندارد!

3( از انسانی که به دودمان خود به خاطر نادانی فخر می ورزد تعّجب می کنم گویی او رّس آفرینش خدا را ندانسته است!

4( از آدمی که به دودمان از روی جهل فخر می ورزد در شگفتم چون که او از راز آفرینش خدا بی خرب است!

521- )و هو الّذی یقبل الّتوبة عن عباده و یعفو عن الّسّیئات و یعلم تفعلون(:

١( او هامن کسی است که با عبادت توبه را می پذیرد و از بدی ها در می گذرد و به آنچه انجام می دهید، آگاه است.

2( او کسی است که توبه را از بندگانش می پذیرد و از بدی ها در می گذرد و می داند آنچه را انجام می دهید.

3( او کسی است که توبه را از جانب بندگان می پذیرد و گناهان را می بخشد و به آنچه انجام داده اید، آگاهی دارد.

4( او کسی است که توبه بندگانش پذیرفته شده است و بدی ها را می آمرزد و آنچه را انجام می دهید، می داند.

522 – »ال یستطیع ُصعود ِقَمم الّنجاح إاّل من له هدف معّین و یجتهد دون تعب!«:

1( فقط کسی می تواند به قله های موفقیت صعود کند که با هدفی مشخص و بدون خستگی تالش می کند!

2( منی توانند از قله های موفقیت باال بروند جز کسانی که هدف معینی دارند و بدون خستگی تالش می کنند!

3( فقط کسی که هدف مشخصی دارد و بدون خستگی تالش می کند، می تواند از قله های موفقیت باال برود!

4( باال رفنت از قله های موفقیت ممکن نیست مگر برای آن که هدف مشخصی دارد و بدون رنج تالش می کند!

523- »شاهدُت مراسیم األربعین لإلمام الحسین علیه السالم من الّتلفاز مشتاقًة و تّنیُت أن أترشّف مع صدیقاتی لزیارة لإلمام علیه السالم!«:

1( با اشتیاق مراسم اربعین امام حسین علیه السالم را از تلویزیون مشاهده کردم و آرزو می کنم که با دوستانم برای زیارت امام علیه السالم مشف شوم!

2( مشتاقانه مراسم اربعین امام حسین علیه السالم را از تلویزیون نگاه کردم و آرزو کردم که با دوستانم برای زیارت امام علیه السالم مشف شوم!

3( مشتاقانه مراسم اربعین امام حسین علیه السالم را از تلویزیون نگاه می کردم و آرزو داشتم با دوستانم به زیارت امام علیه السالم مشف شویم!

4( از روی اشتیاق مراسم اربعین امام حسین علیه السالم را از تلویزیون می دیدم و آرزو داشتم با دوستانم به زیارت امام علیه السالم مشف شویم!

524 – »هواُة أسامک الّزینة ُمعجبون بسمکة الّسهم ألنّها تحّب أْن تأکل الفرائس حّیة!«:

1( هواداران ماهی زینتی با ماهی تیرانداز شگفت زده می شوند؛ زیرا او دوست می داشت که شکار را زنده بخورد!

2( عالقه مندان به ماهی زینتی از ماهی تیرانداز تعجب کردند؛ برای اینکه آن دوست دارد شکارهای زنده را بخورد!

3( هواداران ماهی های تزئینی از ماهی تیرانداز شگفت زده می شوند؛ برای اینکه او دوست دارد شکارهای زنده را بخورد!

4( عالقه مندان ماهی های زینتی از ماهی تیرانداز شگفت زده هستند؛ زیرا آن دوست دارد شکارها را زنده بخورد!
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525 – »عنَدما کاَن یشتغل مصلّح الّسّیارات بتصلیح سّیارتی، سألنی متعجّباً: لَِم تبکی طفلتک؟«:

1( هنگامی که تعمیرکار ماشین مشغول تعمیر ماشین من بود، با تعجب از من پرسید: چرا کودکت گریه می کند؟

2( زمانی که تعمیرکار ماشین مشغول تعمیر ماشین من می شود، با شگفتی از او پرسیدم: چرا کودکت گریه می کند؟

3( وقتی تعمیرکار مشغول تعمیر ماشین شده بود، با تعجب از من پرسید: چرا این کودک گریه کرد؟

 4( آنگاه که تعمیرکار ماشین مشغول تعمیر ماشین شد، با شگفتی از او پرسیدم: چرا کودکت می گریَد؟

526 – »لدینا زمیلة لها ذاکرة قویّة و هی تستطیع أن تحفظ نصوص الّدروس جیّداً و تؤّدی أّمها دوراً مهاّمً فی تربیتها!«:

1( یک هم شاگردی داریم که برای او حافظه ای قوی است و او می تواند منت دروس را به خوبی حفظ کند و نقش مادرش در این تربیت مهم است!

2( هم کالسی ای داریم که با حافظه ای قوی می تواند منت درس ها را به خوبی حفظ کند و مادرش نقش مهمی در تربیت دارد!

3( هم کالسی ما حافظه ای قوی دارد و قادر است منت درس ها را به خوبی به خاطر بسپارد و مادرش نقش مهمی در تربیت او دارد!

4( یک هم شاگردی داریم که حافظه ای قوی دارد و می تواند منت های درس ها را به خوبی حفظ کند و مادرش نقش مهمی در تربیتش ایفا می کند!

527- »یُنَقل الّنفط ِمن اآلبار أو املَوانِئ إلی املصافی َعرَب األنابیب ثّم تَنُقل الّناقالُت مشّقاته!«:

1( نفت از چاه ها یا بندرها به پاالیشگاه ها از طریق لوله ها منتقل می شود سپس نفتکش ها مشتّقات آن را منتقل می کنند!

2( از طریق لوله ها، نفت را از چاه ها و پاالیشگاه به بنادر منتقل منوده و سپس نفتکش ها فرآورده های آن را می برند!

3( انتقال نفت از بنادر و چاه ها به وسیله لوله ها صورت می گیرد سپس مشتّقات آن به وسیله نفتکش ها منتقل می شود!

4( نفت چاه ها و پاالیشگاه ها از طریق لوله به بنادر می رسد و از آنجا نفتکش ها مشتّقات آن را منتقل می کنند!

ُع َمعامِل إیران األثریّة و استقرار الوضع األمنّی فیها یُشّجع الّسائحیَن إلی الّسفر إلیها لرؤیة جامل آثارها!«: 528 – »تَنوُّ

1( گوناگويِن آثار باستانی ایران و برقراری امنیّت در آن، گردشگران را برای سفر به آن برای دیدن زیبایی آثارش تشویق می کند!

2( آثار باستانی ایران متنّوع و امنیّت در آن، برقرار است، لذا گردشگران برای سفر، برای بازدید از زیبایی آثارش تشویق می شوند!

3( آثار باستانِی متنّوِع ایران و ثبات امنیّت در آن، گردشگران را برای سفر به آن برای بازدید آثار زیبایش تشویق می کند!

4( تنّوع آثار ایراِن باستانی و امنیّت پایدار آن، مشّوق هر گردشگری برای بازدید از زیبایی آثارش و سفر به آن است!

ی بین املالئکة مغفوراً!«: 529 – »َمن تَداَرک الّذنوب الکبیرة شابّاً و مل یَُعد علیها، َفلعلَّه یَُسمَّ

1( هر کس گناهان بزرگ جوانی را جربان کند و به آن ها بازنگردد، شاید فرشتگان او را بخشیده شده بنامند!

2( اگر کسی در دوران جوانی به فکر جربان گناهان کبیره باشد و آن ها را تکرار نکند، شاید در بین فرشتگان الهی، بخشیده نامیده شود!

3( کسی که گناهان بزرگ را در حالی که جوان است، جربان مناید و به آن ها برنگردد، امید است بین فرشتگان، آمرزیده نامیده شود!

4( هر کسی گناهان بزرگ دوران جوانی را جربان کند و به آن ها برنگردد، امید می رود که فرشتگان او را آمرزیده نام نهند!

530 – »إذا مات اإلنسان انقطع عمله إاّل صدقة جاریة، أو علام یُنتَفع به أو ولداً صالحا یدعو له!«:

1( چنانچه انسانی مبیرد، کارهای او پایان می پذیرد، مگر صدقه جاری، یا علم سودمنِد او یا فرزند شایسته ای که برایش دعا کند!

2( اگر مرگ انسان فرا رسد، عمل او به انتها می رسد، مگر صدقه در جریان، یا علم سودمند یا فرزندی که به کار خوب دعوت کند!

3( زمانی که انسان مبیرد، عملش قطع شود، مگر صدقه های باقی او، یا علم او که سود رساند یا فرزند صالحش که برایش دعا کند!

4( هرگاه انسان مبیرد، عمل او پایان می پذیرد، مگر صدقه جاری، یا علمی که از آن سود برده شود یا فرزند صالحی که برایش دعا کند!
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531- )سبحان الّذی أرسی ِبَعْبده لیالً من املسجد إلی املسجد االَْقصی(:

1( منزّه است خدایی که در شب پیامرب را از مسجدالحرام به سوی مسجداألقصی سیر داد.

2( پاک است کسی که بنده اش را شبانه از مسجدالحرام به سوی مسجداألقصی حرکت داد.

3( پاک و منزّه است کسی که شب هنگام بنده ای را از مسجدالحرام به سوی مسجداألقصی حرکت داد.

4( منزّه است کسی که در شب بنده خود را از مسجدالحرام به طرف مسجداألقصی حرکت می دهد.

532 – )ُقل سیروا فی األرض فانْظروا کْیَف بََدأ الَخلَق(: بگو ....................

1( در روی زمین سیر کردند تا ببینند که )خداوند( چگونه آفرینش را خلق منود.     

2( در زمین سیر کنید، پس مشاهده کنید که )خدا( چگونه آن را خلق کرد.

3( در زمین حرکت کنید تا ببینید که )خداوند( چگونه خلقت را آفرید.                 

4( در زمین بگردید و ببینید که چگونه )خداوند( آفرینش را آغاز منود.

هم سواء!«: 533 – »بعض الّناِس یَْفخروَن ِبأنْساِبهم جهالً َمَع أنَُّهم یَْعلَُمون أنَّ أباُهم و أمَّ

1( بعضی مردمان از روی نادانی به دودمان خود افتخار می کنند، با وجود اینکه می دانند پدر و مادرشان یکسان است!

2( برخی مردمان جاهالنه به دودمانشان افتخار می کنند، با وجود اینکه می دانند پدران و مادرانی یکسان دارند!

3( بعضی مردمان با وجود اینکه می دانند پدر و مادری یکسان دارند، از روی جهل به دودمانشان افتخار می کردند!

4( برخی از مردم با افتخار به دودمان، جاهالنه می دانند که پدر و مادرشان یکسان باشد!

534 – »یَُعدُّ بلدی العزیز إیران من أعظم الّدوِل املصّدرِة للنِّفط و أنَْجِحها فی مدِّ خطوط األنابیب!«:

1( کشور محبوبم ایران، از کشورهای بزرگ صادر کننده نفت و موفّق ترین آن ها در کشیدن خطوط لوله ها است!

2( کشور عزیزم ایران، از عظیم ترین دولت های صادر کننده نفت و موفّق ترین آن ها در کشیدن خطوط لوله ها به شامر می آید!

3( کشورم ایران که عزیز است، از عظیم ترین کشورهای صادر کننده نفت و موفّق ترین آن ها در کشیدن خطوط لوله است!

4( کشور عزیزم ایران، از کشورهای عظیم تر در صادرات نفت و موفّق ترین آن ها در کشیدن خطوط لوله ها به شامر می آید!

535- »إزدادت شهرٌة إیران فی الّسیاحِة بسبب معاملها الخاّلبة و بضائعها کالّدیباج و الّسّجاد!«:

1( ایران شهرت خود را به خاطر بناهای دیدنی اش و کاالهایش مانند ابریشم و فرش در گردشگری زیاد کرد! 

2( به خاطر آثار جّذاب ایران و کاالهایش همچون ابریشم و فرش ها، شهرتش در گردشگری زیاد شد! 

3( شهرت ایران میان گردشگران به دلیل آثار جّذابش و کاالیش همچون ابریشم و فرش افزایش یافت!

4( شهرت ایران در گردشگری به خاطر آثار جّذابش و کاالهایش مانند ابریشم و فرش زیاد گشت! 

536 – »إنَّ املُْخَترب الّذی بَناُه اَلْفرد کان صغیراً ولکّنه اکتسَب فیه تجارب قّیمة!«:

1( قطعاً آزمایشگاهی که آلفرد ساخت، بسیار کوچک بود، اما او در آن تجربه ارزشمندی را به دست آورد!

2( با اینکه آزمایشگاهی که آلفرد آن را بنا منود، کوچک بود، ولی در آن تجربه های ارزشمندی کسب شده بود!

3( قطعاً آزمایشگاهی که آلفرد آن را ساخت، کوچک بود اما او در آن تجارب گران بهایی کسب منود!

4( هامنا آزمایشگاهی که آلفرد ساخته بود، کوچک بوده است، ولیکن در آن تجربه های ارزشمندی را کسب منود!
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531- )سبحان الّذی أرسی ِبَعْبده لیالً من املسجد إلی املسجد االَْقصی(:

1( منزّه است خدایی که در شب پیامرب را از مسجدالحرام به سوی مسجداألقصی سیر داد.

2( پاک است کسی که بنده اش را شبانه از مسجدالحرام به سوی مسجداألقصی حرکت داد.

3( پاک و منزّه است کسی که شب هنگام بنده ای را از مسجدالحرام به سوی مسجداألقصی حرکت داد.

4( منزّه است کسی که در شب بنده خود را از مسجدالحرام به طرف مسجداألقصی حرکت می دهد.

532 – )ُقل سیروا فی األرض فانْظروا کْیَف بََدأ الَخلَق(: بگو ....................

1( در روی زمین سیر کردند تا ببینند که )خداوند( چگونه آفرینش را خلق منود.     

2( در زمین سیر کنید، پس مشاهده کنید که )خدا( چگونه آن را خلق کرد.

3( در زمین حرکت کنید تا ببینید که )خداوند( چگونه خلقت را آفرید.                 

4( در زمین بگردید و ببینید که چگونه )خداوند( آفرینش را آغاز منود.

هم سواء!«: 533 – »بعض الّناِس یَْفخروَن ِبأنْساِبهم جهالً َمَع أنَُّهم یَْعلَُمون أنَّ أباُهم و أمَّ

1( بعضی مردمان از روی نادانی به دودمان خود افتخار می کنند، با وجود اینکه می دانند پدر و مادرشان یکسان است!

2( برخی مردمان جاهالنه به دودمانشان افتخار می کنند، با وجود اینکه می دانند پدران و مادرانی یکسان دارند!

3( بعضی مردمان با وجود اینکه می دانند پدر و مادری یکسان دارند، از روی جهل به دودمانشان افتخار می کردند!

4( برخی از مردم با افتخار به دودمان، جاهالنه می دانند که پدر و مادرشان یکسان باشد!

534 – »یَُعدُّ بلدی العزیز إیران من أعظم الّدوِل املصّدرِة للنِّفط و أنَْجِحها فی مدِّ خطوط األنابیب!«:

1( کشور محبوبم ایران، از کشورهای بزرگ صادر کننده نفت و موفّق ترین آن ها در کشیدن خطوط لوله ها است!

2( کشور عزیزم ایران، از عظیم ترین دولت های صادر کننده نفت و موفّق ترین آن ها در کشیدن خطوط لوله ها به شامر می آید!

3( کشورم ایران که عزیز است، از عظیم ترین کشورهای صادر کننده نفت و موفّق ترین آن ها در کشیدن خطوط لوله است!

4( کشور عزیزم ایران، از کشورهای عظیم تر در صادرات نفت و موفّق ترین آن ها در کشیدن خطوط لوله ها به شامر می آید!

535- »إزدادت شهرٌة إیران فی الّسیاحِة بسبب معاملها الخاّلبة و بضائعها کالّدیباج و الّسّجاد!«:

1( ایران شهرت خود را به خاطر بناهای دیدنی اش و کاالهایش مانند ابریشم و فرش در گردشگری زیاد کرد! 

2( به خاطر آثار جّذاب ایران و کاالهایش همچون ابریشم و فرش ها، شهرتش در گردشگری زیاد شد! 

3( شهرت ایران میان گردشگران به دلیل آثار جّذابش و کاالیش همچون ابریشم و فرش افزایش یافت!

4( شهرت ایران در گردشگری به خاطر آثار جّذابش و کاالهایش مانند ابریشم و فرش زیاد گشت! 

536 – »إنَّ املُْخَترب الّذی بَناُه اَلْفرد کان صغیراً ولکّنه اکتسَب فیه تجارب قّیمة!«:

1( قطعاً آزمایشگاهی که آلفرد ساخت، بسیار کوچک بود، اما او در آن تجربه ارزشمندی را به دست آورد!

2( با اینکه آزمایشگاهی که آلفرد آن را بنا منود، کوچک بود، ولی در آن تجربه های ارزشمندی کسب شده بود!

3( قطعاً آزمایشگاهی که آلفرد آن را ساخت، کوچک بود اما او در آن تجارب گران بهایی کسب منود!

4( هامنا آزمایشگاهی که آلفرد ساخته بود، کوچک بوده است، ولیکن در آن تجربه های ارزشمندی را کسب منود!
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537- »مع األسف ما سافرت إلی مشهد املقّدسة حّتی اآلن و لکّنی اُحبُّ أْن أسافر لزیارة إمامنا املضیاف!«:

1( متأسفانه تاکنون به مشهد مقدس سفر نکرده ام ولی دوست دارم که برای زیارت امام مهامن نوازمان سفر کنم!

2( با تأسف تا اآلن به مشهد مقدس سفر نکردم ولی دوست داشتم که برای زیارت امامامن که مهاممنان است، سفر کنم!

3( متأسفانه تاکنون سفری به مشهد مقدس نداشته ام ولی دوست دارم سفرم برای زیارت امام مهامن نواز باشد!

4( متأسفانه تاکنون به مشهد مقدس سفر نکرده ام ولی دوست دارم که برای زیارت امامامن که مهامن پذیر است، بروم!

538 – »یا صدیقی؛ إبحث و قل لی من زاَن اللّیل بأنجم کالّدرر املنترشة؟!«:

١( ای دوستم؛ صحبت کن و به من بگو چه کسی می تواند شب را با ستاره ها که مانند مروارید پراکنده اند، زینت دهد؟!

2( ای دوست من؛ جست وجو کن و به من بگو چه کسی شب را با ستاره هایی چون مرواریدهای پراکنده زینت داد؟!

3( ای دوست من؛ جست وجو کردی و به من گفتی چه کسی شب ها را با ستاره ها زینت می دهد که مانند مروارید پراکنده اند؟!

4( ای دوست من؛ جست وجو کن و به من بگو چه کسی شب را با ستارگان که مانند مروارید پراکنده هستند، زینت می دهد؟!

539- )َربِّ َهْب لی ُحکامً و ألِحقنی بالّصالِحین و اجعل لی لسان صدق فی اآلِخرین(:

1( خدایا به من حکمت عطا کن و مرا به صالحان ملحق منا و مرا از راستگویان در بین دیگران قرار ده.

2( ای پروردگار، دانشی به من ببخش و مرا از شایستگان قرار بده و نیکنامی در بین آیندگان برایم مقرر فرما.

3( ای خدای من، به من حکمت ببخش و به خوبان و صالحان ملحق منا و زبان راستگویی در میان دیگران برایم قرار بده.

4( ای پروردگار من، به من حکمتی ببخش و مرا به شایستگان ملحق کن و برای من در بین آیندگان نام نیکو قرار ده.

540 – »حینام أنظُر إلی الطّیور الّتی علی أغصان الّشجر الّنرضة، هذا املنظر یُوِجد لی صورة جمیلًة من الحیاة!«:

1( هنگامی که به پرندگانی که بر روی شاخه های تازه درخت هستند می نگرم، این منظره، تصویر زیبایی از زندگی برایم پدید می آورد!

2( زمان مشاهده پرندگان روی شاخه های تازه درختان، این صحنه، تصویر زیبا از زندگی کردن برای من ایجاد می کند!

3( آن هنگام که پرندگان را روی شاخه درختان تازه می بینم، این صحنه، یک تصویر زیبا از زندگی برایم ایجاد می مناید!

4( زمانی که به پرندگان که روی شاخه های تازه درختان اند نگاه کردم، این منظره باعث ایجاد یک تصویر زیبا از زندگی برای من شد!

541 – »إذا تفکّرین فی خلق الّساموات و ظلامت اللّیل فتذکّری أنّه ما ُخلِق هذا الّنظام باطالً!«:

1( چنانچه در خلقت آسامن و تاریکی های شب تفکر کنید پس به یاد می آورید که این نظام، باطل و پوچ آفریده نشده است!

2( هرگاه در آفرینش آسامن ها و تاریکی های شب تفکر می کنی پس به یاد آور که این نظام، بیهوده خلق نشده است!

3( اگر در آفرینش آسامن ها و تاریکی شب بیندیشید پس به یاد بیاورید که این نظام را بیهوده نیافریده است!

4( هر زمان که در آفرینش آسامن ها و شب های تاریک می اندیشی پس به یاد می آوری که خلقت این نظام، بیهوده نبوده است!

542- )َربّنا ال تَْجَعلْنا َمَع الَقوم الظّاملیَن(:

1( ای پروردگار، ما را با گروه ستمکاران قرار ندادی.         

 2( خدای ما، ما را از گروه ستمکاران قرار نداد.

3( خدایا، ما را همراه قوم ستمکار قرار مده.         

4( ای خدای ما، ما را با گروهی که از ستمکاران است، قرار مده.
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543- »علی کّل ُمواطنینا فی البالد أْن یُحاِفظوا علی املراِفق العاّمة ألنّها تََتعلَُّق بجیمع الّناس!«:

1( بر هر یک از هم وطنامنان در کشور واجب است که تأسیسات عمومی را نگهداری کنند؛ زیرا به همه مردم تعلق دارد!

2( نگهداری تأسیسات عمومی بر همه شهروندامنان در شهر واجب است چون که آن به مردم متامی شان تعلق دارد!

3( بر همه هم میهنامنان در کشور واجب است که تأسیسات عمومی را حفظ کنند؛ زیرا آن به همه مردم تعلق دارد!

4( واجب است بر همه همشهریان در کشورمان که تأسیسات عمومی را نگهداری کنند چون که به همه ملت متعلق است!

544 – »کان بعض الطاّلب فی مدرسِتنا یَْفَتحوَن حنیفة املاِء َذَهْبُت إلیهم و تََذکَّرُْت ِبأْن یُغلِقوها!«:

1( بعضی از دانش آموزان در مدرسه ما شیر آب را باز می کردند، به سوی آنان رفتم و تذکر دادم که آن را ببندند!

2( برخی دانش آموزان در مدرسه مان شیر آب را باز می کنند، به سوی آن ها رفتم و یادآوری کردم که آن را ببندند!

3( بعضی دانش آموزان مدرسه ما شیر آب را باز می کردند، به طرف آن ها رفتم و بسنت آن را به آنان یادآوری منودم!

4( در مدرسه برخی دانش آموزان مان شیر آب را باز می کردند، به سمت آنان رفتم و تذکر دادم که آن را باز نگذارند!

545- »لََعلَّ الَسامَء ُتِْطُر َفَعلَْیَک أْن تَأُخَذ َمَعَک املِظَلَّة!«:

١( ای کاش آسامن باران ببارد پس باید با خود چرتت را بربی!

2( شاید آسامن ببارد پس تو باید که با خودت چرت بربی!

3( شاید آسامن باران ببارد پس بر توست که با خود چرتت را بربی!

4( چه بسا آسامن بارانی شود پس بر تو الزم است که همراه خود چرت بربی!

546 – »إّن العلامء کانُوا یُحاولوَن َمْعرفة رِسّ تلک الظّاهرة الَعجیبة َفاَْرَسلُوا هذا الفریق لزیارتها!«:

1( قطعاً دانشمندان تالش می کردند که راز آن پدیده شگفت انگیز را بشناسند، پس این تیم را برای دیدن آن فرستادند!

2( هامنا دانشمندان تالش می کردند که راز این پدیده عجیب را شناسایی کنند، پس تیمی را برای دیدن آن فرستادند!

3( دانشمندان می کوشیدند شناخت رّس آن پدیده عجیب را، پس این تیم را برای دیدار فرستادند!

4( عاملان تالش کرده بودند که راز آن پدیده عجیب را شناسایی کنند، پس این تیم را برای زیارت آن فرستادند!

547- )ربّنا إنّک من تُدخل الّنار فقد أحزیته و ما للظّاملین من أنصار(: پروردگارا ....................

1( هر که را تو به آتش افکنی، او را خوار ساخته ای و ستمکاران هیچ یاری گری ندارند.

2( هر که را تو به آتش افکندی، او خوار شده است و برای ستمکاران از یاوران خربی نیست.

3( هر که را تو به آتش افکندی، او را خوار می کنی و ستمکاران یاری گرانی ندارند.

4( هر که را تو به آتش افکنی، خوار می شود و برای ستمکاران یاری گری وجود ندارد.

548 – »نصْحنا صدیقنا: إعلْم أّن أحبَّ عباد اللّه إلی اللّه أنفعهم لعباده!«:

1( دوسِت ما را نصیحت کرد: می دانم که سودمندتر بودن برای بندگان خدا نزد خدا دوست داشتنی تر است!

2( دوستامن را نصیحت کردیم: بدان که دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد خدا سودمندترینشان برای بندگانش است!

3( دوسِت ما را نصیحت کرد: بدان که دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد خدا سودمندترینشان برای بندگانش است!

4( دوسِت خود را نصیحت کردیم: بدان که سودمندتر بودن برای بندگان نزد خدا دوست داشتنی ترین عبادت است!
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543- »علی کّل ُمواطنینا فی البالد أْن یُحاِفظوا علی املراِفق العاّمة ألنّها تََتعلَُّق بجیمع الّناس!«:

1( بر هر یک از هم وطنامنان در کشور واجب است که تأسیسات عمومی را نگهداری کنند؛ زیرا به همه مردم تعلق دارد!

2( نگهداری تأسیسات عمومی بر همه شهروندامنان در شهر واجب است چون که آن به مردم متامی شان تعلق دارد!

3( بر همه هم میهنامنان در کشور واجب است که تأسیسات عمومی را حفظ کنند؛ زیرا آن به همه مردم تعلق دارد!

4( واجب است بر همه همشهریان در کشورمان که تأسیسات عمومی را نگهداری کنند چون که به همه ملت متعلق است!

544 – »کان بعض الطاّلب فی مدرسِتنا یَْفَتحوَن حنیفة املاِء َذَهْبُت إلیهم و تََذکَّرُْت ِبأْن یُغلِقوها!«:

1( بعضی از دانش آموزان در مدرسه ما شیر آب را باز می کردند، به سوی آنان رفتم و تذکر دادم که آن را ببندند!

2( برخی دانش آموزان در مدرسه مان شیر آب را باز می کنند، به سوی آن ها رفتم و یادآوری کردم که آن را ببندند!

3( بعضی دانش آموزان مدرسه ما شیر آب را باز می کردند، به طرف آن ها رفتم و بسنت آن را به آنان یادآوری منودم!

4( در مدرسه برخی دانش آموزان مان شیر آب را باز می کردند، به سمت آنان رفتم و تذکر دادم که آن را باز نگذارند!

545- »لََعلَّ الَسامَء ُتِْطُر َفَعلَْیَک أْن تَأُخَذ َمَعَک املِظَلَّة!«:

١( ای کاش آسامن باران ببارد پس باید با خود چرتت را بربی!

2( شاید آسامن ببارد پس تو باید که با خودت چرت بربی!

3( شاید آسامن باران ببارد پس بر توست که با خود چرتت را بربی!

4( چه بسا آسامن بارانی شود پس بر تو الزم است که همراه خود چرت بربی!

546 – »إّن العلامء کانُوا یُحاولوَن َمْعرفة رِسّ تلک الظّاهرة الَعجیبة َفاَْرَسلُوا هذا الفریق لزیارتها!«:

1( قطعاً دانشمندان تالش می کردند که راز آن پدیده شگفت انگیز را بشناسند، پس این تیم را برای دیدن آن فرستادند!

2( هامنا دانشمندان تالش می کردند که راز این پدیده عجیب را شناسایی کنند، پس تیمی را برای دیدن آن فرستادند!

3( دانشمندان می کوشیدند شناخت رّس آن پدیده عجیب را، پس این تیم را برای دیدار فرستادند!

4( عاملان تالش کرده بودند که راز آن پدیده عجیب را شناسایی کنند، پس این تیم را برای زیارت آن فرستادند!

547- )ربّنا إنّک من تُدخل الّنار فقد أحزیته و ما للظّاملین من أنصار(: پروردگارا ....................

1( هر که را تو به آتش افکنی، او را خوار ساخته ای و ستمکاران هیچ یاری گری ندارند.

2( هر که را تو به آتش افکندی، او خوار شده است و برای ستمکاران از یاوران خربی نیست.

3( هر که را تو به آتش افکندی، او را خوار می کنی و ستمکاران یاری گرانی ندارند.

4( هر که را تو به آتش افکنی، خوار می شود و برای ستمکاران یاری گری وجود ندارد.

548 – »نصْحنا صدیقنا: إعلْم أّن أحبَّ عباد اللّه إلی اللّه أنفعهم لعباده!«:

1( دوسِت ما را نصیحت کرد: می دانم که سودمندتر بودن برای بندگان خدا نزد خدا دوست داشتنی تر است!

2( دوستامن را نصیحت کردیم: بدان که دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد خدا سودمندترینشان برای بندگانش است!

3( دوسِت ما را نصیحت کرد: بدان که دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد خدا سودمندترینشان برای بندگانش است!

4( دوسِت خود را نصیحت کردیم: بدان که سودمندتر بودن برای بندگان نزد خدا دوست داشتنی ترین عبادت است!
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549 – »کان الّناس یرّحبون بامللک العادل و یطلبون منه أن یحکُم و یُدیَر شؤونهم حّتی ال یستطیع العدّو أن یهجم علیهم!«:

1( مردم به پادشاه عادل خوش آمد می گویند و از او می خواهند که حکومت کند و کارهایشان را اداره مناید تا دشمن نتواند به آن ها حمله کند!

2( مردم به پادشاه عادل خوش آمد می گفتند و از او می خواستند که حکمرانی کند و کارهایشان را اداره کند تا دشمن نتواند به آن ها حمله کند!

3( مردم بودند که به پادشاه عادل خوش آمد می گفتند و از او خواستند که حکومت کند و کارهایشان را اداره منوده تا توانایی دشمن برای حمله به آنها از بین برود!

4( مردم با خوش آمدگویی به پادشاه عادل از او می خواهند که حکمرانی منوده و کارهایشان را اداره مناید تا دشمن نتواند به آن ها حمله بَرَد!

:»! 550 – »حینام أری الّناَس یذهبوَن إلی الحّج تّر أمامی ذکریاتی فرَتی ُدموعی تتساقط من عینیَّ

1( هنگامی که می بینیم مردم به حج می روند، خاطراتی از رو به رویم می گذرد پس اشکم دیده می شود در حالی که پی در پی از چشامنم می ریزد!

2( هنگامی که مردم را می بینم که به حج می روند، خاطراتم برایم مرور می شود و اشک هایم از دو چشمم جاری می شوند!

3( هنگامی که می بینم مردم به حج می روند، خاطراتم را مرور می کنم پس اشکم را می بینی که از چشم هایم می افتد!

4( وقتی مردم را می بینم در حالی که به حج می روند، خاطراتم از رو به رویم می گذرد پس اشک هایم را می بینی که پی در پی از چشامنم می ریزد!

551 – »یتبع الحیوان املفرتس الطّائر الّذی یتظاهر بأّن جناحه مکسور و لکّنه یطیر بغتًة!«:

1( جانور شکارچی، پرنده ای را که وامنود می کند بال هایش شکسته است دنبال می کند، ولی او به رسعت پرواز می کند!

2( جانور درنده از پرنده ای که وامنود می کند که بالش شکسته است، پیروی می کند و او ناگاه پرواز می کند!

3( جانور درنده، پرنده ای را که وامنود می کند که بالش شکسته است تعقیب می کند، ولی او ناگهان پرواز می کند!

4( جانور شکارچی، پرنده ای که تظاهر به شکستگی بال می کند را تعقیب می کند، ولی او به رسعت پرواز می کند!

552- »اَتَذکَُّر سنواٍت کُْنُت طالباً فی املدرسة کأنّی نائم غاِفُل مل اَِصْد الفرص الخیر!«:

1( به یاد می آورم سالیانی که در مدرسه دانش آموزی بودم گویی خوابیده و غافل بودم و فرصت نیکو را شکار نکردم!

2( به یاد آوردم که سال هایی در مدرسه دانش آموز بودم گویی خوابیده غافلی بودم که فرصت های نیکو صید نکردم!

3( به یاد می آورم سال ها را که دانش آموزی در مدرسه بودم مثل اینکه خوابیده و غفلت زده ای بودم که فرصت ها را نیکو شکار نکردم!

4( به خاطر می آورم سال هایی را که دانش آموزی در مدرسه بودم مثل اینکه خواب و غافل بودم و فرصت های نیکو را شکار نکردم!

553- »قال: اَْعلَُم أّن الله علی کُّل شیٍء قدیر!« گفت: ....................

1( بدان که خداوند بر همه چیز توانا است!                                        2( می دانم هامنا اللّه بر همه چیز بسیار تواناست!

3( علم دارم که پروردگار بر هر چیزی قادر بوده است!                       4( می دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست!

554- »هؤالء األبناء لَْیَتُهم یَْغَتِنُمون الفرص الّتی َجَعلَها اللُّه اَماَمُهم!«:

1( این ها پرسانی هستند که کاش فرصت هایی را که خداوند پیش روی شان قرار داده را غنیمت می شمردند!

2( این ها پرسانی هستند که کاش فرصتی را که خداوند پیش روی آنان قرار داده است را مغتنم می شمردند!

3( این پرسان کاش فرصت هایی را که خداوند در مقابل شان قرار داده است را غنیمت بشامرند!

4( پرسان اینان کاش فرصت هایی را که پروردگار پیش روی آنان قرار داده بود را مغتنم بشامرند!
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555- – )اللُّه الّذی یُرِسُل الّریاَح فتثیر سحاباً فیبسطُُه فی الّسامء کیف یشاء(:

1( خدا هامن کسی است که بادها را می فرستد و ابری را بر می انگیزد و آن را در آسامن آن گونه که بخواهد می گسرتاند.

2( خدایی که بادها را می فرستد تا ابرها را بر انگیزد و هامن گونه که می خواهد آن ها را در آسامن گسرتش دهد.

3( خداست که باد را می فرستد سپس ابر را حرکت می دهد و هر طور که بخواهد آن را در آسامن وسعت می دهد.

4( خدا اوست که برای اینکه ابری را حرکت دهد، بادها را می فرستد و آن ها را در آسامن به گونه ای خاص گسرتش می دهد.

556 – »حّیرت هذه الظّاهرة کثیراً ِمن العلامء سنوات متامدیة فلم یقدروا أن یجدوا طریقة لتعرّفها!«:

1( بسیاری از دانشمندان سال های متامدی از این پدیده متحیر شده اند و نتوانستند راه حلی برای آن بیابند!

2( این پدیده، در سال های طوالنی دانشمندان را خیلی شگفت زده کرده ولی نتوانستند راه شناخت آن را بیابند!

3( در این پدیده بسیاری از دانشمندان چندین سال متحیر مانده اند و راهی برای اینکه آن را بشناسند پیدا نکرده اند!

4( این پدیده، سال های طوالنی بسیاری از دانشمندان را متحیّر ساخته پس نتوانستند راهی برای شناخنت آن پیدا کنند!

557 – »نحن املسلمون نعلُم أّن هذا دین رسالته علی مّر العصور قامئة علی أساس املنطق و اإلجتناب عن أّی إساءة!«:

1( ما مردم مسلامن می دانیم که این دین پیامش بر پایه منطق در طول عرصها و دوری از هر گونه بدی استوار بوده است!

2( ما مسلامنان می دانیم که این دینی است که رسالت آن در گذر زمان بر پایه منطق و دوری از هر بدی ای استوار است!

3( ما مسلامنان می دانیم که این آیین پیامش استواری بر اساس منطق و دوری کردن از بدی ها در گذر زمان است!

4( مردم مسلامن ما می دانند که این دینی است که رسالت آن بر پایه منطق و دوری از هر بدی در طول عرصها استوار است!

558 – »هل تعلمین أّن مثانین فی املئة ِمن موجودات العامل حرشاُت نعیش معها سلمّیاً!«:

1( آیا می دانی که هشتاد درصد از موجودات جهان حشاتی هستند که ما با آن ها به گونه ای مساملت آمیز زندگی می کنیم؟

2( آیا می دانید که هشتصد گونه از موجودات در جهان حشاتی هستند که با ما هم زیستی مساملت آمیز می کنند؟

3( آیا تو می دانی که هشتصد نوع از حشات در جهان هستند که مساملت آمیز با ما زندگی می کنند؟

4( آیا می دانید که هشتاد درصد از موجودات جهان حشات هستند و ما با آن ها به گونه ای مساملت آمیز همزیستی می کنیم؟

559 – »ال تَحزُنکم هذه األعامل القبیحة ألّن الّنجاح لکم و ال ریَب فیه!«:

1( کارهای ناپسند، شام را ناراحت نکند چرا که رستگاری از آن شامست که هیچ تردیدی در آن نیست!

2( از این اعامل زشت ناراحت نشوید به درستی که در موفقیت شام هیچ تردیدی نیست!

3( نباید از این رفتارهای زشت ناراحت شوید زیرا پیروزی برای شامست و شکی در آن نیست!

4( این کارهای ناپسند نباید شام را ناراحت کند چرا که موفقیت از آن شامست و هیچ تردیدی در آن نیست!

560- »إلهی قد مألَت صدری انرشاحاً و فمی بالبسامت و قد حمیَت بالدی من رشور الحادثات!«:

1( خدایا سینه ام را از صرب و دهانم را با لبخند پر کرده ای و کشورم را از بدی حادثه دور کرده ای!

2( خدایا سینه ام را از شادمانی و دهانم را با لبخندها پر کن و کشورم را از حوادث ناگوار نگهداری کن!

3( خدای من سینه ام را پر از شادمانی کرد و دهانم را با لبخندها پر کرد و از کشور من در برابر بدی های حادثه ها حامیت کرد!

4( خدایا سینه ام را از شادمانی و دهانم را با لبخندها پر کرده ای و کشورم را از بدی های حوادث نگهداری کرده ای!
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555- – )اللُّه الّذی یُرِسُل الّریاَح فتثیر سحاباً فیبسطُُه فی الّسامء کیف یشاء(:

1( خدا هامن کسی است که بادها را می فرستد و ابری را بر می انگیزد و آن را در آسامن آن گونه که بخواهد می گسرتاند.

2( خدایی که بادها را می فرستد تا ابرها را بر انگیزد و هامن گونه که می خواهد آن ها را در آسامن گسرتش دهد.

3( خداست که باد را می فرستد سپس ابر را حرکت می دهد و هر طور که بخواهد آن را در آسامن وسعت می دهد.

4( خدا اوست که برای اینکه ابری را حرکت دهد، بادها را می فرستد و آن ها را در آسامن به گونه ای خاص گسرتش می دهد.

556 – »حّیرت هذه الظّاهرة کثیراً ِمن العلامء سنوات متامدیة فلم یقدروا أن یجدوا طریقة لتعرّفها!«:

1( بسیاری از دانشمندان سال های متامدی از این پدیده متحیر شده اند و نتوانستند راه حلی برای آن بیابند!

2( این پدیده، در سال های طوالنی دانشمندان را خیلی شگفت زده کرده ولی نتوانستند راه شناخت آن را بیابند!

3( در این پدیده بسیاری از دانشمندان چندین سال متحیر مانده اند و راهی برای اینکه آن را بشناسند پیدا نکرده اند!

4( این پدیده، سال های طوالنی بسیاری از دانشمندان را متحیّر ساخته پس نتوانستند راهی برای شناخنت آن پیدا کنند!

557 – »نحن املسلمون نعلُم أّن هذا دین رسالته علی مّر العصور قامئة علی أساس املنطق و اإلجتناب عن أّی إساءة!«:

1( ما مردم مسلامن می دانیم که این دین پیامش بر پایه منطق در طول عرصها و دوری از هر گونه بدی استوار بوده است!

2( ما مسلامنان می دانیم که این دینی است که رسالت آن در گذر زمان بر پایه منطق و دوری از هر بدی ای استوار است!

3( ما مسلامنان می دانیم که این آیین پیامش استواری بر اساس منطق و دوری کردن از بدی ها در گذر زمان است!

4( مردم مسلامن ما می دانند که این دینی است که رسالت آن بر پایه منطق و دوری از هر بدی در طول عرصها استوار است!

558 – »هل تعلمین أّن مثانین فی املئة ِمن موجودات العامل حرشاُت نعیش معها سلمّیاً!«:

1( آیا می دانی که هشتاد درصد از موجودات جهان حشاتی هستند که ما با آن ها به گونه ای مساملت آمیز زندگی می کنیم؟

2( آیا می دانید که هشتصد گونه از موجودات در جهان حشاتی هستند که با ما هم زیستی مساملت آمیز می کنند؟

3( آیا تو می دانی که هشتصد نوع از حشات در جهان هستند که مساملت آمیز با ما زندگی می کنند؟

4( آیا می دانید که هشتاد درصد از موجودات جهان حشات هستند و ما با آن ها به گونه ای مساملت آمیز همزیستی می کنیم؟

559 – »ال تَحزُنکم هذه األعامل القبیحة ألّن الّنجاح لکم و ال ریَب فیه!«:

1( کارهای ناپسند، شام را ناراحت نکند چرا که رستگاری از آن شامست که هیچ تردیدی در آن نیست!

2( از این اعامل زشت ناراحت نشوید به درستی که در موفقیت شام هیچ تردیدی نیست!

3( نباید از این رفتارهای زشت ناراحت شوید زیرا پیروزی برای شامست و شکی در آن نیست!

4( این کارهای ناپسند نباید شام را ناراحت کند چرا که موفقیت از آن شامست و هیچ تردیدی در آن نیست!

560- »إلهی قد مألَت صدری انرشاحاً و فمی بالبسامت و قد حمیَت بالدی من رشور الحادثات!«:

1( خدایا سینه ام را از صرب و دهانم را با لبخند پر کرده ای و کشورم را از بدی حادثه دور کرده ای!

2( خدایا سینه ام را از شادمانی و دهانم را با لبخندها پر کن و کشورم را از حوادث ناگوار نگهداری کن!

3( خدای من سینه ام را پر از شادمانی کرد و دهانم را با لبخندها پر کرد و از کشور من در برابر بدی های حادثه ها حامیت کرد!

4( خدایا سینه ام را از شادمانی و دهانم را با لبخندها پر کرده ای و کشورم را از بدی های حوادث نگهداری کرده ای!
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561 – »قیل للّذین نسوا یوم البعث: هذا جزاءکم مبا کنتم تعملون!«:

1( به کسانی که روز قیامت را فراموش می کنند، گفته می شود: این جزای شامست به خاطر آنچه انجام داده بودید!

2( به کسانی که روز رستاخیز را فراموش کردند، گفته شد: این جزای شامست به خاطر آنچه انجام می دادید!

3( به آن هایی که روز قیامت را از یاد بردند، گفتند: این سزای شامست به دلیل آنچه انجام می دادید!

4( به آن هایی که روز رستاخیز را فراموش کردند، گفته شد: این جزای شامست به دلیل آنچه انجام داده بودید!

562 – »ازدادت الخرافات فی أدیان الّناس و لکّن اللّه مل یرتِک الّناس علی هذه الحالة و أرَسَل األنبیاء لُیَبیََّن الّصاط املستقیم!«:

1( خرافات در دین های مردم افزایش یافت ولی خدا مردم را به این حالت رها نکرد و پیامربان را فرستاد تا راه راست روشن شود!

2( خرافات در دین های مردم افزایش یافت ولی خدا مردم را به این حالت رها منی کند و پیامربان را فرستاد تا راه راست را روشن کنند!

3( این خرافات در ادیان مردم زیاد می شود ولی خدا مردم را در این حال رها نکرده است و برای آشکار شدن راه درست، پیامربان را فرستاده است!

4( خرافات دین های مردم زیاد شد ولی خدا مردم را به این حالت رها نکرد و پیامربان را فرستاد تا راه راست را آشکار کند!

563 – )اللُّه الّذی یُرِسُل الّریاَح َفُتثیر سحاباً فیبسطُُه فی الّسامء(:

1( خدا هامن کسی است که بادها را می فرستد و ابر را بر می انگیزد و آن ها در آسامن گسرتش می یابند.

2( خدایی که بادها را می فرستد، ابر را بر می انگیزد و آن را در آسامن ها گسرتش می دهد.

3( خدا کسی است که بادها را می فرستد پس ابری را بر می انگیزد و آن را در آسامن می گسرتانَد.

4( خدا کسی است که باد را فرستاد و ابری را برانگیخت و آن را در آسامن گسرتش می دهد.

564 – »إذا رأیتم أحداً یدعو إلی الّتفرقة و بثِّ الخالف بین صفوف املسلمین فهو عمیل العدّو!«:

1( هنگامی که دیدید کسی به تفرقه دعوت می کند و اختالف را بین گروه های مسلامنان می گسرتاند پس او کارگزار دشمنان است!

2( اگر کسی را ببینید که به تفرقه فراخوانده است و اختالف را بین صفوف مسلامنان گسرتش داده است، او مزدور دشمن است!

3( هنگامی که کسی را دیدید که به تفرقه و گسرتش اختالف بین صف های مسلامنان فرا می خواند پس او مزدور دشمن است!

4( اگر دیدید کسی به پراکندگی و گسرتش کارهای نادرست بین مسلامنان دعوت می کرد پس او کارگزار دشمن است!

565 – »عندما یتأکّد الطّائر الّذکّی من خداع العدّو و انقاذ حیاة فراِخه یطیُر بغتًة!«:

1( وقتی که پرنده باهوش از فریب دشمن و نجات زندگی جوجه هایش مطمنئ می شود، ناگهان پرواز می کند!

2( هنگامی که این پرنده باهوش از فریب دشمن و ادامه پیدا کردن زندگی جوجه اش اطمینان می یابد، ناگهان پرواز می کند!

3( وقتی پرنده باهوش بر فریب دشمن و نجات زندگی فرزندش تأکید می کند، ناگهان پرواز می کند!

4( هنگامی که پرنده باهوشی از فریب خوردن دشمن و نجات یافنت زندگی جوجه هایش اطمینان یافت، به رسعت پرواز می کند!

566 – »قدر کُّل اْمرٍئ ما یُْحسُنُه ألّن اللّه یُْجزینا بأعامٍل نَْعَملُها َحَسنًة!«:

1( ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را خوب انجام می دهد؛ زیرا خداوند به کاری که آن را نیکو انجام می دهیم، پاداش می دهد!

2( ارزش هر کس به آن چیزی است که آن را نیکو انجام می دهد؛ زیرا خداوند به کارهایی ما را پاداش می دهد که خوب انجام می دهیم!

3( قدر و منزلت هر انسانی به آنچه است که آن را خوب انجام می دهد؛ زیرا خداوند به اعامل حسنه ما پاداش می دهد!

4( قدر هر شخصی به آن چیزی است که آن را نیکو انجام می داده است؛ زیرا خداوند به کارهای نیکو که انجام می دهیم، جزا می دهد!
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َهب و الفّضة من األشیاء الّتی َخلَقها اللّه للّناس و فیها منافع لَُهم!«: 567 – »إّن الحدید و الّنحاس و الذَّ

1( آهن، طال، نقره و مس از چیزهایی است که خداوند برای مردم آفرید و در آن سود برای آنان است!

2( آهن، مس، نقره و طال که خداوند برای مردم آفریده است از چیزهایی است که در آن برای آنان منافعی است!

3( به درستی که آهن، مس، طال و نقره از چیزهایی است که خداوند آن ها را دارای منافع برای مردم خلق کرده است!

4( به درستی که آهن، مس، طال و نقره از چیزهایی است که خداوند آن ها را برای مردم خلق کرده و در آن منافعی برای آنان است!

568- »أحسنوا قولکم لیصاحبکم اآلخرون راغبین فیکم فمن تََحلّی بهذه الّسجّیة کَرُثَ ُمعارشوه!«:

1( سخن زیبا بر زبان آورید تا مردم با رغبت با شام همراه شوند؛ زیرا فرد آراسته به این ویژگی همراهان زیادی خواهد داشت!

2( نیکو سخن بگویید و با مردم مشتاقانه هم صحبت شوید؛ چرا که هر کس که به این ویژگی آراسته باشد، همراهانش زیاد می شوند!

3( سخن خود را نیکو گردانید تا دیگران با اشتیاق با شام هم صحبت شوند پس هر کس به این خصلت آراسته گردد، معارشانش زیاد می شوند!

4( نیکو سخن گفنت را پیشه خود کنید تا هم صحبت های شام به شام مشتاق گردند که هر کس خود را به این صفت بیاراید، معارشان او زیاد می گردند!

569 – »تلک الّتی تَنصح طفالً یَرمی النُّفایات فی غیر مکانها املناسب بکالم طّیٍب َعِملت بواجباتها!«:

1( آن کسی که با زبانی خوش نصیحت می کند کودکی را که زباله ها را در غیر مکان مناسب آن می اندازد، به وظایف خویش عمل کرده است!

2( هر کس کودکی را که زباله ها را در مکانی نامناسب می ریزد با زبان خوش نصیحت کند، به وظیفه خود عمل منوده است!

3( آن کسی است که کودکی را که در مکان های نامناسب زباله می ریزد با خوش زبانی نصیحت کرده و به وظایف خود عمل کرده است!

4( آنکه با خوش زبانی کودک را که در مکان نامناسب آشغال می اندازد نصیحت می کند، به وظیفه خویش عمل کرده است!

570 – »قد حَدثَّنا القرآن عن سیرة األنبیاء و َجَدلهم مع أقوامهم الکافرین!«:

1( قرآن با ما درباره روش های پیغمربان و ستیزه های آن ها با اقوام کافرشان سخن گفته است!

2( صحبت های قرآن با ما درباره شیوه پیامربان و ستیز آن ها با اقوام کّفار آن ها بوده است!

3( قرآن با ما درباره سیره پیامربان و نزاع آن هابا اقوام کافران سخن می گوید!

4( قرآن درباره روش پیامربان و نزاع آن ها با اقوام کافرشان، با ما سخن گفته است!

571- )أ یَحسُب اإلنسان أْن یُرتَک ُسَدًی(:

1( آیا انسان پنداشته است که بیهوده رها شده است؟                       2( آیا انسان گامن کرده است که بیهوده و پوچ رها بشود؟

3( آیا انسان گامن می کند که او پوچ و بیهوده رها می کند؟                       4( آیا انسان می پندارد که بیهوده رها شود؟

572 – »هل تحبُّ أن تَجری ینابیع الحکمة من قبلک علی لسانک؟ فأخلِص للّه أربعین صباحاً!«:

1( آیا دوست داشتی چشمه های دانش از قلبت بر زبانت جاری شود؟ پس باید خود را چهل روز برای خدا خالص کنی!

2( آیا دوست داری چشمه های حکمت از قلبت بر زبانت جاری شود؟ پس چهل صبح برای خدا خالص شو!

3( آیا دوست داری چشمه های حکمت و دانش بر زبانت و قلبت جاری گردد؟ پس چهل روز خود را برای خدا خالص گردان!

4( آیا دوست می داری که چشمه های دانش و حکمت را از قلبت بر زبان جاری کنی؟ پس چهل صبح برای خدا خالص می شوی!
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573 – »بدأ املعلّمون یتهامسون: إمّنا یقصد هذا الّتلمیذ اإلستهزاَء بأصدقائه!«:

1( معلاّمن رشوع به پچ پچ کردند: این دانش آموز فقط قصد دارد دوستانش را مسخره کند!

2( پچ پچ معلاّمن رشوع شد: قصد این دانش آموز مسخره کردن دوستانش است!

3( معلاّمن پچ پچ را رشوع می کنند: این دانش آموزی است که فقط قصد دارد دوستانش را مسخره کند!

4( معلاّمن رشوع به پچ پچ کردند: فقط آن دانش آموز است که قصد مسخره کردن دوستانش را می کند!

574 – »یا أیّها املرشکون؛ أقیموا وجوهکم للّدین الحنیف و ال تصارعوا الحّق!«:

1( ای مشکان؛ به دین یکتاپرستی روی بیاورید و با حق کشمکش نکنید!

2( ای مشکان، با صورت هایتان نزد دین یکتاپرستی بیایید و نزاع با حق را رها کنید!

3( ای کسانی که رشک می ورزید؛ به دین حق روی بیاورید و نزاعتان را با حق رها کنید!

4( ای مشکان؛ با یکتاپرستی به دین روی بیاورید و با حق درگیر نشوید!
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579 – »قد قیل إّن الّتجارب ال تغنینا عن الکتِب ألنَّها تجارب األمم علی مّر آالف الّسنین!«:

1( گفته می شود که تجربه ها ما را از کتاب ها بی نیاز منی کنند؛ زیرا آن ها تجارب ملت ها در گذر صدها سال هستند!

2( گفته شده است که هامنا تجربه ها منی توانند ما را از کتاب ها بی نیاز کنند؛ زیرا آن ها تجربه های امت ها در گذر هزار سال هستند!

3( گفته شده که تجربه ها ما را از کتاب ها بی نیاز منی کنند؛ زیرا آن ها تجربه های امت ها در گذر هزاران سال هستند!

4( گفته شد که ما با تجربه ها از کتاب ها بی نیاز منی شویم؛ زیرا آن ها تجربه های هزاران ساله امت ها هستند!

580 – »إّن أکرث العلامء ما استطاعوا أن یخلقوا آثارهم العلمّیة إاّل بعد تحّمل املشاکل الکثیرة!«:

1( بیشرت علام پس از تحمل سختی های زیادی توانستند کارهای علمی زیادی بیافرینند!

2( تعداد زیادی از دانشمندان آثاری علمی از خود ایجاد کرده اند و این امر به جز بعد از مشّقات گوناگون نبوده است!

3( اکرث دانشمندان فقط بعد از تحّمل مشکالت بسیار توانستند آثار علمی خود را خلق کنند!

4( بسیاری از علام نتوانستند آثار علمی خود را بیافرینند حتّی بعد از مشکالت فراوانش!

581- »فَعرفها الّنبّی صلی الله علیه و آله و سلم و أجلسها عنده و خیرّها بین اإلقامة أو العودة فاختارت الّشیامء الّذهاب راضیًة!«:

1( پس زمانی که پیغمرب صلی الله علیه و آله و سلم او را شناخت و او را نزد خود نشاند و به او بین ماندن و رفنت اختیار داد، شيامء با رضایت، رفنت را برگزید!

2( پس پیغمرب صلی الله علیه و آله و سلم را شناخت و نزد ایشان نشست و ایشان او را بین ماندن یا بازگشنت مخیّر منودند و شيامء رفنت را برگزید!

3( پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را به جا آورد و نزد او نشست و به او اجازه داد مباند یا برگردد و شيامء با اختیار خود رفنت را برگزید!

4( پس پیغمرب صلی الله علیه و آله و سلم او را شناخت و او را نزد خود نشاند و بین ماندن یا برگشنت مخیّرش منود، پس شیامء با رضایت مندی رفنت را برگزید!

582 – »یَتّم الّتوازن فی الطّبیعة ولکّن اإلنسان یظلمها فی نشاطاته الّتی تؤّدی إلی إختالل هذا الّتوازن ظلامً کثیراً!«:

1( توازن در طبیعت کامل می گردد؛ ولی انسان در فّعالیّت هایش که منجر به اختالل در این توازن می شود، به شّدت به آن ظلم می کند!

2( توازن در طبیعت کامل است؛ ولی انسان با ظلم های بسیاری که در فّعالیّتش می کند، در این توازن اختالل ایجاد می مناید!

3( طبیعت توازن را کامل می کند؛ ولی انسان با فّعالیّت هایی که منجر به اختالل در این توازن می شود، ظلم بزرگی به آن می کند!

4( توازن در طبیعت کامل است؛ ولی انسان با فّعالیّت هایش که منجر به اختالل در توازن می گردد، به شّدت به آن ظلم کرده است!

583 – »ِمن أخالق الجاهل اإلجابة قبل أن یَسمع و املعارضة قبل أن یَفهم و الُحکم مبا الیعلم!«:

1( از اخالق جاهالن آن است که قبل از اینکه بشنوند پاسخ دهند و قبل از اینکه بفهمند مخالفت منایند و به آنچه که منی دانند حکم کنند!

2( پاسخ دادن قبل از اینکه بشنود و مخالفت قبل از اینکه بفهمد و حکم کردن به آنچه که منی داند از اخالق جاهل است!

3( اخالق نادان این گونه است که قبل از شنیدن پاسخ دهد و قبل از فهمیدن مخالفت مناید و درباره آنچه منی داند حکم کند!

4( از اخالق نادان آنکه قبل از شنیده شدن پاسخ دهد و با آنچه منی فهمد مخالفت و به آنچه آگاهی ندارد داوری مناید!

584 – »الّتمساح الیبکی عند أکل الفرائس، بل عندما یأکل فریسة أکرب من فمه تُفِرز عیونه سائالً کأنّه الّدمع!«: تساح هنگام ....................

1( خوردن شکارها اشک منی ریزد، بلکه وقتی شکاری بزرگ تر از دهانش باشد، چشامن او مایعی مانند اشک ترّشح می کنند!

2( خوردن صید اشک منی ریزد، بلکه اگر شکار بزرگ تر از دهانش باشد، چشامن او مایعی ترّشح می کند که گویا اشک است!

3( خوردن شکارها گریه منی کند، بلکه هنگامی که شکاری بزرگ تر از دهانش می خورد، چشامنش مایعی ترّشح می کنند که مانند اشک است!

4( خوردن صیدها گریه منی کند، بلکه وقتی شکار از دهان او بزرگ تر باشد، مایعی از چشامنش ترّشح می شود که گویا اشک است!
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585- )و الّذین آمنوا باللّه و ُرُسله و مل یُفرِّقوا بین أحد ِمنهم أولئک سوف یُؤتیهم أجورهم(:

1( و آن ها که به خدا و پیامربانش ایامن بیاورند و بین آن ها تفاوتی قائل نشوند، هامن ها هستند که ]خداوند[ اجرشان را خواهد داد.

2( و آن ها به خدا و رسوالنش ایامن آوردند و بین احدی از آن ها فرق نگذاشتند و ]خداوند[ پاداش آن ها را خواهد داد.

3( و کسانی که به خدا ایامن آورده و بین رسوالن او تفاوت قائل نشوند، پاداش هایشان داده خواهد شد.

4( و کسانی که به خدا و فرستادگانش ایامن آوردند و میان هیچ یک از آنان فرق نگذاشتند، ]خدا[ مزدهایشان را به آن ها خواهد داد.

586 – »الّصدق مع اللّه یَتجلّی بإخالص األعامل له و الّصدق مع الّناس هو أن ال نکذب علی اآلخرین!«:

1( راستی با خدا با خالص گردانیدن کارها برای او تجلّی می یابد و راستی با مردم آن است که به دیگران دروغ نگوییم!

2( تجلّی راستی با خدا در اخالص در کارهاست و تجلّی راستی با مردم در دروغ نگفنت به دیگران است!

3( اخالص در کارهایتان برای خدا، تجلّی درستی با اوست و اینکه به دیگران دروغ نگوییم نشانه دوستی با آن هاست!

4( راستی با خداوند در اعامل با اخالص برای او جلوه می کند و راستی با مردم نیز در اینکه به آن ها دروغ نگوییم جلوه گر است!

587- »ُقلت ألستاذی: لقد َعلَّمَتنی درساً لَن أنساُه أبداً!«:

1( به استادم گفتم: درسی را از تو یاد گرفتم که هرگز آن را فراموش نخواهم کرد!

2( به استادم گفتم: درسی را به من یاد داده ای که هرگز آن را فراموش نخواهم کرد!

3( به استادم می گویم: درسی را که از تو آموختم، هیچ گاه فراموش نخواهد شد!

4( به استادم گفتم: درسی را به من آموخته ای که هرگز فراموش نخواهد شد!

588 – »کانت شیمل أوصت أْن یُشکل فریق للحوار الّدینی لیمد زمالُءها جسوَر الّصداقة بین البالد!«:

1( شیمل توصیه کرده بود که گروهی برای گفت وگوی دینی تشکیل شود تا همکارانش پل های دوستی را بین کشورها بکشند!

2( شیمل توصیه می کرد که همکارانش گروهی را برای گفت وگوی دینی تشکیل دهند تا پل دوستی بین کشورها کشیده شود!

3( شیمل توصیه کرده بود که گروهی را برای گفت وگوی دینی تشکیل بدهند تا همکارانش پل دوستی را بین کشورها ایجاد کنند!

4( شیمل به همکارانش وصیت کرد که گروهی برای گفت و گوهای دینی تشکیل شود تا پل های دوستی را بین کشورها بکشند!

589 – »لهذا املفکّر الّذی نشأ فی ظروف قاسیة کتاٌب یغنینا عن قراءة عرشات الکتب و هذا أمتع لَنا!«:

1( این اندیشمند در رشایطی طاقت فرسا زندگی کرده است و کتابی دارد که ما را از خواندن ده کتاب بی نیاز می کند و این برای ما لذت بخش ترین کار است!

2( این اندیشمند در رشایطی سخت پرورش یافت و کتاب او، ما را از خواندن ده ها کتاب بی نیاز می کند و این برای ما لذت بخش تر است!

3( این اندیشمندی که در رشایط دشوار زندگی کرده است، کتابی دارد که ما را از خواندن ده ها کتاب بی نیاز کرده است و این برای ما لذت بخش است!

4( این اندیشمندی که در رشایطی سخت پرورش یافته است، کتابی دارد که ما را از خواندن ده ها کتاب بی نیاز می کند و این برای ما لذت بخش تر است!

هاب، إنّی لن أترک یَده و اللُّه خیُر حافظاً!«: 590 – »َهل تَسَمُح لَنا بالذَّ

1( آیا به ما اجازه می دهی که برویم، به خدا سوگند او را خوب حفظ می کنم و هرگز رهایش منی کنم!

2( آیا با رفتنامن موافقت می کنی، من هرگز دستت را رها نخواهم کرد اگرچه خداوند بهرتین نگه دارنده است!

3( آیا به ما اجازه رفنت می دهی، من هرگز دست او را رها نخواهم کرد و خداوند بهرتین حافظ است!

4( آیا اجازه می دهی بروم، من هیچ وقت دست او را رها نخواهم کرد، چون خداوند نگهدارنده خوبی است!

ترجمه

207

591- »بینام رأت طبیبتی املُعالِجة أنّی مصابة بالّزکام و ُحّمی شدیدة کتبت لی وصفة محتویة علی حبوب مسکّنة!«:  هنگامی که ....................

1( پزشک معالجم دید من دچار رسماخوردگی و تب شدیدی هستم، برایم نسخه ای شامل قرص هایی آرام بخش نوشت!

2( پزشکم مرا برای معالجه دید و دریافت که من دچار رسماخوردگی و تب شدید هستم، برایم نسخه ای حاوی قرص آرام بخش نوشت!

3( پزشک درمان کننده من برایم نسخه شامل قرص های مسّکن نوشت، دریافت من دچار رسماخوردگی و تب شدیدی هستم!

4( پزشک من مرا معالجه کرد، دید که من مبتال به رسماخوردگی و تب شدید هستم و برایم نسخه ای از قرص هایی مسّکن نوشت!

592 – »أ ماکنتم تصّدقون أن تُشاهدوا یوماً أّن البکتیریا املضیئة تُسَتفاد فیه إلنارة املُُدن؟«:

1( آیا باورتان منی شود که باکرتی های نورانی را روزی ببینید که برای روشن شدن شهرها استفاده می شوند؟

2( آیا باور منی کردید روزی را ببینید که باکرتی نورانی در آن برای روشن کردن شهرها استفاده می شود؟

3( چرا باور منی کنید روزی را مشاهده کنید که در آن باکرتی نورانی را برای روشنی رسزمین ها استفاده می کنند؟

4( چرا باورتان منی شد روزی برسد که در آن باکرتی نورانی را برای روشن کردن شهرها استفاده می کنند؟

593 – »الّسباحة فی البحر الّذی له أمواج مرتفعة صعبة و إنقاذ اإلنسان الغریق فی هذه الحالة أصعب کثیراً!«:

1( در دریایی که دارای موج بلند است، شنا کردن سخت و نجات انسان های در حال غرق در این حالت، خیلی سخت تر است!

2( شنا کردن در دریای با امواج بلند سختی زیادی دارد، ولی نجات دادن انسان در حال غرق شدن در این حالت، سخت تر است!

3( شنا کردن در دریاهایی که امواج بلندی دارند، سخت و نجات دادن انسان غریق نیز در این حالت، خیلی سخت است!

4( در دریایی که امواج بلندی دارد، شنا کردن سخت و نجات دادن انسان غریق در این حالت، خیلی سخت تر است!

594 – »تُوَجد محاَفظات فیها عدد کثیر ِمن املعامل کام لَها صناعات تُصَنع بید اإلنسان!«:

1( استان هایی یافت می شوند که بسیاری از کارگاه ها در آن هاست هامن طور که انسان صنایعی را در آن ها می سازد!

2( تعداد زیادی از استان ها وجود دارند که در آن ها کارگاه هایی وجود دارند به هامن شیوه ای که مردم صنایع را در آن ها تولید می کردند!

3( استان هایی یافت می شود که تعداد زیادی از کارگاه ها در آن هاست هامن گونه که صنایعی دارند که به دست انسان ساخته می شود!

4( استان هایی را می یابی که هامن گونه که به دست انسان ها در آن ها صنایعی ساخته می شود، تعداد زیادی کارگاه دارند!

595- »ما قصَد اإلسالم أن یمنع الّنساء عن الّتدّخل فی املجتمع لکی یُبعدهّن عن مسئوولّیتهّن!«:

1( اسالم قصد نداشته است که زنان را از دخالت در جامعه باز دارد تا آن ها را از مسئولیّت شان دور مناید!

2( هدف اسالم این نبوده است که زنان را از ورود به جوامع منع کند تا آن ها از مسئولیّت خود دور شوند!

3( اسالم منی خواهد زنان را از حضور در اجتامع باز دارد؛ چرا که آن ها از مسئولیّت خود دور می شوند!

4( اسالم قصد ندارد که ورود زنان به جامعه را منع کند و آن ها را از مسئولیّت خود دور کند!

596 – »کّل لیلة أطبُخ الطّعاَم فی الّساعة الّسادسة و الّنصف حّتی یَصل زوجی إلی البیت فی الّثامنة إاّل ربعاً و نتناول العشاء!«:

1( هر شب ساعت شش و نیم غذا می پزم تا شوهرم ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه به خانه برسد و شام بخوریم!

2( هر شب که ساعت نه و نیم غذا درست می کنم، شوهرم ساعت یک ربع به هشت به خانه می رسد تا با هم شام بخوریم!

3( ساعت شش و نیم همه شب ها غذا درست می کردم تا شوهرم ساعت هشت و ربع به خانه برسد و با هم شام بخوریم!

4( هر شب در ساعت شش ونيم غذا می پختم و شوهرم ساعت هفت وچهل وپنج به خانه می رسید و با هم شام می خوردیم!
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591- »بینام رأت طبیبتی املُعالِجة أنّی مصابة بالّزکام و ُحّمی شدیدة کتبت لی وصفة محتویة علی حبوب مسکّنة!«:  هنگامی که ....................

1( پزشک معالجم دید من دچار رسماخوردگی و تب شدیدی هستم، برایم نسخه ای شامل قرص هایی آرام بخش نوشت!

2( پزشکم مرا برای معالجه دید و دریافت که من دچار رسماخوردگی و تب شدید هستم، برایم نسخه ای حاوی قرص آرام بخش نوشت!

3( پزشک درمان کننده من برایم نسخه شامل قرص های مسّکن نوشت، دریافت من دچار رسماخوردگی و تب شدیدی هستم!

4( پزشک من مرا معالجه کرد، دید که من مبتال به رسماخوردگی و تب شدید هستم و برایم نسخه ای از قرص هایی مسّکن نوشت!

592 – »أ ماکنتم تصّدقون أن تُشاهدوا یوماً أّن البکتیریا املضیئة تُسَتفاد فیه إلنارة املُُدن؟«:

1( آیا باورتان منی شود که باکرتی های نورانی را روزی ببینید که برای روشن شدن شهرها استفاده می شوند؟

2( آیا باور منی کردید روزی را ببینید که باکرتی نورانی در آن برای روشن کردن شهرها استفاده می شود؟

3( چرا باور منی کنید روزی را مشاهده کنید که در آن باکرتی نورانی را برای روشنی رسزمین ها استفاده می کنند؟

4( چرا باورتان منی شد روزی برسد که در آن باکرتی نورانی را برای روشن کردن شهرها استفاده می کنند؟

593 – »الّسباحة فی البحر الّذی له أمواج مرتفعة صعبة و إنقاذ اإلنسان الغریق فی هذه الحالة أصعب کثیراً!«:

1( در دریایی که دارای موج بلند است، شنا کردن سخت و نجات انسان های در حال غرق در این حالت، خیلی سخت تر است!

2( شنا کردن در دریای با امواج بلند سختی زیادی دارد، ولی نجات دادن انسان در حال غرق شدن در این حالت، سخت تر است!

3( شنا کردن در دریاهایی که امواج بلندی دارند، سخت و نجات دادن انسان غریق نیز در این حالت، خیلی سخت است!

4( در دریایی که امواج بلندی دارد، شنا کردن سخت و نجات دادن انسان غریق در این حالت، خیلی سخت تر است!

594 – »تُوَجد محاَفظات فیها عدد کثیر ِمن املعامل کام لَها صناعات تُصَنع بید اإلنسان!«:

1( استان هایی یافت می شوند که بسیاری از کارگاه ها در آن هاست هامن طور که انسان صنایعی را در آن ها می سازد!

2( تعداد زیادی از استان ها وجود دارند که در آن ها کارگاه هایی وجود دارند به هامن شیوه ای که مردم صنایع را در آن ها تولید می کردند!

3( استان هایی یافت می شود که تعداد زیادی از کارگاه ها در آن هاست هامن گونه که صنایعی دارند که به دست انسان ساخته می شود!

4( استان هایی را می یابی که هامن گونه که به دست انسان ها در آن ها صنایعی ساخته می شود، تعداد زیادی کارگاه دارند!

595- »ما قصَد اإلسالم أن یمنع الّنساء عن الّتدّخل فی املجتمع لکی یُبعدهّن عن مسئوولّیتهّن!«:

1( اسالم قصد نداشته است که زنان را از دخالت در جامعه باز دارد تا آن ها را از مسئولیّت شان دور مناید!

2( هدف اسالم این نبوده است که زنان را از ورود به جوامع منع کند تا آن ها از مسئولیّت خود دور شوند!

3( اسالم منی خواهد زنان را از حضور در اجتامع باز دارد؛ چرا که آن ها از مسئولیّت خود دور می شوند!

4( اسالم قصد ندارد که ورود زنان به جامعه را منع کند و آن ها را از مسئولیّت خود دور کند!

596 – »کّل لیلة أطبُخ الطّعاَم فی الّساعة الّسادسة و الّنصف حّتی یَصل زوجی إلی البیت فی الّثامنة إاّل ربعاً و نتناول العشاء!«:

1( هر شب ساعت شش و نیم غذا می پزم تا شوهرم ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه به خانه برسد و شام بخوریم!

2( هر شب که ساعت نه و نیم غذا درست می کنم، شوهرم ساعت یک ربع به هشت به خانه می رسد تا با هم شام بخوریم!

3( ساعت شش و نیم همه شب ها غذا درست می کردم تا شوهرم ساعت هشت و ربع به خانه برسد و با هم شام بخوریم!

4( هر شب در ساعت شش ونيم غذا می پختم و شوهرم ساعت هفت وچهل وپنج به خانه می رسید و با هم شام می خوردیم!
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597- »کّل إنساٍن مؤمٍن یُشّجع اآلخرین إلی أحسن األعامل الّتی یستفید منها املجتمُع!«:

1( هر انسان با ایامنی دیگران را به نیکوترین کارهایی که به جامعه سود میرساند، تشویق می کند! 

2( هر انسان مومنی دیگران را به بهرتین کارهایی که جامعه از آن سود می برد، تشویق می کند!

3( هیچ انسان مؤمن نیست تا دیگران را به بهرتین کارهایی که جامعه از آن بهره می برد، تشویق کند! 

4( هر انسان مؤمنی دیگران را به کارهای نیکی تشویق می کرد که جامعه از آن بهره می برد! 

598 – )ِمن املؤمنین َمْن یشتغلوَن بطاعة ربّهم و یجتنبون الخطیئات و هؤالء محبوبون عند الله!(:

1( عده ای از مؤمنان به اطاعت پروردگار خویش مشغول می باشند و از خطاها دوری می کنند و این ها نزد خدا محبوب اند!

2( عده ای از مؤمنان مشغول عبادت پروردگارند و از خطاها دور می شوند و این ها نزد خدا دوست داشتنی هستند!

3( مؤمنان کسانی هستند که به بندگی پروردگارشان پرداخته، از خطاها دوری کرده و نزد خدا محبوب هستند!

4( از میان مؤمنان آن کسانی که به عبادت پروردگار مشغولند و از اشتباهات دوری می کنند، نزد خدا محبوب هستند!

599 – »الغد املُضیء یتعلق مبَن یجتهد الیوَم و یستفید من الفرص الخیر!«:

1( فردای روشنی بخش از آن کسی است که امروز تالش می کند و از فرصت های خوب استفاده می کند!

2( فردایی روشن است که به کسی تعلّق دارد که امروز تالش کرده و از فرصت ها به خوبی استفاده می کند!

3( فردای درخشان به کسی تعلّق دارد که روزها را تالش می کند و از فرصت های خوب استفاده می کند!

4( فردایی روشنی بخش در انتظار کسی است که امروز تالش می کند و از فرصت ها به خوبی استفاده می کند!

600 – »إن ال تدرْس فی الوقِت املحّدِد تفرْح بتأجیل األمتحان!«:

1( اگر در مدت مشخص درس منی خواندی، از زود برگزار شدن امتحان خوشحال می شدی!

2( هنگامی که در زمان معلوم درس نخوانی، از تأخیر آزمون خوشحال خواهی شد!

3( اگر در وقت مشخص درس نخوانی، از تأخیر امتحان خوشحال می شوی!

4( اگر در زمان مشخصی درس منی خواندی، از تأخیر امتحان خوشحال می شدی!

601 – »أشِعِل الّنار حّتی ذاب الّنحاس و َدَخَل بین الحدید َفُتصبُح سّداً قویّاً!«:

1( آتش را روشن کن تا مس ذوب شده میان آهن وارد شود و سّدی قوی شود!

2( آتش را روشن می کنم تا مس ذوب شده میان آهن وارد شود و سّد محکمی ایجاد شود!

3( آتش را روشن کردی تا مس ذوب شود و میان آهن وارد شود و سّدی محکم ایجاد شود!

4( آتش را روشن کن تا مس ذوب شود و بین آهن وارد شود، پس سّدی محکم می شود!

َر َصدیقی أن یَُعلَّمنی اللُّغه العربیََّه َفعاَهدتُه أن أتََعلَّمها َجّیداً!«: 602- »َقرَّ

1( قرار شد که دوستم زبان عربی را به من یاد بدهد و من به او قول می دهم که آن را به خوبی یاد بگیرم! 

2( با دوستم قرار گذاشتم که زبان عربی را بیاموزوم، پس با او عهده کردم که خوب یاد بگیرمش! 

3( دوستم قرار گذاشت که زبان عربی را به من آموزش دهد، پس با او عهد کردم که آن را به خوبی یاد بگیرم! 

4( دوستم قرار گذاشت که زبان عربی را یاد بگیرد، پس من به او قول دادم که به خوبی آن را آموزش دهم! 
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603- »عاَهدُت نفسی أن ال أکِذب َ أبداً أِلنّی تََعلَّمُت َدرساً لَن أنساه!«:

1( قول داده ام که ابداً دروغ نگویم برای اینکه درسی را یاد گرفتم که فراموش نخواهم کرد؟ 

2( به خودم قول می دهم که دروغ نگویم، زیرا من درسی را آموختم که تا ابد آن را فراموش نخواهم کرد! 

3( به خودم قول دادم که هرگز دروغ نگویم برای اینکه درسی را آموختم که آن را فراموش نخواهم کرد! 

4( با خود عهد و پیامن بسته ام که دروغی را نگویم، زیرا من درسی را فراگرفتم که آن را فراموش منی کنم! 

604- »اِتّصَل مبهندس الصیانة لُِیصلَّح نواقَص السیر املکسور و ُمکّیفاً الیعمل«:

1(  با مهندس تعمیرات ساختامن متاس گرفت تا نقص های تخت شکسته و پنکه ای که کار منی کند را تعمیر کند. 

2( با مهندس ساختامن متاس گرفتم تا نقص تخت شکسته و پنکه هایی که کار منی کنند را تعمیر کند. 

3( با مهندس ساختامن متاس گرفت تا صندلی شکسته و کولری که کار منی کند را تعمیر کند. 

4( با مهندس تعمیرات متاس گرفتم برای تعمیر تخت شکسته و پنکه ای که کار منی کرد. 

605- »لقد َعلََّمتنی الّتجارُِب أن ال اُجاِدَل َمن یُحاِوُل أن یََفُضَحنی أَو یَتَِّهَمنی فی غیابی!«:

1( تجربه ها به من آموخته اند با کسی که می کوشد مرا رسوا کند یا در نبودنم به من تهمت بزند، ستیزه نکنم! 

2( از تجربه ها آموختم با آنکه می کوشد مرا رسوا کند و در پنهان به من تهمت بزند، ستیزه نکنم! 

3( با تجربه ها دریافتم با کسی که برای رسوایی من تالش می کند یا در نبودنم به من تهمت می زند، گفت و گو نکنم! 

4( تجربه ها به من یاد داده اند با کسی که در تالش است رسوایم کند یا با غیبت کردن مرا متّهم سازد، گفت و گو نکنم! 

ثٍَه فی میاهه!«: 606- »کاَن انفجاُر ناقلِه الّنفِط سانجی الکبیرِه قد َسبََّب اشتعاَل غازاٍت خانقٍه فی ذلَک املحیِط و انتشاَر موادًّ ُملَوَّ

1( انفجار نفتکش بزرگ سانچی باعث سوخنت گازهای خفه کننده ای در آن اقیانوس و گسرتش مواد آالینده ای در آب های آن شده بود! 

2( انفجار بزرگ نفتکش سانچی باعث شعله ور ساخنت گازهایی خفه کننده در آن محیط و گسرتش موادی آالینده در آب های آن شده است! 

3( انفجار بزرگ نفتکش سانچی باعث شد گازهای خفه کننده ای در آن منطقه برافروخته شوند و مواد آلوده ای در آب پخش شوند! 

4( انفجار نفتکش بزرگ سانچی باعث شعله ور شدن گازهای خفه کننده در آن اقیانوس و پخش کردن مواد آالینده در آن آبها شده بود! 

607- »َقد نُِقلَت إلَی الَعربیَّه أَلفاٌظ فارِسّیٌه کَثیرٌَه حّتی تُسهَّل التِّجاَرُه بیَن الُتّجار!«: 

1( بسیاری از کلامت فارسی به عربی منتقل شده است تا تجارت میان تاجران آسان شود! 

2( کلامت فارسی بسیاری را به عربی منتقل کرده اند تا تجارت میان تاجران آسان شود! 

3( کلامت فارسی بسیاری به عربی منتقل شده است تا تجارت میان تاجران آسان شود! 

4( کلامت فارسی بسیار به عربی منتقل شد تا تجارت را میان تاجران آسان کند! 

608- » إن نَطََق الَعرَُب کَلاِمت َدخیلًه فی العربّیِه فَقد تََغیَّرَت أَصواتُها َو أَوزانُها وفقاً أِللِسَنِتِهم!:« 

1( اگر اعراب کلامت وارد شده به عربی را به زبان آوردند، پس صدای آن ها و وزن آن ها را مطابق با زبانشان تغییر می دهند! 

2( اگر عرب کلمه وارد شده عربی را به زبان آورد، پس صدا و وزن آن را مطابق زبان خود تغییر خواهد داد! 

3( اگر عرب واژگان وارد شده به عربی را به زبان آورد، پس صداها و وزن هایشان بر اساس گویش هایشان تغییر می کند! 

4( اگر یک عرب واژه های وارد شده در عربی را به زبان آورد، صدا و وزن آن را مطابق گویش و زبان خود دگرگون می کند!
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603- »عاَهدُت نفسی أن ال أکِذب َ أبداً أِلنّی تََعلَّمُت َدرساً لَن أنساه!«:

1( قول داده ام که ابداً دروغ نگویم برای اینکه درسی را یاد گرفتم که فراموش نخواهم کرد؟ 

2( به خودم قول می دهم که دروغ نگویم، زیرا من درسی را آموختم که تا ابد آن را فراموش نخواهم کرد! 

3( به خودم قول دادم که هرگز دروغ نگویم برای اینکه درسی را آموختم که آن را فراموش نخواهم کرد! 

4( با خود عهد و پیامن بسته ام که دروغی را نگویم، زیرا من درسی را فراگرفتم که آن را فراموش منی کنم! 

604- »اِتّصَل مبهندس الصیانة لُِیصلَّح نواقَص السیر املکسور و ُمکّیفاً الیعمل«:

1(  با مهندس تعمیرات ساختامن متاس گرفت تا نقص های تخت شکسته و پنکه ای که کار منی کند را تعمیر کند. 

2( با مهندس ساختامن متاس گرفتم تا نقص تخت شکسته و پنکه هایی که کار منی کنند را تعمیر کند. 

3( با مهندس ساختامن متاس گرفت تا صندلی شکسته و کولری که کار منی کند را تعمیر کند. 

4( با مهندس تعمیرات متاس گرفتم برای تعمیر تخت شکسته و پنکه ای که کار منی کرد. 

605- »لقد َعلََّمتنی الّتجارُِب أن ال اُجاِدَل َمن یُحاِوُل أن یََفُضَحنی أَو یَتَِّهَمنی فی غیابی!«:

1( تجربه ها به من آموخته اند با کسی که می کوشد مرا رسوا کند یا در نبودنم به من تهمت بزند، ستیزه نکنم! 

2( از تجربه ها آموختم با آنکه می کوشد مرا رسوا کند و در پنهان به من تهمت بزند، ستیزه نکنم! 

3( با تجربه ها دریافتم با کسی که برای رسوایی من تالش می کند یا در نبودنم به من تهمت می زند، گفت و گو نکنم! 

4( تجربه ها به من یاد داده اند با کسی که در تالش است رسوایم کند یا با غیبت کردن مرا متّهم سازد، گفت و گو نکنم! 

ثٍَه فی میاهه!«: 606- »کاَن انفجاُر ناقلِه الّنفِط سانجی الکبیرِه قد َسبََّب اشتعاَل غازاٍت خانقٍه فی ذلَک املحیِط و انتشاَر موادًّ ُملَوَّ

1( انفجار نفتکش بزرگ سانچی باعث سوخنت گازهای خفه کننده ای در آن اقیانوس و گسرتش مواد آالینده ای در آب های آن شده بود! 

2( انفجار بزرگ نفتکش سانچی باعث شعله ور ساخنت گازهایی خفه کننده در آن محیط و گسرتش موادی آالینده در آب های آن شده است! 

3( انفجار بزرگ نفتکش سانچی باعث شد گازهای خفه کننده ای در آن منطقه برافروخته شوند و مواد آلوده ای در آب پخش شوند! 

4( انفجار نفتکش بزرگ سانچی باعث شعله ور شدن گازهای خفه کننده در آن اقیانوس و پخش کردن مواد آالینده در آن آبها شده بود! 

607- »َقد نُِقلَت إلَی الَعربیَّه أَلفاٌظ فارِسّیٌه کَثیرٌَه حّتی تُسهَّل التِّجاَرُه بیَن الُتّجار!«: 

1( بسیاری از کلامت فارسی به عربی منتقل شده است تا تجارت میان تاجران آسان شود! 

2( کلامت فارسی بسیاری را به عربی منتقل کرده اند تا تجارت میان تاجران آسان شود! 

3( کلامت فارسی بسیاری به عربی منتقل شده است تا تجارت میان تاجران آسان شود! 

4( کلامت فارسی بسیار به عربی منتقل شد تا تجارت را میان تاجران آسان کند! 

608- » إن نَطََق الَعرَُب کَلِامت َدخیلًه فی العربّیِه فَقد تََغیَّرَت أَصواتُها َو أَوزانُها وفقاً أِللِسَنِتِهم!:« 

1( اگر اعراب کلامت وارد شده به عربی را به زبان آوردند، پس صدای آن ها و وزن آن ها را مطابق با زبانشان تغییر می دهند! 

2( اگر عرب کلمه وارد شده عربی را به زبان آورد، پس صدا و وزن آن را مطابق زبان خود تغییر خواهد داد! 

3( اگر عرب واژگان وارد شده به عربی را به زبان آورد، پس صداها و وزن هایشان بر اساس گویش هایشان تغییر می کند! 

4( اگر یک عرب واژه های وارد شده در عربی را به زبان آورد، صدا و وزن آن را مطابق گویش و زبان خود دگرگون می کند!
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609- »َفلَیعُبدوا َربَّ هذا الَبیِت الَّذی أطَعَمُهم ِمن جوعٍ و آَمَنُهم ِمن َخوٍف«: پس...

1( باید بپرستید پروردگار خانه ای را که به این ها در گرسنگی غذا داد و از ترس امانشان داد. 

2( پروردگار این خانه را که در گرسنگی خوراکتان داد و از ترس شام را ایمن کرد، باید بپرستید. 

3( پروردگار این خانه را باید بپرستند، کسی که در گرسنگی خوراکشان داد و از بیم، آن ها را ایمن کرد. 

4( می پرستند پروردگار این خانه را، هامن کسی که در گرسنگی به آن ها غذا داد واز ترس ایمنشان کرد. 

610- »ال تَظلِم کَام ال تُِحبُّ أن تُظلََم و أحِسن کَام تُِحبُّ أن یُحَسن إلیک!«:

1(  نباید ستم کنی هامن گونه که دوست منی داری که ستم شوی و نیکی کن هامن طور که دوست می داری به تو نیکی کنند! 

2( ظلم نکن هامن طور که دوست نداری که ستم شوی و احسان کن هامنگونه که دوست داری که به تو احسان شود! 

3(  هامن طور که دوست داری مورد ستم واقع نشوی، ستم نکن و هامن طور که دوست می داری که به تو نیکی شود، به دیگران احسان کن! 

4( ستم نکن هامن گونه که دوست نداری که به تو ستم کنند و نیکی کن هامن گونه که دوست داری که به تونیکی شود! 

611- »طوبَی لَِمن ال یََتدُخل فی موضوعٍ یُعرّضه للتَُّهم و یَجتنب کالماً ال یَنَفعه و اآلَخرین!«:

1(  خوش به حال کسی که در موضوعی که او را مورد تهمت ها قرار دهد، دخالت منی کند و از سخنی که به او  دیگران سود نرساند، دوری می کند! 

2( خوشا به حال کسی که در موضوعی دخالت می کند که او را در معرض تهمتها قرار منی دهد و از سخنی دوری می کند که به او و دیگران سود منی رساند! 

3(  خوش باشد آن کسی که در موضوعی که مورد اتّهامش قرار دهد، مداخله نکند و از سخن دیگران که به او سود منی رساند، اجتناب کند! 

4(  خوشا به حال کسی که در موضوعی که او را آماج تهمتها قرار می دهد، مداخله منی کند و از سخنی که به نفع دیگران نباشد، پرهیز می کند! 

612- »لَم یُشارک املُنتَخب الوطّنی لکره القدم فی دوره اإلعداد لیفهم نقاط القّوه و الَضعف لََدیه لَینجح فی املباریات الّدولّیه!«:   تیم ملی فوتبال.... 

1( در دوره آمادگی رشکت نکرد تا نقاط قوت و ضعف خودش را بفهمد و در مسابقه بین املللی پیروز شود! 

2( برای فهم نقطه ضعف ها و قوت هایش در دوره آماده سازی رشکت منی کند تا در مسابقات بین املللی موفق شود! 

3( برای فهمیدن نقاط ضعف و قوت خود در دوره آماده سازی رشکت نکرده است تا در مسابقات بین املللی پیروز شود! 

4( برای موفقیت در مسابقات بین املللی، در دوره آمادگی رشکت نکرد تا نقاط قوت و ضعف خود را بفهمد! 

لوّن فی موضوعاٍت تُعرَّضُّ أنفسهم لِلتَُّهم!«:  613- »طوبَی لِلّذیَن یَفعلوَن ما یَقولوَن و ال یََتَدخَّ

1( خوشا به حال کسانی که آنچه را می گویند به آن عمل می کنند و درموضوعاتی که آن ها را مورد تهمتها قرار می دهد، وارد منی شوند! 

2( خوشا به حال کسانی که آنچه را انجام می دهند می گویند و در موضوعاتی که آنان را در معرض تهمت قرار می دهد، مداخله منی کنند! 

3( خوشا به حال آن کسانی  که هرچه را بگویند انجام می دهند و در موضوعاتی دخالت می کنند که آن ها را در معرض تهمت قرار ندهد! 

4( خوشا به حال کسانی که آنچه را می گویند انجام می دهند و در موضوعاتی که خودشان را در معرض تهمتها قرار دهد، دخالت منی کنند! 

614- »اللّهم إنّی  أعوذ بک ِمن دعاٍء ال یُسَمُع و ِمن صالٍه ال تُرَفٌع!«: خدایا به تو پناه می برم.... 

1( از دعایی که نشنوی و از منازی که باال نربی! 

2( از دعایی که منی شنوی و از منازی که باال منی رود! 

2( از دعایی که شنیده منی شود و از منازی که باال منی برد! 

2( از دعایی که شنیده منی شود و از منازی که باال برده نشود! 
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َه َمّراٍت!«:  615- »َمن َهرََب ِمَن الواقعِ َفَسوَف یُواِجُه ُصعوباٍت کَثیرًه تَضطَرُُّه إلَی الِکذِب ِعدَّ

1( هر کس از حقیقت بگریزد، با سختی های بسیاری روبه رو خواهد شد که او را چندین بار به دروغ گفنت ناچار می کند! 

2( کسی که از واقعیت فرار کرده است، دشواری های بسیار با وی روبه رو خواهد شد که چندین بار او را به دروغ ناگزیر می کند! 

3( آنکه از واقعیت فرار کند، با بسیاری از دشواریها روبه رو خواهد بود که ناگزیر می شود بارها دروغ بگوید! 

4( هر که از حقیقت می گریزد، بارها با سختی های بسیاری روبه رو خواهد شد و عده ای را به دروغ گفنت وادار خواهد کرد! 

616- »إن یَنَصح املُعلُّم طالِباً ُمشاِغباً َفهَو یَندُم علَی سلوِکه و ال یَفَعُل أعاملَُه الَقبیحًه!«: 

1(  اگر معلم دانش آموزی اخاللگر را پند دهد، او به خاطر رفتار و انجام کارهای زشتش پشیامن می شود! 

2(  هامنا معلّم، دانش آموز شلوغی را پند می دهد، پس او به خاطر رفتارش پشیامن می شود و کارهای زشتش را انجام منی دهد! 

3( یک معلم اگر دانش آموز اخاللگر را پند دهد، آن دانش آموز به خاطر رفتارش پشیامن می شود و کارهای زشتش را انجام منی دهد! 

4( اگر معلم یک دانش آموز شلوغ را پند دهد، او به خاطر رفتارش پشیامن می شود و کارهای زشتش را انجام منی دهد! 

617- »نُریُد أن نَِصَف ُمواَصفاِت الطّالِب املِشاغِب الّذی یَرضُّ اآلخریَن ِبُسلُوِکه!«: 

1( خصوصیات دانش آموز اخاللگری را می خواهیم وصف کنیم که رفتار دیگران به او صدمه می زند! 

2( می خواهیم خصوصیات دانش آموز شلوغی را وصف کنیم که با رفتار خود به دیگران رضر می زند! 

3( قصد داریم ویژگی های دانش آموزی که با شلوغ بودنش به دیگران رضر می زند را توصیف کنیم! 

4( توصیف ویژگی های دانش آموز شلوغی را می خواهیم بیان کنیم که با رفتارش به سایرین آسیب می رساند! 

618- »ال یُعِجُبنی من یَِجُد لَِنفِسِه ُعذراً فی کُلَّ شیٍء و ال یَعِذُر الّناَس فی أّی شیٍء!«: 

1( من تعجب منی کنم از کسی که در همه چیز بهانه می آورد و در هیچ چیز عذرخواهی مردم را منی پذیرد! 

2( هرکس که برای خودش در هر چیز عذری پیدا می کند، لیکن از مردم برای چیزی معذرت خواهی منی کند، مرا به وجد منی آورد! 

3( خوشم منی آید از کسی که در هر چیزی برای خودش عذر و بهانه ای می یابد و درهیچ چیزی از مردم عذر منی پذیرد! 

4( نباید مرا به شگفتی آورد کسی که به خاطر هرچیز عذر می جوید اما در هر چیزی معذرت خواهی مردم را منی پذیرد! 

619- »یَسألُنا املعلُّم أن ال نََتدَخَل فی موضوعاٍت تُعرَُّضنا لِلتَّهِم!«: 

1( به درخواست معلم در موضوعاتی که ما را در معرض تهمت ها می گذارد، دخالت منی کنیم! 

2( معلم از ما خواسته است در موضوعاتی که ما را در معرض تهمت قرار می دهد، دخالت نکنیم! 

3( معلّم از ما درخواست می کند در موضوعاتی دخالت کنیم که ما را در معرض تهمت ها قرار منی دهد! 

4( معلّم از ما می خواهد در موضوعاتی که ما را در معرض تهمت ها قرار می دهد، دخالت نکنیم!

لوِکِه!«: خوشا بر کسی که...  620- »طوبی لَِمن ال یَخاُف الّناُس ِمن لِسانِِه و ال تُکرَُه ُمجالَسُتُه لسَّ

1( مردم از زبانش منی ترسند و همنشینی با وی را به خاطر رفتار او ناپسند منی شامرند! 

2( مردم را از زبان خود منی ترساند و به خاطر همنشینی با آنان رفتارش را ناپسند منی شامرد! 

3( مردم از زبانش منی هراسند و به خاطر رفتارش همنشینی با وی ناپسند شمرده منی شود! 

4( زبانش مردم را منی هراساند و همنشینی با وی را به خاطر رفتارش پسندیده می شامرند! 
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َه َمّراٍت!«:  615- »َمن َهرََب ِمَن الواقعِ َفَسوَف یُواِجُه ُصعوباٍت کَثیرًه تَضطَرُُّه إلَی الِکذِب ِعدَّ

1( هر کس از حقیقت بگریزد، با سختی های بسیاری روبه رو خواهد شد که او را چندین بار به دروغ گفنت ناچار می کند! 

2( کسی که از واقعیت فرار کرده است، دشواری های بسیار با وی روبه رو خواهد شد که چندین بار او را به دروغ ناگزیر می کند! 

3( آنکه از واقعیت فرار کند، با بسیاری از دشواریها روبه رو خواهد بود که ناگزیر می شود بارها دروغ بگوید! 

4( هر که از حقیقت می گریزد، بارها با سختی های بسیاری روبه رو خواهد شد و عده ای را به دروغ گفنت وادار خواهد کرد! 

616- »إن یَنَصح املُعلُّم طالِباً ُمشاِغباً َفهَو یَندُم علَی سلوِکه و ال یَفَعُل أعاملَُه الَقبیحًه!«: 

1(  اگر معلم دانش آموزی اخاللگر را پند دهد، او به خاطر رفتار و انجام کارهای زشتش پشیامن می شود! 

2(  هامنا معلّم، دانش آموز شلوغی را پند می دهد، پس او به خاطر رفتارش پشیامن می شود و کارهای زشتش را انجام منی دهد! 

3( یک معلم اگر دانش آموز اخاللگر را پند دهد، آن دانش آموز به خاطر رفتارش پشیامن می شود و کارهای زشتش را انجام منی دهد! 

4( اگر معلم یک دانش آموز شلوغ را پند دهد، او به خاطر رفتارش پشیامن می شود و کارهای زشتش را انجام منی دهد! 

617- »نُریُد أن نَِصَف ُمواَصفاِت الطّالِب املِشاغِب الّذی یَرضُّ اآلخریَن ِبُسلُوِکه!«: 

1( خصوصیات دانش آموز اخاللگری را می خواهیم وصف کنیم که رفتار دیگران به او صدمه می زند! 

2( می خواهیم خصوصیات دانش آموز شلوغی را وصف کنیم که با رفتار خود به دیگران رضر می زند! 

3( قصد داریم ویژگی های دانش آموزی که با شلوغ بودنش به دیگران رضر می زند را توصیف کنیم! 

4( توصیف ویژگی های دانش آموز شلوغی را می خواهیم بیان کنیم که با رفتارش به سایرین آسیب می رساند! 

618- »ال یُعِجُبنی من یَِجُد لَِنفِسِه ُعذراً فی کُلَّ شیٍء و ال یَعِذُر الّناَس فی أّی شیٍء!«: 

1( من تعجب منی کنم از کسی که در همه چیز بهانه می آورد و در هیچ چیز عذرخواهی مردم را منی پذیرد! 

2( هرکس که برای خودش در هر چیز عذری پیدا می کند، لیکن از مردم برای چیزی معذرت خواهی منی کند، مرا به وجد منی آورد! 

3( خوشم منی آید از کسی که در هر چیزی برای خودش عذر و بهانه ای می یابد و درهیچ چیزی از مردم عذر منی پذیرد! 

4( نباید مرا به شگفتی آورد کسی که به خاطر هرچیز عذر می جوید اما در هر چیزی معذرت خواهی مردم را منی پذیرد! 

619- »یَسألُنا املعلُّم أن ال نََتدَخَل فی موضوعاٍت تُعرَُّضنا لِلتَّهِم!«: 

1( به درخواست معلم در موضوعاتی که ما را در معرض تهمت ها می گذارد، دخالت منی کنیم! 

2( معلم از ما خواسته است در موضوعاتی که ما را در معرض تهمت قرار می دهد، دخالت نکنیم! 

3( معلّم از ما درخواست می کند در موضوعاتی دخالت کنیم که ما را در معرض تهمت ها قرار منی دهد! 

4( معلّم از ما می خواهد در موضوعاتی که ما را در معرض تهمت ها قرار می دهد، دخالت نکنیم!

لوِکِه!«: خوشا بر کسی که...  620- »طوبی لَِمن ال یَخاُف الّناُس ِمن لِسانِِه و ال تُکرَُه ُمجالَسُتُه لسَّ

1( مردم از زبانش منی ترسند و همنشینی با وی را به خاطر رفتار او ناپسند منی شامرند! 

2( مردم را از زبان خود منی ترساند و به خاطر همنشینی با آنان رفتارش را ناپسند منی شامرد! 

3( مردم از زبانش منی هراسند و به خاطر رفتارش همنشینی با وی ناپسند شمرده منی شود! 

4( زبانش مردم را منی هراساند و همنشینی با وی را به خاطر رفتارش پسندیده می شامرند! 



عربی جامع کنکور انسانی

212

621- » لَن تَنالوا الرِبَّ َحتَّی تُنِفقوا ِماّم تُِحّبوَن«: 

1( تا از آنچه دوست دارید انفاق نکنید، بخشش را به دست نخواهید آورد. 

2( به مهرورزی دست نخواهید یافت تا از آنچه دوست می دارید انفاق کنید. 

3( نیکی را به دست منی آورید تا بخشش کنیداز چیزی که محبوب شامست. 

4( حتّی از چیزی که دوست دارند انفاق کردند تا به مهربانی دست یابند. 

622- »املُختال یََتکَلَُّم ِباإلحتیاِل بَیَن اآلَخریَن لَیبلَُغ إلَی أهداِفِه َولِکنَُّه لن ینجح!«: 

1( حیله گر حقه باز با دیگران صحبت می کند تا به مقصودش برسد؛ اما او موفق نخواهد شد! 

2( حقه باز برای رسیدن به اهداف خود با فریبکاری در میان دیگران سخن می گوید؛ ولی او پیروز نخواهد شد! 

3( متقلّب در بین دیگران با فریب کاری حرف می زند برای اینکه به هدفهایش برسد؛ اما هرگز پیروز منی شود! 

4( فریب کار با فریب کاری در میان دیگران سخن می گوید تا به هدف های خود برسد؛ ولی او موفق نخواهد شد! 

623- »یا أیَُّها الَّذیَن آَمُنوا اجَتِنبوا کَثیراً ِمَن الظَّنَّ إنَّ بَعَض الظَّنَّ إثٌم...«: 

1( آنان که ایامن آورده اند، از گامن ]های ناروا[ بسیار دوری کردند، هامنا پاره ای از گامن ها گناه است. 

2( ای کسانی که ایامن آوردهاید، از بسیاری از گامن ]های بد[ بپرهیزید، قطعاً برخی از گامن ها گناه است. 

3( آنان که ایامن آوردند، باید ازبسیاری از گامن ]های ناروا[ پرهیز کنند، بی شک بعضی گامن ها از گناهان است. 

4( ای کسانی که ایامن آوردید، از گامن ]بد[ بسیار دوری کنید، ]زیرا[ قطعاً بعضی بدگامنیها از گناهان می باشند. 

624- »کان الحکیم یقول: إنَّ اللّساَن الّصادَق یُفیُد و اللّساَن الکاذَب یؤّذی!«: 

1( حکیم می گوید: هامنا زبان راست گو مفید است و زبان کّذاب اذیت کننده است! 

2( یک حکیم می گفت: به درستی که زبان راست گویی سودرسان است و دروغ گویی اذیت می کند! 

3( حکیم می گفت:هامنا زبان راست گو سود می رساند و زبان دروغ گو آزار می رساند! 

4( حکیمی می گوید: زبان راست گفتار سود می رساند و زبان دروغ پرداز آزاردهنده است! 

625- »األوالد الّذین َذَهبوا إلی الغابه فی لیلٍه، خافوا من الظَّالم و استغاثوا بالحّراس!«:

1( آن پرسان یک شب به جنگل رفتند و از تاریکی ترسیدند و از نگهبان کمک خواستند! 

2( پرسانی که یک شب به جنگل رفته بودند، از تاریکی ها ترسیدند و از نگهبانان تقاضای کمک کردند! 

3( نگهبانان به پرسانی که شب هنگام به جنگل رفتند و از تاریکیاش ترسیدند، کمک کردند! 

4( پرسانی که یک شب به جنگل رفتند، از تاریکی ترسیدند و از نگهبانان کمک خواستند! 

626- »أدُع إلی َسبیِل َربََّک ِبالِحکَمه َو الّموِعظَِه الَحَسَنِة َو جاِدلُهم ِبالَّتی هُی أحَسُن«: 

1( با اندرز نیکو به سوی پروردگار حکیمت دعوت کن و با ایشان با احسان و نیکی جدال و ستیز کن. 

2( با حکمت و اندرزی نیک به راه پروردگارت فرا می خوانم و با بهرتین شیوه با آنان َجّدل می کنم. 

3( با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگار خویش فراخوان و با آنان به شیوه ای که بهرتین است، ستیز کن. 

4( از روی حکمت و با پندی نیکو به درگاه پروردگارت دعا کن و با آنان به شیوهای که نیکوترین است، مجادله منا. 
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627- »إسَتطَعُت أن أِحلَّ َمشاکلی مِبُساَعَده َصدیٍق الیُوَجُد ِمثلُُه فی العامل!«

1( توانستم مشکالت دوستم را که مانند او در جهان نیست، حل کنم! 

2( به کمک دوستم، توانستم مشکالتی را حل کنم که مانند آن در جهان یافت منی شود! 

3( به کمک دوستی که مانندش در جهان یافت منی شود، توانستم مشکالتم را حل کنم! 

4( به یاری دوستی که مثل او در جهان پیدا منی شود، می توانم مشکالت خود را حل کنم! 

628- »أنِفقوا ماّم َرزقناکم ِمن قبل أن یأتَی یوٌم ال یَبع فیه و ال ُخلّه«: 

1( از آنچه به آن ها روزی داده ایم، انفاق کردند قبل از آنکه روزی فرا رسد که نه خرید و فروشی در آن است و نه دوستی ای. 

2( انفاق کنید از آنچه روزی دادیم قبل از آن روزی که هیچ دادو ستدی در آن وجود ندارد و هیچ دوستی ای به کار منی آید. 

3( باید از آنچه روزی کرده ایم، انفاق کنید پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن خرید و فروش و دوستی ای نیست. 

4( از آنچه به شام روزی داده ایم پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه خرید و فروشی در آن است و نه دوستی ای، انفاق کنید. 

629- »فی لَیلٍه ظَلامء ذهبُت إلی غابة! کاَن فی الغابَة بَیت َخرِب ما کان یعیش فی البیت إاّل خفافیش!«:

1( در شب تاریک به جنگلی رفتم! درآن جنگل یک خانه خراب بود که جز خفاش هایی در خانه زندگی منی کردند! 

2( در شب تاریک به جنگلی رفتم! در آن جنگل خانه ای خراب بود که جز خفاش هایی در آن خانه زندگی منی کردند! 

3( در یک شب تاریک به جنگل رفتم! در آن جنگل خانه خرابی بود که جز خفاش ها در آن خانه زندگی منی کنند! 

4( در شب تاریکی به جنگلی رفتم! در جنگل یک خانه خراب بود که جز خفاش هایی در آن خانه زندگی منی کنند! 

630- »ِعنَدما تَظاهَر َشخٌص بالِکذِب ال تَلَتِفت إلیِه لُِتَعلََّمه درساً لن یَنساه أبداً!«: 

1( هنگامی که فردی تظاهر به دروغ کرد، به او توجه نکن تا به او درسی بیاموزی که آن را هرگز فراموش نخواهد کرد! 

2( وقتی که شخصی به دروغ تظاهر می کند، به رویش نیاور چون درسی به او می آموزی که هرگز از یادش نخواهد رفت! 

3( زمانی که فردی تظاهر به دروغ کرد، نباید به او توجه کرد تا به او درسی را بیاموزی که هیچگاه آن را ازیاد منی برد! 

4( هرگز توجه نکن به تظاهر فردی که دروغ می گوید تا یاد دهی که آن درسی به اوست، پس هرگز آن را فراموش منی کند! 

باُب لَِنجاتِِه َو بَعُضهم لَم یَلَتِفتوا إلیِه!«:  631-»أَخَذ املَرُء یُنادی ألنُّه کاَد یَغَرُق فشاَرَک الشَّ

1( مرد رشوع به صدا زدن کرد؛ زیرا او نزدیک بود غرق شود، پس جوانان برای نجاتش مشارکت کردند و بعضی از آنها به او توجّهی نکردند! 

2( مردی فریاد می زد؛ چرا که نزدیک بود غرق شود، پس جوانان برای نجات او مشارکت می کردند، ولی بعضی از آنان به او توجه منی کردند! 

3( مرد رشوع به فریاد زدن کرد؛ زیرا نزدیک بود او را غرق کنند، پس جوان ها برای نجات او مشارکت کردند و برخی متوجه او نشدند! 

4( با رشوع صدا زدن مردی که نزدیک بود غرق بشود، جوانان برای نجات دادن او مشارکت کردند و برخی از آنان به او توّجهی منی کردند! 

َولیَِّه!«:  632- »یَجب أن یَعرَِف اُستاٌذ لُغتی اإلنجلیزیه و العربّیه لَیسَتطیَع أن یَُدرََّس الطُاّلب فی الجاِمَعِة الدُّ

1( استاد برای اینکه بتواند به دانشجویان در دانشگاه بین املللی درس بدهد، زبان های انگلیسی و عربی را می داند! 

2( یک استاد باید دو زبان انگلیسی و عربی را بداند تا بتواند به دانشجویان در دانشگاه بین املللی درس بدهد! 

3( استادی با دانسنت زبان انگلیسی و عربی باید بتواند به دانشجویان در دانشگاه بین املللی درس بدهد! 

4( یک استاد دو زبان انگلیسی و عربی را باید بلد باشد تا توانایی تدریس به دانشجویان دانشگاه بین املللی را داشته باشد! 
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627- »إسَتطَعُت أن أِحلَّ َمشاکلی مِبُساَعَده َصدیٍق الیُوَجُد ِمثلُُه فی العامل!«

1( توانستم مشکالت دوستم را که مانند او در جهان نیست، حل کنم! 

2( به کمک دوستم، توانستم مشکالتی را حل کنم که مانند آن در جهان یافت منی شود! 

3( به کمک دوستی که مانندش در جهان یافت منی شود، توانستم مشکالتم را حل کنم! 

4( به یاری دوستی که مثل او در جهان پیدا منی شود، می توانم مشکالت خود را حل کنم! 

628- »أنِفقوا ماّم َرزقناکم ِمن قبل أن یأتَی یوٌم ال یَبع فیه و ال ُخلّه«: 

1( از آنچه به آن ها روزی داده ایم، انفاق کردند قبل از آنکه روزی فرا رسد که نه خرید و فروشی در آن است و نه دوستی ای. 

2( انفاق کنید از آنچه روزی دادیم قبل از آن روزی که هیچ دادو ستدی در آن وجود ندارد و هیچ دوستی ای به کار منی آید. 

3( باید از آنچه روزی کرده ایم، انفاق کنید پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن خرید و فروش و دوستی ای نیست. 

4( از آنچه به شام روزی داده ایم پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه خرید و فروشی در آن است و نه دوستی ای، انفاق کنید. 

629- »فی لَیلٍه ظَلامء ذهبُت إلی غابة! کاَن فی الغابَة بَیت َخرِب ما کان یعیش فی البیت إاّل خفافیش!«:

1( در شب تاریک به جنگلی رفتم! درآن جنگل یک خانه خراب بود که جز خفاش هایی در خانه زندگی منی کردند! 

2( در شب تاریک به جنگلی رفتم! در آن جنگل خانه ای خراب بود که جز خفاش هایی در آن خانه زندگی منی کردند! 

3( در یک شب تاریک به جنگل رفتم! در آن جنگل خانه خرابی بود که جز خفاش ها در آن خانه زندگی منی کنند! 

4( در شب تاریکی به جنگلی رفتم! در جنگل یک خانه خراب بود که جز خفاش هایی در آن خانه زندگی منی کنند! 

630- »ِعنَدما تَظاهَر َشخٌص بالِکذِب ال تَلَتِفت إلیِه لُِتَعلََّمه درساً لن یَنساه أبداً!«: 

1( هنگامی که فردی تظاهر به دروغ کرد، به او توجه نکن تا به او درسی بیاموزی که آن را هرگز فراموش نخواهد کرد! 

2( وقتی که شخصی به دروغ تظاهر می کند، به رویش نیاور چون درسی به او می آموزی که هرگز از یادش نخواهد رفت! 

3( زمانی که فردی تظاهر به دروغ کرد، نباید به او توجه کرد تا به او درسی را بیاموزی که هیچگاه آن را ازیاد منی برد! 

4( هرگز توجه نکن به تظاهر فردی که دروغ می گوید تا یاد دهی که آن درسی به اوست، پس هرگز آن را فراموش منی کند! 

باُب لَِنجاتِِه َو بَعُضهم لَم یَلَتِفتوا إلیِه!«:  631-»أَخَذ املَرُء یُنادی ألنُّه کاَد یَغَرُق فشاَرَک الشَّ

1( مرد رشوع به صدا زدن کرد؛ زیرا او نزدیک بود غرق شود، پس جوانان برای نجاتش مشارکت کردند و بعضی از آنها به او توجّهی نکردند! 

2( مردی فریاد می زد؛ چرا که نزدیک بود غرق شود، پس جوانان برای نجات او مشارکت می کردند، ولی بعضی از آنان به او توجه منی کردند! 

3( مرد رشوع به فریاد زدن کرد؛ زیرا نزدیک بود او را غرق کنند، پس جوان ها برای نجات او مشارکت کردند و برخی متوجه او نشدند! 

4( با رشوع صدا زدن مردی که نزدیک بود غرق بشود، جوانان برای نجات دادن او مشارکت کردند و برخی از آنان به او توّجهی منی کردند! 

َولیَِّه!«:  632- »یَجب أن یَعرَِف اُستاٌذ لُغتی اإلنجلیزیه و العربّیه لَیسَتطیَع أن یَُدرََّس الطُاّلب فی الجاِمَعِة الدُّ

1( استاد برای اینکه بتواند به دانشجویان در دانشگاه بین املللی درس بدهد، زبان های انگلیسی و عربی را می داند! 

2( یک استاد باید دو زبان انگلیسی و عربی را بداند تا بتواند به دانشجویان در دانشگاه بین املللی درس بدهد! 

3( استادی با دانسنت زبان انگلیسی و عربی باید بتواند به دانشجویان در دانشگاه بین املللی درس بدهد! 

4( یک استاد دو زبان انگلیسی و عربی را باید بلد باشد تا توانایی تدریس به دانشجویان دانشگاه بین املللی را داشته باشد! 
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ّل اإلمتحان!«:  633- »لَم تُقِنع ُخطَُّة التَّلمیذاِت ُمَعلََّمَتُهنَّ لکَی تَُؤجَّ

1( چرا نقشه دانش آموزان، معلم را قانع نکرد تا امتحان را به تأخیر بیندازد؟!

2( با ترفنِد دانش آموزان، معلم آن ها قانع نشد تا امتحان را به تأخیر اندازد!

3( دسیسه دانش آموزان برای به تأخیر انداخنت امتحان، معلمشان را قانع نکرده است! 

4( نقشه دانش آموزان، معلمشان را متقاعد نکرد تا امتحان را به تأخیر بیندازد! 

داَقِه بَیَن الغرب َو العالَِم اإلسالمّی!«:  634- »لَم یَُعدَّ َهَدُف هذه العالِمة الکبیرة َصغیراً فحاوُل زُمالئها أن یُشکّلوا فریقاً یکوُن هدفه األعلی َمّد ُجسوِر الصَّ

1( هدف بزرگ این دانشمند کوچک شمرده نشده است، پس همراهان او تالش کردند که گروهی را با هدف واالتر در کشیدن پل های دوستی بین غرب و جهان اسالم تشکیل 

دهند! 

2( هدف این دانشمند بزرگ کوچک شمرده نشد، پس همکارانش تالش کردند گروهی را تشکیل دهند که هدف واالترش کشیدن پل های دوستی بین غرب و جهان اسالم باشد! 

3( هدف این دانشمند بزرگ را کوچک نشمرده اند، پس همراهان او برای تشکیل گروهی تالش کردند که هدف واالترش کشیدن پل های محبت میان غربی ها و دانشمندان 

اسالمی می باشد! 

4( این دانشمند هدف بزرگش کوچک شمرده نشد، در نتیجه تالش همکارانش بر این بود که گروهی را با هدفی بلند تشکیل دهند که پل محبت میان غرب و جهان اسالم بکشد! 

635- »املدیر تَکلَّم مع الطّالب لَیعلموا کیف یُمکن لهم أن یَنَجحوا فی اإلمتحانات و ال یَخافوا منها!«:

1( مدیر با دانش آموزان سخن گفت تا بدانند چگونه برایشان امکان دارد که در آزمون ها موفق شوند واز آن ها نرتسند. 

2( دانش آموزان با مدیر صحبت کردند تا بدانند چگونه برای آنها ممکن است در امتحان ها قبول شوند و از آن نهراسند! 

3( مدیر برای دانش آموزانی که می آموزند قبولی درآزمون ها چگونه برایشان امکان پذیر است، سخن می گوید تا از آن ها نرتسند! 

4( مدیر با دانش آموزان صحبت کرد برای اینکه بدانند چگونه برایشان امکان داشت که از امتحان  ها نرتسند و قبول شوند! 

636- »هذا املُسَترشُِق کاَن یَعرُِف ثاَلثیَن لَُغًه و هو أوَّل َمن استطاع أن یرُتِجُم الُقرآَن إلَی الَُّغلِه الیابانیَِّه!«:

1( این رشق شناس که سی زبان را می شناخت، نخستین کسی بود که توانست قرآن را به زبان  ژاپنی ترجمه کند! 

2( این رشق شناس سی زبان را می شناخت و او نخستین کسی است که توانست قرآن را به زبان ژاپنی ترجمه کند! 

3( نخستین کسی که توانست قرآن را به زبان ژاپنی ترجمه کند، این رشق شناس است که سی زبان را می شناخت! 

4( او رشق شناس بود و سه زبان را شناخت تا نخستین کسی باشد که توانایی ترجمة قرآن را به زبان ژاپنی پیدا کند! 

کتوراه فی الّتاسعة َعرشَة ِمن ُعمرِها!«: 637- »هذه الفتاة الّذکیة لَِتحُصل َعلَی َشهاَده الدُّ

1( این دخرت باهوش در نوزدهمین سال از عمرش باید به مدرک دکرتی دست یابد! 

2( در بیست و نه ساگی این جوان زیرک مدرک دکرتی خود را به دست آورد! 

3( این جوان زرنگ در نوزده سالگیاش مدرک دکرتی را باید به دست آورد! 

4( یک دخرت جوان برای دست یافنت به دکرتی در نوزده سالگی باید باهوش باشد! 

638- أرِسَت ابنُة حاتٍم الطّایئِّ فی إحدی الغزواِت ِبَیِد املسلمین فأخذوها إلی الّنبی)ع(«:

1( مسلامنان دخرت حائم طائی را که در یکی از غزوات پیامرب اکرم )ص( اسیر کرده بودند، پس گرفتند! 

2( مسلامن ها دخرت حاتم طائی را در یکی از جنگ ها پس از اسارت نزد پیامرب)ص( آوردند! 

3( دخرت حاتم طائی در یکی از جنگ ها به دست مسلامن ها اسیر گردید، پس او را نزد پیامرب)ص( بردند! 

4( دخرت حاتم طائی در یکی از جنگها به اسارت درآمد و مسلامنان او را نزد پیامرب)ص( آوردند!
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639- »قالت األعراُب آّمنا ُقل لَم تؤمنوا ولکن َقولَوا أسلَمنا«: اعراب .... 

1( گویند ایامن می آوریم، بگو ایامن منی آورید بلکه بگویید تسلیم می شویم.     2( گفتند ایامن بیاورید، به آن ها بگو ایامن نیاوردند، اما بگویید اسالم آوردهایم. 

3( گفتند ایامن آوردهایم، بگو ایامن نیاوردید، بلکه بگویید اسالم آوردیم.            4( گویند ما ایامن آوردیم، بگو ایامن نیاوردهاید، اما گویید اسالم می آوریم. 

موا ألنفسکم ِمن َخیٍر تَجدوه ِعند الله«: و.... 640- »ما تُقدَّ

1( آنچه پیشاپیش از کار نیک برای خود فرستادید، نزد خدا آن را خواهید یافت.   2( برای خودتان چیزی از خوبی پیش بفرستید که آن را نزد خدا بیابید. 

3( هرچه از نیکی برای خود پیشایش بفرستید، نزد خدا می یابیدش.                  4( هر چه برای خودتان از خوبیها پیش فرستاده باشید، آن را نزد خدا می یابید. 

641- »ال تَغرَتّوا ِبَصالتِِهم َو ال ِبصیاِمِهم، َولکِن اخَترِبوُهم ِعنَد ِصدِق الَحدیث و أداء األمانَة!:« 

1( مناز ها و روزه هایشان فریبتان ندهد، ولی با راست گویی و امانت داری آن ها را آزمایش کنید! 

2( نباید با مناز و روزهشان فریب بخورید، اما راستی سخن و به جای آوردن امانتشان را امتحان کنید! 

3( نه با مناز آنها فریب بخورید و نه روزهشان، ولی آنها را هنگام سخن گفنت و به جای آوردن امانتشان محک بزنید! 

4( فریب مناز و روزه آن ها را نخورید، اما آنان را هنگام راستی سخن و امانت داری بیازمایید! 

642- طوبی لکم یا أصدقانی، أِلنّکم ال تخافون املشاکّل و ال تتکلّموَن حولها!: 

1( خوش به حال شام ای دوستانم، برای اینکه شام از مشکالتتان ترسی ندارید و در موردشان سخن منی گویید! 

2( خوشا به حالتان ای دوستان، چرا که مشکالت شام را منی ترساند و شام در موردشان صحبتی منی کنید! 

3( خوشا به حال دوستانی که از مشکالت هراسی ندارند و در موردشان حرفی منی زنند! 

4( خوشا به حالتان ای دوستانم، برای اینکه از مشکالت منی ترسید و در موردشان سخن منی گویید! 

643- »إذا تعاَرفِت أحداً ال تسَتشیری معها بَل اِخَترِبیها حّتی تَعَتِمدی َعلَی َصداَقِتها!«: 

1( هنگامی که با شخصی آشنا شدی با او مشورت نکن، بلکه او را بیازمای تا از راست گویی اش مطمنئ شوی! 

2( هرگاه خواستی شخصی را بشناسی با او مشورت نکن، بلکه آزمایش کن تا بر دوستی اش اعتامد کنی! 

3( اگر با کسی آشنا شدی به او اشاره ننام بلکه او را آزمایش کن تا اینکه متوّجه دوستی اش شوی! 

4( هرگاه با کسی آشنا شدی با او مشورت نکن، بلکه او را بیازمای تا اینکه بر دوستی اش اعتامد منایی! 

644- »قد أوصانی الطّبیب أن أمتنع عن أکل املواّد الّسکریّة ألنّی أکاُد أن اُصیب مبرض الّسکّر!«:

1( پزشک به من توصیه کرده بود که از خوردن مواد قندی خودداری کنم؛ زیرا نزدیک بود که دچار دیابت شوم! 

2( پزشک به من توصیه کرده است که از خوردن مواد قندی خودداری کنم؛ چون نزدیک است که دچار مرض قند بشوم! 

3( سفارش پزشک به من این است که باید از خوردن مواد قندی خودداری کنم؛ چون احتامالً به مرض قند دچار شدهام! 

4( پزشک به من سفارش کرده است که از خوردن مواد قندی خودداری کنم؛ زیرا نزدیک بود به دیابت دچار شوم! 

ّیاُح جنَب نَهٍر تَسَبُح فیها أَسامٌک«: 645- »َجلََس السَّ

1( گردشگران در کنار رودی نشستند که ماهی هایی در آن شنا می کردند!         2( گردشگر کنار نهری نشست که در آن ماهی هایی شنا می کنند! 

3( ماهی ها در رودی شنا می کردند که گردشگران در کنار آن نشسته بودند!      4( در نزدیکی رود، گردشگران نشستند و ماهی ها در آن شنا می کردند! 
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639- »قالت األعراُب آّمنا ُقل لَم تؤمنوا ولکن َقولَوا أسلَمنا«: اعراب .... 

1( گویند ایامن می آوریم، بگو ایامن منی آورید بلکه بگویید تسلیم می شویم.     2( گفتند ایامن بیاورید، به آن ها بگو ایامن نیاوردند، اما بگویید اسالم آوردهایم. 

3( گفتند ایامن آوردهایم، بگو ایامن نیاوردید، بلکه بگویید اسالم آوردیم.            4( گویند ما ایامن آوردیم، بگو ایامن نیاوردهاید، اما گویید اسالم می آوریم. 

موا ألنفسکم ِمن َخیٍر تَجدوه ِعند الله«: و.... 640- »ما تُقدَّ

1( آنچه پیشاپیش از کار نیک برای خود فرستادید، نزد خدا آن را خواهید یافت.   2( برای خودتان چیزی از خوبی پیش بفرستید که آن را نزد خدا بیابید. 

3( هرچه از نیکی برای خود پیشایش بفرستید، نزد خدا می یابیدش.                  4( هر چه برای خودتان از خوبیها پیش فرستاده باشید، آن را نزد خدا می یابید. 

641- »ال تَغرَتّوا ِبَصالتِِهم َو ال ِبصیاِمِهم، َولکِن اخَترِبوُهم ِعنَد ِصدِق الَحدیث و أداء األمانَة!:« 

1( مناز ها و روزه هایشان فریبتان ندهد، ولی با راست گویی و امانت داری آن ها را آزمایش کنید! 

2( نباید با مناز و روزهشان فریب بخورید، اما راستی سخن و به جای آوردن امانتشان را امتحان کنید! 

3( نه با مناز آنها فریب بخورید و نه روزهشان، ولی آنها را هنگام سخن گفنت و به جای آوردن امانتشان محک بزنید! 

4( فریب مناز و روزه آن ها را نخورید، اما آنان را هنگام راستی سخن و امانت داری بیازمایید! 

642- طوبی لکم یا أصدقانی، أِلنّکم ال تخافون املشاکّل و ال تتکلّموَن حولها!: 

1( خوش به حال شام ای دوستانم، برای اینکه شام از مشکالتتان ترسی ندارید و در موردشان سخن منی گویید! 

2( خوشا به حالتان ای دوستان، چرا که مشکالت شام را منی ترساند و شام در موردشان صحبتی منی کنید! 

3( خوشا به حال دوستانی که از مشکالت هراسی ندارند و در موردشان حرفی منی زنند! 

4( خوشا به حالتان ای دوستانم، برای اینکه از مشکالت منی ترسید و در موردشان سخن منی گویید! 

643- »إذا تعاَرفِت أحداً ال تسَتشیری معها بَل اِخَترِبیها حّتی تَعَتِمدی َعلَی َصداَقِتها!«: 

1( هنگامی که با شخصی آشنا شدی با او مشورت نکن، بلکه او را بیازمای تا از راست گویی اش مطمنئ شوی! 

2( هرگاه خواستی شخصی را بشناسی با او مشورت نکن، بلکه آزمایش کن تا بر دوستی اش اعتامد کنی! 

3( اگر با کسی آشنا شدی به او اشاره ننام بلکه او را آزمایش کن تا اینکه متوّجه دوستی اش شوی! 

4( هرگاه با کسی آشنا شدی با او مشورت نکن، بلکه او را بیازمای تا اینکه بر دوستی اش اعتامد منایی! 

644- »قد أوصانی الطّبیب أن أمتنع عن أکل املواّد الّسکریّة ألنّی أکاُد أن اُصیب مبرض الّسکّر!«:

1( پزشک به من توصیه کرده بود که از خوردن مواد قندی خودداری کنم؛ زیرا نزدیک بود که دچار دیابت شوم! 

2( پزشک به من توصیه کرده است که از خوردن مواد قندی خودداری کنم؛ چون نزدیک است که دچار مرض قند بشوم! 

3( سفارش پزشک به من این است که باید از خوردن مواد قندی خودداری کنم؛ چون احتامالً به مرض قند دچار شدهام! 

4( پزشک به من سفارش کرده است که از خوردن مواد قندی خودداری کنم؛ زیرا نزدیک بود به دیابت دچار شوم! 

ّیاُح جنَب نَهٍر تَسَبُح فیها أَسامٌک«: 645- »َجلََس السَّ

1( گردشگران در کنار رودی نشستند که ماهی هایی در آن شنا می کردند!         2( گردشگر کنار نهری نشست که در آن ماهی هایی شنا می کنند! 

3( ماهی ها در رودی شنا می کردند که گردشگران در کنار آن نشسته بودند!      4( در نزدیکی رود، گردشگران نشستند و ماهی ها در آن شنا می کردند! 
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646- اصربوا علی ما یقول الناس خلفکم و اهجروهم و استغفروا لهم!«:

1( باید بر آنچه مردمان پشت رستان می گویند، بردباری منایید و آن ها را نصیحت کنید و برایشان طلب آمرزش منایید! 

2( صرب کنید بر آنچه مردم پشت رستان می گویند و آن ها را ترک کنید و برایشان آمرزش بخواهید. 

3( بر آن چه مردم پشت رستان گفتهاند، صبور باشید و آن ها را ترک منایید و برایشان آمرزش بخواهید. 

4( مردمانی را که پشت رستان حرف می زنند، ترک کنید و صبور باشید و برای آن ها طلب آمرزش منایید. 

دِم!«:  باِب فی ُمنحدراِت الحیاِة أن یُفکَّروا جّیداً فی نجاِحهم و الُحصوِل طُرِق التَّقُّ 647- »علی الشَّ

1( جوانان باید خوب فکر کنند تا در رسازیری زندگی به راه های پیشفت موفقیت شان دست یابند! 

2( بر جوانان واجب است در رسازیری های زندگی شان در به دست آوردن راه های پیشفت و موفقیّت به خوبی بیاندیشند! 

3( الزمه جوانی آن است که در رساشیبی زندگی به راه های کسب پیروزی شان خوب فکر کنند و پیشفت منایند! 

4( جوانان باید به خوبی در رساشیبی های زندگی به موفقیتشان و به دست آوردن راه های پیشفت بیاندیشند! 

648- »الله الّذی یُرِسُل الّریاَح فُتثیُر َسحاباً َفیبُسطُه فی الّسامء« 

1( خداوندی  که آسامن را گسرتانده است، باد را فرستاد تا ابرها را به جنبش درآورند. 

2( اوست خدایی که باد را می فرستد تا ابرهایی را که در آسامن پراکندهاند، به حرکت در آورد. 

3( خدا کسی است که بادها را می فرستد و ابری را برمیانگیزند؛ پس آن را در آسامن می گسرتاند. 

4( خدا کسی است بادها را به سوی ابرها فرستاد تا آن را در آسامن بگسرتاند. 

649- )ّربَّنا إِنَّنا َسِمعنا ُمنادیاً یُنادی لإِلیامِن أن آِمُنوا ِبَربِّکُم فآَمنَّا«: پروردگار! به راستی ما.... 

1( پیام آنان که ایامن آوردند و ما را به سوی پروردگارمان فراخواندند، می شنویم و ایامن می آوریم. 

2( شنیدیم پیام دهنده ای به ایامن فرا می خواند تا به پروردگارمان ایامن آوریم پس ما ایامن آوردیم. 

3( شنیدیم پیام دهنده ای که به ایامن فرامیخواند که به پروردگارتان ایامن بیاورید پس ما ایامن آوردیم. 

4( پیام آنکه ما را به ایامن فرامی خواند تا به پروردگارمان ایامن آوریم، شنیدیم و سپس ایامن آوردیم. 

650- »إعلَم أنَّ الله یَطلُُب ِمَن الّناِس أن یَسیروا فی األرِض َو یَنظُروا کیَف أحَسَن َخلَق کُلِّ َشیٍء!«:

1( بدان که خدا از مردم، جست وجو در زمین را می خواهد که بنگرند چگونه آفرینش هرچیزی نیکو شد! 

2( میدانم که خداوند ازبش خواسته که در زمین جست و جو کند و ببیند چگونه آفرینش هر چیزی را خوب انجام داده است!

3( بدانکه خداوند از مردم می خواهد که در زمین بنگرند و نگاه کنند چگونه خلفت هر چیزی را نیکو کرد! 

4( میدانم که خداوند از انسان ها می خواهد که در زمین حرکت کنند و بنگرند چگونه خلقت همه چیز نیکو گشت! 

651- »قل سیروا فی األرض فانظروا کیف بدأ الخلق«:

1( بگو در زمین حرکت کنید و ببینید که چگونه آفرینش را رشوع کرده است!          

2( بگو در زمین بگردید تا ببینید که آفرینش چطور آغاز شده است! 

3( بگفتند در زمین حرکت کنید و ببینید که آفرینش چگونه رشوع شده است!        

4( بگو باید در زمین حرکت کنید تا چگونگی رشوع آفرینش را ببینید! 
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652- »أَخَذ »کریستی« ِقطعة طباشیر بقدمه الُیسی و هی العضو الوحید املتحرّک من بین أیدیه و أرجله و َرَسَم شیئاً!«:

1( کریستی به تنهایی با پای خود که درمیان دست و پایش تنها عضوی متحرک بود، قطعه گچی برداشت و چیزی رسم کرد! 

2( کریستی پاره گچ را بای چپش گرفت و آن تنها عضوی بود که از میان دست و پایش حرکت می کرد و نقاشی کشید! 

3( کریستی رشوع به برداشنت یک تکه گچ با پای چپش منود که آن عضوی بود که بین دست ها و پاهایش تکان می خورد و شیئی کشید! 

4( کریستی تکه گچی را با پای چپ خود گرفت و آن در میان دست ها و پاهایش  تنها عضو حرکت کننده بود و چیزی را نقاشی کرد! 

653- »لَعلّنا نشاهد یوماً فیه یستعین البرش بالبکرتیا املضیئه إلناره املدن!«:

1( به روزی امید داریم که در آن انسان از باکرتی درخشان برای روشن کردن شهرها استفاده کند!

2( امید است که ما روزی را ببینیم که در آن بش از باکرتی نورانی برای نورانی کردن شهرها یاری بجوید! 

3( شاید ما آن روزی را که بش در آن با استفاده از باکرتی درخشان شهرها را نورانی می کند، ببینیم! 

4( ای کاش ما روزی را ببینیم که در آن بش با یاری جسنت از باکرتی نورانی، شهرها را روشن می کند! 

ِة، إذ َدَخلُت بَیَنُهم َفَغِضُبوا!«:  654- کاَن أصِدقائی یََتناَجوَن َحوَل أعاملُِهم املُِهمَّ

1( دوستانم پیرامون کارهای مهم خود با هم راز می گویند، اگر در کارشان دخالت کنم، عصبانی می شوند! 

2( دوستانم زمانی که پیرامون کارهای مهم خود با هم راز می گفتند، در جمع آن ها داخل شدم، پس باعث خشم آن ها شد! 

3( دوستانم پیرامون کارهای مهّمشان با هم راز می گفتند، هنگامی که بین آن ها داخل شدم، عصبانی شدند! 

4( دوستانم پیرامون کارهایی که برایشان مهم بود، با هم راز میگفتند که بین آن ها داخل شدم، پس از من ناراحت شدند! 

655- »أنظُر إلی األنجم املُنترشه و الُغصوِن النَّرِضَِه و أُقوُل َمن ذا الّذی َخلََق هِذِه األنُعَم املُنَهِمرَة!«:

1( به ستارگان فروزان و شاخه های ریزان نگاه می کنم و می گویم این کیست که این نعمت های فراوان را آفریده! 

2( به ستارگان پخش شده و شاخه های تر و تازه نگاه می کنم و می گویم این کیست که این نعمت های ریزان را آفریده! 

3( به ستارگان پراکنده و درختان تر و تازه نگاه می کنم و می گویم چه کسی این نعمت های ریزان را برایم آفریده! 

4( با نگاه به ستاره های منتشه شده و شاخه های تر و تازه می گویم این کیست که نعمت های ریزان را خلق کره!

ه األمل حّتی یَلتئم!«: 656- »ساَعَدت زمیلتی الحیواَن املُصاب الَّذی کان یَلعق ُجرحه من شدَّ

1( دوستم کمک کرد تا حیوان آسیب دیده ای بهبود یابد که از درد شدید، زخم خود را لیس می زد! 

2( هم شاگردیام به حیوان آسیب دیدهای که از شدت درد، زخمش را می لیسید، کمک کرد تا بهبود یابد! 

3( هم شاگردیام به حیوانی که به شدت زخمی شده بود و زخم خودش را می لیسید، کمک کرد تا بهبود یابد!

4( حیوانی زخمی را هم کالسیام کمک کرد که با لیسیدن زخم، درد خود را بهبود بخشد! 

657- »ُصِنع سدٌّ کبیٌر علی النَّهر فوق قریتنا حّتی یستطیُع املُزاِرعون سّقی َمزارعِهم فی الّصیف!«:

1( سّدی بزرگ باالی روستای ما روی رودخانه ساخته شده تا کشاورزان بتوانند کشتزارهای خود را در تابستان آبیاری کنند! 

2( سّد بزرگی که روی رودخانه باالی روستای ما ساخته شده است، کشاورزان را در آبیاری مزارعشان در تابستان توامنند کرد! 

3( روستای باالیی روی رودخانه ما سّد بزرگی را ساخته تا کشاورزان بتوانند در تابستان کشتزارهای خود را سیراب کنند! 

4( کشاورزان روی رودخانه باالی روستا سّدی بزرگ ساختند تا بتوانند مزرعه هایشان را در تابستان آبیاری کنند! 
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652- »أَخَذ »کریستی« ِقطعة طباشیر بقدمه الُیسی و هی العضو الوحید املتحرّک من بین أیدیه و أرجله و َرَسَم شیئاً!«:

1( کریستی به تنهایی با پای خود که درمیان دست و پایش تنها عضوی متحرک بود، قطعه گچی برداشت و چیزی رسم کرد! 

2( کریستی پاره گچ را بای چپش گرفت و آن تنها عضوی بود که از میان دست و پایش حرکت می کرد و نقاشی کشید! 

3( کریستی رشوع به برداشنت یک تکه گچ با پای چپش منود که آن عضوی بود که بین دست ها و پاهایش تکان می خورد و شیئی کشید! 

4( کریستی تکه گچی را با پای چپ خود گرفت و آن در میان دست ها و پاهایش  تنها عضو حرکت کننده بود و چیزی را نقاشی کرد! 

653- »لَعلّنا نشاهد یوماً فیه یستعین البرش بالبکرتیا املضیئه إلناره املدن!«:

1( به روزی امید داریم که در آن انسان از باکرتی درخشان برای روشن کردن شهرها استفاده کند!

2( امید است که ما روزی را ببینیم که در آن بش از باکرتی نورانی برای نورانی کردن شهرها یاری بجوید! 

3( شاید ما آن روزی را که بش در آن با استفاده از باکرتی درخشان شهرها را نورانی می کند، ببینیم! 

4( ای کاش ما روزی را ببینیم که در آن بش با یاری جسنت از باکرتی نورانی، شهرها را روشن می کند! 

ِة، إذ َدَخلُت بَیَنُهم َفَغِضُبوا!«:  654- کاَن أصِدقائی یََتناَجوَن َحوَل أعاملُِهم املُِهمَّ

1( دوستانم پیرامون کارهای مهم خود با هم راز می گویند، اگر در کارشان دخالت کنم، عصبانی می شوند! 

2( دوستانم زمانی که پیرامون کارهای مهم خود با هم راز می گفتند، در جمع آن ها داخل شدم، پس باعث خشم آن ها شد! 

3( دوستانم پیرامون کارهای مهّمشان با هم راز می گفتند، هنگامی که بین آن ها داخل شدم، عصبانی شدند! 

4( دوستانم پیرامون کارهایی که برایشان مهم بود، با هم راز میگفتند که بین آن ها داخل شدم، پس از من ناراحت شدند! 

655- »أنظُر إلی األنجم املُنترشه و الُغصوِن النَّرِضَِه و أُقوُل َمن ذا الّذی َخلََق هِذِه األنُعَم املُنَهِمرَة!«:

1( به ستارگان فروزان و شاخه های ریزان نگاه می کنم و می گویم این کیست که این نعمت های فراوان را آفریده! 

2( به ستارگان پخش شده و شاخه های تر و تازه نگاه می کنم و می گویم این کیست که این نعمت های ریزان را آفریده! 

3( به ستارگان پراکنده و درختان تر و تازه نگاه می کنم و می گویم چه کسی این نعمت های ریزان را برایم آفریده! 

4( با نگاه به ستاره های منتشه شده و شاخه های تر و تازه می گویم این کیست که نعمت های ریزان را خلق کره!

ه األمل حّتی یَلتئم!«: 656- »ساَعَدت زمیلتی الحیواَن املُصاب الَّذی کان یَلعق ُجرحه من شدَّ

1( دوستم کمک کرد تا حیوان آسیب دیده ای بهبود یابد که از درد شدید، زخم خود را لیس می زد! 

2( هم شاگردیام به حیوان آسیب دیدهای که از شدت درد، زخمش را می لیسید، کمک کرد تا بهبود یابد! 

3( هم شاگردیام به حیوانی که به شدت زخمی شده بود و زخم خودش را می لیسید، کمک کرد تا بهبود یابد!

4( حیوانی زخمی را هم کالسیام کمک کرد که با لیسیدن زخم، درد خود را بهبود بخشد! 

657- »ُصِنع سدٌّ کبیٌر علی النَّهر فوق قریتنا حّتی یستطیُع املُزاِرعون سّقی َمزارعِهم فی الّصیف!«:

1( سّدی بزرگ باالی روستای ما روی رودخانه ساخته شده تا کشاورزان بتوانند کشتزارهای خود را در تابستان آبیاری کنند! 

2( سّد بزرگی که روی رودخانه باالی روستای ما ساخته شده است، کشاورزان را در آبیاری مزارعشان در تابستان توامنند کرد! 

3( روستای باالیی روی رودخانه ما سّد بزرگی را ساخته تا کشاورزان بتوانند در تابستان کشتزارهای خود را سیراب کنند! 

4( کشاورزان روی رودخانه باالی روستا سّدی بزرگ ساختند تا بتوانند مزرعه هایشان را در تابستان آبیاری کنند! 
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658- »َفَصیِّر األرَض به بَعَد إغرباٍر ًخرِضٌَة!«:

1( پس آنگاه زمین تیره با آن )باران( رسسبز می شود!                                     2( پس آنگاه زمین را با آن )باران( پس از غبارآلودگی، رسسبز گردانید! 

3( پس از تیره رنگی و غبار آلودگی، زمین رسسبز و شاداب شد!                        4( پس با آن )باران( زمین از تیرگی و غبارآلودگی به سبزی گرایید! 

659- »کاَن َصدیقی یَعیُش أکرث ِمن ثالٍث َو َعرَشیَن َسنًه طاِبقنا الّرابع!«: 

1( دوستم بیش از بیست و سه سال در طبقة چهارم ما زندگی می کرد!              2( هم کالسی من بیشرت از سی و دو سال در طبقة چهارم ما زندگی می کرد! 

3( بیش از بیست و سه سال است که دوستم در طبقة چهار ما زندگی می کند!   4( رفیقم بیشرت از سیزده سال بود که در طبقة چهارم با ما زندگی می کرد! 

660- »جاَءت اُّمی املِضیاف بالطّعام لِلّجیراِن!«:

1( مادرم در میهامنی همسایه ها، با غذا آمد!                                              2( مادرم با غذایی برای همسایهها به میهامنی آمد! 

3( مادرم میهامن نواز است و برای همسایهها غذا آورد!                                  4( مادر میهامن نوازم برای همسایهها غذا آورد! 

661- »إذا ُذّوق الّناس الرّحمَة فرحوا بها و إن أصابتهم سّیئة مبا کانوا یکذبون یَئسوا کلّهم من رحمة ربّهم!«: 

1( هنگامی که به مردم، رحمتی چشانده شود شادی می کنند و چنانچه سختی به آن ها رسد در حالی که دروغ می گفتند از رحمت پروردگارشان کامالً ناامید می شوند! 

2( اگر مردم، رحمت و مهربانی را بچشند به آن شاد می شوند و اگر مصیبتی را بچشند آن را انکار می کنند و از رحمت پروردگارشان مأیوس می شوند! 

3( هرگاه به مردم، رحمت چشانده شود بدان خوشحال می شوند و اگر به خاطر اینکه دروغ می گفتند مصیبتی به آن ها برسد همگی شان از رحمت پروردگارشان 

ناامید می شوند! 

4( هر زمان که به مرم رحمتی چشانده شد با آن شادی می کردند و هر وقت که به واسطه دروغ گفتنشان به مصیبتی دچار شدند همگی از رحمت خدا ناامید شدند! 

662- »أنقذ اللّه من النار إبراهیم )ع( الّذی کان قومه یقصدون تحریقه!«: 

1( خداوند، ابراهیم )ع( را که قومش می خواستند او را بسوزانند، از آتش نجات داد! 

2( الله بود که ابراهیم )ع( را که قومش می خواستند او بسوزد، نجات داد! 

3( خداوند، ابراهیم)ع( را از آتش قومش نجات داد؛ چون می خواستند او را بسوزانند! 

4( خداوند نجات دهنده ابراهیم )ع( بود. کسی که قومش قصد سوزاندن او را داشتند!

663- »یوَم الّثالثاء کان الّتلمیذ یذهب إلی مدرسته فی الّساعه الّسابعه إاّل ربعاً!«:

1( روز سه شنبه ساعت 54:6 دانش آموز به مدرسه اش می رفت!                            2( روز سوم در ساعت یک ربع مانده به هفت، دانش آموز به مدرسة خود می رود! 

3( دانش آموزی روز سه شنبه در ساعت هفت و ربع به مدرسهاش می رفت!     4( در سومین روز در سال 54:6 دانش آموز به مدرسه می رفت! 

664-»کان الّسائُح یریُد رشاَء بُقَعٍه فاِرغٍه بَعیدٍه عن املَطار!«:

1( جهانگردان زمینی خالی و دور از فرودگاه را می خواهند بخرند!                   2( راننده می خواهد زمینی خالی و دور از باران خریداری کند! 

3( گردشگر می خواست زمینی خالی دور از فرودگاه بخرد!                             4( گردشگران زمینی خالی دور از باران می خواستند بخرند! 

665- »تََتَجلّی وحدُة اإلُّمِة اإلسالمّیِة عندما یَجَتِمُع املسلموَن للحجِّ فَتسَتوی لََدیِهم اللّغاُت و األلواُن«: 

1( هنگامی که مسلامنان برای حّج جمع می شوند، یکپارچگی اّمت اسالمی منایان می شود؛ آنگاه زبان ها و رنگ ها نزدشان برابر می شوند! 

2( وحدت اّمت های اسالمی هنگامی جلوهگر می شود که مسلامنان برای حّج جمع شوند؛ پس واژگان و رنگ ها نزدشان یکسان خواهد شد! 

3( هنگامی که مسلامنان برای حّج گرد هم می آیند و زبان و رنگهایشان یکی می شود، وحدت ملّت های مسلامن منایان می گردد! 

4( هنگامی که مسلامنان برای حّج گرد هم جمع شوند، زبان ها و رنگ ها در کنار هم یکی می شود؛ یکی یکپارچگی اّمت اسالمی جلوه گر خواهد شد! 
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666- »تبّیُن اآلثار القدیمة الّتی اکتشَف أّن إهتامم الناس بالدین أمٌر فطری ولکن بعض الشعائر خرافیة!«:

1( آثار کهنی که آن را کشف منوده بیان می کند قطعاً توّجه انسان به دینداری مسأله ای ذاتی است ولی بعضی آیین ها خرافی است!

2( آثار قدیمی ای که کشف گردیده است آشکار می کند که توّجه مردم به دین مسأله ای ذاتی است اّما برخی آیین ها خرافی است!

3( آثار باستانی ای که کشف منودند آشکار می سازد که اهمیّت دادن مردم به دین امری فطری بوده اما برخی آیین ها خرافاتی است!

4( آثار کهنی که کشف شده بیان کرده که توّجه مردم به دینداری مسأله ای فطری است ولی بعضی از عقاید خرافی می باشد!

667- »إذا أردتُم أن تفعلوا عمالً یُجَمع فیه خیر الدنیا و اآلخرة فال تکذبوا فإّن الکذب مفتاُح الرش!«:

1( هر گاه خواستید کاری کنید که متام خیر دنیا و آخرت در آن است پس دروغ نگویید چرا که کلید بدی است!

2( اگر بخواهید کاری انجام دهید که خیر دنیا و آخرت در آن جمع شود پس دروغ نگویید چه دروغ کلید بدی است!

3( هر گاه اراده کنید که عملی را انجام دهید که موجب خیر دنیا و آخرت است پس دروغ نگویید که آن کلید بدی می باشد!

4( چنانچه بخواهید کاری انجام دهید که خیر دنیا و آخرت در آن جمع باشد پس نباید دروغ بگویید زیرا دروغ کلید بدتری است!

668- »یُعلُّمنا دیُننا بأن نرََتاَحَم و نأُخَذ بأیدی بعِضنا و أن ال نََتفّرق أبداً!«:

1( دینامن به ما می آموزد که با یکدیگر مهربان باشیم و دست هم را بگیریم  و هرگز متفرق نشویم! 

2( دین به ما یاد می دهد که با هم مهربان باشیم و دست یکدیگر را بگیریم و از هم جدا نشویم! 

3( دین ما به ما آموخته است که با همدیگر مهربانی کنیم و دست یکدیگر را بفشاریم و از یکدیگر جدا نشویم! 

4( دین به ما می آموزد که با یکدیگر مهربانی کنیم و دست همدیگر را ترک نکنیم و هرگز متفرق نشویم! 

امواِت َو األرِض َربّنا ما َخلَقَت هذا باِطالً«:  669- »َو یََتَفکَّروَن فی َخلِق السَّ

1( در آفرینش آسامن و زمین فکر می کنند، ]می گویند[ پروردگارا! این را بیهوده نیافریدی. 

2( و در آفرینش آسامن ها و زمین می اندیشند و ]می گویند[ پروردگار ما این را بیهوده نیافریده است. 

3( و در آفرینش آسامن ها و زمین می اندیشند، ]می گویند[ پروردگار ما! این را بیهوده نیافریدی. 

4( و در خلقت آسامن ها و زمین فکر می کردند، ]می گفتند[ پروردگارا! چه چیزی را بیهوده آفریدی؟ 

670- »ُقلُت أِلخی: أال تَنظُر إلی کَرثَِة َصالِة أصدقائِنا!«: به برادرم گفتم..... 

1( آیا به زیادی مناز دوستم نگاه منی کنید؟                                                  2( آیا به زیادی مناز دوستامنان نگاه منی کنی؟ 

3( آیا به زیادی مناز دوستامنان نگاه کردی؟                                                   4( آیا به مناز دوستان خویش نگاه منی کنی؟

امِء ِعنَد غروِبها الجمیِل!«: مس املُسَتِعرَه فی السَّ دیقاُت یَبَحنَث الشَّ 671- »هؤالِء الصَّ

1( این دوستان خورشید فروزان را در آسامن هنگام غروب زیبا نگاه می کنند!

2( آن دوستان خورشید سوزان را درآسامن که غروبش زیباست، جست و جو کردند! 

3( این دوستان خورشید فروزان را در آسامن هنگام غروب زیبایش جست و جو می کنند! 

4( این ها دوستانی هستند که خورشید سوزان را در آسامن زیبا هنگام غروبش نگاه کردند! 
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666- »تبّیُن اآلثار القدیمة الّتی اکتشَف أّن إهتامم الناس بالدین أمٌر فطری ولکن بعض الشعائر خرافیة!«:

1( آثار کهنی که آن را کشف منوده بیان می کند قطعاً توّجه انسان به دینداری مسأله ای ذاتی است ولی بعضی آیین ها خرافی است!

2( آثار قدیمی ای که کشف گردیده است آشکار می کند که توّجه مردم به دین مسأله ای ذاتی است اّما برخی آیین ها خرافی است!

3( آثار باستانی ای که کشف منودند آشکار می سازد که اهمیّت دادن مردم به دین امری فطری بوده اما برخی آیین ها خرافاتی است!

4( آثار کهنی که کشف شده بیان کرده که توّجه مردم به دینداری مسأله ای فطری است ولی بعضی از عقاید خرافی می باشد!

667- »إذا أردتُم أن تفعلوا عمالً یُجَمع فیه خیر الدنیا و اآلخرة فال تکذبوا فإّن الکذب مفتاُح الرش!«:

1( هر گاه خواستید کاری کنید که متام خیر دنیا و آخرت در آن است پس دروغ نگویید چرا که کلید بدی است!

2( اگر بخواهید کاری انجام دهید که خیر دنیا و آخرت در آن جمع شود پس دروغ نگویید چه دروغ کلید بدی است!

3( هر گاه اراده کنید که عملی را انجام دهید که موجب خیر دنیا و آخرت است پس دروغ نگویید که آن کلید بدی می باشد!

4( چنانچه بخواهید کاری انجام دهید که خیر دنیا و آخرت در آن جمع باشد پس نباید دروغ بگویید زیرا دروغ کلید بدتری است!

668- »یُعلُّمنا دیُننا بأن نرََتاَحَم و نأُخَذ بأیدی بعِضنا و أن ال نََتفّرق أبداً!«:

1( دینامن به ما می آموزد که با یکدیگر مهربان باشیم و دست هم را بگیریم  و هرگز متفرق نشویم! 

2( دین به ما یاد می دهد که با هم مهربان باشیم و دست یکدیگر را بگیریم و از هم جدا نشویم! 

3( دین ما به ما آموخته است که با همدیگر مهربانی کنیم و دست یکدیگر را بفشاریم و از یکدیگر جدا نشویم! 

4( دین به ما می آموزد که با یکدیگر مهربانی کنیم و دست همدیگر را ترک نکنیم و هرگز متفرق نشویم! 

امواِت َو األرِض َربّنا ما َخلَقَت هذا باِطالً«:  669- »َو یََتَفکَّروَن فی َخلِق السَّ

1( در آفرینش آسامن و زمین فکر می کنند، ]می گویند[ پروردگارا! این را بیهوده نیافریدی. 

2( و در آفرینش آسامن ها و زمین می اندیشند و ]می گویند[ پروردگار ما این را بیهوده نیافریده است. 

3( و در آفرینش آسامن ها و زمین می اندیشند، ]می گویند[ پروردگار ما! این را بیهوده نیافریدی. 

4( و در خلقت آسامن ها و زمین فکر می کردند، ]می گفتند[ پروردگارا! چه چیزی را بیهوده آفریدی؟ 

670- »ُقلُت أِلخی: أال تَنظُر إلی کَرثَِة َصالِة أصدقائِنا!«: به برادرم گفتم..... 

1( آیا به زیادی مناز دوستم نگاه منی کنید؟                                                  2( آیا به زیادی مناز دوستامنان نگاه منی کنی؟ 

3( آیا به زیادی مناز دوستامنان نگاه کردی؟                                                   4( آیا به مناز دوستان خویش نگاه منی کنی؟

امِء ِعنَد غروِبها الجمیِل!«: مس املُسَتِعرَه فی السَّ دیقاُت یَبَحنَث الشَّ 671- »هؤالِء الصَّ

1( این دوستان خورشید فروزان را در آسامن هنگام غروب زیبا نگاه می کنند!

2( آن دوستان خورشید سوزان را درآسامن که غروبش زیباست، جست و جو کردند! 

3( این دوستان خورشید فروزان را در آسامن هنگام غروب زیبایش جست و جو می کنند! 

4( این ها دوستانی هستند که خورشید سوزان را در آسامن زیبا هنگام غروبش نگاه کردند! 
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672- »کُلُّنا نُحاِوُل أن نََتعایََش َمَع اآلخریَن تَعایشاً ِسلیاّمً َو ال نَسَمٌح ُعمالَء الَعدوِّ أٌن یَُفرّقوا الُّمسلمیَن!«:

1( همه ما تالش می کنیم که با دیگران مساملت آمیز زندگی کنیم و به مزدوران دشمن اجازه منی دهیم که مسلامنان را پراکنده کنند! 

2( همگی ما در تالش هستیم که با یکدیگر زندگی مساملت آمیزی داشته باشیم و به مزدوران دشمن اجازه پراکنده کردن مسلامنان را منی دهیم! 

3( با تالش همگی ما، با همدیگر مساملت آمیز زندگی می کنیم و اجازه متفرق کردن مسلامنان را به مزدوران دشمن منی دهیم! 

4( همه ما تالش می کنیم که با دیگران در صلح وآرامش زندگی کنیم، بدون اینکه به مزدوران دشمن اجازه دهیم که مسلامنان را پراکنده کنند! 

امواِت َو األرَض َو َجَعَل الظُّلاُمِت َو الّنور«: 673- »اَلَحمُد لِلّه الَّذی َخلََق السَّ

1( خداوندی که آسامن ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی را قرار داد، ستوده است. 

2( سپاس برای خداوندی است که آسامن ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی را قرار داد. 

3( تنها حمد از آن خداوندی است که آسامن و زمین را آفرید سپس تاریکی و روشنی را قرار داد. 

4( حمد و سپاس خداوندی را سزاست که آفریننده آسامن ها و زمین و قرار دهنده تاریکی ها و روشنایی هاست. 

674- »أُدُع إلَی َسبیل َربَّک ِبالِحکَمة َو املَوِعظَة الَحَسنة َو جاِدلهم ِبالَّتی ِهَی أحسُن«: 

1( فراخواندن به راه پروردگارت را به کمک دانش و اندرز نیکو و مجادلة با آن ها را به شیوه ای بهرت انجام بده. 

2( با حکمت به راه پروردگار خود دعوت کن و موعظه نیکو بده و با آنان بحث کن به گونه ای که بهرت است. 

3( راه پروردگارت را با دانش و پند خوب فرابخوان و با روش های نیکو با آن ها گفت و گو کن. 

4( به وسیلة حکمت و موعظه نیکو به راه پروردگار خویش دعوت کن و به گونه ای که بهرت است، با آنان بحث کن. 

675-» تُزیِّن هؤالء الطّالبات کَالّدَرر املُضیَئة املُسابقاِت العالَمّیة فی املَجاالِت العلمیِة!«:

1( در زمینه های علمی، آراستگی این دانشجویان همچون مروارید نورانی در مسابقات جهانی است! 

2( این دانش آموزان مسابقات جهانی را در زمینه های علمی همچون مرواریدهای نورانی زینت دادند! 

3( این ها دانشجویانی هستند که در زمینه های علمی مسابقات جهانی را مانند مرواریدهای نورانی می آرایند! 

4( این دانشجویان مانند مرواریدهای نورانی در زمینه های علمی مسابقات جهانی را زینت می بخشند! 

امء قبَل اإلعصار و نزول املَطَر.«: 676- »الَحظْنا غيمًة سوداَء عظيمًة يف السَّ

1( قبل از گردباد و باران شدید ابرهایی سیاه در آسامن بزرگ دیده بودیم.

2( پیش از رشوع گردبادها و آمدن باران یک تکه ابر سیاه بزرگ را نگاه کردیم.

3( ابری بزرگ و سیاه را در آسامن دیدیم پیش از آنکه طوفان و باران اتفاق افتد.

4( پیش از گردباد و ریزش باران، ابر سیاه بزرگی را در آسامن مشاهده کردیم.

677- »فاغَتَنموا الفرصة من وصول املهندس الّزراعی ألَّن محاصیلِهم القّیَمة ُدمَّرت ِمن اآلفات املختلفة!«: 

1( فرصت را از رسیدن مهندس کشاورزی غنیمت شمردند؛ زیرا محصوالت ارزشمندشان از آفت های گوناگون نابود شد! 

2( تا مهندس کشاورزی برسد فرصت را غنیمت شمرید؛ چرا که محصوالت با ارزش شام از آفت های مختلف از بین خواهد رفت! 

3( از رسیدن مهندس کشاورزی فرصت به دست آوردند؛ زیرا آفت های گوناگون محصوالت ارزشمند آن ها را نابود کرده بود! 

4( فرصت رسیدن مهندس کشاورزی را غنیمت شمردند؛ چون محصوالتشان که ارزشمند بود از آفت های مختلف منهدم شد! 
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678- لَاّم أَصَل نفَسه إلَینا غنَّی ِمن الَفَرح لَنجاح فریقنا القوی فی مسابقات کره الَقدم!«:

1( هنگانی که به ما رسید، خودش از شادی برای موفقیت تیم قوی ما در مسابقات فوتبال آواز خواند! 

2( وقتی که خود را به ما رساند، از خوشحالی برای پیروزی تیم  نیرومندمان در مسابقات فوتبال آواز خواند! 

3( وقتی در مسابقه های فوتبال تیم قوی ما برنده شد، خودش را به ما رساند و به خواندن آوازی شادمانه پرداخت! 

4( خودش را زمانی به تیم ما رساند که برای پیروزی قدرمتندمان در مسابقه فوتبال از خوشحالی آواز می خواندیم! 

ٌه ِبالُقرِب ِمن َذنِّبه تَحَتوی َزیتاً خاّصاً یَنَترِش َعلَی جسِدِه َفال یََتأَثًَّر ِباملاِء!« 679- »للَبطَّ ِخزاناٌت طَبیعَّ

1( اردک مخازنی طبیعی نزدیک ُدم خود دارد که حاوی روغن خاصی است که بر بدنش پخش می شود، پس تحت تأثیر آب قرار منی گیرد! 

2( اردک ها مخازنی طبیعی حاوی روغنی خاص نزدیک ُدمشان دارند که بر بدنشان پخش می کنند تا تحت تأثیر آب قرار نگیرند! 

3( مخازن طبیعی که اردک نزدیک ُدمش دارد حاوی روغن خاصی است که بر بدنش پخش شده تا آب بر آن اثر نکند! 

4( برای اردک ها نزدیک ُدم هایشان مخازنی طبیعی وجود دارد که روغن خاصی را بر بدنشان پخش می کند تا آب بر آن ها بی تأثیر باشد! 

680- »الِحرباُء و البومة تختلفان معاً بشیٍء ُمِهّم! الحرباُء تری ِبَتحریِک عینیها و البومة بتحریک رأُسها!«:

1( آفتاب پرست و جغد در یک چیز با هم تفاوت دارند! آفتاب پرست با چرخیدن چشمش می بیند و جغد با چرخش رسش!

2( تفاوت مهمی که آفتاب پرست با جغد دارد در نوع دیدن است! آفتاب پرست چشامنش را حرکت می دهد و جغد رسش را! 

3( تفاوتی که آفتاب پرست با جغد دارد بسیار است! آفتاب پرست برای دیدن، چشامنش را حرکت می دهد و جغد رسش را! 

4( آفتاب پرست و جغد در یک چیز مهم با هم تفاوت دارند! آفتاب پرست با حرکت دادن چشامنش می بیند و جغد با حرکت دادن رسش!

681-  »أََمرَُهم ذوالَقرنَیِن ِبأَن یَأتوا ِبالَحدیِد َو النُّحاِس َفَوَضعُه فی ذلَِک املّضیِق َو أشَعلُوا الّناَر!«: 

1( ذوالقرنین در آن تنگنا به آنان فرمان داد تا آهن و هیزم بیاورند، سپس آتشی برافروختند! 

2( ذوالقرنین به آن ها دستور داد تا آهن و مس آوردند، سپس آن را در تنگه ای قرار دادند وآتشی برافروختند! 

3( ذوالقرنین به آنان دستور داده بود تا بیایند و آهن و هیزم را در آن تنگه قرار دهند و آتش برافروزند! 

4( ذوالقرنین به آن ها فرمان داد تا آهن و مس بیاورند، سپس آن را در آن تنگه قرار داد و آتش افروختند! 

682- »عىل كُّل الّناِس أن يتعايَشوا تعایُشاً سلمّياً َمَع احتفاظ كُّل منهم بعقائده.«:

1( بر مردم واجب است که همگی زندگی سامل کنند با حفظ هر یک از ارزش های خود.

2( همه مردم باید که مساملت آمیز زندگی کنند یا اینکه هر یک عقاید خود را داشته باشند.

3( همه مردم باید همزیستی مساملت آمیز کنند با نگه داشنت هر یک از آنان عقاید خویش را.

4( همزیستی مساملت گونه بر متام مردم واجب است آن هم زمانی که همگی عقایدشان را نگه دارند.

683- »بَعد اُسبوَعین تَنتهی الّسنه الّدراسّیه و تُفَتح قاعة اإلمتحان للطاّلب کّل صباح فی  الساعة الّثامنة إاّل ُربعاً«: 

1( سال تحصیلی بعد از دو هفته به پایان می رسد و دانش آموزان هر صبح ساعت یک ربع به هشت سالن امتحان را باز می کنند! 

2( بعد از دو هفته و در پایان سال تحصیلی سالن امتحانات هر صبح برای دانش آموزان در ساعت هشت و ربع باز است! 

3( سال تحصیلی دو هفته بعد پایان می یابد و متام صبح ها سالن امتحان در ساعت هشت و ربع برای دانش آموزان باز می شود! 

4( دو هفته بعد از سال تحصیلی به پایان می رسد و سالن امتحان هر صبح ساعت یک ربع به هشت برای دانش آموزان گشوده می شود! 
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678- لَاّم أَصَل نفَسه إلَینا غنَّی ِمن الَفَرح لَنجاح فریقنا القوی فی مسابقات کره الَقدم!«:

1( هنگانی که به ما رسید، خودش از شادی برای موفقیت تیم قوی ما در مسابقات فوتبال آواز خواند! 

2( وقتی که خود را به ما رساند، از خوشحالی برای پیروزی تیم  نیرومندمان در مسابقات فوتبال آواز خواند! 

3( وقتی در مسابقه های فوتبال تیم قوی ما برنده شد، خودش را به ما رساند و به خواندن آوازی شادمانه پرداخت! 

4( خودش را زمانی به تیم ما رساند که برای پیروزی قدرمتندمان در مسابقه فوتبال از خوشحالی آواز می خواندیم! 
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1( اردک مخازنی طبیعی نزدیک ُدم خود دارد که حاوی روغن خاصی است که بر بدنش پخش می شود، پس تحت تأثیر آب قرار منی گیرد! 
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680- »الِحرباُء و البومة تختلفان معاً بشیٍء ُمِهّم! الحرباُء تری ِبَتحریِک عینیها و البومة بتحریک رأُسها!«:

1( آفتاب پرست و جغد در یک چیز با هم تفاوت دارند! آفتاب پرست با چرخیدن چشمش می بیند و جغد با چرخش رسش!

2( تفاوت مهمی که آفتاب پرست با جغد دارد در نوع دیدن است! آفتاب پرست چشامنش را حرکت می دهد و جغد رسش را! 

3( تفاوتی که آفتاب پرست با جغد دارد بسیار است! آفتاب پرست برای دیدن، چشامنش را حرکت می دهد و جغد رسش را! 

4( آفتاب پرست و جغد در یک چیز مهم با هم تفاوت دارند! آفتاب پرست با حرکت دادن چشامنش می بیند و جغد با حرکت دادن رسش!

681-  »أََمرَُهم ذوالَقرنَیِن ِبأَن یَأتوا ِبالَحدیِد َو النُّحاِس َفَوَضعُه فی ذلَِک املّضیِق َو أشَعلُوا الّناَر!«: 
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1( بر مردم واجب است که همگی زندگی سامل کنند با حفظ هر یک از ارزش های خود.

2( همه مردم باید که مساملت آمیز زندگی کنند یا اینکه هر یک عقاید خود را داشته باشند.

3( همه مردم باید همزیستی مساملت آمیز کنند با نگه داشنت هر یک از آنان عقاید خویش را.

4( همزیستی مساملت گونه بر متام مردم واجب است آن هم زمانی که همگی عقایدشان را نگه دارند.
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4( دو هفته بعد از سال تحصیلی به پایان می رسد و سالن امتحان هر صبح ساعت یک ربع به هشت برای دانش آموزان گشوده می شود! 
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684- »ینبعث کثیر من شبابنا ألی الحدود للدفاع عن الوطن اإلسالمّی!«: 

1( بسیاری از جوانان را برای دفاع از میهن اسالمی به مرزها می فرستند! 

2( بیشرت جوانان ما برای دفاع از وطن اسالمی به سوی مرزها می روند! 

3( بسیاری از جوانامنان برای دفاع از میهن اسالمی به مرزها فرستاده می شوند! 

4( تعداد زیادی از جوانان به مرزها فرستاده می شوند تا از وطن اسالمی دفاع کنند!

685- »هل شاهدَت حّتى اآلن ظاهرًة تحیَّرک كثرياً؟«:

1( آیا تا اآلن پدیده ای تو را بسیار زیاد رسگردان کرده است؟       2( آیا تاکنون پدیده ای دیده ای که تو را بسیار حیران کند؟
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1( با دانش و فرمان نیک به راه پروردگارت دعوت کن و با آن به خوبی گفت و گو کن. 
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4( بهرتین شیوه برای جدال آن است که با حکمت و پند نیک آنان را به راه پروردگارت دعوت کنی. 
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َج ِمَن املدرسة بعَد َسَنتیِن َو یَحتِفَل والِداَک بذلَک الیوم؟!«:  ُق أن تََتَخرَّ 691- »َهلَّ تُصدَّ

1( آیا راست می گویی که دو سال بعد، از مدرسه فارغ التحصیل می شوی و والدینت آن روز جشن خواهند گرفت؟!

2( آیا باور می کنی بعد از دو سال، از مدرسه فارغ التحصیل خواهی شد تا والدینت آن روزها را جشن بگیرند؟! 

3( آیا تأیید می کنی که بعد از سال ها از مدرسه فارغ التحصیل شوی و پدر و مادرت آن روز جشنی برپا کنند؟!

4( آیا باور کنی که دو سال بعد از مدرسه دانش آموخته شوی و پدر و مادرت آن روز جشن بگیرند؟!

692- »یَِجُب َعلَیَک أْن تَحرَتَِم والدیَک َو تُجالَِسُهام َحّتی ال تَندَم بَعَد َموتِهام!«: 

1( باید به پدر و مادرت احرتام می گذاشتی و با آن ها هم نشینی می کردی تا بعد از مرگشان، پشیامن نشوی! 

2( واجب است بر تو که به والدینت احرتام بگذاری و با آن ها همراهی کنی تا پس از مرگ، اظهار پشیامنی نکنی! 

3( باید به پدر و مادرت احرتام بگذاری و با آن ها هم نشینی کنی تا اینکه بعد از وفاتشان، پشیامن نشوی! 

4( برای اینکه بعد از فوت پدر و مادرتان پشیامن نشوید، باید احرتامشان را حفظ کنید و با آن ها نشست و برخاست کنید! 

موا أِلنفسکُم ِمّن َخیٍر تَجدوه ِعنَدالله«:  الة و آتوا الّزکاة و ما تَُقدَّ 693- »وأقیموا الصَّ

1( و مناز را به پای داشتند و زکات دادند و هر چه را از کار نیک برای خویشنت پیش می فرستند، آن را نزد خداوند می یابند. 

2( و مناز به پای دارید و زکات بدهید و آنچه از کار نیک برای خودتان پیش می فرستید، نزد خدا می یابید. 

3( و مناز را برپای دارید و زکات بدهید و هرچه را از کار نیک برای خودتان پیش بفرستید، آن را نزد خداوند می یابید. 

4( مناز را بر پای دارید و زکات دهید و هرچه را که از کارهای نیکو پیش بفرستید، آن را نزد خدا می یابید. 

694- »ما کانَت زَمیلتی تَظنُّ أن تکوَن هذه األفالُم خیالّیًه فتحٌیرَت کثیراً!«: 

1( همکالسی من گامن منی کرد که این فیلمها تخیلی بوده بنابراین شگفت زده شد!

2( همکار من که می پنداشت این فیلم تخیلی باشد، بسیار متعّجب شد! 

3( همکارم گامن منی کرد که این فیلمها تخیلی باشد لذا بسیار تعّجب کرد! 

4( همکالسیام به گامن اینکه این فیلمها تخیلی نیست، بسیار حیرت زده شد! 

695- »ال أصّدُق أبداً أن أری شباباً ال یُحاولوَن لِلتعرِّف علی َمسیِر نجاحِهم!«: 

1( هیچ گاه باور منی کنم جوانی را ببینم که برای شناخت مسیر موفقیتش تالش منی کند! 

2( هرگز باور نداشتم جوانانی را ببینم که برای شناساندن راه موفقیت شان تالش منی کنند! 

3( باورم این نیست جوانانی را ببینم که برای شناخت مسیر پیروزی شان ابداً سعی منی کنند. 

4( هرگز باور منی کنم جوانانی را ببینم که برای شناخت مسیر موفقیت شان تالش منی کنند! 

696- »أرَسل زَمييل رسالة ألخيه الريايّض يف مدينة بعيدة عن ُهنا عن طريق اإلنرتنت.«:

1( هم کالسی ام نامه ای برای برادر ورزشکارش در شهری دور از این جا از راه اینرتنت فرستاد.

2( هم شاگردی من نامه ای از راه اینرتنت برای برادر بازیکن خود در شهری دور فرستاده است.

3( دوستم از طریق اینرتنت نامه ای برای برادر ورزشکارش در شهری دور از آن جا نوشت.

4( برادر ورزشکار همکارم نامه ای از شهری دور از این جا از طریق اینرتنت دریافت کرد.
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697- عندما کنُت أغرق أخذنی شخٌص إلی سطح املاء فَعزَمُت أن أَشکر ُمنِقذی، ما َوجدتُه!«:

1( هنگامی که داشتم غرق می شدم، شخصی مرا به سطح آب برد و موقعی که خواستم از نجات دهندهام تشکر کنم، نیافتمش!

2( آن زمان که غرق شدم، فردی مرا به سوی سطح آب آورد و وقتی که خواستم تشکر کنم، نجات دهندهام را نیافتم! 

3( شخصی مرا به سطح آب برد وقتی که داشتم غرق می شدم و زمانی که می خواستم از ناجی خود تشکر کنم، او را منی یافتم!

4( در حال غرق شدن کسی که نجات دهندهام بود، مرا از سطح آب گرفت و هنگامی که خواستم تشکر کنم، او را نیافتم!

698- لیت البرش یخرتع جهازاٌ یمّیز أحاسیسنا عند الحزن أو الفرح!«: 

1( شاید انسان دستگاهی را اخرتاع مناید که احساسامتان را وقتی که ناراحت یا خوشحال می شویم، تشخیص دهد! 

2( کاش بش دستگاهی را اخرتاع کند که احساسامتان را هنگام ناراحتی یا شادی تشخیص دهد! 

3( کاش انسان دستگاهی را اخرتاع کند تا احساسامن را هنگام ناراحتی و شادی تشخیص دهد! 

4( احتامالً انسان دستگاهی را اخرتاع کند که قادر به تشخیص احساسامتان زمان ناراحتی و شادی باشد! 

699- »ما ظلمهم الله ولکن کانوا أنفسهم یظلمون«: 

1( الله به ایشان ستم نکرد بلکه آنها به خودشان ستم می کردند!                      2( خداوند به آن ها ستمی منی کند بلکه ایشان به خودشان ستم می کنند! 

3( خداوند به ایشان ظلم نکرد بلکه ایشان به خودشان ظلم کردند!                   4( الله به آن ها ستم منی کرد بلکه آن ها خودشان ستمگر بودند! 

700- »إعمل لدنیاک کأنّک تعیش أبداً و اعمل آلخرتک کانّک توت غداً!«:

1( برای دنیایت به گونه ای کار کن گویی که تا همیشه زندگی می کنی و برای آخرتت به گونه ای کار کن گویی فردا می میری! 

2( باید برای دنیایت به گونه ای کار کنی که انگار تا همیشه زنده ای و برای آخرتت هم به گونه ای کار کنی که انگار فردا خواهی مرد! 

3( برای زندگی ات طوری تالش کن که انگار تا ابد زندگی می کنی و برای آخرتت طوری تالش کن که انگار فردا می میری! 

4( برای دنیایت طوری تالش می کنی گویی که قرار است تا ابد زندگی کنی و برای آخرتت طوری کار می کنی که انگار همین فردا خواهی مرد!  

701- »حينام كاَن زمييل يُشاهُد الغيوَم الّسوداَء يف الّسامِء كاَن يَقول لنا: إنّها ُتِطُر!«:

1( زمانی که همشاگردی ابرهای سیاهی را در آسامن مشاهده می کرد می گفت: بی شک باران می بارد!

2( وقتی همکالسی ام ابرهای سیاه را در آسامن دید به ما گفت: بی شک باران در راه است!

3( هنگامی که با همکالسی ام ابرهای سیاه آسامن را می دیدم می گفتم: بی شک آن )ابر( می بارد!

4( همشاگردی ام وقتی ابرهای سیاه را در آسامن می دید به ما می گفت: بی شک آن )ابرها( می بارد!

702- »َو ال تَقولوا لَِمن یُقَتُل فی َسبیل اللِه أَمواٌت بَل أَحیاٌء ولکن ال تَشُعروَن«: 

1( و کسانی راه که در راه  خدا کشته می شوند، مرده نگویید، با اینکه شام حس منی کنید، اما زنده اند.

2( و کشته گان در راه خدا را نگویید که مرده اند البته که آن ها زنده اند، ولی شام منی دانستید. 

3( و به کسانی که در راه  خدا کشته می شوند، مرده مگویید بلکه آن ها زنده اند، اما شام در منی یابید. 

4( و به آن هایی که در راه خدا به قتل می رسند، مرده گفته منی شود بلکه زنده اند، ولی منی دانید. 
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703- »علیکم أن تَبحثوا عن َدور تعلُّم الّغات الحدیثة فی تقویة ذاکرة من یدخلون فی سّن الّشیخوخة!«: 

1( بر شام الزم است که به جست و جوی تأثیر زبان های جدید در تقویت حافظه کسانی که به سن پیری می رسند، بپردازید. 

2( شام باید درباره نقش یادگیری زبان های جدید در تقویت حافظه کسانی که به سن پیری وارد می شوند، تحقیق کنید! 

3( حافظه کسانی که در ورود به سن پیری زبان های جدیدی آموختند را با پژوهش تقویت کنید! 

4( بر شامست که نقش یادگرفنت زبان های جدید در تقویت حافظه آن کسانی که وارد سن پیری شدند را پیدا کنید!

704- »یتحرّک السباح بَیدیه و قدَمیه حّتی یُنِقذ نفَسه من تّیارات املاء الّشدیده!«: 

1( شناگر دست ها و پاهایش را حرکت می دهد تا خودش را از جریان های شدید آب نجات دهد! 

2( شناگر به کمک دست ها و پاهای خود حرکت می کند تا خود را از جریان های شدید آب نجات دهد! 

3( دست ها و پاهای شناگر می جنبد تا او از جریان آب های شدید نجات یابد! 

4( شناگر به وسیله دست و پای خود حرکت می کند تا خودش از جریان شدید آب نجات یابد! 

م کَأنَُّهم یَعیُشوَن أبداً َفاعَملوا آِلِخرَتِکُم َتوتُوَن َغداً!«: 705- »و َعِملُوا لُِدنیاهَّ

1( و برای دنیایتان چنان کار کنید که انگار همیشه زندگی می کنید و برای آخرتتان چنان کار کنید که انگار فردا خواهید ُمرد!

2( و برای دنیایشان کار کردند گویی همیشه زندگی می کنند پس برای آخرت خویش چنان کار کید که گویا فردا می میرید! 

3( و چنان برای دنیا کار کردند که گویا تا ابد زندگی خواهند کرد و چنان برای آخرت خویش کار کردند که گویا فردا می میرند!

4( و آنان که برای دنیایشان چنان کار کردند که انگار تا ابد زندهاند، برای آخرتشان باید چنان کار کنند که انگار فردا می میرند! 

706-»هؤالء املسافروَن ما کانوا ینظروَن إلی بطّاریاِت جّوالهم لکن کانوا یعلموَن إلی متی یقدروَن أن یََتکلّموا بها!«:

1( این مسافران به باتری های موبایلشان نگاه منی کردند ولی می دانستند تا چه وقت می توانند با آن صحبت کنند! 

2( این مسافران به باتری های موبایل خود نگاه می کردند ولی منی دانستند تا چه وقت می  توانند با آن صحبت کنند! 

3( آن مسافران باتری موبایل خود را نگاه منی کردند ولی می دانستند تا چه وقت با آن صحبت کنند! 

4( این ها مسافرانی هستند که باتری های موبایل شان را نگاه منی کنند و منی دانند تا چه وقت قادر به صحبت به آن هستند! 

707- »َوما ظَلََمُهُم اللُه ولکن کانوا أنُفَسُهم یَظلِموَن«: و خداوند... 

1( به آن ها ظلم منی کند؛ بلکه آن ها به خودشان ظلم می کنند.                      2( به ایشان ستم نکرد؛ اما آنان به خودشان ستم می کردند. 

3( ظلم کننده و ستمگر نبوده؛ ولی آن ها بر خود ظلم کردند.                          4( به ایشان ستم نکرده است؛ بلکه آن ها به خویشنت ستم کرده اند. 

قوَن يوماً أن ُتِطَر الّسامء علينا أسامكاً و هذه االسامک متعلّقُة باملياه البعيدة عّنا!«: آیا . .. 708- »أ تُصدِّ

1( باورتان می شود که روزی آسامن بر ما ماهی ببارد و حال آن که ماهی ها به آب های بسیار دور از ما تعلق دارند؟!

2( باور می کنید که روزی آسامن بر ما ماهی هایی را ببارد در حالی که این ماهی ها متعلّق به آب های دور از ما هستند؟!

3( باور کردید که یک روزی آسامن ماهی هایی ببارد در حالی که این ماهی ها هم متعلق به آ ب های دوری از ما باشند؟!

4( باور می کنید روزی آسامن برای ما ماهی ای ببارد در حالی که این ماهی متعلّق به آب های دور از ما است؟!
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703- »علیکم أن تَبحثوا عن َدور تعلُّم الّغات الحدیثة فی تقویة ذاکرة من یدخلون فی سّن الّشیخوخة!«: 

1( بر شام الزم است که به جست و جوی تأثیر زبان های جدید در تقویت حافظه کسانی که به سن پیری می رسند، بپردازید. 

2( شام باید درباره نقش یادگیری زبان های جدید در تقویت حافظه کسانی که به سن پیری وارد می شوند، تحقیق کنید! 

3( حافظه کسانی که در ورود به سن پیری زبان های جدیدی آموختند را با پژوهش تقویت کنید! 

4( بر شامست که نقش یادگرفنت زبان های جدید در تقویت حافظه آن کسانی که وارد سن پیری شدند را پیدا کنید!

704- »یتحرّک السباح بَیدیه و قدَمیه حّتی یُنِقذ نفَسه من تّیارات املاء الّشدیده!«: 

1( شناگر دست ها و پاهایش را حرکت می دهد تا خودش را از جریان های شدید آب نجات دهد! 

2( شناگر به کمک دست ها و پاهای خود حرکت می کند تا خود را از جریان های شدید آب نجات دهد! 

3( دست ها و پاهای شناگر می جنبد تا او از جریان آب های شدید نجات یابد! 

4( شناگر به وسیله دست و پای خود حرکت می کند تا خودش از جریان شدید آب نجات یابد! 

م کَأنَُّهم یَعیُشوَن أبداً َفاعَملوا آِلِخرَتِکُم َتوتُوَن َغداً!«: 705- »و َعِملُوا لُِدنیاهَّ

1( و برای دنیایتان چنان کار کنید که انگار همیشه زندگی می کنید و برای آخرتتان چنان کار کنید که انگار فردا خواهید ُمرد!

2( و برای دنیایشان کار کردند گویی همیشه زندگی می کنند پس برای آخرت خویش چنان کار کید که گویا فردا می میرید! 

3( و چنان برای دنیا کار کردند که گویا تا ابد زندگی خواهند کرد و چنان برای آخرت خویش کار کردند که گویا فردا می میرند!

4( و آنان که برای دنیایشان چنان کار کردند که انگار تا ابد زندهاند، برای آخرتشان باید چنان کار کنند که انگار فردا می میرند! 

706-»هؤالء املسافروَن ما کانوا ینظروَن إلی بطّاریاِت جّوالهم لکن کانوا یعلموَن إلی متی یقدروَن أن یََتکلّموا بها!«:

1( این مسافران به باتری های موبایلشان نگاه منی کردند ولی می دانستند تا چه وقت می توانند با آن صحبت کنند! 

2( این مسافران به باتری های موبایل خود نگاه می کردند ولی منی دانستند تا چه وقت می  توانند با آن صحبت کنند! 

3( آن مسافران باتری موبایل خود را نگاه منی کردند ولی می دانستند تا چه وقت با آن صحبت کنند! 

4( این ها مسافرانی هستند که باتری های موبایل شان را نگاه منی کنند و منی دانند تا چه وقت قادر به صحبت به آن هستند! 

707- »َوما ظَلََمُهُم اللُه ولکن کانوا أنُفَسُهم یَظلِموَن«: و خداوند... 

1( به آن ها ظلم منی کند؛ بلکه آن ها به خودشان ظلم می کنند.                      2( به ایشان ستم نکرد؛ اما آنان به خودشان ستم می کردند. 

3( ظلم کننده و ستمگر نبوده؛ ولی آن ها بر خود ظلم کردند.                          4( به ایشان ستم نکرده است؛ بلکه آن ها به خویشنت ستم کرده اند. 

قوَن يوماً أن ُتِطَر الّسامء علينا أسامكاً و هذه االسامک متعلّقُة باملياه البعيدة عّنا!«: آیا . .. 708- »أ تُصدِّ

1( باورتان می شود که روزی آسامن بر ما ماهی ببارد و حال آن که ماهی ها به آب های بسیار دور از ما تعلق دارند؟!

2( باور می کنید که روزی آسامن بر ما ماهی هایی را ببارد در حالی که این ماهی ها متعلّق به آب های دور از ما هستند؟!

3( باور کردید که یک روزی آسامن ماهی هایی ببارد در حالی که این ماهی ها هم متعلق به آ ب های دوری از ما باشند؟!

4( باور می کنید روزی آسامن برای ما ماهی ای ببارد در حالی که این ماهی متعلّق به آب های دور از ما است؟!
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709- الحضارات الّتی نعرفها من خالل النقوش و التامثیل تدّل علی اهتامم اإلنسان بالدین من القدیم!« 

1( فرهنگ هایی که آن ها را از میان نگاره ها و تصویرها شناختهایم، بر توّجه انسان به دین از قدیم داللت دارند! 

2( متّدن هایی که آن ها را خالل مجّسمه ها و تصاویر می شناسیم، تأکید دارند بر اهتامم انسان به دین از قدیم! 

3( فرهنگ های شناخته شده از میان کنده کاری ها و تندیس ها، توجه انسان به دین از قدیم را تأیید می کنند! 

4( متّدن هایی که آن ها را از خالل نگاره ها و تندیس ها می شناسیم، داللت می کند بر توجه انسان به دین از قدیم! 

710-  »ما من عمل أفضل عند الله من إدخال السور علی قلوب املؤمنین املُنکسة!«:

1( هر کاری نزد خدا، بهرت از شاد کردن دل های شکسته افراد با ایامن نیست!

2( هیچ کاری نزد خداوند، بهرت از وارد کردن شادمانی در دل های شکسته مؤمنان نیست!

3( کاری که نزد خدا بهرت است، وارد کردن شادی در دل های مؤمنانی است که شکسته اند!

4( هیچ کاری در درگاه الهی بهرت از داخل کردن شادی در قلب های شکسته شده مؤمنان نداریم!

711- »أال تَعلُم أنَّ تِسعیَن فی املَِئِة ِمن تالمیذی فی هذه املدرسِة نجحوا فی اإلمتحان؟«: 

1( آیا منی داند که نود درصد از دانش آموزانم در این مدرسه در امتحان قبول شدند؟ 

2( آیا اینکه هفتاد درصد از دانش آموزان در این مدرسه در آزمون قبول شدند را منی دانستی؟

3( آیا منی دانی که نود درصد از دانش آموزان من در امتحان این مدرسه پذیرفته شدند؟ 

4( آیا منی فهمی که شصت درصد از دانش آموزانم در مدرسه در این آزمون قبول شده اند؟

712- »َحیَّرتنا کثیراً ظاهرٌة فی بعِض املُحیطاِت و حاولنا معرفَتها َسَنواٍت طویلًة حتی َوَجدنا لها جواباً!«:

1( برای شناخت پدیده ای در بعضی از محیطها که سال های بسیاری متحیّرمان کرده بود، تالش کردیم تا برای آن پاسخی یافتیم!

2( در برخی از اقیانوس ها پدیده ای ما را بسیار رسگردان کرد و سال های درازی کوشیدیم آن را بشناسیم تا اینکه برای آن پاسخی یافتیم! 

3( پدیده ای در بعضی از مناطق ما را حیرت زده کرد و سال های طوالنی برای آگاهی از آن کوشیدیم ولی پاسخی برای آن نیافتیم!

4( برای آگاهی از پدیده ای در چند اقیانوس، بسیار متّحیر شدیم و سال های درازی کوشیدیم تا برای آن پاسخی بیابیم! 

713- »نُحبُّ کثیراً نُسافر إلی مناطق ایران الجمیلِة لکنَّنا ما َقَدرنا حّتی الیوم!« 

1( ما دوست داریم به متام منطقه های زیبای ایران سفر کنیم، اما تا امروز موفّق نشده ایم! 

2( سفر کردن به مناطق زیبای ایران را بسیار دوست داریم، اما تا کنون نتوانسته ایم! 

3( عالقI زیاد ما این است که به مناطق زیبای ایران سفر کنیم، اما تا امروز قادر به آن نشدیم! 

4( بسیار دوست داریم به مناطق زیبای ایران سفر کنیم، اما تا امروز نتوانستیم!

714- »لِهذا الکتاِب ثالث و مثانوَن صفحًة و َقرأت اُختی الّصفحًة الّتاسعًة أمِس«:

1( برای این کتاب سی و هشت صفحه است که خواهرم دیروز صفحه نهم را خواند! 

2( این کتب هشتاد و سه صفحه دارد و خواهِر من دیروز صفحه نهم را خواند! 

3(  برای این کتاب هشتاد و سه صفحه می باشد و خواهرم دیشب نُه صفحه را خواند! 

4( این کتاب سی  و هشت صفحه دارد و خواهرم دیروز نهمین صفحه آن را خواند! 
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715- »أنزَل اللُّه َعلَینا أنعَمه املُنَهِمرة َفَعلْینا أن نَشکُره دامئاً.«:

1( چون خداوند نعمت هایی فراوان بر ما ارزانی داشته است، بر ماست که همیشه از او سپاسگزاری کنیم.

2( خداوند است که نعمت های ریزانش را بر ما نازل می کند، پس باید همیشه او را شکر کنیم.

3( خدا نعمت های فراوانش را بر ما فرو فرستاده است، پس ما نیز او را همیشه شکر می کنیم.

4( خداوند نعمت های ریزانش را بر ما نازل کرده است، پس ما باید همیشه از او سپاسگزاری کنیم.

716 – »لن تَجدوا فی الکسل ما یُسّبب نجاَحکم فإنّه ال نَجاَح ملَن ال یُحاوُل ألهداِفه.«:

1( در تنبلی چیزی را که دلیل موفقیتتان باشد، منی یابید، چه کسی که برای هدف های خود تالش منی کند، موفق منی شود.

2( هرگز در تنبلی چیزی که باعث موفقیت شود، یافت نخواهد شد زیرا هیچ موفقیتی برای کسی که تالش نکرده است، وجود ندارد.

3( آن چه را که باعث موفقیت شام شود در تنبلی هرگز منی یابید، چه کسی که برای اهداف خود تالش نکند، موفق نخواهد شد.

4( در تنبلی آن چه را که سبب موفقیتتان می شود، نخواهید یافت زیرا برای کسی که برای اهدافش تالش منی کند، هیچ موفقیتی وجود ندارد.

717- »أ تأمرون الّناس بالربّ و تنسون أنفسکم«:

1( آیا مردم را به نیکی ها دستور دادید و خودتان را فراموش کردید؟                  2( آگاه باشید که مردم به نیکی فرمان ندهند و خودشان را فراموش کنند؟

3( آیا مردم را به خوبی فرمان می دهید در حالی که خودتان فراموش شده اید؟     4( آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خودتان را فراموش می کنید؟

718- إّن اإلعصاَر ظاهرٌة طبیعیة تحدُث سنویاً فی بعض البالد و تثیر الخوف بین الّناس.«:

1( گردباد یک پدیده طبیعی است که ساالنه در برخی کشورها اتفاق می افتد و میان مردم ترس را بر می انگیزد.

2( گردبادها پدیده ای طبیعی اند که هر سال در بعضی از کشورها رخ می دهند و میان مردم وحشت ایجاد می کنند.

3( هامنا بادهای تند در طبیعت، پدیده هایی هستند که ساالنه برخی از کشورها به آن دچار می شوند و ترس میان مردم به وجود می آید.

4( بی تردید گردباد ظاهری طبیعی دارد که هر ساله در برخی از کشورها اتفاق می افتد و ترس را میان مردم بر می انگیزد.

719 – »َوقف رجٌل یفتخر مبالبسه أمام الناس و بدأ بالکالم و لکنهم مل یهتموا به!«:

1( مردی که به لباس های خود می بالید در برابر مردم ایستاد و رشوع به صحبت کرد اما آن ها به او اهمیت ندادند!

2( مردی که به لباس هایش افتخار می کند مقابل مردم ایستاد و صحبتش را آغاز کرد اما مردم به او اهمیتی ندادند!

3( مردم ایستاد و سخن خود را در مقابل مردم در حالی که به لباس هایش می بالد، رشوع کرد اما آن ها به او توّجه نکردند!

4( در مقابل مردم، مردی که به لباس هایش افتخار می کرد ایستاد و سخن خود را رشوع کرد اما کسی به حرف هایش اهمیت نداد!

720 – »قیاُم الدولة العباسیة زاد نفوذ اللغة الفارسیة و کان إلبن املقفع دور عظیم فی هذا التأثیر!«:

1( برپایی حکومت عبّاسی نفوذ زبان فارسی را افزایش داد و ابن مقّفع نقش بزرگی در این اثرگذاری داشت!

2( قیامت دولت عباسیان باعث نفوذ لغات فارسی در عربی شد و ابن مقّفع هم نقش زیادی در این تأثیرگذاری داشت!

3( ایجاد حکومت بنی عباس راه نفوذ لغات فارسی را باز کرد و ابن مقّفع در این رابطه تأثیر بسیاری گذاشت!

4( گسرتش زبان فارسی با برپایی خاندان عباسی زیاد شد و در این اثرگذاری ابن مقّفع نقشی بس ارزشمند داشت!

721- وجدَت رائحة الُود إن شممت رفاتی:

1( اگر استخوان های پوسیده مرا ببویی، بوی عشق یافت می شود!      2( بوی عشقی که از استخوان پوسیده ام می یابی، بوییدنی است!

3( بوی عشق را می یابی اگر استخوان پوسیده ام را ببویی!                       4( اگر استخوان پوسیده را بو کنی، بوی عشق است که یافت خواهد شد!



ترجمه

227

715- »أنزَل اللُّه َعلَینا أنعَمه املُنَهِمرة َفَعلْینا أن نَشکُره دامئاً.«:

1( چون خداوند نعمت هایی فراوان بر ما ارزانی داشته است، بر ماست که همیشه از او سپاسگزاری کنیم.

2( خداوند است که نعمت های ریزانش را بر ما نازل می کند، پس باید همیشه او را شکر کنیم.

3( خدا نعمت های فراوانش را بر ما فرو فرستاده است، پس ما نیز او را همیشه شکر می کنیم.

4( خداوند نعمت های ریزانش را بر ما نازل کرده است، پس ما باید همیشه از او سپاسگزاری کنیم.

716 – »لن تَجدوا فی الکسل ما یُسّبب نجاَحکم فإنّه ال نَجاَح ملَن ال یُحاوُل ألهداِفه.«:

1( در تنبلی چیزی را که دلیل موفقیتتان باشد، منی یابید، چه کسی که برای هدف های خود تالش منی کند، موفق منی شود.

2( هرگز در تنبلی چیزی که باعث موفقیت شود، یافت نخواهد شد زیرا هیچ موفقیتی برای کسی که تالش نکرده است، وجود ندارد.

3( آن چه را که باعث موفقیت شام شود در تنبلی هرگز منی یابید، چه کسی که برای اهداف خود تالش نکند، موفق نخواهد شد.

4( در تنبلی آن چه را که سبب موفقیتتان می شود، نخواهید یافت زیرا برای کسی که برای اهدافش تالش منی کند، هیچ موفقیتی وجود ندارد.

717- »أ تأمرون الّناس بالربّ و تنسون أنفسکم«:

1( آیا مردم را به نیکی ها دستور دادید و خودتان را فراموش کردید؟                  2( آگاه باشید که مردم به نیکی فرمان ندهند و خودشان را فراموش کنند؟

3( آیا مردم را به خوبی فرمان می دهید در حالی که خودتان فراموش شده اید؟     4( آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خودتان را فراموش می کنید؟

718- إّن اإلعصاَر ظاهرٌة طبیعیة تحدُث سنویاً فی بعض البالد و تثیر الخوف بین الّناس.«:

1( گردباد یک پدیده طبیعی است که ساالنه در برخی کشورها اتفاق می افتد و میان مردم ترس را بر می انگیزد.

2( گردبادها پدیده ای طبیعی اند که هر سال در بعضی از کشورها رخ می دهند و میان مردم وحشت ایجاد می کنند.

3( هامنا بادهای تند در طبیعت، پدیده هایی هستند که ساالنه برخی از کشورها به آن دچار می شوند و ترس میان مردم به وجود می آید.

4( بی تردید گردباد ظاهری طبیعی دارد که هر ساله در برخی از کشورها اتفاق می افتد و ترس را میان مردم بر می انگیزد.

719 – »َوقف رجٌل یفتخر مبالبسه أمام الناس و بدأ بالکالم و لکنهم مل یهتموا به!«:

1( مردی که به لباس های خود می بالید در برابر مردم ایستاد و رشوع به صحبت کرد اما آن ها به او اهمیت ندادند!

2( مردی که به لباس هایش افتخار می کند مقابل مردم ایستاد و صحبتش را آغاز کرد اما مردم به او اهمیتی ندادند!

3( مردم ایستاد و سخن خود را در مقابل مردم در حالی که به لباس هایش می بالد، رشوع کرد اما آن ها به او توّجه نکردند!

4( در مقابل مردم، مردی که به لباس هایش افتخار می کرد ایستاد و سخن خود را رشوع کرد اما کسی به حرف هایش اهمیت نداد!

720 – »قیاُم الدولة العباسیة زاد نفوذ اللغة الفارسیة و کان إلبن املقفع دور عظیم فی هذا التأثیر!«:

1( برپایی حکومت عبّاسی نفوذ زبان فارسی را افزایش داد و ابن مقّفع نقش بزرگی در این اثرگذاری داشت!

2( قیامت دولت عباسیان باعث نفوذ لغات فارسی در عربی شد و ابن مقّفع هم نقش زیادی در این تأثیرگذاری داشت!

3( ایجاد حکومت بنی عباس راه نفوذ لغات فارسی را باز کرد و ابن مقّفع در این رابطه تأثیر بسیاری گذاشت!

4( گسرتش زبان فارسی با برپایی خاندان عباسی زیاد شد و در این اثرگذاری ابن مقّفع نقشی بس ارزشمند داشت!

721- وجدَت رائحة الُود إن شممت رفاتی:

1( اگر استخوان های پوسیده مرا ببویی، بوی عشق یافت می شود!      2( بوی عشقی که از استخوان پوسیده ام می یابی، بوییدنی است!

3( بوی عشق را می یابی اگر استخوان پوسیده ام را ببویی!                       4( اگر استخوان پوسیده را بو کنی، بوی عشق است که یافت خواهد شد!
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722- مناطق الجذب السیاحّی کثیرٌة فقامت الیونسکو بتسجیلها فی قامئة الرتاث العاملّی:

1( مناطق با جاذبه گردشگری زیاد هستند پس یونسکو برای ثبت کردن در فهرست جهانی اقدام کرد!

2( منطقه هایی فراوان اند که جاذبه گردشگری دارند پس یونسکو به ثبت آنها در فهرست میراث جهانی اقدام خواهد کرد!

3( منطقه های دارای جاذبه گردشگری بسیار است پس یونسکو آن ها را در فهرست میراث جهانی ثبت کرد!

4( مناطق با جاذبه گردشگری بسیار است و یونسکو برای ثبت کردن آن ها در فهرست میراث، برخاسته بود!

723- تستطیع أن تستفید من هذا الزیت اللتئام جرحک:

1( این روغن برای بهبود یافنت زخم تو است و می توانی از آن استفاده کنی!

2( قادر هستی از این روغن برای بهبود زخم خود بسیار استفاده کنی!

3( توانایی این را داری تا با این روغن زخم خود را التیام ببخشی!

4( می توانی از این روغن برای بهبود یافنت زخمت استفاده کنی!

724 – أ ال تعلم أّن الحرباء تقدر علی أن تدیر عینیها فی اتّجاهاٍت مختلفٍة:

1( آیا منی دانی که آفتاب پرست می تواند که چشم هایش در جهت مختلفی بچرخد؟

2( آیا ندانسته ای که آفتاب پرست است که چشامنش در جهت های گوناگونی چرخش دارد؟

3( آیا منی دانی که آفتاب پرست توانست تا چشم ها را در جهت های مختلفی بچرخاند؟

4( آیا منی دانی که آفتاب پرست می تواند چشم هایش را در جهت های گوناگونی بچرخاند؟

725 – سمک القرش عدّو الدالفین و إذا تشاهده فترضبها بأنوفها الحاّدة:

1( دشمن دلفین ها، کوسه ماهی است و آنگاه که آن را ببینند پس با بینی تیزشان به او رضبه خواهند زد!

2( کوسه ماهی، دشمن دلفین ها است و هر گاه او را ببینند پس با بینی های تیزشان او را می زنند!

3( اگر کوسه ماهی را که دشمن است دلفین ها ببینند با بینی تیز خود به او رضبه می زنند!

4( کوسه ماهی دشمن دلفین ها است و اگر او را ببینند پس با بینی های تیز او را می زنند!

ٍر حتی یلَتئم الجرح: 726 – عندما یُصبح القط مجروحاً یلعق الجرَح بسائٍل مطهِّ

1( اگر گربه مجروح شود، زخم خود را به گونه ای با مایع پاک شونده لیس خواهد زد تا خوب شود!

2( زمانی که گربه زخمی بشود زخم را با یک مایع پاک کننده می لیسد تا بهبود یابد!

3( آن گاه که گربه ای مجروح بشود، زخم را با یک مایع پاک کننده لیس خواهد زد تا آن را بهبود دهد!

4( زمانی که گربه زخمی شده، زخم را می لیسد تا با مایع پاک کننده، بهبود یابد!

727 – اِذهب إلی مسؤول االستقبال و ُخذ منه مفتاح الغرفة قبل نهایة الدوام:

1( به سوی مسئول پذیرش برو و از او قبل از پایان ساعت کار، کلید اتاق را بگیر!

2( به سمت مسئول پذیرش برو تا مگر کلید اتاقت را تا قبل از پایان ساعت کارش بگیری!

3( نزد مسئول پذیرش رفتی و کلید اتاق را پیش از امتام ساعت کاری از او گرفتی!

4( به سوی مسئول پذیرش برو که کلید اتاق را تا قبل امتام ساعت کاری به تو بدهد!
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728-  املفردات العربیة ازدادت فی الفارسیة ِبسبب العامل الدینّی:

1( واژگان عربی به خاطر عامل دینی در فارسی زیاد شد!       2( کلامت عربی شده در فارسی به دلیل عوامل دینی زیاد شد!

3( کلمه های عربی در فارسی به سب عوامل دینی فراوان شده بودند!      4( واژگان عربی در زبان فارسی دخیل هستند به خاطر عامل دینی!

729- »ما أصغَر الطائر الطنان فإن نُحاول رؤیة جناحیه ال نقدر أ تدرین لِم الیُری!«:

1( مرغ مگس کوچک ترین پرنده است پس اگر بخواهیم بال هایش را ببینیم منی توانیم، آیا می دانید چرا دیده منی شود!

2( مرغ مگس چه کوچک است پس چنانچه تالش کنیم که بال هایش را ببینیم منی توانیم، آیا می دانی چرا دیده منی شود!

3( مرغ مگس پرنده کوچکی نیست پس اگر سعی کنیم تا بالش را ببینیم منی توانیم، آیا می دانی چرا دیده منی شود!

4( مرغ مگس خوار چه کوچک است چنانچه تالش کنیم دیدن دو بالش را منی توانیم، آیا می دانی چرا منی بینی!

730- »هناک کلامت معربات کثیرة من اللغة الفارسیة دخلت منذ العص الجاهلی!«:

1( کلمه های عربی شده زیادی از زبان فارسی وجود دارد که از زمان عرص جاهلی وارد شده اند.

2( کلمه های عربی شده های بسیاری هنگام عرص جاهلیت از زبان فارسی وارد شده است.

3( آن جا کلمه های عربی شده های زیادی از لغت فارسی در زبان جاهلی وارد شده است.

4( کلمه عربی شده بسیاری در هنگام عرص جاهلی از زبان فارسی وارد شده است.

731 – »لُِتغَسل هذه الفواکة قبل أن یأکلها الضیف الیوم!«:

1( میوه ها امروز قبل از خوردن مهامن ها باید شسته شوند.                             2( میوه ها برای اینکه خورده شوند امروز باید آن ها را بشوری.

3( قبل از اینکه مهامن امروز میوه ها را بخورد باید آن ها را بشوری.                   4( باید این میوه ها قبل از اینکه آن ها را امروز مهامن بخورد شسته شوند.

732 – »عندما یَنبِعث ضوُء هذه األسامک یُحوَّل ظاَلم البحر إلی نهار ُمضیء نَستطیع فیه الِتقاط ُصَور!«:

1( هنگامی که نور این ماهی ها فرستاده می شود تاریکی دریا را به روزی روشن تبدیل می کند که در آن می توانیم عکس بگیریم!

2( وقتی که این ماهی ها نور را می فرستند تاریکی دریا به روزی روشن تبدیل می شود که در آن می توانیم عکس بگیریم!

3( وقتی که نور این ماهی ها فرستاده می شود تاریکی دریا به روز روشنی که می توانیم در آن عکس بگیریم تبدیل می شود!

4( هنگامی که این ماهی ها نور خود را می فرستند تاریکی دریا را به روز روشنی تبدیل می کنند که می توان در آن عکس گرفت!

733 – »ملّا أعطانی مسؤول استقبال الُفندق مفاتیح ُغرَفنا سألُته عن طعاِم الغداء!«:

1( وقتی مسئول پذیرش هتل کلیدهای اتاقامن را بدهد از او درباره غذای ناهار سؤال می کنم!

2( هنگامی که مسئول پذیرش هتل کلیدهای اتاق هایامن را به من داد از او درباره غذای ناهار پرسیدم!

3( وقتی کلید اتاقهای خود را از مسئول پذیرش هتل گرفتم درباره غذای فردا از او پرسیدم!

4( وقتی که مسئول پذیرش هتل کلیدهای اتاقامن را به من داد از او درباره غذای فردا سؤال کردم!

734 – »ملاذا تُصون علی نِقاط الخالف و الُعدوان بینام هو ال یَجوز و ال یَنتفع به أحد؟«:

1( برای چه بر نقاط اختالف و دشمنی ها ارصار می کنید در حالی که آن جایز نیست و به کسی سود منی رساند؟

2( چرا بر نقطه های اختالف و دشمنی ارصار دارید در حالی که آن جایز نیست و هرگز به کسی سود منی رساند؟

3( برای چه بر نقاط اختالف و دشمنی ارصار می ورزید در حالی که آن جایز نیست و کسی از آن سود منی برد؟

4( وقتی ارصار بر اختالف و دشمنی ها جایز نیست و کسی از آن نفع منی برد برای چه بر آن نقطه ها ارصار می کنید؟
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728-  املفردات العربیة ازدادت فی الفارسیة ِبسبب العامل الدینّی:

1( واژگان عربی به خاطر عامل دینی در فارسی زیاد شد!       2( کلامت عربی شده در فارسی به دلیل عوامل دینی زیاد شد!

3( کلمه های عربی در فارسی به سب عوامل دینی فراوان شده بودند!      4( واژگان عربی در زبان فارسی دخیل هستند به خاطر عامل دینی!

729- »ما أصغَر الطائر الطنان فإن نُحاول رؤیة جناحیه ال نقدر أ تدرین لِم الیُری!«:

1( مرغ مگس کوچک ترین پرنده است پس اگر بخواهیم بال هایش را ببینیم منی توانیم، آیا می دانید چرا دیده منی شود!

2( مرغ مگس چه کوچک است پس چنانچه تالش کنیم که بال هایش را ببینیم منی توانیم، آیا می دانی چرا دیده منی شود!

3( مرغ مگس پرنده کوچکی نیست پس اگر سعی کنیم تا بالش را ببینیم منی توانیم، آیا می دانی چرا دیده منی شود!

4( مرغ مگس خوار چه کوچک است چنانچه تالش کنیم دیدن دو بالش را منی توانیم، آیا می دانی چرا منی بینی!

730- »هناک کلامت معربات کثیرة من اللغة الفارسیة دخلت منذ العص الجاهلی!«:

1( کلمه های عربی شده زیادی از زبان فارسی وجود دارد که از زمان عرص جاهلی وارد شده اند.

2( کلمه های عربی شده های بسیاری هنگام عرص جاهلیت از زبان فارسی وارد شده است.

3( آن جا کلمه های عربی شده های زیادی از لغت فارسی در زبان جاهلی وارد شده است.

4( کلمه عربی شده بسیاری در هنگام عرص جاهلی از زبان فارسی وارد شده است.

731 – »لُِتغَسل هذه الفواکة قبل أن یأکلها الضیف الیوم!«:

1( میوه ها امروز قبل از خوردن مهامن ها باید شسته شوند.                             2( میوه ها برای اینکه خورده شوند امروز باید آن ها را بشوری.

3( قبل از اینکه مهامن امروز میوه ها را بخورد باید آن ها را بشوری.                   4( باید این میوه ها قبل از اینکه آن ها را امروز مهامن بخورد شسته شوند.

732 – »عندما یَنبِعث ضوُء هذه األسامک یُحوَّل ظاَلم البحر إلی نهار ُمضیء نَستطیع فیه الِتقاط ُصَور!«:

1( هنگامی که نور این ماهی ها فرستاده می شود تاریکی دریا را به روزی روشن تبدیل می کند که در آن می توانیم عکس بگیریم!

2( وقتی که این ماهی ها نور را می فرستند تاریکی دریا به روزی روشن تبدیل می شود که در آن می توانیم عکس بگیریم!

3( وقتی که نور این ماهی ها فرستاده می شود تاریکی دریا به روز روشنی که می توانیم در آن عکس بگیریم تبدیل می شود!

4( هنگامی که این ماهی ها نور خود را می فرستند تاریکی دریا را به روز روشنی تبدیل می کنند که می توان در آن عکس گرفت!

733 – »ملّا أعطانی مسؤول استقبال الُفندق مفاتیح ُغرَفنا سألُته عن طعاِم الغداء!«:

1( وقتی مسئول پذیرش هتل کلیدهای اتاقامن را بدهد از او درباره غذای ناهار سؤال می کنم!

2( هنگامی که مسئول پذیرش هتل کلیدهای اتاق هایامن را به من داد از او درباره غذای ناهار پرسیدم!

3( وقتی کلید اتاقهای خود را از مسئول پذیرش هتل گرفتم درباره غذای فردا از او پرسیدم!

4( وقتی که مسئول پذیرش هتل کلیدهای اتاقامن را به من داد از او درباره غذای فردا سؤال کردم!

734 – »ملاذا تُصون علی نِقاط الخالف و الُعدوان بینام هو ال یَجوز و ال یَنتفع به أحد؟«:

1( برای چه بر نقاط اختالف و دشمنی ها ارصار می کنید در حالی که آن جایز نیست و به کسی سود منی رساند؟

2( چرا بر نقطه های اختالف و دشمنی ارصار دارید در حالی که آن جایز نیست و هرگز به کسی سود منی رساند؟

3( برای چه بر نقاط اختالف و دشمنی ارصار می ورزید در حالی که آن جایز نیست و کسی از آن سود منی برد؟

4( وقتی ارصار بر اختالف و دشمنی ها جایز نیست و کسی از آن نفع منی برد برای چه بر آن نقطه ها ارصار می کنید؟
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735 – »العلامء الّذین َذهبوا إلی مکان ُسقوط األسامک َوجدوا أّن هذه الظاهرة تَحدث بعد إعصاٍر شدید یَسحب األسامک إلی السامء!«:

1( دانشمندانی که به محل افتادن ماهی ها رفتند، دریافتند که این پدیده پس از گردباد شدیدی که ماهی ها را به سوی آسامن می کشد رخ می دهد!

2( دانشمندان هامن کسانی هستند که به مکان افتادن ماهی ها رفتند و دریافتند که این پدیده پس از گردباد شدیدی اتفاق می افتد که ماهی را به سوی آسامن می کشد!

3( دانشمندانی که به محل سقوط ماهی ها رفتند، دریافتند که این پدیده ای است که پس از یک گردباد شدید که ماهی ها را به سوی آسامن می کشد اتفاق می افتد!

4( علامیی که به مکان سقوط ماهی ها رفتند، دریافتند که گردباد شدید پس از اینکه ماهی ها را به آسامن می کشد این پدیده را ایجاد می کند!

736 – »إن مل تجعل حیاة العلامء مشعالً لهدایتک تضّل فی مسیرک نحو الهدف!«:

١( اگر زندگی دانشمندان را مشعلی برای هدایتت قرار ندهی در راهت به سوی هدف گمراه می شوی.

2( چنانچه زندگی دانشمندان را چراغی قرار نداده باشیم در مسیر به سوی هدف گمراه خواهی شد.

3( هرگاه زندگی بزرگان را به عنوان مشعله قرار ندهیم در مسیر به سوی هدف گمراه می شویم.

4( اگر زندگی بزرگان را مشعل هدایتش قرار ندهد در راهش به سمت هدف گمراه می شود.

737 – »شجرة الزیتون تُزَرع علی الطرق و أبواب املنازل لِتجعل املنظرة جمیالً!«:

1( درخت زیتون بر رس راه و درب منازل کاشته شده است تا منظره ای زیبا شود.

2( درختان زیتون بر رس راه و درب خانه ای کاشته شد تا چشم انداز را زیبا کند.

3( درختان زیتون را بر رس راه ها و درب های خانه ها می کارند تا منظره ای زیبا شود.

4( درخت زیتون بر رس راه ها و درب های منازل کاشته می شود تا منظره را زیبا کند.

738 – »قال الصیدلی لن أبیع األدویة الخاصة بدون وصفة!«:

1( داروخانه دار داروهای خاص را بدون نسخه نفروخت.                                 2( داروخانه هرگز داروی خاص را بدون نسخه منی فروشد.

3( داروخانه دار هرگز داروهای خاص را بدون نسخه نخواهد فروخت.                4( داروخانه بدون هیچ توضیحی داروهای خاص را نخواهد فروخت.

739 – »علی اإلنسان أن یحرص علی الوقت و أن یحسن استعامله!«:

1( انسان روی وقت حریص است و نیکو از آن استفاده می کند.                        2( باید انسان بر وقت حریص باشد و نیکو از آن استفاده کند.

3( انسان باید نسبت به زمان حریص باشد و نسبت به کاربردش خوب بنگرد.      4( بر انسان است که نسبت به زمان ها حریص باشد و کاربردش را نیکو کند.

740 – »مل یحصل بعض زمالئی علی شهادة الدکتوراه من جامعة یحبونها!«:

1( برخی از دوستانم دست یافنت به مدرک دکرتا از دانشگاهی که آن را دوست می داشتند، برایشان حاصل نشد.

2( برخی از همکالسی هایم به مدرک دکرتا از دانشگاهی که آن را دوست می داشتند، دست نیافتند.

3( برخی از همکالسی ها نتوانستند به مدرک دکرتا از دانشگاه محبوب خود برسند.

4( دوستانم به مدرک دکرتا از دانشگاه دلخواهشان نرسیدند.

741- »أ تَفکَّرِت حّتی اآلن إلی کیفّیة نزول الثلوج من الّسامء و التعرّف علی أنواع أشکالها!«:

1( تاکنون به چگونگی بارش برف از آسامن فکر می کنم و این که انواع شکل های آن را بشناسم!

2( تا اآلن فکر کردی که برف ها چگونه از آسامن می بارند و گونه های شکل های آن را شناخته ای!؟

3( آیا فکر می کنی که تاکنون چگونگی بارش برف و انواع شکل های آن را شناخته ای!؟

4( آیا تاکنون به چگونگی بارش برف ها از آسامن و شناخت انواع شکل های آن اندیشیده ای!؟
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742 – »نُوصیکم أن تُحاولوا کثیراً لکی یُشکِّل فریق یکوُن هدُفه األول حوارا بین الحضارات!«:

1( شام را توصیه می کنم که بسیار بکوشید تا تیمی را تشکیل دهید که هدف نخست آن گفتگو بین فرهنگ ها باشد!

2( به شام سفارش می کنیم که بسیار تالش کنید تا تیمی تشکیل گردد که هدف اول آن گفتگو میان متدن ها باشد!

3( به شام بسیار توصیه می کنیم که بکوشید تیمی تشکیل شود که هدف نخست آن گفتگوهایی میان متدن ها باشد!

4( به شام سفارش می کنیم که بسیار تالش کنید تا تیمی را تشکیل دهید که هدف اول آن گفتگو میان متدن ها باشد!

ق أن الحیوان الّذی یبلُغ وزنُه ضعَفی وزِن اإلنسان، یُغّنی کالطیور و یَضحک کَاألطفاِل؟!«: 743- »هل تَصدِّ

1( آیا باورت می شود حیوانی که وزنش به دو برابر وزن انسان می رسد، مانند پرنده ها آواز بخواند و کودکانه بخندد؟!

2( آیا تو باورت می شود جانوری که وزنش از وزن انسان هم بیشرت است، مانند پرنده آواز بخواند و مثل کودک بخندد؟!

3( آیا باور می کنی که حیوانی هست که وزنش دو برابر انسان است و مانند پرندگان آواز می خواند و مثل بچه ها می خندد؟! 

4( آیا باور می کنی که حیوانی که وزنش به دو برابر وزن انسان می رسد، همچون پرندگان آواز می خواند و مثل کودکان می خندد؟!

744 – »هناک أدویة فی تلک الصیدلّیة تتحسن بها حال املَرضی ألنها قد ُصنعت من األعشاب الطبّیة!«:

1( در آن داروخانه دارویی هست که حال بیامر با آن خوب می شود، زیرا آن را از گیاهان دارویی ساخته اند!

2( دارویی در آن داروخانه وجود دارد که با آن حال بیامران بهرت می شود، زیرا از گیاهان دارویی تولید شده است!

3( داروهایی در آن داروخانه هست که حال بیامران با آن ها خوب می شود، چه از گیاهان دارویی ساخته شده است!

4( آنجا داروهایی در آن داروخانه وجود دارد که حال بیامران را به وسيله آن ها خوب می کند، چون از گیاهان دارویی ساخته شده است!

745- )َمن بعَثنا ِمن َمرقدنا، هذا ما َوَعد الرّحمن و َصدَق املُرسلون(:

1( چه کسی از آرامگاه برانگیخت، این هامن است که خداوند رحامن وعده داده و رسوالن راستگو هستند!

2( کسی ما را از قربهای مان برانگیخت، آن هامن است که خداوند رحامن وعده داده و رسوالن راست گفته اند!

3( چه کسی ما را از خوابگاهامن برانگیخت، این هامن است که خداوند رحامن وعده داده و رسوالن راست گفته اند!

4( چه کسی ما را از خوابگاهامن برانگیخت، این هامن است که خداوند رحامن وعده داده بود و رسوالن راستگو هستند!

746 – »ال یَستطیُع األعداُء أن یَهجموا علیکم ألنَّ جیوَشکُم العظیمَة مستعّدوَن للّدفاع عن وطنکم!«:

1( دشمنان منی توانند به شام حمله کنند، چرا که ارتش های بزرگ شام برای دفاع از وطنتان آماده هستند!

2( تجاوزگران منی توانستند به شام حمله ور شوند، زیرا ارتش بزرگ تان برای دفاع از وطن تان آماده بودند!

3( دشمنان منی توانند به شام یورش بیاورند، چون ارتش های بزرگی دارید که برای دفاع از وطن شام آماده اند!

4( تجاوزگران نخواهند توانست به شام یورش بیاورند، زیرا ارتش شام بزرگ است و برای دفاع از وطن آماده است!

747- »یُفَتُح باُب الّنعِم للمؤمن الّذی یَتخلَُّص ِمن الّذنوِب کلّها!«:

1( مؤمنی که از همه گناهان رهایی پیدا کند، در ِنعمت ها را باز می کند!            2( دِر نعمت ها را آن مؤمنی می گشاید که از گناهان همگی خالص شود!

3( دِر نعمت ها برای مؤمنی باز می شود که از همه گناهان رهایی یابد!              4( برای مؤمنی که از گناهان همگی رها می شود، دِر نعمت گشوده خواهد شد!

748- )ُهُو الّذی َخلََق لَکُم ما فی األرِض َجمیعاً(:

1( او کسی است که همه آنچه را در زمین است برایتان آفرید!                       2( همه چیز به وسیله او برای شام از خاک آفریده شد!

3( کسی که آفریده اوست همه موجوداتی که در زمین است!                       4( او آن کسی است که همگی شام را از خاک آفرید!
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742 – »نُوصیکم أن تُحاولوا کثیراً لکی یُشکِّل فریق یکوُن هدُفه األول حوارا بین الحضارات!«:

1( شام را توصیه می کنم که بسیار بکوشید تا تیمی را تشکیل دهید که هدف نخست آن گفتگو بین فرهنگ ها باشد!

2( به شام سفارش می کنیم که بسیار تالش کنید تا تیمی تشکیل گردد که هدف اول آن گفتگو میان متدن ها باشد!

3( به شام بسیار توصیه می کنیم که بکوشید تیمی تشکیل شود که هدف نخست آن گفتگوهایی میان متدن ها باشد!

4( به شام سفارش می کنیم که بسیار تالش کنید تا تیمی را تشکیل دهید که هدف اول آن گفتگو میان متدن ها باشد!

ق أن الحیوان الّذی یبلُغ وزنُه ضعَفی وزِن اإلنسان، یُغّنی کالطیور و یَضحک کَاألطفاِل؟!«: 743- »هل تَصدِّ

1( آیا باورت می شود حیوانی که وزنش به دو برابر وزن انسان می رسد، مانند پرنده ها آواز بخواند و کودکانه بخندد؟!

2( آیا تو باورت می شود جانوری که وزنش از وزن انسان هم بیشرت است، مانند پرنده آواز بخواند و مثل کودک بخندد؟!

3( آیا باور می کنی که حیوانی هست که وزنش دو برابر انسان است و مانند پرندگان آواز می خواند و مثل بچه ها می خندد؟! 

4( آیا باور می کنی که حیوانی که وزنش به دو برابر وزن انسان می رسد، همچون پرندگان آواز می خواند و مثل کودکان می خندد؟!

744 – »هناک أدویة فی تلک الصیدلّیة تتحسن بها حال املَرضی ألنها قد ُصنعت من األعشاب الطبّیة!«:

1( در آن داروخانه دارویی هست که حال بیامر با آن خوب می شود، زیرا آن را از گیاهان دارویی ساخته اند!

2( دارویی در آن داروخانه وجود دارد که با آن حال بیامران بهرت می شود، زیرا از گیاهان دارویی تولید شده است!

3( داروهایی در آن داروخانه هست که حال بیامران با آن ها خوب می شود، چه از گیاهان دارویی ساخته شده است!

4( آنجا داروهایی در آن داروخانه وجود دارد که حال بیامران را به وسيله آن ها خوب می کند، چون از گیاهان دارویی ساخته شده است!

745- )َمن بعَثنا ِمن َمرقدنا، هذا ما َوَعد الرّحمن و َصدَق املُرسلون(:

1( چه کسی از آرامگاه برانگیخت، این هامن است که خداوند رحامن وعده داده و رسوالن راستگو هستند!

2( کسی ما را از قربهای مان برانگیخت، آن هامن است که خداوند رحامن وعده داده و رسوالن راست گفته اند!

3( چه کسی ما را از خوابگاهامن برانگیخت، این هامن است که خداوند رحامن وعده داده و رسوالن راست گفته اند!

4( چه کسی ما را از خوابگاهامن برانگیخت، این هامن است که خداوند رحامن وعده داده بود و رسوالن راستگو هستند!

746 – »ال یَستطیُع األعداُء أن یَهجموا علیکم ألنَّ جیوَشکُم العظیمَة مستعّدوَن للّدفاع عن وطنکم!«:

1( دشمنان منی توانند به شام حمله کنند، چرا که ارتش های بزرگ شام برای دفاع از وطنتان آماده هستند!

2( تجاوزگران منی توانستند به شام حمله ور شوند، زیرا ارتش بزرگ تان برای دفاع از وطن تان آماده بودند!

3( دشمنان منی توانند به شام یورش بیاورند، چون ارتش های بزرگی دارید که برای دفاع از وطن شام آماده اند!

4( تجاوزگران نخواهند توانست به شام یورش بیاورند، زیرا ارتش شام بزرگ است و برای دفاع از وطن آماده است!

747- »یُفَتُح باُب الّنعِم للمؤمن الّذی یَتخلَُّص ِمن الّذنوِب کلّها!«:

1( مؤمنی که از همه گناهان رهایی پیدا کند، در ِنعمت ها را باز می کند!            2( دِر نعمت ها را آن مؤمنی می گشاید که از گناهان همگی خالص شود!

3( دِر نعمت ها برای مؤمنی باز می شود که از همه گناهان رهایی یابد!              4( برای مؤمنی که از گناهان همگی رها می شود، دِر نعمت گشوده خواهد شد!

748- )ُهُو الّذی َخلََق لَکُم ما فی األرِض َجمیعاً(:

1( او کسی است که همه آنچه را در زمین است برایتان آفرید!                       2( همه چیز به وسیله او برای شام از خاک آفریده شد!

3( کسی که آفریده اوست همه موجوداتی که در زمین است!                       4( او آن کسی است که همگی شام را از خاک آفرید!
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749- )... َو جاِدلُهم ِبالّتی هی أْحَسُن إنَّ ربّک ُهو أعلَم مبَن َضلَّ عن سبیله(: و ...

1( با آن چه که بهرت است با آن ها بحث کن هامنا پروردگارت داناتر است به کسی که از راهش گمراه شد.

2( با هر روشی که نیکو می دانم با آن ها ستيز کن زیرا پروردگارت داناترین است به آنچه که از راهش گم شده است.

3( با آن چه که بهرتین است با آن ها دوستی کن زیرا پروردگارت هامن کسی است که داناتر است نسبت به کسی که از راهش گمراه می شود.

4( با آن ها بحث کن زیرا آن بهرت است چرا که پروردگار، داناست به کسی که راه گمراهی را برگزید.

َرت عیش أحبَّتی کام تشاُء ُعداتی فی العشّیة و الغداة.(: 750 – )َحلَِّت الطّائرة الَحربّیة و مرَّ

1( در آغاز روز و آغاز شب بود که هواپیامی جنگی فرود آمد و زندگی دوستان من طبق خواسته دشمنانم تلخ شد.

2( هواپیامی جنگی فرود آمد و زندگی دوستانم را تلخ کرد هامنطور که دشمنانم در شامگاه و صبحگاه می خواهند.

3( هواپیامی جنگی بر زمین نشست و زندگی دوستانم را ویران کرد هامنطور که دشمنان شبانه روزی می خواستند.

4( هواپیامیی در جنگ فرود آمد و با زندگی دوستان من بازی کرد هر طوری که دشمنان من در شامگاه و صبحگاه می خواهند.

751- »َمّد خطوط األنابیب استغرَق وقتاً طویالً فی بعض الُقری البعیدة لَِنفَقِته الغالیة.«:

1( کشیدن خطوط لوله به خاطر هزینه های سنگین آن در برخی از روستاها، وقتی طوالنی گرفته بود.

2( کشیدن خطوط لوله ها در زمانی طوالنی در بسیاری از روستاهای دور، به خاطر هزینه گران، انجام می گیرد.

3( لوله کشی ها در برخی از روستاهای دور افتاده به خاطر مخارج زیاد آن، زمانی طوالنی را می برد.

4( کشیدن خطوط لوله ها در برخی روستاهای دور دست به خاطر هزینه گرانش، وقتی طوالنی گرفت.

752 – »تحّذر بعض اللّوحات باللّون األصفر املواطنیَن ِمن َحفر األرض لِبناء عامرٍة أو للّزراعة.«:

1( برخی از تابلوها به رنگ زرد از شهروندان می خواهد که زمین برای ساخنت ساختامن ها یا زراعت حفر نشود.

2( برخی از تابلوهای زرد رنگ، به شهروندان توصیه می کند که زمین را برای ساخنت ساختامن یا کشاورزی، حفر نکنند.

3( برخی تابلوها به رنگ زرد، شهروندان را از کندن زمین برای ساخنت ساختامنی یا برای کشاورزی هشدار می دهد.

4( تابلوهایی به رنگ زرد هستند که برخی از شهروندان را از کندن برای ساخت و ساز یا کشاورزی، بر حذر می دارد.

753- للحرباء عیناِن تستطیعان أن تتحرکا دون تحریک رأسه!

1( برای آفتاب پرست دو چشم است که قادر به تکان دادن آنها بدون تکان دادن رس است!

2( آفتاب پرست چشامنی دارد که می تواند آنان را تکان دهد بدون آنکه رسش تکان بخورد!

3( آفتاب پرست چشامنی دارد که می توانند بدون تکان دادن رس تکان بخورند!

4( آفتاب پرست دو چشم دارد که توانایی دارند حرکت کنند بدون تکان دادن رسش!

754 – أراد صدیقی تعویض سّیارِته القدیمة بالّنقود ولکن ال أحد یشرتی سّیارته!

1( دوستم اراده کرد ماشین قدیمی خود را با پول عوض کند ولی هیچکس ماشین را نخرید!

2( دوستم تعويض ماشین قدیمی را با پول خواستار شد و هیچکس ماشینش را منی خرد!

3( دوستم خواست ماشین قدیمی اش را با پول تعویض کند ولی هیچکس آن ماشین را منی خرد!

4( دوستم خواست ماشین قدیمی خود را با پول عوض کند ولی هیچکس ماشینش را منی خرد!

755- )أال ِبذکر الله تَطمنئُّ القلوب(

1( آیا با یاد خدا دل ها آرام منی گیرند!                                                         2( آگاه باشید دل ها با یاد خدا آرام می گیرند!

3( آگاه باشید دل ها را یاد خدا آرام می کند!                                                 4( آیا یاد خدا دل را آرام منی گرداند؟
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756- یلعق القط جرحه عدة مراٍت حّتی یلتئم!

1( گربه چند بار زخم هایش را می لیسد تا خوب شود!                                    2( گربه چند بار زخم را لیسید تا خوب شد!

3( گربه چند بار زخمش را می لیسد تا التیام یابد!                                          4( گربه چند بار زخم هایش را می لیسد تا التیام یابد!

757 – تتحرّک البومة فی اللّیل و تُدیر رأسها فی کّل جهة لَِتجد طعامها!

1( جغد در شب حرکت می کند و رسش را در هر جهتی می چرخاند تا غذایش را پیدا کند!

2( جغد شبانه حرکت می کند و رسش را در همه جهت ها می چرخاند تا غذا پیدا کند!

3( جغد در شب حرکت می کند و رس خود را در همه جهت ها می چرخاند تا غذایش را بیابد!

4( جغد شبانه پرواز می کند و رسش را در هر جهتی می گرداند تا غذایش را بیابد!

758 – أنتم تعلمتم مهارة التقاط الصور فتحرکوا إلی أعامق املحیط و التقطوا صوراً من األسامک املضیئة!

1( شام مهارت عکس گرفنت را یاد گرفتید پس به سوی اعامق اقیانوس حرکت کنید و از ماهی های نورانی عکس هایی بگیرید!

2( شام مهارت عکس گرفنت را یاد گرفتید پس به سوی اعامق اقیانوس رفتید و از ماهی های نورانی عکس هایی گرفتید!

3( شام مهارت های عکس گرفنت را یاد گرفتید پس به سوی اعامق اقیانوس حرکت کنید و از ماهی های نورانی عکس بگیرید!

4( شام مهارت عکس گرفنت را یاد بگیرید پس به سوی اعامق اقیانوس بروید و از ماهی های نورانی عکس هایی بگیرید!

759 – هذا الکتاب یحتوی ِقصصاً تستطیع أن ترشدک إلی الرتقی!

1( این کتابی است که داستان هایی را در بر دارد که می تواند تو را به سوی ترقی راهنامیی کند!

2( این کتاب داستان هایی را در بر دارد که می تواند تو را به سوی ترقی راهنامیی کند!

3( این کتابی است که داستان هایی در بر دارد که توانایی راهنامیی تو را به سوی ترقی دارد!

4( این کتاب شامل داستان هاییست که توانایی راهنامیی تو را به سوی ترقی دارد!

760- )قالِت األعراُب آَمّنا ُقْل مل تُؤِمنوا و لکْن قولُوا أسلَْمنا( بادیه نشیان گفتند ....................

1( ایامن آوردیم، ولی ایامن نیاوردید، ولی بگویید اسالم آوردیم.                        2( ایامن آوردیم بگو ایامن نیاوردید، اما بگویید اسالم آوردیم.

3( ایامن آوردیم بگو ایامن منی آورید، ولی می گویید اسالم آوردیم.                     4( ایامن می آوریم بگو ایامن منی آورید، اما بگویید اسالم می آوریم.

761 – »یجُب أن أکوَن عاملًة مبا أقوُل حّتی أستطیَع أن اُغّیَر ُسلوکی فی ُمواَجَهِة اآلَخریَن!«:

1( الزم است که عامل به گفته هایم باشم برای اینکه بتوانم در رویارویی با دیگران تغییر رفتار بدهم!

2( الزم است به آنچه می گویم عمل کننده باشم تا اینکه بتوانم رفتار خود را در رویارویی با دیگران عوض کنم!

3( واجب است که عمل کنم به آنچه گفته ام تا اینکه بتوانم راه و روشم را در مواجهه با دیگران تغییر بدهم!

4( واجب است به آن چیزی که می گویم عامل باشم تا راه و روشم بتواند در مواجه شدن با افراد دیگر تغییر کند!

762- »ملّا کنُت ألقی ُمحارضًة جاَء أحُد زمالئی ِبورقٍة حیَّرتنی کثیرا!ً«:

1( وقتی سخرنانی می کردم، یکی از همکالسی ها با یک ورق آمد که خیلی حیرت زده ام کرد!

2( هنگامی که سخرنانی کردم، یکی از همکارانم با برگه ای آمد که بسیار من را متحیّر منود!

3( زمانی که سخرنانی می کردم، یکی از همکارانم برگه ای را آورد که مرا بسیار شگفت زده کرد!

4( در هنگام سخرنانی یکی از همکالسی های من یک برگه آورد که باعث حیرت فراوان من شد!
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756- یلعق القط جرحه عدة مراٍت حّتی یلتئم!

1( گربه چند بار زخم هایش را می لیسد تا خوب شود!                                    2( گربه چند بار زخم را لیسید تا خوب شد!

3( گربه چند بار زخمش را می لیسد تا التیام یابد!                                          4( گربه چند بار زخم هایش را می لیسد تا التیام یابد!

757 – تتحرّک البومة فی اللّیل و تُدیر رأسها فی کّل جهة لَِتجد طعامها!

1( جغد در شب حرکت می کند و رسش را در هر جهتی می چرخاند تا غذایش را پیدا کند!

2( جغد شبانه حرکت می کند و رسش را در همه جهت ها می چرخاند تا غذا پیدا کند!

3( جغد در شب حرکت می کند و رس خود را در همه جهت ها می چرخاند تا غذایش را بیابد!

4( جغد شبانه پرواز می کند و رسش را در هر جهتی می گرداند تا غذایش را بیابد!

758 – أنتم تعلمتم مهارة التقاط الصور فتحرکوا إلی أعامق املحیط و التقطوا صوراً من األسامک املضیئة!

1( شام مهارت عکس گرفنت را یاد گرفتید پس به سوی اعامق اقیانوس حرکت کنید و از ماهی های نورانی عکس هایی بگیرید!

2( شام مهارت عکس گرفنت را یاد گرفتید پس به سوی اعامق اقیانوس رفتید و از ماهی های نورانی عکس هایی گرفتید!

3( شام مهارت های عکس گرفنت را یاد گرفتید پس به سوی اعامق اقیانوس حرکت کنید و از ماهی های نورانی عکس بگیرید!

4( شام مهارت عکس گرفنت را یاد بگیرید پس به سوی اعامق اقیانوس بروید و از ماهی های نورانی عکس هایی بگیرید!

759 – هذا الکتاب یحتوی ِقصصاً تستطیع أن ترشدک إلی الرتقی!

1( این کتابی است که داستان هایی را در بر دارد که می تواند تو را به سوی ترقی راهنامیی کند!

2( این کتاب داستان هایی را در بر دارد که می تواند تو را به سوی ترقی راهنامیی کند!

3( این کتابی است که داستان هایی در بر دارد که توانایی راهنامیی تو را به سوی ترقی دارد!

4( این کتاب شامل داستان هاییست که توانایی راهنامیی تو را به سوی ترقی دارد!

760- )قالِت األعراُب آَمّنا ُقْل مل تُؤِمنوا و لکْن قولُوا أسلَْمنا( بادیه نشیان گفتند ....................

1( ایامن آوردیم، ولی ایامن نیاوردید، ولی بگویید اسالم آوردیم.                        2( ایامن آوردیم بگو ایامن نیاوردید، اما بگویید اسالم آوردیم.

3( ایامن آوردیم بگو ایامن منی آورید، ولی می گویید اسالم آوردیم.                     4( ایامن می آوریم بگو ایامن منی آورید، اما بگویید اسالم می آوریم.

761 – »یجُب أن أکوَن عاملًة مبا أقوُل حّتی أستطیَع أن اُغّیَر ُسلوکی فی ُمواَجَهِة اآلَخریَن!«:

1( الزم است که عامل به گفته هایم باشم برای اینکه بتوانم در رویارویی با دیگران تغییر رفتار بدهم!

2( الزم است به آنچه می گویم عمل کننده باشم تا اینکه بتوانم رفتار خود را در رویارویی با دیگران عوض کنم!

3( واجب است که عمل کنم به آنچه گفته ام تا اینکه بتوانم راه و روشم را در مواجهه با دیگران تغییر بدهم!
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763 – »إنَّ ِمن رشِّ عباِد اللِّه َمن تُکرَُه ُمجالسُته لُِفحِشه!«:

1( کسی که هم نشینی با او برای گفتار زشتش ناپسند شمرده می شود، از بدترین بندگان خداوند است!

2( قطعاً از بدترین بندگان خدا کسی است که به خاطر گفتار زشت هم نشینی با او را ناپسند می شامری!

3( بی شک از بدترین بندگان خداوند کسی است که به خاطر زشتی گفتارش هم نشینی با او ناپسند است!

4( هامنا از بندگان بد خدا آن کسی است که برای گفتار زشت او، هم نشینی با وی ناپسند شمرده می شود!

764- »قد أدی معلّمونا األعزّاُء دوراً ُمهاّمً فی حیاتِنا لن نَنساُهم أبداً!«:

1( نقش مهّمی را معلاّمن عزیز در زندگی مان ایفا کرده اند که تا ابد آن ها را فراموش منی کنیم!

2( نقش مهّمی را معلاّمن عزیز ما در زندگی ما ایفا می کنند و آن ها را ابداً فراموش منی کنیم!

3( معلاّمن عزیزمان نقشی مهم را در زندگی ما ایفا کرده اند که هرگز فراموششان نخواهیم کرد!

4( معلاّمن عزیز ما نقش مهم تری را در زندگی ایفا کرده اند که هیچ گاه آن ها را فراموش نخواهیم کرد!

هر!«:  765- »یُمرَّ عیشی عندما أری أن یَهجرنی أِحّبی فی َفلَوات الدَّ

1( هنگامی که می بینم دوستانم مرا در بیابان های روزگار رها می کنند، زندگی ام تلخ می شود! 

2( زندگی من آن هنگام که دیدم دوستان، مرا در بیابان های روزگاران ترک می کنند، تلخ می شود! 

3( زندگی ام را تلخ می کند زمانی که می بینم دوستانم مرا در بیابان های روزگار ترک می کنند! 

4( زمانی که مشاهده می شود دوستانم در بیابان روزگار رها می شوند، زندگی من تلخ می شود! 

766- »لهذا الَقمیص الرّجالّی ِسعر أغلب ولکّنی أعطیک التَّخفیض!«: 

1( این پیراهن مردانه گران ترین قیمت را دارد، ولی آیا تو تخفیف می دهی؟ 

2( آن پیراهن مردانه قیمت گرانی دارد، ولی من به تو تخفیف می دهم! 

3( برای این پیران مردانه قیمت گران تری است، ولی به تو تخفیف داده می شود! 

4( این پیراهن مردانه قیمت گران تری دارد، ولی من به تو تخفیف می دهم! 

767- »الغار یقع فوق جبل مرتفع فال یستطیع صعود إاّل األقویاء!«:

1( غار در باالی کوه مرتفعی قرار دارد، پس فقط نیرومندان می توانند از آن باال بروند! 

2( در باالی کوه بلندی غاری وجود دارد که تنها افراد قوی می توانند به آن صعود کنند! 

3( غار در قلّه کوهی بلند واقع است، بنابراین افراد قوی توانایی صعود از آن را دارند! 

4( غار در بلندای کوهی مرتفع واقع شده است، پس نیرومندان توانایی باال رفنت از آن را دارند! 

768- »قد اشتاق والدای إلی زیارة مقربة البقیع مرّة اُخری!«: 

1( بار دیگر پدرم به دیدن قربستان بقیع مشتاق شده است!                         

2( والدینم یک بار دیگر به زیارت قربستان بقیع مشتاق گردیده اند! 

3( پدر و مادر من این بار هم به زیارت قربستان بقیع مشتاق اند!               

 4(والدین من یک دفعه دیگر مشتاق اند که قربستان بقیع را ببینند! 
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769- »من یسبق املدّرس بالکالم و ال یصرب حّتی یفرغ من الکالم فهو ما احرتمه!«:

1( آنکه در سخن گفنت از معلم پیشی بگیرد و صرب نکند تا از سخن فارغ شود، به او احرتام نگذاشته است! 

2( هر کس در سخن از آموزگار سبقت بگیرد و صرب نکند که کالمش متام شود، پس او به معلم احرتامی نگذاشته است! 

3( کسی که با سخن از معلم پیشی گرفت و صرب نکرد که وی از سخن فارغ  گردد، او را احرتام نکرده است! 

4( اگر کسی از سخن معلم خود پیشی بگیرد و صرب نکند تا از سخن فارغ شود، به او احرتام منی کند! 

770- »اِستطاَعت البومة أن تُدیر رأسها مئتین و سبعین درجًه دوَن أن تََتحرّک جسَمها!«:

1( تواِن جغد در این حد است که رسش را به اندازه دویست و هفتاد درجه بچرخاند بدون حرکت جسمش! 

2( جغد می تواند که رسش را بدون آن که جسمش را حرکت دهد دویست و هفت درجه دور دهد! 

3( جغد توانسته بود که دویست و هفده درجه رسش را تکان داده بدون این که جسمش حرکت کند! 

4(جغد توانست که رسش را دویست و هفتاد درجه بدون این که جسمش را حرکت دهد بچرخاند! 

771- »خاقانی أکربُ شعراء إیران الّذی أنَشد قصیدة إیوان کسی!«: 

1( خاقانی بزرگ از شاعران ایران است که قصیده ایوان کرسا را رسوده است!             

2( بزرگرتین شاعر ایرانی خاقانی است که قصیده ایوان کرسا را رسوده بود! 

3( خاقانی از بزرگرتین شاعران ایران است که قصیده ایوان کرسا رسود!                     

4( شاعر بزرگ خاقانی قصایدی در مدح ایوان کرسا رسود! 

772- »کََشَف رِسّ النباتات املفیدة طبیٌب یونانٌی ِمن أکابر األطّباء!«:

1( بزرگ ترین پزشک یونانی از راز گیاهان مفید پرده برداشت! 

2( پزشک یونانی که از بزرگان اطباست راز گیاهان مفید را کشف کرد! 

3( پزشک یونانی که از بزرگ ترین پزشکان است از راز مفید گیاهان پرده برداشت! 

4( راز مفید گیاهان توسط پزشکان یونانی که از بزرگ ترین پزشکان هستند کشف شد! 

773- »قد نََهی اللُه اإلنسان عن الُسخریّه من اآلخرین و اعَترَبها من السّیئات!«: 

1( به تحقیق خداوند است که انسان را از ریشخند کردن دیگران نهی کرده و آن را کار بد برشمرده است! 

2( خداوند انسان را از مسخره کردن دیگران باز داشته است و آن را از بدی ها به حساب آورده است! 

3( گاهی خداوند انسان را از مسخره کردن دیگران باز می دارد و آن را از زشتی ها به شامر می آورد! 

4( خداوند انسان را از مسخره کردن باز داشته است و آن را از کارهای بد شمرده است!

774- »أ یُمکن أن یأتی یوماً أنَّ البرش یستفیُد فیه من نوعٍ البکرتیا املضیئه ألناره املُدن«: آیا ممکن است روزی بیاید.... 

1( که بش در آن از نوعی از باکرتی های درخشان استفاده کند تا شهر را نورانی کند! 

2( که بش از انواع باکرتی های درخشان برای روشن کردن شهرها بهره مند شود! 

3( که در آن بش از نوعی از باکرتی نورانی برای روشنایی شهرها بهره بربد! 

4( که در آن بشیت از نوعی از باکرتی نورانی بهره بربد تا شهرها نورانی شوند! 
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775- »نُرِسُل فریقاً لزیارة مکان سقوط الطّائرِة و التَّعرُّف َعلَی طُُرق الوصول إلیها!«:

1( گروهی را برای این که مکان افتادن هواپیام را ببینند و راه رسیدن به آن را بشناسند، می فرستیم!

2( برای دیدن مکان سقوط هواپیام و شناخت راه های رسیدن به آن گروهی می فرستیم!

3( تیمی را برای مشاهده افتادن هواپیام و شناخنت راه های رسیدن به آن فرستادیم!

4( تیمی را برای نگاه کردن به مکان سقوط هواپیام و آشنایی با راه رسیدن به آن می فرستادیم!

776-  »تحتوی غّدٌة بالقرب ِمن َذنَب البطّه زیتاً خاّصاً تنرشة علی جسمها فالیتأثّر باملاء!«: 

1( غده نزدیک دم اردک روغن خاصی که روی جسمش پخش شده است را دربر می گیرد پس تحت تأثیر آب قرار منی گیرد! 

2( روغن خاصی که غّده نزدیک دم اردک را دربر می گیرد روی جسمش پخش می شود پس تحت تأثیر آب قرار منی گیرد! 

3( غده ای که نزدیک دم اردک است روغن خاصی را در بر دارد که آن را روی بدنش پخش می کند در نتیجه تحت تأثیر آب قرار منی گیرد! 

4( در نزدیکی دم اردک غده ای است که یک روغن خاص را در بر دارد آن را روی بدن پخش می کند تا تحت تأثیر آب قرار نگیرد! 

777- »ملّا عزمُت أن أشکَر ُمنقذنا رأیُت دلفیناً یقفُز قربنا فی املاء بفرح!«: 

1( هنگامی که تصمیم گرفتم از ناجی مان سپاسگزاری کنم دلفینی را دیدم که در نزدیکی ما با خوشحالی در آب می پرید! 

2( وقتی که تصمیم داشتم از نجات دهندهام تشکر کنم یک دلفین را در نزدیکیام دیدم که با خوشحالی در آب می پرید! 

3( زمانی که تصمیم به تشکر کردن از نجات دهندهامن گرفتم یک دلفین را دیدم که با خوشحالی در آب می پرید! 

4( زمانی که قصد کردم از ناجی مان سپاسگزاری کنم دلفینی را دیدم که در نزدیکی ما با خوشحالی می پرید! 

778- »َدَمرت العدید من املُدن و الُقری و نُهبت أموال الّناس بعد هجوم القبائل الّصحراویّه علی بالدنا!« 

1( قبیله هایی صحرانشین بعد از هجوم به کشورمان، شهرها و روستاهای زیادی را ویران کردند و اموال مردم را به یغام بردند! 

2( بعد از حمله عشیره های بیابانی به رسزمین ما، بسیاری از شهرها و روستاها تخریب شدند و دارایی های مردم به غارت رفت! 

3( بعد از اینکه قبایل بیابان نشین به کشورمان حمله کردند، بسیاری از شهرها و روستاها ویران شدند و داشته های مردم چپاول شد! 

4( بسیاری از شهرها و روستاهای رسزمینامن با هجوم طایفه های صحرایی نابود شدند و دارای مردمشان به تاراج رفت! 

779- »ُقم َعن َمجلِسَک أَلَبیک َو ُمَعلَّمک َو أن کُنَت أمیراً!«: 

1( در مجلس با اینکه فرمانروا بود، به خاطر پدر و معلّمش برخاست!                   

2( از جای پدرت و معلّمت بایست، هرچند امیر باشی! 

3( اگر فرمانروا هم بودی، به احرتام پدر و معلم خود از جایت بلند شو!               

4( برای پدر و معلمت از جای خود برخیز، اگرچه امیر باشی!

780- »وَقف رجٌل غّنی أمام الّشیخ یَفتخٌر مباَلبسة الحریریّة!«: 

1( مردی توانگر روبه روی پیرمرد ایستاد که به لباس های ابریشمیاش افتخار می کرد! 

2( مرد ثرومتندی جلوی دانشمند ایستاد و با لباس های ابریشمی خویش فخر می فروخت! 

3( یک مرد ثرومتند که به لباس ابریشمی خود افتخار می کرد رو به روی ساملندی ایستاده بود! 

4( آن مرد غنی مقابل پیرمرد ایستاد تا با لباس های ابریشمیاش به او فخر بفروشد!
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781- »الشابُّ العاقُل یَقوم عن َمجلسه لِکبار َقومه ِبالّتواُضع و یَقوم ِبتکریمهم دامئاً!«: 

1( جوان خردمند برای بزرگرتان قوم خود با فروتنی برمی خیزد و همیشه برای گرامی داشنت آنها بلند می شود! 

2( جوان عاقل با فروتنی از جای خود برای بزرگان قومش بر می خیزد و همواره به گرامی داشنت آنها می پردازد! 

3( جوانی که عاقل است با فروتنی برای بزرگرتان قومش بلند می شود و همواره به تکریم آنها برمی خیزد! 

4( جوان عاقل همیشه برای بزرگداشت قوم خود در مجلس با تواضع و فروتنی اقدام می کند! 

782- »یُثیُر اللّه أعاصیر شدیدًة فتتساقط األشجار و تَتَخرَُّب الُبیوُت!«:

1( خدا گردبادهای شدیدی را بر می انگیزد سپس درختان پی در پی می افتند و خانه ها ویران می شوند!

2( خدا گردباد شدیدی را بر می انگیخت سپس درختان پی در پی می افتاد و خانه ها ویران می شد!

3( خدا طوفان های بسیاری را می فرستد که درختان را می اندازد و خانه ها را ویران می کند!

4( خدا طوفانی عظیم را می فرستد تا درختان را بیندازد و خانه ها ویران شود!

783- »إن کَسَت َقلب والَدیک َفَسوف تَندُم َعلَی َعملِک!«: 

1( هر چند دل پدر و مادرت را شکستی، ولی تو نسبت به کارت پشیامن می شوی! 

2( اگر قلب والدین را بشکنی، پس بر کار خود پشیامن خواهی شد! 

3( چنانچه دل پدر و مادر خود را بشکنی، تو بر کار خودت پشیامن خواهی شد! 

4( اگر قلب والدین خودت را شکسته باشی، تو باید بر این کار پشیامن شده باشی!

784- »من أنَقق ماله للمساکین ُمشتاقاً فهو مؤمٌن یَتعّبد الله بأعامله!«: 

1( هرکس مالش را مشتاقانه برای نیازمندان انفاق کند، پس او مؤمنی است که خدا را با کارهایش عبادت می کند! 

2( هر کسی که اموالش را با اشتیاق برای فقرا انفاق کرد، مؤمنی است که با رفتارش خدا را عبادت کند! 

3( هر کس ثروتش را با میل در حالی که مؤمن است برای نیازمندان آن انفاق کند، خدا را به واسطه اعاملش عبادت می کند! 

4( کسی که دارایی خود را از روی اشتیاق به مستمندان انفاق کند، هامنا او فردی با ایامن است که با کارهای خود خدا را عبادت کرده است!

785- »قیل لنا فی القرآن الکریم: »و ما آتاکم الرّسول فُخذوه« فعلینا أن نلجأ الیه«: 

1( در قرآن کریم به ما گفته شده است: » وآنچه را که پیامربتان آورده است بگیرید«، پس باید به ایشان پناه بریم! 

2( قرآن کریم به ما گفته: »و چیزی را که فرستاده به شام عطا کرد بگیرید«، پس ما باید به او پناه بربیم! 

3( در قرآن کریم به ما گفته شده: »و آنچه را پیامرب به شام داد بگیرید«، پس بر ماست که به او پناه بربیم! 

4( به ما در قرآن کریم گفته شده:» و آنچه را پیغمرب به شام دهد بستانید«، پس پناه بردن به او بر ما الزم است! 

786- »للفیروز آبادّی معجم مشهور باسم »القاموس« یضّم مفردات کثیرة باللغة العربّیة!«:

1( معجم معروف فیروزآبادی »القاموس« نام دارد که شامل واژگان بسیاری به زبان عربی می باشد!

2( برای فیروزآبادی واژه نامه مشهوری به اسم »القاموس« است که واژگان بسیاری به عربی به آن پیوست شده است!

3( فیروزآبادی واژه نامه ای مشهور به نام »القاموس« دارد که کلامت فراوانی به زبان عربی را در بر می گیرد!

4( فیروزآبادی در معجم معروفش به نام »القاموس« کلامت بسیاری به زبان عربی را گردآوری کرده است!
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787- »إذا تَحّملَت َمصاعب األعامل الَعظیمة الّتی یَهرب ِمنها ضعیف اإلرادة سَتنجح فی الحیاة!«: 

1( زمانی که سختی های بزرگ را که افراد کم اراده از آن می گریزند تحمل کنی، در زندگی موفق می شوی! 

2( اگر دشواری های اعامل بزرگ را که شخص بی اراده را فراری می دهد تحمل کنی، در زندگی پیروز خواهی شد! 

3( هرگاه دشواری های کارهای بزرگ را که فرد ضعیف االراده از آن فرار می کند تحمل می کنی، در زندگی پیروز می شوی! 

4( اگر دشواری های کارهای بزرگ را که شخص کم اراده از آن می گریزد تحمل کنی، در زندگی موفق خواهی شد! 

788- »ُحرم اإلستهزاُء ِباآلَخرین َو تَسمَیُتهم ِباأللقاب الَقبیحِة فی هذا اآلیَه!«:

1( این آیه مسخره کردن دیگران و نام نهادنشان با لقب های زشت را حرام کرد! 

2( در این آیه ریشخند دیگران و نامیدن آن ها با عنوان های ناپسند حرام شده است! 

3( ریشخند کردن و نام نهادن دیگران با لقب زشت در این آیه حرام شده است! 

4( مسخره کردن دیگری و نامیدن او با القاب زشت در این آیه تحریم شده است! 

789- »ملّا اُرِسل األنبیاء إلی الّناس بیَّنوا الّصاط املستقیم و الّدین الحّق!«

1( هرگاه خدا پیامرب را به سوی مردم فرستاد راه راست و دین حقیقی را بیان کردند! 

2( زمانی که خدا پیامربان را به سوی مردم فرستاد راه راست و دین حق روشن شدند! 

3( زمانی که پیامربان به سوی مردم فرستاده شدند راه راست و دین حق را روشن کردند! 

4( آنگاه که پیامربان به سوی مردم فرستاده می شوند راه راست و دین حق روشن می شود! 

790- »کّل طعاٍم ال یُذکَر اسم الله علیه، البرکة فیه!«: 

1( هر غذایی که نام خدا را نربی بی برکت است!                                        

2( بی برکت ترین غذا آن است که یاد خدا را نکنی! 

3( هر غذایی که نام خدا بر آن یاد نشود هیچ برکتی در آن ندارد!                

 4( همه غذاهایی که نام خدا بر آن آورده نشود هیچ برکتی نخواهند داشت! 

791- »اُرسَل إلی َملک رسوٌل، کان امللُک یعصی أوامر الرسول!«:

1( به سوی پادشاه، فرستاده ای فرستاده شد، پادشاه از دستور فرستاده نافرمانی منود!

2( رسولی به سوی پادشاهی گسیل داشته شد، آن پادشاه از دستورات آن رسول رسپیچی می منود!

3( پیامربی را به سوی پادشاهی فرستاد، آن پادشاه از اوامر پیامرب رسپیچی منود!

4( آن فرستاده به سوی پادشاه فرستاده شد، پادشاه از اوامر آن فرستاده نافرمانی می کرد!

792- »َمن رأی ِمنکم أحداً یدعو إلی الّتفرقه فهو عمیل العدّو!«: 

1( از نظر شام هر کس کسی را به تفرقه فرا بخواند مزدور دشمن است! 

2( هر کسی از خودتان را می بینید که به تفرقه فرا می خواند پس او مزدور است! 

3( هر کس از شام کسی را دید که به تفرقه فرا می خواند پس او مزدور دشمن است! 

4( چه کسی از شام کسی را دیده است که به تفرقه فرا بخواند پس او مزدور دشمن است! 
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793- »الّسعادة هی أن یکون لدیک عیّن ال تری إاّل الجامل و قلٌب یغفر سّیئات اآلخرین و روح یَمألها اآلمل!«:

1( سعادت این است که چشمت به جز زیبایی چیزی نبیند و قلبت بدی های دیگران را ببخشاید و روحت را امید رسشار کرده باشد!

2( خوشبختی آن است که چشمی داشته باشی که تنها زیبایی را ببیند و قلبی که بدی های دیگران را ببخشد و روحی که امید آن را پر کند! 

3( سعادت آن است که برای تو چشمی باشد که فقط زیبایی را مشاهده کند و قلبی که بدی های دیگران را ببخشد و روحی که رسشار از امید باشد! 

4( خوشبختی آن است که تو چشمی داشته باشی که زیبایی را با آن ببینی و قلبی که از کارهای بد دیگران درگذرد و روحی که آن فقط از امید پر شود!

794- »ربِّ اجَعلنی ُمقیم الّصالة و ِمن ُذّریَّتی ربَّنا تََقّبل ُدعاِء«: 

1( ای پروردگار، من و فرزندانم را از بر پادارندگان مناز قرار بده، ای پروردگار دعای مرا پذیرفتی. 

2( پروردگارم، من را و فرزندانم را از برپادارندگان مناز قرار داد و پروردگارمان دعایم را پذیرفت. 

3( پروردگارا، مرا و فرزندانم را برپادارنده مناز قرار بده، ای پرودگارمان دعایم را بپذیر. 

4( پروردگارا، من را به همراه فرزندان خویش از به پا دارندگان مناز قرار ده در حالی که دعایامن را پذیرفتی. 

795- »یا أیّها الرّسول، بلِّغ ما اُنزل إلیک من ربّک و إن مل تَفعل فام بَلَّغت رسالته«: ای رسول.... 

1( آنچه را از پروردگارت برتو نازل شد، ابالغ کن و اگر انجام ندهی رسالت او را ابالغ نکردی. 

2( چیزی را که از سوی پروردگارت به تو نازل شده، برسان و اگر نرسانده ای رسالتت را انجام نخواهی داد. 

3( آنچه را که پروردگارت به تو نازل کرد، ابالغ کن و اگر چنین نکنی رسالت او را انجام ندادی. 

4( چیزی را که از طرف پروردگارت نازل شد، برسان و اگر انجام ندهی، رسالتت را به جا نیاوردی. 

796- »أخذ قاسم یفکّر فی کیفّیة تلّوث مزرعته و هو جالٌس بین األشجار!«:

1( قاسم در حالی که بین درختان نشسته بود رشوع به فکر کردن در مورد چگونگی آلوده شدن مزرعهاش منود!

2( زمانی که قاسم بین آن درختان نشسته بود داشت به چگونگی آلوده شدن مزرعه فکر می کرد! 

3( قاسم تصمیم گرفت به علّت آلودگی مزرعهاش فکر کند حال آنکه بین درختان آن نشسته بود! 

4( قاسم در حالی که بین درختان نشسته بود درگیر این بود که مزرعهاش چگونه آلوده شده است! 

797- »ما شاهدُت تقّدماً فی درسی فحاولُت أکرث ألنّی أعتقد بأّن من جّد َوَجَد!«:

1( هرچه در درسم پیشفت دیدم بیشرت تالش کردم؛ چرا که اعتقاد داشتم هر کس تالش کند، به دست می آورد!

2( من در درسم پیشفتی مشاهده نکردم؛ لذا بیشرت کوشیدم؛ زیرا معتقدم که هر کس تالش کند، می یابد!

3( پیشفتی در درس هایم ندیدم و لذا خیلی تالش منودم؛ زیرا اعتقاد دارم که آن کس که تالش کرد، یافت!

4( در درسم  پیشفتی نبود و لذا بیش از پیش تالش کردم به خاطر اینکه ایامن دارم هر کس تالش کند به هدف می رسد! 

798- »مل أقم ِبعمل من الخیر أاّل أنّی شاهدُت مثرته فلن أندم علی ذلک أبدا!ً«:

1( فقط از اعامل نیکم که انجام دادهام، نتیجه دیدم و لذا از آن ها پشیامن نخواهم شد! 

2( هر کار خیری که انجام دادم مثره آن را دیدم، لذا هیچ گاه بر آن پشیامن نشدم! 

3( اقدام برای انجام کار خیری نکردم مگر اینکه مثرهاش را دیدم، پس از آن هرگز پشیامن نخواهم شد! 

4( کاری انجام نخواهم داد مگر عمل خیر؛ زیرا فقط نتیجه آن را دیدم و از آن هیچ گاه پشیامن نخواهم شد! 
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793- »الّسعادة هی أن یکون لدیک عیّن ال تری إاّل الجامل و قلٌب یغفر سّیئات اآلخرین و روح یَمألها اآلمل!«:

1( سعادت این است که چشمت به جز زیبایی چیزی نبیند و قلبت بدی های دیگران را ببخشاید و روحت را امید رسشار کرده باشد!

2( خوشبختی آن است که چشمی داشته باشی که تنها زیبایی را ببیند و قلبی که بدی های دیگران را ببخشد و روحی که امید آن را پر کند! 

3( سعادت آن است که برای تو چشمی باشد که فقط زیبایی را مشاهده کند و قلبی که بدی های دیگران را ببخشد و روحی که رسشار از امید باشد! 

4( خوشبختی آن است که تو چشمی داشته باشی که زیبایی را با آن ببینی و قلبی که از کارهای بد دیگران درگذرد و روحی که آن فقط از امید پر شود!

794- »ربِّ اجَعلنی ُمقیم الّصالة و ِمن ُذّریَّتی ربَّنا تََقّبل ُدعاِء«: 

1( ای پروردگار، من و فرزندانم را از بر پادارندگان مناز قرار بده، ای پروردگار دعای مرا پذیرفتی. 

2( پروردگارم، من را و فرزندانم را از برپادارندگان مناز قرار داد و پروردگارمان دعایم را پذیرفت. 

3( پروردگارا، مرا و فرزندانم را برپادارنده مناز قرار بده، ای پرودگارمان دعایم را بپذیر. 

4( پروردگارا، من را به همراه فرزندان خویش از به پا دارندگان مناز قرار ده در حالی که دعایامن را پذیرفتی. 

795- »یا أیّها الرّسول، بلِّغ ما اُنزل إلیک من ربّک و إن مل تَفعل فام بَلَّغت رسالته«: ای رسول.... 

1( آنچه را از پروردگارت برتو نازل شد، ابالغ کن و اگر انجام ندهی رسالت او را ابالغ نکردی. 

2( چیزی را که از سوی پروردگارت به تو نازل شده، برسان و اگر نرسانده ای رسالتت را انجام نخواهی داد. 

3( آنچه را که پروردگارت به تو نازل کرد، ابالغ کن و اگر چنین نکنی رسالت او را انجام ندادی. 

4( چیزی را که از طرف پروردگارت نازل شد، برسان و اگر انجام ندهی، رسالتت را به جا نیاوردی. 

796- »أخذ قاسم یفکّر فی کیفّیة تلّوث مزرعته و هو جالٌس بین األشجار!«:

1( قاسم در حالی که بین درختان نشسته بود رشوع به فکر کردن در مورد چگونگی آلوده شدن مزرعهاش منود!

2( زمانی که قاسم بین آن درختان نشسته بود داشت به چگونگی آلوده شدن مزرعه فکر می کرد! 

3( قاسم تصمیم گرفت به علّت آلودگی مزرعهاش فکر کند حال آنکه بین درختان آن نشسته بود! 

4( قاسم در حالی که بین درختان نشسته بود درگیر این بود که مزرعهاش چگونه آلوده شده است! 

797- »ما شاهدُت تقّدماً فی درسی فحاولُت أکرث ألنّی أعتقد بأّن من جّد َوَجَد!«:

1( هرچه در درسم پیشفت دیدم بیشرت تالش کردم؛ چرا که اعتقاد داشتم هر کس تالش کند، به دست می آورد!

2( من در درسم پیشفتی مشاهده نکردم؛ لذا بیشرت کوشیدم؛ زیرا معتقدم که هر کس تالش کند، می یابد!

3( پیشفتی در درس هایم ندیدم و لذا خیلی تالش منودم؛ زیرا اعتقاد دارم که آن کس که تالش کرد، یافت!

4( در درسم  پیشفتی نبود و لذا بیش از پیش تالش کردم به خاطر اینکه ایامن دارم هر کس تالش کند به هدف می رسد! 

798- »مل أقم ِبعمل من الخیر أاّل أنّی شاهدُت مثرته فلن أندم علی ذلک أبدا!ً«:

1( فقط از اعامل نیکم که انجام دادهام، نتیجه دیدم و لذا از آن ها پشیامن نخواهم شد! 

2( هر کار خیری که انجام دادم مثره آن را دیدم، لذا هیچ گاه بر آن پشیامن نشدم! 

3( اقدام برای انجام کار خیری نکردم مگر اینکه مثرهاش را دیدم، پس از آن هرگز پشیامن نخواهم شد! 

4( کاری انجام نخواهم داد مگر عمل خیر؛ زیرا فقط نتیجه آن را دیدم و از آن هیچ گاه پشیامن نخواهم شد! 
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799- »و ِمن آداب الکالم أن تستفید کالماً لّیناً یؤثّر علی عقول اآلخرین لکی یُقنعهم!«:

1( و از آداب سخن آن است که از سخنی نرم استفاده کنی تا بر خردهای دیگران تأثیر بگذارد و آن ها را قانع کند!

2( و از آداب کالم استفاده از سخن نرم است که بر خرد دیگران تأثیرگذار باشد تا آن ها را قانع کند!

3( و از آداب سخن است که از کالمی نرم بهره بربی که بر دیگران اثر می گذارد تا قانعشان کنی!

4( و از آداب سخن است که سخنی نرم را به کار بربی که بر خردهای دیگران اثر می گذارد تا آن ها را قانع کند!

800- »منظّمة الصّحة العاملّیة قامت ِبتعویض نقص األطّباء فی معرفة األعشاب الطبّیة«:

1( سازمان بهداشت جهانی به جربان کمبود پزشکان در شناخت گیاهان دارویی اقدام کرد.

2( سازمان بهداشت در جهان به عوض کردن برخی پزشکان در زمینه شناخت گیاهان بهداشتی اقدام خواهد کرد.

3( در مورد شناخت گیاهان دارویی، سازمان بهداشت جهان به جربان کمبود پزشک اقدام می کند.

4( سازمان بهداشت جهانی اقدام به معاوضه برخی پزشکان در شناخت گیاهان دارویی کرده است.

ی
رب

ع

241

پاسخنامه کلیدی
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سوال1. گزينه 2 پاسخ صحیح است: األمثال: مثلها )معرفه، جمع(؛ نادرستی گزينه های ١، ٣ و ٤ - يرضب: می زند؛ نادرستی گزينه های ٣ و٤ - يتذكّرون: يادآور شوند؛ 

نادرستی ساير گزينه ها

یَبْلُُغ: می رسد )فعل مضارع( ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - ما: آنه به چیزی ؛ نادرستی گزینه 1-  ال یَبْلُُغُه : به آن منی رسند ؛  سوال2. گزينه 2 پاسخ صحیح است: 

نادرستی گزینه های 1، 3 و 4

3.  گزينه2 پاسخ صحیح است: َصَعَد : باال رفتند ؛ نادرستی گزینه ها ی 3 و 4 - إاّل َمْن: مگر کسانی که ؛ نادرستی گزينه های 1 و 4 - لَم یقدروا : قدرت نداشتند )ماضی 

منفی(؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

4. گزينه 2 پاسخ صحیح است: تستطيع: می توانی؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ –  واثقني بأنفسهم: به خود اعتامد داشته باشند؛ نادرستی گزينه  ١ – أن تشجع: تشويق 

كنی؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤

: این الگویی تربیتی؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ - ييش: راه می رود؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ - مرحا: متكربانه،  5. گزينه 2 پاسخ صحیح است: هذا منوذٌج تربويٌّ

خودخواهانه؛ نادرستی گزينه  ٤ - يتعلّم: ياد می گينادرستی گزينه؛ می آموزد ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  ليس له أدب: ادب ندانادرستی گزينه؛  نادرستی گزينه  ٤

6. گزينه 1 پاسخ صحیح است: االستفادُة: استفاده ؛ نادرستی گزینه 3 -  لیست مسموحًة: مجاز نیست ؛ نادرستی گزينه های2، 3 و4- حّصِة االمتحاِن:  جلسه امتحان 

؛ نادرستی گزينه های 2 و 3   

7. گزينه 4 پاسخ صحیح است: تَْستَِطیع : می توانند )فعل مضارع(؛ نادرستی گزينه های ا ، 2 و 3 - طائرة: یک هواپیام، هواپیامیی )نكره(؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 

3 - سفینٍة: یک کشتی ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 

8. گزينه 4 پاسخ صحیح است: ال یَرضی: راضی منی شود؛  نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - أن یسّب: که دشنام دهد ؛  نادرستی گزینه های 1 و 2 - یُريض الله: خدا را 

خشنود می کند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - بحلمه: با بنادرستی گزينهباری اش؛  نادرستژ گزینه های 1، 2 و 3

9. گزينه 2 پاسخ صحیح است: أتذكّر: به ياد می آورم؛ نادرستی ساير گزینه ها - هذين الصديقني: اين دو دوست؛ نادرستی گزینه های ١ و ٤ – قريبني: نزيك؛  نادرستی 

گزینه  ١ - كانا: بودند؛ نادرستی گزینه  ٣

10. گزینه 1

یرتاکم: مرتاکم می شود ؛ نادرستی گزینه های 2و3 - بخاُر املاء: بخار آب ؛ نادرستی گزینه های 2و3 - يف الّسامء: در آسامن ؛ نادرستی گزینه2 - یتشّکل : می گنادرستید، 

بوجود می آید ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و4 - یُعّد: به شامر می آید ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و4 

11. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أخلص : بااخالص ترین ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و4 -  الّناس: منادرستیم ؛ نادرستی گزینه 3 و4 - تجری: جاری می شود؛ نادرستی 

گزینه های 1، 3 و4 - الحکمة: حکمت )معرفه(؛ نادرستی گزینه1 -  لسانه: زبانش، زبان او؛ نادرستی گزینه 4

12. گزينه 2 پاسخ صحیح است: ماّم: از آنچه؛  نادرستی گزينه 3 - رزقناكم: به شام روزی داديم ؛  نادرستی گزينه های  1 و 4  -  يوم: روزی ؛ نادرستی گزينه های 3 

و 4 – ال بيع: نه فروشی ؛ نادرستی ساير گزينه ها 
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سوال1. گزينه 2 پاسخ صحیح است: األمثال: مثلها )معرفه، جمع(؛ نادرستی گزينه های ١، ٣ و ٤ - يرضب: می زند؛ نادرستی گزينه های ٣ و٤ - يتذكّرون: يادآور شوند؛ 

نادرستی ساير گزينه ها

یَبْلُُغ: می رسد )فعل مضارع( ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - ما: آنه به چیزی ؛ نادرستی گزینه 1-  ال یَبْلُُغُه : به آن منی رسند ؛  سوال2. گزينه 2 پاسخ صحیح است: 

نادرستی گزینه های 1، 3 و 4

3.  گزينه2 پاسخ صحیح است: َصَعَد : باال رفتند ؛ نادرستی گزینه ها ی 3 و 4 - إاّل َمْن: مگر کسانی که ؛ نادرستی گزينه های 1 و 4 - لَم یقدروا : قدرت نداشتند )ماضی 

منفی(؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

4. گزينه 2 پاسخ صحیح است: تستطيع: می توانی؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ –  واثقني بأنفسهم: به خود اعتامد داشته باشند؛ نادرستی گزينه  ١ – أن تشجع: تشويق 

كنی؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤

: این الگویی تربیتی؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ - ييش: راه می رود؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ - مرحا: متكربانه،  5. گزينه 2 پاسخ صحیح است: هذا منوذٌج تربويٌّ

خودخواهانه؛ نادرستی گزينه  ٤ - يتعلّم: ياد می گينادرستی گزينه؛ می آموزد ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  ليس له أدب: ادب ندانادرستی گزينه؛  نادرستی گزينه  ٤

6. گزينه 1 پاسخ صحیح است: االستفادُة: استفاده ؛ نادرستی گزینه 3 -  لیست مسموحًة: مجاز نیست ؛ نادرستی گزينه های2، 3 و4- حّصِة االمتحاِن:  جلسه امتحان 

؛ نادرستی گزينه های 2 و 3   

7. گزينه 4 پاسخ صحیح است: تَْستَِطیع : می توانند )فعل مضارع(؛ نادرستی گزينه های ا ، 2 و 3 - طائرة: یک هواپیام، هواپیامیی )نكره(؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 

3 - سفینٍة: یک کشتی ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 

8. گزينه 4 پاسخ صحیح است: ال یَرضی: راضی منی شود؛  نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - أن یسّب: که دشنام دهد ؛  نادرستی گزینه های 1 و 2 - یُريض الله: خدا را 

خشنود می کند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - بحلمه: با بنادرستی گزينهباری اش؛  نادرستژ گزینه های 1، 2 و 3

9. گزينه 2 پاسخ صحیح است: أتذكّر: به ياد می آورم؛ نادرستی ساير گزینه ها - هذين الصديقني: اين دو دوست؛ نادرستی گزینه های ١ و ٤ – قريبني: نزيك؛  نادرستی 

گزینه  ١ - كانا: بودند؛ نادرستی گزینه  ٣

10. گزینه 1

یرتاکم: مرتاکم می شود ؛ نادرستی گزینه های 2و3 - بخاُر املاء: بخار آب ؛ نادرستی گزینه های 2و3 - يف الّسامء: در آسامن ؛ نادرستی گزینه2 - یتشّکل : می گنادرستید، 

بوجود می آید ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و4 - یُعّد: به شامر می آید ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و4 

11. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أخلص : بااخالص ترین ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و4 -  الّناس: منادرستیم ؛ نادرستی گزینه 3 و4 - تجری: جاری می شود؛ نادرستی 

گزینه های 1، 3 و4 - الحکمة: حکمت )معرفه(؛ نادرستی گزینه1 -  لسانه: زبانش، زبان او؛ نادرستی گزینه 4

12. گزينه 2 پاسخ صحیح است: ماّم: از آنچه؛  نادرستی گزينه 3 - رزقناكم: به شام روزی داديم ؛  نادرستی گزينه های  1 و 4  -  يوم: روزی ؛ نادرستی گزينه های 3 

و 4 – ال بيع: نه فروشی ؛ نادرستی ساير گزينه ها 
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13. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أ: آیا ؛  نادرستی گزینه های 1 و 4 - تستشیُر: مشورت می کنی؛ نادرستی گزینه 1 - ما هو إاّل رساٌب : او فقط رسابی است؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 2 و 4- یَُعرُِّف: معرفی می کند، می شناساند )مضارع(؛ نادرستی گزینه 1 - الحقیقة: مفنادرستی گزينه است كه در گزینه های 1 و 2 به صورت جمع 

آمده است.

14. گزينه 1 پاسخ صحیح است: الرضورات: رضورتها؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 –  حتّی يؤفّر: تا فراهم كند؛ نادرستی گزینه های  2 و 4 - تلجيء: وادار می كند؛ 

نادرستی گزینه های 2 و 3

عاهدنا: عهد بستيم؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٤  - أن ال نكذب: كه دروغ نگوييم؛ نادرستی گزینه  ٣ - الواقع: واقعيت؛ نادرستی  15. گزينه 1 پاسخ صحیح است: 

گزینه های ٣ و ٤ -  ال نهرب: مضارع؛ نادرستی گزینه  ٣

16. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تحّملوا: تحمل کردند ؛ نادرستی گزینه  ٣ - آالم: دردها ؛ نادرستی گزینه  ٣ - تجّرعوا: کشیدند؛ نادرستی گزینه  ٣ –  لنعیش: تا زندگی 

کنیم؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢ - يف راحة: در راحتی ؛ نادرستی سایر گزینه ها

17. گزينه 3 پاسخ صحیح است: اسرتجعُت: پس گرفتم؛ نادرستی گزينه های 1 و 2 - یَختّص : مختص است ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 4 -   الَوسائِل الکهربائیِّة: وسایل 

برقی است ؛ نادرستی گزينه 4

18. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ظالم: تاریکی؛ نادرستی گزینه ٣ - عندما: هنگامی که؛ نادرستی سایر گزینه ها - یبسط: گستنادرستی گزينهه می شود )مجهول(؛ 

نادرستی گزینه های ١ و ٢ - یفتح: باز میکند ؛ نادرستی گزینه  ١ - األشیاء: چیزها؛ نادرستی گزینه های ١ و ٣ - نجد : می یابیم ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣

19. گزينه 1 پاسخ صحیح است: یُستَخرُج: استخراج می شود )فعل مجهول( ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3  - یُستَعمل: به کار می رود )مجهول( ؛ نادرستی گزينه های 3 و 

4-  زیت خاّص: روغنی خاص )نكره( ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4

20. گزينه 1 پاسخ صحیح است: لهذه املُحافظة...: این استان دانادرستی، برای اين استان ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - تُصَنع: ساخته می شود )مجهول( ؛ نادرستی 

گزينه های 2، 3 و 4 - قد کانَت: بوده است ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3- ُمنذ الَقدیم: از قدیم  ؛ نادرستی گزينه  3 

21. گزینه 4 پاسخ صحیح است: كُتب: نوشته شده، مقرر شده ؛ نادرستی ساير گزينه ها – كام: هامنگونه ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢ – لعّل: شايد ؛ نادرستی گزينه  

٢ – واژه كُتب قسمت دوم جمله در گزينه های ١ و ٢ ترجمه نشده و در گزينه ٣ نادرست ترجمه شده است.

22. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُسئل: پرسيده شد ؛ نادرستی گزینه  ١ – خري: بهرت ؛ نادرستی ساير گزینه ها - زرعه: آن را کاشته است؛ نادرستی ساير گزینه ها – املال: 

مال ؛ نادرستی گزینه های ٣ و ٤

23. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ُهناک : وجود دارند، هستند؛ ؛ نادرستی گزینه   3 - تجری: جاری می شوند  ؛ نادرستی گزینه های 2و3 -  بعض الّشعراء: بعضی شاعران  

؛ نادرستی گزینه های 2و3 - ألّول مرّة: برای اولین بار   ؛ نادرستی گزینه  1  - مفاهیم  مفاهیمی؛ ؛ نادرستی گزینه های 1و3  - لَم یکن یعرف: منی شناختند؛ ؛ نادرستی 

گزینه های 1و3

24. گزینه 3 پاسخ صحیح است: قوٍم:  قومی )نکره ( ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 4  / حتی یغیّروا: تا تغییر دهند ؛ نادرستی گزينه  2 -   ما: چیزی را آنچه را )مفعول(     

نادرستی گزينه گزینه  های 1، 2  و 4 

25. گزینه 3 پاسخ صحیح است: عمق: عمق، ژرفا ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٤ – أشاهدها جمله وصفی است: كه آنها را مشاهده می كنم ؛ نادرستی گزینه های ١ و 

٤ - أسامٌك ُمضيئة: ماهیهایی نورانی )نكره( ؛ نادرستی گزینه  ٢

26. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الجاسوُس الّذي: جاسوىس را كه ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – أرسلنا: فرستاديم ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - جاء ب  : آونادرستی گزينه؛ 

نادرستی ساير گزینه ها – األعداء: دشمنان ؛ نادرستی ساير گزینه ها

ترجمه
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27. گزينه2 پاسخ صحیح است: کان یُميض: می گذراند ؛  نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 - أوقاته : اوقات خود ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – كان ال يبتعد: دور منی شد 

؛ نادرستی گزينه های 3 و 4

28. گزینه 3 پاسخ صحیح است: خیر: خوبی  ؛  نادرستی گزینه های 1 و 2  / ألنفسکم: برای خودتان  ؛  نادرستی گزینه های 1 و 4  /  تجدوه: آن را می یابید  ؛  نادرستی 

گزینه های 1، 2 و 4

نااميد  را  ما  گزينهنا:  تنادرستی  ال    –  ٣ گزينه   نادرستی  واقعی مان ؛  الحقیقیّة: دوست  صاحبتنا   -   ٢ گزينه   نادرستی  ؛  اگر  إن:  است:  پاسخ صحیح   1 گزینه   .29

برمنی گنادرستی گزينهاند ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ – تعيننا: یاری مان می کند ؛ نادرستی گزينه  ٤ – املشكلة: مشكل ؛ نادرستی گزينه  ٢

30. گزینه 1 پاسخ صحیح است: املؤمنني الّذين: مؤمنانی که ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ - يضّحون : فدا می کنند ؛ نادرستی ساير گزينه ها  - هداية االنسان: هدایت 

انسان ؛ نادرستی گزينه  ٤ 

31. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الحرب: جنگ، مبارزه ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ – ال تتعب: خسته منی كند  ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ – تقويهم: آنها را قوی 

می سازد ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤

32. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إّن: هامنا ؛ نادرستی گزينه ٢ – الطالبات: دانش آموزان ؛ نادرستی گزينه ٣ – دروسهّن: درس هایشان ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ – 

تساعد: كمك می كند ؛ نادرستی گزينه ٣ – فليعلمَن و يطالعن : پس باید بدانند و مطالعه كنند ؛ نادرستی ساير گزينه ها

غری: خواهر کوچکرتم؛  نادرستی گزینه های 1 و 3  - املتحف: موزه ؛  قررُّت: قرار گذاشتم ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 - اُختي الصُّ 33. گزینه4 پاسخ صحیح است: 

نادرستی گزینه های 2 و 3

34. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ِمن أعجب األسامک: از شگفت ترین )عجیب ترین( ماهی ها ؛ نادرستی گزینه های 1و3 - )أن تأکل: بخونادرستی ؛ نادرستی گزینه های 

2 و3 - صیدها: صید خود، صیدش، شکارش ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - حیّا: زنده ؛ نادرستی گزینه1

35. گزينه 2 پاسخ صحیح است: الغریب: عجیب ؛ نادرستی گزينه 3 - األسامک: ماهی  ها ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4(-  أبَعد: دورتر ؛ نادرستی گزينه های 1 و 4 

36. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یُعّد: به شامر می رود ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٤ – یبلغ: می رسد ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٤ –  من أکرب الکائنات:  از بزرگرتین 

موجودات ؛   نادرستی گزینه  ٣

37. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سمعت: شنیدی ؛ نادرستی گزینه های ٣ و ٤ – تعلمه: آن را می دانی ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣  - ال تعلم: منی دانی ؛ نادرستی گزینه  

٣ – فّکر فیه: در باره اش بیندیش ؛ نادرستی گزینه  ٣ – هو تذکّر: آن تذکر است ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٤

38. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ال تبطلوا: باطل نکنید ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٤ - صدقاتکم: صدقه هایتان ؛ نادرستی گزینه  ١ – کالّذي: چون کسی که ؛ نادرستی 

گزینه های ١ و ٤

39. گزینه 4 پاسخ صحیح است: والدیهم: پدر و مادرشان ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 -  من: كسی كه ؛ نادرستی   گزينه 1  

40. گزینه1 پاسخ صحیح است: اصرب: صرب پیشه کن ، شکیبایی پیشه ساز؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  - وعَد الله حٌق: وعده خداوند حّق است نادرستی گزینه های 2 

و 4 - استغفر: آمرزش بخواه ؛ نادرستی گزينه 3 -  ذنب:  گناه؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

41. گزینه 3 پاسخ صحیح است: هذه الحیوانات: این حیوانات؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٤ – لها: دارند ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢ -  ترشد: راهنامیی کنند ؛ نادرستی 

گزینه های ٢ و ٤ – الطائرات: هواپیامها ؛ نادرستی گزینه  ١
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27. گزينه2 پاسخ صحیح است: کان یُميض: می گذراند ؛  نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 - أوقاته : اوقات خود ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – كان ال يبتعد: دور منی شد 

؛ نادرستی گزينه های 3 و 4

28. گزینه 3 پاسخ صحیح است: خیر: خوبی  ؛  نادرستی گزینه های 1 و 2  / ألنفسکم: برای خودتان  ؛  نادرستی گزینه های 1 و 4  /  تجدوه: آن را می یابید  ؛  نادرستی 

گزینه های 1، 2 و 4

نااميد  را  ما  گزينهنا:  تنادرستی  ال    –  ٣ گزينه   نادرستی  واقعی مان ؛  الحقیقیّة: دوست  صاحبتنا   -   ٢ گزينه   نادرستی  ؛  اگر  إن:  است:  پاسخ صحیح   1 گزینه   .29

برمنی گنادرستی گزينهاند ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ – تعيننا: یاری مان می کند ؛ نادرستی گزينه  ٤ – املشكلة: مشكل ؛ نادرستی گزينه  ٢

30. گزینه 1 پاسخ صحیح است: املؤمنني الّذين: مؤمنانی که ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ - يضّحون : فدا می کنند ؛ نادرستی ساير گزينه ها  - هداية االنسان: هدایت 

انسان ؛ نادرستی گزينه  ٤ 

31. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الحرب: جنگ، مبارزه ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ – ال تتعب: خسته منی كند  ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ – تقويهم: آنها را قوی 

می سازد ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤

32. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إّن: هامنا ؛ نادرستی گزينه ٢ – الطالبات: دانش آموزان ؛ نادرستی گزينه ٣ – دروسهّن: درس هایشان ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ – 

تساعد: كمك می كند ؛ نادرستی گزينه ٣ – فليعلمَن و يطالعن : پس باید بدانند و مطالعه كنند ؛ نادرستی ساير گزينه ها

غری: خواهر کوچکرتم؛  نادرستی گزینه های 1 و 3  - املتحف: موزه ؛  قررُّت: قرار گذاشتم ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 - اُختي الصُّ 33. گزینه4 پاسخ صحیح است: 

نادرستی گزینه های 2 و 3

34. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ِمن أعجب األسامک: از شگفت ترین )عجیب ترین( ماهی ها ؛ نادرستی گزینه های 1و3 - )أن تأکل: بخونادرستی ؛ نادرستی گزینه های 

2 و3 - صیدها: صید خود، صیدش، شکارش ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - حیّا: زنده ؛ نادرستی گزینه1

35. گزينه 2 پاسخ صحیح است: الغریب: عجیب ؛ نادرستی گزينه 3 - األسامک: ماهی  ها ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4(-  أبَعد: دورتر ؛ نادرستی گزينه های 1 و 4 

36. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یُعّد: به شامر می رود ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٤ – یبلغ: می رسد ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٤ –  من أکرب الکائنات:  از بزرگرتین 

موجودات ؛   نادرستی گزینه  ٣

37. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سمعت: شنیدی ؛ نادرستی گزینه های ٣ و ٤ – تعلمه: آن را می دانی ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣  - ال تعلم: منی دانی ؛ نادرستی گزینه  

٣ – فّکر فیه: در باره اش بیندیش ؛ نادرستی گزینه  ٣ – هو تذکّر: آن تذکر است ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٤

38. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ال تبطلوا: باطل نکنید ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٤ - صدقاتکم: صدقه هایتان ؛ نادرستی گزینه  ١ – کالّذي: چون کسی که ؛ نادرستی 

گزینه های ١ و ٤

39. گزینه 4 پاسخ صحیح است: والدیهم: پدر و مادرشان ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 -  من: كسی كه ؛ نادرستی   گزينه 1  

40. گزینه1 پاسخ صحیح است: اصرب: صرب پیشه کن ، شکیبایی پیشه ساز؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  - وعَد الله حٌق: وعده خداوند حّق است نادرستی گزینه های 2 

و 4 - استغفر: آمرزش بخواه ؛ نادرستی گزينه 3 -  ذنب:  گناه؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

41. گزینه 3 پاسخ صحیح است: هذه الحیوانات: این حیوانات؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٤ – لها: دارند ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢ -  ترشد: راهنامیی کنند ؛ نادرستی 

گزینه های ٢ و ٤ – الطائرات: هواپیامها ؛ نادرستی گزینه  ١
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42. گزینه 1 پاسخ صحیح است: صدیقايت: دوستانم ؛ نادرستی گزینه های ٢، ٣ و ٤ - امتحانات نهاية السنة: امتحانات آخر سال ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٤ – نجاحنا: 

قبولیامن ؛ نادرستی گزینه  ٢ 

43. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الزم: پایبند باش ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢ – التعلم: یادگیری، آموخنت ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣ – قد شّجع: تشویق کرده است 

؛ نادرستی گزینه  ١ – ظهوره: ظهورش ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢

44. گزینه 2

دینکم: دینتان ؛ نادرستی گزینه های ٣ و ٤ – نعمتی: نعمت خود ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٣

45. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إمّنا: فقط، تنها ؛ نادرستی سایر گزینه ها – رسوله: رسولش ؛ نادرستی گزینه  3 – الّذین آمنوا: کسانیکه ایامن آونادرستی گزينهند ؛ 

نادرستی سایر گزینه ها

46. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اإلنساَن الّذي: انسانی که ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - یجد: می یابد ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و4 - َستُصِبُح: خواهد شد )آينده( ؛ 

نادرستی گزینه های 1 و 4

47. گزينه 2 پاسخ صحیح است: نقلُت: نقل كنادرستی گزينهم  ؛ نادرستی گزينه 4 - کنُت أسمع: می شنیدم )معادل ماضی استمراری( ؛ نادرستی گزينه های 1 و 

4- کنُت قد سمعت: شنیده بودم )معادل ماضی بعيد( ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4

48. گزینه 3 پاسخ صحیح است: هذه الصخرة صعبة: این سنگ سخت است ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  و الثُّقب الّذي: و سوراخی که ؛ نادرستی گزینه های 1 و 

4 - یعلّمني: به من می آموزد ؛ نادرستی سایر گزینه ها  - أّن: که ؛ در گزینه 2 ترجمه نشده است. 

49. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یکون صادقا: راستگو باشد، صادق باشد ؛ نادرستی سایر گزینه ها – أعامله: کارهایش ؛ نادرستی سایر گزینه ها – حیاته: زندگی اش ؛ 

نادرستی گزینه های 1 و 2 – واژه زیرا در گزینه های 1 و 2 و واژه چه در گزینه 3 زائد است.

50. گزينه4 پاسخ صحیح است: الهمس الذي : آهسته سخن گفتنی که ، پچ پچ کردنی که؛  نادرستی گزینه های 2 و 3  -  تعلّم : یاد گرفنت، آموخنت ؛ نادرستی گزینه 

1 - واژه قطعا و كامال در گزينه های 1 و 2 نادرست است.

51. گزينه 3 پاسخ صحیح است: طريقي: راه من ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢ – املشقات: سختی ها ؛ نادرستی گزینه  ٢ – تحّملت: تحمل كردم ؛ نادرستی گزینه  ٤ 

52. گزينه 4 پاسخ صحیح است: أجود الّناس:  بخشنده ترین مردم ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢  - من: كسی است كه ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢  - األهل: خانواده ؛ 

نادرستی گزینه  ٣

53. گزينه 4 پاسخ صحیح است: الّشباب الّذين: جوانانی كه  ؛ نادرستی گزینه های ١، ٢ و ٣ – يعيشون: زندگی می كنند  ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢ -  املصاعب: 

دشواری ها  ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢ 

54. گزينه 1 پاسخ صحیح است: حينام: زمانيكه ؛ نادرستی گزینه  ٢ – أنظر: می نگرم ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣ – الطيور التي: پرندگانی كه ؛ نادرستی گزینه های ٢، 

٣ و ٤ – أغصان شاخه های ؛ نادرستی گزینه  ٣ - الشجرة: درخت ؛ نادرستی گزینه های ٢، ٣ و ٤

55. گزينه 1 پاسخ صحیح است: قد سمعت: شنيده ام ؛ نادرستی گزینه  ٣ – املحيط: اقيانوس ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣ – مائتي = مائتني: دويست ؛ نادرستی 

گزینه های ٣ و ٤ – تلك: آن ؛ نادرستی گزینه  ٢ – الغابة: جنگل ؛ نادرستی گزينه ٤

56. گزينه 1 پاسخ صحیح است: هناك: وجود دارد ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٤ -   بعض األسامك: بعضی ماهيان  ؛ نادرستی گزینه های ٣ و ٤ - نوع من البكترييا: نوعی 

از باكرتی  ؛ نادرستی گزینه  ٣ – يُحّول: تبديل می كند ؛ نادرستی گزینه  ٤ - نهار ميضء: روزی روشن ؛ نادرستی گزینه های ٣ و ٤ 
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57. گزینه 3 پاسخ صحیح است: کنُت أفّکر: می اندیشیدم، فکر می کردم )معادل ماضی استمراری(؛ ؛ نادرستی گزینه های 1و2 -  أن تکون ُخلقت: خلق شده باشد ؛ 

نادرستی گزینه های 1و4 -  فیهام: در آنها؛  نادرستی گزینه های 2 و4  

58. گزينه3 پاسخ صحیح است: الُدرر: مرواریدها ؛  نادرستی گزینه های 1 و 4  - تُسّمی : نامیده می شود )مجهول(؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  -  مئات آالف: صدها 

هزار؛  نادرستی گزینه های 1 و 2

59. گزينه 4 پاسخ صحیح است: قد نسافر: گاهی مسافرت می كنيم، شايد مسافرت كنيم ؛ نادرستی گزینه  ١ – امليناء الّسياحي: بندر گردشگری ؛ نادرستی گزینه  ٢ – لن 

نقرتب: نزديك نخواهيم شد ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣ – اللّوحة: تابلو ؛ نادرستی گزینه  ١

60. گزينه 4 پاسخ صحیح است: و الصبح: قسم به صبح ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢ – خرياً: خريی ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٣ – هذا الصبح: اين صبح ؛ نادرستی 

گزینه های ٢ و ٣ – اكتب: بنويس ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢ 

61. گزينه 3 پاسخ صحیح است: املُنظِّفیَن: نظافتچی ها )جمع( ؛ نادرستی گزينه 4 - أن یُنظِّفوا: که متیز کنند ؛ نادرستی گزينه 2- نظَّفوها: آن ها را نظافت كنادرستیند 

؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 4- هذه: اين ؛ نادرستی گزينه 1 -  الغرف: اتاق ها ؛ نادرستی گزينه   4

62. گزينه1 پاسخ صحیح است: هناك: وجود دارد ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣ – كّل شدة: هر سختی ای نادرستی گزينه ٣ – خري: خريی ؛ نادرستی گزینه های ٣ و ٤ – 

نستطيع: می توانيم ؛ نادرستی ساير گزینه ها – صديقنا: دوستامن، دوست خود ؛ نادرستی ساير گزينه ها – عدونا: دشمنامن، دشمن خود ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣ 

63. گزینه 1 پاسخ صحیح است: َوَصلُت: رسیدم ؛ نادرستی گزينه 3- فوق : باال  ؛ نادرستی   گزینه 3  - رأیُت: دیدم  ؛ نادرستی گزينه 4 - أنّه ال یَِصُل إلیه إاّل من ...: 

که فقط كسانی كه ... به آن  می رسند ؛ نادرستی گزينه ها ی 2 و 4 

64. گزينه 4 پاسخ صحیح است: هناك: وجود دارد ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢ – كثري من األشخاص: بسياری از افراد ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢ – يتحّملون: تحمل 

می كنند ؛ نادرستی ساير گزینه ها – حياتهم: زندگی شان ؛ نادرستی گزینه  ١  - ليكتسبوا: تا بدست آورند ؛ نادرستی ساير گزینه ها

65. گزینه4 پاسخ صحیح است: ماء: آبی ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - رزقاً: روزی، رزقی؛   نادرستی گزینه 3 - أخرَج: خارج ساخت؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

66. گزينه 1 پاسخ صحیح است: تری: می بينی ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – الجبال: كوهها ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – تحسب: گامن می كنی ؛ نادرستی ساير 

گزینه ها – مّر الّسحاب: چون ابرها ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4

67. گزینه 1 پاسخ صحیح است: كلمة سواء: سخنی یکسان )تركيب وصفی(؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - ترکیب  بَیننا و بینکم : بني ما و شام؛ نادرستی گزينه 4 

68. گزينه 1 پاسخ صحیح است: نحتاج: نيازمنديم ؛ نادرستی گزينه ٢ – هذه اإلدارة: اين اداره ؛  نادرستی گزینه  3 – موظفاً شابّاً: کارمند جوانی؛  نادرستی گزينه های 

3 و 4  - ال يدح: نستايد ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤

رسوال: رسولی ؛  نادرستی گزینه های 1 و 4 -  الرسول: رسول یا آن رسول ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 - إلی: به سوی ؛ نادرستی  69. گزينه 2 پاسخ صحیح است: 

گزینه های 1 و 4  

70. گزينه 1 پاسخ صحیح است: املکتبَة: کتابخانه )معرفه(  ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - طُاّلباً: دانش آموزانی )نكره( ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 - يُطالعون: در 

اينجا به معنی مطالعه می كردند ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 ) جمله وصفيه دارای فعل مضارع است و قبل از آن، فعل ماضی آمده لذا معادل ماضی استمراری 

فارسی ترجمه می شود. (

71. گزينه 4 پاسخ صحیح است: أنزل: فرستاد ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣ – لكم: برايتان ؛ نادرستی ساير گزینه ها – ماء: آبی ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٣ – أنبتنا: 

رويانديم ؛ نادرستی گزینه  ١ – حدائق: باغهايی ؛ نادرستی گزینه  ٢ -  ذات: دارای ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣
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57. گزینه 3 پاسخ صحیح است: کنُت أفّکر: می اندیشیدم، فکر می کردم )معادل ماضی استمراری(؛ ؛ نادرستی گزینه های 1و2 -  أن تکون ُخلقت: خلق شده باشد ؛ 

نادرستی گزینه های 1و4 -  فیهام: در آنها؛  نادرستی گزینه های 2 و4  

58. گزينه3 پاسخ صحیح است: الُدرر: مرواریدها ؛  نادرستی گزینه های 1 و 4  - تُسّمی : نامیده می شود )مجهول(؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  -  مئات آالف: صدها 

هزار؛  نادرستی گزینه های 1 و 2

59. گزينه 4 پاسخ صحیح است: قد نسافر: گاهی مسافرت می كنيم، شايد مسافرت كنيم ؛ نادرستی گزینه  ١ – امليناء الّسياحي: بندر گردشگری ؛ نادرستی گزینه  ٢ – لن 

نقرتب: نزديك نخواهيم شد ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣ – اللّوحة: تابلو ؛ نادرستی گزینه  ١

60. گزينه 4 پاسخ صحیح است: و الصبح: قسم به صبح ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢ – خرياً: خريی ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٣ – هذا الصبح: اين صبح ؛ نادرستی 

گزینه های ٢ و ٣ – اكتب: بنويس ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢ 

61. گزينه 3 پاسخ صحیح است: املُنظِّفیَن: نظافتچی ها )جمع( ؛ نادرستی گزينه 4 - أن یُنظِّفوا: که متیز کنند ؛ نادرستی گزينه 2- نظَّفوها: آن ها را نظافت كنادرستیند 

؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 4- هذه: اين ؛ نادرستی گزينه 1 -  الغرف: اتاق ها ؛ نادرستی گزينه   4

62. گزينه1 پاسخ صحیح است: هناك: وجود دارد ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣ – كّل شدة: هر سختی ای نادرستی گزينه ٣ – خري: خريی ؛ نادرستی گزینه های ٣ و ٤ – 

نستطيع: می توانيم ؛ نادرستی ساير گزینه ها – صديقنا: دوستامن، دوست خود ؛ نادرستی ساير گزينه ها – عدونا: دشمنامن، دشمن خود ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣ 

63. گزینه 1 پاسخ صحیح است: َوَصلُت: رسیدم ؛ نادرستی گزينه 3- فوق : باال  ؛ نادرستی   گزینه 3  - رأیُت: دیدم  ؛ نادرستی گزينه 4 - أنّه ال یَِصُل إلیه إاّل من ...: 

که فقط كسانی كه ... به آن  می رسند ؛ نادرستی گزينه ها ی 2 و 4 

64. گزينه 4 پاسخ صحیح است: هناك: وجود دارد ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢ – كثري من األشخاص: بسياری از افراد ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢ – يتحّملون: تحمل 

می كنند ؛ نادرستی ساير گزینه ها – حياتهم: زندگی شان ؛ نادرستی گزینه  ١  - ليكتسبوا: تا بدست آورند ؛ نادرستی ساير گزینه ها

65. گزینه4 پاسخ صحیح است: ماء: آبی ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - رزقاً: روزی، رزقی؛   نادرستی گزینه 3 - أخرَج: خارج ساخت؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

66. گزينه 1 پاسخ صحیح است: تری: می بينی ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – الجبال: كوهها ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – تحسب: گامن می كنی ؛ نادرستی ساير 

گزینه ها – مّر الّسحاب: چون ابرها ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4

67. گزینه 1 پاسخ صحیح است: كلمة سواء: سخنی یکسان )تركيب وصفی(؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - ترکیب  بَیننا و بینکم : بني ما و شام؛ نادرستی گزينه 4 

68. گزينه 1 پاسخ صحیح است: نحتاج: نيازمنديم ؛ نادرستی گزينه ٢ – هذه اإلدارة: اين اداره ؛  نادرستی گزینه  3 – موظفاً شابّاً: کارمند جوانی؛  نادرستی گزينه های 

3 و 4  - ال يدح: نستايد ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤

رسوال: رسولی ؛  نادرستی گزینه های 1 و 4 -  الرسول: رسول یا آن رسول ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 - إلی: به سوی ؛ نادرستی  69. گزينه 2 پاسخ صحیح است: 

گزینه های 1 و 4  

70. گزينه 1 پاسخ صحیح است: املکتبَة: کتابخانه )معرفه(  ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - طُاّلباً: دانش آموزانی )نكره( ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 - يُطالعون: در 

اينجا به معنی مطالعه می كردند ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 ) جمله وصفيه دارای فعل مضارع است و قبل از آن، فعل ماضی آمده لذا معادل ماضی استمراری 

فارسی ترجمه می شود. (

71. گزينه 4 پاسخ صحیح است: أنزل: فرستاد ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣ – لكم: برايتان ؛ نادرستی ساير گزینه ها – ماء: آبی ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٣ – أنبتنا: 

رويانديم ؛ نادرستی گزینه  ١ – حدائق: باغهايی ؛ نادرستی گزینه  ٢ -  ذات: دارای ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣
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72. گزينه 2 پاسخ صحیح است: الفرص الذهبيّة: فرصت های طاليی ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٤ – تحصل: به دست می آيد ؛ نادرستی گزینه  ٣ – الناس: مردم ؛ نادرستی 

گزینه های ٣ و ٤ –  يقتنصونها: آنها را شکار می کنند؛ نادرستی ساير گزینه ها

73. گزينه 1 پاسخ صحیح است: أعّد: فراهم كرد ؛ نادرستی گزینه  ٢ – جّنات: باغ هايی ؛ نادرستی گزینه های ٣ و ٤ – تجري: جمله وصفی=  كه جاری است ؛ نادرستی 

گزینه های ٣ و ٤ – األنهار: رودها ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٤ 

74. گزينه 4 پاسخ صحیح است: كن: باش ؛ نادرستی گزینه  ١ – تغرّي: تغيري می دهد ؛ نادرستی گزینه  ١ – طريقها: راهش ؛ نادرستی گزینه  ١ – إصبعك: انگشتت ؛ 

نادرستی ساير گزینه ها – النملة: مورچه ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣ 

75. گزينه 1 پاسخ صحیح است: أرسلنا: فرستاديم ؛ نادرستی گزینه  ٢ – رسال: رسوالنی ؛ نادرستی گزینه های ٣ و ٤ – قوم: مفرد است ؛ نادرستی گزینه  ٣ – جاؤوهم: 

برايشان آوردند ؛ نادرستی ساير گزینه ها - البينات: بينات )جمع، معرفه( ؛ نادرستی ساير گزینه ها

76. گزينه 4 پاسخ صحیح است: قد شبّه: تشبيه كرده است ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢ -  يرفع: بلند می كند ؛ نادرستی گزینه های  ١ و ٣ -  الحامر: االغ ؛ نادرستی 

ساير گزینه ها 

77. گزينه 4 پاسخ صحیح است: جعله خريا : آن را خري قرار داد ؛ نادرستی ساير گزینه ها – لك: برای تو ؛ نادرستی گزينه  1 – رشا لك: رش برای تو ؛ نادرستی گزينه  1

78. گزينه 4 پاسخ صحیح است: ُعمر نوٍع : عمر نوعی؛ نادرستی  گزینه های   1 و 2 -  قد یصل : گاهی می رسد، شايد برسد ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 -  األشجار 

الطویلة العجیبة : درختان بلند عجیب؛  نادرستی گزينه های 1 و 3

79. گزينه 1 پاسخ صحیح است: قد يعيب: گاهی عيبجويی می كنند ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 – أفضل: بهرت ؛ نادرستی گزينه 2 – يصلحوا: اصالح كنند ؛ نادرستی 

گزينه 2 – مثله: مانندش ؛ نادرستی گزينه 3 – أن ينصحونا: كه ما را نصيحت  كنند  ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4

80. گزينه 1 پاسخ صحیح است: قد نقوم ب  : گاهی اقدام می كنيم ؛ نادرستی گزينه های 2، 3 و 4 – يكرهونها: آنها را ناپسند میشامرند؛  نادرستی گزينه 2

81. گزينه 1 پاسخ صحیح است: قد يُنسی: گاهی فراموش می شود ؛  نادرستی گزينه های ٢ و ٤ )در گزينه ٣ هم واژه فقط نادرست است( - جوزات البلُوط الّسليمة: 

دانه های سامل بلوط ؛ نادرستی گزينه های  ٣ و ٤ -  يدفن: دفن می كند ؛ نادرستی گزينه  ٤

82. گزينه 2 پاسخ صحیح است: قد + فعل مضارع به معنی گاهی، شايد ؛ نادرستی گزينه  ٤ – ال توجد: يافت منی شود  ؛ نادرستی گزينه  ٤ – لها مواصفات: جمله 

وصفی = كه ويژگی های خاصی دارد ؛؛ نادرستی گزينه های  ١ و ٣ – مثلها: مثل آن ؛ نادرستی گزينه  ٣

83. گزينه 1 پاسخ صحیح است: کیفیة: چگونگی ؛ نادرستی گزينه های  ٣ و ٤ – عند: نزد ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ -  قد ساعدت: یاری کرده است ؛ نادرستی 

گزينه های  ٢ و ٤ / صنع: ساخنت، ساخت ؛ نادرستی گزينه های  ٣ و ٤

84. گزينه 2 پاسخ صحیح است: قد أحدثْت: ايجاد كرده است ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣  -  ظاهرُة نزول االمطار : پديده بارش باران ؛ نادرستی گزينه های  ١ و ٤ 

85. گزينه 2 پاسخ صحیح است: كل حزب: هر حزبی  ؛ نادرستی گزينه  ٣ – مبا: به آنچه ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  لديهم: دارند ؛ نادرستی گزينه های  ١ و ٤

86. گزينه 2 پاسخ صحیح است: كّل عمل عظيم: هر كار بزرگی  ؛ نادرستی ساير گزينه ها -  أمراً مستحيالً: امری محال )نكره(  ؛ نادرستی گزينه های  ١ و ٣ – سنجده: 

آن را خواهيم يافت ؛ نادرستی گزينه های  ١ و ٣ - سهالً جداً: بسيار آسان ؛ نادرستی گزينه های ١، ٣ و ٤
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87. گزينه 4 پاسخ صحیح است: زّود: مجهز كرده است ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ -  كاّلً من مخلوقاته: هريك از آفريده هايش ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ - خصائص: 

خصوصيات ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣  - حتّى يستفيد: تا استفاده كند ؛ نادرستی ساير گزينه ها 

88. گزينه 3 پاسخ صحیح است: نوّسع: گسرتش دهيم  ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ – الذي: كه ؛ نادرستی گزينه  ١ - كّل عمل قبیح: هر كار زشتی ؛ نادرستی گزينه  ٢

89. گزينه 1 پاسخ صحیح است: کاألنبیاء: چون پيامربان ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ -  کّل فرصة: هر فرصتی  ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ – لیشّجعوا: تا تشويق كنند 

؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤  - أن یهتّموا : اهتامم ورزند ؛ نادرستی گزينه  ٤

90. گزینه 3پاسخ صحیح است: يل: دارم؛ مکتبة کبیرة: کتابخانة بزرگی  ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 -  ما کاَن يل: نداشتم  ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 4 

ُر : هشدار داده می شود ؛ نادرستی گزينه های ١، ٣ و ٤   - حتّى  91. گزینه 2پاسخ صحیح است: للغراب صوت: کالغ صدایی دارد ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ - تُحذَّ

تبتعَد : تا دور شوند ؛ نادرستی گزينه  ٤ 

92. گزینه 4پاسخ صحیح است: أصدقاء کثیرون : دوستان زیادی ؛ نادرستی گزینه های1 و 2 و 3  - لدیك: داشته باشی  نادرستی گزینه های1 و 2 و 3 -  لتُصبح : تا 

شوی ؛   نادرستی گزینه های 1و 2

جرة: آن درخت  ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٣ – ِسّت ِمئه: ششصد  ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 93. گزینه 4پاسخ صحیح است: تلک الشَّ

94. گزینه 3پاسخ صحیح است: للتمساح طريقة غريبة: متساح شیوه عجیبی دارد ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  تنظيف: متیز کردن ؛ نادرستی گزينه  ١ -  أسنانه: دندانهایش ؛ 

نادرستی گزينه های ٢ و ٤ -  يساعده: به او کمک می کند ؛ نادرستی گزينه  ٤ – بقايا: باقی  مانده ها ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢  

95. گزينه 2پاسخ صحیح است: ملّا: زمانی كه؛ ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - رأی الطّبيب : پزشك ديد؛ ؛ نادرستی گزینه 1( - أيّن مصاب: من دچار هستم  ؛ نادرستی 

گزينه  4 -  وصفًة: نسخه ای ؛ نادرستی گزینه   4 - علی مقدار : مقداری ؛ نادرستی گزينه 3 -  حبوب: قرص ها )جمع( ؛ نادرستی گزینه 3

96. گزینه 4پاسخ صحیح است: کل املواطن: همه شهروندان ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣  -  جمیع الناس: همه مردم ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢

97. گزینه 2پاسخ صحیح است: کمصباح: همچون چراغی ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ – یهدیکم: شام را هدایت می کند ؛ نادرستی گزينه های ١، ٣ و ٤

98. گزینه 3پاسخ صحیح است: أن یجتنب: که دوری کند ؛ نادرستی گزينه های ١و ٤ – فیها: در آنها ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٤ – رّب: چه بسا ؛ نادرستی گزينه های 

١ و ٤  - مشاکل: مشکالتی ؛ نادرستی گزينه های ١و ٤ 

99. گزینه 2پاسخ صحیح است: یَجُب : واجب است  ؛ نادرستی گزينه 4 - علّی مبداراة الّناِس: بر من است مدارا کردن با مردم ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 

100. گزینه 4پاسخ صحیح است: هذا الجرس: این زنگ ؛ نادرستی گزينه  2 – علّقت: انداختم ؛ نادرستی گزينه  2 – لکي أسمع: تا بشنوم ؛ نادرستی گزينه های 2 و 

3 – أّی مکان: هر جایی ؛ نادرستی گزينه  1

101. گزینه 3پاسخ صحیح است: لیَس: نیست ؛ نادرستی گزينه های  ٢ و ٤  - أثَقل: سنگین تر ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢  

102. گزینه 4پاسخ صحیح است: العقالء: دانایان ؛ نادرستی گزينه  ٢ -  قبل أن يعزم: قبل از اینکه تصمیم بگی ؛ نادرستی ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٣ - فقد انتفع: 

سود ب ؛ نادرستیه است ؛ نادرستی گزينه  ٢ – أمر: کاری ؛ نادرستی گزينه ٣
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87. گزينه 4 پاسخ صحیح است: زّود: مجهز كرده است ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ -  كاّلً من مخلوقاته: هريك از آفريده هايش ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ - خصائص: 

خصوصيات ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣  - حتّى يستفيد: تا استفاده كند ؛ نادرستی ساير گزينه ها 

88. گزينه 3 پاسخ صحیح است: نوّسع: گسرتش دهيم  ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ – الذي: كه ؛ نادرستی گزينه  ١ - كّل عمل قبیح: هر كار زشتی ؛ نادرستی گزينه  ٢

89. گزينه 1 پاسخ صحیح است: کاألنبیاء: چون پيامربان ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ -  کّل فرصة: هر فرصتی  ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ – لیشّجعوا: تا تشويق كنند 

؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤  - أن یهتّموا : اهتامم ورزند ؛ نادرستی گزينه  ٤

90. گزینه 3پاسخ صحیح است: يل: دارم؛ مکتبة کبیرة: کتابخانة بزرگی  ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 -  ما کاَن يل: نداشتم  ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 4 

ُر : هشدار داده می شود ؛ نادرستی گزينه های ١، ٣ و ٤   - حتّى  91. گزینه 2پاسخ صحیح است: للغراب صوت: کالغ صدایی دارد ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ - تُحذَّ

تبتعَد : تا دور شوند ؛ نادرستی گزينه  ٤ 

92. گزینه 4پاسخ صحیح است: أصدقاء کثیرون : دوستان زیادی ؛ نادرستی گزینه های1 و 2 و 3  - لدیك: داشته باشی  نادرستی گزینه های1 و 2 و 3 -  لتُصبح : تا 

شوی ؛   نادرستی گزینه های 1و 2

جرة: آن درخت  ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٣ – ِسّت ِمئه: ششصد  ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 93. گزینه 4پاسخ صحیح است: تلک الشَّ

94. گزینه 3پاسخ صحیح است: للتمساح طريقة غريبة: متساح شیوه عجیبی دارد ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  تنظيف: متیز کردن ؛ نادرستی گزينه  ١ -  أسنانه: دندانهایش ؛ 

نادرستی گزينه های ٢ و ٤ -  يساعده: به او کمک می کند ؛ نادرستی گزينه  ٤ – بقايا: باقی  مانده ها ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢  

95. گزينه 2پاسخ صحیح است: ملّا: زمانی كه؛ ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - رأی الطّبيب : پزشك ديد؛ ؛ نادرستی گزینه 1( - أيّن مصاب: من دچار هستم  ؛ نادرستی 

گزينه  4 -  وصفًة: نسخه ای ؛ نادرستی گزینه   4 - علی مقدار : مقداری ؛ نادرستی گزينه 3 -  حبوب: قرص ها )جمع( ؛ نادرستی گزینه 3

96. گزینه 4پاسخ صحیح است: کل املواطن: همه شهروندان ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣  -  جمیع الناس: همه مردم ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢

97. گزینه 2پاسخ صحیح است: کمصباح: همچون چراغی ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ – یهدیکم: شام را هدایت می کند ؛ نادرستی گزينه های ١، ٣ و ٤

98. گزینه 3پاسخ صحیح است: أن یجتنب: که دوری کند ؛ نادرستی گزينه های ١و ٤ – فیها: در آنها ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٤ – رّب: چه بسا ؛ نادرستی گزينه های 

١ و ٤  - مشاکل: مشکالتی ؛ نادرستی گزينه های ١و ٤ 

99. گزینه 2پاسخ صحیح است: یَجُب : واجب است  ؛ نادرستی گزينه 4 - علّی مبداراة الّناِس: بر من است مدارا کردن با مردم ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 

100. گزینه 4پاسخ صحیح است: هذا الجرس: این زنگ ؛ نادرستی گزينه  2 – علّقت: انداختم ؛ نادرستی گزينه  2 – لکي أسمع: تا بشنوم ؛ نادرستی گزينه های 2 و 

3 – أّی مکان: هر جایی ؛ نادرستی گزينه  1

101. گزینه 3پاسخ صحیح است: لیَس: نیست ؛ نادرستی گزينه های  ٢ و ٤  - أثَقل: سنگین تر ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢  

102. گزینه 4پاسخ صحیح است: العقالء: دانایان ؛ نادرستی گزينه  ٢ -  قبل أن يعزم: قبل از اینکه تصمیم بگی ؛ نادرستی ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٣ - فقد انتفع: 

سود ب ؛ نادرستیه است ؛ نادرستی گزينه  ٢ – أمر: کاری ؛ نادرستی گزينه ٣



عربی جامع کنکور انسانی

254

103. گزینه 3پاسخ صحیح است: يستيقظ: بیدار می شود ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ – قبیل: اندکی قبل از ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ -  يريدون: می خواهند ؛ 

نادرستی گزينه  ١ -  يوصلوا: برسانند ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ - بأيديهم املقتدرة: با دستان توامنندشان  ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ - االكتفاء الّذايتّ: خودکفایی ؛ 

نادرستی گزينه  ٤

104. گزینه 3پاسخ صحیح است: الحصول: دست یابی ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٤ – ندرك: درک کنیم  ؛ نادرستی گزينه  ١ – ال منلک: نداریم ؛ نادرستی گزينه  ١

105. گزینه 1پاسخ صحیح است: آتني: به من بده ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ – نرصک: نرصتت ؛ نادرستی گزينه  ٤ – أعّني: یاریم کن ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ 

106. گزینه4پاسخ صحیح است: الفشل: شكست؛ نادرستی گزينه 2 - یَخلق: می آفریند، خلق می کند ؛ نادرستی گزینه2 - فُرَصاً: فرصت هایی )جمع( ؛ نادرستی گزینه1  

-  ستستفید: استفاده خواهی ک ؛ نادرستی ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  للنجاح: برای پیروزی ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3

107. گزینه 2پاسخ صحیح است: العامل: جهان ؛ نادرستی گزينه  ١ – یقوم ب: استوار است ؛ نادرستی گزينه  ١ – لن یستطیع: نخواهد توانست ؛ نادرستی گزينه های 

١، ٣ و ٤  - تفز: رستگار می شوی ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤

108. گزینه 3پاسخ صحیح است: ال یصاب بأمر إاّل =  به چيزی دچار منی شود مگر )فقط به چيزی دچار می شود( ؛ نادرستی گزينه  1 -  أن یزداد : زیاد بشود ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 2 - لن یرتک: رها نخواهد کرد ؛ نادرستی ؛  نادرستی گزینه های 2 و 4

109. گزینه 1پاسخ صحیح است: لن يبقى: باقی نخواهد ماند ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ -  يف حلو الحیاة أو ُمرّها: در شیرینی یا تلخی زندگی ؛ نادرستی گزينه های  

٣ و ٤ – سيعربهام: از آنها خواهد گذشت ؛ نادرستی گزينه  ٢

110. گزینه 2پاسخ صحیح است: لن تستطیع: نخواهی توانست ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣  - االمتحان: اسم مفرد ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ – اطلب: بخواه ؛ 

نادرستی گزينه های ١ و ٤ – أن یوجل: به تأخیر بیندازد ؛ نادرستی گزينه  ٣ – أستاذک: استادت ؛ نادرستی گزينه  ٣

111. گزینه 1پاسخ صحیح است: مل یعلموا: ندانسته اند ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ – الرزق: روزی ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ – واژه »از او« در گزینه ٤ زائد است.

هذا جمیٌل جداً: این واقعا زیباست ؛ نادرستی گزینه 4 - عدوّک: دشمنت ؛ نادرستی گزینه 3 - أن تجعل: که بگ ؛ نادرستیانی ؛   112. گزینه 2پاسخ صحیح است: 

نادرستی گزینه های 3 و 4  -  العدواوة: دشمنی، ؛ نادرستی گزینه 1

113. گزینه 1پاسخ صحیح است: کان تََکلَّم : صحبت کرده بود ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 - صاحُب هذه الحدیقة : صاحب این باغ ؛  نادرستی گزینه های  3 و 4  

114. گزینه 2پاسخ صحیح است: البیوت : خانه ها ؛ نادرستی گزينه های 1 و 4 - بسهولة : به آسانی؛  نادرستی گزینه های 1، 3 و 4  

115. گزينه 4پاسخ صحیح است: فلیجعل : باید قراربدهد؛  نادرستی گزينه های 1 و 3 -   صدیقه الحمیم : دوست صمیمی خویش، دوست صمیمی اش ؛   نادرستی 

گزینه های 1 و 2

116. گزینه 1پاسخ صحیح است: تقصد: قصد کنی ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ – اعلم: بدان ؛  نادرستی گزينه  ٤ )این را در گزینه ٣ زائد است( -  أنّک: که تو ؛ 

نادرستی گزينه های ٢ و ٣ 

117. گزینه 1پاسخ صحیح است: یجب علینا: بر ما واجب است، بر ما الزم است ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - أن نقتصد: رصفه جویی کنیم  ؛ نادرستی گزینه 2 - حتّی 

ال نواجه: تا مواجه نشویم  ؛ نادرستی گزینه های  3 و 4 
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118. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اإلعامر و البناء: آبادانی  و ساخنت   ؛ نادرستی گزینه4  - مل یستطع: نتوانسته است  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - ینفعه: به او سود 

می رساند، یرضّه: به او رضر می رساند ؛ نادرستی گزینه 1 

119. گزینه 1پاسخ صحیح است: ما : چیزی که، آنچه  ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 - َصربنا: صرِب ما را  ؛ نادرستی گزينه 3 - ال طاقة : هیچ توانی ؛ نادرستی گزينه های 

2 و 3 و 4

120. گزینه 3پاسخ صحیح است: إن: اگر – ندرس: درس می خوانیم ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 4

121. گزینه 1 پاسخ صحیح است: كنُت أمتنَّى: آرزو می کردم ؛ نادرستی گزينه های ٢، ٣ و ٤ – يُنبِّهني: آگاه می کرد )کان اول جمله روی این فعل هم تأثیر می گذارد(  

؛ نادرستی گزينه های ٢، ٣ و ٤

122. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ما من دابة: هیچ جنبنده ای نیست ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ – علی اللّه: بر خداست ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤

123. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما ِمن شجرٍة: هیچ درختی نیست ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢ -  تُْغرَس: کاشته شود ؛ نادرستی گزينه  ٣ -  للّناس: برای مردم  ؛ 

نادرستی گزينه  ٢ – تُثمر: میوه می دهند ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٣

124. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ما أرسع: چقدر رسیع است  ؛ نادرستی گزينه  ٤ – تخريب: خراب کردن ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ – مل يتحّقق: محقق نشود 

)نشد( – مهّدٌد: تهدید کننده ؛ نادرستی گزينه  ٤

125. گزینه 1 پاسخ صحیح است: كان رجاُل هاتني القبيلتني: این دو قبیله ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ - کان يَنهبون: غارت می کردند  ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣  - 

ذلك املضيق: آن تنگه ؛ نادرستی گزينه  ٢  -  حتّى اُغلِق: تا بسته شد ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ 

126. 3 پاسخ صحیح است: أن نعلم: که بدانیم  ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٤  - هو: این است )آن است(  ؛ نادرستی گزينه  ٢

127. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُمتمّنیاً: آرزومندانه )حال( ؛ نادرستی گزينه  ١ – یُؤتَی: داده می شود  ؛ نادرستی گزينه  ٣ – ُهواتة: هوادارانش ؛ نادرستی گزينه  ٤

: دقیق تر ؛ نادرستی گزينه  ٣ -  الرّسوم: نقاشی ها  ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ - التاّمثیل الّتی : مجسمه هایی که ؛ نادرستی گزينه   128. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اَدقُّ

٣ – الثّقافات: فرهنگ ها ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤

129. گزینه 4 پاسخ صحیح است: كنت اُحّس: احساس می کردم ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ -  سوف مَتّر: خواهد گذشت ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢

130. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ليت: کاش ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ -  كنت قد تعلّمت: آموخته بودم  ؛ نادرستی گزينه های ٢، ٣ و ٤ - ال أحزن: اندوهگین 

نشوم  ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ - كّل أمر مكروه: هر کار ناپسندی ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ -  أواجهه: که با آن مواجهه می شوم ؛ نادرستی گزينه های ٢، ٣ و ٤ 

131. گزینه 2 پاسخ صحیح است: َمن: هر کس ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  َعلََّم: یاد دهد  ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ -  ال یَنُقُص: کم منی شود  ؛ نادرستی گزينه های ١ و 

٣ -  أجِر العاِمِل: پاداش انجام دهنده ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤

132. گزینه 3 پاسخ صحیح است: كان يؤكدون : تأکید می کردند  ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٤ – العىل: بزرگی  ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤  

َعنا: برای این که ما را تشویق کند  ؛ نادرستی  133. گزینه  1 پاسخ صحیح است: ال شیَء: هیچ چیزی نیست )حرف نفی جنس( ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4  - لِیُشجِّ

گزينه ها ی 2، 3 و 4  
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118. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اإلعامر و البناء: آبادانی  و ساخنت   ؛ نادرستی گزینه4  - مل یستطع: نتوانسته است  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - ینفعه: به او سود 

می رساند، یرضّه: به او رضر می رساند ؛ نادرستی گزینه 1 

119. گزینه 1پاسخ صحیح است: ما : چیزی که، آنچه  ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 - َصربنا: صرِب ما را  ؛ نادرستی گزينه 3 - ال طاقة : هیچ توانی ؛ نادرستی گزينه های 

2 و 3 و 4

120. گزینه 3پاسخ صحیح است: إن: اگر – ندرس: درس می خوانیم ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 4

121. گزینه 1 پاسخ صحیح است: كنُت أمتنَّى: آرزو می کردم ؛ نادرستی گزينه های ٢، ٣ و ٤ – يُنبِّهني: آگاه می کرد )کان اول جمله روی این فعل هم تأثیر می گذارد(  

؛ نادرستی گزينه های ٢، ٣ و ٤

122. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ما من دابة: هیچ جنبنده ای نیست ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ – علی اللّه: بر خداست ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤

123. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما ِمن شجرٍة: هیچ درختی نیست ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢ -  تُْغرَس: کاشته شود ؛ نادرستی گزينه  ٣ -  للّناس: برای مردم  ؛ 

نادرستی گزينه  ٢ – تُثمر: میوه می دهند ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٣

124. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ما أرسع: چقدر رسیع است  ؛ نادرستی گزينه  ٤ – تخريب: خراب کردن ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ – مل يتحّقق: محقق نشود 

)نشد( – مهّدٌد: تهدید کننده ؛ نادرستی گزينه  ٤

125. گزینه 1 پاسخ صحیح است: كان رجاُل هاتني القبيلتني: این دو قبیله ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ - کان يَنهبون: غارت می کردند  ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣  - 

ذلك املضيق: آن تنگه ؛ نادرستی گزينه  ٢  -  حتّى اُغلِق: تا بسته شد ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ 

126. 3 پاسخ صحیح است: أن نعلم: که بدانیم  ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٤  - هو: این است )آن است(  ؛ نادرستی گزينه  ٢

127. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُمتمّنیاً: آرزومندانه )حال( ؛ نادرستی گزينه  ١ – یُؤتَی: داده می شود  ؛ نادرستی گزينه  ٣ – ُهواتة: هوادارانش ؛ نادرستی گزينه  ٤

: دقیق تر ؛ نادرستی گزينه  ٣ -  الرّسوم: نقاشی ها  ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ - التاّمثیل الّتی : مجسمه هایی که ؛ نادرستی گزينه   128. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اَدقُّ

٣ – الثّقافات: فرهنگ ها ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤

129. گزینه 4 پاسخ صحیح است: كنت اُحّس: احساس می کردم ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ -  سوف مَتّر: خواهد گذشت ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢

130. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ليت: کاش ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ -  كنت قد تعلّمت: آموخته بودم  ؛ نادرستی گزينه های ٢، ٣ و ٤ - ال أحزن: اندوهگین 

نشوم  ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ - كّل أمر مكروه: هر کار ناپسندی ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ -  أواجهه: که با آن مواجهه می شوم ؛ نادرستی گزينه های ٢، ٣ و ٤ 

131. گزینه 2 پاسخ صحیح است: َمن: هر کس ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  َعلََّم: یاد دهد  ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ -  ال یَنُقُص: کم منی شود  ؛ نادرستی گزينه های ١ و 

٣ -  أجِر العاِمِل: پاداش انجام دهنده ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤

132. گزینه 3 پاسخ صحیح است: كان يؤكدون : تأکید می کردند  ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٤ – العىل: بزرگی  ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤  

َعنا: برای این که ما را تشویق کند  ؛ نادرستی  133. گزینه  1 پاسخ صحیح است: ال شیَء: هیچ چیزی نیست )حرف نفی جنس( ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4  - لِیُشجِّ

گزينه ها ی 2، 3 و 4  
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134. گزینه 4 پاسخ صحیح است: كان يُشاِهدون: مشاهده می کردند  ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 - ِفلامً : فیلمی ؛ نادرستی گزينه  2 - عن حياِة الّدالفني: از زندگی 

دلفین ها ؛ نادرستی گزينه های 1 و 2-  َدورِها: نقششان ؛ نادرستی گزينه  1

ل إاّل:  ثبت منی کند ... مگر )فقط ثبت می کند( ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 -  صدیقتي املجّدة: دوست تالشگرم ؛ نادرستی  135. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال تُسجِّ

گزينه های 3 و 4 - دفرتها: دفرتش ؛ نادرستی گزينه  4

136. گزینه 2 پاسخ صحیح است: يف دقائق املسابقة االنتهائيّة: در دقائق پایانی مسابقه؛ نادرستی گزينه های 1 و 2 -  قّوة عجيبة: قدرت عجیبی ؛ نادرستی گزينه های 
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گزينه های 1 و 4 
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143. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال تنظر: نگاه نکن ؛ نادرستی گزينه  3 -  إىل صغر: به کوچکی ؛ نادرستی گزينه  3 - هذه النملة الصغرية: این مورچه کوچک  ؛ نادرستی 

گزينه های 3 و 4 - صانعة كبرية: سازنده ای بزرگ  ؛ نادرستی گزينه  2 - مهندسة حاذقة: مهندسی ماهر ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4
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146. گزينه 2 پاسخ صحیح است: ال تَهنوا: سست نشوید ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - و أنتم األعلوَن: در حالی که شام برترید )حال جمله( ؛ نادرستی گزينه های 

1، 3 و 4

147. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال يَحزنْني: نباید مرا ناراحت کند  ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3  - عّني: در مورد من  ؛ نادرستی گزينه  1 - جاهلني،: جاهالنه ؛ نادرستی 
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148. گزينه 4 پاسخ صحیح است: الّزکاة:  زکات ؛ نادرستی گزينه 3 )زكات خود( نادرست است. -  و هم راکعوَن: در حالی که در رکوع هستند ؛ نادرستی گزينه های 

1 و 2  
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149. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کاَن تَصادَم: تصادف کرده بود  - بسیّارة: با ماشینی  ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 - فی الّشارع: در خیابان ؛ نادرستی گزينه  ٢ – هو 

يف وضع حرج: او در حالت بحرانی است ؛ نادرستی گزينه  3

150. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الطّالب الّناجح: دانش آموز موفق ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 -  كان يُحيص: می شمرد ؛ نادرستی گزينه  4  - َمشاكل: مشکالتی ؛ 

نادرستی گزينه  4  - كان قد تخلَّص: رها شده بود ؛ نادرستی گزينه  4

151. گزينه 4 پاسخ صحیح است: ُخرافات:  خرافاتی )نكره( ؛ نادرستی گزینه 2 - نَِعیش : زندگی می کنیم. ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3

152. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کّل: هر ؛ نادرستی گزينه  3 -  اآلخرین: دیگران را ؛ نادرستی گزينه  3 -  أحسن األعامل: بهرتین کارها  ؛ نادرستی گزينه  4 – یستفید: 

بهره می برد  ؛ نادرستی گزينه  1 – منها: از آن ؛ نادرستی گزينه  1

153. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال فرخ: هیچ جوجه ای ... نیست ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 -  یتعلّم: یاد بگیرد  ؛ نادرستی گزينه  2 - أن یقذف نفسه: خودش را 

بیندازد  ؛ نادرستی گزينه  2 

154. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أحد الجبال املُقّدسة: کوههای مقدس ؛ نادرستی گزينه  3 – الواقع: واقع است ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - کان یتَبّعد: عبادت می کرد 

؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 - غارِه حراء: غار حرایش ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4

155. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یؤثّر علیها تأثیراً: به گونه ای تأثیر می گذارد ؛ نادرستی گزينه های 1 و 2  - تبادل اللغات ... یوثر علیها: جابجایی کلامت بر آنها اثر 

می گذارد )یوثر نقش خرب را دارد( ؛ نادرستی گزينه  3

156. گزینه 4 پاسخ صحیح است: كان يُراقب: مراقبت می کرد ؛ نادرستی گزينه  1 -  كان يُراقب مراقبة: بی گامن مراقبت می کرد ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 3 - كانت 

تَتغّذى: تغذیه می کردند ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 3 -  هذه سّنة الطبيعة: این قانون طبیعت است ؛ نادرستی گزينه های 1 و 2

157. گزینه 1 پاسخ صحیح است: استقّر: استقرار یافت ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - األوضاع: اوضاع ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 -  دعا الّناس: مردم را دعوت کرد 

؛ نادرستی گزينه های 2 و 3

موا: از پیش بفرستید ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 – ألنفسكم: برای  158. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ما: هرچه )حرف نفی نیست( ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 –  تَُقدِّ

خودتان؛ نادرستی گزينه  2 – خري: خوبی  ؛ نادرستی گزينه  1 – تَجدوُه: آن را می یابید ؛ نادرستی گزينه های 1، 3 و 4

159. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الحّصة الثّانية: زنگ دوم ؛ نادرستی گزينه  2 -  سأل: سوال کرد ؛ نادرستی گزينه های 1 و 2 -  كان يجلس: می نشست  ؛ نادرستی 

گزينه های 1 و 2 - آِخَر : انتها ؛ نادرستی گزينه  3 - مل يستطع: نتوانست ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 

160. گزینه 4 پاسخ صحیح است: عقائد: عقاید  ؛ نادرستی گزينه 1 )واژه این زائد است( - تَدُعونا: ما را فرا می خواند )نا: مفعول است( ؛ نادرستی گزينه 3 - أحسِن 

د: دور می کند  ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 3 ا : نیکوترین  ؛ نادرستی گزينه 2- أو أسوئها: یا بدترین آن ها  ؛ نادرستی گزينه 1 -  تُبعِّ

161. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تََكلََّم: صحبت کرد ؛ نادرستی گزينه های 1 و 4 – ليَدرُسوا: باید درس بخوانند ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4  - أيّام: روزها ؛ نادرستی 

گزينه  1

162. گزینه 2 پاسخ صحیح است: كان يَظّن: گامن می کرد ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 – تَشاء: می خواهند ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 -  ُعداة: دشمنان ؛ نادرستی 

گزينه های 3 و 4
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162. گزینه 2 پاسخ صحیح است: كان يَظّن: گامن می کرد ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 – تَشاء: می خواهند ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 -  ُعداة: دشمنان ؛ نادرستی 

گزينه های 3 و 4
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163. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أن نحرتم: احرتام بگذاریم ؛ نادرستی گزينه  3 -  كّل من: هر کس  ؛ نادرستی گزينه های 1 و 4 -  لنا: برای ما  ؛ نادرستی گزينه های  

1 و 3- هذا العمُل الحسن: این عمل نیکو ؛ نادرستی گزينه های 1 و 4  - عند: نزد ؛ نادرستی گزينه  1 

164. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أحُد : یکی ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 – ذنوب: گناهان ؛ نادرستی گزينه  3 

165. گزینه  3 پاسخ صحیح است: وجدُت : یافتم  ؛ نادرستی   گزینه های 1 و 4 -  مصدٍر :  منبعی )نكره(  ؛ نادرستی   گزینه های 1 و 2  -  تقرَُب : نزدیک شود  ؛ 

نادرستی   گزینه 2 - تبتعَد َعّنا: از ما دور شود ؛ نادرستی   گزینه  2 - در گزينه 4 واژه همه در برای همه زائد است.

166. گزینه 1 پاسخ صحیح است: قال: گفت ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - قوالً سديداً : سخنی استوار ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 -  زماليئ: هم شاگردیهایم ؛ نادرستی 

گزينه  2 -  یدعو: فرا می خوانَد ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3

167. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أوَصی: سفارش کرد  ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - أن ال أنىَس: که فراموش نکنم ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 - أكوَن: باشم ؛ نادرستی 

گزينه  4

ثَنا: سخن گفته است  ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 – سرية: روش ؛ نادرستی گزينه  1 - أقوامهم الكافرين: اقوام کافرشان ؛  168. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قد َحدَّ

نادرستی گزينه  3 

169. گزینه 1 پاسخ صحیح است: هذان الّنوعان: اين دو نوع ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 -  كلُّ منهام: هريك از آن ها ؛ نادرستی گزينه های  2 و 4 

170. گزینه 2 پاسخ صحیح است: كانَت تَدعو: دعوت می کرد – لَفهم: براي درك ؛ نادرستی گزينه  3 -  هذا العمُل: اين كار ؛ نادرستی گزينه  1 – جامعات: دانشگاه ها 

ول: دولت ها ؛ نادرستی گزينه  4   ؛ نادرستی گزينه  3 -  الدُّ

171. گزینه 3 پاسخ صحیح است: قد نُِقلْت: منتقل شده است؛ نادرستی گزينه  2 -  ألفاٌظ فارسية كثريٌة: کلامت فارسی بسیاری؛ نادرستی گزينه های 1 و 2 -   حتّى 

تُسهَّل: تا آسان شود  ؛ نادرستی گزينه  4

172. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أْشَهر: مشهورترین  ؛ نادرستی گزينه 3 - مستشقی = مشتشقین: مستشقان، خاورشناسان   ؛ نادرستی   گزینه های 1 و 2  - و کانَت 

تَْقِدُر : ومی توانست  ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 -  محارضاتها العلمیّة: سخرنانی های علمی خود  ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 3 

173. گزینه 2 پاسخ صحیح است: بعض األدویة: بعضی داروها ؛ نادرستی گزينه های 4 - وصفة الطّبیب: نسخه پزشک ؛ نادرستی گزينه  1 -  ال تسمح: اجازه منی دهد 

؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 

يّاُح: گردشگران ؛ نادرستی گزينه  2 -   نهر: رودی ؛ نادرستی گزينه  4 – تَسبُح: شنا می کردند  174. گزینه 1 پاسخ صحیح است: جلَس: نشستند ؛ نادرستی گزينه  3 – السُّ

)جمله وصفی( ؛ نادرستی گزينه  2

175. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کّل یوٍم: هر روز  ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - أرکَُب : سوار می شوم )فعل مضارع( ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - حتّی أِصَل : تا 

برسم  ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 -  بیتنا: خانه مان ؛ در گزینه های 3 و 4 ضمري ترجمه نشده است. - الثامنة إاّل ُربعاً: یک ربع به هشت مانده  ؛ نادرستی   گزینه 2

176. گزینه 3 پاسخ صحیح است: يَسألونَک: از تو می پرسند ؛ نادرستی گزينه های 1 و 4 – َسأتلو: خواهم خواند ؛ نادرستی گزينه های 1 و 2  

177. گزینه 1 پاسخ صحیح است: عملَك: کارت ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 – مشكلة: مشکلی  ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 - يف الحياة: در زندگی ؛ نادرستی گزينه های 

2 و 4 
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178. گزینه 4 پاسخ صحیح است: يَسألُنا: از ما می خواهد ؛ نادرستی گزينه های 1 و 2 - أن ال نَتََدّخَل: که دخالت نکنیم ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 – التُّهِم: تهمت ها 

؛ نادرستی گزينه  2 – تعرضنا: ما را قرار می دهد ؛ نادرستی گزينه  3

179. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ارَسِعوا: بشتابید ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 – شاّب: جوانی ؛ نادرستی گزينه  2 -  ال يَعلم: منی داند؛ نادرستی گزينه  1 - ليك تُنقذوه: 

تا او را نجات دهید ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 – أن یرتفع: باال بیاید ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3

180. گزینه 4 پاسخ صحیح است: رُُسل: پیامربان ؛ نادرستی گزينه  2 - مل يُفرِّقوا: فرق نگذاشته اند ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 -  أحٍد منهم: هیچ یک از آن ها  ؛ نادرستی 

گزينه  2 - سوف يُؤيت: خواهد داد  ؛ نادرستی گزينه های 1 و 2 

181. گزينه 3 پاسخ صحیح است: كانت تدعو : دعوت می کرد ؛ نادرستی گزينه های  2 و 4 )در شمن ضمیر متصل به »معلم« در گزینه 2 زائد است( - التلميذات: 

دانش آموزان ؛ نادرستی گزينه  1 -  البحث: پژوهش  ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 -  أرسار: رازها ؛ نادرستی گزينه  4 - حتّى يفهمن: تا بفهمند ؛ نادرستی گزينه  2- 

»حقائق« جمع است که در گزینه 4 به صورت مفرد آمده است. 

182. گزينه 4 پاسخ صحیح است: أولئك التلميذات: آن دانش آموزان  ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 - مل ينجحن: موفق نشدند  ؛ نادرستی گزينه های 1 و 2 -  ضمیر 

متصل به »امتحانات« در گزینه 1 ترجمه نشده -  مل يدرسن: درس نخواندند ؛ نادرستی گزينه های 1 و 2

183. گزينه 4 پاسخ صحیح است: أفضِل خصالی الخاّصِه: بهرتین ویژگی های ویژه من  ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 3 – مختلف البضائًع: کاالهای مختلف ؛ نادرستی 

گزينه  3

184. گزينه 2 پاسخ صحیح است: هناک: وجود دارد ؛ نادرستی گزينه  1 -  یقوم ب     : انجام می دهند ؛ نادرستی گزينه های 1، 3 و 4 – العلامء: دانشمندان ؛ نادرستی 

گزينه های 1 و 3 -  أبحاث علمیّة مهمة: تحقیقات علمی مهم؛ نادرستی گزينه های 1 و 4   

185. گزينه 1 پاسخ صحیح است: تَِعُد : وعده می دهی ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - الّنجاح : موفقیت؛ نادرستی گزينه 4 -  أنت ناجٌح: تو موفقی ؛ نادرستی گزينه های 

2 و 3 

)وعد، یَعد: وعده داد / عاد، یَعود: بازگشت(

186. گزينه 4 پاسخ صحیح است: هو الّذی: کسی است ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 3  -  نزل: فرود آید؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 -   البالُء: مصیبت ؛ نادرستی گزينه  

1 -  اعتربه: آن را بشامر می آورد  ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 3

187. گزينه 4 پاسخ صحیح است: واژه »همه« در گزینه 2 زائد است. - کلامت وجیزة: کلامتی مخترص  ؛ نادرستی گزينه  3 – من  خالل: از طریق ؛ نادرستی گزينه های 

1، 2 و 3

188. گزينه 4 پاسخ صحیح است: ال تتّقدم: پیشفت منی کند؛ نادرستی سایر گزينه ها -   نحو الکامل و الرّشد: به سوی کامل و رشد ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 - 

بجناَحی ... = جناحین: با بال های ) با دو بال( ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3

189.  گزينه 2 پاسخ صحیح است: أن تکون له: داشته باشد ؛ نادرستی گزينه های 1، 3 و 4 – فیها: در آن ؛ نادرستی گزينه های 1 و 4 – نفسه: خودش را ؛ نادرستی 

گزينه های 1 و 3

190. گزينه 3 پاسخ صحیح است: األم: مادر ؛ نادرستی گزينه  2 - کانَت تَحمی: حامیت می کرد  ؛ نادرستی گزينه  4 -  و )کانت( تَقول : و می گفت ؛ نادرستی گزينه های 

1 و 4 -  تُبعدک: تو را دور می کند  ؛ نادرستی گزينه  2
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178. گزینه 4 پاسخ صحیح است: يَسألُنا: از ما می خواهد ؛ نادرستی گزينه های 1 و 2 - أن ال نَتََدّخَل: که دخالت نکنیم ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 – التُّهِم: تهمت ها 

؛ نادرستی گزينه  2 – تعرضنا: ما را قرار می دهد ؛ نادرستی گزينه  3

179. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ارَسِعوا: بشتابید ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 – شاّب: جوانی ؛ نادرستی گزينه  2 -  ال يَعلم: منی داند؛ نادرستی گزينه  1 - ليك تُنقذوه: 

تا او را نجات دهید ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 – أن یرتفع: باال بیاید ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3

180. گزینه 4 پاسخ صحیح است: رُُسل: پیامربان ؛ نادرستی گزينه  2 - مل يُفرِّقوا: فرق نگذاشته اند ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 -  أحٍد منهم: هیچ یک از آن ها  ؛ نادرستی 

گزينه  2 - سوف يُؤيت: خواهد داد  ؛ نادرستی گزينه های 1 و 2 

181. گزينه 3 پاسخ صحیح است: كانت تدعو : دعوت می کرد ؛ نادرستی گزينه های  2 و 4 )در شمن ضمیر متصل به »معلم« در گزینه 2 زائد است( - التلميذات: 

دانش آموزان ؛ نادرستی گزينه  1 -  البحث: پژوهش  ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 -  أرسار: رازها ؛ نادرستی گزينه  4 - حتّى يفهمن: تا بفهمند ؛ نادرستی گزينه  2- 

»حقائق« جمع است که در گزینه 4 به صورت مفرد آمده است. 

182. گزينه 4 پاسخ صحیح است: أولئك التلميذات: آن دانش آموزان  ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 - مل ينجحن: موفق نشدند  ؛ نادرستی گزينه های 1 و 2 -  ضمیر 

متصل به »امتحانات« در گزینه 1 ترجمه نشده -  مل يدرسن: درس نخواندند ؛ نادرستی گزينه های 1 و 2

183. گزينه 4 پاسخ صحیح است: أفضِل خصالی الخاّصِه: بهرتین ویژگی های ویژه من  ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 3 – مختلف البضائًع: کاالهای مختلف ؛ نادرستی 

گزينه  3

184. گزينه 2 پاسخ صحیح است: هناک: وجود دارد ؛ نادرستی گزينه  1 -  یقوم ب     : انجام می دهند ؛ نادرستی گزينه های 1، 3 و 4 – العلامء: دانشمندان ؛ نادرستی 

گزينه های 1 و 3 -  أبحاث علمیّة مهمة: تحقیقات علمی مهم؛ نادرستی گزينه های 1 و 4   

185. گزينه 1 پاسخ صحیح است: تَِعُد : وعده می دهی ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - الّنجاح : موفقیت؛ نادرستی گزينه 4 -  أنت ناجٌح: تو موفقی ؛ نادرستی گزينه های 

2 و 3 

)وعد، یَعد: وعده داد / عاد، یَعود: بازگشت(

186. گزينه 4 پاسخ صحیح است: هو الّذی: کسی است ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 3  -  نزل: فرود آید؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 -   البالُء: مصیبت ؛ نادرستی گزينه  

1 -  اعتربه: آن را بشامر می آورد  ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 3

187. گزينه 4 پاسخ صحیح است: واژه »همه« در گزینه 2 زائد است. - کلامت وجیزة: کلامتی مخترص  ؛ نادرستی گزينه  3 – من  خالل: از طریق ؛ نادرستی گزينه های 

1، 2 و 3

188. گزينه 4 پاسخ صحیح است: ال تتّقدم: پیشفت منی کند؛ نادرستی سایر گزينه ها -   نحو الکامل و الرّشد: به سوی کامل و رشد ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 - 

بجناَحی ... = جناحین: با بال های ) با دو بال( ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3

189.  گزينه 2 پاسخ صحیح است: أن تکون له: داشته باشد ؛ نادرستی گزينه های 1، 3 و 4 – فیها: در آن ؛ نادرستی گزينه های 1 و 4 – نفسه: خودش را ؛ نادرستی 

گزينه های 1 و 3

190. گزينه 3 پاسخ صحیح است: األم: مادر ؛ نادرستی گزينه  2 - کانَت تَحمی: حامیت می کرد  ؛ نادرستی گزينه  4 -  و )کانت( تَقول : و می گفت ؛ نادرستی گزينه های 

1 و 4 -  تُبعدک: تو را دور می کند  ؛ نادرستی گزينه  2
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191. گزينه 4 پاسخ صحیح است: الّناُس : مردم ؛ نادرستی گزينه  2 – کالمِهم: سخنشان ؛ نادرستی گزينه  2 – حسن کالمهم: خوبی سخنشان  ؛ نادرستی گزينه های 1 

و 2 -  افتخَر: افتخار منایند ؛ نادرستی گزينه  1 - افتِخر: افتخار کن  ؛ نادرستی گزينه های  2 و 3 

192. گزينه 2 پاسخ صحیح است: ال یُحّمل: تحمیل می كنند ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 -  واژه »املعلّمون« در گزينه 1 ترجمه نشده است – الواجبات: تكاليف ؛ 

نادرستی گزينه های  3 و 4 

193. گزينه 4 پاسخ صحیح است: أصلی و فصيل: اصل و نسب من ؛ نادرستی گزينه  3 -  أصل الفتی: اصل جوان ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 -  قد حصل: به دست 

آورده است ؛ نادرستی گزينه های 1 و 2 

194. گزينه 2 پاسخ صحیح است: قد تُبیَّن: گاهی بيان می شود ؛ نادرستی گزينه های 1، 3 و 4 -  دراسات: پژوهش ها ؛ نادرستی گزينه  3 -  العلامء: دانشمندان ؛ 

نادرستی گزينه  1 – در گزینه 4 ارکان جمله درست بیان نشده است. 

195. گزينه 4 پاسخ صحیح است: حاول: تالش کرد ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 -  الرجل: مرد ؛ نادرستی گزينه های 1و 2 - أن یُصلح: اصالح کند ؛ نادرستی گزينه های 

2 و 3 – ذنباً: گناه ؛ نادرستی گزينه  3

196. گزينه 4 پاسخ صحیح است: فی أحدی من هذه األیّام الحارة: در یکی از این روزهای گرم ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 3 – جئت: آمدم ؛ نادرستی گزينه های 2 

و 3 -  تکلّمت: صحبت کردم  ؛ نادرستی گزينه های 1،  2 و 3 

197. گزينه 3 پاسخ صحیح است: شاهدت: دیدم ؛ نادرستی گزينه  2 -  له قرون جمیلة: که شاخ های زیبایی داشت  ؛ نادرستی گزينه های  1، 2 و 4 - ألصیده: تا او 

را شکار کنم ؛ نادرستی گزينه  4

198. گزينه 1 پاسخ صحیح است: اُطلبوا: بجویید ؛ نادرستی گزينه  2 – تََزیَّنوا: آراسته شوید ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 – تواَضعوا: فروتنی کنید ؛ نادرستی گزينه های 

2 و 3 – تََعلَّمتُم: آموختید ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 

199. گزينه 4 پاسخ صحیح است: ال تحبّون: دوست ندارید ؛ نادرستی گزينه  2 -  أن تعارشوا: معارشت کنید؛ نادرستی گزينه های  2 و 3 -  یجالسوَن: همنشینی می کنند 

؛ نادرستی گزينه های 1 و 2 -  یشاورونهم: با آنها مشورت می کنند ؛ نادرستی گزينه های 1 و 2 

200. گزينه 3 پاسخ صحیح است: واِجهوا: روبه رو شوید ؛ نادرستی گزينه  4 -  حقائق الحیاة املَرة: حقایق تلخ زندگی  ؛ نادرستی گزينه های 1 و 2 – الغامضة: پیچیده؛ 

نادرستی گزينه های  1، 2 و 4

201. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قد نش: گسرتانده است ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ – خزائن: گنجينه ها ؛ نادرستی گزينه  ١ – علومه: علومش ؛ نادرستی گزينه  

٣ – یفتح: باز می كند ؛ نادرستی گزينه های ١، ٣ و ٤ -  رحمته: رحمتش ؛ نادرستی گزينه  ١

202. گزینه 4 پاسخ صحیح است: هذا الطائر: اين پرنده ؛ نادرستی گزينه  ١ – ُسّمی: ناميده شده است ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ -  یُسمع: شنيده می شود ؛ نادرستی 

گزينه های ١، ٢ و ٣ – طنین: صدايی ؛ نادرستی گزينه  ٢ 

203. گزینه 1 پاسخ صحیح است: َمَنحنی: به من بخشيد؛ نادرستی گزينه  ٢ – ُمواصلة: ادامه ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤  الجهد: تالش ؛ نادرستی گزينه  ٢

204. گزینه 2 پاسخ صحیح است: املفیدة: سودمند ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  املوجودة: موجود؛ نادرستی گزينه های ١، ٣ و ٤ -  تُقّدم: می دهد ؛ نادرستی گزينه های ١ و 

٤ - طاقة و سالمة: نريو و سالمتی ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ - تُبید: از بني می برد؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤
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205. گزینه 3 پاسخ صحیح است: الّناس: مردم ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ – لذلک: برای اين ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ – یحبسونه: او را زندانی می كنند؛ نادرستی 

گزينه ٢ -   ولکن: اما ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ – تغریده: آواز خواندنش ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ – أحسن: بهرت ؛ نادرستی گزينه  ٢

206. گزینه 2 پاسخ صحیح است: هذا األمر: اين امر؛ نادرستی گزينه  ١ -  هؤالء: اين ها ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ -  طاّلٌب مجتهدون: دانش آموزانی كوشا ؛ نادرستی 

گزينه های ٣ و ٤ – یُکرمونهم" آنها را گرامی می دارند ؛ نادرستی گزينه  ٣

ح: جا باز كرد ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٣ – أجلسه: او را نشاند؛ نادرستی گزينه  ٢ - رّحب: خوش آمد گفت؛ نادرستی  207. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تََفسَّ

گزينه های ١، ٢ و ٣

208. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یعظوننا: به ما پند می دهند ؛ نادرستی گزينه  ٤ – یطلبون: می خواهند؛ نادرستی گزينه  ٤ – نَدرس: درس بخوانيم ؛ نادرستی گزينه های 

٣ و ٤ – جیّداً: خوب ؛ نادرستی گزينه  ٢ – لنجعل: بايد قرار دهيم ؛ نادرستی گزينه  ٤ أقوال: سخنان؛ نادرستی گزينه  ٣ 

209. گزینه 2 پاسخ صحیح است: سّجرنا: روشن كرديم ؛ نادرستی گزينه  ٤ – رأینا: ديديم؛ نادرستی گزينه های ١، ٣ و ٤ – أّن: كه ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ - الّنار 

ُمحرقة: آتش سوزان است ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ – شدیداً: سخت ؛ نادرستی گزينه  ١ – تَرکناها: آن را رها كرديم ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ 

210. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ذي نور و حرارة: دارای نور و حرارت ؛ نادرستی گزينه  ٤ - ضوًء: نوری  ؛ نادرستی گزينه  ٣ - مصدٍر: منبعی ؛ نادرستی گزينه های ١ 

و ٤ - ال حرارة فیه: هيچ حرارتی ندارد ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ 

211. گزینه 1 پاسخ صحیح است: آتِنا: به ما بده ؛ نادرستی گزينه  ٢ -  ما: آنچه ؛ نادرستی گزينه  ٣ -  وعدتنا: به ما وعده دادی ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ - رُسل: 

پيامربان ؛ نادرستی گزينه  ٤

212. گزینه 3 پاسخ صحیح است: االهتامم: توجه  ؛ نادرستی گزينه  ٢ – شخصية مفرد است كه در گزينه ٢ به صورت جمع ترجمه شده است. - تربیٍة: تربيتی )نكره(؛ 

نادرستی گزينه های ١ و ٤ - تقوم: استوار است ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ – واژه»مهم« در گزينه1 زائد است 

213. گزینه 4 پاسخ صحیح است: طغاة: طغيانگران  ؛ نادرستی گزينه  ٢ – ال ننحن: تسليم نشويم ؛ نادرستی گزينه  ١ – سیأتینا: برای ما خواهد آمد ؛ نادرستی ساير 

گزينه ها  - نرص مبین: ياری آشكاری ؛ نادرستی گزينه  ١

214. گزینه 4 پاسخ صحیح است: نرید: می خواهيم  ؛ نادرستی گزينه  ٢  - أن نُهدی : هديه دهيم ؛ نادرستی گزينه  ٣  - لنصرب: بايد صرب كنيم  ؛ نادرستی گزينه های 

١ و ٣  - ضمري »نا« در گزينه 1 ترجمه نشده است.

215. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یَفتَخُر: افتخار می كند ؛ نادرستی گزينه  ٤ – واژه «قطعا« در گزينه ٢ زائد است. – ليس: نيست؛ نادرستی گزينه  ١

216 . گزینه 1 پاسخ صحیح است: سیغفُر: خواهد آمرزيد ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ -   جمیع الذنوب: همه گناهان  ؛ نادرستی گزينه  ٢ – سوی: به جز ؛ نادرستی 

گزينه  ٤ 

217. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تَعّود: عادت كردند ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٤ – طریقهم: راهشان ؛ نادرستی گزينه  ٢ 

218. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کاَن قد تعّودوا: عادت كرده بودند ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ – واژه »تقديم« در گزينه ١ ترجمه نشده است. - همچنني واژه 

»خود« در گزينه ٢ زائد است 

219. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الکسالة و الخمول : تنبلی و سستی ؛ نادرستی گزينه  ١ – الفرص: فرصت ها ؛ نادرستی گزينه  ٣ -  در حیاتنا: در زندگيامن؛ نادرستی 

گزينه های ٢ و ٣
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205. گزینه 3 پاسخ صحیح است: الّناس: مردم ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ – لذلک: برای اين ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ – یحبسونه: او را زندانی می كنند؛ نادرستی 

گزينه ٢ -   ولکن: اما ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ – تغریده: آواز خواندنش ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ – أحسن: بهرت ؛ نادرستی گزينه  ٢

206. گزینه 2 پاسخ صحیح است: هذا األمر: اين امر؛ نادرستی گزينه  ١ -  هؤالء: اين ها ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ -  طاّلٌب مجتهدون: دانش آموزانی كوشا ؛ نادرستی 

گزينه های ٣ و ٤ – یُکرمونهم" آنها را گرامی می دارند ؛ نادرستی گزينه  ٣

ح: جا باز كرد ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٣ – أجلسه: او را نشاند؛ نادرستی گزينه  ٢ - رّحب: خوش آمد گفت؛ نادرستی  207. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تََفسَّ

گزينه های ١، ٢ و ٣

208. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یعظوننا: به ما پند می دهند ؛ نادرستی گزينه  ٤ – یطلبون: می خواهند؛ نادرستی گزينه  ٤ – نَدرس: درس بخوانيم ؛ نادرستی گزينه های 

٣ و ٤ – جیّداً: خوب ؛ نادرستی گزينه  ٢ – لنجعل: بايد قرار دهيم ؛ نادرستی گزينه  ٤ أقوال: سخنان؛ نادرستی گزينه  ٣ 

209. گزینه 2 پاسخ صحیح است: سّجرنا: روشن كرديم ؛ نادرستی گزينه  ٤ – رأینا: ديديم؛ نادرستی گزينه های ١، ٣ و ٤ – أّن: كه ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ - الّنار 

ُمحرقة: آتش سوزان است ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ – شدیداً: سخت ؛ نادرستی گزينه  ١ – تَرکناها: آن را رها كرديم ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ 

210. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ذي نور و حرارة: دارای نور و حرارت ؛ نادرستی گزينه  ٤ - ضوًء: نوری  ؛ نادرستی گزينه  ٣ - مصدٍر: منبعی ؛ نادرستی گزينه های ١ 

و ٤ - ال حرارة فیه: هيچ حرارتی ندارد ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ 

211. گزینه 1 پاسخ صحیح است: آتِنا: به ما بده ؛ نادرستی گزينه  ٢ -  ما: آنچه ؛ نادرستی گزينه  ٣ -  وعدتنا: به ما وعده دادی ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ - رُسل: 

پيامربان ؛ نادرستی گزينه  ٤

212. گزینه 3 پاسخ صحیح است: االهتامم: توجه  ؛ نادرستی گزينه  ٢ – شخصية مفرد است كه در گزينه ٢ به صورت جمع ترجمه شده است. - تربیٍة: تربيتی )نكره(؛ 

نادرستی گزينه های ١ و ٤ - تقوم: استوار است ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ – واژه»مهم« در گزينه1 زائد است 

213. گزینه 4 پاسخ صحیح است: طغاة: طغيانگران  ؛ نادرستی گزينه  ٢ – ال ننحن: تسليم نشويم ؛ نادرستی گزينه  ١ – سیأتینا: برای ما خواهد آمد ؛ نادرستی ساير 

گزينه ها  - نرص مبین: ياری آشكاری ؛ نادرستی گزينه  ١

214. گزینه 4 پاسخ صحیح است: نرید: می خواهيم  ؛ نادرستی گزينه  ٢  - أن نُهدی : هديه دهيم ؛ نادرستی گزينه  ٣  - لنصرب: بايد صرب كنيم  ؛ نادرستی گزينه های 

١ و ٣  - ضمري »نا« در گزينه 1 ترجمه نشده است.

215. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یَفتَخُر: افتخار می كند ؛ نادرستی گزينه  ٤ – واژه «قطعا« در گزينه ٢ زائد است. – ليس: نيست؛ نادرستی گزينه  ١

216 . گزینه 1 پاسخ صحیح است: سیغفُر: خواهد آمرزيد ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ -   جمیع الذنوب: همه گناهان  ؛ نادرستی گزينه  ٢ – سوی: به جز ؛ نادرستی 

گزينه  ٤ 

217. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تَعّود: عادت كردند ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٤ – طریقهم: راهشان ؛ نادرستی گزينه  ٢ 

218. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کاَن قد تعّودوا: عادت كرده بودند ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ – واژه »تقديم« در گزينه ١ ترجمه نشده است. - همچنني واژه 

»خود« در گزينه ٢ زائد است 

219. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الکسالة و الخمول : تنبلی و سستی ؛ نادرستی گزينه  ١ – الفرص: فرصت ها ؛ نادرستی گزينه  ٣ -  در حیاتنا: در زندگيامن؛ نادرستی 

گزينه های ٢ و ٣
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220. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کان قد شّجع: تشويق كرده بود ؛ نادرستی گزينه های 2، 3 و 4 - اکتساب العلم: كسب علم ؛ نادرستی گزينه  ٢ - تقّدموا : پيشفت 

كردند ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ – العلوم: دانش ها  ؛ نادرستی گزينه  ٤ – املاضیة: گذشته ؛ نادرستی گزينه  ٢

221. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ذُکرت: ذكر شد ؛ نادرستی گزينه های  1 و 4  - فی القرآن: در قرآن ؛ نادرستی گزينه  ١ – لیهدی: تا هدايت كند  ؛ نادرستی گزينه های  

« در گزينه 4 ترجمه نشده است. ١ و ٢  - بها: با آن ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ – واژه »کلَّ

222. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یقذف: می اندازد  ؛ نادرستی گزينه  ٢  - نفسه: خودش  ؛ نادرستی گزينه  ٢  -  یستخدم: به كار می گريد  ؛ نادرستی گزينه های ٢، ٣ 

و ٤ - »عندما« در گزينه ٣ نادرست ترجمه شده است.

223. گزینه 3 پاسخ صحیح است: کّل امری: هر انسانی  ؛ نادرستی گزينه  ١ – ما: چيزی كه ؛ نادرستی گزينه  ١ -  یُحِسُنه: آن را خوب انجام می دهد ؛ نادرستی 

گزينه های ١، ٢ و ٤

224. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال نجد: منی يابيم  ؛ نادرستی گزينه  ٣ - يشئاً أعجب: چيزی عجيب تر  ؛ نادرستی گزينه  ٣ -  یُشّجع: تشويق می كنند ؛ نادرستی 

گزينه های ١ و ٢ -  فریَقهم املحبوب: تيم محبوب شان ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣

225. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما کان یمدح: خودستايی منی كرد ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ -  )كان( الیُقلّل: منی كاست ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٣

226. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إمّنا: فقط، تنها  ؛ نادرستی گزينه  ٤ – إذا: زمانی که ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  ذُکر: ذکر شود ؛ نادرستی گزينه های ١، ٣ و ٤ 

227. گزینه 4 پاسخ صحیح است: َحِسَب: پنداشتند  ؛ نادرستی گزينه  ٢ - أن یقولوا : بگویند ؛ نادرستی گزينه  ٣ – آمّنا: ایامن آوردیم ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٣ - 

228. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال یعانی: رنج منی برند  ؛ نادرستی گزينه  ١ – قُوات: نیروها  ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ 

229. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أبعِد: دور کن  ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ - نفسک : خودت ؛ نادرستی گزينه  ٤ – صفات: ویژگی ها؛ نادرستی گزينه  ٣ -  الّشیطان 

أعاملَهم الّسیّئه: کارهای زشتشان ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤  - یزیّن: زینت می دهد ؛ نادرستی گزينه  ٣

230. گزینه 1 پاسخ صحیح است: التفاتَکم: توجه شام ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ -  تعلیم املُعلّم: آموزش معلم ؛ نادرستی گزينه  های ٢ و ٣ – یرَّضکم: به شام رضر 

می رساند ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤  

231. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إْن: اگر ؛ نادرستی گزينه  ٣ -  بُذور: دانه ها  ؛ نادرستی گزينه  ١ – شجرٍة: درخت ؛ نادرستی گزينه  ٣ - ال یَخرُج: خارج منی شود  ؛ 

نادرستی گزينه های ١ و ٤ - غازة ُملَوِّثة: گاز آلوده ای ؛ نادرستی گزينه  ٣ 

232. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کنُت أعرف: می دانستم  ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٣ – »فی الحیاة« در گزینه 3 ترجمه نشده -  یحتاج: احتیاج دارد ؛ نادرستی 

گزينه  ٣ 

233. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إبتِعدوا: دوری کنید ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ -  ضمیر »کم« در گزینه های 1 و 3 ترجمه نشده -  تَحلَّوا : اراسته شوید ؛ نادرستی 

گزينه های ١، ٣ و ٤ 

234. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تُعجبک: تو را متعجب نکند ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢  و ٣-  طنطنة الرجل: بانگ مردم  ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ – سأنبّئک: 

به تو خرب خواهم داد ؛ نادرستی گزينه  ٣ 
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: دوست ندارد ؛ نادرستی  235. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أن ال نَتَکرّب: تکرب نکنیم  ؛ نادرستی گزينه  ٣ - اآلخریَن،: دیگران ف؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤  - ال یُِحبُّ

گزينه های ١ و ٣

236. گزینه 1 پاسخ صحیح است: نکون مشتاقین: عالقه مند باشیم  ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ -  إلی عزائم األمور: کارهای مهم ؛ نادرستی گزينه های ٤ -   األعامل 

الصالحة:  اعامل شایسته: ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ و ٤ 

237. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَری: می بیند ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  أّن: که ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  أعامله السیّئة: کارهای بدش؛ نادرستی گزينه  ٢ -   تشَهد: شهادت 

می دهند ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ 

238. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تبیّن: مشخص شد؛ نادرستی گزينه های ٢، ٣ و ٤ -  نفوذ اللغة الفارسیّة: نفوذ زبان فارسی ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ -  اشتّد : 

شدت یافت ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ -  الدولة اإلسالمیّة: کشور اسالمی ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤

239. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لن تنالوا: نخواهد رسید ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ - أهدافکم العالیة: اهداف واالیتان  ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ - حتّی تحاولوا: 

تا تالش کنید ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢ 

: گویا  ؛ نادرستی گزينه  ٢ - ال یَستفید: استفاده منی کند  ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ – توَجد: پیدا می شود ؛ نادرستی گزينه   240. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کانَّ

١ – یَقول: می گوید ؛ نادرستی گزينه  ٢ – رّب: پروردگارا ؛ نادرستی گزينه  ٣ -اجعل : فعل امر ؛ نادرستی گزينه  ٣

241. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اغِفر لَنا: ما را بیامرز ؛ نادرستی گزينه های   ٣ و ٤  - ارَحمنا: به ما رحم کن ؛ نادرستی گزينه  ٢ -   خیٌر الرّاِحمیَن: بهرتین رحم 

کنندگان ؛ نادرستی گزينه  ٢

242. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أبیاتاً ممزوجا: بیت هایی آمیخته ؛ نادرستی گزينه های 1 و  2 و 4 – َسُموها: آنها را نامیدند ؛ نادرستی گزينه های ١، ٤

243. گزینه 3 پاسخ صحیح است: َشهَوتُُه: شهوتش )نقش فاعل( ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  َعقلَُه : بر عقلش ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ -رشٌّ من: بدتر از  ؛ نادرستی 

گزينه های ١، ٢ و ٤

: محبوب ترین ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ -  عباِد الله: بندگان خدا  ؛ نادرستی گزينه ٢ – أنَفُعُهم: سودمندترینشان ؛ نادرستی  244. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اَُحبُّ

گزينه های  ٢، ٣ و ٤ -  لعباده: برای بندگانش ؛ نادرستی گزينه  ٣

245. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کاَن یَتَعلَُّموَن: یاد می گرفتند ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢ -   )کان( یَبتَِعدوَن: دور می کردند ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢  - عن 

األراِذِل: از فرومایگان؛ نادرستی گزينه  ٣ 

246. گزینه 2 پاسخ صحیح است: خیر زمیلی: بهرتین همشاگردی ام  ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣  - َمشاکله الکثیرة و املختلفة: مشکالت زیاد و مختلفش  ؛ نادرستی 

گزينه های ١ و ٤ – سیحُصُل: به دست خواهد آورد ؛ نادرستی سایر گزينه ها 

247. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان یَلتِفُت: توجه می کرد  ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ – ِجذع: تنه  ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ - کلَّ یَوٍم: هر روز ؛ نادرستی 

گزينه های ١، ٣ و ٤ – الشجرة: درخت ؛ نادرستی گزينه  ١

248. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أن تُدرک: دریابی ؛ نادرستی گزينه  ٢ – توصلک: تو را می رساند ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ -  أن تصیر: که شوی ؛ نادرستی 

گزينه های  ١ و ٤ 
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: دوست ندارد ؛ نادرستی  235. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أن ال نَتَکرّب: تکرب نکنیم  ؛ نادرستی گزينه  ٣ - اآلخریَن،: دیگران ف؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤  - ال یُِحبُّ

گزينه های ١ و ٣

236. گزینه 1 پاسخ صحیح است: نکون مشتاقین: عالقه مند باشیم  ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ -  إلی عزائم األمور: کارهای مهم ؛ نادرستی گزينه های ٤ -   األعامل 

الصالحة:  اعامل شایسته: ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ و ٤ 

237. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَری: می بیند ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  أّن: که ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  أعامله السیّئة: کارهای بدش؛ نادرستی گزينه  ٢ -   تشَهد: شهادت 

می دهند ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ 

238. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تبیّن: مشخص شد؛ نادرستی گزينه های ٢، ٣ و ٤ -  نفوذ اللغة الفارسیّة: نفوذ زبان فارسی ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ -  اشتّد : 

شدت یافت ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ -  الدولة اإلسالمیّة: کشور اسالمی ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤

239. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لن تنالوا: نخواهد رسید ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ - أهدافکم العالیة: اهداف واالیتان  ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ - حتّی تحاولوا: 

تا تالش کنید ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢ 

: گویا  ؛ نادرستی گزينه  ٢ - ال یَستفید: استفاده منی کند  ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ – توَجد: پیدا می شود ؛ نادرستی گزينه   240. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کانَّ

١ – یَقول: می گوید ؛ نادرستی گزينه  ٢ – رّب: پروردگارا ؛ نادرستی گزينه  ٣ -اجعل : فعل امر ؛ نادرستی گزينه  ٣

241. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اغِفر لَنا: ما را بیامرز ؛ نادرستی گزينه های   ٣ و ٤  - ارَحمنا: به ما رحم کن ؛ نادرستی گزينه  ٢ -   خیٌر الرّاِحمیَن: بهرتین رحم 

کنندگان ؛ نادرستی گزينه  ٢

242. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أبیاتاً ممزوجا: بیت هایی آمیخته ؛ نادرستی گزينه های 1 و  2 و 4 – َسُموها: آنها را نامیدند ؛ نادرستی گزينه های ١، ٤

243. گزینه 3 پاسخ صحیح است: َشهَوتُُه: شهوتش )نقش فاعل( ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  َعقلَُه : بر عقلش ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ -رشٌّ من: بدتر از  ؛ نادرستی 

گزينه های ١، ٢ و ٤

: محبوب ترین ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ -  عباِد الله: بندگان خدا  ؛ نادرستی گزينه ٢ – أنَفُعُهم: سودمندترینشان ؛ نادرستی  244. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اَُحبُّ

گزينه های  ٢، ٣ و ٤ -  لعباده: برای بندگانش ؛ نادرستی گزينه  ٣

245. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کاَن یَتَعلَُّموَن: یاد می گرفتند ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢ -   )کان( یَبتَِعدوَن: دور می کردند ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢  - عن 

األراِذِل: از فرومایگان؛ نادرستی گزينه  ٣ 

246. گزینه 2 پاسخ صحیح است: خیر زمیلی: بهرتین همشاگردی ام  ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣  - َمشاکله الکثیرة و املختلفة: مشکالت زیاد و مختلفش  ؛ نادرستی 

گزينه های ١ و ٤ – سیحُصُل: به دست خواهد آورد ؛ نادرستی سایر گزينه ها 

247. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان یَلتِفُت: توجه می کرد  ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ – ِجذع: تنه  ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ - کلَّ یَوٍم: هر روز ؛ نادرستی 

گزينه های ١، ٣ و ٤ – الشجرة: درخت ؛ نادرستی گزينه  ١

248. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أن تُدرک: دریابی ؛ نادرستی گزينه  ٢ – توصلک: تو را می رساند ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ -  أن تصیر: که شوی ؛ نادرستی 

گزينه های  ١ و ٤ 
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249. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لیت: کاش ؛ نادرستی گزينه  ١ -  السائقین: رانندگان  ؛ نادرستی گزينه  ١  - یلتزمون: پایبند باشند  ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ – 

إغالق: بسنت  ؛ نادرستی گزينه  ٣ - حتّی ال یُصابوا: تا دچار شوند ب؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ 

250. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یقولون: می گویند  ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢ -  یکتمون: پنهان می کنند ؛ نادرستی گزينه  ٣

251. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما هی ... إاّل: چيزی نيست مگر )فقط ...( ؛ نادرستی گزينه   ٢ – یَهتدی: راهناميی می شود ؛ نادرستی گزينه  های ٢ و ٤ -  در گزينه 

3 » هركس« نادرست است.

252. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لیس: نيست ؛ نادرستی گزينه   ٤ -  من الله: از جانب خدا ؛ نادرستی گزينه   ٣ -  یُتبَّع: پريوی شود ؛ نادرستی گزينه   ١

253. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أهّم: مهمرتين ؛ نادرستی گزينه  های ٣ و ٤ – َشجرة: درخت ؛ نادرستی گزينه   ٣ - تُعطی: می دهد ؛ نادرستی گزينه   ٤ - أمثاًرا: ميوه هايی 

؛ نادرستی گزينه  های ٢ و ٤ 

254. گزینه 4 پاسخ صحیح است: جاءهم ب : برايشان آوردند؛ نادرستی گزينه  های ٢ و ٣ -  الحّق: حق را ؛ نادرستی گزينه  های ٢ و ٣ – اقتلوا: بكشيد ؛ نادرستی گزينه   

١ -  معه: همراه او ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٢

255. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یضّم: دربردارد ؛ نادرستی گزينه  های ٣ و ٤ – تحّدد: مشخص سازند ؛ نادرستی گزينه  های ٢ و ٣ – أصحاب: صاحبان ؛ نادرستی گزينه   

٣ -  أنوفها الحّساسة: بينی های حساسشان ؛ نادرستی گزينه   ٢

256. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یقول: می گويند ؛ نادرستی گزينه   ٢ -  األعداء: دشمنان ؛ نادرستی گزينه   ٣ – تعاقبهم: انها را كيفر دهی ؛ نادرستی گزينه  های ٣ و 

٤ -   یُرَض الله: خدا راضی گردد ؛ نادرستی ساير گزينه  ها

257. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أخذ یستفیدون: رشوع به استفاده منودند ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٤  - كان قد حصلوا: دست يافته  بودند ؛ نادرستی گزينه   های ١ و ٣   

258. گزینه 3 پاسخ صحیح است: قد تعرّضت: در معرض قرار گرفته است ؛ نادرستی گزينه   ٢ -  کثیر من الکائنات: بسياری از موجودات ؛ نادرستی گزينه  های ١ و 

٤ – ارتفعت: افزايش يافت ؛ نادرستی گزينه  های ٢ و ٤  - مناطق مختلفة: مناطق مختلفی ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٤

259. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تهنون: سستی می كنيد ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٢ – تبتعدون: دور می شويد؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٣  - طریق: راهی ؛ نادرستی 

گزينه  های ١و ٣ -  یؤّدي: منجر می گردد ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٣ – ضمري »تان« در گزينه ٢ زائد است.

260. گزینه 3 پاسخ صحیح است: عبدالله: ای بنده خدا )عبد: منادا( ؛ نادرستی گزينه  های ٢ و ٤ – أوامره: اوامر او ؛ نادرستی گزينه   ١ – أطاع: اطاعت كرد يا اطاعت 

كند )فعل رشط( ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  دعوات: درخواست ها ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٤

261. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما أکرثَ: چه بسيارند ؛ نادرستی گزينه  های ٢ و ٣ -  تعرّضت: در معرض قرار گرفته؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٣ - ال یُدرکون: منی فهمند 

؛ نادرستی گزينه  های ٢ و ٣

262. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مل یعلموا: ندانستند، ندانسته اند ؛ نادرستی گزينه   ٢ – یبسط: می گسرتاند؛ نادرستی گزينه  های ١، ٢ و ٣ – یشاء: بخواهد ؛ نادرستی 

گزينه   ١

263. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مل تذهب ... إاّل: نرفت مگر يا فقط رفت  ؛ نادرستی گزينه   ٣ – کانت تشعر : احساس می كرد ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٢ – واژه 

»چرا« در گزينه ٣ نادرست است.
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264. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الدراسات: پژوهش ها ؛ نادرستی گزينه  ١ -  مشاهدة املشاهد: مشادهده صحنه ها ؛ نادرستی گزينه  های ٣ و ٤ – سلوک اإلنسان: 

رفتار انسان ؛ نادرستی گزينه  های ١، ٣ و ٤ - ال یفارقه: از او جدا منی شود ؛ نادرستی گزينه   ٤

265. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ما: آنچه؛ نادرستی گزينه   ٤ -  یزرعون: می كارند؛ نادرستی گزينه  های ٢ و ٤ -  مراقبًة: مفعول مطلق نوعی )واژه »حتام« در گزينه های 

1 و 4 نادرست است( -  تغنیهم: آنان را نی نياز كند  ؛ نادرستی گزينه  های ١ و٤  - السامد: كود ؛ نادرستی گزينه  های ١و ٢

266. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قد یَقبل: گاهی می پذيرد )شايد بپذيرد( ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٢ – الكلامت: سخنان ؛ نادرستی گزينه   ١ - أحَسن: بهرت ؛ نادرستی 

گزينه   ٣ - »الطالب« نقش فاعل را دارد و »الكلامت« نقش مفعول رادارد و ترجمه بدين صورت است: دانش آموز كلامت را می پذيرد )شايد بپذيرد(  كه اين نكته در 

گزينه های 3 و 4 رعايت نشده است.

267. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نَقل: انتقال ؛ نادرستی گزينه   ٤ -  أقّل خطراً و نفقة: كم خطرتر و كم هزينه تر ؛ نادرستی گزينه  های ٣ و ٤ – نقله: انتقال آن  ؛ 

نادرستی گزينه   ١ - ناقالت الّنفط: نفت كش ها؛ نادرستی گزينه  های ١و ٢  

268. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ینظر: نگاه می كند ؛ نادرستی گزينه   ٢ -  و هو یرجع: در حاليكه برمی گردد  ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٢ - یا لیت: ای كاش ؛ نادرستی 

گزينه   ٤ -  أزورها: آن را زيارت كنم ؛ نادرستی گزينه   ٤

269. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ربنا: پروردگار ما )رب: مبتدا( ؛ نادرستی گزينه  های ٢ و ٤ – من: كسی است ؛ نادرستی گزينه  های ٢ و ٤ -  یتقبّل: قبول می كند ؛ 

نادرستی گزينه   ٤ – الشدائد: سختی ها ؛ نادرستی گزينه   ٣

270. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کاد یتحّقق: نزديك بود محقق شود ؛ نادرستی گزينه  های 1 و 3 – إن مل تکن تلتفت: اگر توجه منی كردی )نكنی( ؛ نادرستی گزينه   ٣ 

-  أمور: كارها ؛ نادرستی گزينه   ٣ -  تبّعده: آن را از تو دور می كرد )جمله وصفی(  ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٢ 

271. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یتحّقق : تحقق می يابد ؛ نادرستی گزينه   ١ - تحّققاً طبیعیاً: به شكل طبيعی ؛ نادرستی گزينه   ١ - ال تختلّه: آن را مختل نكند ؛ نادرستی 

گزينه های   ٢  و ٤ – واژه »حتام« در گزينه ٤ نادرست است. نشاطاُت اإلنسان الصناعیّة!:

272. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لی أخوان: دو برادر دارم  ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٤ - کنُت أحضُنهام: آنها را در آغوش می گرفتم ؛ نادرستی گزينه  های ٣ و ٤ – و 

)كان( ااُلعبُهام: بازی می كردم؛ نادرستی گزينه  های ٣ و ٤ 

273. گزینه 2 پاسخ صحیح است: سمعنا ُمنادیا: ندا دهنده  را شنيديم ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٣ )واژه »كه« در گزينه های ١ و ٣ زائد است( -  یُنادی: دعوت می كند 

؛ نادرستی گزينه ٤ ) »ما را« در گزينه ١ زائد است( 

274. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال یستثمُر: بهره منی برد -  إاّل من: مگر كسی كه  ) يا فقط كسی بهره می برد ( ؛ نادرستی گزينه  ٢ – غرَسها: آن را كاشت ؛ نادرستی 

گزينه های 1 و 3 – من مثر: از ميوه ؛ نادرستی گزينه  ٣

ا الَغیُب: غيب فقط ؛ نادرستی گزينه های١ و ٢ – انتَِظُروا: منتظر مبانيد؛ نادرستی گزينه  ٤ - ِمَن املُنتَِظرین: از منتظران ؛ نادرستی  275. گزینه 3 پاسخ صحیح است: إمِنَّ

گزينه های ٢ و ٤

276. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تُعطوا: ندهيد؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ – یُقلِّل: كم می كند ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣  

277. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ستَتحیّرکم: شگفت زده تان خواهد كرد ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣-  هذه املوسوعة: اين دانشنامه ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ – در 

گزينه های  ١ و ٣ »ساحل ها و بنادر « جابه جا نوشته شده است. – معلومات: اطالعات ؛ نادرستی گزينه  ١ -  رائعة: جالب ؛ نادرستی گزينه  ١ – در گزینه ٢  واژه 

»که دارد« و واژه »و« در »و شاید« زائد است.
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264. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الدراسات: پژوهش ها ؛ نادرستی گزينه  ١ -  مشاهدة املشاهد: مشادهده صحنه ها ؛ نادرستی گزينه  های ٣ و ٤ – سلوک اإلنسان: 

رفتار انسان ؛ نادرستی گزينه  های ١، ٣ و ٤ - ال یفارقه: از او جدا منی شود ؛ نادرستی گزينه   ٤

265. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ما: آنچه؛ نادرستی گزينه   ٤ -  یزرعون: می كارند؛ نادرستی گزينه  های ٢ و ٤ -  مراقبًة: مفعول مطلق نوعی )واژه »حتام« در گزينه های 

1 و 4 نادرست است( -  تغنیهم: آنان را نی نياز كند  ؛ نادرستی گزينه  های ١ و٤  - السامد: كود ؛ نادرستی گزينه  های ١و ٢

266. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قد یَقبل: گاهی می پذيرد )شايد بپذيرد( ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٢ – الكلامت: سخنان ؛ نادرستی گزينه   ١ - أحَسن: بهرت ؛ نادرستی 

گزينه   ٣ - »الطالب« نقش فاعل را دارد و »الكلامت« نقش مفعول رادارد و ترجمه بدين صورت است: دانش آموز كلامت را می پذيرد )شايد بپذيرد(  كه اين نكته در 

گزينه های 3 و 4 رعايت نشده است.

267. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نَقل: انتقال ؛ نادرستی گزينه   ٤ -  أقّل خطراً و نفقة: كم خطرتر و كم هزينه تر ؛ نادرستی گزينه  های ٣ و ٤ – نقله: انتقال آن  ؛ 

نادرستی گزينه   ١ - ناقالت الّنفط: نفت كش ها؛ نادرستی گزينه  های ١و ٢  

268. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ینظر: نگاه می كند ؛ نادرستی گزينه   ٢ -  و هو یرجع: در حاليكه برمی گردد  ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٢ - یا لیت: ای كاش ؛ نادرستی 

گزينه   ٤ -  أزورها: آن را زيارت كنم ؛ نادرستی گزينه   ٤

269. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ربنا: پروردگار ما )رب: مبتدا( ؛ نادرستی گزينه  های ٢ و ٤ – من: كسی است ؛ نادرستی گزينه  های ٢ و ٤ -  یتقبّل: قبول می كند ؛ 

نادرستی گزينه   ٤ – الشدائد: سختی ها ؛ نادرستی گزينه   ٣

270. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کاد یتحّقق: نزديك بود محقق شود ؛ نادرستی گزينه  های 1 و 3 – إن مل تکن تلتفت: اگر توجه منی كردی )نكنی( ؛ نادرستی گزينه   ٣ 

-  أمور: كارها ؛ نادرستی گزينه   ٣ -  تبّعده: آن را از تو دور می كرد )جمله وصفی(  ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٢ 

271. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یتحّقق : تحقق می يابد ؛ نادرستی گزينه   ١ - تحّققاً طبیعیاً: به شكل طبيعی ؛ نادرستی گزينه   ١ - ال تختلّه: آن را مختل نكند ؛ نادرستی 

گزينه های   ٢  و ٤ – واژه »حتام« در گزينه ٤ نادرست است. نشاطاُت اإلنسان الصناعیّة!:

272. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لی أخوان: دو برادر دارم  ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٤ - کنُت أحضُنهام: آنها را در آغوش می گرفتم ؛ نادرستی گزينه  های ٣ و ٤ – و 

)كان( ااُلعبُهام: بازی می كردم؛ نادرستی گزينه  های ٣ و ٤ 

273. گزینه 2 پاسخ صحیح است: سمعنا ُمنادیا: ندا دهنده  را شنيديم ؛ نادرستی گزينه  های ١ و ٣ )واژه »كه« در گزينه های ١ و ٣ زائد است( -  یُنادی: دعوت می كند 

؛ نادرستی گزينه ٤ ) »ما را« در گزينه ١ زائد است( 

274. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال یستثمُر: بهره منی برد -  إاّل من: مگر كسی كه  ) يا فقط كسی بهره می برد ( ؛ نادرستی گزينه  ٢ – غرَسها: آن را كاشت ؛ نادرستی 

گزينه های 1 و 3 – من مثر: از ميوه ؛ نادرستی گزينه  ٣

ا الَغیُب: غيب فقط ؛ نادرستی گزينه های١ و ٢ – انتَِظُروا: منتظر مبانيد؛ نادرستی گزينه  ٤ - ِمَن املُنتَِظرین: از منتظران ؛ نادرستی  275. گزینه 3 پاسخ صحیح است: إمِنَّ

گزينه های ٢ و ٤

276. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تُعطوا: ندهيد؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ – یُقلِّل: كم می كند ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣  

277. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ستَتحیّرکم: شگفت زده تان خواهد كرد ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣-  هذه املوسوعة: اين دانشنامه ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ – در 

گزينه های  ١ و ٣ »ساحل ها و بنادر « جابه جا نوشته شده است. – معلومات: اطالعات ؛ نادرستی گزينه  ١ -  رائعة: جالب ؛ نادرستی گزينه  ١ – در گزینه ٢  واژه 

»که دارد« و واژه »و« در »و شاید« زائد است.
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278. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تَعبُُدون: می پرستيد ؛ نادرستی گزينه ها] ٢ و  ٤ – واژه »هان« در گزينه ٣ زائد است – ال: نه  ؛ نادرستی گزينه  ٣ - أَنتُم َعاِبُدون: 

شام می پرستيد، شام پرستنده ايد ؛ نادرستی گزينه  ٤ – أَعبُُد: می پرستم ؛ نادرستی گزينه  ٣

279. گزینه 4 پاسخ صحیح است: آَمنوا: ايان آوردند ؛ نادرستی گزينه  ١- لَم یَُفرقوا: فرق نگذاشتند ؛ نادرستی گزينه  ١ - أحد منهم: هيچ يك از آنها ؛ نادرستی گزينه  

٣ - َسوَف یُوتیِهم: به آنها خواهد داد ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٣ – أُجور: پاداش ها ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣

280. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أن یُقال: گفته شود  ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢ – قوله: سخنش ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٤ 

281. گزينه 1 پاسخ صحیح است: ما کنت اظّن: گامن منی کردم ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 – حینام: وقتی ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 – تظن: می پنداری ؛ نادرستی 

گزينه های 2

282. گزينه 3 پاسخ صحیح است: تدلّنا: ما را راهنامیی می کنند؛ نادرستی گزينه  2 – تفرز: ترشح می کنند ؛ نادرستی گزينه  4 -  زیوتا: روغن هایی ؛ نادرستی گزينه های 

1 و 4 - طبّیّة اللتئام الجروح!: واژه های »قطعا و بی شک« در گزینه های 1 و 4 زائدند. 

283. گزينه 3 پاسخ صحیح است: أُّمًة واحدًة: امتی واحد )یگانه( ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - »مبّشین: مژده دهنده)نقش حال را دارد، پیامربان را مژده دهنده(  

؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 

284. گزينه  3 پاسخ صحیح است: وّضح: توضیح داد ؛ نادرستی گزینه  4 - خبیر املصفی: کارشناس پاالیشگاه ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 – نقل: انتقال؛ نادرستی 

گزینه  2 -  األنبوب: لوله ؛ نادرستی گزینه 1 التصدیر: صادر کردن ؛ نادرستی گزینه  1

285. گزينه 2 پاسخ صحیح است: إمّنا: فقط، تنها ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  یعرف: می داند ؛ نادرستی گزینه 3 - جیداً 

286. گزينه 4 پاسخ صحیح است: الظلم علی مخلوقاته: ستم بر مخلوقاتش  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - و إن کان: گرچه باشد ؛ نادرستی گزینه  3 -  شعیرة: جو  

؛ نادرستی گزینه  2 -  منلة: مورچه ای ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3

287. گزينه 1 پاسخ صحیح است: َما تُجزَوَن: پاداش منی گیرید، پاداش داده منی شوید؛ نادرستی گزینه  3 - کُنتُْم تَْعَملُون: انجام می دادید ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 

4 - ِعباَد اللِه املُخلصین: بندگان مخلص خداوند ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

288. گزينه 3 پاسخ صحیح است: ال تحزنک: تو را اندوهگین نکند، نباید تو را اندوهگین کند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  مل یعتقد: اعتقاد نداشت؛ نادرستی گزینه  

2 – حاِول: بکوش ؛ نادرستی گزینه  2 - ال تَسمح: اجازه نده ؛ نادرستی گزینه  2 

289. گزينه 2 پاسخ صحیح است: قد أقام: برپا کرده اند ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – رؤساء: رئیسان ؛ نادرستی گزینه  3 – القّوات: نیروها ؛ نادرستی گزینه  4 – معمالً: 

کارگاهی ؛ نادرستی گزینه  4 - و هم مشتاقون: درحالیکه مشتاق هستند؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

290. گزينه 1 پاسخ صحیح است: ربَّک: پروردگارت؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 – ُسبحانه: که منزه است؛ نادرستی سایر گزينه ها -  یُتابُع: تداوم می بخشد ؛ نادرستی 

سایر گزينه ها  - نَِعمه: نعمت هایش ؛ نادرستی گزينه  2 -  و أنَت تعصیه: در حالی که تو از او نافرمانی می کنی؛ نادرستی گزينه های 2، 3 و 4 - احَذره: از او برتس، 

برحذر باش ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4

291. گزينه  1 پاسخ صحیح است: أقبلت الدنیا: دنیا روی آورد ؛ نادرستی گزينه  های 2 و 4 – أعارَته: به او عاریت می دهد ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 – محاسن: 

نیکی ها ؛ نادرستی گزينه  2 - أدبَرت عنه: به او پشت کند؛ نادرستی گزينه  4 - َسلَبته: از او می گیرد ؛ نادرستی گزينه های 2، 3 و 4 
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292. گزينه 2 پاسخ صحیح است: َحَصل علی: دست یافت ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3  - عامل مرصٌی: دانشمند مرصی ؛ نادرستی گزينه  4  - أبحاثه املهّمة: پژوهش های 

مهم خود ؛ نادرستی گزينه  3  - التقنیّات: فناوری ها ؛ نادرستی گزينه  3    

293. گزينه 4 پاسخ صحیح است: یُستَخدُم: به کار برده می شود ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 – األراضی: زمین ها؛ نادرستی گزينه  2 – یؤدی: ایفا می کند ؛ نادرستی 

گزينه های 2 و 3  - املحاصیل: محصوالت ؛ نادرستی گزينه های 1و 3   

294. گزينه 1 پاسخ صحیح است: تقنیّات: تکنولوژی ها ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4  - تساعد: کمک می کند؛ نادرستی گزينه  3  - أن یحفظوا: که حفظ کنند؛ نادرستی 

گزينه  2  -  الّنباتات: گیاهان؛ نادرستی گزينه  2 - الجراد: ملخ ؛ نادرستی گزينه  2  

295. گزينه 1 پاسخ صحیح است: تَعالَی: بیا  ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 – لِنقرأ: تا بخوانیم ؛ نادرستی گزينه  3  - األرسار: رازها ؛ نادرستی گزينه  3  - دوره : نقشش 

الفین: دلفین ها ؛ نادرستی گزينه  2 – سمک القرش: کوسه ماهی ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4  ؛ نادرستی گزينه  2 - الدَّ

296. گزينه 2 پاسخ صحیح است: علُم األحیاء: زیست شناسی ؛ نادرستی گزينه  3 – متأل: پر می کند؛ نادرستی گزينه های 1 و 4 -  الوجدان البشی: وجدان بشی ؛ 

نادرستی گزينه  3 – املدبّر: تدبیرکننده ؛ نادرستی گزينه های 1 و 4 

297. گزينه 1 پاسخ صحیح است: واجهت: روبه رو شدند ؛ نادرستی گزينه  3  - رابعة و تسعین: نود و چهار ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 – اتّصلن: متاس گرفتند ؛ 

نادرستی گزينه  3 – ُمصلِّح: تعمیرکار ؛ نادرستی گزينه  2 – النواقص: کمبودها ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4  

298. گزينه  2 پاسخ صحیح است: کانت تَْجَمع: جمع می کرد؛ نادرستی گزينه های 1 و 3  - طفلها: كودكش ؛ نادرستی گزينه  4  - رسور: شادی ؛ نادرستی سایر گزينه ها 

–  و )کانت( تُبرِصه: و به او نگاه می کرد؛ نادرستی گزينه های 1 و 3  - نائِم: خوابیده ؛ نادرستی گزينه های  1 و 4 

جرة: آن درخت ؛ نادرستی گزينه  3  - لَِبَست: پوشيد ؛ نادرستی گزينه  1  -  299. گزينه 4 پاسخ صحیح است: مَنْت: رشد كرد ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3  - تلک الشَّ

الغابة: جنگل؛ نادرستی گزينه  1 – الربیع: بهار ؛ نادرستی گزينه  2   

300. گزينه  1 پاسخ صحیح است: قد تعلّمُت: ياد گرفته ام ؛ نادرستی گزينه های 2، 3 و 4 - أن ال أعجل: كه عجله نكنم ؛ نادرستی سایر گزينه ها  - معاتبة: رسزنش؛ 

نادرستی گزينه های 2 و 3  - ذنب: گناهی ؛ نادرستی سایر گزينه ها  - ارتکبه: آن را مرتكب شد ؛ نادرستی سایر گزينه ها – یرید: بخواهد ؛ نادرستی گزينه  4  -  أن 

یغفر: كه بيامرزد ؛ نادرستی گزينه  4  

: مرد جوان ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - ثلُوِج : برف ها؛ نادرستی  301. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کان یرید: می خواست  ؛ نادرستی گزینه های  1 و 3 - الرجُل الشابُّ

گزینه  2-  الجبال: کوهها ؛ نادرستی گزینه 3

ِالبکتیریا: باکرتی ؛ نادرستی گزینه  3 - إنارة املُُدِن: روشن کردن شهرها ؛ نادرستی  302. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَستَعیَن: کمک بگیرد ؛ نادرستی گزینه  3 -  

گزینه های 1، 2 و 3

303. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قام ب: اقدام کردند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3   - واژه »این« در گزینه 3 زائد است. - صحیفٍة جداریّة: روزنامه ای دیواری  ؛ 

نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - باملَرافق العاّمة: تأسیسات عمومی ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

304. گزینه 3 پاسخ صحیح است: کّل واحد مّنا: هریک از ما  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – حاول: تالش کرد ؛ نادرستی  سایر گزینه ها -  التعرّف علی: آشنایی با ؛ 

نادرستی  سایر گزینه ها  - هذه األسامک: این ماهی ها  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – کانت: بودند ؛ نادرستی گزینه  2

305. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُعَمالء: مزدوران ؛ نادرستی گزینه های  3 و 4 – یَدعونا: ما را دعوت کنند ؛ نادرستی گزینه  2  - ال نَْسَمح: اجازه منی دهیم ؛ نادرستی 

گزینه های 2 و 4
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292. گزينه 2 پاسخ صحیح است: َحَصل علی: دست یافت ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3  - عامل مرصٌی: دانشمند مرصی ؛ نادرستی گزينه  4  - أبحاثه املهّمة: پژوهش های 

مهم خود ؛ نادرستی گزينه  3  - التقنیّات: فناوری ها ؛ نادرستی گزينه  3    

293. گزينه 4 پاسخ صحیح است: یُستَخدُم: به کار برده می شود ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 – األراضی: زمین ها؛ نادرستی گزينه  2 – یؤدی: ایفا می کند ؛ نادرستی 

گزينه های 2 و 3  - املحاصیل: محصوالت ؛ نادرستی گزينه های 1و 3   

294. گزينه 1 پاسخ صحیح است: تقنیّات: تکنولوژی ها ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4  - تساعد: کمک می کند؛ نادرستی گزينه  3  - أن یحفظوا: که حفظ کنند؛ نادرستی 

گزينه  2  -  الّنباتات: گیاهان؛ نادرستی گزينه  2 - الجراد: ملخ ؛ نادرستی گزينه  2  

295. گزينه 1 پاسخ صحیح است: تَعالَی: بیا  ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 – لِنقرأ: تا بخوانیم ؛ نادرستی گزينه  3  - األرسار: رازها ؛ نادرستی گزينه  3  - دوره : نقشش 

الفین: دلفین ها ؛ نادرستی گزينه  2 – سمک القرش: کوسه ماهی ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4  ؛ نادرستی گزينه  2 - الدَّ

296. گزينه 2 پاسخ صحیح است: علُم األحیاء: زیست شناسی ؛ نادرستی گزينه  3 – متأل: پر می کند؛ نادرستی گزينه های 1 و 4 -  الوجدان البشی: وجدان بشی ؛ 

نادرستی گزينه  3 – املدبّر: تدبیرکننده ؛ نادرستی گزينه های 1 و 4 

297. گزينه 1 پاسخ صحیح است: واجهت: روبه رو شدند ؛ نادرستی گزينه  3  - رابعة و تسعین: نود و چهار ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 – اتّصلن: متاس گرفتند ؛ 

نادرستی گزينه  3 – ُمصلِّح: تعمیرکار ؛ نادرستی گزينه  2 – النواقص: کمبودها ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4  

298. گزينه  2 پاسخ صحیح است: کانت تَْجَمع: جمع می کرد؛ نادرستی گزينه های 1 و 3  - طفلها: كودكش ؛ نادرستی گزينه  4  - رسور: شادی ؛ نادرستی سایر گزينه ها 

–  و )کانت( تُبرِصه: و به او نگاه می کرد؛ نادرستی گزينه های 1 و 3  - نائِم: خوابیده ؛ نادرستی گزينه های  1 و 4 

جرة: آن درخت ؛ نادرستی گزينه  3  - لَِبَست: پوشيد ؛ نادرستی گزينه  1  -  299. گزينه 4 پاسخ صحیح است: مَنْت: رشد كرد ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3  - تلک الشَّ

الغابة: جنگل؛ نادرستی گزينه  1 – الربیع: بهار ؛ نادرستی گزينه  2   

300. گزينه  1 پاسخ صحیح است: قد تعلّمُت: ياد گرفته ام ؛ نادرستی گزينه های 2، 3 و 4 - أن ال أعجل: كه عجله نكنم ؛ نادرستی سایر گزينه ها  - معاتبة: رسزنش؛ 

نادرستی گزينه های 2 و 3  - ذنب: گناهی ؛ نادرستی سایر گزينه ها  - ارتکبه: آن را مرتكب شد ؛ نادرستی سایر گزينه ها – یرید: بخواهد ؛ نادرستی گزينه  4  -  أن 

یغفر: كه بيامرزد ؛ نادرستی گزينه  4  

: مرد جوان ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - ثلُوِج : برف ها؛ نادرستی  301. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کان یرید: می خواست  ؛ نادرستی گزینه های  1 و 3 - الرجُل الشابُّ

گزینه  2-  الجبال: کوهها ؛ نادرستی گزینه 3

ِالبکتیریا: باکرتی ؛ نادرستی گزینه  3 - إنارة املُُدِن: روشن کردن شهرها ؛ نادرستی  302. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَستَعیَن: کمک بگیرد ؛ نادرستی گزینه  3 -  

گزینه های 1، 2 و 3

303. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قام ب: اقدام کردند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3   - واژه »این« در گزینه 3 زائد است. - صحیفٍة جداریّة: روزنامه ای دیواری  ؛ 

نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - باملَرافق العاّمة: تأسیسات عمومی ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

304. گزینه 3 پاسخ صحیح است: کّل واحد مّنا: هریک از ما  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – حاول: تالش کرد ؛ نادرستی  سایر گزینه ها -  التعرّف علی: آشنایی با ؛ 

نادرستی  سایر گزینه ها  - هذه األسامک: این ماهی ها  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – کانت: بودند ؛ نادرستی گزینه  2

305. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُعَمالء: مزدوران ؛ نادرستی گزینه های  3 و 4 – یَدعونا: ما را دعوت کنند ؛ نادرستی گزینه  2  - ال نَْسَمح: اجازه منی دهیم ؛ نادرستی 

گزینه های 2 و 4
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306. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَنطَوی: به هم پیچیده می شود  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – نستطیُع: می توانیم  ؛ نادرستی گزینه  1 - نقرأ: بخوانیم  ؛ نادرستی 

گزینه  2 – الخالق: خدا، پروردگار ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3

307. گزینه3 پاسخ صحیح است: رَشکة إنتاِج املَطاط: رشکت تولید پالستیک؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 - کانت تَتولّی: برعهده می گرفت ؛ نادرستی گزینه  4 – املَصنعِ: 

کارخانه ؛ نادرستی گزینه  2

308. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أن نعلَم: که بدانیم  ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 

309. گزینه 3 پاسخ صحیح است: کلُّ طعام: هر غذایی ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  ال یُذکُر : خوانده نشود ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - علیه: بر آن ؛ نادرستی 

گزینه  4   

310. گزینه 3 پاسخ صحیح است: قد تدُل: گاهی راهنامیی می کنند  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – الطبیّة: دارویی ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  للوقایة: پیشگیری  

؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - األمراض: بیامری ها ؛ نادرستی گزینه  2

311. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَبدأ: رشوع کند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - واژه »الجدیدة« در گزینه 3 ترجمه نشده است .  

312. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ساکنو = ساکنون: ساکنان ؛ نادرستی گزینه  4 – يختلفون: اختالف دارند ؛ نادرستی گزینه  4 -  الّدين: دین )مفرد( ؛ نادرستی گزینه  

2  - يتعايشون : همزیستی می کنند ؛ نادرستی گزینه  4 -  در گزینه 3 »با وجود اینکه« زائد است.

313. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أنزَل: نازل کرد ؛ نادرستی گزینه  2 - أنعَمه املُنَهِمرة: نعمت های ریزانش ؛ نادرستی گزینه  1 -  َعلیْنا أن نَشُکره: ما باید از او تشکر 

کنیم ؛ نادرستی گزینه  3

لهؤالء الّشعراء اإليرانيّني: این شاعران ایرانی دارند یا این شاعران ایرانی دارای یا این شاعران ایرانی را اشعاری است ؛ نادرستی  314. گزینه 3 پاسخ صحیح است: 

گزینه های  1 و 4 -  أشعاُر ذاُت قيمة أدبيّة: شعرهایی دارای ارزش ادبی ؛ نادرستی گزینه  2

315. گزینه 1 پاسخ صحیح است: استخدموا: به کار ببندید ؛ نادرستی گزینه  4 - کل ما من القدرات: هرچه از توانایی ها  ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 - تحّققوا : 

محقق کنید ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - غایاتکم الصالحة فإّن الکسل ال یُعذر علیه!:

316. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ستّة و تسعون: نود و شش  ؛ نادرستی گزینه های  1 و 4 -  السادسة: ششم ؛ نادرستی گزینه های  2 و 4  - سبعة أفرقة: هفت 

گروه  ؛ نادرستی گزینه  1   

317. گزینه 4 پاسخ صحیح است: آماله: آرزوهایش  ؛ نادرستی گزینه  3 – جهده: تالشش ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - ال یُغلَق: بسته منی شود ؛ نادرستی گزینه  2 - أی 

باب: هيچ دری ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

318. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اقرتب: نزدیک شد  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – حسابهم: حسابشان  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  - يف غفله: در غفلت ؛ نادرستی 

گزینه  2

319. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أحسن: نیکوتر  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – ربّک: پروردگارت ؛ نادرستی گزینه  4-  أعلم: داناتر ؛ نادرستی گزینه  2 -ضّل: گمراه 

شد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

320. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أمَر: امر کرد  ؛ نادرستی گزینه  1 - أن یسجدوا: که سجده کنند  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – کلّهم: همگی  ؛ نادرستی گزینه  4 

-  ربّه: پروردگارش ؛ نادرستی گزینه  4
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321. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یکاد : نزدیک است ؛ نادرستی گزینه های  1 و 3 – الشاعر: شاعر ؛ نادرستی گزینه  4 - قصیدة: قصیده ای ؛ نادرستی گزینه  1 – 

معتقداته: اعتقاداتش ؛ نادرستی گزینه  1 - کان کتم: پنهان کرده بود ؛ نادرستی گزینه  3

322. گزینه 1 پاسخ صحیح است: بینام: درحالیکه؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  أن یستلم: مسح کند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – إذ: ناگهان ؛ نادرستی گزینه های 

2 و 4 –قام ب : اقدام کرد ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  قصیدة: قصیده ای  ؛ نادرستی گزینه  3

323. گزینه 3 پاسخ صحیح است: قد یُخفی: گاهی پنهان می کند، شاید پنهان کند ؛ نادرستی گزینه  2  – ما فی بطنه: آنچه در درونش ؛ نادرستی گزینه  1 - أحاسیس: 

احساسات ؛ نادرستی گزینه  2 -  تجهر به:  آن را آشكار می كند ؛ نادرستی گزینه  4 

324. گزينه 2 پاسخ صحیح است: أولئک الرجال: آن مردان ؛ نادرستی گزینه های  1 و 3 – كان ... یحاولون: تالش می كردند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 - أرسار أقربائهم: 

رازهای نزديكانشان ؛ نادرستی گزینه  1 -  لیفضحوهم: تا آنها را رسوا كنند ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4

325. گزينه 2 پاسخ صحیح است: قامئه: ليست ؛ نادرستی گزینه  1-  ستّة و خمسون فی املئة:  پنجاه و شش درصد ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - لن يشارکن: رشكت 

نخواهند كرد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - آخر السنة: پايان سال؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

326. گزينه 1 پاسخ صحیح است: یندب: فرا می خواند ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - قام به: به آن اقدام كرده است ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  - طوبی : خوشا به 

حال ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

327. گزينه 3 پاسخ صحیح است: جعلناه: آن را قرار داديم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - لعّل: شايد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

328. گزينه 4 پاسخ صحیح است: إرضاء: راضی كردن  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  – کأّن: گويا  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  – غایة: هدفی ؛ نادرستی گزینه  3 - ال 

تُدَرک : به دست منی آيد )به دست آورده منی شود( ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

329. گزينه 1 پاسخ صحیح است: ال یستسلم: تسليم منی شود  ؛ نادرستی گزینه  3 - أمام: مقابل ؛ نادرستی گزینه  2 – املشاکل: مشکالت  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 

4 - یواجهها : با آنها روبه رو می شود ؛ نادرستی گزینه  3 - مواجهة املتفائلین: همچون خوشبینان  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

یتذّوق: می چشد ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  -  تذّوق:  چشده است ؛ نادرستی گزینه های  2 و 3 – الطعم الحلو للحیاة: طعم  330. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 

شیرین زندگی ؛ نادرستی گزینه  4

331. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أِعّنی: مرا یاری کن ؛ نادرستی گزینه  4 – کتبت: واجب کردی ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 - امالً : پر کن ؛ نادرستی گزینه های 1 

و 4 – صدری: سینه ام ؛ نادرستی گزینه  1 

332. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال تقولوا : نگویید؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  یُقتل: کشته می شود  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – ولکن: ولی ؛ نادرستی گزینه  1 

333. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کأّن: گویا ؛ نادرستی گزینه  2 -  االنسان : انسان ؛ نادرستی گزینه  2 – قد دلّت: راهنامیی کرده اند ؛ نادرستی گزینه های  2 و 3 - أّول 

مرّه: اولین بار  ؛ نادرستی گزینه  1

334. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال یغیّر: تغییر منی دهد ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - حتّی یغیّروا: تا دگرگون کنند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

335. گزینه 3 پاسخ صحیح است: الحرباء: افتاب پرست ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  خاّصة عجیبة: ویژگی خاصی ؛ نادرستی گزینه  2 -  تستطیع: می تواند ؛ نادرستی 

گزینه  1 -  أن تُدیر: که بچرخاند؛ نادرستی گزینه  1 -   االتّجاهات املختلفة: جهات مختلف ؛ نادرستی گزینه  4
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321. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یکاد : نزدیک است ؛ نادرستی گزینه های  1 و 3 – الشاعر: شاعر ؛ نادرستی گزینه  4 - قصیدة: قصیده ای ؛ نادرستی گزینه  1 – 

معتقداته: اعتقاداتش ؛ نادرستی گزینه  1 - کان کتم: پنهان کرده بود ؛ نادرستی گزینه  3

322. گزینه 1 پاسخ صحیح است: بینام: درحالیکه؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  أن یستلم: مسح کند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – إذ: ناگهان ؛ نادرستی گزینه های 

2 و 4 –قام ب : اقدام کرد ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  قصیدة: قصیده ای  ؛ نادرستی گزینه  3

323. گزینه 3 پاسخ صحیح است: قد یُخفی: گاهی پنهان می کند، شاید پنهان کند ؛ نادرستی گزینه  2  – ما فی بطنه: آنچه در درونش ؛ نادرستی گزینه  1 - أحاسیس: 

احساسات ؛ نادرستی گزینه  2 -  تجهر به:  آن را آشكار می كند ؛ نادرستی گزینه  4 

324. گزينه 2 پاسخ صحیح است: أولئک الرجال: آن مردان ؛ نادرستی گزینه های  1 و 3 – كان ... یحاولون: تالش می كردند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 - أرسار أقربائهم: 

رازهای نزديكانشان ؛ نادرستی گزینه  1 -  لیفضحوهم: تا آنها را رسوا كنند ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4

325. گزينه 2 پاسخ صحیح است: قامئه: ليست ؛ نادرستی گزینه  1-  ستّة و خمسون فی املئة:  پنجاه و شش درصد ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - لن يشارکن: رشكت 

نخواهند كرد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - آخر السنة: پايان سال؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

326. گزينه 1 پاسخ صحیح است: یندب: فرا می خواند ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - قام به: به آن اقدام كرده است ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  - طوبی : خوشا به 

حال ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

327. گزينه 3 پاسخ صحیح است: جعلناه: آن را قرار داديم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - لعّل: شايد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

328. گزينه 4 پاسخ صحیح است: إرضاء: راضی كردن  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  – کأّن: گويا  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  – غایة: هدفی ؛ نادرستی گزینه  3 - ال 

تُدَرک : به دست منی آيد )به دست آورده منی شود( ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

329. گزينه 1 پاسخ صحیح است: ال یستسلم: تسليم منی شود  ؛ نادرستی گزینه  3 - أمام: مقابل ؛ نادرستی گزینه  2 – املشاکل: مشکالت  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 

4 - یواجهها : با آنها روبه رو می شود ؛ نادرستی گزینه  3 - مواجهة املتفائلین: همچون خوشبینان  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

یتذّوق: می چشد ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  -  تذّوق:  چشده است ؛ نادرستی گزینه های  2 و 3 – الطعم الحلو للحیاة: طعم  330. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 

شیرین زندگی ؛ نادرستی گزینه  4

331. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أِعّنی: مرا یاری کن ؛ نادرستی گزینه  4 – کتبت: واجب کردی ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 - امالً : پر کن ؛ نادرستی گزینه های 1 

و 4 – صدری: سینه ام ؛ نادرستی گزینه  1 

332. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال تقولوا : نگویید؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  یُقتل: کشته می شود  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – ولکن: ولی ؛ نادرستی گزینه  1 

333. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کأّن: گویا ؛ نادرستی گزینه  2 -  االنسان : انسان ؛ نادرستی گزینه  2 – قد دلّت: راهنامیی کرده اند ؛ نادرستی گزینه های  2 و 3 - أّول 

مرّه: اولین بار  ؛ نادرستی گزینه  1

334. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال یغیّر: تغییر منی دهد ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - حتّی یغیّروا: تا دگرگون کنند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

335. گزینه 3 پاسخ صحیح است: الحرباء: افتاب پرست ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  خاّصة عجیبة: ویژگی خاصی ؛ نادرستی گزینه  2 -  تستطیع: می تواند ؛ نادرستی 

گزینه  1 -  أن تُدیر: که بچرخاند؛ نادرستی گزینه  1 -   االتّجاهات املختلفة: جهات مختلف ؛ نادرستی گزینه  4
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336. گزینه 3 پاسخ صحیح است: إن: اگر ؛ نادرستی گزینه  2-  جاهدا: اگر کوشش منایند ؛ نادرستی گزینه  2- ک علی أن تُشک بی ما لیس لک به علم: دانشی به آن 

نداري ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 4 )علم نكره است = دانشی / واژه »هيچ« زائد است( – واژه »هرگز« در گزينه 4 زائد است. 

عراء: برای شاعران ؛  337. گزينه 3 پاسخ صحیح است: هناک: وجود دارد ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - أبیات َممزوجة: بيت هايی آميخته  ؛ نادرستی گزینه  2 – للشُّ

یّت: ناميده شد؛ نادرستی گزینه های 1 و 2    نادرستی گزینه  2 -  ُسمَّ

338-. گزينه 1 پاسخ صحیح است: الیوجد: يافت منی شود، وجود ندارد  ؛ نادرستی گزینه  4 – أمتع: لذت بخش تر ؛ نادرستی گزینه 2 –   مجالسة: همنشینی ؛ نادرستی 

گزینه  4 – یفهم: می فهمد ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  -  أحاسیسک : احساسات تو ؛ نادرستی گزینه  3 

339. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تَتََعلَّم: بیاموزی  ؛ نادرستی گزینه  3  - تُحَسب: محسوب می شوی؛ نادرستی گزینه  1 -   و یَحرَتُِموَک احرتاما: بدون شک به تو احرتام 

می گذارند ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4

340. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إذ کانت لک : داشته باشی؛ نادرستی گزینه  3 -  أفکار سلبیَة: افکاری منفی )نکره(  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - فال یرافقک ... إاّل 

التشاؤم: فقط بدبینی تو را همراهی می کند یا تو را همراهی منی کند ؛ نادرستی گزینه  4

341. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إمّنا: فقط ؛ نادرستی گزینه  2 -  تُفتَح: گشوده می شود ؛ نادرستی گزینه  3 -  ال ییأس: ناامید نشود ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 

342. گزینه 2 پاسخ صحیح است: األنسان: انسان  ؛ نادرستی گزینه  3 – آمنوا: آوردند ؛ نادرستی گزینه  4 - َعملوا الصالحات: کار شاسیته انجام دادند ؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4 – الذین: کسانی که ؛ نادرستی گزینه  1 – يف خرس: در زیان ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4

343. گزینه 2 پاسخ صحیح است: استِمعوا: گوش فرا دهید / متواضعین: فروتنانه ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – کالم الله: سخن خدا  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - نبیّه: 

پیامربش ، مبّشا: بشارتگر )پیامربش را بشارتگر( ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4

344. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الدهر : روزگار ؛ نادرستی گزینه  1 -  قّدر: مقدر ساخته ؛ نادرستی گزینه  2 – ضمیر »کم« در گزینه های 2 و 3 ترجمه نشده است 

-  یجعلکم : شام را قرار دهد ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – املکرمین: گرامی شدگان ؛ نادرستی گزینه  2

345. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الّذی: کسی که ؛ نادرستی گزینه  4 – یجتنب: دور می کند  ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 - یسعی : تالش کند ؛ نادرستی گزینه  3 - 

لن یذوق: نخواهد چشید  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

346. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الحّب: دانه  ؛ نادرستی گزینه  2 -  یُخرج: بیرون می آورد ؛ نادرستی گزینه  3-  ُمخرج: بیرون آورنده؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 

3   - فالق: شکافنده ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3

347. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصبح: می شود ،  الهادیة: هدایتگر ؛ نادرستی گزینه های  1 و 2 - اراد أن یُهدی: بخواهد که هدایت شود ؛ نادرستی گزینه  4

348. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لتُبیّن: تا تبیین کنی  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - ما نُزّل : نازل شد ؛ نادرستی گزینه  1  - إلیهم: به سویشان ؛ نادرستی گزینه های 

3 و 4  - لعل: شاید ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

349. گزینه  2 پاسخ صحیح است: هناک: وجود دارد ؛ نادرستی گزینه های 3 و  4 )واپژه »آنجا« زائد است( -  تُنتج: تولید می کنند؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  آلة 

ذکیّة: دستگاهی هوشمند  ؛ نادرستی گزینه  1 – ذاکرتها: حافظه اش ؛ نادرستی گزینه  3 

350. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مل یکد: چیزی منانده بود ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 - تلمیذ مشاغب: دانش آموز اخالگری ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 
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351. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قد یبّعدنا: گاهی ما را دور می کند ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - کّنا نظّن: گامن می کردیم ؛ نادرستی گزینه  1 – سیکون: خواهد 

بود ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - مرشدنا : راهنامی ما ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 

352. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قد ألقی محارضة: سخرنانی کرده اند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - هذا املستشق: این خاورشناس  ؛ نادرستی گزینه 3 - ما یقارب: 

نزدیک  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - الحضارات: متدن ها  ؛ نادرستی گزینه  3

353. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الدولة: دولت ؛ نادرستی گزینه  4 – اشتّد: شدت یافت  ؛ نادرستی گزینه  های 1، 3 و 4 )در گزینه 3 »شدت انتقال .... افزایش یافت« 

و در گزینه 4 »رسعت انتقال .... افزایش یافت« نادرست اند.

354. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یوم: روزی ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 3 -  ینظر: می نگرد ؛ نادرستی گزینه   2 - قّدمت یداه: از پیش فرستاده است ؛ نادرستی گزینه   

2 -  یقول: می گوید ؛ نادرستی گزینه   2 -  کنت: بودم ؛ نادرستی گزینه  های 3 و 4

355. گزینه 3 پاسخ صحیح است: سجد: سجده کردند؛ نادرستی گزینه   4 -  استکرب : تکرب ورزید ؛ نادرستی گزینه  های  1 و 4 -  کان: ؛ نادرستی گزینه   2

356. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مقابالت: مصاحبه ها ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 -  کان معجباً: شیفته بود ؛ نادرستی گزینه   4 - منذ شبابه: از جوانی اش ؛ نادرستی 

گزینه  های 2 و 3

357. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اتّقوا الله: تقوای خدا را پیشه کنید؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 – قولوا: بگویید؛ نادرستی گزینه  های 2 و 3 -  سدیداً: درست و استوار 

؛ نادرستی گزینه   1

358. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لن تنالوا: نخواهید رسید ؛ نادرستی گزینه  های 2، 3 و 4 -  الرّب: خوبی ؛ نادرستی گزینه   2 -  تنفقوا: انفاق کنید ؛ نادرستی گزینه   4 

-  تحبّون: دوست دارید ؛ نادرستی گزینه   2

359. گزینه 1 پاسخ صحیح است: عوِّد: عادت بده ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 -  لین الکالم: نرمی سخن ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 3 - یؤثّر : تأثیر می نهد ؛ نادرستی 

گزینه   4 – املستمعین: شنوندگان ؛ نادرستی گزینه   3 – تتصّور: تصور می کنی ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 

360. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یُبعد: دور می سازد  ؛ نادرستی گزینه  های  1 و 4 - ال تستشه: با او مشورت نکن ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 -  أمورک: کارهایت  

؛ نادرستی گزینه   2 

361. گزینه 3 پاسخ صحیح است: رُّب : چه بسا ؛ نادرستی گزینه  های  1 و 2 –  کتاب: کتابی ؛ نادرستی گزینه   2 - قارئه: خواننده اش ؛ نادرستی گزینه   1 – یُغنیه: او 

را بی نیاز می کند ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 – عشات: ده ها ؛ نادرستی گزینه   1 

362. گزینه 1 پاسخ صحیح است: هناک: وجود دارد ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 -  مکانة عالیة: جایگاهی واال  ؛ نادرستی گزینه   3 - کانوا یعیشون : زندگی می کردند 

؛ نادرستی گزینه  های 3 و 4 – طفولیّتهم: کودکی شان ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 - الظروف القاسیة: در رشایط سخت ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 3 

363. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تنرصوا: یاری کنید؛ نادرستی گزینه   1 -  ینرصکم: یاری تان می کند ؛ نادرستی گزینه  های  1 و 3 - یثبّت: استوار می سازد ؛ نادرستی 

گزینه  های 1 و 4

364. گزینه 3 پاسخ صحیح است: هواة: هوادران ؛ نادرستی گزینه   2 -  سمکة السهم: ماهی تیرانداز ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 4 -  یعلمون: می دانند ؛ نادرستی گزینه   

2 -  الفرائس حیّة: شکارها را زنده )حیة: حال( 1، 2 و 4
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351. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قد یبّعدنا: گاهی ما را دور می کند ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - کّنا نظّن: گامن می کردیم ؛ نادرستی گزینه  1 – سیکون: خواهد 

بود ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - مرشدنا : راهنامی ما ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 

352. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قد ألقی محارضة: سخرنانی کرده اند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - هذا املستشق: این خاورشناس  ؛ نادرستی گزینه 3 - ما یقارب: 

نزدیک  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - الحضارات: متدن ها  ؛ نادرستی گزینه  3

353. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الدولة: دولت ؛ نادرستی گزینه  4 – اشتّد: شدت یافت  ؛ نادرستی گزینه  های 1، 3 و 4 )در گزینه 3 »شدت انتقال .... افزایش یافت« 

و در گزینه 4 »رسعت انتقال .... افزایش یافت« نادرست اند.

354. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یوم: روزی ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 3 -  ینظر: می نگرد ؛ نادرستی گزینه   2 - قّدمت یداه: از پیش فرستاده است ؛ نادرستی گزینه   

2 -  یقول: می گوید ؛ نادرستی گزینه   2 -  کنت: بودم ؛ نادرستی گزینه  های 3 و 4

355. گزینه 3 پاسخ صحیح است: سجد: سجده کردند؛ نادرستی گزینه   4 -  استکرب : تکرب ورزید ؛ نادرستی گزینه  های  1 و 4 -  کان: ؛ نادرستی گزینه   2

356. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مقابالت: مصاحبه ها ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 -  کان معجباً: شیفته بود ؛ نادرستی گزینه   4 - منذ شبابه: از جوانی اش ؛ نادرستی 

گزینه  های 2 و 3

357. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اتّقوا الله: تقوای خدا را پیشه کنید؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 – قولوا: بگویید؛ نادرستی گزینه  های 2 و 3 -  سدیداً: درست و استوار 

؛ نادرستی گزینه   1

358. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لن تنالوا: نخواهید رسید ؛ نادرستی گزینه  های 2، 3 و 4 -  الرّب: خوبی ؛ نادرستی گزینه   2 -  تنفقوا: انفاق کنید ؛ نادرستی گزینه   4 

-  تحبّون: دوست دارید ؛ نادرستی گزینه   2

359. گزینه 1 پاسخ صحیح است: عوِّد: عادت بده ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 -  لین الکالم: نرمی سخن ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 3 - یؤثّر : تأثیر می نهد ؛ نادرستی 

گزینه   4 – املستمعین: شنوندگان ؛ نادرستی گزینه   3 – تتصّور: تصور می کنی ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 

360. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یُبعد: دور می سازد  ؛ نادرستی گزینه  های  1 و 4 - ال تستشه: با او مشورت نکن ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 -  أمورک: کارهایت  

؛ نادرستی گزینه   2 

361. گزینه 3 پاسخ صحیح است: رُّب : چه بسا ؛ نادرستی گزینه  های  1 و 2 –  کتاب: کتابی ؛ نادرستی گزینه   2 - قارئه: خواننده اش ؛ نادرستی گزینه   1 – یُغنیه: او 

را بی نیاز می کند ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 – عشات: ده ها ؛ نادرستی گزینه   1 

362. گزینه 1 پاسخ صحیح است: هناک: وجود دارد ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 -  مکانة عالیة: جایگاهی واال  ؛ نادرستی گزینه   3 - کانوا یعیشون : زندگی می کردند 

؛ نادرستی گزینه  های 3 و 4 – طفولیّتهم: کودکی شان ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 - الظروف القاسیة: در رشایط سخت ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 3 

363. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تنرصوا: یاری کنید؛ نادرستی گزینه   1 -  ینرصکم: یاری تان می کند ؛ نادرستی گزینه  های  1 و 3 - یثبّت: استوار می سازد ؛ نادرستی 

گزینه  های 1 و 4

364. گزینه 3 پاسخ صحیح است: هواة: هوادران ؛ نادرستی گزینه   2 -  سمکة السهم: ماهی تیرانداز ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 4 -  یعلمون: می دانند ؛ نادرستی گزینه   

2 -  الفرائس حیّة: شکارها را زنده )حیة: حال( 1، 2 و 4
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365. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أنبیاء : پیامربانی ؛ نادرستی گزینه  های1 و 4 – لیهتدی: تا هدایت شوند ؛ نادرستی گزینه   2 

366. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أتقی الناس: باتقواترین مردم  ؛ نادرستی گزینه  های 1، 3 و 4 -  یجتنب: دوری می کند ؛ نادرستی گزینه   4 - هناک: آنجا ؛ نادرستی 

گزینه  های 1 و 4

367. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قد یمّرر: گاهی تلخ می کند ؛ نادرستی گزینه  های 1، 2 و 3 – الحیاة: زندگی ؛ نادرستی گزینه   2 – علینا: بر ما ؛ نادرستی گزینه   2 

-  کّنا نعترب: به شامر می آوردیم ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 2 – سعادتنا: خوشبختی مان ؛ نادرستی گزینه   3

جاءهم بالحّق: حق را برایشان اورد ؛ نادرستی گزینه  های 2، 3 و 4 – قالوا: گفتند؛ نادرستی گزینه   3 -  أبناء: پرسان ؛ نادرستی  368. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 

گزینه  های 3 و 4 

369. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شباب إیران املجّدون: جوانان کوشای ایران ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 4 – العداة: دشمنان  ؛ نادرستی گزینه   1 - ال یتأثّرون: تأثیر 

منی پذیرند 2 و 4

370. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تجاهد: جهاد کنی ؛ نادرستی گزینه   4 – یوم: روزی ؛ نادرستی گزینه   3 -  یُبعث:  برانگیخته می شوند ؛ نادرستی گزینه   2 – تَدخل: 

داخل می شوی ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4  - عباد الله الصالحین: بندگان شایسته خدا ؛ نادرستی گزینه   2 – در گزینه 3 »بی شک« زائد است.

371. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أولئک القوم: آن قوم ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 - نبیّاً حنیفاً: پیامربی یکتاپرست ؛ نادرستی گزینه   های 1، 2 و 3 – کرّس: شکانده بود 

)جمله وصفی( ؛ نادرستی گزینه    1 -  أصناماً: بتانی  ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 2  - یعبدون: می پرستیدند )جمله وصفی( ؛ نادرستی گزینه    2

372. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إمنّا: فقط، تنها ؛ نادرستی گزینه های 1 و  3  - رَسولُه: رسولش، رسول او ؛ نادرستی گزینه 4 - آَمُنوا: ایامن آوردند )فعل ماضی(؛  ؛ 

نادرستی گزینه  3 – و هم راکعون: جمله حالیه در حال رکوع زکات می دهند ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 – در گزینه 4 ضمیر »شان« متصل به مناز و زکات زائد است.

373. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ال یغتب: غیبت نکنند، نباید غیبت کنند  ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 – یحّب: دوست دارد ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 2 -  أحدکم: 

کسی از شام  ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 2 - أن یأکل : که بخورد ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 2 – کرهتموه: از آن کراهت دارید؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4  

374. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أهداف: هدف ها ؛ نادرستی گزینه    4 – مطمئّنین: با اطمینان، در حالی که مطمنئ هستید نادرستی گزینه   های 1 و 4 - 

جهود: تالش ها نادرستی گزینه    3 - لن تضیَّع: تباه نخواهد شد نادرستی گزینه    3

375. گزینه 4 پاسخ صحیح است: امللّوثة: آلوده کننده، آالینده نادرستی گزینه    2 – تنش: پخش می کنند نادرستی گزینه   های  1 و 3 – الّسیّارات: ماشین ها نادرستی 

گزینه    3 درضمن در گزینه 2 جای ماشین ها و کارخانه جات عوض شده است. و 

376. گزینه 4 پاسخ صحیح است: نواصل: ادامه می دهیم نادرستی گزینه    2 -  و نحن .. : واو حالیه، درحالیکه نادرستی گزینه   های 1 و 3 – واژه »به خوبی« در گزینه 

3 زائد است. – قریباً: به زودی نادرستی گزینه   های 1 و 3

377. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال شیء: هیچ چیزی ؛ نادرستی گزینه    3 – واژه »دیدن« در گزینه های 2 و 3 زائدند. -  یؤمل: به درد منی آورد ؛ نادرستی گزینه   های 3 

و 4 - أکرث من : بیشرت از ؛ نادرستی گزینه های    3 و 4 - فی الحرب: در جنگ ، نادرستی گزینه    4

378. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أخربت: با خرب شد؛ نادرستی گزینه    3 -  املرأة: زن ؛ نادرستی گزینه    1 – استشهد: به شهادت رسیده اند ؛ نادرستی گزینه    4 - 

أبناءها: پرسانش  ؛ نادرستی گزینه    3 – رأیُت: دیدم ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 -  تتساقط: فرو می ریخت ؛ نادرستی گزینه    1 - أعینها: چشامنش ؛ نادرستی گزینه    3
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379. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کنت أحّس: احساس می کردم  ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 2 - أن مترر: تلخ شود؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 -  وقفت : ایستادم ؛ 

نادرستی گزینه    3 – أقدام: پاها ؛ نادرستی گزینه    1 -  واصلت: ادامه دادم ؛ نادرستی گزینه    3 – حیاتی: زندگی ام ؛ نادرستی گزینه    1

380. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قد یقوم ب  : گاهی اقدام می کنند ؛ نادرستی گزینه   های  1 و 4 – سلوک: رفتار ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4 – یصبح: می شود 1 و 

3 - االعتامد الثاين: اعتامد دوباره  ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4 

381. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کأّن: گویا ؛ نادرستی گزینه    2 -  ذاکرة هذا الحیوان: حافظه این حیوان ؛ نادرستی گزینه   های 2 ، 3 و 4 -  تُؤدی: منجر می شود ؛ 

نادرستی گزینه   های 2 ، 3 و 4 - دوراً مهاّمً: نقش مهمی ؛ نادرستی گزینه   های 2 ، 3 و 4 -  إرشاد: راهنامیی کردن ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 

382. گزینه 3 پاسخ صحیح است: هذه األصنام: این بت ها ؛ نادرستی گزینه    1 -  تعبدون: می پرستید ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4  - لن تقدر: قادر نخواهند بود ؛ 

نادرستی سایر گزینه   ها – حرِّقوها: آنها را بسوزانید ؛ نادرستی گزینه    1

383. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما تُجزَون : جزا داده منی شوید ؛ نادرستی گزینه   های 2، 3 و 4 - کنتم تعلمون: انجام می دادید ؛ نادرستی گزینه   های 2، 3 و 4 -  عباد 

الله املخلصین: بندگان مخلص خدا؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4 

384. گزینه 3 پاسخ صحیح است: لیت: کاش ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 -  تاب: توبه می کرد ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4  - أعامله القبیحة: کارهای زشتش ؛ نادرستی 

گزینه    4 -  یخلص: رهایی بخشد ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 -  اُِعّد: آماده شده است ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 

385. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کانت ل  : داشتند ؛ نادرستی گزینه    1 – شعائر: مراسم ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 -  أرسل: فرستاده شد ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 

386. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ینبعث: فرستاده می شوند ؛ نادرستی گزینه   های 1، 2 و 4 -  کثیر: بسیاری ؛ نادرستی گزینه    2 – شبابنا: جوانامنان ؛ نادرستی گزینه   های 

1 و 4 

387. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أقم وجهک: روی بیاور  ؛ نادرستی گزینه   های 2، 3 و 4 – لک: برای تو ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 

388. گزینه1 پاسخ صحیح است: قل: بگو ؛ نادرستی گزینه    3 -  کیف: چگونه  ؛ نادرستی گزینه    4 – بدأ: رشوع کرد ؛ نادرستی گزینه   های 2، 3 و 4

389. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أکرمکم: گرامی ترین شام ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 -  یحاول: تالش می کند ؛ نادرستی گزینه    1 – صفوف: صفوف )جمع(  ؛ نادرستی 

گزینه    4 – االتّحاد: اتحاد ؛ نادرستی گزینه    4

390. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لعّل: شاید، امید است ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 -  نشاهد: ببینیم ؛ نادرستی گزینه    1 - یستعین : کمک بگیرد ؛ نادرستی سایر 

گزینه   ها -  إلنارة: برای روشن کردن ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4 

391. گزینه 1 پاسخ صحیح است: قل: بگو ؛ نادرستی گزینه    2 -  أنزل : نازل کرد؛ نادرستی گزینه    4 -  جاء ب : آورد  ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4 

392.گزینه 3 پاسخ صحیح است: یّحُب: دوست دارد  ؛ نادرستی گزینه    1– الّذین: کسانی را  ؛ نادرستی گزینه    1 – صّفا: صف در صف ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4  – 

سبیل: راه  ؛ نادرستی گزینه    2 – کأن: گویا، هامنند  ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 2

393. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تلک أعامل: آنها کارهایی هستند ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 -  یجری : جاری می شود ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 – لعبد: برای 

بنده ای ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 - فعلها: آن را انجام داده است ؛ نادرستی گزینه   های 2، 3 و 4
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379. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کنت أحّس: احساس می کردم  ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 2 - أن مترر: تلخ شود؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 -  وقفت : ایستادم ؛ 

نادرستی گزینه    3 – أقدام: پاها ؛ نادرستی گزینه    1 -  واصلت: ادامه دادم ؛ نادرستی گزینه    3 – حیاتی: زندگی ام ؛ نادرستی گزینه    1

380. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قد یقوم ب  : گاهی اقدام می کنند ؛ نادرستی گزینه   های  1 و 4 – سلوک: رفتار ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4 – یصبح: می شود 1 و 

3 - االعتامد الثاين: اعتامد دوباره  ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4 

381. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کأّن: گویا ؛ نادرستی گزینه    2 -  ذاکرة هذا الحیوان: حافظه این حیوان ؛ نادرستی گزینه   های 2 ، 3 و 4 -  تُؤدی: منجر می شود ؛ 

نادرستی گزینه   های 2 ، 3 و 4 - دوراً مهاّمً: نقش مهمی ؛ نادرستی گزینه   های 2 ، 3 و 4 -  إرشاد: راهنامیی کردن ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 

382. گزینه 3 پاسخ صحیح است: هذه األصنام: این بت ها ؛ نادرستی گزینه    1 -  تعبدون: می پرستید ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4  - لن تقدر: قادر نخواهند بود ؛ 

نادرستی سایر گزینه   ها – حرِّقوها: آنها را بسوزانید ؛ نادرستی گزینه    1

383. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما تُجزَون : جزا داده منی شوید ؛ نادرستی گزینه   های 2، 3 و 4 - کنتم تعلمون: انجام می دادید ؛ نادرستی گزینه   های 2، 3 و 4 -  عباد 

الله املخلصین: بندگان مخلص خدا؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4 

384. گزینه 3 پاسخ صحیح است: لیت: کاش ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 -  تاب: توبه می کرد ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4  - أعامله القبیحة: کارهای زشتش ؛ نادرستی 

گزینه    4 -  یخلص: رهایی بخشد ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 -  اُِعّد: آماده شده است ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 

385. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کانت ل  : داشتند ؛ نادرستی گزینه    1 – شعائر: مراسم ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 -  أرسل: فرستاده شد ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 

386. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ینبعث: فرستاده می شوند ؛ نادرستی گزینه   های 1، 2 و 4 -  کثیر: بسیاری ؛ نادرستی گزینه    2 – شبابنا: جوانامنان ؛ نادرستی گزینه   های 

1 و 4 

387. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أقم وجهک: روی بیاور  ؛ نادرستی گزینه   های 2، 3 و 4 – لک: برای تو ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 

388. گزینه1 پاسخ صحیح است: قل: بگو ؛ نادرستی گزینه    3 -  کیف: چگونه  ؛ نادرستی گزینه    4 – بدأ: رشوع کرد ؛ نادرستی گزینه   های 2، 3 و 4

389. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أکرمکم: گرامی ترین شام ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 -  یحاول: تالش می کند ؛ نادرستی گزینه    1 – صفوف: صفوف )جمع(  ؛ نادرستی 

گزینه    4 – االتّحاد: اتحاد ؛ نادرستی گزینه    4

390. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لعّل: شاید، امید است ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 -  نشاهد: ببینیم ؛ نادرستی گزینه    1 - یستعین : کمک بگیرد ؛ نادرستی سایر 

گزینه   ها -  إلنارة: برای روشن کردن ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4 

391. گزینه 1 پاسخ صحیح است: قل: بگو ؛ نادرستی گزینه    2 -  أنزل : نازل کرد؛ نادرستی گزینه    4 -  جاء ب : آورد  ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4 

392.گزینه 3 پاسخ صحیح است: یّحُب: دوست دارد  ؛ نادرستی گزینه    1– الّذین: کسانی را  ؛ نادرستی گزینه    1 – صّفا: صف در صف ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4  – 

سبیل: راه  ؛ نادرستی گزینه    2 – کأن: گویا، هامنند  ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 2

393. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تلک أعامل: آنها کارهایی هستند ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 -  یجری : جاری می شود ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 – لعبد: برای 

بنده ای ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 - فعلها: آن را انجام داده است ؛ نادرستی گزینه   های 2، 3 و 4
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394. گزینه 2 پاسخ صحیح است: علی ما: بر آنچه ؛ نادرستی گزینه    4 -  یقول: می گویند ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3-  اهجروهم: آنها را ترک کنید ؛ نادرستی گزینه    

1 -   استغفروا: آمرزش بخواهید 

395. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قام ب : اقدام کرد، پرداخت؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 - الجوائز الذهبیّة: جوائز طالیی ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 -  خمسة و ثالثین: 

سی و پنج ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 2 

396. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لیت: کاش ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 - أحاسیسنا: احساسامتان ؛ نادرستی گزینه    3 - عند الحزن أو الفرح: هنگام ناراحتی و شادی 

؛ نادرستی گزینه    1

397. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أنقذ: نجات داد ؛ نادرستی گزینه    4 -  النار: آتش ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 -  کان یقصدون: می خواستند ؛ نادرستی گزینه    4 

-  تحریقه: سوزاندنش )قصد سوزاندنش یا می خواستند او را بسوزانند( – در گزینه 3 »آتش قومش« نادرست است.

398. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قد کان: بوده است ؛ نادرستی گزینه    3 -  مع الباطل: با باطل ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 -  أّول األنبیاء: اولین پیامربان ؛ نادرستی 

گزینه   های 1 و 2 -  سیکون: خواهد بود  ؛ نادرستی گزینه   های 1، 2 و 3 

399. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الحضارات التی: متدن هایی که ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 – نعرف: می شناسیم  ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 - النقوش و التامثیل: 

نگاره ها و تندیس ها ؛ نادرستی گزینه   های 1، 2 و 3 – تدّل: داللت می کنند ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3  

400. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما ظلم: ستم نکرد  ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 – أنفسهم: به خودشان ؛ نادرستی گزینه    4 - کانوا یظلمون: ستم می کردند ؛ نادرستی 

سایر گزینه   ها

401. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اعمل: کار کن ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 -  دنیا: ؛ نادرستی گزینه    3 -  تعیش: زندگی می کنی ؛ نادرستی گزینه    2 – متوت: می میری 

؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4

402. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ترجم: ترجمه کن ؛ نادرستی گزینه    1 - هذا النّص العربّی: این منت عربی ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 -  ألّفه: آن را تألیف کرد ؛ 

نادرستی گزینه    1-  ذاک العامل: آن دانشمند  ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4

403. گزینه 2 پاسخ صحیح است: علّق: آویخت  ؛ نادرستی گزینه   های  1، 3 و 4 – الفأس: ترب ؛ نادرستی گزینه    4 -  أکرب األصنام: بزرگرتین بت ها ؛ نادرستی گزینه   های 

1 و 3 -  حفلة العید: جشن عید ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 

م: عدم  404. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نبتَِعد: دوری کنیم ؛ نادرستی گزینه    1 -  کانت: بود  ؛ نادرستی گزینه    4 – أسباب: علت ها  ؛ نادرستی گزینه    3  - عدم التَّقدُّ

عوب: ملت ها ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 پیشفت ؛ نادرستی گزینه    3 – الشُّ

405. گزینه 2 پاسخ صحیح است: سألتنی: از من پرسید؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4  -  أحد عش : یازده ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4 – کانت: بود ؛ نادرستی گزینه    

4 - کلّها: همه  ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4 - ثالثة الّدروس: سه درس  ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3

406. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تُفِرز: ترشح می کند ؛ نادرستی گزینه   های  1 و 4 – سائالت: مایعاتی )نکره( ؛ نادرستی گزینه   های  3 و 4 -  تَنفعنا: به ما سود 

می رساند ؛ نادرستی گزینه    3 

407. گزینه 1 پاسخ صحیح است: نَظَرنا: نگاه کردیم ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 -  اللَیل: شب  ؛ نادرستی گزینه    4 – قُلنا: گفتیم ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3  - من: 

چه کسی ؛ نادرستی گزینه    4 – القمر: ماه  ؛ نادرستی گزینه    4 -  الّنجم: ستاره ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3

ترجمه

275

408. گزینه 3 پاسخ صحیح است: األسبوع: هفته ؛ نادرستی گزینه    2 - األسامک: ماهی ها ؛ نادرستی گزینه    4  - کانت تتساقط: می افتادند  ؛ نادرستی گزینه    2  – کأّن: 

گویا  ؛ نادرستی گزینه   های 2 و4 - کّنا نری: می دیدیم  ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4

409. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لِ  : برای، دارد – َذنَبها: دمش؛ نادرستی گزینه   های 2، 3 و 4 - تَحتوی: دربردارد ؛ نادرستی گزینه    4 – زیتاً: روغنی ؛ نادرستی گزینه   های 

2 و 3 – تنشه: آن را پخش می کند ؛ نادرستی گزینه    2 

410. گزینه 1 پاسخ صحیح است: املعجب بنفسه: خودپسند  ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4  - علیک: بر تو الزم است، باید ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4 - أال تصّعر 

خّدک:  برنگردانی ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 

411. گزینه 3 پاسخ صحیح است: نبّی الله الحنیف: پیامرب یکتاپرست خداوند ؛ نادرستی گزینه   های  1 و 4 -  األصنام ؛ نادرستی گزینه    2 - کان یعبدون: می پرستیدند 

؛ نادرستی گزینه   های   1 و 2

412. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أتذکُّر : به یاد می آورم ؛ نادرستی گزینه   های 1، 3 و 4 - کان مملوء: پر بود  ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 – املتفرّجین: متاشاچیان ؛ 

نادرستی گزینه    4

413. گزینه 3 پاسخ صحیح است: لیُجرِبِ: باید وادار کند؛ نادرستی گزینه    2 – معاً: با هم ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 -  شعباً: ملتی ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 -  کّل 

عصور: همه زمان ها  ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 – الفقر: فقر ؛ نادرستی گزینه    4

414. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یأمر: امر می کند ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 -  أال یَسبّوا: دشنام ندهند ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 

415. گزینه 3 پاسخ صحیح است: آَمنوا: ایامن آورده اید ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 – تَقولوَن: می گویید  ؛ نادرستی گزینه    1 - ال تَفَعلوَن: انجام منی دهید ؛ نادرستی 

گزینه    2 )واژه »خودتان« در گزینه های 2 و 4 زائد است.(

416. گزینه 3 پاسخ صحیح است: يل: دارم، برای من ؛ نادرستی گزینه    1  - ولد: فرزندی ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 – یستَغِفُر: آمرزش می خواهد؛ نادرستی گزینه   های 

1 و 2 – َموتی: مرگم ؛ نادرستی گزینه    2 -  اغِفْر: ببخش  ؛ نادرستی گزینه    4 – ُذنوبَه: گناهانش ؛ نادرستی گزینه    4

417. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ارجعی: برمی گردی ؛ نادرستی گزینه    2 – عباد: بندگان ؛ نادرستی گزینه    4 -  جّنتی: بهشتم ؛ نادرستی گزینه    3

418. گزینه 3 پاسخ صحیح است: حافلة: اتوبوسی ؛ نادرستی گزینه    2 -  املُستَشفی: بیامرستان ؛ نادرستی گزینه    1 – واژه »ناگهان« در گزینه 4 زائد است.

419. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تؤدی: ایفا می کنند ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 – الّدالفین: دلفین ها  ؛ نادرستی گزینه    2 – تساعد: کمک می کند ؛ نادرستی گزینه    

1 – تجّمع: جمع شدن ؛ نادرستی گزینه    3 

420. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کانت تبحث: جستجو می کرد ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 - ما َوجد: پیدا نکرد ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4 -  َشیئا:

421. گزینه 4 پاسخ صحیح است: هذا طالب: این دانش آموزی است ؛ نادرستی گزینه   های  1 و 3  – متنعه: او را منع می کنند  ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 2 

422. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نبیّنا الکریم: پیامرب کریم ما  ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4  - هدی: هدایتی ؛ نادرستی گزینه    3 -  یهتّم: توجه می کند ؛ نادرستی گزینه    

4 - دنیاه و آخرته: دنیا و آخرتش ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 
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408. گزینه 3 پاسخ صحیح است: األسبوع: هفته ؛ نادرستی گزینه    2 - األسامک: ماهی ها ؛ نادرستی گزینه    4  - کانت تتساقط: می افتادند  ؛ نادرستی گزینه    2  – کأّن: 

گویا  ؛ نادرستی گزینه   های 2 و4 - کّنا نری: می دیدیم  ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4

409. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لِ  : برای، دارد – َذنَبها: دمش؛ نادرستی گزینه   های 2، 3 و 4 - تَحتوی: دربردارد ؛ نادرستی گزینه    4 – زیتاً: روغنی ؛ نادرستی گزینه   های 

2 و 3 – تنشه: آن را پخش می کند ؛ نادرستی گزینه    2 

410. گزینه 1 پاسخ صحیح است: املعجب بنفسه: خودپسند  ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4  - علیک: بر تو الزم است، باید ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4 - أال تصّعر 

خّدک:  برنگردانی ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 

411. گزینه 3 پاسخ صحیح است: نبّی الله الحنیف: پیامرب یکتاپرست خداوند ؛ نادرستی گزینه   های  1 و 4 -  األصنام ؛ نادرستی گزینه    2 - کان یعبدون: می پرستیدند 

؛ نادرستی گزینه   های   1 و 2

412. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أتذکُّر : به یاد می آورم ؛ نادرستی گزینه   های 1، 3 و 4 - کان مملوء: پر بود  ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 – املتفرّجین: متاشاچیان ؛ 

نادرستی گزینه    4

413. گزینه 3 پاسخ صحیح است: لیُجرِبِ: باید وادار کند؛ نادرستی گزینه    2 – معاً: با هم ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 -  شعباً: ملتی ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 -  کّل 

عصور: همه زمان ها  ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 – الفقر: فقر ؛ نادرستی گزینه    4

414. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یأمر: امر می کند ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 -  أال یَسبّوا: دشنام ندهند ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 

415. گزینه 3 پاسخ صحیح است: آَمنوا: ایامن آورده اید ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 – تَقولوَن: می گویید  ؛ نادرستی گزینه    1 - ال تَفَعلوَن: انجام منی دهید ؛ نادرستی 

گزینه    2 )واژه »خودتان« در گزینه های 2 و 4 زائد است.(

416. گزینه 3 پاسخ صحیح است: يل: دارم، برای من ؛ نادرستی گزینه    1  - ولد: فرزندی ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 – یستَغِفُر: آمرزش می خواهد؛ نادرستی گزینه   های 

1 و 2 – َموتی: مرگم ؛ نادرستی گزینه    2 -  اغِفْر: ببخش  ؛ نادرستی گزینه    4 – ُذنوبَه: گناهانش ؛ نادرستی گزینه    4

417. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ارجعی: برمی گردی ؛ نادرستی گزینه    2 – عباد: بندگان ؛ نادرستی گزینه    4 -  جّنتی: بهشتم ؛ نادرستی گزینه    3

418. گزینه 3 پاسخ صحیح است: حافلة: اتوبوسی ؛ نادرستی گزینه    2 -  املُستَشفی: بیامرستان ؛ نادرستی گزینه    1 – واژه »ناگهان« در گزینه 4 زائد است.

419. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تؤدی: ایفا می کنند ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 – الّدالفین: دلفین ها  ؛ نادرستی گزینه    2 – تساعد: کمک می کند ؛ نادرستی گزینه    

1 – تجّمع: جمع شدن ؛ نادرستی گزینه    3 

420. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کانت تبحث: جستجو می کرد ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 - ما َوجد: پیدا نکرد ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4 -  َشیئا:

421. گزینه 4 پاسخ صحیح است: هذا طالب: این دانش آموزی است ؛ نادرستی گزینه   های  1 و 3  – متنعه: او را منع می کنند  ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 2 

422. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نبیّنا الکریم: پیامرب کریم ما  ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4  - هدی: هدایتی ؛ نادرستی گزینه    3 -  یهتّم: توجه می کند ؛ نادرستی گزینه    

4 - دنیاه و آخرته: دنیا و آخرتش ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 
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423. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أقدم: کهن ترین ؛ نادرستی گزینه    2 -  العامرات: بناها ؛ نادرستی گزینه   های 1 – تدّل: داللت می کند ؛ نادرستی گزینه    1 - الثّقافة 

القدیمة: فرهنگ کهن  ؛ نادرستی گزینه    1 - فی بلدنا: رسزمین ما ؛ نادرستی گزینه    3

424. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال تَستَفیدوا: استفاده نکنید ؛ نادرستی گزینه   های 2، 3 و 4 - تَشعُروَن ِبالتَّعِب: احساس خستگی می کنید ؛ نادرستی گزینه   های 2، 3 

و 4  - تَنظُرون: نگاه می کنید ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3

425. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اصرِب: صرب کن ؛ نادرستی گزینه    2 - َوعد الله: وعده خدا  ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4 – استغِفر: آمرزش بخواه ؛ نادرستی گزینه   های 

2 و 3 -  ذنب: گناه ؛ نادرستی گزینه    4 

426. گزینه 2 پاسخ صحیح است: استاذي: استادم  ؛ نادرستی گزینه    3 – شّجَعني: مرا تشویق کرد ؛ نادرستی گزینه    3 – الربنامج: برنامه  ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 

-  ساَعَدين: مرا کمک کرد ؛ نادرستی گزینه    های 3 و 4

427. گزینه 4 پاسخ صحیح است: جیوشه العظیمة: به سپاهیان بزرگش ؛ نادرستی گزینه    3 -  أن یأتوا ب  : که بیاورند ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 – وضع: قرار داد  ؛ 

نادرستی گزینه   های 1 و 3 -  مضیق: تنگه ای ؛ نادرستی گزینه    3 - أشَعَل ناراً: آتشی شعله ور کرد ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 

: تاکید کرد ؛ نادرستی گزینه    4 – أضواء: پرتوها  ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 – تلک: آن  ؛ نادرستی گزینه    2 428. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أکدَّ

429. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الصیديل: داروخانه دار  ؛ نادرستی گزینه    3 - ِمحراراً – طبیّاً: طبی ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3 - »بدون َوصفة الطبیب« مربوط 

به قسمت اول جمله است که این مطلب در گزینه های 1 و 2 رعایت نشده است. – رشاء: خرید ؛ نادرستی گزینه    1 -  َمسموح: مجاز ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 

430. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یَجعل: قرارمی دهد  ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 – لکم: برایتان ؛ نادرستی گزینه    1 -  فُرقانا: جدا کننده حق از باطل؛ نادرستی گزینه    

1 -  یُکُفر: می پوشاند ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 3  - یغفر: می آمرزد ؛ نادرستی گزینه   های 3 و 4

عوا: تشویق کردند ؛ نادرستی گزینه    4 – العباً: بازیکنی؛ نادرستی گزینه    1 -  َهجم: حمله  431. گزینه 2 پاسخ صحیح است: َصفر: سوت زد ؛ نادرستی گزینه    3 – َشجَّ

کرده بود )جمله وصفی( ؛ نادرستی گزینه    1 

432. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أ: آیا ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 2 -  تفکَّرِت: فکر کردی  ؛ نادرستی گزینه   های  1 و 3 - کیفیّة نزول الثلوج: چگونگی بارش برف ها 

؛ نادرستی گزینه   های 1، 2 و 3 

433. گزینه 3 پاسخ صحیح است: نُِهبْت: غارت شد ؛ نادرستی گزینه   های 1 و 4 -  أموالهم: اموالشان ؛ نادرستی گزینه    2 -  أیدي« دستان ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 4

434. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تراَحموا: مهربانی کنید  ؛ نادرستی گزینه    4 – أنزََل: نازل کرد ؛ نادرستی گزینه    4 -  جزءاً واحداً: یک جزء ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 

435. گزینه 1 پاسخ صحیح است: در گزینه 2: فعل »یقاتلون« دو بار ترجمه شده است و »مرصوص« به معنی »استوار« است.

در گزینه 3: »مورد محبت خدا هستند« نادرست است و در ضمن »بنیان« مفرد است.

در گزینه 4: »الذین« به درستی ترجمه نشده، »یقاتلون« نادرست ترجمه شده است.

436. گزینه 1 پاسخ صحیح است: َعشات: ده ها ؛ نادرستی گزینه    4 -  عشین: بیست ؛ نادرستی گزینه    4-  لیکسب: تا به دست آورد  ؛ نادرستی گزینه    4 - من ذلک: 

از آن ؛ نادرستی گزینه   های 2 و 3 -  کان: بود  ؛ نادرستی گزینه    4 – األرَُسة: خانواده ؛ نادرستی گزینه    3
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437. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یحضنا: در آغوش گیرند  ؛ نادرستی گزینه    4 – صبیاناً: در کودکی ؛ نادرستی گزینه    1 - یُجلساهم: آنها را بنشانند ؛ نادرستی گزینه   های 

1، 3 و 4 -  حتّی یرَتبّوا: تا تربیت شوند ؛ نادرستی گزینه    4 

438. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ال تعمر: ماندگار منی شود ؛ نادرستی گزینه های  1 و 2  - الجبّار: ستمکار ؛ نادرستی گزینه    4 – املعجبین: خودپسندان ؛ نادرستی 

گزینه   های 1 و 4 – واژه »نیز« در گزینه 2 زائد است. 

439. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اِجتَِنبوا: دوری کنید ؛ نادرستی گزینه های  - الظَّّن: گامن ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - ال یغتَب: نباید غیبت کنند،  غیبت نکنند ؛ 

نادرستی گزینه  2

َن : نیکو گردانید؛ نادرستی گزینه  4 – َخلقي: آفرینشم ؛ نادرستی گزینه  2 – إمتام:  440. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أسأل: می خواهم ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 - َحسَّ

تکمیل ؛ نادرستی گزینه  2 – در گزینه 1 »بوده است« نادرست است.

441. گزینه 2 پاسخ صحیح است: هؤالء الطاّلب: این دانش آموزان ؛ نادرستی گزینه  1 - صدیقهم املشاغب: دوست اخاللگرشان ؛ نادرستی گزینه  3 – معلّمیه = معلمین 

+ ه: معلامنش؛ نادرستی گزینه  4 - تعّنتاً: برای مچ گیری ؛ نادرستی گزینه  3

442. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما ِمن: هیچ ... نیست  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 – دابَّة: جنبنده ای  ؛ نادرستی گزینه 1 - ال طائر : نه پرنده ای ؛ نادرستی گزینه  

1 – جناحیه: بال هایش ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – اُّمم: گروه هایی  ؛ نادرستی گزینه  3

443. گزینه 1 پاسخ صحیح است: نّقار الخشب: دارکوب ؛ نادرستی گزینه  2 -  ینقر : نوک می زند ؛ نادرستی گزینه  2 – جذوع: تنه ها ؛ نادرستی گزینه  2  - هذه رسعة: 

این رسعتی است ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 - دماغه الّصغیر: مغز کوچکش ؛ نادرستی گزینه  2 – عش مرات: ده بار ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

444. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شهور: ماه ها  ؛ نادرستی گزینه  2 – الحظ: مالحظه کرد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  املُزارع: کشاورز ؛ نادرستی گزینه  4 -  

الخرضاوات: سبزی ها ؛ نادرستی گزینه  4 -  تتعرّض لألکل: در معرض خوردن قرار گرفته اند ؛ نادرستی گزینه  2 - أخذ یَقتل: رشوع به کشنت کرد ؛ نادرستی گزینه های 

2 و 4 

445. گزینه 3

یُمرِّر: تلخ می کنند ؛ نادرستی گزینه  2 -  عیشهم: زندگی شان ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – و یشکون: و شکایت می کنند ؛ نادرستی گزینه های  2 و 4 )واو  در »و 

یشکون« حالیه نیست( – و هم ال یستغیثون: در حالیکه کمک منی خواهند؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 )واو در » و هم ال یستغیثون« حالیه است( - ربّهم: پروردگارشان 

؛ نادرستی گزینه  4

446. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ازداد: افزایش یافت ؛ نادرستی گزینه  2 -  »نفوذ« نقش فاعل را دارد و همراه با »با« ترجمه منی شود. ؛ نادرستی گزینه  4 – حین: 

هنگامی که ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  - کان ل ... دور عظیم: نقش زیادی داشت ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4

447. گزینه 2 پاسخ صحیح است: َمن: هرکس ؛ نادرستی گزینه  3 -  أذنَب: گناه کند  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  و 4 - و هو یضحُک: در حالیکه می خندد ؛ نادرستی 

سایر گزینه ها - و هو یبکی: درحالیکه گریه می کند ؛ نادرستی سایر گزینه ها

448. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان یندفعون: روانه می شدند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – مّکربین: تکبیرگویان - و ُهم یدعون: در حالی که خداوند می خواندند 

؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – یقّوی: نیرومند کند  ؛ نادرستی گزینه  3  - بهم: با آنها  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – دینه: دینش را ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4

449.گزینه 2 پاسخ صحیح است: نصَحنا: ما را نصیحت کرد ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 - املوضوع الواحد: یک موضوع  ؛ نادرستی گزینه  4 - هذا العمل أمتع: 

لذت بخش تر ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 



ترجمه

277

437. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یحضنا: در آغوش گیرند  ؛ نادرستی گزینه    4 – صبیاناً: در کودکی ؛ نادرستی گزینه    1 - یُجلساهم: آنها را بنشانند ؛ نادرستی گزینه   های 

1، 3 و 4 -  حتّی یرَتبّوا: تا تربیت شوند ؛ نادرستی گزینه    4 

438. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ال تعمر: ماندگار منی شود ؛ نادرستی گزینه های  1 و 2  - الجبّار: ستمکار ؛ نادرستی گزینه    4 – املعجبین: خودپسندان ؛ نادرستی 

گزینه   های 1 و 4 – واژه »نیز« در گزینه 2 زائد است. 

439. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اِجتَِنبوا: دوری کنید ؛ نادرستی گزینه های  - الظَّّن: گامن ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - ال یغتَب: نباید غیبت کنند،  غیبت نکنند ؛ 

نادرستی گزینه  2

َن : نیکو گردانید؛ نادرستی گزینه  4 – َخلقي: آفرینشم ؛ نادرستی گزینه  2 – إمتام:  440. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أسأل: می خواهم ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 - َحسَّ

تکمیل ؛ نادرستی گزینه  2 – در گزینه 1 »بوده است« نادرست است.

441. گزینه 2 پاسخ صحیح است: هؤالء الطاّلب: این دانش آموزان ؛ نادرستی گزینه  1 - صدیقهم املشاغب: دوست اخاللگرشان ؛ نادرستی گزینه  3 – معلّمیه = معلمین 

+ ه: معلامنش؛ نادرستی گزینه  4 - تعّنتاً: برای مچ گیری ؛ نادرستی گزینه  3

442. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما ِمن: هیچ ... نیست  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 – دابَّة: جنبنده ای  ؛ نادرستی گزینه 1 - ال طائر : نه پرنده ای ؛ نادرستی گزینه  

1 – جناحیه: بال هایش ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – اُّمم: گروه هایی  ؛ نادرستی گزینه  3

443. گزینه 1 پاسخ صحیح است: نّقار الخشب: دارکوب ؛ نادرستی گزینه  2 -  ینقر : نوک می زند ؛ نادرستی گزینه  2 – جذوع: تنه ها ؛ نادرستی گزینه  2  - هذه رسعة: 

این رسعتی است ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 - دماغه الّصغیر: مغز کوچکش ؛ نادرستی گزینه  2 – عش مرات: ده بار ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

444. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شهور: ماه ها  ؛ نادرستی گزینه  2 – الحظ: مالحظه کرد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  املُزارع: کشاورز ؛ نادرستی گزینه  4 -  

الخرضاوات: سبزی ها ؛ نادرستی گزینه  4 -  تتعرّض لألکل: در معرض خوردن قرار گرفته اند ؛ نادرستی گزینه  2 - أخذ یَقتل: رشوع به کشنت کرد ؛ نادرستی گزینه های 

2 و 4 

445. گزینه 3

یُمرِّر: تلخ می کنند ؛ نادرستی گزینه  2 -  عیشهم: زندگی شان ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – و یشکون: و شکایت می کنند ؛ نادرستی گزینه های  2 و 4 )واو  در »و 

یشکون« حالیه نیست( – و هم ال یستغیثون: در حالیکه کمک منی خواهند؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 )واو در » و هم ال یستغیثون« حالیه است( - ربّهم: پروردگارشان 

؛ نادرستی گزینه  4

446. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ازداد: افزایش یافت ؛ نادرستی گزینه  2 -  »نفوذ« نقش فاعل را دارد و همراه با »با« ترجمه منی شود. ؛ نادرستی گزینه  4 – حین: 

هنگامی که ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  - کان ل ... دور عظیم: نقش زیادی داشت ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4

447. گزینه 2 پاسخ صحیح است: َمن: هرکس ؛ نادرستی گزینه  3 -  أذنَب: گناه کند  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  و 4 - و هو یضحُک: در حالیکه می خندد ؛ نادرستی 

سایر گزینه ها - و هو یبکی: درحالیکه گریه می کند ؛ نادرستی سایر گزینه ها

448. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان یندفعون: روانه می شدند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – مّکربین: تکبیرگویان - و ُهم یدعون: در حالی که خداوند می خواندند 

؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – یقّوی: نیرومند کند  ؛ نادرستی گزینه  3  - بهم: با آنها  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – دینه: دینش را ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4

449.گزینه 2 پاسخ صحیح است: نصَحنا: ما را نصیحت کرد ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 - املوضوع الواحد: یک موضوع  ؛ نادرستی گزینه  4 - هذا العمل أمتع: 

لذت بخش تر ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 



عربی جامع کنکور انسانی

278

450. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قَد یُقاُل: گاهی گفته می شود ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  نعرفها: آنها را می شناسیم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – نتصّفُح: ورق 

می زنیم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  

451. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال بَش: هیچ بشی نیست؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - عامل کبیر : جهان بزرگی ؛ نادرستی گزینه  3– ما یُبرصه: آن را منی بیند ؛ 

نادرستی گزینه  3 -   یَزعم: می پندارد ؛ نادرستی گزینه  3

452. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال تُجاِدلوهم: با آنها مجادله نکنید ؛ نادرستی گزینه  2 – أحسن: نیکوتر ؛ نادرستی گزینه  4 -  أعلَم: داناتر  ؛ نادرستی گزینه  3 - مبَن 

: گمراه شد، گم شد ؛ نادرستی گزینه  2   َضلَّ

453. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ال شّک: هیچ شکی نیست ؛ نادرستی گزینه  4 - مل یُخلَقوا ... إال : آفریده نشدند مگر، فقط آفریده شدند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 

2 -  طینة: رسشت ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – أنسابهم: اصل و نسب شان ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

454. گزینه 3 پاسخ صحیح است: إمّنا: فقط، تنها ؛ نادرستی گزینه های 1 و  4  - رَسولُه: رسولش، رسول او ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - و الذین آَمُنوا:  و کسانی که 

ایامن آوردند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – یقیمون: بپا می دارند ؛ نادرستی گزینه    1 - و هم راکعون: جمله حالیه در حالیکه در رکوع هستند ؛ نادرستی گزینه   های 

1، 2 و 4 )در گزینه 2 ضمیر واژه »نیز« زائد است.(

455. گزینه 3 پاسخ صحیح است: جّربُت: آزمودم ؛ نادرستی گزینه    ٤ – یطرح: مطرح می کرد )جمله وصفی(  ؛ نادرستی گزینه    ٢ – املشاکل: مشکالت ؛ نادرستی 

گزینه   های ١ و ٤ -  أوضاعي القاسیة: رشایط دشوارم ؛ نادرستی گزینه    ١

456. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کان قد سهر: بیدار مانده بود ؛ نادرستی گزینه   های ١، ٢ و ٣ -  کّل اللّیل: متام شب ؛ نادرستی گزینه    ٢ -  مع: با، همراه  ؛ نادرستی 

گزینه   های ١ و ٢ - مل یکونا یَشعران : احساس منی کردند ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٣

457. گزینه 1 پاسخ صحیح است: صار: شد ؛ نادرستی گزینه    ٤ - مبلغ الرّسوال: قیمت شلوار ؛ نادرستی گزینه    ٣ -  مئتیِن و ثالثیَن ألف: دویست و سی هزار  ؛ نادرستی 

گزینه   های ٢ و ٤ – أعطینی: به من بده ؛ نادرستی سایر گزینه   ها -  مئتیِن و عشیَن ألفاً: دویست و بیست هزار ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٤ 

458. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أشّد الّناس ُحمقاً : نادان تریم مردم ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٤ - أن ینفعک: به تو سود برساند ؛ نادرستی گزینه   ٤ -  یرّضک: به تو 

رضر می رساند ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٤ - إیّاک و مصادقته: از دوستی با او برحذر باش ؛ نادرستی گزینه    ٣

459. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أعامق ضمیرنا: اعامق وجودمان ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٤ – الخوف: ترس  ؛ نادرستی گزینه    ٤ - قد توکّلنا: توکل کرده ایم ؛ نادرستی 

گزینه    ٣ – توکّالً: قطعا )مفعول مطلق تاکیدی( ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٤ 

460. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال تیأسوا: ناامید نشوید ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣ - ال ییأُس ... إاّل : ناامید منی شوند مگر، فقط ... ناامید می شوند؛ نادرستی 

گزینه   های ٣ و ٤

461. گزینه 1 پاسخ صحیح است: رجع القوم؛ نادرستی گزینه    ٣ – قامواب  : اقدام کردند ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٤ - أصناَمهم املکرّسة: بتان شکسته شان ؛ نادرستی 

گزینه    ٢

462. گزینه 3 پاسخ صحیح است: کان یَدعونا: ما را دعوت می کرد ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٤ - ُمحاوالً : باتالش، درحالیکه تالش می کرد ؛ نادرستی گزینه   های ١ و ٤ 

463. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَُقولُوَن: می گویند ؛ نادرستی گزینه   ٣ - لَیَْس فی قُلُوِبِهْم: در دلهایشان نیست  ؛ نادرستی گزینه    ٣ – أْعلَُم: داناتر ؛ نادرستی گزینه   های  

٢ و ٤  - یَْکتُُموَن: پنهان می کنند ؛ نادرستی گزینه    ٢
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464. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَبْنوَن: می سازند ؛ نادرستی گزینه    ٤ - سوف یَْغِفُر: خواهد آمرزید؛ نادرستی گزینه    ٢ -   در گزینه 3 ارکان جمله جابه جا شده اند.

465. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کاَن یُساِفُر : سفر می کرد ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٣ - فی املايض: در گذشته ؛ نادرستی گزینه    ٣ -  َمَع أصِدقائِِه: با دوستانش ؛ 

یّارَة: با ماشین ؛ نادرستی گزینه    ١ – الِجباِل: کوه ها ؛ نادرستی گزینه   های ٣ و ٤ - وَشواِطِئ: سواحل ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٤ نادرستی گزینه   های ٢ و ٣ -  بالسَّ

: بر من الزم است ؛ نادرستی گزینه    ٢ -  أْن اَُسلَِّم: که سالم کنم ؛ نادرستی گزینه    ٢ - ال أْجَرَح: زخمی نکنم ؛ نادرستی  466. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَِجُب َعيَلّ

گزینه   های ٢ و ٤ -  لسانی: زبانم ؛ نادرستی گزینه   های ٣ و ٤

نا: به کالسامن ؛ نادرستی گزینه     467. گزینه 3 پاسخ صحیح است: قَد نُِقَل: منتقل شده است ؛ نادرستی گزینه    ١ - َعدٌد کثیٌر : تعداد زیادی ؛ نادرستی گزینه    ١ - إلی َصفِّ

رِس: درس  ؛ نادرستی گزینه    ٤ ٤ - ال أْستَطیُع: منی توانم ؛ نادرستی گزینه   های ٢ -  أْن أستَمَع: که گوش فرا دهم ؛ نادرستی گزینه   های ١ و ٤ – الدَّ

468. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کانَْت قد أوَصتْني: به من سفارش کرده بود ؛ نادرستی گزینه   های ١ و ٣ -  أتََعلََّم : یاد بگیرم ؛ نادرستی گزینه    ٢ - لَُغَة الَعرَِب و 

أنِْطَقها: آن را بر زبان آورم  ؛ نادرستی گزینه   های ١ و ٢ 

469. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تنمو: رشد می کنند ؛ نادرستی گزینه    ٢ – تَصیُر: می شوند؛ نادرستی گزینه    ١ -  یَبلُغ: می رسد ؛ نادرستی گزینه   های ١ و ٢ - عمرها : 

عمرشان ؛ نادرستی گزینه    ٣ - أکرث ِمن: بيش از  ؛ نادرستی گزینه    ٣ 

َب: و زد  ؛ نادرستی گزینه    ٢ -  نيس: فراموش كرد  ؛ نادرستی گزینه   های ١ و ٢ – قاَل: گفت ؛ نادرستی گزینه    ٢ -   یُحِیي: زنده  470. گزينه 3 پاسخ صحیح است: رَضَ

می كند ؛ نادرستی گزینه    ٤ 

471. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَنقل: انتقال می یابد ؛ نادرستی گزینه    ٢ - اآلبار : چاه ها؛ نادرستی گزینه    ٣ -  إلی املصافی عرب األنابیب: لوله ها ؛ نادرستی گزینه   های 

٢، ٣ و ٤ – محطّات: ایستگاه ها ؛ نادرستی گزینه    ٤

472. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَعتقد: اعتقاد دارند ؛ نادرستی گزینه   های ١ و ٢ – الّدالفین: دلفین ها ؛ نادرستی گزینه    ١ -  تؤّدي: انجام می دهند ؛ نادرستی 

گزینه   های ١ و ٣ – استخدام: به کارگیری ؛ نادرستی گزینه   های ١، ٢ و ٣ -  أصوات: صداهایی ؛ نادرستی گزینه    ٣

473. گزینه 4 پاسخ صحیح است: من: هرکس ؛ نادرستی گزینه های   ١ و ٣ -  أحداً: کسی را ؛ نادرستی گزینه    ٢ – یدعو: دعوت می کند ؛ نادرستی گزینه   های ١ و ٢ 

-  عمیل: مزدور  ؛ نادرستی گزینه    ٣ - ال یعلَم: منی داند ؛ نادرستی گزینه    ٣

474. گزینه  1 پاسخ صحیح است: قد استطاعت: توانسته است ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٤ - أن تغیّر: که تغییر دهد ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٣  - الّنبات: گیاه  ؛ 

نادرستی گزینه    ٤ -  تَِقف: می ایستد ؛ نادرستی گزینه    ٢

475. گزینه 2 پاسخ صحیح است: حّدثنا: با ما سخن گفته است ؛ نادرستی گزینه    ٣ - دامئاً: همیشه ؛ نادرستی گزینه   ١ ) در گزینه ٤ هم »همواره« در جای خود 

ترجمه نشده( - سیرة: رسگذشت ؛ نادرستی گزینه   ١ - کّل صنٍم: هر بتی ؛ نادرستی گزینه   های ١ و ٤  -  َسیُحّدث: سخن خواهد گفت؛ نادرستی گزینه   های -  أیضاً: 

همچنین ؛ نادرستی گزینه    ١

476. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مصانَع: کارخانه هایی ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٤ -  ُمجّدین: باتالش )حال است و ذوالحال آن »نحن = ما«(  ؛ نادرستی گزینه   های  

٣ و ٤ 

477. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُمنادیا: ندا دهنده ای ، صدای ندا دهنده ای ؛ نادرستی گزينه   ٣ -  یُنادی: دعوت می كرد ؛ نادرستی گزينههای ١ و ٣  و ٤ – آمّنا: ایامن 

آوردیم ؛ نادرستی گزينه   ٣
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464. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَبْنوَن: می سازند ؛ نادرستی گزینه    ٤ - سوف یَْغِفُر: خواهد آمرزید؛ نادرستی گزینه    ٢ -   در گزینه 3 ارکان جمله جابه جا شده اند.

465. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کاَن یُساِفُر : سفر می کرد ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٣ - فی املايض: در گذشته ؛ نادرستی گزینه    ٣ -  َمَع أصِدقائِِه: با دوستانش ؛ 

یّارَة: با ماشین ؛ نادرستی گزینه    ١ – الِجباِل: کوه ها ؛ نادرستی گزینه   های ٣ و ٤ - وَشواِطِئ: سواحل ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٤ نادرستی گزینه   های ٢ و ٣ -  بالسَّ

: بر من الزم است ؛ نادرستی گزینه    ٢ -  أْن اَُسلَِّم: که سالم کنم ؛ نادرستی گزینه    ٢ - ال أْجَرَح: زخمی نکنم ؛ نادرستی  466. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَِجُب َعيَلّ

گزینه   های ٢ و ٤ -  لسانی: زبانم ؛ نادرستی گزینه   های ٣ و ٤

نا: به کالسامن ؛ نادرستی گزینه     467. گزینه 3 پاسخ صحیح است: قَد نُِقَل: منتقل شده است ؛ نادرستی گزینه    ١ - َعدٌد کثیٌر : تعداد زیادی ؛ نادرستی گزینه    ١ - إلی َصفِّ

رِس: درس  ؛ نادرستی گزینه    ٤ ٤ - ال أْستَطیُع: منی توانم ؛ نادرستی گزینه   های ٢ -  أْن أستَمَع: که گوش فرا دهم ؛ نادرستی گزینه   های ١ و ٤ – الدَّ

468. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کانَْت قد أوَصتْني: به من سفارش کرده بود ؛ نادرستی گزینه   های ١ و ٣ -  أتََعلََّم : یاد بگیرم ؛ نادرستی گزینه    ٢ - لَُغَة الَعرَِب و 

أنِْطَقها: آن را بر زبان آورم  ؛ نادرستی گزینه   های ١ و ٢ 

469. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تنمو: رشد می کنند ؛ نادرستی گزینه    ٢ – تَصیُر: می شوند؛ نادرستی گزینه    ١ -  یَبلُغ: می رسد ؛ نادرستی گزینه   های ١ و ٢ - عمرها : 

عمرشان ؛ نادرستی گزینه    ٣ - أکرث ِمن: بيش از  ؛ نادرستی گزینه    ٣ 

َب: و زد  ؛ نادرستی گزینه    ٢ -  نيس: فراموش كرد  ؛ نادرستی گزینه   های ١ و ٢ – قاَل: گفت ؛ نادرستی گزینه    ٢ -   یُحِیي: زنده  470. گزينه 3 پاسخ صحیح است: رَضَ

می كند ؛ نادرستی گزینه    ٤ 

471. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَنقل: انتقال می یابد ؛ نادرستی گزینه    ٢ - اآلبار : چاه ها؛ نادرستی گزینه    ٣ -  إلی املصافی عرب األنابیب: لوله ها ؛ نادرستی گزینه   های 

٢، ٣ و ٤ – محطّات: ایستگاه ها ؛ نادرستی گزینه    ٤

472. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَعتقد: اعتقاد دارند ؛ نادرستی گزینه   های ١ و ٢ – الّدالفین: دلفین ها ؛ نادرستی گزینه    ١ -  تؤّدي: انجام می دهند ؛ نادرستی 

گزینه   های ١ و ٣ – استخدام: به کارگیری ؛ نادرستی گزینه   های ١، ٢ و ٣ -  أصوات: صداهایی ؛ نادرستی گزینه    ٣

473. گزینه 4 پاسخ صحیح است: من: هرکس ؛ نادرستی گزینه های   ١ و ٣ -  أحداً: کسی را ؛ نادرستی گزینه    ٢ – یدعو: دعوت می کند ؛ نادرستی گزینه   های ١ و ٢ 

-  عمیل: مزدور  ؛ نادرستی گزینه    ٣ - ال یعلَم: منی داند ؛ نادرستی گزینه    ٣

474. گزینه  1 پاسخ صحیح است: قد استطاعت: توانسته است ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٤ - أن تغیّر: که تغییر دهد ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٣  - الّنبات: گیاه  ؛ 

نادرستی گزینه    ٤ -  تَِقف: می ایستد ؛ نادرستی گزینه    ٢

475. گزینه 2 پاسخ صحیح است: حّدثنا: با ما سخن گفته است ؛ نادرستی گزینه    ٣ - دامئاً: همیشه ؛ نادرستی گزینه   ١ ) در گزینه ٤ هم »همواره« در جای خود 

ترجمه نشده( - سیرة: رسگذشت ؛ نادرستی گزینه   ١ - کّل صنٍم: هر بتی ؛ نادرستی گزینه   های ١ و ٤  -  َسیُحّدث: سخن خواهد گفت؛ نادرستی گزینه   های -  أیضاً: 

همچنین ؛ نادرستی گزینه    ١

476. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مصانَع: کارخانه هایی ؛ نادرستی گزینه   های ٢ و ٤ -  ُمجّدین: باتالش )حال است و ذوالحال آن »نحن = ما«(  ؛ نادرستی گزینه   های  

٣ و ٤ 

477. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُمنادیا: ندا دهنده ای ، صدای ندا دهنده ای ؛ نادرستی گزينه   ٣ -  یُنادی: دعوت می كرد ؛ نادرستی گزينههای ١ و ٣  و ٤ – آمّنا: ایامن 

آوردیم ؛ نادرستی گزينه   ٣
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م: پشیامن کرد ؛ نادرستی  478. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تدّخل: دخالت کرد ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢ – نصَحُهام:  آن ها را نصیحت کرد ؛ نادرستی گزينه ١ – ندَّ

گزينه های ٢ و ٤ - َعملِهام القبیح: کار زشتشان ؛ نادرستی گزينه ١

479. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أعضا ارَُسيت: اعضای خانواده ام  - فَرَِحة: شادمان )حال(  ؛ نادرستی گزينه های  ٢ و ٤ - و هم ینتظرون : درحالیکه منتظرند ؛ نادرستی 

گزينه های ٢ و ٤ – الطّائرة: هواپیام ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤

480. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما َسعی: آنچه تالش کرده است ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢ -  سوف یُشاَهد: دیده خواهد شد ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢ -  یُجزی: 

جزا داده می شود ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣   

481. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یبتعد: دور می شود ؛ نادرستی گزينه  ٣ – ُعشه: النه اش  ؛ نادرستی گزينه  ٣ – یتأکّد: مطمنئ می شود ؛ نادرستی گزينه های ٣ و 

٤ - خداع العدّو : فریب دادن دشمن؛ نادرستی گزينه  ٤-  الوکن: النه ؛ نادرستی گزينه های  ٢، ٣ و ٤ 

482. گزینه 3 پاسخ صحیح است: الکامل: کامل  ؛ نادرستی گزينه های  ٢ و ٤ – َمن: هرکس ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  مل یَنتفع: سود نربد  ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ - 

دون الحّجة: بدون دلیل ؛ نادرستی گزينه  ٢

483. گزینه  2 پاسخ صحیح است: کان قد اُصیَب: دچار شده بود ؛ نادرستی گزينه  ١ -  الّشلَل الّدماغي و مل یکن قادراً علی التّکلّم و الّسیر و قدمه الیرسی - هی العضو 

الوحید املتحّرک: تنها عضو متحرک ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ -  ِمن بین أطرافه األربعة: از بین چهار دست و پایش ؛ نادرستی گزينه های ١، ٣ و ٤

484. گزینه 3 پاسخ صحیح است: إخويت األعزّاء: برادران عزیزم ؛ نادرستی گزينه  ٤  - اعلَموا: بدانید ؛ نادرستی گزينه  ١ -  ال یَغزْرکم: نباید شام را فریب دهد، فریبتان 

ندهد ؛ نادرستی گزينه  ١ -  طول األمل: بلندی آرزو ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٢  

485. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إن: اگر ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ -  تنرصوا: یاری کنید ؛ نادرستی گزينه  ١ – یَنرُصکم: شام را یاری می کند؛ نادرستی سایر گزينه ها 

-  أقدامکم: گام هایتان ؛ نادرستی گزينه  ١ – یثبّت:استوار می کند ؛ نادرستی گزينه  ٣

486. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال یرضُّ  ... إاّل: رضر منی رساند مگر، فقط ... رضر می رساند ؛ نادرستی گزينه  ٤ – بسلوکه: با رفتارش  ؛ نادرستی گزينه  ٤ - إاّل الطالب: 

مگر دانش اموز، فقط دانش آموز ؛ نادرستی گزينه  ٢ - النادمین: پشیامن ها ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ 

487. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان یُؤکد : تاکید می کرد ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣ – کالم: سخن ؛ نادرستی گزينه  ٤ -  تأکیدا: قطعا )مفعول مطلق تاکیدی( ؛ 

نادرستی گزينه های ٢ و ٤ -  ال یکذبوه: به او دروغ نگویند ؛ نادرستی گزينه های ١، ٣ و ٤ 

488. گزینه 1 پاسخ صحیح است: دامئاً: همواره  ؛ نادرستی گزينه  ٣ - املکانة العالیة : جایگاه واال ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ - حیاتنا : زندگی مان ؛ نادرستی گزينه  ٤ 

-  ننفَع: سود برسانیم؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣

489. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قد تَقّدم: پیشفت کرده اند؛ نادرستی گزينه  ١ - تعرتف به: به آن اعرتاف می کنند ؛ نادرستی گزينه  ٢ -  واژه »هم« در گزینه 3 

زائد است.

490. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما کان ... إاّل جامعتان: نبود مگر دو جامعت، فقط دو جامعت بودند ؛ نادرستی گزينه های ٢، ٤ -  کانوا یدعون: دعا می کردند ؛ 

نادرستی گزينه  ٣ -  )کان( ... یتعلّمون: دانش می آموختند ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ -  و )کان( یُفّقهون: آموزش می دادند ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ – الجاهل: 

نادان ؛ نادرستی گزينه  ٢
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491. گزینه 2 پاسخ صحیح است: رأینا: دیدیم ؛ نادرستی گزينه  ١ – عدداً: تعدادی؛ نادرستی گزينه  ٣ – تسکن: زندگی می کنند ؛ نادرستی گزينه  ٣ – مزرعتنا: مزرعه 

ما ؛ نادرستی گزينه  ٤ – تهجم: حمله می کنند ؛ نادرستی گزينه  ٤ – األفراخ: جوجه ها ؛ نادرستی گزينه  ١ - هجوماً کبیراً: به شدت )حمله می کنند( مفعول مطلق نوعی 

؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ – تأکلها: آنها را می خورند ؛ نادرستی گزينه  ٤

492. گزینه 3 پاسخ صحیح است: بعد قلیل: بعد از اندکی ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ – البنت: دخرت ؛ نادرستی گزينه  ١ -  راحت: رفت  ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ 

-  لَم یُقبّلها« او را نبوسید ؛ نادرستی گزينه  ٢ - مل یُجلسها: او را ننشاند ؛ نادرستی گزينه  ٤ – فانزعج: ناراحت شد ؛ نادرستی گزينه های  ٢ و ٤

493. گزینه 1 پاسخ صحیح است: استقبلُت: استقبال کردم ؛ نادرستی گزينه های٢ و ٤ - لزیارتهم: برای دیدنشان؛ نادرستی گزينه  ٣ -   کنُت: بودم ؛ نادرستی گزينه های 

٢ و ٣ – در گزینه ٤ واژه »خواستم« زائد است.

494. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ذو فضل : دارای بخشش ؛ نادرستی گزينه  ٣ - أکرث الّناس: بیشرت مردم  ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ - ال یشکرون: شکر منی کنند؛ 

نادرستی گزينه  ٤  - جمله إن الله لذو فضل: خداوند دارای بخشش است. ؛ نادرستی گزينه  ١

495. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اإلعصار: گردباد ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ -  ظاهرُة طبیعیة: پدیده ای طبیعی؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ -  تحدُث: رخ می دهد  

؛ نادرستی گزينه  ٣ - تثیر: برمی انگیزد ؛ نادرستی گزينه  ٣

496. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کُلفت: مکلف شدند ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 3 – حفظ: حفظ ؛ نادرستی گزينه  ١ -  تلک القصیدة: آن قصیده ؛ نادرستی گزينه  

١ -  مل یَحفظنها: آنها را حفظ نکردند ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٣

497. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لاَّم: وقتی ؛ نادرستی گزینه  1 -  رأی: دیدند ؛ نادرستی گزینه  2 – األحزاب: گروه ها ؛ نادرستی گزینه  3 – وعدنا: به ما وعده داد ؛ 

نادرستی گزینه های 1 و 2 – هذا ما: این چیزی است ؛ نادرستی گزینه  3

498. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تعرفین: می دانی؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – الکبار: بزرگان؛ نادرستی گزینه  4 – تَغلّبوا: غلبه کردند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

-  مشاکل الحیاة: سختی های زندگی 1 و 2

499. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شاهدنا: دیدیم ؛ نادرستی گزینه  2  - الغابة:  جنگل ؛ نادرستی گزینه  2 – عشات: ده ها ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - استطعنا: 

توانستیم  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 - کانت تنش : منتش می کردند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

500. گزینه 2 پاسخ صحیح است: السفینة السیاحیّة: کشتی گردشگری ؛ نادرستی گزینه  1 – تجمعت: جمع شدند ؛ نادرستی گزینه  1 – أرشد: هدایت کردند ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 4  - بواسطتها: به واسطه خود ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣

501.  گزینه 2 پاسخ صحیح است: هذا یوم: این، روز  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – البعث: رستاخیز ؛ نادرستی گزینه  4 - کنتم ال تعلمون: منی دانستید ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 4

502. گزینه 1 پاسخ صحیح است: »قد انطوی: پیچیده شده است ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  عامل کبیر: جهانی بزرگ ؛ نادرستی گزینه  4 -  الجسم الصغیر: جسم 

کوچک ؛ نادرستی گزینه  3 -  لیت: کاش ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  لیُدرِک: تا بفهمد ؛ نادرستی گزینه  3

ا: فقط، تنها ؛ نادرستی  503. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قال: فرمود ، نادرستی گزینه 3 - ال تَتِخُذوا: نگیرید ؛ نادرستی گزینه  1 -  إِلَهیِْن: دو خدا ؛ نادرستی گزینه 2 – إمنَّ

گزینه  2 – إله واحد: یک خدا ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

504. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أخذ تزید: رشوع به افزایش کرد ؛ نادرستی گزینه  2 -  فکادت تحرق: نزدیک بود بسوزاند ؛ نادرستی گزینه  3 - لدّی: نزدم ، نداشتم 

؛ نادرستی گزینه  1-  تحمی: محافظت کند ؛ نادرستی گزینه  2 
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491. گزینه 2 پاسخ صحیح است: رأینا: دیدیم ؛ نادرستی گزينه  ١ – عدداً: تعدادی؛ نادرستی گزينه  ٣ – تسکن: زندگی می کنند ؛ نادرستی گزينه  ٣ – مزرعتنا: مزرعه 

ما ؛ نادرستی گزينه  ٤ – تهجم: حمله می کنند ؛ نادرستی گزينه  ٤ – األفراخ: جوجه ها ؛ نادرستی گزينه  ١ - هجوماً کبیراً: به شدت )حمله می کنند( مفعول مطلق نوعی 

؛ نادرستی گزينه های ١ و ٤ – تأکلها: آنها را می خورند ؛ نادرستی گزينه  ٤

492. گزینه 3 پاسخ صحیح است: بعد قلیل: بعد از اندکی ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ – البنت: دخرت ؛ نادرستی گزينه  ١ -  راحت: رفت  ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٤ 

-  لَم یُقبّلها« او را نبوسید ؛ نادرستی گزينه  ٢ - مل یُجلسها: او را ننشاند ؛ نادرستی گزينه  ٤ – فانزعج: ناراحت شد ؛ نادرستی گزينه های  ٢ و ٤

493. گزینه 1 پاسخ صحیح است: استقبلُت: استقبال کردم ؛ نادرستی گزينه های٢ و ٤ - لزیارتهم: برای دیدنشان؛ نادرستی گزينه  ٣ -   کنُت: بودم ؛ نادرستی گزينه های 

٢ و ٣ – در گزینه ٤ واژه »خواستم« زائد است.

494. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ذو فضل : دارای بخشش ؛ نادرستی گزينه  ٣ - أکرث الّناس: بیشرت مردم  ؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ - ال یشکرون: شکر منی کنند؛ 

نادرستی گزينه  ٤  - جمله إن الله لذو فضل: خداوند دارای بخشش است. ؛ نادرستی گزينه  ١

495. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اإلعصار: گردباد ؛ نادرستی گزينه های ٢ و ٣ -  ظاهرُة طبیعیة: پدیده ای طبیعی؛ نادرستی گزينه های ٣ و ٤ -  تحدُث: رخ می دهد  

؛ نادرستی گزينه  ٣ - تثیر: برمی انگیزد ؛ نادرستی گزينه  ٣

496. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کُلفت: مکلف شدند ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 3 – حفظ: حفظ ؛ نادرستی گزينه  ١ -  تلک القصیدة: آن قصیده ؛ نادرستی گزينه  

١ -  مل یَحفظنها: آنها را حفظ نکردند ؛ نادرستی گزينه های ١، ٢ و ٣

497. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لاَّم: وقتی ؛ نادرستی گزینه  1 -  رأی: دیدند ؛ نادرستی گزینه  2 – األحزاب: گروه ها ؛ نادرستی گزینه  3 – وعدنا: به ما وعده داد ؛ 

نادرستی گزینه های 1 و 2 – هذا ما: این چیزی است ؛ نادرستی گزینه  3

498. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تعرفین: می دانی؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – الکبار: بزرگان؛ نادرستی گزینه  4 – تَغلّبوا: غلبه کردند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

-  مشاکل الحیاة: سختی های زندگی 1 و 2

499. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شاهدنا: دیدیم ؛ نادرستی گزینه  2  - الغابة:  جنگل ؛ نادرستی گزینه  2 – عشات: ده ها ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - استطعنا: 

توانستیم  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 - کانت تنش : منتش می کردند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

500. گزینه 2 پاسخ صحیح است: السفینة السیاحیّة: کشتی گردشگری ؛ نادرستی گزینه  1 – تجمعت: جمع شدند ؛ نادرستی گزینه  1 – أرشد: هدایت کردند ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 4  - بواسطتها: به واسطه خود ؛ نادرستی گزينه های ١ و ٣

501.  گزینه 2 پاسخ صحیح است: هذا یوم: این، روز  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – البعث: رستاخیز ؛ نادرستی گزینه  4 - کنتم ال تعلمون: منی دانستید ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 4

502. گزینه 1 پاسخ صحیح است: »قد انطوی: پیچیده شده است ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  عامل کبیر: جهانی بزرگ ؛ نادرستی گزینه  4 -  الجسم الصغیر: جسم 

کوچک ؛ نادرستی گزینه  3 -  لیت: کاش ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  لیُدرِک: تا بفهمد ؛ نادرستی گزینه  3

ا: فقط، تنها ؛ نادرستی  503. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قال: فرمود ، نادرستی گزینه 3 - ال تَتِخُذوا: نگیرید ؛ نادرستی گزینه  1 -  إِلَهیِْن: دو خدا ؛ نادرستی گزینه 2 – إمنَّ

گزینه  2 – إله واحد: یک خدا ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

504. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أخذ تزید: رشوع به افزایش کرد ؛ نادرستی گزینه  2 -  فکادت تحرق: نزدیک بود بسوزاند ؛ نادرستی گزینه  3 - لدّی: نزدم ، نداشتم 

؛ نادرستی گزینه  1-  تحمی: محافظت کند ؛ نادرستی گزینه  2 
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505. گزینه 3 پاسخ صحیح است: مل تعمل: عمل نکردند، نکنند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  -  أجهزتک الکهربائیة: دستگاههای برقی ات ؛ نادرستی گزینه  4 -  فاجعل: 

قرار بده ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  أعاملک: کارهایت ؛ نادرستی گزینه  2 

506. گزینه 2 پاسخ صحیح است: »ال یزال: پیوسته ؛ نادرستی گزینه  4  - یکرمون: گرامی می دارند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  -  أن یظلمهم: به انها ظلم کند ؛ 

نادرستی گزینه  1 -  أن یُظلم!: مورد ستم واقع شود  ؛ نادرستی گزینه های 1  و 3 – کام: هامنطور ؛ نادرستی گزینه  3

507. گزینه 2 پاسخ صحیح است: علی ارتکاب: بر ارتكاب ؛ نادرستی گزینه  3 – املعاصی: گناهان ؛ نادرستی گزینه هاي 3 و 4  - ساعیاً: در حال تالش )حال( ؛ نادرستی 

گزینه هاي 1 و 3  - الحسنات: نيكی ها ؛ نادرستی گزینه  4  -  غفران ربّه: امرزش پروردگارش ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4

508. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مل یَُکن: نبود ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – مهندس الّصیانة: مهندس تعمیرات ؛ نادرستی گزینه  2  -  هذا الفندق: این هتل ؛ نادرستی 

گزینه  1 -  به لِیأيَت: تا بیاید ؛ نادرستی گزینه  3 

509. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ال یعلم ... إاّل: منی داند مگر، فقط ... می داند ؛ نادرستی گزینه  3

510. گزینه 4 پاسخ صحیح است: سیّئة: بدی ؛ نادرستی گزینه  1-  أحسن: بهرت ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  -  کان عدوّک: دشمن تو بوده، دشمن تو است ؛ نادرستی 

گزینه 3 -  کأنّه: گویا، مثل اینکه ؛ نادرستی گزینه  1 

511. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قد تستطیع: گاهی می توانند، شاید بتوانند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  أن تُغیّر: تغییر دهند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 است -  

مع بیئة: با محیطی ؛ نادرستی گزینه ها 2 و 3 -  تعیش: زندگی می کنند ؛ نادرستی گزینه  3 – أنفسها: خود را  ؛ نادرستی گزینه  2  - األخطار: خطرها ؛ نادرستی گزینه  2

512. گزینه 3 پاسخ صحیح است: کیف کان: چگونه بوده است ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  - کان: بوده اند ؛ نادرستی گزینه  4 -  للّدین: به سوی دین ؛ نادرستی گزینه  

2 – أکرث: بیشرت ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – واژه »نیز« در گزینه 1 زائد است.

513. گزینه 1 پاسخ صحیح است: من االستخدامات املهمة: از کاربردهای مهم ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 -  فی عرصنا الحارض: در عرص کنونی ما ؛ نادرستی گزینه  

3 -مخرتعها: مخرتع آن ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 

514. گزینه 1 پاسخ صحیح است: صوراً: عکس هایی ؛ نادرستی گزینه 4 – یَسحب: می کشاند ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 -  اإلعصار: گردباد ؛ نادرستی گزینه های 

2 و 4  - »بعض« مضاف به البیوت است که در گزینه های 3 و 4 رعایت نشده است.  

515. گزینه 1 پاسخ صحیح است: »منازعات: کشمکش ها ؛ نادرستی گزینه  4 -  کانت ازدادت: افزایش یافته بود ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – أنقَذتْنا: ما را نجات داد 

؛ نادرستی گزینه  2 – واژه »زیادی« در گزینه 3 زائد است.

516. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ال یَْحزُنَْک نباید تو را ناراحت کنند،  تو را ناراحت نکنند ؛ نادرستی گزینه  4 -  یُسارعون: شتاب می ورزند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 

517. گزینه 1 پاسخ صحیح است: عندما: زمانیکه ؛ نادرستی گزینه  2  -  القّط : گربه ؛ نادرستی گزینه  3 -   أن یصید: که شکار کند  ؛ نادرستی گزینه  4 -   طائراً: 

پرنده ای ؛ نادرستی گزینه  3  -  یخفی: پنهان می شود ؛ نادرستی گزینه  2 -  یأخذه: آن را می گیرد ؛ نادرستی گزینه های 3 و  4

518. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ثروة کبیرة: ثروت زیادی ؛ نادرستی گزینه  1 – املصانع و املعامل: کارخانه ها و کارگاهها ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - کان کسب: 

به دست آورده بود ؛ نادرستی گزینه 3
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519.گزینه 3 پاسخ صحیح است: اخرتاع ؛ نادرستی گزینه ها -   الّدینامت ؛ نادرستی گزینه ها -   زاَد : افزایش داد ؛ نادرستی گزینه  2 – کرثت: زیاد شد  ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 4 

520. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَْفَخُر بالّنسِب: به دودمان افتخار می کند ؛ نادرستی گزینه  2 -   جهالً: از روی نادانی ؛ نادرستی گزینه  3 - ال یَْعلَُم: منی داند ؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4  

521. گزینه 2 پاسخ صحیح است: التّوبة عن عباده: توبه را از بندگانش ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4  - یقبل: می پذیرد ؛ نادرستی گزینه 4 -    و یعفو ؛ نادرستی 

گزینه ها – تفعلون: انجام می دهید ؛ نادرستی گزینه 3   

522. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ال یستطیع ... إاّل من: منی تواند مگر کسی، فقط کسی می تواند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  له هدف: هدفی دارد ؛ نادرستی گزینه  1 

523. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شاهدُت: مشاهده کردم ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – متّنیُت: آرزو کردم ؛ نادرستی گزینه  1 -  أتشّف: مشف شوم  ؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4 -   

524. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسامک : ماهی ها ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - ُمعجبون شگفت زده هستند ؛ نادرستی سایر گزینه ها – تحّب: دوست دارد  ؛ 

نادرستی گزینه  1 -  الفرائس : شکارها ؛ نادرستی گزینه  1 -   حیّة: زنده )حال( = شکارها را زنده ؛ نادرستی سایر گزینه ها 

525. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کاَن  یشتغل: مشغول بود، مشغول می شد ؛ نادرستی سایر گزینه ها – سیّاريت: ماشینم ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – سألني: از من 

پرسید ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  طفلتک: کودکت ؛ نادرستی گزینه  3

526. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لدینا: داریم  ؛ نادرستی گزینه  3 -   زمیلة: همکالسی ای  ؛ نادرستی گزینه  3-   لها ذاکرة قویّة: حافظه ای قوی دارد ؛ نادرستی گزینه  

2 – نصوص: متون نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 -  دوراً مهاّمً: نقش مهمی ؛ نادرستی گزینه  1 -  تربیتها: تربیت او ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

527. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یُنَقل: منتقل می شود ؛ نادرستی سایر گزینه ها -  املصايف: پاالیشگاه ها  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -   َعرَب: از طریق ؛ نادرستی 

گزینه های 2 و 3  -    األنابیب: لوله ها ؛ نادرستی گزینه  4 -   تَنُقل: منتقل می کنند ؛ نادرستی گزینه  3 

ع: گواگونی، تنوع ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  استقرار الوضع األمني: برقراری وضعیت امنیت  ؛ نادرستی گزینه ها ی 2 و 4 –  528. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تَنوُّ

یُشّجع: تشویق می کند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  الّسائحیَن: گردشگران ؛ نادرستی گزینه  4  - جامل آثارها: زیبایی آثارش ؛ نادرستی گزینه 3

ی: نامیده می شود ؛ نادرستی گزینه های 1  529. گزینه 3 پاسخ صحیح است: َمن: هر کس، نادرستی گزینه 2 -  شابّاً: در حال جوانی ؛ نادرستی گزینه  1، 2 و 4 – یَُسمَّ

و 4 -  بین املالئکة: بین فرشتگان ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

530. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اإلنسان: انسان  ؛ نادرستی گزینه  1 – عمله: کارش ؛ نادرستی گزینه  1 - صدقة: اسم مفرد است؛ نادرستی گزینه  3 - علام: علمی ؛ 

نادرستی گزینه های 

531.  گزینه 2 پاسخ صحیح است: أرسی: شب حرکت داد  ؛ نادرستی گزینه  4 -   َعبْده: بنده اش  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  

532.  گزینه 4 پاسخ صحیح است: سیروا : بگردید ؛ نادرستی گزینه  1 – انْظروا: ببینید  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - بََدأ الَخلَق: آفرینش را رشوع کرد ؛ نادرستی 

سایر گزینه ها
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519.گزینه 3 پاسخ صحیح است: اخرتاع ؛ نادرستی گزینه ها -   الّدینامت ؛ نادرستی گزینه ها -   زاَد : افزایش داد ؛ نادرستی گزینه  2 – کرثت: زیاد شد  ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 4 

520. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَْفَخُر بالّنسِب: به دودمان افتخار می کند ؛ نادرستی گزینه  2 -   جهالً: از روی نادانی ؛ نادرستی گزینه  3 - ال یَْعلَُم: منی داند ؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4  

521. گزینه 2 پاسخ صحیح است: التّوبة عن عباده: توبه را از بندگانش ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4  - یقبل: می پذیرد ؛ نادرستی گزینه 4 -    و یعفو ؛ نادرستی 

گزینه ها – تفعلون: انجام می دهید ؛ نادرستی گزینه 3   

522. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ال یستطیع ... إاّل من: منی تواند مگر کسی، فقط کسی می تواند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  له هدف: هدفی دارد ؛ نادرستی گزینه  1 

523. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شاهدُت: مشاهده کردم ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – متّنیُت: آرزو کردم ؛ نادرستی گزینه  1 -  أتشّف: مشف شوم  ؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4 -   

524. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسامک : ماهی ها ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - ُمعجبون شگفت زده هستند ؛ نادرستی سایر گزینه ها – تحّب: دوست دارد  ؛ 

نادرستی گزینه  1 -  الفرائس : شکارها ؛ نادرستی گزینه  1 -   حیّة: زنده )حال( = شکارها را زنده ؛ نادرستی سایر گزینه ها 

525. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کاَن  یشتغل: مشغول بود، مشغول می شد ؛ نادرستی سایر گزینه ها – سیّاريت: ماشینم ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – سألني: از من 

پرسید ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  طفلتک: کودکت ؛ نادرستی گزینه  3

526. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لدینا: داریم  ؛ نادرستی گزینه  3 -   زمیلة: همکالسی ای  ؛ نادرستی گزینه  3-   لها ذاکرة قویّة: حافظه ای قوی دارد ؛ نادرستی گزینه  

2 – نصوص: متون نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 -  دوراً مهاّمً: نقش مهمی ؛ نادرستی گزینه  1 -  تربیتها: تربیت او ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

527. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یُنَقل: منتقل می شود ؛ نادرستی سایر گزینه ها -  املصايف: پاالیشگاه ها  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -   َعرَب: از طریق ؛ نادرستی 

گزینه های 2 و 3  -    األنابیب: لوله ها ؛ نادرستی گزینه  4 -   تَنُقل: منتقل می کنند ؛ نادرستی گزینه  3 

ع: گواگونی، تنوع ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  استقرار الوضع األمني: برقراری وضعیت امنیت  ؛ نادرستی گزینه ها ی 2 و 4 –  528. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تَنوُّ

یُشّجع: تشویق می کند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  الّسائحیَن: گردشگران ؛ نادرستی گزینه  4  - جامل آثارها: زیبایی آثارش ؛ نادرستی گزینه 3

ی: نامیده می شود ؛ نادرستی گزینه های 1  529. گزینه 3 پاسخ صحیح است: َمن: هر کس، نادرستی گزینه 2 -  شابّاً: در حال جوانی ؛ نادرستی گزینه  1، 2 و 4 – یَُسمَّ

و 4 -  بین املالئکة: بین فرشتگان ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

530. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اإلنسان: انسان  ؛ نادرستی گزینه  1 – عمله: کارش ؛ نادرستی گزینه  1 - صدقة: اسم مفرد است؛ نادرستی گزینه  3 - علام: علمی ؛ 

نادرستی گزینه های 

531.  گزینه 2 پاسخ صحیح است: أرسی: شب حرکت داد  ؛ نادرستی گزینه  4 -   َعبْده: بنده اش  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  

532.  گزینه 4 پاسخ صحیح است: سیروا : بگردید ؛ نادرستی گزینه  1 – انْظروا: ببینید  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - بََدأ الَخلَق: آفرینش را رشوع کرد ؛ نادرستی 

سایر گزینه ها
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533.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: بعض الّناِس: بعضی مردم  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -    یَْفخروَن: افتخار می کنند  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - أنْساِبهم: نسبشان  

هم: پدر و مادرشان ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 : باوجود اینکه  ؛ نادرستی گزینه  4 - أباُهم و أمَّ ؛ نادرستی گزینه  4 - َمَع أنَّ

: به شامر می آید  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  بلدی العزیز: کشور عزیزم  ؛ نادرستی گزینه  3 - أعظم الّدوِل املصّدرة: بزرگرتین  534.  گزینه 2 پاسخ صحیح است: یَُعدُّ

کشورهای صادرکننده  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - األنابیب: لوله ها  ؛ نادرستی گزینه  3

535.  گزینه 4 پاسخ صحیح است: ازدادت: زیاد شد ؛ نادرستی گزینه  1 - شهرة: شهرت   ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2- الّسیاحة: گردشگری  ؛ نادرستی گزینه  3 -  معاملها 

الخالبة: آثار جذابش  نادرستی گزینه  2 – بضائع: کاالها  ؛ نادرستی گزینه  3 -  الّسّجاد: فرش  ؛ نادرستی گزینه  2

536.  گزینه 3 پاسخ صحیح است: بَناُه: آن را ساخت ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  اکتسَب: کسب منود  ؛ نادرستی گزینه  2 – تجارب: تجربه ها ؛ نادرستی گزینه  1 

: دوست دارم  ؛ نادرستی گزینه  2 -  أسافر: سفر کنم ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - إمامنا املضیاف: امام مهامنوازمان  ؛  537.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: اُحبُّ

نادرستی سایر گزینه ها 

538.  گزینه 2 پاسخ صحیح است: ابحث: جستجو کن  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – زاَن: زینت داد ؛ نادرستی سایر گزینه ها – اللّیل: شب  ؛ نادرستی گزینه  3 – أنجم: 

ستارگانی  ؛ نادرستی سایر گزینه ها -   الدرر: مرواریدها؛ نادرستی سایر گزینه ها 

539.  گزینه 4 پاسخ صحیح است: ُحکامً: دانشی  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  ألِحقني: مرا ملحق کن  ؛ نادرستی گزینه  2 – اجعل: قرار بده ؛ نادرستی گزینه  2 

-  لسان صدق: نام نیکو ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  اآلِخرین: آیندگان  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3

540.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: أنظُر : نگاه می کنم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  الطّیور الّتي: پرندگانی که  ؛ نادرستی سایر گزینه ها -   علی أغصان الّشجر الّنرضة: 

شاخه های تازه درخت ؛ نادرستی سایر گزینه ها -  صورة جمیلة: تصویر زیبایی   ؛ نادرستی گزینه  2

541.  گزینه 2 پاسخ صحیح است: تفّکرین: فکر می کنی  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – الّساموات: آسامنها  ؛ نادرستی گزینه  1  - ظلامت اللّیل: تاریکی های شب ؛ 

نادرستی گزینه های 3 و 4 – تذکّری: به یاد آور  ؛ نادرستی سایر گزینه ها - ما ُخلِق: خلق نشده است  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  

542.  گزینه 4 پاسخ صحیح است: ربّنا: ای خدا )خدایا( ؛ نادرستی گزینه 2 -  ال تَْجَعلْنا: ما را قرار نده  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  -  َمَع الَقوم: با گروه  ؛ نادرستی 

گزینه  2 و 3  -  الظّاملین: ستمکاران  ؛ نادرستی گزینه  3

543.  گزینه 3 پاسخ صحیح است: کّل ُمواطنینا: همه هم میهنامنان  ؛ نادرستی گزینه  1 -  البالد: کشور  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  - جیمع الناس: همه مردم  ؛ 

نادرستی گزینه های 2 و 4

544.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: بعض الطاّلب يف مدرسِتنا:  بعضی از دانش آموزان در مدرسه ما ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  - کان یَْفتَحوَن: باز می کردند ؛ نادرستی 

گزینه  2  - یُغلِقوها: آن را ببندند ؛ نادرستی گزینه  4

: شاید  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  مُتِْطُر : ببارد  ؛ نادرستی گزینه  4 - املِظَلَّة  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 545.  گزینه 2پاسخ صحیح است: ََعلَّ

546.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: کانُوا یُحاولوَن: تالش می کردند  ؛ نادرستی گزینه  4 - تلک الظّاهرة: آن پدیده  ؛ نادرستی گزینه  2 -  هذا الفریق: این تیم  ؛ نادرستی 

گزینه  2  - زیارتها: دیدنش  ؛ نادرستی گزینه  3
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547.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: تُدخل: افکنی  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  -  قد أحزیته: او را خوار ساخته ای   ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4  - ما للظّاملین من 

أنصار: ستمکاران هیچ یاری گری ندارند ؛ نادرستی سایر گزینه ها

548.  گزینه 2 پاسخ صحیح است: »نصْحنا: نصیحت کردیم  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - اعلْم: بدان  ؛ نادرستی گزینه  1 -   أحبَّ عباد: دوست داشتنی ترین بندگان  

؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - أنفعهم: سودمندترینشان ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – عباده: بندگانش  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4

549.  گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان یرّحبون: خوش آمد می گفتند  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 - و  )کان( یطلبون: می خواستند ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4  - 

حتّی ال یستطیع: تا نتواند ؛ نادرستی گزینه  3 – یهجم: حمله برد  ؛ نادرستی گزینه  3

550.  گزینه 4 پاسخ صحیح است: متّر : می گذرد  ؛ نادرستی گزینه  3 – أمامي: روبه رویم  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -ذکریايت: خاطراتم ؛ نادرستی گزینه  1 – تَری: 

می بینی  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  ُدموعي: اشک هایم  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3

551 . گزینه 3 پاسخ صحیح است: یتبع: تعقیب می کند ؛ نادرستی گزینه 2 - جناحه: بالش  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - مکسور: شکسته ؛ نادرستی گزینه  4  - بغتة: 

؛ نادرستی گزینه  4

552. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اَتَذکَّر: به یاد می آورم  ؛ نادرستی گزینه  2 – سنواٍت: سالیانی  ؛ نادرستی گزینه  3 -  الفرص الخیر: فرصت های خوب ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 3

553. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اَْعلَُم: می دانم ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -أّن: که ؛ نادرستی گزینه  2 -  کّل يشٍء: هر چیزی ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – قدیر: 

توانا است؛ نادرستی گزینه  3

554. گزینه 3 پاسخ صحیح است: »هؤالء األبناء: این پرسان  ؛ نادرستی سایر گزینه ها – یَْغتَِنُمون: غنیمت بشامرند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – الفرص: فرصت ها  ؛ 

نادرستی گزینه  2 -  َجَعَل: قرار داد ؛ نادرستی گزینه  4 

555. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اللُّه الّذی: خدا کسی است  ؛ نادرستی گزینه  2 -  الّریاح: بادها  ؛ نادرستی گزینه  3 – تثیر:  )بادها( ابری را بر می انگیزند ؛ نادرستی 

سایرگزینه ها -      سحاباً: ابری  ؛ نادرستی گزینه  2 - کیف یشاء: آن گونه که بخواهد  ؛ نادرستی گزینه  4

556. گزینه 4 پاسخ صحیح است: حیّرت: متحیّر ساخته است  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  کثیرا من العلامء: بسیاری از دانشمندان ؛ نادرستی گزینه  2  -  لتعرّفها: 

برای شناختش  ؛ نادرستی گزینه  1

557. گزینه 2 پاسخ صحیح است: »نحن املسلمون: ما مسلامنان ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – نعلُم: می دانیم  ؛ نادرستی گزینه  4 -  أّن هذا دین: این دینی است ؛ 

نادرستی گزینه های 1 و 3  -   العصور: زمان ها  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 

558. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تعلمین: می دانی  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  مثانین يف املئة: هشتاد درصد  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – نعیش: زندگی می کنیم  

؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  

559. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تَحزُنکم: نباید شام را اندوهگین کند )اندوهگین نکند(  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - هذه األعامل: این کارها  ؛ نادرستی گزینه  

1 – ألن: زیرا ؛ نادرستی گزینه  2-  لکم: از آن شام   ؛ نادرستی گزینه  2 

560. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إلهی: خدای من )منادا(  ؛ نادرستی گزینه  3 - قد مألَت:  پر کرده ای ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  -  قد حمیَت: نگهداری کرده ای ؛ 

نادرستی سایر گزینه ها -  رشور الحادثات:  بدی های حوادث ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2
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547.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: تُدخل: افکنی  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  -  قد أحزیته: او را خوار ساخته ای   ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4  - ما للظّاملین من 

أنصار: ستمکاران هیچ یاری گری ندارند ؛ نادرستی سایر گزینه ها

548.  گزینه 2 پاسخ صحیح است: »نصْحنا: نصیحت کردیم  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - اعلْم: بدان  ؛ نادرستی گزینه  1 -   أحبَّ عباد: دوست داشتنی ترین بندگان  

؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - أنفعهم: سودمندترینشان ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – عباده: بندگانش  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4

549.  گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان یرّحبون: خوش آمد می گفتند  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 - و  )کان( یطلبون: می خواستند ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4  - 

حتّی ال یستطیع: تا نتواند ؛ نادرستی گزینه  3 – یهجم: حمله برد  ؛ نادرستی گزینه  3

550.  گزینه 4 پاسخ صحیح است: متّر : می گذرد  ؛ نادرستی گزینه  3 – أمامي: روبه رویم  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -ذکریايت: خاطراتم ؛ نادرستی گزینه  1 – تَری: 

می بینی  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  ُدموعي: اشک هایم  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3

551 . گزینه 3 پاسخ صحیح است: یتبع: تعقیب می کند ؛ نادرستی گزینه 2 - جناحه: بالش  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - مکسور: شکسته ؛ نادرستی گزینه  4  - بغتة: 

؛ نادرستی گزینه  4

552. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اَتَذکَّر: به یاد می آورم  ؛ نادرستی گزینه  2 – سنواٍت: سالیانی  ؛ نادرستی گزینه  3 -  الفرص الخیر: فرصت های خوب ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 3

553. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اَْعلَُم: می دانم ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -أّن: که ؛ نادرستی گزینه  2 -  کّل يشٍء: هر چیزی ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – قدیر: 

توانا است؛ نادرستی گزینه  3

554. گزینه 3 پاسخ صحیح است: »هؤالء األبناء: این پرسان  ؛ نادرستی سایر گزینه ها – یَْغتَِنُمون: غنیمت بشامرند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – الفرص: فرصت ها  ؛ 

نادرستی گزینه  2 -  َجَعَل: قرار داد ؛ نادرستی گزینه  4 

555. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اللُّه الّذی: خدا کسی است  ؛ نادرستی گزینه  2 -  الّریاح: بادها  ؛ نادرستی گزینه  3 – تثیر:  )بادها( ابری را بر می انگیزند ؛ نادرستی 

سایرگزینه ها -      سحاباً: ابری  ؛ نادرستی گزینه  2 - کیف یشاء: آن گونه که بخواهد  ؛ نادرستی گزینه  4

556. گزینه 4 پاسخ صحیح است: حیّرت: متحیّر ساخته است  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  کثیرا من العلامء: بسیاری از دانشمندان ؛ نادرستی گزینه  2  -  لتعرّفها: 

برای شناختش  ؛ نادرستی گزینه  1

557. گزینه 2 پاسخ صحیح است: »نحن املسلمون: ما مسلامنان ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – نعلُم: می دانیم  ؛ نادرستی گزینه  4 -  أّن هذا دین: این دینی است ؛ 

نادرستی گزینه های 1 و 3  -   العصور: زمان ها  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 

558. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تعلمین: می دانی  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  مثانین يف املئة: هشتاد درصد  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – نعیش: زندگی می کنیم  

؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  

559. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تَحزُنکم: نباید شام را اندوهگین کند )اندوهگین نکند(  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - هذه األعامل: این کارها  ؛ نادرستی گزینه  

1 – ألن: زیرا ؛ نادرستی گزینه  2-  لکم: از آن شام   ؛ نادرستی گزینه  2 

560. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إلهی: خدای من )منادا(  ؛ نادرستی گزینه  3 - قد مألَت:  پر کرده ای ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  -  قد حمیَت: نگهداری کرده ای ؛ 

نادرستی سایر گزینه ها -  رشور الحادثات:  بدی های حوادث ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2
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561 . گزینه 2 پاسخ صحیح است: قیل: گفته شد  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - نسوا: فراموش کردند  ؛ نادرستی گزینه  1 - کنتم تعملون: انجام می دادید ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 4

562. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ازدادت: افزایش یافت  ؛ نادرستی گزینه  3 – الخرافات: خرافات  ؛ نادرستی گزینه  3  -  مل یرتِک: رها نکرد  ؛ نادرستی گزینه  2- لیُبَیََّن: 

تا آشکار شود ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

563. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یُرِسل: می فرستد  ؛ نادرستی گزینه  4 – الّریاح: بادها ؛ نادرستی گزینه  4 -  تثیر:  )بادها( ابری را بر می انگیزند ؛ نادرستی سایر 

گزینه ها – سحاباً: ابری  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – یبسطُه: آن را گسرتش می دهد  ؛ نادرستی گزینه   1

564. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یدعو: فرا می خواند  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  -  الخالف: اختالف  ؛ نادرستی گزینه  4 – عمیل العدو: مزدور دشمن  ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 4 

565. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یتأکّد: مطمنئ می شود  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  -  الطّائر الذکي: پرنده باهوش ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – انقاذ: نجات ؛ 

نادرستی گزینه  2 -      فراِخه: جوجه هایش  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 

566 . گزینه 2 پاسخ صحیح است: یُْحسُنه: آن را خوب انجام می دهد  ؛ نادرستی گزینه  4 - یُْجزینا: ما را پاداش می دهد  ؛ نادرستی سایر گزینه ها – أعامٍل: کارهایی 

؛ نادرستی سایر گزینه ها -  نَْعَملُها َحَسنة: خوب انجام می دهیم ؛ نادرستی گزینه  3

َهب و الفّضة:  آهن، مس، طال و نقره ؛ در گزینه های 1 و 2 این ترتیب رعایت نشده  - َخلَقها: خدا آنها را  567. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الحدید و الّنحاس و الذَّ

آفرید   ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  منافع: سودهایی ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - و فیها منافع: و در آنها منافعی ، و دارای منافعی ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 

568. گزینه 3 پاسخ صحیح است: لیصاحبکم: تا با شام هم صحبت شوند  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  -     اآلخرون  ؛ نادرستی سایر گزینه ها – راغبین: با اشتیاق  ؛ 

نادرستی گزینه  4 – تََحلّی: آراسته گردد   ؛ نادرستی گزینه  1 – کَرُثَ: زیاد می شود ؛ نادرستی گزینه  1 -  ُمعارشوه: همراهانش ؛ نادرستی گزینه  1

569. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تَنصح: نصیحت می کند  ؛ نادرستی گزینه  3  -  طفالً : کودکی ؛ نادرستی گزینه  4  -   النُّفایات: زباله ها  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 

4  -  کالم طیٍّب: زبانی خوش  ؛ نادرستی گزینه  2 -  واجباتها: وظایفش  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

570. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قد حَدثَّنا: با ما سخن گفته است  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  - َجَدل: ستیز  ؛ نادرستی گزینه  1 - أقوامهم الکافرین: اقوام کافرشان  

؛ نادرستی  گزینه 3

571. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَحسُب: گامن می کند  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  - ْ یرُتَک : رها شود ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  

: دوست داری  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  تَجری: جاری شود  ؛ نادرستی گزینه  4  - لسانک: زبانت  ؛ نادرستی گزینه  4  -  572. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تحبُّ

أخلِص: خالص شو  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  -  من قلب: از قلب ؛ نادرستی گزینه 3

573. گزینه 1 پاسخ صحیح است: بدأ یتهامسون: رشوع به پچ پچ کردند  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - هذا التّلمیذ: این دانش آموز  ؛ نادرستی گزینه  های 3 و 4 

574.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: ا أیّها املشکون: ای مشکان ؛ نادرستی گزینه  3  - أقیموا  وجوهکم: روی بیاورید   ؛ نادرستی گزینه  2  - الّدین الحنیف: دین 

یکتاپرستی  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  ال تصارعوا: کشمکش نکنید ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 
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575. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أعطَیَت: بدهی  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - َعرَقه  ؛ نادرستی گزینه  3 - فََعلَت: انجام می دهی، داده ای ؛ نادرستی گزینه های 1 

و 3 – یشکرک: از تو تشکر می کند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 

576. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُهناک: وجود دارد  ؛ نادرستی گزینه  2 – فراخ: جوجه ها  ؛ نادرستی گزینه  4  - عّشها املرتفع: النه بلندشان ؛ نادرستی گزینه های 2 

و 3 – تکرب: بزرگ می شوند ؛ نادرستی گزینه 4 – در گزینه 3  ارکان جمله جابه جا شده اند.

577. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الثّقايّف: فرهنگی  ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 3 – العالقات: روابط  ؛ نادرستی گزینه  3 – التّأثیر: تاثیرگذاری  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

578. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کنُت ال أری ... إاّل : منی دیدم مگر، فقط می دیدم  ؛ نادرستی گزینه های   1 و 3  - مل تُشاِهْد ... إال: ندیدی مگر، فقط دیدی  ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 2  -  ظرويف القاسیة: رشایط دشوارم  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

579. گزینه 3 پاسخ صحیح است: قد قیل: گفته شده است  ؛ نادرستی گزینه  1 -  ال تغنینا: ما را بی نیاز منی کند   ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  تجارب األمم: تجربه های 

امت ها  ؛ نادرستی گزینه  4  -  آالف الّسنین: هزاران سال  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

580. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أکرث: بیشرت  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  ما استطاعوا ... إاّل: نتوانستند مگر، فقط توانستند؛ نادرستی سایر گزینه ها -  یخلقوا: 

بیافرینند   ؛ نادرستی گزینه  2 -  آثارهم العلمیّة: آثار علمی شان   ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

581. گزینه 4 پاسخ صحیح است: َعرفها: او را شناخت ؛ نادرستی گزینه  2 -  أجلسها: او را نشاند  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  - خیرّها: به او اختیار داد  ؛ نادرستی 

گزینه 3 – واژه »زمانی« در گزینه 1 زائد است.

582. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَتّم: کامل می گردد  ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 – یظلمها: به آن ظلم می کند ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4  - نشاطاته: فعالیت ها 

یش ؛ نادرستی گزینه های  2  و 3 – تؤّدی: منجر می شود  ؛ نادرستی گزینه  2 -  هذا التّوازن: این توازن  ؛ نادرستی گزینه  4 

583. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الجاهل: نادان  ؛ نادرستی گزینه  1 -  أن یَسمع: که بشنود )شنیدن(  ؛ نادرستی گزینه  4 – الیعلم: منی داند ؛ نادرستی گزینه  3

584. گزینه 3 پاسخ صحیح است: الفرائس: شکارها  ؛ نادرستی گزینه  2-   یأکل: می خورد  ؛ نادرستی سایر گزینه ها -  فریسة أکرب: شکاری بزرگرت ؛ نادرستی گزینه های 

2 و 4 – تُفِرز: ترشح می کند  ؛ نادرستی گزینه  4 

585. گزینه 4 پاسخ صحیح است: آمنوا: ایامن آوردند  ؛ نادرستی گزینه  1 - مل یُفرِّقوا: فرق نگذاشتند   ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - بین أحد ِمنهم: بین هیچ  یک از 

آنها  ؛ نادرستی گزینه  3 - سوف یُؤتیهم: به آنان خواهد داد  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 

586. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الّصدق یَتجلّی: راستی تجلی می یابد  ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4  - األعامل: کارها  ؛ نادرستی گزینه  3 – الّصدق مع الّناس: راستی 

با مردم  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  - اآلخرین: دیگران ؛ نادرستی گزینه 4

587. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قُلت: گفتم   ؛ نادرستی گزینه  3 -قد َعلَّمتَني: به من آموخته ای  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - لَن أنسا: هرگز فراموش نخواهم 

کرد  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4      

588. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کانت أوصت: توصیه کرده بود  ؛ نادرستی گزینه  2 -  یُشکَّل: تشکیل شود   ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – للحوار: برای گفتگو ؛ 

نادرستی گزینه  4 -      لیمد: تا بکشند  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  - جسور: پل ها ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 
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575. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أعطَیَت: بدهی  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - َعرَقه  ؛ نادرستی گزینه  3 - فََعلَت: انجام می دهی، داده ای ؛ نادرستی گزینه های 1 

و 3 – یشکرک: از تو تشکر می کند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 

576. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُهناک: وجود دارد  ؛ نادرستی گزینه  2 – فراخ: جوجه ها  ؛ نادرستی گزینه  4  - عّشها املرتفع: النه بلندشان ؛ نادرستی گزینه های 2 

و 3 – تکرب: بزرگ می شوند ؛ نادرستی گزینه 4 – در گزینه 3  ارکان جمله جابه جا شده اند.

577. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الثّقايّف: فرهنگی  ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 3 – العالقات: روابط  ؛ نادرستی گزینه  3 – التّأثیر: تاثیرگذاری  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

578. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کنُت ال أری ... إاّل : منی دیدم مگر، فقط می دیدم  ؛ نادرستی گزینه های   1 و 3  - مل تُشاِهْد ... إال: ندیدی مگر، فقط دیدی  ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 2  -  ظرويف القاسیة: رشایط دشوارم  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

579. گزینه 3 پاسخ صحیح است: قد قیل: گفته شده است  ؛ نادرستی گزینه  1 -  ال تغنینا: ما را بی نیاز منی کند   ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  تجارب األمم: تجربه های 

امت ها  ؛ نادرستی گزینه  4  -  آالف الّسنین: هزاران سال  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

580. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أکرث: بیشرت  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  ما استطاعوا ... إاّل: نتوانستند مگر، فقط توانستند؛ نادرستی سایر گزینه ها -  یخلقوا: 

بیافرینند   ؛ نادرستی گزینه  2 -  آثارهم العلمیّة: آثار علمی شان   ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

581. گزینه 4 پاسخ صحیح است: َعرفها: او را شناخت ؛ نادرستی گزینه  2 -  أجلسها: او را نشاند  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  - خیرّها: به او اختیار داد  ؛ نادرستی 

گزینه 3 – واژه »زمانی« در گزینه 1 زائد است.

582. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَتّم: کامل می گردد  ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 – یظلمها: به آن ظلم می کند ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4  - نشاطاته: فعالیت ها 

یش ؛ نادرستی گزینه های  2  و 3 – تؤّدی: منجر می شود  ؛ نادرستی گزینه  2 -  هذا التّوازن: این توازن  ؛ نادرستی گزینه  4 

583. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الجاهل: نادان  ؛ نادرستی گزینه  1 -  أن یَسمع: که بشنود )شنیدن(  ؛ نادرستی گزینه  4 – الیعلم: منی داند ؛ نادرستی گزینه  3

584. گزینه 3 پاسخ صحیح است: الفرائس: شکارها  ؛ نادرستی گزینه  2-   یأکل: می خورد  ؛ نادرستی سایر گزینه ها -  فریسة أکرب: شکاری بزرگرت ؛ نادرستی گزینه های 

2 و 4 – تُفِرز: ترشح می کند  ؛ نادرستی گزینه  4 

585. گزینه 4 پاسخ صحیح است: آمنوا: ایامن آوردند  ؛ نادرستی گزینه  1 - مل یُفرِّقوا: فرق نگذاشتند   ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - بین أحد ِمنهم: بین هیچ  یک از 

آنها  ؛ نادرستی گزینه  3 - سوف یُؤتیهم: به آنان خواهد داد  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 

586. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الّصدق یَتجلّی: راستی تجلی می یابد  ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4  - األعامل: کارها  ؛ نادرستی گزینه  3 – الّصدق مع الّناس: راستی 

با مردم  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  - اآلخرین: دیگران ؛ نادرستی گزینه 4

587. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قُلت: گفتم   ؛ نادرستی گزینه  3 -قد َعلَّمتَني: به من آموخته ای  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - لَن أنسا: هرگز فراموش نخواهم 

کرد  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4      

588. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کانت أوصت: توصیه کرده بود  ؛ نادرستی گزینه  2 -  یُشکَّل: تشکیل شود   ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – للحوار: برای گفتگو ؛ 

نادرستی گزینه  4 -      لیمد: تا بکشند  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  - جسور: پل ها ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 
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589. گزینه 4 پاسخ صحیح است: هذا املفّکر الّذی: این اندیشمندی ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  -  نشأ: پرورش یافت ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – ل  ... کتاب: کتابی 

دارد ؛ نادرستی گزینه 2 -  یغنینا: ما را بی نیاز می کند  ؛ نادرستی گزینه  3 -  واژه »کار« در گزینه 1 زائد است.

590. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تَسَمُح: اجازه می دهی ؛ نادرستی گزینه  2-   لَنا: به ما  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - لن أترک: رها نخواهم کرد  ؛ نادرستی گزینه  

1 – یَده: دستش  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -   خیُر حافظاً: بهرتین نگهدارنده  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

591. گزینه 1 پاسخ صحیح است: رأت : دید ؛ نادرستی گزینه  3 -  طبیبتي املُعالِجة: پزشک معالجم  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - ُحّمی شدیدة: تب شدیدی؛ نادرستی 

گزینه های 2 و 4 - حبوب:  قرص ها ؛ نادرستی گزینه  2 – در گزینه 3 ارکان جمله جابه جا شده اند.

592. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ماکنتم تصّدقون: باور منی کردید  ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 -  تُشاهدوا: ببینید  ؛ نادرستی گزینه  4 - البکتیریا املضیئة: باکرتی 

روشن  ؛ نادرستی گزینه  1 – تُستَفاد: استفاده می شود  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – إنارة: روشن کردن   ؛ نادرستی گزینه  1

593. گزینه 4 پاسخ صحیح است: البحر: دریا  ؛ نادرستی گزینه  3  - أمواج: جمع است   ؛ نادرستی گزینه  1 – اإلنسان: مفرد است  ؛ نادرستی گزینه  1 – أصعب: 

سخت تر ؛ نادرستی گزینه  3 – السباحة صعب: شنا کردن سخت است ؛ نادرستی گزینه 2

594. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تُوَجد: یافت می شود  ؛ نادرستی گزینه  4 – محافَظات: استان هایی  ؛ نادرستی گزینه  2 -  املعامل: کارگاه ها  ؛ نادرستی گزینه های 

2 و 4 -  تُصَنع: ساخته می شود  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  بید اإلنسان: به دست انسان  ؛ نادرستی سایر گزینه ها 

595. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما قصَد: قصد نداشت  ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4  -  یمنع: بازدارد – املجتمع: مفرد است  ؛ نادرستی گزینه  2 – لکي یُبعدهّن: 

تا آنها را دور کند  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  - التداخل: دخالت ؛ نادرستی گزینه 2 و 4

596. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کّل لیلة: هرشب ؛ نادرستی گزینه  3 - أطبُخ: می پزم ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  - الّسادسة: شش  ؛ نادرستی گزینه  2 -  حتّی یَصل: 

تا برسد  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – الثّامنة إاّل ربعاً: هفت و 45 )یک ربع به هشت(   ؛ نادرستی گزینه  3 – نتناول: بخوریم  ؛ نادرستی گزینه  4

597. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کّل: هر   ؛ نادرستی گزینه  3 – یُشّجع: تشویق می کند   ؛ نادرستی گزینه  4  - أحسن: بهرتین   ؛ نادرستی گزینه  4 -  یستفید:بهره 

می برد  ؛ نادرستی گزینه  1 

598. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ربّهم: پروردگارشان  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – یجتنبون: دوری می کنند  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  هؤالء محبوبون: اینها 

محبوبند ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4

599. گزینه 1 پاسخ صحیح است: »الغد املُضیء: فردای روشن  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – یتعلق: تعلق دارد  ؛ نادرستی گزینه  4 - یجتهد: تالش می کند  ؛ نادرستی 

گزینه  2 -الیوَم : امروز  ؛ نادرستی گزینه  3 -  فرص الخیر: فرصت های خوب ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4

600. گزينه 3 پاسخ صحیح است: إن: اگر ؛ نادرستی گزینه 2 -  ال تدرْس: درس نخوانی  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -   الوقِت املحّدِد : زمان معلوم ؛ نادرستی گزینه  

4 – تفرح: خوشحال می شوی ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 – تأجیل: تاخیر ؛ نادرستی گزینه  1

601 . گزينه 4 پاسخ صحیح است: أشِعل: روشن کن ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - حتّی ذاب: تا ذوب شود ؛ نادرستی گزینه های  1 و 2  -َتُصبُح: می شود، شود  ؛ 

نادرستی گزینه های 2 و 3

َر : قرار گذاشت  ؛ نادرستی گزینه های 1 و  2 - أن یَُعلَّمني: به من یاد دهد ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – عاَهدتُه: به او قول دادم  602. گزينه 3 پاسخ صحیح است: قَرَّ

؛ نادرستی گزینه  1 -  أتََعلَّمها: آن را یاد بگیرم ؛ نادرستی گزینه  4
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603. گزينه 3 پاسخ صحیح است: عاَهدُت: قول دادم  ؛ نادرستی گزینه  2 – نفيس: خودم  ؛ نادرستی گزینه 1 - لَن أنساه: آن را فراموش نخواهم کرد ؛ نادرستی 

گزینه  های 1 و 4 

604. گزينه 1 پاسخ صحیح است: اِتّصَل ب  : متاس گرفت ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  الصیانة: تعمیرات ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  - نواقَص: نقص ها  ؛ نادرستی 

سایر گزینه ها – الرسیر: تخت  ؛ نادرستی گزینه  3 -  ُمکیّفاً: کولری ؛ نادرستی گزینه  2 

605-. گزينه 1 پاسخ صحیح است: لقد َعلََّمتني: به من یاد داده اند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  یَتَِّهَمني: به من تهمت بزند– غیايب: نبودم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

606. گزينه 1 پاسخ صحیح است: انفجاُر ناقلِه الّنفِط سانجی الکبیرة: انفجار نفتکش بزرگ سانچی ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - کان قد َسبََّب: باعث شده بود ؛ 

نادرستی گزینه های 2 و 3 - غازاٍت خانقة: گازهایی خفه کننده ؛ نادرستی گزینه  4- ذلَک املحیِط: آن اقیانوس ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  میاهه: آبهای آن ؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4  

607. گزينه 3 پاسخ صحیح است: قَد نُِقلَت: منتقل شده است ؛ نادرستی گزینه  2 -  أَلفاٌظ فارِسیٌّه کَثیرٌَه: کلامت فارسی بسیاری ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 - حتّی 

تُسهَّل: تا آسان شود ؛ نادرستی گزینه  4  

608. گزينه 3 پاسخ صحیح است: تََغیَّرَت: تغییر کرد، تغییر می کند )در جمله رشطی فعل ماضی را می توان به شکل ماضی یا مضارع ترجمه کرد(  ؛ نادرستی گزینه های 

1 و 2 -  أَصواُت: صداهای ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4  -  أَوزانُها: وزن هایشان  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4  

609. گزينه 3 پاسخ صحیح است: فَلیَعبُدوا: باید عبادت کنند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 - هذا البَیِت: این خانه ؛ نادرستی گزینه  1 -  أطَعَمُهم: به آنها غذا داد ؛ 

نادرستی گزینه های 1 و 2 -  آَمَنُهم: ایمنشان کرد ؛ نادرستی گزینه  2

610. گزينه 2 پاسخ صحیح است: ال تَظلِم: ظلم نكن ؛ نادرستی گزینه  1 – ال تحّب: دوست نداری ؛ نادرستی گزینه  3 -  أن تُظلََم: مورد ظلم واقع شوی ؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4 -  أن یُحَسن: كه نيكی شود ؛ نادرستی گزینه  1

611. گزینه 1 پاسخ صحیح است: طوبَی: خوش به حال ؛ نادرستی گزینه  3 - ال یَتَدُخل: دخالت منی کند ؛ نادرستی گزینه  2 -  یُعرّضه: او را در معرض قرار دهد ؛ 

نادرستی گزینه  2 -  التَُّهم: تهمت ها  ؛ نادرستی گزینه  3 -  کالماً: سخنی ؛ نادرستی گزینه  3 - ال یَنَفعه: به او سود منی رساند ؛ نادرستی گزینه  4 

612. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لَم یُشارک: رشکت نکرد ؛ نادرستی گزینه  2 – نقاط القّوة و الَضعف: نقاط قوه و ضعف ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  لیَنجح: تا 

پیروز شود ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - املباریات: مسابقات ؛ نادرستی گزینه  3

لون: دخالت منی کنند ؛ نادرستی گزینه های 1 و  613. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَفعلوَن ما یَقولوَن: آنچه را می گویند عمل می کنند ؛ نادرستی گزینه  2 -  ال یَتََدخَّ

3 – لِلتَُّهم: تهمت ها ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

614. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال یُسَمُع: شنیده منی شود ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - ال تُرفٌَع: باال برده نشود ؛ نادرستی سایر گزینه ها 

615. گزینه 1 پاسخ صحیح است: َهرََب: فرار کند، فرار کرد ؛ نادرستی گزینه  4 -  ُصعوباٍت کَثیرة: سختی های بسیاری ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – تَضطَرُُّه: او را ناچار 

می کند ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  الِکذب: دروغ ؛ نادرستی گزینه  3

616. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إن: اگر  ؛ نادرستی گزینه  2 – یَنَصح: پند دهد ؛ نادرستی گزینه  2 - طالِباً ُمشاِغباً: دانش آموز اخاللگری؛ نادرستی گزینه  3 – املعلم: 

معلم )معرفه( ؛ نادرستی گزینه  3 - سلوکِه : رفتارش ؛ نادرستی گزینه  1 - ال یَفَعُل: انجام منی دهد  ؛ نادرستی گزینه  1 



ترجمه

289

603. گزينه 3 پاسخ صحیح است: عاَهدُت: قول دادم  ؛ نادرستی گزینه  2 – نفيس: خودم  ؛ نادرستی گزینه 1 - لَن أنساه: آن را فراموش نخواهم کرد ؛ نادرستی 

گزینه  های 1 و 4 

604. گزينه 1 پاسخ صحیح است: اِتّصَل ب  : متاس گرفت ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  الصیانة: تعمیرات ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  - نواقَص: نقص ها  ؛ نادرستی 

سایر گزینه ها – الرسیر: تخت  ؛ نادرستی گزینه  3 -  ُمکیّفاً: کولری ؛ نادرستی گزینه  2 

605-. گزينه 1 پاسخ صحیح است: لقد َعلََّمتني: به من یاد داده اند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  یَتَِّهَمني: به من تهمت بزند– غیايب: نبودم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

606. گزينه 1 پاسخ صحیح است: انفجاُر ناقلِه الّنفِط سانجی الکبیرة: انفجار نفتکش بزرگ سانچی ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - کان قد َسبََّب: باعث شده بود ؛ 

نادرستی گزینه های 2 و 3 - غازاٍت خانقة: گازهایی خفه کننده ؛ نادرستی گزینه  4- ذلَک املحیِط: آن اقیانوس ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  میاهه: آبهای آن ؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4  

607. گزينه 3 پاسخ صحیح است: قَد نُِقلَت: منتقل شده است ؛ نادرستی گزینه  2 -  أَلفاٌظ فارِسیٌّه کَثیرٌَه: کلامت فارسی بسیاری ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 - حتّی 

تُسهَّل: تا آسان شود ؛ نادرستی گزینه  4  

608. گزينه 3 پاسخ صحیح است: تََغیَّرَت: تغییر کرد، تغییر می کند )در جمله رشطی فعل ماضی را می توان به شکل ماضی یا مضارع ترجمه کرد(  ؛ نادرستی گزینه های 

1 و 2 -  أَصواُت: صداهای ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4  -  أَوزانُها: وزن هایشان  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4  

609. گزينه 3 پاسخ صحیح است: فَلیَعبُدوا: باید عبادت کنند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 - هذا البَیِت: این خانه ؛ نادرستی گزینه  1 -  أطَعَمُهم: به آنها غذا داد ؛ 

نادرستی گزینه های 1 و 2 -  آَمَنُهم: ایمنشان کرد ؛ نادرستی گزینه  2

610. گزينه 2 پاسخ صحیح است: ال تَظلِم: ظلم نكن ؛ نادرستی گزینه  1 – ال تحّب: دوست نداری ؛ نادرستی گزینه  3 -  أن تُظلََم: مورد ظلم واقع شوی ؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4 -  أن یُحَسن: كه نيكی شود ؛ نادرستی گزینه  1

611. گزینه 1 پاسخ صحیح است: طوبَی: خوش به حال ؛ نادرستی گزینه  3 - ال یَتَدُخل: دخالت منی کند ؛ نادرستی گزینه  2 -  یُعرّضه: او را در معرض قرار دهد ؛ 

نادرستی گزینه  2 -  التَُّهم: تهمت ها  ؛ نادرستی گزینه  3 -  کالماً: سخنی ؛ نادرستی گزینه  3 - ال یَنَفعه: به او سود منی رساند ؛ نادرستی گزینه  4 

612. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لَم یُشارک: رشکت نکرد ؛ نادرستی گزینه  2 – نقاط القّوة و الَضعف: نقاط قوه و ضعف ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  لیَنجح: تا 

پیروز شود ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - املباریات: مسابقات ؛ نادرستی گزینه  3

لون: دخالت منی کنند ؛ نادرستی گزینه های 1 و  613. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَفعلوَن ما یَقولوَن: آنچه را می گویند عمل می کنند ؛ نادرستی گزینه  2 -  ال یَتََدخَّ

3 – لِلتَُّهم: تهمت ها ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

614. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال یُسَمُع: شنیده منی شود ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - ال تُرفٌَع: باال برده نشود ؛ نادرستی سایر گزینه ها 

615. گزینه 1 پاسخ صحیح است: َهرََب: فرار کند، فرار کرد ؛ نادرستی گزینه  4 -  ُصعوباٍت کَثیرة: سختی های بسیاری ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – تَضطَرُُّه: او را ناچار 

می کند ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  الِکذب: دروغ ؛ نادرستی گزینه  3

616. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إن: اگر  ؛ نادرستی گزینه  2 – یَنَصح: پند دهد ؛ نادرستی گزینه  2 - طالِباً ُمشاِغباً: دانش آموز اخاللگری؛ نادرستی گزینه  3 – املعلم: 

معلم )معرفه( ؛ نادرستی گزینه  3 - سلوکِه : رفتارش ؛ نادرستی گزینه  1 - ال یَفَعُل: انجام منی دهد  ؛ نادرستی گزینه  1 
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617. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الطّالِب املِشاغب الذی: دانش آموز اخاللگری که  ؛ نادرستی گزینه  3 -  یرَضُّ االخرین: به دیگران رضر می زند ؛ نادرستی گزینه  1 – 

نرید آن نصف: می خواهیم توصیف کنیم  ؛ نادرستی گزینه  4

618. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ال یُعِجبُني: خوشم منی آید، مرا به تعجب وامنی دارد ؛ نادرستی گزینه های  1، 2 و 4 – لَِنفِسه: برای خودش ؛ نادرستی گزینه های 1 

و 4  - ال یَعِذُر الّناَس: از مردم عذر منی پذیرد ؛ نادرستی گزینه  2

619. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَسألُنا: از ما می خواهد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  ال نَتَدَخَل: دخالت نکنیم  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – تُعرَُّضنا: ما را در 

معرض قرار می دهد ؛ نادرستی گزینه  3 – لِلتَّهِم: تهمت ها ؛ نادرستی گزینه  2

620. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ال یَخاُف الّناُس: مردم منی ترسند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - ال تُکرَُه: ناپسند شمرده منی شود  ؛ نادرستی سایر گزینه ها 

621. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لَن تَنالوا: به دست نخواهید آورد ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - َحتَّی تُنِفقوا: تا انفاق کنید؛ نادرستی گزینه های 1 و   4 -  تُِحبّوَن: 

دوست دارید ؛ نادرستی گزینه  4 

؛ نادرستی گزینه  1 – أهدافه: هدف هایش ؛ نادرستی  بَیَن اآلَخریَن: میان دیگران  ؛ نادرستی گزینه  1 -  با فریبکاری  ِباالحتیاِل:  622. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 

گزینه های   1 و 2  - لن ینجح: پیروز نخواهد شد ؛ نادرستی گزینه  3  - یتکلّم: سخن می گوید ؛ نادرستی گزینه 2

623. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یا أیَُّها الَّذیَن : ای کسانی که ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  اجتَِنبوا: دوری کنید ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -    إثم: گناه ؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4  

الحکیم: حکیم ؛ نادرستی گزینه های   2 و 4 -  یقول: می گوید ؛ نادرستی گزینه های   2 و 4 - یُفیُد : سود می رساند ؛ نادرستی  624. گزینه 3 پاسخ صحیح است: 

گزینه های   1 و 2 – یؤّذی: اذیت می کند ؛ نادرستی گزینه های   1 و 4

625. گزینه 4 پاسخ صحیح است: األوالد: پرسان ؛ نادرستی گزینه  1 – َذَهبوا: رفتند ؛ نادرستی گزینه  2 – الظَّالم: تاریکی ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – استغاثوا: کمک 

خواستند ؛ نادرستی گزینه  3 – الحرّاس: نگهبانان ؛ نادرستی گزینه  1

626. . گزينه 3  پاسخ صحیح است: اُدُْع: دعوت کن  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  ربَِّک: پروردگارت  ؛ نادرستی گزینه 1- املوعظِة الحسنِة: پند نیکو ؛ نادرستی گزینه  

 های 2 و 4 )معرفه( - جاِدْل: مجادله کن، ستيز كن، گفتگو كن )فعل امر( ؛ نادرستی گزینه  2 

627. گزینه 3 پاسخ صحیح است: استَطَعُت: توانستم ؛ نادرستی گزینه  4 – َمشاکيل: مشکالتم ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - مِبُساَعَده َصدیٍق: با کمک دوستی ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 2 

628. گزینه 4 پاسخ صحیح است: َرزَقناکُم: به شام روزی دادیم ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 3  - یَوٌم : روزی  ؛ نادرستی گزينه 2 

629. گزینه 1پاسخ صحیح است: فی لَیلٍه ظَلامء: در شب تاریکی، یک شب تاریک ؛ نادرستی گزینه  2 – غابة: جنگلی ؛ نادرستی گزینه  3 - ما کان یعیش: زندگی 

منی كردند ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  - خفافیش: خفاش هايی ؛ نادرستی گزینه  3

630. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ِعنَدما: هنگامی که ؛ نادرستی گزینه  4 -  تَظاهَر: تظاهر کرد  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - ال تَلتَِفت: توجه نکن ؛ نادرستی گزینه  

3 -  لِتَُعلَِّمه: تا با او یاد دهی  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - لن یَنسا: فراموش نخواهد کرد ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4
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631. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أَخَذ یُنادی: رشوع به صدا زدن کرد  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  - کاَد یَغرَُق: نزدیک بود غرق بشود  ؛ نادرستی گزینه  3 -  شاَرَک: 

مشارکت کردند  ؛ نادرستی گزینه 2  -  لَم یَلتَِفتوا: توجه نکردند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

632. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یَجب أن یَعرَِف: باید بداند  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  لُغتي: دو زبان ؛ نادرستی گزینه  3 – لیَستَطیَع: تا بتواند  ؛ نادرستی 

گزینه  های 3 و 4 -  الطاُّلب: دانشجویان  ؛ نادرستی گزینه  4

: معلمشان ؛ نادرستی  633.  گزینه 4 پاسخ صحیح است: لَم تُقِنع: قانع نکرد ؛ نادرستی گزینه  2  - ُخطَُّة التَّلمیذات: نقشه دانش آموزان  ؛ نادرستی گزینه  1  - ُمَعلََّمتَُهنَّ

گزینه  1 -  االمتحان: اسم مفرد است ؛ نادرستی گزینه 3 

634. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مل یعّد: کوچک شمرده نشد ؛ نادرستی گزینه 3 - َهَدُف هذه العالِمة الکبیرة: هدف این دانشمند بزرگ ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – 

هدفه األعلی: هدف واالترش  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - ُجسوِر: پل ها   ؛ نادرستی گزینه  4 -  الغرب: غرب  ؛ نادرستی گزینه  3  - العالَِم: جهان  ؛ نادرستی گزینه  3

635. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تَکلّم: صحبت کرد ؛ نادرستی گزینه  3  - مع الطاّلب: با دانش آموزان  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  -  لیَعلموا: تا بدانند  ؛ نادرستی 

گزینه  3  - أن یَنَجحوا: موفق شوند  ؛ نادرستی گزینه  3  -  يف االمتحانات: در امتحانات  ؛ نادرستی گزینه  4 – یمکن: امکان دارد ؛ نادرستی گزینه 4

636. گزینه 2 پاسخ صحیح است: هذا املُستَشِق: این رشق شناس  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – ثاَلثین: 30 ؛ نادرستی گزینه  4 - هو أوَّل من: او نخستین کسی است  

؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - أن یرُتِجُم: ترجمه کند ؛ نادرستی گزینه  4 

637. گزینه 1 پاسخ صحیح است: هذه الفتاة الّذکیة: این جوان باهوش  ؛ نادرستی گزینه  4  - لِتَحُصل: تا به دست آورد  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  -  التّاسعةعشة: 

نوزده  ؛ نادرستی گزینه  2 

638. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أرِسَت: اسیر شد  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – ِبیَِد املسلمین: به دست مسلامنان  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3  - أخذوها: او را 

بردند ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4  - إلی الّنبي: نزد پیامرب  ؛ نادرستی گزینه  1!

639. گزینه 3 پاسخ صحیح است: قالت: گفتند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - آّمنا: ایامن آوردیم  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - لَم تؤمنوا: ایامن نیاوردید ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 2 – أسلَمنا: اسالم اوردیم  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  

موا: از پیش بفرستید ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - َخیر: خوبی  ؛ نادرستی گزینه  4  - تَجدوه: آن را می یابید  ؛ نادرستی  640. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تُقدَّ

گزینه های 1 و 2  

641. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تَغرَتّوا: فریب نخورید  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  – اخترَِبوُهم: آنها را بیازمایید  ؛ نادرستی گزینه  2 -  صیام: روزه ؛ نادرستی 

گزینه 1 - ِصدِق الحدیث: راستی سخن ؛ نادرستی گزینه  3 – األمانَة: امانت  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

642. گزینه 4 پاسخ صحیح است: طوبی لکم: خوش به حال شام  ؛ نادرستی گزینه  3 - یا أصدقايئ: ای دوستانم  ؛ نادرستی گزینه 3 - ال تخافون: منی ترسید  ؛ نادرستی 

گزینه های 2 و 3  -      املشاکّل: مشاکل  ؛ نادرستی گزینه  1  - ال تتکلّموَن: سخن منی گویید  ؛ نادرستی گزینه  3 

643. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تعارفت: آشنا شدی ؛ نادرستی گزینه 2 - ال تستَشیری: مشورت نکن  ؛ نادرستی گزینه  3 – اِخترَِبیها: او را بیازما  ؛ نادرستی گزینه  

2 - حتّی تَعتَِمدی: تا اعتامد کنی  ؛ نادرستی گزینه های 1 و  3 – َصداقَِتها: دوستی اش ؛ نادرستی گزینه  1

644. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قد أوصاين: به من توصیه کرده است  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  - نادرستی گزینه ها -   أکاُد أن اُصیب: نزدیک است که دچار 

بشوم  ؛ نادرستی سایر گزینه ها  
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631. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أَخَذ یُنادی: رشوع به صدا زدن کرد  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  - کاَد یَغرَُق: نزدیک بود غرق بشود  ؛ نادرستی گزینه  3 -  شاَرَک: 

مشارکت کردند  ؛ نادرستی گزینه 2  -  لَم یَلتَِفتوا: توجه نکردند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

632. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یَجب أن یَعرَِف: باید بداند  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  لُغتي: دو زبان ؛ نادرستی گزینه  3 – لیَستَطیَع: تا بتواند  ؛ نادرستی 

گزینه  های 3 و 4 -  الطاُّلب: دانشجویان  ؛ نادرستی گزینه  4

: معلمشان ؛ نادرستی  633.  گزینه 4 پاسخ صحیح است: لَم تُقِنع: قانع نکرد ؛ نادرستی گزینه  2  - ُخطَُّة التَّلمیذات: نقشه دانش آموزان  ؛ نادرستی گزینه  1  - ُمَعلََّمتَُهنَّ

گزینه  1 -  االمتحان: اسم مفرد است ؛ نادرستی گزینه 3 

634. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مل یعّد: کوچک شمرده نشد ؛ نادرستی گزینه 3 - َهَدُف هذه العالِمة الکبیرة: هدف این دانشمند بزرگ ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – 

هدفه األعلی: هدف واالترش  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - ُجسوِر: پل ها   ؛ نادرستی گزینه  4 -  الغرب: غرب  ؛ نادرستی گزینه  3  - العالَِم: جهان  ؛ نادرستی گزینه  3

635. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تَکلّم: صحبت کرد ؛ نادرستی گزینه  3  - مع الطاّلب: با دانش آموزان  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  -  لیَعلموا: تا بدانند  ؛ نادرستی 

گزینه  3  - أن یَنَجحوا: موفق شوند  ؛ نادرستی گزینه  3  -  يف االمتحانات: در امتحانات  ؛ نادرستی گزینه  4 – یمکن: امکان دارد ؛ نادرستی گزینه 4

636. گزینه 2 پاسخ صحیح است: هذا املُستَشِق: این رشق شناس  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – ثاَلثین: 30 ؛ نادرستی گزینه  4 - هو أوَّل من: او نخستین کسی است  

؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - أن یرُتِجُم: ترجمه کند ؛ نادرستی گزینه  4 

637. گزینه 1 پاسخ صحیح است: هذه الفتاة الّذکیة: این جوان باهوش  ؛ نادرستی گزینه  4  - لِتَحُصل: تا به دست آورد  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  -  التّاسعةعشة: 

نوزده  ؛ نادرستی گزینه  2 

638. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أرِسَت: اسیر شد  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – ِبیَِد املسلمین: به دست مسلامنان  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3  - أخذوها: او را 

بردند ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4  - إلی الّنبي: نزد پیامرب  ؛ نادرستی گزینه  1!

639. گزینه 3 پاسخ صحیح است: قالت: گفتند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - آّمنا: ایامن آوردیم  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - لَم تؤمنوا: ایامن نیاوردید ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 2 – أسلَمنا: اسالم اوردیم  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  

موا: از پیش بفرستید ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - َخیر: خوبی  ؛ نادرستی گزینه  4  - تَجدوه: آن را می یابید  ؛ نادرستی  640. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تُقدَّ

گزینه های 1 و 2  

641. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تَغرَتّوا: فریب نخورید  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  – اخترَِبوُهم: آنها را بیازمایید  ؛ نادرستی گزینه  2 -  صیام: روزه ؛ نادرستی 

گزینه 1 - ِصدِق الحدیث: راستی سخن ؛ نادرستی گزینه  3 – األمانَة: امانت  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

642. گزینه 4 پاسخ صحیح است: طوبی لکم: خوش به حال شام  ؛ نادرستی گزینه  3 - یا أصدقايئ: ای دوستانم  ؛ نادرستی گزینه 3 - ال تخافون: منی ترسید  ؛ نادرستی 

گزینه های 2 و 3  -      املشاکّل: مشاکل  ؛ نادرستی گزینه  1  - ال تتکلّموَن: سخن منی گویید  ؛ نادرستی گزینه  3 

643. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تعارفت: آشنا شدی ؛ نادرستی گزینه 2 - ال تستَشیری: مشورت نکن  ؛ نادرستی گزینه  3 – اِخترَِبیها: او را بیازما  ؛ نادرستی گزینه  

2 - حتّی تَعتَِمدی: تا اعتامد کنی  ؛ نادرستی گزینه های 1 و  3 – َصداقَِتها: دوستی اش ؛ نادرستی گزینه  1

644. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قد أوصاين: به من توصیه کرده است  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  - نادرستی گزینه ها -   أکاُد أن اُصیب: نزدیک است که دچار 

بشوم  ؛ نادرستی سایر گزینه ها  
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یّاُح: گردشگران   ؛ نادرستی گزینه  2 -  تَسبَُح: شنا می کردند  ؛ نادرستی گزینه  2 – أَسامک:  645. گزینه 1 پاسخ صحیح است: َجلََس: نشستند  ؛ نادرستی گزینه  3  - السَّ

ماهیانی  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

646. گزینه 2 پاسخ صحیح است: علی ما یقول: بر آنچه می گویند  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - الناس  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - اهجروهم: آنان را ترک کنید  

؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – اصربوا: صرب کنید ؛ نادرستی گزینه 1     

باِب: جوانان  ؛ نادرستی گزینه  3 -  ُمنحدرات:  سراشیبی ها ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - الحیاة: زندگی  ؛ نادرستی گزینه   647. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الشَّ

2 – نجاِحهم: موفقیتشان   ؛ نادرستی گزینه  2  

648. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یرسل: می فرستد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – الّریاح: بادها ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  -  تُثیر: برمی انگیزند  ؛ نادرستی گزینه 

4 - َسحاباً : ابری ؛ نادرستی سایر گزینه ها -  یبُسطُه: آن را می گسرتاند   ؛ نادرستی سایر گزینه ها 

649. گزینه 3 پاسخ صحیح است: َسِمعنا: شنیدیم ؛ نادرستی گزینه  1 -  ُمنادیاً: پیام دهنده ای  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -   یُنادی: فرا می خواند  ؛ نادرستی گزینه  

1-  أن آِمُنوا: که ایامن بیاورید   ؛ نادرستی سایر گزینه ها -  َربُِّکم: پروردگارتان  ؛ نادرستی سایر گزینه ها - آَمنَّا: ایامن آوردیم  ؛ نادرستی گزینه  1

650. گزینه 3 پاسخ صحیح است: اعلَم: بدان   ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  - یَطلُُب: می خواهد  ؛ نادرستی گزینه  2 -  الّناس: مردم  ؛ نادرستی گزینه  4 -  َو یَنظُروا: 

و بنگرند  ؛ نادرستی گزینه 1 -  کُلِّ َشیٍء: هر چیزی  ؛ نادرستی گزینه  4

651. گزینه 1 پاسخ صحیح است: قل: بگو ؛ نادرستی گزینه 3  -  سیروا: حرکت کنید ؛ نادرستی گزینه  4  -  بدأ: آغاز کرد؛  نادرستی گزینه های 2، 3 و 4

652. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أَخَذ: برداشت، گرفت ؛  نادرستی گزینه  3 – ِقطعة: تکه ای ؛ نادرستی گزینه  2  -  قدمه الیرسی: پای چپش ؛ نادرستی گزینه  1 - هی 

العضوالوحید املتحّرک: تنها عضو متحرک ؛ نادرستی سایر گزینه ها - »أیدی« و »أرجل« جمع هستند که درگزینه های 1 و 2 نادرست ترجمه شده است.

653. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لَعّل: شاید، امید است ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  -  نشاهد: ببینیم ؛ نادرستی گزینه  1 -  یوماً: روزی را ؛ نادرستی گزینه های 1 و 

4  - یستعین: کمک بگیرد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

ِة: کارهای مهمشان ؛ نادرستی گزینه  4 - ، إذ َدَخلُت: هنگامی که  654. گزینه 3 پاسخ صحیح است: کاَن ... یَتَناَجوَن: راز می گفتند ؛ نادرستی گزینه  1 - أعاملُِهم املُِهمَّ

داخل شدم ؛ نادرستی سایر گزینه ها – َغِضبُوا: خشمگین شدند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4

655. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أنظُر: نگاه می کنم ؛ نادرستی گزینه  4 – املُنتشة: پراکنده ؛  نادرستی گزینه  1 – الُغصون: شاخه ها ؛  نادرستی گزینه  3 - هِذِه األنُعَم: 

این نعمتهای ریزان ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

656. گزینه 2 پاسخ صحیح است: »زمیلة« فاعل است و »الحیوان« مفعول : دوستم یه حیوان کمک کرد ؛ نادرستی گزینه 4 -  املُصاب: آسیب دیده ؛ نادرستی گزینه  

ة األمل: از شدت درد ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 -   یَلتئم : بهبود یابد؛ نادرستی گزینه  4 3 -  ُجرحه : زخمش ؛ نادرستی گزینه  4 - من شدَّ

657. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُصِنع: ساخته شد ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  - فوق قریتنا: باالی روستای ما ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  - حتّی یستطیُع: تا بتوانند 

؛ نادرستی گزینه  2 – یسقي: آبیاری کنند ؛ نادرستی گزینه 2 

658. گزینه 2 پاسخ صحیح است: َصیِّر : گردانید ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 -      األرَض: زمین را ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 -  بَعد اغرباٍر: بعد از تیرگی ؛ 

نادرستی گزینه های 1 و 4
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659. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کاَن یَعیُش: زندگی می کرد ؛ نادرستی گزینه  3  -  ثالٍث َو َعَشیَن: بیست و سه  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  طاِبقنا الرابع: طبقه 

چهارم ما ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

660. گزینه 4 پاسخ صحیح است: جاَءت بالطعام: غذا آورد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  - اُّمي املضیاف: مادر مهامن نوازم ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3  -      

661. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ُذّوق: چشانده شود، چشانده شد ؛ نادرستی گزینه   2 - الرّحمة: رحمت ؛  نادرستی گزینه های 1 و 4 -  فرحوا: خوشحال می شوند 

؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  أصابتهم: به آنها برسد ؛ نادرستی گزینه  2 - کانوا یکذبون: دروغ می گفتند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -        ربّهم: پروردگارشان ؛ 

نادرستی گزینه  4

662. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أنقذ: نجات داد ؛ نادرستی گزینه 4 - من النار: از آتش  ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4  -  واژه »بود« در گزینه 2 زائد است. - کان 

یقصدون: می خواستند ؛ نادرستی گزینه ها -  واژه »چون« در گزینه 3 زائد است - تحریقه: سوزاندنش ؛ نادرستی گزینه  2

663. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یوَم الثاّلثاء : روز سه شنبه ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  - کان یذهب: می رفت ؛  نادرستی گزینه  2 -  مدرسته: مدرسه اش ؛ نادرستی 

گزینه  4 - الّساعه الّسابعه إاّل ربعاً: یک ربع به هفت = 45 : 6 ؛ نادرستی گزینه  3  - التلمیذ: دانش آموز ؛ نادرستی گزینه 3

664. گزینه 3 پاسخ صحیح است: الّسائُح: جهانگرد ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4  - کان یریُد: می خواست ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – املَطار: فرودگاه ؛ نادرستی 

گزینه های 2 و 4

665. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تَتََجلّی: جلوه گر می شود ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  -  تَستَوی: برابر می شوند ؛ نادرستی گزینه  2 -  لََدیِهم : نزدشان؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4 -  اللّغاُت : زبان ها ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – األلوان: رنگ ها ؛ نادرستی گزینه  3

666. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تبیُّن: آشکار می کند، بیان می کند ؛ نادرستی گزینه  4 – اکتشفت: کشف شده ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - أّن: که ؛ نادرستی گزینه  

1 -  ... أمر فطری: امری فطری است ؛ نادرستی گزینه  3  – الشعائر: مراسم ؛ نادرستی گزینه  4 

667. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یُجَمع: جمع می شود ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - ال تکذبوا : دروغ نگویید ؛ نادرستی گزینه  4  -  الکذب: دروغ ؛ نادرستی گزینه های 

1 و 3 - الش : بدی ؛ نادرستی گزینه  4 – واژه »متام« در گزینه 1 زائد است.

668. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یُعلُّمنا: به ما یاد می دهد ؛  نادرستی گزینه  3  - دیُننا: دین ما ؛  نادرستی گزینه های 2 و 4  - نأُخَذ: بگیریم ؛  نادرستی گزینه های 

3 و 4  -  أبداً: هرگز  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

امواِت: آسامنها ؛ نادرستی گزینه  1 – َربّنا: پروردگارا )منادا( ؛  نادرستی گزینه  2 - ما  669. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یَتََفکَّروَن: می اندیشند ؛ نادرستی گزینه  4 – السَّ

َخلَقَت: نیافریدی ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

670. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال تَنظُر: نگاه منی کنی ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - کَرثَة: زیادی ؛  نادرستی گزینه  4  - أصدقائِنا: دوستامنان ؛ نادرستی گزینه  1

دیقاُت: این دوستان ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  - یَبَحنَث: جستجو می کنند ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 -  غروِبها  671. گزینه 3 پاسخ صحیح است: هؤالِء الصَّ

الجمیِل: غروب زیبایش ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4

672. گزینه 1 پاسخ صحیح است: نُحاِوُل: تالش میکنیم ؛ نادرستی گزینه  3 -   أن نَتَعایََش تعایشا سلّمیا: که مساملت آمیز زندگی کنیم ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - َمَع 

اآلخریَن: با دیگران  نادرستی گزینه های 2 و 3 - ال نَسَمح: اجازه منی دهیم نادرستی گزینه  4 - أٌن یَُفرّقوا : که پراکنده کنند ؛ نادرستی گزینه  2
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659. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کاَن یَعیُش: زندگی می کرد ؛ نادرستی گزینه  3  -  ثالٍث َو َعَشیَن: بیست و سه  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  طاِبقنا الرابع: طبقه 

چهارم ما ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

660. گزینه 4 پاسخ صحیح است: جاَءت بالطعام: غذا آورد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  - اُّمي املضیاف: مادر مهامن نوازم ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3  -      

661. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ُذّوق: چشانده شود، چشانده شد ؛ نادرستی گزینه   2 - الرّحمة: رحمت ؛  نادرستی گزینه های 1 و 4 -  فرحوا: خوشحال می شوند 

؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  أصابتهم: به آنها برسد ؛ نادرستی گزینه  2 - کانوا یکذبون: دروغ می گفتند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -        ربّهم: پروردگارشان ؛ 

نادرستی گزینه  4

662. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أنقذ: نجات داد ؛ نادرستی گزینه 4 - من النار: از آتش  ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4  -  واژه »بود« در گزینه 2 زائد است. - کان 

یقصدون: می خواستند ؛ نادرستی گزینه ها -  واژه »چون« در گزینه 3 زائد است - تحریقه: سوزاندنش ؛ نادرستی گزینه  2

663. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یوَم الثاّلثاء : روز سه شنبه ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  - کان یذهب: می رفت ؛  نادرستی گزینه  2 -  مدرسته: مدرسه اش ؛ نادرستی 

گزینه  4 - الّساعه الّسابعه إاّل ربعاً: یک ربع به هفت = 45 : 6 ؛ نادرستی گزینه  3  - التلمیذ: دانش آموز ؛ نادرستی گزینه 3

664. گزینه 3 پاسخ صحیح است: الّسائُح: جهانگرد ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4  - کان یریُد: می خواست ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – املَطار: فرودگاه ؛ نادرستی 

گزینه های 2 و 4

665. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تَتََجلّی: جلوه گر می شود ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  -  تَستَوی: برابر می شوند ؛ نادرستی گزینه  2 -  لََدیِهم : نزدشان؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4 -  اللّغاُت : زبان ها ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – األلوان: رنگ ها ؛ نادرستی گزینه  3

666. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تبیُّن: آشکار می کند، بیان می کند ؛ نادرستی گزینه  4 – اکتشفت: کشف شده ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - أّن: که ؛ نادرستی گزینه  

1 -  ... أمر فطری: امری فطری است ؛ نادرستی گزینه  3  – الشعائر: مراسم ؛ نادرستی گزینه  4 

667. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یُجَمع: جمع می شود ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - ال تکذبوا : دروغ نگویید ؛ نادرستی گزینه  4  -  الکذب: دروغ ؛ نادرستی گزینه های 

1 و 3 - الش : بدی ؛ نادرستی گزینه  4 – واژه »متام« در گزینه 1 زائد است.

668. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یُعلُّمنا: به ما یاد می دهد ؛  نادرستی گزینه  3  - دیُننا: دین ما ؛  نادرستی گزینه های 2 و 4  - نأُخَذ: بگیریم ؛  نادرستی گزینه های 

3 و 4  -  أبداً: هرگز  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

امواِت: آسامنها ؛ نادرستی گزینه  1 – َربّنا: پروردگارا )منادا( ؛  نادرستی گزینه  2 - ما  669. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یَتََفکَّروَن: می اندیشند ؛ نادرستی گزینه  4 – السَّ

َخلَقَت: نیافریدی ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

670. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال تَنظُر: نگاه منی کنی ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - کَرثَة: زیادی ؛  نادرستی گزینه  4  - أصدقائِنا: دوستامنان ؛ نادرستی گزینه  1

دیقاُت: این دوستان ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  - یَبَحنَث: جستجو می کنند ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 -  غروِبها  671. گزینه 3 پاسخ صحیح است: هؤالِء الصَّ

الجمیِل: غروب زیبایش ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4

672. گزینه 1 پاسخ صحیح است: نُحاِوُل: تالش میکنیم ؛ نادرستی گزینه  3 -   أن نَتَعایََش تعایشا سلّمیا: که مساملت آمیز زندگی کنیم ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - َمَع 

اآلخریَن: با دیگران  نادرستی گزینه های 2 و 3 - ال نَسَمح: اجازه منی دهیم نادرستی گزینه  4 - أٌن یَُفرّقوا : که پراکنده کنند ؛ نادرستی گزینه  2
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امواِت:  673. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اَلَحمُد: ستایش از آن خدایی است ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - َخلََق: آفرید / جعل: قرار داد ؛ نادرستی گزینه  4 – السَّ

آسامنها ؛ نادرستی گزینه  3 -  الظُّلاُمِت : تاریکی ها ؛ نادرستی گزینه  3 – النور: روشنایی ؛ نادرستی گزینه 4

674. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أُدُع: فراخوان ؛  نادرستی گزینه  1 -  بالحکمة و  املَوِعظَة : با دانش و پند نیکو ؛ نادرستی گزینه  2  - بالّتي ِهَی أحسُن: به گونه ای 

که بهرت است ؛ نادرستی گزینه 3

675. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تُزیِّن: می آرایند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -   هؤالء الطّالبات: این دانشجویان ؛ نادرستی گزینه  3 -   الّدَرر: مرواریدها ؛ نادرستی 

گزینه  1 

676. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الَحظْنا: دیدیم ؛ نادرستی گزینه  1 -غيمًة سوداء عظیمة: ابر سیاه بزرگی ؛ نادرستی گزینه های  1 و 3 – اإلعصار: گردباد ؛ نادرستی 

گزینه  2

القیَّمة: محصوالت  -  محاصیلِهم   2 گزینه   نادرستی  ؛  از رسیدن  - من وصول:   2 گزینه   نادرستی  ؛  غنیمت شمردند   : فاغتََنموا  است:  پاسخ صحیح   1 گزینه   .677

رت: نابود شد ؛  نادرستی گزینه های 2 و 3 -  ِمن اآلفات: از آفات ؛  نادرستی گزینه  3  ارزشمندشان ؛ نادرستی گزینه های 2 و  4 -  ُدمَّ

678. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أوَصَل: رساند ؛ نادرستی گزینه  1 -  نفَسه: خودش را  ؛ نادرستی گزینه  1 -  ِمن الَفَرح: از شادی ؛ نادرستی گزینه  3 -  لَنجاح: برای 

موفقیت ؛ نادرستی گزینه  3 - فریقنا القوی: تیم قوی ما  ؛ نادرستی گزینه  4 – مسابقات: مسابقات ؛ نادرستی گزینه  4 – غّنی: آواز خواند ؛ نادرستی گزینه 4

: اردک ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4  گزینه ها -َذنِّبه: دمش ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  -  تَحتَوی: حاوی است ؛ نادرستی گزینه   679. گزینه 1 پاسخ صحیح است: البَطَّ

ًَّر: تحت تاثیر قرار منی گیرد ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4       4 – یَنتَِش: پخش می شود ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 – جسِدِه: بدنش ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - ال یَتَأَث

680. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تختلفان: تفاوت دارند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  -  بشیٍء ُمِهّم: در یک چیز مهم ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - تری ِبتَحریِک: 

با حرکت دادن می بیند ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3  -  عینیها: چشامنش ؛  نادرستی گزینه  1 

681. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أََمرَُهم: به آنان فرمان داد ؛ نادرستی گزینه  3 -   یَأتوا ب  : بیاورند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  - النُّحاِس: مس ؛ نادرستی گزینه های 

1 و 3  -  َوَضعُهام: آنها را قرار داد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – املّضیِق: تنگه ؛ نادرستی گزینه  1

682. گزینه 3 پاسخ صحیح است: كُّل الّناِس: همه مردم ؛ نادرستی گزینه  1 - سلميّاً: مساملت آمیز ؛ نادرستی گزینه  1 - كُّل منهم: هریک از آنها ؛ نادرستی گزینه های 

1 و 2 و 4  -  عقائده: عقایدش ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4

683. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تَنتهی: به پایان می رسد ؛  نادرستی گزینه  2  - تُفتَح: باز می شود ؛  نادرستی گزینه های 1 و 2 – االمتحان، در گزینه 2 جمع آمده است 

– للطاّلب: برای دانش آموزان ؛ نادرستی گزینه  1 -  کّل صباح: هر صبح ؛ نادرستی گزینه  3  - الساعة الثّامنة إاّل ُربعاً : یک ربع به هشت ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

684. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ینبعث: فرستاده می شود ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  -  شبابنا: جوانامنان ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

685. گزینه 2 پاسخ صحیح است: هل: آیا  نادرستی گزینه های 3 و 4 – شاهدَت: دیدی  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 - حتّى اآلن: تا االن ؛ نادرستی گزینه 4 -  ظاهرًة: 

پدیده ای ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -   تحیَّرک: تو را رسگردان کند ؛ نادرستی گزینه  1

686. گزینه 3 پاسخ صحیح است: رُضَِب: زده شد  ؛ نادرستی گزینه  2 - فَاستَِمعوا له : پس به آن گوش کنید ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4  -  تَدُعوَن: فرا می خوانید 

؛  نادرستی گزینه  2 -  لن یَخلُُقوا: خلق نخواهند کرد  نادرستی گزینه های 1 و 4 
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687. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تََعلَّمنا: اموختیم ؛ نادرستی گزینه  2  - الحسنات: خوبی ها ؛ نادرستی گزینه  1  - واژه »سوزنده« در گزینه 3 زائد است - َعلَینا أن 

نَبتَِعَد: باید دوری کنیم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 

688. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ُوِجَد: یافت شد ؛ نادرستی گزینه  2  - قُرَب: نزدیک ؛ نادرستی گزینه  4 -  ُخیََّر: اختیار داده شدند  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  

-       الُجنوٌد: رسبازان  ؛ نادرستی گزینه  4

689. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أرسلنا: فرستاده ایم ؛ نادرستی گزینه  4 -  قومه: قومش ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  -  لبث: اقامت کرد ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 

و 4 - ألف َسنٍه إاّل خمسین: نهصد و پنجاه ؛  نادرستی گزینه های 2 و 4 

690. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أدُع : بخوان ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – َربََّک: پروردگارت ؛ نادرستی گزینه  2 - ِبالِحکَمة َو الَّموِعظَة الَحَسَنة : با دانش و پند نیکو 

؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  جاِدلُهم: با آنان گفتگو کن ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – أحَسُن: بهرت ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4

ُق: باور می کنی؛  نادرستی گزینه های  1 و 3 -  أن تَتََخرََّج: فارغ التحصیل شوی ؛ نادرستی گزینه های 1 و  2 -  سنتین: دو  691. گزینه 4 پاسخ صحیح است: َهلَّ تُصدَّ

سال ؛ نادرستی گزینه  3 -  یَحتِفَل : جشن می گیرند؛ نادرستی گزینه 1- ذلَک الیوم : آن روز ؛ نادرستی گزینه  2

692. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یَِجُب َعلَیَک أْن تَحرَتَِم: باید احرتام بگذاری ؛  نادرستی گزینه های 1 و 4  -  تُجالَِسُهام: با آنها همنشینی کنی ؛  نادرستی گزینه های 

1 و 4  -  َحتّی ال تَندَم: تا پشیامن نشوی؛  نادرستی گزینه  4  - بَعَد َموتِهام: بعد از مرگشان؛ نادرستی گزینه های 2 و 4

موا : پیش بفرستید ؛ نادرستی گزینه  1 - أِلنفسُکم؛  693. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أقیموا: به پا دارید ؛  نادرستی گزینه  1 – آتوا: بدهید  ؛ نادرستی گزینه  1 -  تَُقدَّ

برای خودتان نادرستی گزینه 4  - تَجدوه: آن را می یابید ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

: گامن منی كرد ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  -  أن تکوَن: که باشد  نادرستی گزینه های 1 و 4 -  هذه األفالُم: این فیلم ها؛  694. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ما کانَت تَظنُّ

نادرستی گزینه 2 – کثیراً: بسیار ؛ نادرستی گزینه  1 

695. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال أصّدق: باور منی کنم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - شباباً: جوانانی ؛  نادرستی گزینه  1 -  ال یُحاولوَن: تالش منی کنند ؛  نادرستی 

گزینه   1 -  التعرِّف: شناخت ؛ نادرستی گزینه  2

696. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أرَسل: فرستاد ؛  نادرستی گزینه های  3 و 4  – ألخيه الریايض: برای برادر ورزشکارش ؛  نادرستی گزینه 4  - »عن ُهنا« در گزینه 2 

ترجمه نشده است.

697. گزینه 1 پاسخ صحیح است: عندما: هنگامیکه ؛ نادرستی گزینه  4 - کنُت أغرق: غرق می شدم  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  -  أخذين: مرا برد  ؛ نادرستی گزینه های 

2 و 4  -َوجدتُه: او را نیافتم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

698. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لیت: کاش ؛  نادرستی گزینه های 1 و 4 -  یمیّز: تشخیص دهد ؛  نادرستی گزینه  4 - أحاسیسنا : احساسامتان ؛ نادرستی گزینه 3 

-       عند الحزن : هنگام اندوه ؛ نادرستی گزینه  1 – أو: یا ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4

699. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما ظلمهم: به آنان ستم نکرد ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  - کانوا یظلمون: ستم می کردند ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4

700. گزينه 1 پاسخ صحیح است: دنیاک: دنیایت ؛ نادرستی گزینه 3 -  اعمل: كار كن ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – تعیش: زندگی می کنی ؛ نادرستی گزینه 2 - متوت: 

می میری گزینه های 2 و 4 
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687. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تََعلَّمنا: اموختیم ؛ نادرستی گزینه  2  - الحسنات: خوبی ها ؛ نادرستی گزینه  1  - واژه »سوزنده« در گزینه 3 زائد است - َعلَینا أن 

نَبتَِعَد: باید دوری کنیم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 

688. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ُوِجَد: یافت شد ؛ نادرستی گزینه  2  - قُرَب: نزدیک ؛ نادرستی گزینه  4 -  ُخیََّر: اختیار داده شدند  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  

-       الُجنوٌد: رسبازان  ؛ نادرستی گزینه  4

689. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أرسلنا: فرستاده ایم ؛ نادرستی گزینه  4 -  قومه: قومش ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  -  لبث: اقامت کرد ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 

و 4 - ألف َسنٍه إاّل خمسین: نهصد و پنجاه ؛  نادرستی گزینه های 2 و 4 

690. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أدُع : بخوان ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – َربََّک: پروردگارت ؛ نادرستی گزینه  2 - ِبالِحکَمة َو الَّموِعظَة الَحَسَنة : با دانش و پند نیکو 

؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  جاِدلُهم: با آنان گفتگو کن ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – أحَسُن: بهرت ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4

ُق: باور می کنی؛  نادرستی گزینه های  1 و 3 -  أن تَتََخرََّج: فارغ التحصیل شوی ؛ نادرستی گزینه های 1 و  2 -  سنتین: دو  691. گزینه 4 پاسخ صحیح است: َهلَّ تُصدَّ

سال ؛ نادرستی گزینه  3 -  یَحتِفَل : جشن می گیرند؛ نادرستی گزینه 1- ذلَک الیوم : آن روز ؛ نادرستی گزینه  2

692. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یَِجُب َعلَیَک أْن تَحرَتَِم: باید احرتام بگذاری ؛  نادرستی گزینه های 1 و 4  -  تُجالَِسُهام: با آنها همنشینی کنی ؛  نادرستی گزینه های 

1 و 4  -  َحتّی ال تَندَم: تا پشیامن نشوی؛  نادرستی گزینه  4  - بَعَد َموتِهام: بعد از مرگشان؛ نادرستی گزینه های 2 و 4

موا : پیش بفرستید ؛ نادرستی گزینه  1 - أِلنفسُکم؛  693. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أقیموا: به پا دارید ؛  نادرستی گزینه  1 – آتوا: بدهید  ؛ نادرستی گزینه  1 -  تَُقدَّ

برای خودتان نادرستی گزینه 4  - تَجدوه: آن را می یابید ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

: گامن منی كرد ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  -  أن تکوَن: که باشد  نادرستی گزینه های 1 و 4 -  هذه األفالُم: این فیلم ها؛  694. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ما کانَت تَظنُّ

نادرستی گزینه 2 – کثیراً: بسیار ؛ نادرستی گزینه  1 

695. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال أصّدق: باور منی کنم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - شباباً: جوانانی ؛  نادرستی گزینه  1 -  ال یُحاولوَن: تالش منی کنند ؛  نادرستی 

گزینه   1 -  التعرِّف: شناخت ؛ نادرستی گزینه  2

696. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أرَسل: فرستاد ؛  نادرستی گزینه های  3 و 4  – ألخيه الریايض: برای برادر ورزشکارش ؛  نادرستی گزینه 4  - »عن ُهنا« در گزینه 2 

ترجمه نشده است.

697. گزینه 1 پاسخ صحیح است: عندما: هنگامیکه ؛ نادرستی گزینه  4 - کنُت أغرق: غرق می شدم  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  -  أخذين: مرا برد  ؛ نادرستی گزینه های 

2 و 4  -َوجدتُه: او را نیافتم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

698. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لیت: کاش ؛  نادرستی گزینه های 1 و 4 -  یمیّز: تشخیص دهد ؛  نادرستی گزینه  4 - أحاسیسنا : احساسامتان ؛ نادرستی گزینه 3 

-       عند الحزن : هنگام اندوه ؛ نادرستی گزینه  1 – أو: یا ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4

699. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما ظلمهم: به آنان ستم نکرد ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  - کانوا یظلمون: ستم می کردند ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4

700. گزينه 1 پاسخ صحیح است: دنیاک: دنیایت ؛ نادرستی گزینه 3 -  اعمل: كار كن ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – تعیش: زندگی می کنی ؛ نادرستی گزینه 2 - متوت: 

می میری گزینه های 2 و 4 
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701. گزينه 4 پاسخ صحیح است: زمييل: همشاگردی ام ؛ نادرستی گزینه 1 - الغيوَم الّسوداَء: ابرهای سیاه ؛ نادرستی گزینه 1 -  كاَن يَقول: می گفت ؛  نادرستی 

گزينه های  2 و 3  - مُتِطُر: می بارد ؛ نادرستی گزینه 2 – کان یشاهد: می دید ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 

702. گزينه 3 پاسخ صحیح است: ال تَقولوا: نگویید ؛ نادرستی گزینه 4 – یُقتَُل: کشته می شود   نادرستی گزینه  2 – بل: بلکه ؛ نادرستی گزینه 1 – ولکن: ولی -  ال 

تَشُعروَن: حس منی کنید ؛ نادرستی گزینه  2

703. گزينه 2 پاسخ صحیح است: علیکم أن تَبحثوا: بر شام الزم است تحقيق كنيد ؛ نادرستی گزينه 3 -  َدور تعلُّم اللّغات الحدیثة: نقش يادگريی زبان های جديد ؛ 

نادرستی گزينه های 1 و 3 -   تقویة ذاکرة: تقويت حافظه ؛ نادرستی گزينه 3 -   یدخلون: وارد می شوند ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 

704. گزينه 2 پاسخ صحیح است: یتحّرک: حركت می كند ؛ نادرستی گزينه  1 -  بيدیه و قدَمیه: با دست ها و پاهایش ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - حتّی یُنِقذ: تا نجات 

دهد ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 -  تیّارات املاء الّشدیده: جريانات شديد آب ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 

705. گزينه 2 پاسخ صحیح است: َعِملُوا: كار كردند ؛ نادرستی گزينه 1  – ُدنیاُهم: دنيايشان  ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 -  یَعیُشوَن: زندگی می كنند ؛ نادرستی 

گزينه های 1، 3 و 4 -  اعَملوا: كار كنيد ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 - مَتوتُوَن: می مرييد ؛ نادرستی گزينه 1

كنيد

706. گزينه 1 پاسخ صحیح است: هؤالء املسافرون: اين مسافران ؛ نادرستی گزينه 3 - ما کانوا ینظرون: منی كردند ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 -  بطّاریات: باطری ها؛ 

نادرستی گزينه 3 -  کانوا یعلموَن: می دانستند ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 

707. گزينه 2 پاسخ صحیح است: ما ظَلََمُهُم: به آنها ظلم نكرد ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 -  کانوا أنُفَسُهم: ستم می كردند ؛ نادرستی گزينه های 1، 3 و 4

قوَن: باور می كنيد ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 – علينا: بر ما ؛ نادرستی گزينه 3 – أسامكاً: ماهی هایی ؛ نادرستی گزينه های 1  708. گزينه 2 پاسخ صحیح است: تُصدِّ

و 4  - هذه االسامک: اين ماهی ها ؛ نادرستی گزينه های 1 و 4 

709. گزينه 4 پاسخ صحیح است: الحضارات: متدن ها ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 -   نعرفها: آنها را می شناسيم ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 -  من النقوش: نگاره ها 

-  التامثیل: تنديس ها، مجسمه ها -  تدّل: داللت می كند ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 

710. گزينه 2 پاسخ صحیح است: ما من عمل: هیچ کاری نیست ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4-  إدخال الرسور: وارد كردن شادی ؛ نادرستی گزينه 1-   قلوب املؤمنین 

املُنکرسة: دل های شکسته افراد با ایامن ؛ نادرستی گزينه 3

711. گزينه 3 پاسخ صحیح است: أال تَعلُم: منی دانی ؛ نادرستی گزينه های 1، 2 و 4 -  تِسعیَن فی املِئَِه: نود درصد ؛ نادرستی گزينه های 2 و 4 -  تالمیذي: دانش 

آموزانم ؛ نادرستی گزينه  2 

712. گزینه 2 پاسخ صحیح است: َحیَّرتنا: ما را حیران گرد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  واژه »کثیراً« در گزینه های 1 و 3 ترجمه نشده است – املُحیطاِت: اقیانوس ها 

؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 -   حتی َوَجدنا: تا یافتیم ، نادرستی گزینه های 3 و 4  

: دوست داريم؛ نادرستی گزينه 3 -  کثیراً: بسيار ؛ نادرستی گزينه های 1 و 3 - ما قََدرنا: نتوانستيم ؛ نادرستی گزينه های 1 و  713. گزینه 4 پاسخ صحیح است: نُحبُّ

2 -  حتّی الیوم: تا امروز ؛ نادرستی گزينه 2 
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714. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لِهذا الکتاِب ثالث و مثانوَن: هشتاد و سه ؛ نادرستی گزينه های 1 و 4 -  الّصفحَه التّاسعَه: صفحه نهم ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4

715. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أنزَل: نازل کرده است ؛ نادرستی گزینه 2 -  أنعَمه املُنَهِمرة: نعمت های ریزانش ؛ نادرستی گزینه  1 - َعلیْنا أن نَشُکره: باید از او 

سپاسگزاری کنیم ؛ نادرستی گزینه 3

716. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لن تَجدوا: نخواهید یافت ؛ نادرستی گزینه های 1، 2  و 3 -  نجاَحکم: موفقیتان ؛ نادرستی گزینه 2 -  ال نَجاَح: هیچ موفقیتی نیست 

؛ نادرستی گزینه های 1، 3  - ال یُحاوُل: تالش منی کند ؛ نادرستی گزینه  2 -  أهداِفه: اهدافش ؛ نادرستی گزینه 2

717. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أ: آیا ؛ نادرستی گزینه  2 - تأمرون: دستور می دهید ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – الرّب: نیکی ، نادرستی گزینه 1 -  تنسون: فراموش 

می کنید ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 -  أنفسکم: خودتان ؛ نادرستی گزینه 2

718. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اإلعصار: گردبار ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – ظاهرة: پدیده ای ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  تحدُث: رخ می دهد ؛ نادرستی گزینه 3  

719. گزینه 1 پاسخ صحیح است: رجٌل: مردی ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  یفتخر : افتخار می کرد )جمله وصفی که دارای فعل مضارع باشد و قبل از آن ماضی 

باشد، معادل ماضی استمراری ترجمه می شود( ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3   - »درحالیکه« در گزینه 3، زائد است.

720. گزینه 1 پاسخ صحیح است: زاد: افزایش داد ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 -   اللغة: زبان ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  - دور عظیم: نقش بزرگی ؛ نادرستی 

گزینه 3 

721. گزینه 1 پاسخ صحیح است: وجدَت: یافتی، می یابی ؛ نادرستی گزینه  4 -   الُود: عشق ؛ نادرستی گزینه 2 -  إن شممت رفاتی: اگر استخوان های مرا ببویی ؛ 

نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 

722. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مناطق الجذب السیاحّي: مناطق با جاذبه گردشگری ؛ نادرستی گزینه 2 -  فقامت ب  : اقدام کرد ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 – 

تسجیلها: ثبت آنها ؛ نادرستی گزینه  3 -   قامئة الرتاث العاملّي: فهرست میراث جهانی ؛ نادرستی گزینه  4

723. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تستفید: استفاده کنی ؛ نادرستی گزینه 3 -  من هذا الزیت: از این روغن ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  واژه »بسیار« در گزینه 2 

زائد است.

724. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تعلم: منی دانی ؛ نادرستی گزینه 2 – تقدر: می تواند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  تدیر: بچرخاند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 

-  عینیها: چشامنش ؛ نادرستی گزینه 3 -   اتّجاهاٍت مختلفة: جهت های مختلف ؛ نادرستی گزینه 1

725. گزینه 2 پاسخ صحیح است: عدّو الدالفین: دشمن دلفین ها ؛ نادرستی گزینه 3 -  تشاهده: او را ببینند ؛ نادرستی گزینه 3 – ترضبها: او را می زنند ؛ نادرستی 

گزینه 1 - أنوفها الحاّدة: بینی های تیزشان ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4

726 . گزینه 2 پاسخ صحیح است: یُصبح : شود، می شود ؛ نادرستی گزینه 4 – القط: گربه ؛ نادرستی گزینه 3 – یلعق: می لیسد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  حتی 

یلتَئم: تا بهبود یابد ؛ نادرستی گزینه 3 – الجرح: زخم ؛ نادرستی گزینه 1 – سائال مطهرا، نکره است و در گزینه های 1 و 4 به صورت معرفه ترجمه شده است.

727. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اِذهب: برو ؛ نادرستی گزینه 3 -  ُخذ: بگیر ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 -  الغرفة: اتاق ؛ نادرستی گزینه 2 

728. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ازدادت: زیاد شد ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -   العامل: عامل ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 
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714. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لِهذا الکتاِب ثالث و مثانوَن: هشتاد و سه ؛ نادرستی گزينه های 1 و 4 -  الّصفحَه التّاسعَه: صفحه نهم ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4

715. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أنزَل: نازل کرده است ؛ نادرستی گزینه 2 -  أنعَمه املُنَهِمرة: نعمت های ریزانش ؛ نادرستی گزینه  1 - َعلیْنا أن نَشُکره: باید از او 

سپاسگزاری کنیم ؛ نادرستی گزینه 3

716. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لن تَجدوا: نخواهید یافت ؛ نادرستی گزینه های 1، 2  و 3 -  نجاَحکم: موفقیتان ؛ نادرستی گزینه 2 -  ال نَجاَح: هیچ موفقیتی نیست 

؛ نادرستی گزینه های 1، 3  - ال یُحاوُل: تالش منی کند ؛ نادرستی گزینه  2 -  أهداِفه: اهدافش ؛ نادرستی گزینه 2

717. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أ: آیا ؛ نادرستی گزینه  2 - تأمرون: دستور می دهید ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – الرّب: نیکی ، نادرستی گزینه 1 -  تنسون: فراموش 

می کنید ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 -  أنفسکم: خودتان ؛ نادرستی گزینه 2

718. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اإلعصار: گردبار ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – ظاهرة: پدیده ای ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  تحدُث: رخ می دهد ؛ نادرستی گزینه 3  

719. گزینه 1 پاسخ صحیح است: رجٌل: مردی ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  یفتخر : افتخار می کرد )جمله وصفی که دارای فعل مضارع باشد و قبل از آن ماضی 

باشد، معادل ماضی استمراری ترجمه می شود( ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3   - »درحالیکه« در گزینه 3، زائد است.

720. گزینه 1 پاسخ صحیح است: زاد: افزایش داد ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 -   اللغة: زبان ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  - دور عظیم: نقش بزرگی ؛ نادرستی 

گزینه 3 

721. گزینه 1 پاسخ صحیح است: وجدَت: یافتی، می یابی ؛ نادرستی گزینه  4 -   الُود: عشق ؛ نادرستی گزینه 2 -  إن شممت رفاتی: اگر استخوان های مرا ببویی ؛ 

نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 

722. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مناطق الجذب السیاحّي: مناطق با جاذبه گردشگری ؛ نادرستی گزینه 2 -  فقامت ب  : اقدام کرد ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 – 

تسجیلها: ثبت آنها ؛ نادرستی گزینه  3 -   قامئة الرتاث العاملّي: فهرست میراث جهانی ؛ نادرستی گزینه  4

723. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تستفید: استفاده کنی ؛ نادرستی گزینه 3 -  من هذا الزیت: از این روغن ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  واژه »بسیار« در گزینه 2 

زائد است.

724. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تعلم: منی دانی ؛ نادرستی گزینه 2 – تقدر: می تواند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  تدیر: بچرخاند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 

-  عینیها: چشامنش ؛ نادرستی گزینه 3 -   اتّجاهاٍت مختلفة: جهت های مختلف ؛ نادرستی گزینه 1

725. گزینه 2 پاسخ صحیح است: عدّو الدالفین: دشمن دلفین ها ؛ نادرستی گزینه 3 -  تشاهده: او را ببینند ؛ نادرستی گزینه 3 – ترضبها: او را می زنند ؛ نادرستی 

گزینه 1 - أنوفها الحاّدة: بینی های تیزشان ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4

726 . گزینه 2 پاسخ صحیح است: یُصبح : شود، می شود ؛ نادرستی گزینه 4 – القط: گربه ؛ نادرستی گزینه 3 – یلعق: می لیسد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  حتی 

یلتَئم: تا بهبود یابد ؛ نادرستی گزینه 3 – الجرح: زخم ؛ نادرستی گزینه 1 – سائال مطهرا، نکره است و در گزینه های 1 و 4 به صورت معرفه ترجمه شده است.

727. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اِذهب: برو ؛ نادرستی گزینه 3 -  ُخذ: بگیر ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 -  الغرفة: اتاق ؛ نادرستی گزینه 2 

728. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ازدادت: زیاد شد ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -   العامل: عامل ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 
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729. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ما أصغَر : چه کوچک است ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - نُحاول : تالش کنیم ؛ نادرستی گزینه 1 – جناحیه: بالهایش ؛ نادرستی گزینه 

3 -  تدرین: می دانی ؛ نادرستی گزینه 1 -  الیُری: دیده منی شود ؛ نادرستی گزینه  4

730. گزینه 1 پاسخ صحیح است: هناک: وجود دارد ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 -  کلامت معربات کثیرة: کلامت عربی شده بسیاری ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 

4 -   اللغة: زبان ؛ نادرستی گزینه 3 

731. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لِتُغَسل: باید شسته شود ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  هذه الفواکه: این میوه ها ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 -  یأکلها: آنها را 

بخورد  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 -  الضیف: مهامن ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

732. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یَنبِعث: فرستاده می شود ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  ضوُء هذه األسامک: نور این ماهی ها ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  یُحوَّل: 

تبدیل می شود ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – نَستطیع: می توانیم ؛ نادرستی گزینه 4

733. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أعطاين: به من داد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  مفاتیح: کلیدها  نادرستی گزینه 3 -  ُغرَفنا: اتاقهایامن ؛ نادرستی گزینه های 1 و 

4 – سألتُه: از او پرسیدم ؛ نادرستی گزینه  1 – الغداء: ناهار ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

734. گزینه 3 پاسخ صحیح است: الُعدوان: دشمنی ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  بینام: در حالی که ؛ نادرستی گزینه 4 - ال یَنتفع: سود منی برد ؛ نادرستی گزینه های 

1 و 2  - در گزینه 4 ارکان جمله هم جابه جا شده است.

735. گزینه 1 پاسخ صحیح است: العلامء الذین: دانشمندانی که ؛ نادرستی گزینه 2 - هذه الظاهرة: این پدیده ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  تَحدث: رخ می دهد ؛ 

نادرستی گزینه 4 - األسامک : ماهی ها ؛ نادرستی گزینه 2

736. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إن مل تجعل: اگر قرار ندهی ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 -  مشعالً لهدایتک: مشعلی برای هدایتت ؛ نادرستی سایر گزینه ها 

-  تضّل: گمراه می شوی ؛ نادرستی سایر گزینه ها -  مسیرک: راهت ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4

737. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شجرة، مفرد است و در گزینه های 2 و 3 به صورت جمع آمده است -  تُزَرع: کاشته می شود  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - الطرق 

و أبواب: راهها و درب ها ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  لِتجعل: تا کند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3

738. گزینه 3 پاسخ صحیح است: الصیديل: داروخانه دار ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  لن أبیع: نخواهد فروخت ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  األدویة: داروها ؛ 

نادرستی گزینه 2 -  وصفة: نسخه ؛ نادرستی گزینه 4

739. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یحرص: حریص باشد ؛ نادرستی گزینه 1 -  الوقت: زمان ؛ نادرستی گزینه 4 -  و أن یحسن استعامله: نیکو از آن استفاده کند ؛ 

نادرستی گزینه 3

740. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مل یحصل: دست نیافتند ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 -   بعض: برخی ؛ نادرستی گزینه 4 – جامعة: دانشگاهی ؛ نادرستی گزینه های 

3 و 4 -  یحبونها: آن را دوست می داشتند   ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

741. گزينه 4 پاسخ صحیح است: أ: آیا ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  تَفکَّرِت: فكر كرده ای ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  الثلوج: برف ها ؛ نادرستی گزینه های 1 و 

3  -  واژه »الّسامء« در گزینه 3 ترجمه نشده است  

742. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نُوصیکم: شام را توصیه می کنیم ؛ نادرستی گزینه 1 -  لکی یُشکَّل: تا تشکیل شود ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 - الحضارات: متدنها؛ 

نادرستی گزینه  1 – الحوار: گفتگو ؛ نادرستی گزینه 3
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ق: باور می کنی  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  ضعَفي: دوبرابر ؛ نادرستی گزینه 2 -  یُغّني: آواز می خواند / یضحک: می خندد  743. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تُصدِّ

؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  الحیوان الذی یبلغ: حیوانی که می رسد  ؛ نادرستی گزینه 3

744. گزینه 3 پاسخ صحیح است: هناک: وجود دارد ؛ نادرستی گزینه  4   - أدویة: داروهایی  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2    -تتحسن: خوب می شود  ؛ نادرستی گزینه  

4 - املرضی: بیامران  ؛ نادرستی گزینه  1 - قد ُصنعت: ساخته شده است  ؛ نادرستی گزینه  1

745. گزینه  3 پاسخ صحیح است: َمن: چه کسی ؛ نادرستی گزینه  2 -  بعثَنا: ما را برانگیخت  ؛ نادرستی گزینه  1 -  َمرقدنا: خوابگاهامن، قربمان ؛ نادرستی گزینه  های 

1 و 2 – َوَعد: وعده داد ؛ نادرستی گزینه  4 - َصدَق: راست گفتند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

746. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال یَستطیُع: منی توانند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – مستعّدوَن: آماده هستید  ؛ نادرستی گزینه  2 -  ضمیر »کم« متصل به جیوشکم 

در گزینه 3 ترجمه نشده. - ضمیر »کم« متصل به وطنکم در گزینه 4 ترجمه نشده. – در ضمن »العظیمة« صفت جیوش است که در گزینه 4 نادرست ترجمه شده 

است.

747. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یُفتَُح: باز می شود  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 -  الّنعِم: نعمت ها ؛ نادرستی گزینه  4  - ملومن: برای مومنی ؛ نادرستی گزینه های 

1 و 2

748. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُهُو الّذي: او کسی است  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – َخلََق: آفرید ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – يف األرِض: در زمین  ؛ نادرستی 

گزینه های 2 و 4 – لکم: برایتان ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

749. گزینه 1 پاسخ صحیح است: جاِدلُهم: با آنها بحث کن ؛ نادرستی گزینه  3 -  أْحَسُن: بهرت  ؛ نادرستی گزینه  2 -  ربّک: پروردگارت  ؛ نادرستی گزینه  4 -  أعلَم : 

: گمراه شد ؛ نادرستی گزینه های 3 و  4 داناتر ؛ نادرستی گزینه  4 – مبَن: به کسی که ؛ نادرستی گزینه  2 -  َضلَّ

750. گزینه 2 پاسخ صحیح است: َحلَّت: فرود آمد -  الطّائرة الَحربیّة: هواپیامی جنگی ؛ نادرستی گزینه 4 -   مرَّرَت: تلخ کرد ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4-  تشاُء: 

می خواهند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  – ُعدايت: دشمنانم نادرستی گزینه 3

751. گزینه 4 پاسخ صحیح است: استغرَق وقتاً طویالً: وقت طوالنی گرفت ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - بعض الُقری البعیدة: برخی روستاهای دور افتاده ؛ نادرستی 

گزینه 1 -  نَفَقِته الغالیة: هزینه گرانش ؛ نادرستی گزینه 2

752. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تحّذر: هشدار می دهند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  بعض اللّوحات: برخی تابلوها ؛ نادرستی گزینه 4 – باللّون: به رنگ ؛ نادرستی 

گزینه 2 -  لِبناء عامرة: ساختامنی ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 

753. گزینه 4    پاسخ صحیح است: تتحرکا: تکان بخورند، حرکت کنند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – تحریک: تکان داد ؛ نادرستی گزینه 2 – رأسه: رسش ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 3 

754. گزینه 4 پاسخ صحیح است: سیّارِته القدیم: ماشین قدیمی اش ؛ نادرستی گزینه 2 -  لکن: ولی ؛ نادرستی گزینه 2  - ال ... یشرتي: منی خرد ؛ نادرستی گزینه 1 – 

سیّارته: ماشینش ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

755. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أال: آگاه باشید ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – ِبذکر: با یاد ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – تَطمنئ: آرام می گیرند ؛ نادرستی سایر گزینه ها

756. گزینه 3 پاسخ صحیح است:  یلعق: می لیسد ؛ نادرستی گزینه 2 – جرحه: زخمش ؛ نادرستی سایر گزینه ها - حتّی یلتئم: تا التیام یابد ؛ نادرستی گزینه 2
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ق: باور می کنی  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  ضعَفي: دوبرابر ؛ نادرستی گزینه 2 -  یُغّني: آواز می خواند / یضحک: می خندد  743. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تُصدِّ

؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  الحیوان الذی یبلغ: حیوانی که می رسد  ؛ نادرستی گزینه 3

744. گزینه 3 پاسخ صحیح است: هناک: وجود دارد ؛ نادرستی گزینه  4   - أدویة: داروهایی  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2    -تتحسن: خوب می شود  ؛ نادرستی گزینه  

4 - املرضی: بیامران  ؛ نادرستی گزینه  1 - قد ُصنعت: ساخته شده است  ؛ نادرستی گزینه  1

745. گزینه  3 پاسخ صحیح است: َمن: چه کسی ؛ نادرستی گزینه  2 -  بعثَنا: ما را برانگیخت  ؛ نادرستی گزینه  1 -  َمرقدنا: خوابگاهامن، قربمان ؛ نادرستی گزینه  های 

1 و 2 – َوَعد: وعده داد ؛ نادرستی گزینه  4 - َصدَق: راست گفتند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

746. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال یَستطیُع: منی توانند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – مستعّدوَن: آماده هستید  ؛ نادرستی گزینه  2 -  ضمیر »کم« متصل به جیوشکم 

در گزینه 3 ترجمه نشده. - ضمیر »کم« متصل به وطنکم در گزینه 4 ترجمه نشده. – در ضمن »العظیمة« صفت جیوش است که در گزینه 4 نادرست ترجمه شده 

است.

747. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یُفتَُح: باز می شود  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 -  الّنعِم: نعمت ها ؛ نادرستی گزینه  4  - ملومن: برای مومنی ؛ نادرستی گزینه های 

1 و 2

748. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُهُو الّذي: او کسی است  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – َخلََق: آفرید ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – يف األرِض: در زمین  ؛ نادرستی 

گزینه های 2 و 4 – لکم: برایتان ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

749. گزینه 1 پاسخ صحیح است: جاِدلُهم: با آنها بحث کن ؛ نادرستی گزینه  3 -  أْحَسُن: بهرت  ؛ نادرستی گزینه  2 -  ربّک: پروردگارت  ؛ نادرستی گزینه  4 -  أعلَم : 

: گمراه شد ؛ نادرستی گزینه های 3 و  4 داناتر ؛ نادرستی گزینه  4 – مبَن: به کسی که ؛ نادرستی گزینه  2 -  َضلَّ

750. گزینه 2 پاسخ صحیح است: َحلَّت: فرود آمد -  الطّائرة الَحربیّة: هواپیامی جنگی ؛ نادرستی گزینه 4 -   مرَّرَت: تلخ کرد ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4-  تشاُء: 

می خواهند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  – ُعدايت: دشمنانم نادرستی گزینه 3

751. گزینه 4 پاسخ صحیح است: استغرَق وقتاً طویالً: وقت طوالنی گرفت ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - بعض الُقری البعیدة: برخی روستاهای دور افتاده ؛ نادرستی 

گزینه 1 -  نَفَقِته الغالیة: هزینه گرانش ؛ نادرستی گزینه 2

752. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تحّذر: هشدار می دهند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  بعض اللّوحات: برخی تابلوها ؛ نادرستی گزینه 4 – باللّون: به رنگ ؛ نادرستی 

گزینه 2 -  لِبناء عامرة: ساختامنی ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 

753. گزینه 4    پاسخ صحیح است: تتحرکا: تکان بخورند، حرکت کنند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – تحریک: تکان داد ؛ نادرستی گزینه 2 – رأسه: رسش ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 3 

754. گزینه 4 پاسخ صحیح است: سیّارِته القدیم: ماشین قدیمی اش ؛ نادرستی گزینه 2 -  لکن: ولی ؛ نادرستی گزینه 2  - ال ... یشرتي: منی خرد ؛ نادرستی گزینه 1 – 

سیّارته: ماشینش ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

755. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أال: آگاه باشید ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – ِبذکر: با یاد ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – تَطمنئ: آرام می گیرند ؛ نادرستی سایر گزینه ها

756. گزینه 3 پاسخ صحیح است:  یلعق: می لیسد ؛ نادرستی گزینه 2 – جرحه: زخمش ؛ نادرستی سایر گزینه ها - حتّی یلتئم: تا التیام یابد ؛ نادرستی گزینه 2
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757. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تتحّرک: حرکت می کند ؛ نادرستی گزینه 4 -  کّل جهة: هر جهتی ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  طعامها: غذایش ؛ نادرستی گزینه 2

758. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تعلّمتم: یاد گرفتید ؛ نادرستی گزینه 4 -  مهارة: مفرد است ؛ نادرستی گزینه 3 – تحرّکوا: حرکت کنید ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

-  التقطوا: عکس بگیرید ؛ نادرستی گزینه 2

759. گزینه 2 پاسخ صحیح است: هذا الکتاب: این کتاب ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  تستطیع أن ترشدک: می تواند تو را راهنامیی کند ؛ نادرستی گزینه 4

760. گزینه 2 پاسخ صحیح است: آَمّنا: ایامن آوردیم ؛ نادرستی گزینه 4 -  قُْل: بگو ؛ نادرستی گزینه 1 -  مل تُؤِمنوا: ایامن نیاوردید ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – قولُوا: 

بگویید ؛ نادرستی گزینه 3 - أسلَْمنا: اسالم آوردیم ؛ نادرستی گزینه 4

761. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أقوُل: می گویم ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 3 -  أستطیع: بتوانم ؛ نادرستی گزینه  4 -  اُغیّر: تغییر دهم ؛ نادرستی گزینه  4 – ُسلوکي:  

رفتارم  ؛ نادرستی گزینه  1

762. گزینه 3 پاسخ صحیح است: کنُت ألقی محارضة: سخرنانی می کردم  ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 - ُمحارضًة جاَء ب  : آورد ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 2 – ضمیر 

»ي«  زماليئ در گزینه 1 ترجمه نشده است 

763. گزینه 1 پاسخ صحیح است: رّش: بدترین ؛ نادرستی گزینه  4  - تُکرَه: زشت شمرده می شود ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 3 

764. گزینه 3 پاسخ صحیح است: قد أدی: ایفا کرده است ؛ نادرستی گزینه  2  -  معلّمونا األعزّاُء: معلامن عزیزمان ؛ نادرستی گزینه  1 -  ُمهاّمً: مهم ؛ نادرستی گزینه  

4 لن نَنساُهم: آنها را فراموش نخواهیم کرد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  - حیاتنا: زندگی مان ؛ نادرستی گزینه  4

765. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یُمرَّر: تلخ می شود ؛ نادرستی گزینه  3 -  أری: می بینم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  یَهجرين: مرا رها می کنند ؛ نادرستی گزینه  4 

-  أحبّتي: دوستانم ؛ نادرستی گزینه  2  - فَلَوات: بیابان ها  ؛ نادرستی گزینه  4

766. گزینه 4 پاسخ صحیح است: هذا: این ؛ نادرستی گزینه  2 -  أغلی: گران تر ؛ نادرستی گزینه  2 -  أعطیک: به تو می دهم ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3

767. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الغار: معرفه است ؛ نادرستی گزینه  2 - یقع: واقع است ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 - ال یستطیع إاّل: منی تواند ... مگر، فقط می تواند؛ 

نادرستی گزینه های 3 و 4 

768. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قد اشتاق: مشتاق گردیده اند ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – والدای = والدان + ی: پدر و مادرم ؛ نادرستی گزینه 1 - مرّة اُخری: 

بار دیگر ؛ نادرستی گزینه 3

769. گزینه 1 پاسخ صحیح است: من: هرکس: ؛ نادرستی گزینه 4-  یسبق: پیشی بگیرد ؛ نادرستی گزینه 3 – واژه »خود« در گزینه 4 زائد است -  ال یصرب: صرب نکند؛ 

نادرستی گزینه 3 – الکالم: سخن ؛ نادرستی گزینه 2 -  ما احرتمه: به او احرتام نگذاشته است ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

770. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اِستطاَعت: توانست؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 -  تُدیر : بچرخاند ؛ نادرستی گزینه  3 - مئتین و سبعین: دویست و هفتاد ؛ 

نادرستی گزینه های 2 و 3 - أن تَتَحّرک: حرکت کند ؛ نادرستی گزینه  2 

771. گزینه 3 پاسخ صحیح است: خاقانی من أکرب شعراء إیران الّذی أنَشد قصیدة إیوان کرسی!:

أکرب: بزرگرتین ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  شعراء: شاعران ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  أنَشد: رسوده است ؛ نادرستی گزینه  2 -  قصیدة: مفرد است  ؛ نادرستی 

گزینه  4
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772. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کََشَف: کشف کرد ؛ نادرستی گزینه  4 -  رِسّ النباتات املفیدة: راز گیاهان مفید ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – طبیب: مفرد است ؛ 

نادرستی گزینه  4 -  من أکابر األطبّاء: از بزرگرتین پزشکان ؛ نادرستی گزینه  1 

773. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قد نََهی: نهی کرده است ؛ نادرستی گزینه  3 -  اآلخرین: دیگران ؛ نادرستی گزینه  4 -  اعترََبها: آن را شمرده است ؛ نادرستی گزینه  

3  السیّئات: جمع است )کارهای بد(  ؛ نادرستی گزینه  1

774. گزینه 3 پاسخ صحیح است: فیه: در آن ؛ نادرستی گزینه  2 - من نوع: از نوعی؛ نادرستی گزینه  2 -  البکرتیا: مفرد است ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – أنارة: 

روشن کردن ؛ نادرستی گزینه  4 -  املُدن: شهرها ؛ نادرستی گزینه  1 – البش: بش ؛ نادرستی گزینه  4  

775. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نُرِسُل: می فرستیم ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  طُرُق: راهها ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

776. گزینه 3 پاسخ صحیح است: غّدة: غده ای ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  تنشه: آن را پخش می کند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – جسمها: بدنش ؛ نادرستی 

گزینه  4

777. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُمنقذنا: نجات دهنده مان ؛ نادرستی گزینه  2 - قربنا: نزدیکی ما ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - فی املاء: در آب ؛ نادرستی گزینه  4 

778. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُدِمرت: تخریب شدند ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 3 -  العدید من املُدن و الُقری : بسیاری از شهرها و روستاها ؛ نادرستی گزینه های 

1 و 4  -  نُهبت: غارت شد ؛ نادرستی گزینه های  1 و 3 -  أموال الّناس: اموال مردم ؛ نادرستی گزینه  4 -  بعد: بعد از ؛ نادرستی گزینه  4

779. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قُم: برخیز ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  َعن َمجلِسَک: از جایت  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - لأَبیک َو ُمَعلَّمک: برای پدر و 

معلمت ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  َو أن کُنَت: اگرچه باشی، اگرچه بودی ؛ نادرستی گزینه  1

780. گزینه 1 پاسخ صحیح است: وقَف: ایستاد  ؛ نادرستی گزینه  3 - رجٌل غّنی: مرد ثرومتندی ؛ نادرستی گزینه  4 -  الّشیخ: پیرمرد )معرفه( ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 

-  یَفتخُر: افتخار می کرد؛ نادرستی گزینه  4 ) جمله وصفی، »که افتخار می کرد« پس »و افتخار می کرد« در گزینه 2 هم نادرست است(  – َمالبس: لباسها  ؛ نادرستی گزینه  3

781. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الشابُّ العاقُل: جوان عاقل ؛ نادرستی گزینه  3 -  یَقوم : برمی خیزد ؛ نادرستی گزینه  4 - عن َمجلسه: از جایش ؛ نادرستی گزینه های 

1، 3 و 4 -  کبار: بزرگان  ؛ نادرستی گزینه  4 -  یَقوم بِ  : اقدام می کند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

782. گزینه 1

یُثیُر: برمی انگیزد  اقدام می کند ؛ نادرستی گزینه  2  – أعاصیر: جمع است ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  – تتساقط: می افتند  ؛ نادرستی سایر گزینه ها – تَتَخرَُّب: ویران 

می شوند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 و 4

783. گزینه 3 پاسخ صحیح است: والَدیک: پدر و مادرت ؛ نادرستی گزینه  2 - َسوف تَندُم: پشیامن خواهی شد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - َعملِک: کارت ؛ نادرستی 

گزینه  4

784. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ماله: مالش ؛ نادرستی گزینه  2 -  یَتعبّد: عبادت می کند؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – أعامله: کارهایش ؛ نادرستی گزینه  2 – املساکین: 

نیازمندان ؛ نادرستی گزینه  3 

785. گزینه 3 پاسخ صحیح است: قیل: گفته شد ؛ نادرستی گزینه  2 -  ما آتاکم: آنچه به شام داد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  الرّسول: پیامرب؛ نادرستی گزینه  1 

-   الیه: به او ؛ نادرستی گزینه  1 

786. گزینه 3 پاسخ صحیح است: للفیروز آبادي: فیروز آبادی دارد، برای فیروزآبادی ؛ نادرستی گزینه  4 -  معجم مشهور: واژه نامه مشهوری؛ نادرستی گزینه های 1 و 

4 – یضّم: در برمی گیرد ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 
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772. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کََشَف: کشف کرد ؛ نادرستی گزینه  4 -  رِسّ النباتات املفیدة: راز گیاهان مفید ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – طبیب: مفرد است ؛ 

نادرستی گزینه  4 -  من أکابر األطبّاء: از بزرگرتین پزشکان ؛ نادرستی گزینه  1 

773. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قد نََهی: نهی کرده است ؛ نادرستی گزینه  3 -  اآلخرین: دیگران ؛ نادرستی گزینه  4 -  اعترََبها: آن را شمرده است ؛ نادرستی گزینه  

3  السیّئات: جمع است )کارهای بد(  ؛ نادرستی گزینه  1

774. گزینه 3 پاسخ صحیح است: فیه: در آن ؛ نادرستی گزینه  2 - من نوع: از نوعی؛ نادرستی گزینه  2 -  البکرتیا: مفرد است ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – أنارة: 

روشن کردن ؛ نادرستی گزینه  4 -  املُدن: شهرها ؛ نادرستی گزینه  1 – البش: بش ؛ نادرستی گزینه  4  

775. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نُرِسُل: می فرستیم ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  طُرُق: راهها ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

776. گزینه 3 پاسخ صحیح است: غّدة: غده ای ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  تنشه: آن را پخش می کند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – جسمها: بدنش ؛ نادرستی 

گزینه  4

777. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُمنقذنا: نجات دهنده مان ؛ نادرستی گزینه  2 - قربنا: نزدیکی ما ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - فی املاء: در آب ؛ نادرستی گزینه  4 

778. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُدِمرت: تخریب شدند ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 3 -  العدید من املُدن و الُقری : بسیاری از شهرها و روستاها ؛ نادرستی گزینه های 

1 و 4  -  نُهبت: غارت شد ؛ نادرستی گزینه های  1 و 3 -  أموال الّناس: اموال مردم ؛ نادرستی گزینه  4 -  بعد: بعد از ؛ نادرستی گزینه  4

779. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قُم: برخیز ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  َعن َمجلِسَک: از جایت  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - لأَبیک َو ُمَعلَّمک: برای پدر و 

معلمت ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  َو أن کُنَت: اگرچه باشی، اگرچه بودی ؛ نادرستی گزینه  1

780. گزینه 1 پاسخ صحیح است: وقَف: ایستاد  ؛ نادرستی گزینه  3 - رجٌل غّنی: مرد ثرومتندی ؛ نادرستی گزینه  4 -  الّشیخ: پیرمرد )معرفه( ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 

-  یَفتخُر: افتخار می کرد؛ نادرستی گزینه  4 ) جمله وصفی، »که افتخار می کرد« پس »و افتخار می کرد« در گزینه 2 هم نادرست است(  – َمالبس: لباسها  ؛ نادرستی گزینه  3

781. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الشابُّ العاقُل: جوان عاقل ؛ نادرستی گزینه  3 -  یَقوم : برمی خیزد ؛ نادرستی گزینه  4 - عن َمجلسه: از جایش ؛ نادرستی گزینه های 

1، 3 و 4 -  کبار: بزرگان  ؛ نادرستی گزینه  4 -  یَقوم بِ  : اقدام می کند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

782. گزینه 1

یُثیُر: برمی انگیزد  اقدام می کند ؛ نادرستی گزینه  2  – أعاصیر: جمع است ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  – تتساقط: می افتند  ؛ نادرستی سایر گزینه ها – تَتَخرَُّب: ویران 

می شوند ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 و 4

783. گزینه 3 پاسخ صحیح است: والَدیک: پدر و مادرت ؛ نادرستی گزینه  2 - َسوف تَندُم: پشیامن خواهی شد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - َعملِک: کارت ؛ نادرستی 

گزینه  4

784. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ماله: مالش ؛ نادرستی گزینه  2 -  یَتعبّد: عبادت می کند؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – أعامله: کارهایش ؛ نادرستی گزینه  2 – املساکین: 

نیازمندان ؛ نادرستی گزینه  3 

785. گزینه 3 پاسخ صحیح است: قیل: گفته شد ؛ نادرستی گزینه  2 -  ما آتاکم: آنچه به شام داد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  الرّسول: پیامرب؛ نادرستی گزینه  1 

-   الیه: به او ؛ نادرستی گزینه  1 

786. گزینه 3 پاسخ صحیح است: للفیروز آبادي: فیروز آبادی دارد، برای فیروزآبادی ؛ نادرستی گزینه  4 -  معجم مشهور: واژه نامه مشهوری؛ نادرستی گزینه های 1 و 

4 – یضّم: در برمی گیرد ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 
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787. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تحّملت: تحمل کنی؛ نادرستی گزینه  3 -  األعامل الَعظیمة: کارهای بزرگ  ؛ نادرستی گزینه  1 -  یَهرب ِمنها: از آن فرار می کند  ؛ 

نادرستی گزینه  2 – ستَنجح: موفق خواهی شد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

788. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُحرم: حرام شده است ؛ نادرستی گزینه  1 – اآلَخرین: دیگران  ؛ نادرستی گزینه  4 -  تَسمیَتُهم: نامیدنشان  ؛ نادرستی گزینه های 3 

و 4 – األلقاب: لقب ها ؛ نادرستی گزینه  3 

789. گزینه 3 پاسخ صحیح است: اُرِسل: فرستاده شد ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 -  األنبیاء: پیامربان ؛ نادرستی گزینه  1 -  بیَّنوا: روشن کردند ؛ نادرستی گزینه های 

2 و 4  

790. گزینه 3 پاسخ صحیح است: کّل طعام: هر غذایی ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  ال یُذکَر: یاد نشود ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – علیه: بر آن ؛ نادرستی گزینه های 

1 و 2 -  البرکة فیه: هیچ برکتی ندارد ؛ نادرستی سایر گزینه ها 

791. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اُرسَل: فرستاده شد ؛ نادرستی گزینه  3 -  َملک: پادشاهی ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – رسول: فرستاده ای ؛ نادرستی گزینه  4 – کان 

یعيص: رسپیچی می کرد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – أوامر: دستورات ؛ نادرستی گزینه  1

792. گزینه 3 پاسخ صحیح است: َمن ... منکم: هرکس از شام ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4   - رأی: دید، ببیند ؛ نادرستی گزینه 2 -  یدعو: فرا می خواند ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 4 -  عمیل العدّو: مزدور دشمن ؛ نادرستی گزینه  2

793. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أن یکون لدیک: داشته باشی، برایت چشمی باشد ؛ نادرستی گزینه  1 – عین: چشمی ؛ نادرستی گزینه  1 -  ال تری إاّل: نبیند مگر، 

فقط ببیند؛ نادرستی گزینه  4 -  قلب: قلبی ؛ نادرستی گزینه  1 -  یَمألها األمل: امید آن را پر کند؛ نادرستی گزینه های ١، ٣ و ٤

794. گزینه 3 پاسخ صحیح است: اجَعلني: مرا قرار بده ؛ نادرستی گزینه  2 -  ُمقیم: برپادارنده  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4  - ربَّنا در گزینه ٤ ترجمه نشده است 

-  تََقبّل: بپذیر ؛ نادرستی سایر گزینه ها -  ُدعاِء: دعایم ؛ نادرستی گزینه  4

795. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اُنزل: نازل شد ؛ نادرستی گزینه  3 - إن مل تَفعل: اگر انجام ندهی ؛ نادرستی گزینه  2 - ما بَلَّغت: ابالغ نکردی ؛ نادرستی گزینه  2 - 

رسالته: رسالتش ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

796. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أخذ ... یفّکر: رشوع به فکر کردن کرد  ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 -  کیفیّة: چگونگی  ؛ نادرستی گزینه  3 – مزرعته: مزرعه اش 
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798. گزینه 3 پاسخ صحیح است: مل أقم بِ  ... إاّل: اقدام نکردم مگر، فقط ... اقدام کردم ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 -  عمل: کار ؛ نادرستی گزینه  1 – مثرته: نتیجه اش  
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1- » ابر، بخار مرتاکمی است در آسامن که باران از آن فرو می ریزد « 

1( الّسحاب، املرتاکم يف الّسامء و املطر نزل منها!                2( الغیم، بخار مرتاکم يف الّسامء ینزل منه املطر!

3( الغیوم، البخار املرتاکم يف الّسامء ینزل منه املطر!            4( الّسحاب، مرتاکم يف السامء و البخار نزل منه املطر!

2- » از خطاهای دیگران درس بگیر، زیرا عمر برای تو کافی نیست تا همه چیزها را آزمایش کنی!«: 

1( إعترب من أخطاء اآلخرين ألّن العمر اليكفيك لتخترب كّل األشياء!       2( إعلم خطأ اآلخرين ألّن العمر ليس كافيَا لك حتّى تُجرّب األخطاء كلّها! 

3( ِعظ خطأ الّسائرين ألنّه ما يكفي لك عمرك الختبار نفسك األخطاء كلّها!       4( تعلّم من أخطاء غريك ألنّك ما كفى بك عمرًا حتّى متتحن كّل يشء بنفسك! 

3- » امروز در جهان کنونی ترک کردن کوچکرتین اشتباهات، از بزرگرتین فضيلتها بشامر می آید! «: 

1(اليوم يف العامل الحايل ترك أصغر الخطأ يعترب من أكرب فضائلك!                         2( اليوم يف العامل املعارص ترك أصغر األخطاء يُعّد من أكرب الفضائل! 

3( هذه األيّام يف العامل الحايل ترك أصغر معاصيك يُعّد من أكرب فضائلك!              4( هذا اليوم يف العامل املعارص ترك االشتباهات األصغر يعترب من فضائل أكرب! 

4-»تشویق کردن فرد شکست خورده به تالش کردن، باعث می شود تا در مراحل بعدی موفق شود!«:

1( تشجيع من الّذي ينهزم بالجّد، يُسبّب النجاح له يف املراحل االُخرى!                2( تشجيع اإلنسان املنهزم بالّسعي، يسبّب أن ينجح يف املراحل اآلتية! 

3( ترغيب اإلنسان املنهزم إىل الّسعي، يحدث توفيقاً يف املراحل اآلتية!                 4( ترغيب من فشل إىل اجتهاد، يصبح سبب توفيقه يف املراحل االُخرى! 

5- » با دوستانم سخن گفتم تا بدانند چگونه برایشان امکان دارد که در برنامه هایشان موفق شوند«. عّي الصحيح:

1( تحّدثُت مع زماليئ حتّى يعلموا كيف ُيكنهم النَّجاح يف الربامج.                     2( حدثُت أصدقايئ ليفهموا كيف يستطيعون أنّهم التقدم يف برامجهم. 

موا يف الربامج.  3( تكلّمُت مع أصدقايئ ليعلموا كيف ُيكن لهم أن يَنجحوا يف بَرامجهم.               4( كلّمُت زماليئ أن يفهموا كيف يستطيعون لهم أن يتقدَّ

6- » به دوستم که از سالها پیش او را ندیده بودم گفتم: آیا گامن کردی که تو را فراموش کرده ام و یادی از تو باقی منانده است!«: 

1( قلت لصديقي الّذي ما كنُت شاهدته منذ سنني: هل ظننَت أيّن قد نسيتك و مل يبق منك ذكر!

2( قلت لصديقي الّذي ما كنُت أشاهده منذ سنني: هل ظنت أيّن نسيت و ما بقت منك ذكر!

3( قلت للصديق الّذي مل اُشاهده منذ سنني : هل تظُن أين قد أنساك و مل يبق ذكر لك! 

4( قلت لصديق الّذي ما شاهدته منذ سنني: هل تظُن أنساك و مل تبق ذكر لك! 

7- »کسی که از پروردگارش اطاعت کند، خیرخواه ترین مردم نسبت به خویشنت است!«. عّي الصحيح :

1( الّتي أطاعت ربّه فهي خري الّناس بالّنسبة إىل نفسها!                                    2( من أطاعت ربّها فإنّه من أفضل الّناس لنفسه! 

3( الّذي قام بطاعة ربّه فهو خري الّناس لنفسه!                                               4( من أطاع ربّه، فهو أنصح الّناس أنفسه! 
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8- »این دانش آموزی است که توانسته با یاری معلّم خود به درجات عالی علمی دست یابد!«:  

1( هذه الطالبة استطاعت مبساعدة ُمدرّستها الوصول إىل درجات عالية علميّة !     2( هذا طالب استطاع مبساعدة معلمه أن يحصل عىل الدرجات العلمية العالية! 

3( هذا التلميذ استطاع مبساعدة املعلّمة الحصول عىل مراتب الرفيعة العلميّة!      4( هذه تلميذة قادرة أن تتوّصل إىل درجاتها العلميّة الرفيعة مبساعدة املعلّمة! 

9- » دانشمندان از شناخنت راز آن پدیده عجیب نا امید شدند.« عّین الّصحیح: 

1(یئس العلامء من معرفة رّس تلک الظّاهرة العجیبة!          2( قد یئس علامء من علم الرّس لتلک الظّاهرة العجیبة!

3( أیس العلامء من التّعرّف علی هذه الظّاهرة العجیبة!          4( أصبَح العلامء يف یأس من تعارف لهذه الظّاهرة العجیبة! 

10- » وقتی از پزشک پرسیدم وضع این بیامر را چگونه می بینی؟جواب داد او را در رشف شفا یافنت می بینم! «:        

1( عندما سألت الطّبيب: كيف ترى حالة هذا املريض؟ أجاب أراه عىل وشك الّشفاء!

2( حني كنت سألت طبيباً: كيف تنظر إىل وضع املريض؟ أجاب: ال أراه إاّل يف حالة شفاء!  

3( ملّا كنت سألت من الطبيب: كيف رأيت أوضاع هذا املريض؟ قال يف الجواب رأيتُه يف حال شفاء! 

4( حينام سألت من طبيب: كيف كنت تنظر إىل حال املريض؟ قال الجواب: ال أراه إاّل عىل وشك الشفاء! 

11- »این معجزه قرآن است که تا روز قیامت در هر زمان و برای هر امتی جدید و تازه است!«:

1( هذه معجزة قرآنيّة أّن القرآن إىل اليوم القيامة حديث يف كّل زمان و طرّي لكّل قوم! 

2( هذه املعجزة قرآنيّة كأّن هو حتّى القيامة حديث و طرّي لكّل زمن و لكّل قوم! 

3( هذه معجزة القرآن أنّه يف كل زمان و لكّل أّمة جديد و غّض إىل يوم القيامة! 

4( هذه املعجزة للقرآن كأنّه جديد لكّل زمن و هو غّض لكّل أّمة حتى القيامة! 

12- »اسبهائی را دیدم، آن اسبها کنار صاحبشان بودند!«:

1( نظرُت افراساً، و كانت أفراس يف جنب صاحبها!            2( شاهدُت األفراس الّتي كانت يف جنب صاحبيها! 

3( وجدُت األفراس و هي كانت جنب صاحييها!                4( رأيُت أفراساً، كانت األفراس جنب صاحبها! 

13- » دانش آموزی را می بینم که ترینهای درس را در کالس می نویسد«:

.                      2( رأيت يف الصفِّ الطّالب يكتب متارين الّدروس.  1( اُشاهد طالباً يكتب متاريَن الّدرس يف الصفِّ

 . 3( اُشاهد يف الصفِّ طالباً و هو يكتب متارين الّدرس.                4( رأيُت الطالب و هو يكتب متارين الّدروس يف الصفِّ

14- » پرنده باهوش تظاهر کرد که بالش شکسته است«. عّین الصحيح:

1( تَظاهر الطّائُر الّذيكّ بأّن جناَحه مكسوٌر.                                                    2( يَتظاهر الطّائُر الّذيكّ بأنّه َمكسور الجناح. 

3( تظاهر طائٌر ذيكّ أّن الجناح له مكسوٌر.                                                     4( يتظاهر طائٌر ذيكّ أنّه مكسور يف الجناح. 

15- »امروز کتابی خریدم که قبالً آن را دیده بودم!«:

1( هذا یوم اشرتیُت الکتاب و رأیت قبل هذا!                                                2( اشرتیُت الیوم کتاباً قد رأیته من قبُل!

3( هذا الیوم اشرتیُت کتاباً رأیُت قبل هذا!                                                    4( قد اشرتیُت الیوم الکتاب و رأیته من قبل!
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16- » کشاورز را دیدم در حالی که محصول را جمع می کرد«. عّي الصحيح:

1( شاهدُت فاّلحاً و هو يجمع محصولَه.                                                       2( شاهدُت فاّلحاً و هو يجمع املحصوَل. 

3( رأيُت الفاّلح و هو يَجمع محصوالً.                                                          4( رأيُت الفاّلح و هو يَجمع املحصوَل. 

17- » ما درختانی می کاریم تا دیگران از میوه های آنها بخورند!«:

1( نحن نغرس األشجار حتّى من مثراتها يأكل اآلخرون!                                     2( نغرس نحن األشجار ليك يأكل آخرون من مثارها! 

3( نغرس نحن أشجاراً حتّى آخرون يأكل من مثراتها !                                       4( نحن نغرس أشجاراً ليك يأكل من مثارها اآلخرون! 

18- »برنامه ای را یافتم که مرا در آموخنت عربی کمک می کند!«: 

1( حصلُت عىل الربنامج الّذي يُساعد يف تعلّم العربيّة!                                     2( رأيُت الربنامج و هو يُساعدين لتعليم اللغة العربية! 

3( وجدُت برنامجاً يُساعدين يف تعلم العربية!                                                 4( أخذُت برنامجاً يُساعد يف تعليم اللغة العربية! 

19- دريا باش که اگر سنگی بسویت پرتاب کردند، سنگ غرق شود نه اینکه تو متالطم شوی! كُن ....      عّي الصحيح:

1( کالبحر فاذا رموا الحجر إليك، يغرق حجٌر و ال تصبح مّواجاً !                         2( کالبحر فإن رموا حجراً إليك، غرق حجٌر ال أنّك تصري هائجاً!

3( بحرا فإن رموا حجراً نحوك، غرق الحجر ال أن تصبح متالطامً!                         4( بحرا فإذا رموا الحجر نحوك. يغرق الحجر ال أن تصري متالطامً! 

20- » قرآن بر آزادی عقیده و بیان تأکید کرده است!«:

1( يؤكّد القرآن عىل الحريّة يف العقيدة و البيان!                                             2( القرآن يؤكّد عىل حريّة االعتقاد و الكالم!

3( قد أكّد القرآن عىل حريّة العقيدة و البيان!                                                4( القرآن قد أكّد عىل الحريّة يف االعتقاد و الكالم! 

21- » هر لحظه ملتمسانه از خدا می خواهیم که طالبان علم را از سالمتی کامل برخوردار کند!«:

1( كّل لحظات نريد من الله بالتامس أن يتمتَّع طاّلب العلم بسالمة التاّمة!        2( كّل لحظة نطلب من الله ملتمسني أن ينع طالبي العلم بالّصحة الكاملة! 

3( يف كّل لحظة نسأل الله و نحن ملتمسني أن يهب سائيل العلم بّصحة تاّمة!        4( يف كّل لحظات رجونا من الله بالتامس أن يهب باحثون العلم الّسالمة كاملة! 

22- » هر لحظه از عمر ما گنجی است که در طول زندگی فقط یک بار استخراج می شود!«:

1( إّن لحظات عمرنا كلها كنز يفيدنا إذا استخرجناه جيّدا!                                2( قيمة كل لحظة لعمرنا تساوي كنزا يستخرج مرّة طول الحياة! 

3( كل لحظة من عمرنا كنز يستخرج طول الحياة مرّة واحدة فقط!                     4( إمنا العمر و لحظاته لنا يشبه کنزا يستخرج خالل متام العمر مرّة! 

23- » زندگی همین روزها و ماههایی است که ما بسعت آنها را سپری می کنیم و هرگز درکشان منی کنیم!«:  

1( الحياة هذه األيّام و األشهر الّتي أمضيناها رسیعاً و لن نُدركها!                       2( الحياة هي تلك األيّام و الشهور الّتي قضيناها برسعة فلن نعلمها!  

3( إّن حياتنا هي األيام و األشهر فنحن مُنضيها برسعة و ال نفهمها أبداً!                4( إّن الحياة هي هذه األيّام و الّشهور التي نَقضيها برسعة و ال نُدركها أبداً! 

24- »هرکس در نیکی کردن به دیگران بخل بورزد و آن را بر خود حرام کند، او محروم حقیقی است!«.

1( إن الّذي يبخل أن يُحسن إىل اآلخرين و يحرّم عىل نفسه، فهو املحروم حقاً!        2( من بخل يف اإلحسان إىل اآلخرين و حرّمه عىل نفسه، فهو املحروم الحقيقّي! 

3( إّن املحروم الحقيقّي من بخل و حرم عىل نفسه اإلحسان إىل اآلخرين!        4( الّذي يبخل اإلحسان إىل اآلخرين و يحرّم ذلك عليه، فهو املحروم حقاً! 
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16- » کشاورز را دیدم در حالی که محصول را جمع می کرد«. عّي الصحيح:

1( شاهدُت فاّلحاً و هو يجمع محصولَه.                                                       2( شاهدُت فاّلحاً و هو يجمع املحصوَل. 

3( رأيُت الفاّلح و هو يَجمع محصوالً.                                                          4( رأيُت الفاّلح و هو يَجمع املحصوَل. 

17- » ما درختانی می کاریم تا دیگران از میوه های آنها بخورند!«:

1( نحن نغرس األشجار حتّى من مثراتها يأكل اآلخرون!                                     2( نغرس نحن األشجار ليك يأكل آخرون من مثارها! 

3( نغرس نحن أشجاراً حتّى آخرون يأكل من مثراتها !                                       4( نحن نغرس أشجاراً ليك يأكل من مثارها اآلخرون! 

18- »برنامه ای را یافتم که مرا در آموخنت عربی کمک می کند!«: 

1( حصلُت عىل الربنامج الّذي يُساعد يف تعلّم العربيّة!                                     2( رأيُت الربنامج و هو يُساعدين لتعليم اللغة العربية! 

3( وجدُت برنامجاً يُساعدين يف تعلم العربية!                                                 4( أخذُت برنامجاً يُساعد يف تعليم اللغة العربية! 

19- دريا باش که اگر سنگی بسویت پرتاب کردند، سنگ غرق شود نه اینکه تو متالطم شوی! كُن ....      عّي الصحيح:

1( کالبحر فاذا رموا الحجر إليك، يغرق حجٌر و ال تصبح مّواجاً !                         2( کالبحر فإن رموا حجراً إليك، غرق حجٌر ال أنّك تصري هائجاً!

3( بحرا فإن رموا حجراً نحوك، غرق الحجر ال أن تصبح متالطامً!                         4( بحرا فإذا رموا الحجر نحوك. يغرق الحجر ال أن تصري متالطامً! 

20- » قرآن بر آزادی عقیده و بیان تأکید کرده است!«:

1( يؤكّد القرآن عىل الحريّة يف العقيدة و البيان!                                             2( القرآن يؤكّد عىل حريّة االعتقاد و الكالم!

3( قد أكّد القرآن عىل حريّة العقيدة و البيان!                                                4( القرآن قد أكّد عىل الحريّة يف االعتقاد و الكالم! 

21- » هر لحظه ملتمسانه از خدا می خواهیم که طالبان علم را از سالمتی کامل برخوردار کند!«:

1( كّل لحظات نريد من الله بالتامس أن يتمتَّع طاّلب العلم بسالمة التاّمة!        2( كّل لحظة نطلب من الله ملتمسني أن ينع طالبي العلم بالّصحة الكاملة! 

3( يف كّل لحظة نسأل الله و نحن ملتمسني أن يهب سائيل العلم بّصحة تاّمة!        4( يف كّل لحظات رجونا من الله بالتامس أن يهب باحثون العلم الّسالمة كاملة! 

22- » هر لحظه از عمر ما گنجی است که در طول زندگی فقط یک بار استخراج می شود!«:

1( إّن لحظات عمرنا كلها كنز يفيدنا إذا استخرجناه جيّدا!                                2( قيمة كل لحظة لعمرنا تساوي كنزا يستخرج مرّة طول الحياة! 

3( كل لحظة من عمرنا كنز يستخرج طول الحياة مرّة واحدة فقط!                     4( إمنا العمر و لحظاته لنا يشبه کنزا يستخرج خالل متام العمر مرّة! 

23- » زندگی همین روزها و ماههایی است که ما بسعت آنها را سپری می کنیم و هرگز درکشان منی کنیم!«:  

1( الحياة هذه األيّام و األشهر الّتي أمضيناها رسیعاً و لن نُدركها!                       2( الحياة هي تلك األيّام و الشهور الّتي قضيناها برسعة فلن نعلمها!  

3( إّن حياتنا هي األيام و األشهر فنحن مُنضيها برسعة و ال نفهمها أبداً!                4( إّن الحياة هي هذه األيّام و الّشهور التي نَقضيها برسعة و ال نُدركها أبداً! 

24- »هرکس در نیکی کردن به دیگران بخل بورزد و آن را بر خود حرام کند، او محروم حقیقی است!«.

1( إن الّذي يبخل أن يُحسن إىل اآلخرين و يحرّم عىل نفسه، فهو املحروم حقاً!        2( من بخل يف اإلحسان إىل اآلخرين و حرّمه عىل نفسه، فهو املحروم الحقيقّي! 

3( إّن املحروم الحقيقّي من بخل و حرم عىل نفسه اإلحسان إىل اآلخرين!        4( الّذي يبخل اإلحسان إىل اآلخرين و يحرّم ذلك عليه، فهو املحروم حقاً! 
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25- » هرکس قبل از سخن گفنت بیاندیشد، غالبا از خطا ایمن می گردد!«:

1( من يُفّكر قبل الكالم يَسلم من الخطأ غالباً!                                               2( من تُفّكر قبل أن تكلّم َسلم من الخطأ يف األغلب! 

3( الّذي يُفّكر قبل أن تكلَّم قد يسلم من األخطاء غالباً!                                   4( الّذي تُفّكر قبل املكاملة قد َسلم من الخطايا يف األغلب! 

26- » گامن منی کردم که تو با وجود مشکالت بسیار، در کسب علم کوشا باشی!« عّي الصحيح:

1( ال أظّن أنّك تكون مجتهداً يف االكتساب العلم رغم املشكل الكثري!                   2( ما كّنا نظّن أنّك تكون ساعياً رغم املشكل الكثري يف اكتساب العلم! 

3( ما كنُت أظّن أنّك رغم املشاكل الكثرية، تكون ساعياً يف اكتساب العلم!             4( ال أظّن أنّك رغم املشاكل العديدة أن تكون نشيطاً يف اكتساب العلم الكثري! 

27- »دانشمندی که از دانشش سود برده شود، از هزار عابد بهرت است!« عین الصحیح:

1( العامل الّذی یَنفع من علمه أفضل من ألف عابد!                                        2( عامل یَنفع بعلمه خیر من آالف عابد!

3( العامل یُنتفع من علمه أفضل من ألف عبد!                                        4( العامل الّذی یُنتفع بعلمه خیر من ألف عابد!

28- » کاش همه شهرهای کشورم را می دیدم!«:

1( لعلّني اُشاهد مدن بالدي جميعاً!                                                            2( ليتني أنظر كّل املدن يف بالدي!                       

3( لعيّل كنت أنظر مدن بالدي كلّها!                                                            4( ليتني كنت اُشاهد جميَع مدن بالدي! 

29- » انسانهای راستگو با راستگویی خود به چیزی می رسند که دروغگوها با فریبکاریشان بدان منی رسند!«:

1( الّصادقوَن يبلغون بصدقهم شيئاً لَن يبلَغه الكاذبون بكذبهم!        2( يبلغ الّصادقون بصدقهم ما لَم يبلْغه الكاذبون باالحتيال! 

3( يبلغ الّصادقون بصدقهم ما ال يبلُغه الكاذبون باحتيالهم!        4( إنَّ الّصادقنَي يبلغون بصدقهم ما ال يبلُغها الكّذاب باحتيالهم! 

30- » ای کاش بهار در کشور ما طوالنی تر بود؛ چراکه بهار، اینجا واقعا کوتاه است! «:

1( ليت الّربيَع يف بالدنا طويٌل ألّن الّربيع قصرٌي هذا جّداً                                   2( يا ليت الّربيَع أطوُل يف بالدنا ألّن الّربيع قصرٌي هنا جّداً! 

3( يا ليت فصل الّربيع يف بالدنا أطول من هذا فالّربيع هنا أقرُص حّقاً!                 4( لعّل فصل الّربيع أطول الفصول يف بالدنا ألّن الّربيع هنا قصرٌي جّداً! 

31- »در رشوع هر کاری فکر کنید؛ سپس درمورد آن سخن بگویید تا از خطا در امان مبانید!«: 

1( یجب أن تفکّروا فی کّل عمٍل ثم تتکلّموا حتّی تسلموا من الخطأ!                  2( فی أّول العمل تأّملوا ثّم تقولوا کالمکم، حتّی تصونوا من الخطأ!

3( تأّملی قبل أن تبدئی بالعمل ثّم تکلّمی عنه النّک تسلمیَن من الخطأ!             4( فی بدایة کّل عمل فکِّرن ثُّم تکلّمن عنه، تسلمن من الخطأ!

32- »از دخرتم خواهش می کنم که بیاید و این هدیه را از من بگیرد!«: 

1( أمتّنی لبنتی أنّها تأتی و تأخذ هذا الهدیة مّنی!                                           2( رجوُت بنتی أن یأتی و یأخذ هذه الهدیة مّنی!

3( أرجو من بنتی أن تأتی و تأخذ هذه الهدیة مّنی!                                        4( أمتّنی من بنتی أنّها تأتی و تأخذ هذه الهدیة!

33- »وقتی من از صخره سخت تر نیستم، چرا ناامید شوم؟ من حتامً پیرشفت خواهم کرد!«: 

1( إذا لسُت أصلَب من الّصخره فلَم أصیُر مأیوساً؟ سوف أتقّدم بدون شّک!

2( عندما لسُت أصلباً من الّصخور فلامذا اُصِبُح مأیوساً؟ سوف أکون متقّدماً حتامً!

3( أنا لیَس أصلَب من صخره فلامذا أصیُر مأیوساً؟ سوف أتقّدم حتامً! 

4( إذا لسُت أصلَب من الّصخره فکیف أصبُح مأیوساً؟ سوف أصیُر متقّدماً بدون شّک!
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34- »اصل جهان راز پیچیده ای است و این آیه جهانیان را از حقیقت این امر آگاه می کند!«: 

1( إّن العامل رّس غامض و هذا اآلیة تُخرب العاملین عن حقیقه هذه األمر!       2( أصل العامل رّس غامض و هذه اآلیة تُخرب العاملین عن حقیقه هذا األمر!

3( إّن رّس العامل غامض و هذا اآلیة یُخرب العاملون عن حقیقه هذا األمر!       4( إّن العامل رّس غامض و هذا اآلیة یُخرب العاملون عن حقیقه هذه األمر! 

35- »ارزش های دینی و اخالقی ما هرگز اجازه نخواهند داد در مقابل دشمنان رسفرود آوریم!«:

1( لن تَسمَح قَِیُمنا الّدینیة و األخالقیة أن نَنَحنی أمام األعداء!                           2( قَِیُمنا الّدینیة و األخالقیة ال تُجیَز لنا الٌخضوًع أمام العدّو! 

3( الَقِیم الّدینیة و األخالقیة لن تأذَن لنا أن نَرکًع أمام الُعدوان!                          4( ال تَسمح لنا مبادی الّدین و األخالق أن نَخَضَع مقابل األعداء!

36- »خدایا نفس مرا در سختیها صبور قرار بده!«:

2( إلهی إجعلنی صابراً فی املصاعب!1( إلهی إجعلنی صبوراً عند الّشدائد! 

4( اللّهمَّ إجعلنی نفسی صابرًة فی املصاعب!3( اللّهّم إجعل نفسی صبوراً عند الّشدائد!

37- »کسی که دروغ می گوید، نتیجه دروغ خود را می بیند!«:

2( الّذی یکذب یشاهد نتیجة کذبه! 1( الّذی یکذب یشاهد نتیجة الکذبه! 

4( الّتی تکذب تشاهد الّنتیجة کذبها! 3( الّذی یکذب تشاهد نتیجة کذبها! 

38- »مراقب کودکان خود باشید تا دراین جنگل خطری آنها را تهدید نکند!« 

1( راقِبوا أطفالکم حتّی ال یهّددهم الخطر فی الغابة!                                      2( إحذروا أطفالکم حتّی ال تهّددهم خطر فی الغابة! 

3( راِقبوا أطفالکم حتّی ال یهّددهم خطر فی هذه الغابة!                                 4( إحذرن ألطفالکّن أاّل تهّددهم خطر فی هذه الغابة! 

39- »دانشمندی که با علمش سود می رساند، بهرت از هزاران عبادت کننده است!«:

1( عاملٌ یَنفع بالعلم خیُر ِمن ألف عابد!                                                        2( عاملٌ یُنتفع بعلمه خیُر من ألف عابد!

3( عاملٌ یَنفع بعلمه أحسُن من آالف العبّاد!                                                   4( العامل الّذی یُنتَفع بعلمه أحسُن ِمن آالف العبّاد!

40- »درخت زیتون به عنوان شجره ای مبارک در قرآن کریم هفت بار ذکر شده است!«: 

1( شجرة الّزیتون قد ذُکر فی القرآن الکریم سبع مرّات کالّشجرة املبارکة!             2( ذُکر شجرة الّزیتون فی القرآن الکریم سبعة مرّه کشجرة مبارکة!

3( إّن شجرة الّزیتون کشجرة ذُکرت فی القرآن الکریم سبعة مرّات!                     4( شجرة الّزیتون قد ذُکرت سبع مرّات فی القرآن الکریم کشجرة مبارکة!

41- »اگر به طبیعت زیبای جهان بنگریم، شگفتی های فراوانی را در آن می بینیم!«: 

1( عندما ننظر إلی الطبیعة الجمیلة فی العامل نشاهد العجائب کثیرة فیها!          2( إن نظرنا إلی طبیعة العامل الجمیلة شاهدنا العجائب الکثیرة دامئاً!

3( عندما ننظر إلی طبیعة العامل الجمیل نشاهد عجائب کثیرة فیه!                    4( إن ننظر إلی طبیعة العامل الجمیلة نشاهد عجائب کثیرة فیها! 

42- »پدران ما همواره تأکید می کردند که راه رسیدن به بزرگی، نیکی کردن به دیگران است!«:

1(  إّن آباءنا دائم التّأکید علی أّن اإلحسان هو الطّریق الوحید إلی العظمة! 

2( کان اآلباء ال یََدعون التّأکید علی أّن اإلحسان إلی اآلخرین طریق الوصول إلی العلی! 

3( کان آباؤنا یؤکّدون دامئاً أّن طریق الوصول إلی العلی هو اإلحسان إلی اآلخرین! 

4( إّن آباَءنا یؤکّدون علی أّن طریق الحصول علی العظمه هو اإلحسان إلی الّناس! 
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34- »اصل جهان راز پیچیده ای است و این آیه جهانیان را از حقیقت این امر آگاه می کند!«: 

1( إّن العامل رّس غامض و هذا اآلیة تُخرب العاملین عن حقیقه هذه األمر!       2( أصل العامل رّس غامض و هذه اآلیة تُخرب العاملین عن حقیقه هذا األمر!

3( إّن رّس العامل غامض و هذا اآلیة یُخرب العاملون عن حقیقه هذا األمر!       4( إّن العامل رّس غامض و هذا اآلیة یُخرب العاملون عن حقیقه هذه األمر! 

35- »ارزش های دینی و اخالقی ما هرگز اجازه نخواهند داد در مقابل دشمنان رسفرود آوریم!«:

1( لن تَسمَح قَِیُمنا الّدینیة و األخالقیة أن نَنَحنی أمام األعداء!                           2( قَِیُمنا الّدینیة و األخالقیة ال تُجیَز لنا الٌخضوًع أمام العدّو! 

3( الَقِیم الّدینیة و األخالقیة لن تأذَن لنا أن نَرکًع أمام الُعدوان!                          4( ال تَسمح لنا مبادی الّدین و األخالق أن نَخَضَع مقابل األعداء!

36- »خدایا نفس مرا در سختیها صبور قرار بده!«:

2( إلهی إجعلنی صابراً فی املصاعب!1( إلهی إجعلنی صبوراً عند الّشدائد! 

4( اللّهمَّ إجعلنی نفسی صابرًة فی املصاعب!3( اللّهّم إجعل نفسی صبوراً عند الّشدائد!

37- »کسی که دروغ می گوید، نتیجه دروغ خود را می بیند!«:

2( الّذی یکذب یشاهد نتیجة کذبه! 1( الّذی یکذب یشاهد نتیجة الکذبه! 

4( الّتی تکذب تشاهد الّنتیجة کذبها! 3( الّذی یکذب تشاهد نتیجة کذبها! 

38- »مراقب کودکان خود باشید تا دراین جنگل خطری آنها را تهدید نکند!« 

1( راقِبوا أطفالکم حتّی ال یهّددهم الخطر فی الغابة!                                      2( إحذروا أطفالکم حتّی ال تهّددهم خطر فی الغابة! 

3( راِقبوا أطفالکم حتّی ال یهّددهم خطر فی هذه الغابة!                                 4( إحذرن ألطفالکّن أاّل تهّددهم خطر فی هذه الغابة! 

39- »دانشمندی که با علمش سود می رساند، بهرت از هزاران عبادت کننده است!«:

1( عاملٌ یَنفع بالعلم خیُر ِمن ألف عابد!                                                        2( عاملٌ یُنتفع بعلمه خیُر من ألف عابد!

3( عاملٌ یَنفع بعلمه أحسُن من آالف العبّاد!                                                   4( العامل الّذی یُنتَفع بعلمه أحسُن ِمن آالف العبّاد!

40- »درخت زیتون به عنوان شجره ای مبارک در قرآن کریم هفت بار ذکر شده است!«: 

1( شجرة الّزیتون قد ذُکر فی القرآن الکریم سبع مرّات کالّشجرة املبارکة!             2( ذُکر شجرة الّزیتون فی القرآن الکریم سبعة مرّه کشجرة مبارکة!

3( إّن شجرة الّزیتون کشجرة ذُکرت فی القرآن الکریم سبعة مرّات!                     4( شجرة الّزیتون قد ذُکرت سبع مرّات فی القرآن الکریم کشجرة مبارکة!

41- »اگر به طبیعت زیبای جهان بنگریم، شگفتی های فراوانی را در آن می بینیم!«: 

1( عندما ننظر إلی الطبیعة الجمیلة فی العامل نشاهد العجائب کثیرة فیها!          2( إن نظرنا إلی طبیعة العامل الجمیلة شاهدنا العجائب الکثیرة دامئاً!

3( عندما ننظر إلی طبیعة العامل الجمیل نشاهد عجائب کثیرة فیه!                    4( إن ننظر إلی طبیعة العامل الجمیلة نشاهد عجائب کثیرة فیها! 

42- »پدران ما همواره تأکید می کردند که راه رسیدن به بزرگی، نیکی کردن به دیگران است!«:

1(  إّن آباءنا دائم التّأکید علی أّن اإلحسان هو الطّریق الوحید إلی العظمة! 

2( کان اآلباء ال یََدعون التّأکید علی أّن اإلحسان إلی اآلخرین طریق الوصول إلی العلی! 

3( کان آباؤنا یؤکّدون دامئاً أّن طریق الوصول إلی العلی هو اإلحسان إلی اآلخرین! 

4( إّن آباَءنا یؤکّدون علی أّن طریق الحصول علی العظمه هو اإلحسان إلی الّناس! 
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43- »اگر از دردها شکایت کردی فقط زندگی را بر خود تلخ کرده ای!«؛ عّین الصحیح:

1( إنّک شکوِت من العامل مّررت حیاتک علیک فقط!                                       2( إْن شکوَت من اآلالم مّررت الحیاة علی نفسک فقط!

3( أنََّک تشکو من الوجع فقط مُتّرر الحیاة علیک!                                           4( إذا شکوِت من األمل مّررِت حیاتک فقط علی نفسک!

44- »این واژه نامه مشهور واژگان شگفتی را در بر می گیرد!«؛ عّین الصحیح:

2( ینضّم هذا املعجم املعروف مفردات عجیبة!1( هذا املعجم مشهور یضّم الکلامت العجیبة!

4( یضّم هذا املعجم املشهور مفردات عجیبة!3( لهذا املعجم املعروف الکلامت العجیبة!

45- »می خواستم این پیراهن ها را بخرم ولی قیمتشان زیاد بود«. عّین الّصحیح:

1( طلبُت اشرتاء هذین القمیصیِن ولکن کان سعرهام کثیراً.                               2( کنت اُِحّب أن اشرتی هذه الفساتین ولکن کان سعرها کثیراً.

3( کنت اَطلُب أن اشرتی هذه األقمصة ولکن کان سعرها کثیراً.                          4( کنت اَطلُب أن اشرتی هذه األقمصة ولکن کانت أسعارها کثیراً.

46- »دانش آموزان در سه مرحله، از صفحه نهم، هفت کلمه خاص یافتند!«:

1( الطلبة وجدوا سابع کلامت خاّصة من تسع صفحات علی مراحل ثالث!           2( الطالبات َوجُدتنَّ سبع کلامت خاّصة من صفحة التاسعة علی ثالث مراحل!

3( الطالب وجدوا الکلامت السبعة الخاّصة من تسع صفحات علی ثالث مراحل!    4( وجَدت الطالبات سبع کلامت خاّصة من الصفحة التاسعة علی ثالث مراحل!

47- »کالغ به منزله جاسوسی از جاسوس های جنگل است زیرا او جاسوسی می کند و به حیوانات در هنگام خطر هشدار می دهد!«: الغراُب ....................

ُر الحیوانات األُخری فی الخطر! ُس و یحذِّ 1( جاسوسٌ ِمن الجواسیس فی الغابة فإنَّه یتجسَّ

َر الحیوانات ِمن الخطر! س و َحذَّ 2( یُشبه بجواسیس الغابة ألنه تَجسَّ

ُس و یَحذُر بعض الحیوانات عند الخطر! 3( شبیهُة جاسوٍس من جواسیس الغابة فإنَّه یتَجسَّ

ُر الحیوانات عند الخطر! ُس و یُحذِّ 4( مبنزلة جاسوٍس من جواسیس الغابة ألنه یَتجسَّ

48- هنگامی که مردم بت های خود را شکسته دیدند، قصد ابراهیم  را فهمیدند!«:

1( إذا یشاهدون الّناس أصنامهم املکرّسة، یفقهون قصد إبراهیم!                        2( رأی الّناس أصنامهم املکرّسة ملّا فهموا قصد إبراهیم! 

3( إذا رأی الّناس أصنامهم مکرّسة یفهمون قصد إبراهیم!                                 4( ملّا رأی الّناس أصنامهم مکرّسة، فهموا قصد إبراهیم! 

49- » غذا دادن به ماهی تیرانداز دشوار است؛ زیرا دوست دارد شکارهای زنده را بخورد!« تغذیة سمکة الّسهم.......

1( صعبٌة ألنّها تحبُّ أن تأکل الفرائس الحیّة!         2( صعٌب ألنّه یحبُّ أکَل الفرائس الحیّة! 

3( صعبٌة ألنّها تحبُّ أن یأکل الفریسة الحیّة!         4( صعٌب ألنّها تحّب أن أکل الفرائس الحیّة!

50- »هر کس کتابی را مطالعه کند، در نوشنت انشایش به او کمک می کند!«:

1( الّذی یقرأ کتاباً، یُساعده أن یکتب إنشاء!                                        2( من یُطالع کتاباً، یُساعده علی کتابة إنشائه!

3( من طالع الکتاب، ساَعده علی قراءة إنشائه!                                        4( الّذی یُطالع الکتاب، یستعین به فی کتابة إنشائه!

51- »چه بسا کتابی که در خواندنش تالش می کنی، سپس فایده ای از آن به دست منی آوری!«:

1(  حینام تجتهد فی قراءة کتاٍب فال تحصل علی الفائده منها!                           2(  رُّب کتاٍب تجتهد فی قرائته ثّم ال تحصُل علی فائدٍه منه! 

3( رُّب کاتٍب یجتهد فی قراءة کتاٍب ثّم ال یحصل علی فائدٍه منه!                      4( رُّب کتاٍب تجتهدین فی قرائتها ثّم ال تحصلی علی الفائده منه! 
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52- »چوپانی را دیدم! آن چوپان کنار گوسفندان خود بود!« 

1( رأیُت راعیاً! کان الرّاعی جنب أغنامه!                                         2( وجدُت راعیاً! کان هذه الرّاعی جنب أغنامه! 

3( شاهدُت الرّاعَی! ذلک الرّاعی کان جنب غنامئه!                                         4( نظرُت إلی راٍع! کان الرّاعی جنب غنامئه!

53- کشاورز پیر با تعجب گفت: تنها نهال زیبای من میوه داده است!:«

1( قال الفاّلح عجوزاً متعجبّاً: إمّنا تُثمر فسیلی الجمیلة!                                    2( الفاّلح العجوز قال متعّجباً: إمّنا أمثَرَت فسیلی الجمیلة! 

3( قال الفاّلح العجوز املتعّجب: قد أمثر فسیلة جمیلتی فقط!                            4( الفاّلح العجوز قال بالتّعّجب:  ما أمثرت إاّل فسیلة الجمیلة! 

54- »انسان خرمند باید از قسمت سودمند در این فناوریها استفاده مناید!«: 

1( لیَستفیَد اإلنسان العاقُل من وجه نافع فی هذه التّقنیّة!                               2( اإلنسان العاقل لِیَستِفد ِمن هذه التّقنیّات و وجوهها الّنافع! 

3( علی اإلنسان العاقل أن یَستفیَد من الوجه الّنافع فی هذه التّقنیّات!                4( یجب علی إنسان عاقل أن یَستفیَد من الوجه الّنافع لهذا التّقنیّة!

55- »هیچ جایگزینی برای اخالق و انسانیت نیست؛ زیرا آن بزرگ ترین ثروت برای هر انسانی است!«:

1( ال بدیل لألخالق و اإلنسانیّة ألنّها أعظم من ثروة کّل الّناس!                          2( لیَس لألخالق و اإلنسانیّة بدیالً ألنّهام أعظم الرّثوات لکلِّ انساٍن!

3( ال بدیَل لألخالق و اإلنسانیّة ألنّها أعظم ثروة لکّل إنساٍن!                              4( أعظم ثروة کّل إنساٍن هو األخالق و اإلنسانیّة و ال بدیل لها!

56- »هر کس با دورویی زندگی کند، در حالی که زیان کار و بی آبرو است، می میرد!« عّین الخطأ:

1( ِمن یَِعش نِفاقاً یَُمت خسارًة لیس هناک وجه!                                        2( َمن عاش بوجهیِن مات خارساً ال وجه له!

3( َمن یَِعش بوجهیِن یَُمت خارساً لیس له وجه!                                             4( َمن عاشت ُمناِفقًة ماتت خارسًة ال وجه لها!

57- »گاهی به باغ های بزرگ می رویم و عکس های زیادی از گل های زیبایشان می گیریم!«:

1( قد نذهب إلی الحدائق الکبیرة و نلتقط صوراً کثیرًة من ورودها الجمیلة!        2( نذهب إلی الحدائق کبیرة أحیاناً و نصّور صوراً کثیراً من الورود الجمیلة!

3( قد نذهب إلی الحدائق الکبیر و التقطنا صوراً کثیرًة من ورودها الجمیل!         4( قد نذهب إلی حدائق کبیرة و نلتقط الّصور الکثیرة من ورود جمیلتها!

58– »مدیر مدرسه با خوشحالی درباره جشن بزرگداشِت نیکوکاران سخن می گفت!«:

1( کانَت مدیرة املدرسة الَفرِحة تتکلّم حول حفلة التّکریم لِلُمحسنین!                2( کان مدیر املدرسة یتکلّم عن حفلة تکریم املُحسنین فَرحاً!

ث حوَل مهرجاٍن لِتکریم املُحسنات فَرِحاً! 3( مدیر املدرسة کان تکلََّم عن حفلٍة یُکرَّم فیه املُحِسنون ِبالَفرح!                       4( کانَِت املدیرة املدرسة یتحدَّ

59- »سنجاب پرنده، هنگامی که از یک درخت به درختی دیگر می پرد، با چه وسیله ای پرواز می کند؟«:

1( ِبَم یَطیُر الّسنجاب الطائر حین یَقفز ِمن شجرٍة إلی شجرة اُخری؟                   2( حین یقفز السنجاب الطائر ِمن الّشجرة إلی الّشجرة األخری ملاذا یَطیر؟

3( بأی وسیلة طار الّسنجاب الطائر حینام قفز ِمن شجرة إلی شجرٍة؟                   4( مباذا یطیر سنجاب طائر حین یقفز من الّشجرة إلی شجرة آَخر؟

60- »فرصت هایی را که در گذشته به راحتی هدر می دادیم هم اکنون کمیاب شده اند!«:

1( الفرص الّذی نضیّعها بسهولًة فی املاضی قد أصبحوا اآلن نادرًة!                      2( اآلن قد أصبحت نادرًة الفرص الّتی کّنا نضیِّعها فی املاضی بسهولٍة!

3( فی املاضی کّنا نضیّع بسهولٍة الفرصة الّتی صار اآلن نادراً!                             4( اآلن صارت الفرص الّتی کّنا ضیّعناها فی املاضی بسهولًة نادرًة!
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52- »چوپانی را دیدم! آن چوپان کنار گوسفندان خود بود!« 

1( رأیُت راعیاً! کان الرّاعی جنب أغنامه!                                         2( وجدُت راعیاً! کان هذه الرّاعی جنب أغنامه! 

3( شاهدُت الرّاعَی! ذلک الرّاعی کان جنب غنامئه!                                         4( نظرُت إلی راٍع! کان الرّاعی جنب غنامئه!

53- کشاورز پیر با تعجب گفت: تنها نهال زیبای من میوه داده است!:«

1( قال الفاّلح عجوزاً متعجبّاً: إمّنا تُثمر فسیلی الجمیلة!                                    2( الفاّلح العجوز قال متعّجباً: إمّنا أمثَرَت فسیلی الجمیلة! 

3( قال الفاّلح العجوز املتعّجب: قد أمثر فسیلة جمیلتی فقط!                            4( الفاّلح العجوز قال بالتّعّجب:  ما أمثرت إاّل فسیلة الجمیلة! 

54- »انسان خرمند باید از قسمت سودمند در این فناوریها استفاده مناید!«: 

1( لیَستفیَد اإلنسان العاقُل من وجه نافع فی هذه التّقنیّة!                               2( اإلنسان العاقل لِیَستِفد ِمن هذه التّقنیّات و وجوهها الّنافع! 

3( علی اإلنسان العاقل أن یَستفیَد من الوجه الّنافع فی هذه التّقنیّات!                4( یجب علی إنسان عاقل أن یَستفیَد من الوجه الّنافع لهذا التّقنیّة!

55- »هیچ جایگزینی برای اخالق و انسانیت نیست؛ زیرا آن بزرگ ترین ثروت برای هر انسانی است!«:

1( ال بدیل لألخالق و اإلنسانیّة ألنّها أعظم من ثروة کّل الّناس!                          2( لیَس لألخالق و اإلنسانیّة بدیالً ألنّهام أعظم الرّثوات لکلِّ انساٍن!

3( ال بدیَل لألخالق و اإلنسانیّة ألنّها أعظم ثروة لکّل إنساٍن!                              4( أعظم ثروة کّل إنساٍن هو األخالق و اإلنسانیّة و ال بدیل لها!

56- »هر کس با دورویی زندگی کند، در حالی که زیان کار و بی آبرو است، می میرد!« عّین الخطأ:

1( ِمن یَِعش نِفاقاً یَُمت خسارًة لیس هناک وجه!                                        2( َمن عاش بوجهیِن مات خارساً ال وجه له!

3( َمن یَِعش بوجهیِن یَُمت خارساً لیس له وجه!                                             4( َمن عاشت ُمناِفقًة ماتت خارسًة ال وجه لها!

57- »گاهی به باغ های بزرگ می رویم و عکس های زیادی از گل های زیبایشان می گیریم!«:

1( قد نذهب إلی الحدائق الکبیرة و نلتقط صوراً کثیرًة من ورودها الجمیلة!        2( نذهب إلی الحدائق کبیرة أحیاناً و نصّور صوراً کثیراً من الورود الجمیلة!

3( قد نذهب إلی الحدائق الکبیر و التقطنا صوراً کثیرًة من ورودها الجمیل!         4( قد نذهب إلی حدائق کبیرة و نلتقط الّصور الکثیرة من ورود جمیلتها!

58– »مدیر مدرسه با خوشحالی درباره جشن بزرگداشِت نیکوکاران سخن می گفت!«:

1( کانَت مدیرة املدرسة الَفرِحة تتکلّم حول حفلة التّکریم لِلُمحسنین!                2( کان مدیر املدرسة یتکلّم عن حفلة تکریم املُحسنین فَرحاً!

ث حوَل مهرجاٍن لِتکریم املُحسنات فَرِحاً! 3( مدیر املدرسة کان تکلََّم عن حفلٍة یُکرَّم فیه املُحِسنون ِبالَفرح!                       4( کانَِت املدیرة املدرسة یتحدَّ

59- »سنجاب پرنده، هنگامی که از یک درخت به درختی دیگر می پرد، با چه وسیله ای پرواز می کند؟«:

1( ِبَم یَطیُر الّسنجاب الطائر حین یَقفز ِمن شجرٍة إلی شجرة اُخری؟                   2( حین یقفز السنجاب الطائر ِمن الّشجرة إلی الّشجرة األخری ملاذا یَطیر؟

3( بأی وسیلة طار الّسنجاب الطائر حینام قفز ِمن شجرة إلی شجرٍة؟                   4( مباذا یطیر سنجاب طائر حین یقفز من الّشجرة إلی شجرة آَخر؟

60- »فرصت هایی را که در گذشته به راحتی هدر می دادیم هم اکنون کمیاب شده اند!«:

1( الفرص الّذی نضیّعها بسهولًة فی املاضی قد أصبحوا اآلن نادرًة!                      2( اآلن قد أصبحت نادرًة الفرص الّتی کّنا نضیِّعها فی املاضی بسهولٍة!

3( فی املاضی کّنا نضیّع بسهولٍة الفرصة الّتی صار اآلن نادراً!                             4( اآلن صارت الفرص الّتی کّنا ضیّعناها فی املاضی بسهولًة نادرًة!
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61– »این ماهی داخل حفره ای کوچک زندگی می کند، سپس به طرز عجیبی از پوشش خود خارج می شود!«:

1( هذة سمکٌة تعیش فی ُحفرٍة صغیرٍة ثّم تخرُج من الغالفه عجیباً جّداً!

2( یعیش هذا الّسمک داِخَل ُحفرٍة صغیرٍة ثّم یخُرُج ِمن ِغالفه خروجاً عجیباً!

3( هذه الّسمکة قد تعیُش داِخل الحفرة الّصغیرة و تُخِرُج نفَسها ِمن الِغالف إخراجاً عجیباً!

4( هذا سمٌک و یعیُش فی داِخل تلک الحفرة الّصغیرة ثّم یَخرُج ِمن غالِفه باإلعجاب!

62- »هر لحظه از عمر ما معدنی است که در طول زندگی فقط یک بار استخراج می شود!«:

1( کّل لحظة ِمن عمرنا َمنجٌم ال یُستخَرج طول الحیاة إاّل مرًّة واحدًة!                  2( لحظات عمرنا کلّها کَمنجٍم یُستخَرج طول الحیاة مرًّة واحدًة فقط!

3( أّی لحظة من عمرنا َمنجٌم مل یُستخَرج خالل حیاتنا إاّل مرًّة واحدًة!                   4( لکّل لحظات عمرنا َمنجٌم اُستخرج فی طول الحیاة مرًّة واحدًة فقط!

63- »مزدوران دشمن در پراکندن اختالف بین مردم تالش می کنند!«:

1( عمیل األعداِء یُحاوُل بَثَّ بیَن الّناِس!                                                        2( علامء العدّو یَسَعوَن انتشار االختالف بین الّناس! 

3( ُعمالء العدّو یُحاولُون بَّث الخالف بیَن الّناس!                                            4( عمالء األعداء یجتهدون نش التّفرّق بین الّناس!

64 – »آفتاب پرست می تواند چشامنش را بچرخاند بدون این که رسش حرکت کند!«:

1( الحرباء تستطیع أن تُدیر عیونها دون أن تُحرِّک رأسها!                                 2( الحرباء تقدر علی تَحریک رأسها دون أن تَدوُر عیونها!

3( الحرباء تستطیع أن تُدیر عینیها دون أن یتحرَّک رأسها!                                 4( تَدوُر عیون الحرباء دون أن تتحرَّک رأسها!

65 – »دوست داشتیم که انشای خود را درباره کارهای مجاهدان بنویسیم، پس معلم با خواسته ما موافقت کرد!« عّین التعریب الصحیح:

1( کُّنا نُِحبُّ أْن نَکتَُب إنشاَءنا َحوَل أعامِل املجاِهداِت، فَوافََقت املُدرَِّسُة علَی طَلَِبنا!

2( نُِحبُّ أْن نکتَُب إنشاَءنا حوَل اُمور املُجاِهدین، فَوافََق املُعلُِّم علی طَلَِبهم!

3( کانُوا یُِحبُّوَن أْن یَکتُبُوا إنشاء حوَل أعامِل املجاِهدیَن، فَوافََق املُعلُِّم علَی طَلَِبهم!

4( کُّنا نُِحبُّ أْن نَکتَُب إنشاَءنا حوَل اُموِر املجاِهداِت، فَوافَْقنا املُعلّمَة علی طَلَِبنا!

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

لْنا الحفلة ملّدة شهرین لِمشارکة جمیع األصدقاء! ل الحفلة ملّدة شهرین لیُشارک فیها األصدقاء کلّهم!              2( قَرَّرنا أن أجَّ 1( کاَن عزُمنا أن نُؤجِّ

ل الحفلة ملّدة شهرین حتّی یشارک فیها جمیُع أصدقائنا! ل حفلتنا لعّدة أشهر لیُشارک کُل أصدقائنا فیها!                        4( قَرَّرنا أن نُؤجِّ 3( َعزَمنا أن نُؤجِّ

67 – »درب مدرسه ما در ساعت 7 صبح برای دانش آموزان باز می شود.«:

1( باب مدرستنا یَْفتح فی سبع ساعات فی الصباح للطاّلِب!                              2( باب مدرستنا مفتوٌح فی صباح الساعة السابعة للتالمیذ!

3( فُتحت مدرستنا فی الساعة السابعة صباحاً للطاّلب!                                    4( یُفتح باب مدرستنا فی الساعة السابعة صباحاً للطّالبات!

68 – »قبل از رسیدن دو قبیله، تنگه با سّدی بزرگ بسته شد.«:

1( أَغلََق املضیَق القبیلتان قبل الوصوِل بسدٍّ عظیمٍة!                                       2( اُْغلَِق املضیُق بسدٍّ عظیٍم قبل وصوِل القبیلتین!

3( أْغلََق املضیُق قبل وصوِل هاتین القبیلتین بسدٍّ عظیٍم!                                 4( قبل وصوٍل القبیلتین اٌغلقوا املضیق ِبسدهم العظیم!
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69 – »شاعران قصائدی را هنگام دیدن آفرینش خداوند می رسودند.«:

َعراء قصائد عند رؤیة مخلوقات اللِه. عراء أنَْشدوا قصائدات عند مشاهدة َخلْق الله.1( کان یُْنِشدون الشُّ 2( کان الشُّ

عراء قصائد حینام شاَهدوا َخلْق الله. عراء کانوا یُنِشدوَن قصائد عند مشاهدة َخلْق الله.3( قد یُنشد الشُّ 4( الشُّ

70 – »اردک، غده ای طبیعی نزدیک دمش دارد که روغن خاصی را در بر می گیرد!«:

1( للبطّة غّدة طبیعیّة بالقرب ِمن َذنَبها تَحتَِوی َزیتاً خاصاً!                               2( للبطة ُغَدد طبیعیّة بالقرب ِمن َذنبها تَحتَوی ُزیوتاً خاصة!

3( البطة صاحب الغّدة الطبیعیّة بالقرب ِمن َذنَبه مَتتلُک َزیتاً خاّصة!                  4( غدد طبیعّی فی البطّة بالقرب ِمن َذنَبها مَتتلُک َزیتاً خاّصاً!

71 – »دشمن آتش جنگ را شعله ور کرد و کتابخانه های ما را ویران کرد!«؛ عّین الّصحیَح:

بَت َمکباتنا! 1( أشَعَل العدوُّ ناَر الحرِب و َخرََّب َمکتباتنا!        2( العدوُّ أشَعلَت ناَر الحرِب و َخرَّ

بوا َمکتباتنا! 3( أشَعَل العدوُّ ناَر الحروِب و َخرََّب َمکتباتنا!                   4( أشَعَل األعداُء ناَر الحرِب و َخرَّ

72 – »پندهای لقامن حکیم از الگوهای تربیتی ارزشمند است که به وسیله آن ها همه جوانان هدایت می شوند!« :

1( لِلقامن الحکیم املواعظ الّتی ِمن النامذج الرتبویّة القیّمة یهدی جمیع الَشباب!

2( مواعظ لقامن حکیم ِمن األمثال الرّتبویَة الغالیة الّتی یهتدی ِبها کّل شبابنا!

3( یهتدی کّل الّشباب مِبواعظ لقامن الحکیم الّتی ِمن الّنامذج الرّتبویّة القیّمة!

4( مواعظ لقامن الحکیم من الّنامذج الرتبویّة القیّمة التی یهتدی ِبها کّل الّشباب!

حیح فی التَّعریب: 73 – »هر کس به آداِب یاد دادن و یاد گرفنت پایبند باشد، موفق می شود!« عین الصَّ

2( َمن التزََم بآداِب التعلُّم و التَّعلیِم نجَح!1( َمن یلتزِم بآداِب التّعلیَم و التَّعلُّم فَینَجح!

4( َمن یلتزِموا بآداِب التَّعلیِم و التَّعلُِّم ینجُحوا!3( َمن یلتزِم بآداِب التَّعلیِم و التَّعلُِّم یَنَجح!

74 – »اگر از واقعیت فرار کنی، با سختی های بسیاری در زندگیت رو به رو خواهی شد!« عّین التعریب الصحیح:

1( إْن َهَربِْت ِمَن الواقع فََسْوَف تُواجهیَن ُصُعوباٍت کَثیرة فی َحیاتِِک!                 2( ِعنَدما تَهرُُب ِمن الواقع َسوَف تُواِجُه َشدائَد کَثیرًة فی حیاتَِک!

3( إْن تَْهُربی ِمَن الواقع فستَُواِجهیَن ُصعوباٍت أکرَث فی الْحیاِة!                           4( إذا َهربَت ِمَن الواقع فََستُواِجُه َشدائَد أکرَث ِفی َحیاتَِک!

75 – »کارمندی که تجربه اندکی دارد، نزد مدیر آمد تا روش کارش را یاد بگیرد!« عّین التعریب الصحیح:

1( جاءت ُموظّفٌة لها تَجربٌة إلی ُمدیٍر حتّی تَُعلَم اُسلوَب الَعَمل!                        2( الْموظّفُة الّتی لَیَست ِعنَدها تَجربُة جادت إلی املُدیِر لِتَتَعلََّم اسلوَب َعَملِها!

3( جاء موظُّف کاَن لَه تَجربٌة قَلیلًَة عنَد املُدیر لِیُعلَّم اسلوَب َعَملِه!                    4( جاء موظٌّف لَُه تَجربٌة قلیلٌة ِعنَد املُدیر لِیَتََعلَّم اسلوَب َعَملِه!

76 – »من منی پرستم آن چه را که آن ها می پرستند و شام نیز پرستنده ی معبودهای آنان نباشید« 

1( أنا ال أعبد ما تعبدون و أنتم ال تکونوا عابدی معبوداتهم أیضاً.                      2( أنا ال أعبد ما یعبدون و أنتم ال تکونا عابدی معبوداتهم أیضاً.

3( أنا لن أعبد ما یعبدون و أنتم ال تکونون أیضاً عابدی معبوداتهم.                    4( أنا ال أعبد ما تعبدون و أنتم ال تکونون عابدی معبوداتهم أیضاً.

77 – »امسال نتوانستم در هیچ هامیشی جز هامیش ادبّیات عربی رشکت کنم!« عّین التعریب الصحیح:

1( ما استطعُت أن اُشارک فی هذا العام فی أّی الّندوة إال األدب العربی!      2( مل أستِطع هذه الّسنة أن أشارک فی أّی ندوٍة إال ندوة األدب العربی!

3( لن أستطیع أن أکون حارضاً فی هذه الّسنة فی أّی الندوة إال األدب العربی!      4( ال أستطیع فی هذا العام أن أکون حارضاً فی أّی ندوٍة إال ندوة األدب العربی!
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69 – »شاعران قصائدی را هنگام دیدن آفرینش خداوند می رسودند.«:

َعراء قصائد عند رؤیة مخلوقات اللِه. عراء أنَْشدوا قصائدات عند مشاهدة َخلْق الله.1( کان یُْنِشدون الشُّ 2( کان الشُّ

عراء قصائد حینام شاَهدوا َخلْق الله. عراء کانوا یُنِشدوَن قصائد عند مشاهدة َخلْق الله.3( قد یُنشد الشُّ 4( الشُّ

70 – »اردک، غده ای طبیعی نزدیک دمش دارد که روغن خاصی را در بر می گیرد!«:

1( للبطّة غّدة طبیعیّة بالقرب ِمن َذنَبها تَحتَِوی َزیتاً خاصاً!                               2( للبطة ُغَدد طبیعیّة بالقرب ِمن َذنبها تَحتَوی ُزیوتاً خاصة!

3( البطة صاحب الغّدة الطبیعیّة بالقرب ِمن َذنَبه مَتتلُک َزیتاً خاّصة!                  4( غدد طبیعّی فی البطّة بالقرب ِمن َذنَبها مَتتلُک َزیتاً خاّصاً!

71 – »دشمن آتش جنگ را شعله ور کرد و کتابخانه های ما را ویران کرد!«؛ عّین الّصحیَح:

بَت َمکباتنا! 1( أشَعَل العدوُّ ناَر الحرِب و َخرََّب َمکتباتنا!        2( العدوُّ أشَعلَت ناَر الحرِب و َخرَّ

بوا َمکتباتنا! 3( أشَعَل العدوُّ ناَر الحروِب و َخرََّب َمکتباتنا!                   4( أشَعَل األعداُء ناَر الحرِب و َخرَّ

72 – »پندهای لقامن حکیم از الگوهای تربیتی ارزشمند است که به وسیله آن ها همه جوانان هدایت می شوند!« :

1( لِلقامن الحکیم املواعظ الّتی ِمن النامذج الرتبویّة القیّمة یهدی جمیع الَشباب!

2( مواعظ لقامن حکیم ِمن األمثال الرّتبویَة الغالیة الّتی یهتدی ِبها کّل شبابنا!

3( یهتدی کّل الّشباب مِبواعظ لقامن الحکیم الّتی ِمن الّنامذج الرّتبویّة القیّمة!

4( مواعظ لقامن الحکیم من الّنامذج الرتبویّة القیّمة التی یهتدی ِبها کّل الّشباب!

حیح فی التَّعریب: 73 – »هر کس به آداِب یاد دادن و یاد گرفنت پایبند باشد، موفق می شود!« عین الصَّ

2( َمن التزََم بآداِب التعلُّم و التَّعلیِم نجَح!1( َمن یلتزِم بآداِب التّعلیَم و التَّعلُّم فَینَجح!

4( َمن یلتزِموا بآداِب التَّعلیِم و التَّعلُِّم ینجُحوا!3( َمن یلتزِم بآداِب التَّعلیِم و التَّعلُِّم یَنَجح!

74 – »اگر از واقعیت فرار کنی، با سختی های بسیاری در زندگیت رو به رو خواهی شد!« عّین التعریب الصحیح:

1( إْن َهَربِْت ِمَن الواقع فََسْوَف تُواجهیَن ُصُعوباٍت کَثیرة فی َحیاتِِک!                 2( ِعنَدما تَهرُُب ِمن الواقع َسوَف تُواِجُه َشدائَد کَثیرًة فی حیاتَِک!

3( إْن تَْهُربی ِمَن الواقع فستَُواِجهیَن ُصعوباٍت أکرَث فی الْحیاِة!                           4( إذا َهربَت ِمَن الواقع فََستُواِجُه َشدائَد أکرَث ِفی َحیاتَِک!

75 – »کارمندی که تجربه اندکی دارد، نزد مدیر آمد تا روش کارش را یاد بگیرد!« عّین التعریب الصحیح:

1( جاءت ُموظّفٌة لها تَجربٌة إلی ُمدیٍر حتّی تَُعلَم اُسلوَب الَعَمل!                        2( الْموظّفُة الّتی لَیَست ِعنَدها تَجربُة جادت إلی املُدیِر لِتَتَعلََّم اسلوَب َعَملِها!

3( جاء موظُّف کاَن لَه تَجربٌة قَلیلًَة عنَد املُدیر لِیُعلَّم اسلوَب َعَملِه!                    4( جاء موظٌّف لَُه تَجربٌة قلیلٌة ِعنَد املُدیر لِیَتََعلَّم اسلوَب َعَملِه!

76 – »من منی پرستم آن چه را که آن ها می پرستند و شام نیز پرستنده ی معبودهای آنان نباشید« 

1( أنا ال أعبد ما تعبدون و أنتم ال تکونوا عابدی معبوداتهم أیضاً.                      2( أنا ال أعبد ما یعبدون و أنتم ال تکونا عابدی معبوداتهم أیضاً.

3( أنا لن أعبد ما یعبدون و أنتم ال تکونون أیضاً عابدی معبوداتهم.                    4( أنا ال أعبد ما تعبدون و أنتم ال تکونون عابدی معبوداتهم أیضاً.

77 – »امسال نتوانستم در هیچ هامیشی جز هامیش ادبّیات عربی رشکت کنم!« عّین التعریب الصحیح:

1( ما استطعُت أن اُشارک فی هذا العام فی أّی الّندوة إال األدب العربی!      2( مل أستِطع هذه الّسنة أن أشارک فی أّی ندوٍة إال ندوة األدب العربی!

3( لن أستطیع أن أکون حارضاً فی هذه الّسنة فی أّی الندوة إال األدب العربی!      4( ال أستطیع فی هذا العام أن أکون حارضاً فی أّی ندوٍة إال ندوة األدب العربی!
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78 – »بر ماست که بدانیم تبادل کلامت بین زبان ها در جهان امری طبیعی است!« عّین التعریب الصحیح:

! 1( یجب أن نعلم أّن مبادلة الکلامت أمر طبیعّی بین لغات العامل!                      2( علینا أن نفهم أّن مبادلة الکلامت فی لغات العامل أمر طبیعیُّ

! 3( یجب أن نفهم أّن تبدیل املفردات بین اللّغات أمر عادّی فی العامل!                 4( علینا أن نعلم أّن تبادل املفردات بین اللّغات فی العامل أمر طبیعیُّ

79 – »چه قدر مؤمنان از بدی ها دورند اگر مواظف کارهای خود باشند!«. عّین الّصحیح:

1( ما أبعد املؤمنون عن اإلساءة إن حافظوا علی أعاملهم!                                 2( ما أبعد املؤمنین عن الّسیئات إن یحافظوا علی أعاملهم!

3( ما أبعدت املؤمنات عن الّسیّئة إن حافظن علی أعاملهّن!                              4( ما أبعدت املؤمنات عن الّسیئات إن یحافظن علی أعاملهّن!

80 – »ای کاش تاشاگران فقط تیم خود را تشویق کنند!«:

2( لیت املتفرّجین ال یشّجعون إاّل فریقهم! 1( لعّل املتفرّجون ملن یشّجعوا إاّل فریقهم! 

4( لیت یشّجع املتفرّجین فریقهم فقط!3( یا لیت املتفرّجین شّجعوا إاّل فریقهم! 

  

81 – »چشامن ما تقریباً دارای 280 میلیون گیرنده ی حساس به نور و یک میلیون بافت عصبی است!«

! 1( إّن عینینا لهام مائتان و مثانون ملیون مستقبل یکون حّساساً أمام الّضوء تقریباً و ملیون لیٍف عصبیٍّ

! 2( یکون عدُد املستقبل الحّساس للنور فی أعیننا مائتین و مثانین َملیوناً تقریباً و َملیون لیٍف عصبیٍّ

3( یکون لعیوننا مائتان و مثانون ملیون مستقبل یکون حّساساً مقابل النور و َملیون لیف تقریباً!

4( إّن لعینینا مائتین و مثانین ملیون ُمستقبٍل حّساس للّضوء و ملیوَن لیٍف عصبیٍّ تقریباً!

82 – »بادهای شدیدی وزید و خانه ای را در کنار ساحل ویران کرد!« عّین التعریب الصحیح:

1( عصفت ریح شدیدة خّربت الدار الّتی جنب شاطئ!                                   2( الریاح الشدیدة عصفت و خّربت داراً فی جنب شاطئ!

3( عصف ریاح شدیدة و خّربت بیتاً جنب الشاطئ!                                       4( الریح الشدیدة عصفت خّربت البیت الّذی جنب الشاطئ!

83 – »خّفاش تنها حیوان پستانداری است که قادر به پرواز می باشد!« عّین الصحیح فی التعریب:

1( الخّفاش الّذی حیوان لبون وحید و هو قادر علی الطّیران!                            2( الحیوان الوحید اللّبون ال یقدر علی الطّیران هو الّخفاش!

3( الخّفاش هو الحیوان اللّبون الوحید الّذی یَقدر علی الطّیران!                         4( الحیوان اللّبون الوحید و هو قادر علی الطّیران لیس الخّفاش!

84 – »باهوش ترین مؤمنان کسانی اند که نعمت های زندگی را بسیار یاد می کنند و برای عبادت، بهرت از دیگران از آن ها بهره می برند!« عّین الصحیح فی التعریب:

1( أذکی املؤمنین هم الّذین یتذکّرون نعم الحیاة کثیراً و یتمتّعون بها أحسن من اآلخرین للعبادة!

2( أحسن املؤمنین ذکاوة من یتذکّر نعامت الحیاة جّداً و یستفید منها أفضل من اآلخرین تعبّداً!

3( إّن أذکی املؤمنات هّن الالتی یتذکّرن أنعم الحیاة الکثیرة و یتمتّعن بها متتّعاً أکرث للعبادة من الّسائرین!

4( أفضل املؤمنات ذکاوة هی الالتی متذکّرات نعمة الحیاة و یستفدن استفادة أحسن من الّسائرین فی العبادات!

85 – »بزرگان بیان کرده اند که به کار بردن عقل در امور از نشانه های خردمندی است!« عّین التعریب الصحیح:

1( إّن العظامء بیّنوا أّن استعامل العقل فی االمور من عالمات التعّقل!                 2( إّن کبارنا من العلامء رشحوا لنا أّن التمتّع بالعقل من آثار التدبر لنا!

3( بیّن العلامء أّن االستعامل من قّوة العقل فی االمور من میزات التأّمل!             4( العظامء تبیّن أّن االستفادة من الفکر فی األعامل عالمة من عالمات التفّکر!
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86 – »برایت دعا می کنم که اگر ناراحت بودی دستی بیاید که یاریت کند، و آن فقط دست خداست!«

1( اُدعو لک إن کنت محزوناً تأِت یٌد تنرصک، و لیست هی إال ید الله!                2( اُطلب لک من الله إن تکن حزیناً تأتی ید تساعدک، و هو یدالله فقط!

3( أدعو لک إذا تکون محزوناً تجیء بیٍد تساعدک، و ال هو أال ید الله!                4( أطلب لک إذا کنت فی حزٍن جاَءت یٌد بنرصک، و لیس إال ید الله!

87 – »این دو مسافر با تأخیر به فرودگاه رسیدند ولی سوار هواپیام شدند!« عّین الصحیح فی التعریب:

1( وصال هذان مسافران إلی مطار بتأخیر و لکن رکبا الطّائرة!                           2( وصلتا هاتان املسافران إلی مطار بتأخیر و لکن رکبتا طائرة!

ریِن و لکّنهام َرکبا طائرة! ریِن و لکّنهام َرکبا الطّائرة!                   4( وصلت هاتان املسافرتان إلی املطار متأخِّ 3( وصل هذان املسافران إلی املطار متأخِّ

88 – »به روستایی مسافرت کردم که تصویر آن را در ایّام کودکی ام دیده بودم!« عّین الصحیح فی التعریب:

1( قد سفرت إلی قریة و کنت رأیت تصویرها فی ایّام الّصغر!                           2( قد سافرت إلی القریة و رأیت تصویرها فی أیّام الّصغر!

3( سافرت إلی قریة شاهدت صورتها أیّام ِصغری!                                           4( سفرت إلی القریة الّتی کنت شاهدت صورتها أیّام ِصغری!

89 – »ماهیهای درخشنده تاریکی دریا را به روزی روشن تبدیل می کنند!« عّین التعریب الصحیح:

1( تُحّول السمک املضیء ظلامت البحر إلی نهار مضیء!                                  2( تُحوِّل األسامک املضیئة ظالم البحر إلی نهار مضیء!

3( السمک املضیء یبّدل ظالم البحار إلی النهار املضیء!                                   4( األسامک املضیئة تبّدل ظلامت البحار إلی النهار املضیء!

90 – »ماهیان در دریاها زندگی می کنند و آنها را انواعی مختلف است!«. عّین الصحیح فی التعریب:

1( یعیش السمک فی البحار و عنده مختلف األنواع!                                      2( تعیش األسامک فی البحار و لها أنواع مختلفة!

3( األسامک تعیش فی البحر و عندها أنواع مختلفة!                                       4( الّسمک یعیش فی البحر و فیه مختلفة األنواع!

91 – عّین التعریب الصحیح: »آن پس به دیگران سالم کردم سپس پدرش او را نزد خود نشاند!« 

1( َسلََّم ذلک اإلبُن َعلَی اآلَخریَن ثُمَّ أْجلََسُه والُِدُه عنَده!                       2( َسلََّم ذلک اإلبُن َعلَی اآلِخریَن ثُمَّ َجلََسُه والُِدُه عنَده! 

3( َسلََّم ذلک األبُن َعلَی اآلِخریَن فَأْجلََسها والَده عندها!                       4( َسلََّم ذلک اإلبُن َعلَی اآلِخریَن فأْجلََسُه والُده عنَده!

92 – »در درس فیزیک یکی از دانش آموزان از استاد درخواست کرد: لطفاً قانون نسبّیت انیشتین را برای ما توضیح بده!«

1( فی درس علم الفیزیاء قال أحد التالمیذ: أیّها املدرّس من فضلک أوِضحی لنا قانون النسبیّة!

ح لنا قانون النسبیّة ألنشتین! 2( احٌد فی الطاّلب طَلَب من االستاذ فی درس الفیزیاء: رجاء َوضِّ

3( فی الدرس الفیزیاء طَلَب من األستاذ تلمیذ: أوضح لزمالئک قانون نسبیّة أنشتین!

ح رجاًء قانون النسبیّة ألنشتین لنا! 4( سأل اُستاد أحداً من التالمیذ فی درس الفیزیاء: َوضِّ

93 – »تجربه ها ثابت کرده است که عسل غذایی سودمند و نیروبخش است« عّین الصحیح فی التعریب:

ُط! 1( کانت قد أثبتِت التّجارُب بأّن الَعَسَل ِغذاٌء ُمفیٌد و نَشیُط!                             2( قد أثبَِت التجارُب بأّن الَعَسَل ِغذاٌء َحَسُن و ُمنشِّ

ُط! ُط!                                     4( قد أثبَِت التجارَب بأّن الَعَسَل ِغذاٌء َحَسُن و ُمَنشِّ 3( قد أثبََت التجارُب بأّن الَعَسَل غذاٌء َحَسُن و ُمَنشِّ
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86 – »برایت دعا می کنم که اگر ناراحت بودی دستی بیاید که یاریت کند، و آن فقط دست خداست!«

1( اُدعو لک إن کنت محزوناً تأِت یٌد تنرصک، و لیست هی إال ید الله!                2( اُطلب لک من الله إن تکن حزیناً تأتی ید تساعدک، و هو یدالله فقط!

3( أدعو لک إذا تکون محزوناً تجیء بیٍد تساعدک، و ال هو أال ید الله!                4( أطلب لک إذا کنت فی حزٍن جاَءت یٌد بنرصک، و لیس إال ید الله!

87 – »این دو مسافر با تأخیر به فرودگاه رسیدند ولی سوار هواپیام شدند!« عّین الصحیح فی التعریب:

1( وصال هذان مسافران إلی مطار بتأخیر و لکن رکبا الطّائرة!                           2( وصلتا هاتان املسافران إلی مطار بتأخیر و لکن رکبتا طائرة!

ریِن و لکّنهام َرکبا طائرة! ریِن و لکّنهام َرکبا الطّائرة!                   4( وصلت هاتان املسافرتان إلی املطار متأخِّ 3( وصل هذان املسافران إلی املطار متأخِّ

88 – »به روستایی مسافرت کردم که تصویر آن را در ایّام کودکی ام دیده بودم!« عّین الصحیح فی التعریب:

1( قد سفرت إلی قریة و کنت رأیت تصویرها فی ایّام الّصغر!                           2( قد سافرت إلی القریة و رأیت تصویرها فی أیّام الّصغر!

3( سافرت إلی قریة شاهدت صورتها أیّام ِصغری!                                           4( سفرت إلی القریة الّتی کنت شاهدت صورتها أیّام ِصغری!

89 – »ماهیهای درخشنده تاریکی دریا را به روزی روشن تبدیل می کنند!« عّین التعریب الصحیح:

1( تُحّول السمک املضیء ظلامت البحر إلی نهار مضیء!                                  2( تُحوِّل األسامک املضیئة ظالم البحر إلی نهار مضیء!

3( السمک املضیء یبّدل ظالم البحار إلی النهار املضیء!                                   4( األسامک املضیئة تبّدل ظلامت البحار إلی النهار املضیء!

90 – »ماهیان در دریاها زندگی می کنند و آنها را انواعی مختلف است!«. عّین الصحیح فی التعریب:

1( یعیش السمک فی البحار و عنده مختلف األنواع!                                      2( تعیش األسامک فی البحار و لها أنواع مختلفة!

3( األسامک تعیش فی البحر و عندها أنواع مختلفة!                                       4( الّسمک یعیش فی البحر و فیه مختلفة األنواع!

91 – عّین التعریب الصحیح: »آن پس به دیگران سالم کردم سپس پدرش او را نزد خود نشاند!« 

1( َسلََّم ذلک اإلبُن َعلَی اآلَخریَن ثُمَّ أْجلََسُه والُِدُه عنَده!                       2( َسلََّم ذلک اإلبُن َعلَی اآلِخریَن ثُمَّ َجلََسُه والُِدُه عنَده! 

3( َسلََّم ذلک األبُن َعلَی اآلِخریَن فَأْجلََسها والَده عندها!                       4( َسلََّم ذلک اإلبُن َعلَی اآلِخریَن فأْجلََسُه والُده عنَده!

92 – »در درس فیزیک یکی از دانش آموزان از استاد درخواست کرد: لطفاً قانون نسبّیت انیشتین را برای ما توضیح بده!«

1( فی درس علم الفیزیاء قال أحد التالمیذ: أیّها املدرّس من فضلک أوِضحی لنا قانون النسبیّة!

ح لنا قانون النسبیّة ألنشتین! 2( احٌد فی الطاّلب طَلَب من االستاذ فی درس الفیزیاء: رجاء َوضِّ

3( فی الدرس الفیزیاء طَلَب من األستاذ تلمیذ: أوضح لزمالئک قانون نسبیّة أنشتین!

ح رجاًء قانون النسبیّة ألنشتین لنا! 4( سأل اُستاد أحداً من التالمیذ فی درس الفیزیاء: َوضِّ

93 – »تجربه ها ثابت کرده است که عسل غذایی سودمند و نیروبخش است« عّین الصحیح فی التعریب:

ُط! 1( کانت قد أثبتِت التّجارُب بأّن الَعَسَل ِغذاٌء ُمفیٌد و نَشیُط!                             2( قد أثبَِت التجارُب بأّن الَعَسَل ِغذاٌء َحَسُن و ُمنشِّ

ُط! ُط!                                     4( قد أثبَِت التجارَب بأّن الَعَسَل ِغذاٌء َحَسُن و ُمَنشِّ 3( قد أثبََت التجارُب بأّن الَعَسَل غذاٌء َحَسُن و ُمَنشِّ
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94 – »هیچ فقری شدیدتر از جهل نیست و هیچ عبادتی چون تفکّر نیست!«: عّین الصحیح:

1( لیس الفقر أشّد من الجهل و لیس للعبد مثل التفّکر!                                   2( لیس للفقر شّدة الجهالة و لیس للعبادة مثل تفّکر!

3( ال فقر أشّد من الجهل و ال عبادة مثل التفّکر!                                            4( ال فقر أسوأ من الجهالة و ال عبادة من دون تفّکر!

95 – »هر کس علمی را بیاموزاند او را پاداش کسی است که بدان عمل کرده است!«. عّین الصحیح:

1( من یُعلِّم العلم، أجر َمن یعمل به!                         2( من الّذی یعلّم أحداً، له أجر العامل به!

3( من علَّم علامً، فله أجر َمن عمل به!                                                         4( من الّذی علّم أحداً، فله أجر ذلک العامل!

96 – »هر چه را دنیای خویش بکاری آن را در آخرت خود درو می کنی!«:

1( ما تزرع فی دنیاک تحصده فی آخرتک!                                                   2( إن تزرع فی دنیاک تحصد ذلک فی آخرتک!

3( إذا تزرع فی الدنیا لک ستحصد فی اآلخرة لک!                                          4( ما تزرع فی الدنیا لک ستحصد ذلک فی اآلخرة لک!

97 – »دانش آموزان تالشگر روز جشن در مدرسه تشویق می شوند!«:

ُع الطّالباُت املجّداُت فی یوم الحفلة فی املدرسِة! عوَن فی یوم الحفلة فی املدرسِة!                             2( تَُشجَّ 1( الطاّلب املجتهدون یَُشجِّ

ُع فی یوم الحفلة فی مدرستنا!                                   4( َشجِّعت التلمیذاُت املجتهداُت فی یوم الحفلة فی املدرسِة! 3( التالمیُذ املجّدوَن یَُشجِّ

98 – »هر کس بخواهد قوی ترین مردم بشود باید بر پروردگار خود توکّل کند!« عّین الصحیح فی التعریب:

1( من أراد أن یصبح أقوی الّناس فلیتو کّل علی ربّه!                                       2( کّل من أرد أن یکون أقوی بین الّناس فلیتو کّل علی الله!

3( من شاء أن یصیر أقوی من بین الّناس یجب أن یتوکّل علی إلهه!                    4( کّل من شاء أن یصیر أقوی بین الّناس یجب علیه أن یتوکّل علی الله!

99 – »برو و این داروها را از داروخانه ای که در انتهای آن خیابان است بگیر!« عّین التعریب الصحیح:

1( اِذهب و ُخذ هذه أدویة من صیدلیّة تقع فی آخر هذا الشارع!                     2( اِذهبی و استلمی تلک األدویة من صیدلیة فی آخر ذلک شارع!

3( اِذهب و استلم هذه األدویة من الصیدلیّة الّتی فی نهایة ذلک الشارع!          4( اِذهبی و ُخذی تلک أدویة من الصیدلیة وقعت فی نهایة هذا الشارع!

100 – »در زبان عربی صدها کلمه معرّب وجود دارد که ریشه فارسی دارند!« عّین التعریب الصحیح:

1( فی العربیّة من املعّربات ذات اُصول فارسیّة!                                             2( موجود فی اللغة املئات من املعّربات أصلها فارسّی!

3( تکون مئات الکلامت املعّربة فی العربیّة اُصولها من اللغة الفارسیّة!                4( فی اللّغة العربیّة مئات الکلامت املعّربة ذات أصل فارسّی!

101 – »گفتند، ایامن آوردیم! بگوئید: ایامن نیاورده اید، بگوئید: اسالم آوردیم!« عّین التعریب الصحیح:

2( قاال: آمّنا! قولوا: ما آمّنا، قولوا: سلّمنا!1( قالوا: آمنوا! قولوا: مل تؤمنوا، قولوا: سلّمنا!ف

4( قالوا: آمّنا! قولوا: مل تؤمنوا، قولوا: أسلمنا!3( قلتم: آمنوا! قولوا: ما آمنتم، قولوا: أسلمنا!

102 – »امتحان، دانش آموزان را در یادگیری درسها کمک می کند!« عّین التعریب الصحیح:

1( االمتحان یُساعد للطالب لتعلیم دروسهم!                        2( تُساعد االمتحانات الطالب فی تعلّم الدروس!

3( االمتحان یُساعد الطالب لتعلّم الدروس!                        4( یُساعد االمتحانات الطالب فی تعلیم دروسهم!
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103 – »دلفین از حیوانات پستاندار است و وزن او تقریباً به دو برابر وزن انسان می رسد!« عّین الصحیح 

1( الدلفین حیوان لبون، و هو فی الوزن تقریباً أضعاف من وزن اإلنسان!            2( إّن الدلفین الحیوان اللّبون، و وزنه یبلغ تقریباً ضعفین وزن اإلنسان!

3( الدلفین من الحیوانات اللّبونة، و یبلغ وزنه ضعفی وزن اإلنسان تقریباً!           4( إّن الدلفین من الحیوانات لبونة، و الوزن یبلغ أضعاف وزن اإلنسان تقریباً!

104 – »بسیاری از کلامت فارسی از دوران جاهلی وارد زبان عربی شده بود!« عّین التعریب الصحیح:

1( أکرث مفردات اللّغة الفارسیة کانت تدخل اللّغة العربیة منذ دوران الجاهلی!

2( إّن أکرث مفردات اللّغة الفارسیة کانت قد دخلت فی العربیة من دوران الجاهلی!

3( إّن کثیراً من املفردات الفارسیة کانت قد دخلت اللّغة العربیة منذ العرص الجاهلی!

4( کانت تدخل الکثیر من مفردات الفارسیة فی اللّغة العربیة من العرص الجاهلی!

105 – »ساعت هفت صبح ده گردشگر در سالن فرودگاه حارض شدند و بلیت های خود را به پلیس دادند!«:

موا بطاقاتهم للشطّی! 1( فی الساعة السابعة صباحاً حرض فی قاعة املطار عشة ُسیّاح و قَدَّ

2( فی الساعة السابعة صباحاً حرض فی قاعة املطار عشة سائحاً و قدموا جوازاتهم للشطی!

3( حرض عشة سیّاح فی الساعة التاسعة فی قاعة املطار و قّدموا البطاقات إلی الشطة!

4( حرض عش سائح فی الساعة التاسعة صباحاً فی قاعة املطار و قّدموا بطاقاتهم للشطّی!

106 – »به کسی که از او می آموزید و به او یاد می دهید احرتام بگذارید!« عّین التعریب الصحیح:

2( اِحرتِم من تَتََعلّموَن منه و تَُعلِّمونَُه!1( اِحرتِموا َمن تَتََعلّمون منه و تََعلَّموُه!

4( اِحرتِْمَن من تَتََعلِّْمَن منه و تَُعلَّْمنه!3( اِحرتاما من تَتَعلِامِن منهم و تَُعلاّمنهم!

107 –»کتابخانه جندی شاپور در استان خوزستان بزرگ تریِن کتابخانه های ایران بود!«:

1( کانت مکتبة جندی سابور فی محافظة خوزستان أکرب ِمن مکاتب ایران!          2( کانت مکتبة جندی سابور فی مدینة خوزستان أکرب مکتبة فی ایران!

3( کانت مکتبة جندی سابور فی مدینة خوزستان ِمن أکرب مکاتب فی ایران!        4( کانت مکتبة جندی سابور فی محافظة خوزستان أکرب مکاتب ایران!

108 –»غیبت کردن از گناهان بزرگ است که دوستان را پراکنده می کند و ایامن را از بین می برد!«

1( الغیبة من املعاصی الکبیرة التی تفرّق األصدقاء و تُزیل االیامن!                     2( االغتیاب ِمن ذنوب کبیرة تتفرّق األصدقاء و متحو إیامننا!

3( ِمن الذنوب التی تفرّق الصدیقین اغتیاب تخرّب االیامن!                              4( الغیبة تُعدَّ من املعاصی أثرها تفریق األصدقاء و إزالة االیامن!

109 – »سخن هم چون دوا است، کم آن نافع است و زیاد آن مرض!«:

1( التکلّم مثل الّدواء، القلیل منه ینفع و الکثیر یرّض!                                      2( الکالم کالّدواء، قلیله نافع و کثیره مرّض!

3( املکاملة کالّدواء، إن قّل نفع و إن کرث رّض!                                                 4( الحدیث مثل الّدواء، قلیله ینفعنا و الکثیر منه یرّض!

110 – عّین الصحیح فی التعریب: »این داور به دلیل آفساید تیم مدرسه ی ما سوت زد«

2( هذا الحکُم َصَفَر بَسبَِب تََسلُِّل فَریِق مدرسِتنا!1( َصَفَر هذا الَحکُم بَسبَِب تَُسلُِّل فَریِق مدرسِتنا!

4( َصَفَر الحکُم هذا بَسبَِب تَسلُِّل فَریِق مدرستَنا!3( َصَفَر هذا الَحکُم بَسبٍَب تَُسلُِّل فَریَق مدرستَنا!
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103 – »دلفین از حیوانات پستاندار است و وزن او تقریباً به دو برابر وزن انسان می رسد!« عّین الصحیح 

1( الدلفین حیوان لبون، و هو فی الوزن تقریباً أضعاف من وزن اإلنسان!            2( إّن الدلفین الحیوان اللّبون، و وزنه یبلغ تقریباً ضعفین وزن اإلنسان!

3( الدلفین من الحیوانات اللّبونة، و یبلغ وزنه ضعفی وزن اإلنسان تقریباً!           4( إّن الدلفین من الحیوانات لبونة، و الوزن یبلغ أضعاف وزن اإلنسان تقریباً!

104 – »بسیاری از کلامت فارسی از دوران جاهلی وارد زبان عربی شده بود!« عّین التعریب الصحیح:

1( أکرث مفردات اللّغة الفارسیة کانت تدخل اللّغة العربیة منذ دوران الجاهلی!

2( إّن أکرث مفردات اللّغة الفارسیة کانت قد دخلت فی العربیة من دوران الجاهلی!

3( إّن کثیراً من املفردات الفارسیة کانت قد دخلت اللّغة العربیة منذ العرص الجاهلی!

4( کانت تدخل الکثیر من مفردات الفارسیة فی اللّغة العربیة من العرص الجاهلی!

105 – »ساعت هفت صبح ده گردشگر در سالن فرودگاه حارض شدند و بلیت های خود را به پلیس دادند!«:

موا بطاقاتهم للشطّی! 1( فی الساعة السابعة صباحاً حرض فی قاعة املطار عشة ُسیّاح و قَدَّ

2( فی الساعة السابعة صباحاً حرض فی قاعة املطار عشة سائحاً و قدموا جوازاتهم للشطی!

3( حرض عشة سیّاح فی الساعة التاسعة فی قاعة املطار و قّدموا البطاقات إلی الشطة!

4( حرض عش سائح فی الساعة التاسعة صباحاً فی قاعة املطار و قّدموا بطاقاتهم للشطّی!

106 – »به کسی که از او می آموزید و به او یاد می دهید احرتام بگذارید!« عّین التعریب الصحیح:

2( اِحرتِم من تَتََعلّموَن منه و تَُعلِّمونَُه!1( اِحرتِموا َمن تَتََعلّمون منه و تََعلَّموُه!

4( اِحرتِْمَن من تَتََعلِّْمَن منه و تَُعلَّْمنه!3( اِحرتاما من تَتَعلِامِن منهم و تَُعلاّمنهم!

107 –»کتابخانه جندی شاپور در استان خوزستان بزرگ تریِن کتابخانه های ایران بود!«:

1( کانت مکتبة جندی سابور فی محافظة خوزستان أکرب ِمن مکاتب ایران!          2( کانت مکتبة جندی سابور فی مدینة خوزستان أکرب مکتبة فی ایران!

3( کانت مکتبة جندی سابور فی مدینة خوزستان ِمن أکرب مکاتب فی ایران!        4( کانت مکتبة جندی سابور فی محافظة خوزستان أکرب مکاتب ایران!

108 –»غیبت کردن از گناهان بزرگ است که دوستان را پراکنده می کند و ایامن را از بین می برد!«

1( الغیبة من املعاصی الکبیرة التی تفرّق األصدقاء و تُزیل االیامن!                     2( االغتیاب ِمن ذنوب کبیرة تتفرّق األصدقاء و متحو إیامننا!

3( ِمن الذنوب التی تفرّق الصدیقین اغتیاب تخرّب االیامن!                              4( الغیبة تُعدَّ من املعاصی أثرها تفریق األصدقاء و إزالة االیامن!

109 – »سخن هم چون دوا است، کم آن نافع است و زیاد آن مرض!«:

1( التکلّم مثل الّدواء، القلیل منه ینفع و الکثیر یرّض!                                      2( الکالم کالّدواء، قلیله نافع و کثیره مرّض!

3( املکاملة کالّدواء، إن قّل نفع و إن کرث رّض!                                                 4( الحدیث مثل الّدواء، قلیله ینفعنا و الکثیر منه یرّض!

110 – عّین الصحیح فی التعریب: »این داور به دلیل آفساید تیم مدرسه ی ما سوت زد«

2( هذا الحکُم َصَفَر بَسبَِب تََسلُِّل فَریِق مدرسِتنا!1( َصَفَر هذا الَحکُم بَسبَِب تَُسلُِّل فَریِق مدرسِتنا!

4( َصَفَر الحکُم هذا بَسبَِب تَسلُِّل فَریِق مدرستَنا!3( َصَفَر هذا الَحکُم بَسبٍَب تَُسلُِّل فَریَق مدرستَنا!
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111 – »دانشمندان رشته ی علوم انسانی مهندسان تدن ها و فرهنگ های جوامع انسانی هستند!«:

1( علامء فرع علوم اإلنسانیّة مهندسو الحضارات و الثقافات للجوامع االنسانیّة!

2( عاملو فرع علوم اإلنسانیّة مهندسو حضارات و ثقافات الجوامع االنسانّی!

3( علامء فروع العلوم االنسانّی مهندسون فی الحضارات و الثقافات للجوامع البشیّة!

4( العاملون فی فرع العلوم البشّی مهندسون فی الحضارات و الثقافات من الجوامع االنسانیّة!

112 – »آزادی اندیشه نخستین حّقی است که انسان به نگهداری از آن اقدام می کند.« عّین التعریب الصحیح:

1( أّول حّق یقوم االنسان بالحفاظ علیه هو حّق الحّریّة اإلعتقاد.                       2( اإلعتقاد الحرّی من الحقوق الّتی یحافظ االنسان علیه.

3( حّریة اإلعتقاد هی أّول حّق یقوم االنسان بالحفاظ علیها.                             4( أّول الحقوق الّذی یحفظه الّناس هی حّریة اإلعتقاد.

113 – »هنگامی که کودکان بازی می کردند، یکی از معلّامن به آنان هم چون پدر مهربان لبخند زد.«

1( ملّا کان األطفال یلعبون ابتسم أحد املعلّمین لهم ابتسامة األب الحنون.            2( ابتسم معلّم لألطفال کأب الرّحیم ملّا کانوا یلعبون.

3( حینام کان یلعب األطفال ضحک أحد املعلمون علیهم کاألب الحنون.              4( عندما کان األطفال یلعبون أحد املعلّمین ابتسم لهم ابتسامة أب الرؤوف.

114 – »والدین از فرزندانشان می خواهند که تکالیف درسی خود را انجام دهند!«:

1( إّن األبوین یریدون دامئاً من أبنائهم القیام بوظائفهم الدراسیّة!                      2( إّن الوالدین یطلبان من أوالدهام أن یقوما بواجباتهم الدراسیّة!

3( الوالدان یطلبان من أوالدهام العلم بوظائفهم الدرسیّة!                                4( األبوان یطلبان من أوالدهم أن یقوما بواجباتهم الدرسیّة!

115 – »این دانش آموزان بر توامنندی های خویش تکیه می کنند و از فرهنگ بیگانگان پیروی منی کنند!«:

1( اولئک طالب یعتمدون علی طاقاتهم و لن یحاکوا ثقافة األجانب!                  2( اولئک تالمیذ یتّکئون علی قدراتهم و ال یحاکون ثقافات األجانب!

3( هؤالء الطّالبات یعتمدن علی طاقاتهّن و ال یحاکین ثقافة األجانب!                 4( هؤالء التالمیذ یتوکّلون علی استطاعاتهم و مل یحاکوا ثقافات األجانب!

116 – »خدای من؛ برای تامی لحظاتی که تو با من بودی و من با تو نبودم مرا ببخش!«. عیّن الصحیح: یا إلهی؛ ....................

1( اِغفر لی لکّل اللّحضات الالتی تکون معی و ما أکون معک!                           2( اِستغفر لی لکّل لحظات الالتی تکون معی و لسُت معک!

3( اِغفر لی لکّل اللّحضات الّتی کنَت معی و ما کنُت معک!                              4( أستغفرک لکّل لحظات کنَت معی و لسُت معک!

117 – »فقط انسان ناتوان به یأس و نومیدی اجازه می دهد که در دلش نفوذ کند!«:

1( ال یأذن إال اإلنسان الضعیف للیأس و القنوط أن ال یترّسبا إلی قلبه!                2( إمّنا یسمح اإلنسان الضعیف للیأس و القنوط أن یترّسبا إلی قلبه!

3( إمّنا اإلنسان الضعیف یسمح للقلب أن یترّسب فیه الیأس و القنوط!                4( ال یأذن للیأس و القنوط أن یترّسبا فی القلب إال اإلنسان الضعیف!

118 – »برای موفقیت در زندگی جز ایامن به خدا هیچ وسیله ای نیست!«:

1( لیست وسیلة للّنجاح غیر ایامننا بالله!                                                     2( ال وسیلة الی الّنجاح فی الحیاة إال االیامن بالله!

3( إمّنا طریق النجاح هو االیامن بالله!                                                         4( ال یوجد سبب للّنجاح فی الحیاة إال االیامن بالله
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119 – »شعاع نوری که از هفت رنگ تشکیل می شود، رنگ هایش در اعامق دریا پنهان می گردد!«:

1( شعاع ضوئی تشّکل من األلوان السبّعة، ألوانه مخفیّة فی البحار العمیقة!

2( الّشعاع الضویئة تتشّکل من األلوان الّسابعة، یختفی لونه فی البحار العمیقة!

3( إّن الّشعاع الضوئیّة قد یتکّون من سبعة ألوان، ألوانه مخفیُّ فی عمق البحر!

4( إّن الّشعاع الضوئی الّذی یتکّون من سبعة ألوان، تختفی ألوانه فی أعامق البحر!

120 – »از دوستی با انسان دورو بپرهیز که او روزی تو را به بال دچار خواهد کرد!«:

1( اِحذر من الّذی یتلّون فی الحیاة فإنّه سیصیبک البالء یوماً!                           2( اِحذر ودَّ االمرئ املتلّون فإنّه سیصیبک بالبالء فی یوم!

3( اِجتنب من وّد امرئ یتلّون ألنّه فی یوم سیصیبک فی البالء!                         4( اِجتنب من ودِّ الذی متلّون إنّه سیصیبک یوماً فی البالء!

121 – »نزدیک بود با سهل انگاری و بی توجهی دوست وفادار خود را از دست بدهم!«:

1( کان قریباً أنّنی فقدت صدیقتی الوفیّة مع تقصیری و عدم توّجهی!                2( کان قریباً أن أفقد صدیقی الوفّی بالتقصیر و عدم الوّجه!

3( کدت أن أفقد صدیقی الوفّی باإلهامل و الغلفة!                                        4( کاد أن فقدت هذا الّصدیق الوفی بإهاملی و غفلتی!

122 – »دانش آموزان چه فعال اند وقتی رشایط برای خواندن درس ها آماده می شود«:

1( ما أنشطوا التالمیذ عندما تصبح الّشائط ملطالعة الّدروس مهیّأة.                    2( الطاّلب ما أنشطوا إذا تستعّد الّشائط ملطالعة الّدروس.

3( ما أنشط الطاّلب عندما تصبح الظّروف لقراءة الّدروس مستعّدة.                    4( إذا یصبح جمیع الظّروف لقراءة الّدروس مستعّداً فام أنشط الطاّلب.

123 – »حیوانی وجود دارد که رنگ خود را بر طبق محیطش تغییر داده و به این شیوه پنهان می شود و به صورت جالبی از خود دفاع می کند.«:

1( هناک حیوان یغیّر لونه علی حسب بیئته و یختفی بهذا األسلوب و یدافع عن نفسه دفاعاً رائعاً.

2( هناک حیوانات تغیّر لونها علی حسب بیتئها و تختفی بهذه األسلوب و تدافع عن نفسها دفاعاً.

3( یوجد حیوان یغیّر ألوانها علی حسب البیئته و تختفی بهذه الطریقة ثّم یُدافع عن نفسه دفاع الرائع.

4( هناک حیوان قادر علی تغییر لونها علی حسب املحیط و یختفی بهذه األسالیب فیدافع عن نفسه دفاعاً رائعاً.

124 – »این قوم پراکنده نیازمند رهربی هستند که همه آن ها را تحت رهربی خویش جمع کند!«:

1( القوم املتفرقون یحتاج بالقائد الّذی یجمعهم تحت قیادته الواحدة!                2( هؤالء القوم املتفرقون یحتاجون إلی قائد یجمع کلّهم تحت قیادته!

3( هذا قوم متفرقون یحتاجون بقائدهم إنّه یجمع کلّهم تحت قیادته!                4( القوم املتفرق یحتاج بقائٍد یجمعهم کلّهم تحت قیادة واحدة!

125 – »قرآن کتابی برای زندگی روزانه ی ماست و ما برای رسیدن به کامل به آن نیازمندیم!« عّین التعریب الصحیح:

1( القرآن کتاٌب لحیاتنا الیومیّة و نحن بحاجة إلیه للوصول إلی الکامل!               2( القرآن کتاٌب حیاتنا الیومیّة و نحن نحتاج إلیه فی وصول الکامل!

3( القرآن کتاٌب لنا لحیاة یومیّنا و نحن نحتاج إلیه للوصول إلی الکامل!               4( القرآن کتاٌب حیاة الیومیّة لنا و نحن بحاجة إلیه للحصول إلی الکامل!

126 – »دور اندیش تریِن مردم کسی است که زندگی را با اندیشه هایی که منی لغزند تدبیر می مناید!«:

2( أعلَُم الّناس من یدبُِّر العیش بآراٍء ال یَعرثُ!1( أحزَُم الّناس من یُدبُِّر الحیاة باآلراء ال تَعرثُ!

4( من دبََّر العیش بآراٍء احزَُم الّناس!3( أحزَُم الّناس َمن یُدبُِّر العیش بآراٍء ال تعرثُ!
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119 – »شعاع نوری که از هفت رنگ تشکیل می شود، رنگ هایش در اعامق دریا پنهان می گردد!«:

1( شعاع ضوئی تشّکل من األلوان السبّعة، ألوانه مخفیّة فی البحار العمیقة!

2( الّشعاع الضویئة تتشّکل من األلوان الّسابعة، یختفی لونه فی البحار العمیقة!

3( إّن الّشعاع الضوئیّة قد یتکّون من سبعة ألوان، ألوانه مخفیُّ فی عمق البحر!

4( إّن الّشعاع الضوئی الّذی یتکّون من سبعة ألوان، تختفی ألوانه فی أعامق البحر!

120 – »از دوستی با انسان دورو بپرهیز که او روزی تو را به بال دچار خواهد کرد!«:

1( اِحذر من الّذی یتلّون فی الحیاة فإنّه سیصیبک البالء یوماً!                           2( اِحذر ودَّ االمرئ املتلّون فإنّه سیصیبک بالبالء فی یوم!

3( اِجتنب من وّد امرئ یتلّون ألنّه فی یوم سیصیبک فی البالء!                         4( اِجتنب من ودِّ الذی متلّون إنّه سیصیبک یوماً فی البالء!

121 – »نزدیک بود با سهل انگاری و بی توجهی دوست وفادار خود را از دست بدهم!«:

1( کان قریباً أنّنی فقدت صدیقتی الوفیّة مع تقصیری و عدم توّجهی!                2( کان قریباً أن أفقد صدیقی الوفّی بالتقصیر و عدم الوّجه!

3( کدت أن أفقد صدیقی الوفّی باإلهامل و الغلفة!                                        4( کاد أن فقدت هذا الّصدیق الوفی بإهاملی و غفلتی!

122 – »دانش آموزان چه فعال اند وقتی رشایط برای خواندن درس ها آماده می شود«:

1( ما أنشطوا التالمیذ عندما تصبح الّشائط ملطالعة الّدروس مهیّأة.                    2( الطاّلب ما أنشطوا إذا تستعّد الّشائط ملطالعة الّدروس.

3( ما أنشط الطاّلب عندما تصبح الظّروف لقراءة الّدروس مستعّدة.                    4( إذا یصبح جمیع الظّروف لقراءة الّدروس مستعّداً فام أنشط الطاّلب.

123 – »حیوانی وجود دارد که رنگ خود را بر طبق محیطش تغییر داده و به این شیوه پنهان می شود و به صورت جالبی از خود دفاع می کند.«:

1( هناک حیوان یغیّر لونه علی حسب بیئته و یختفی بهذا األسلوب و یدافع عن نفسه دفاعاً رائعاً.

2( هناک حیوانات تغیّر لونها علی حسب بیتئها و تختفی بهذه األسلوب و تدافع عن نفسها دفاعاً.

3( یوجد حیوان یغیّر ألوانها علی حسب البیئته و تختفی بهذه الطریقة ثّم یُدافع عن نفسه دفاع الرائع.

4( هناک حیوان قادر علی تغییر لونها علی حسب املحیط و یختفی بهذه األسالیب فیدافع عن نفسه دفاعاً رائعاً.

124 – »این قوم پراکنده نیازمند رهربی هستند که همه آن ها را تحت رهربی خویش جمع کند!«:

1( القوم املتفرقون یحتاج بالقائد الّذی یجمعهم تحت قیادته الواحدة!                2( هؤالء القوم املتفرقون یحتاجون إلی قائد یجمع کلّهم تحت قیادته!

3( هذا قوم متفرقون یحتاجون بقائدهم إنّه یجمع کلّهم تحت قیادته!                4( القوم املتفرق یحتاج بقائٍد یجمعهم کلّهم تحت قیادة واحدة!

125 – »قرآن کتابی برای زندگی روزانه ی ماست و ما برای رسیدن به کامل به آن نیازمندیم!« عّین التعریب الصحیح:

1( القرآن کتاٌب لحیاتنا الیومیّة و نحن بحاجة إلیه للوصول إلی الکامل!               2( القرآن کتاٌب حیاتنا الیومیّة و نحن نحتاج إلیه فی وصول الکامل!

3( القرآن کتاٌب لنا لحیاة یومیّنا و نحن نحتاج إلیه للوصول إلی الکامل!               4( القرآن کتاٌب حیاة الیومیّة لنا و نحن بحاجة إلیه للحصول إلی الکامل!

126 – »دور اندیش تریِن مردم کسی است که زندگی را با اندیشه هایی که منی لغزند تدبیر می مناید!«:

2( أعلَُم الّناس من یدبُِّر العیش بآراٍء ال یَعرثُ!1( أحزَُم الّناس من یُدبُِّر الحیاة باآلراء ال تَعرثُ!

4( من دبََّر العیش بآراٍء احزَُم الّناس!3( أحزَُم الّناس َمن یُدبُِّر العیش بآراٍء ال تعرثُ!
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127– »امروز ما به دانش آموزانی احتیاج داریم که بتوانند با پیرشفت در درس هایشان، الگویی برای دیگران باشند!«:

1( الیوَم نحُن بحاجٍة إلی الطالب الّذین یَقدرون أن یَکونوا اُسوًة لآلخرین بالتّقدم فی دروسهم!

2( نحن نحتاُج الیوَم تالمیذاً الّذین یَقدرون أن یقّدموا فی الدروس و یکونوا اُسوًة لآلخرین!

3( الیوَم نحن نریُد طالباً یَقدروَن أن یقّدموا فی الدروس و یکونوا اُسوة للجمیع!

4( حاَجتُنا الیوَم تالمیُذ قادروَن بالتّقدم فی دروِسهم لکی یکوَن اآلخرون اُسوة لهم!

128 – »مراقب باشید تا در این جنگل خطری شام را تهدید نکند!«:

2( إحذروا حتّی ال یهّددکم الخطر فی الغابة!1( راقبوا أال یهّددکم خطُر فی هذه الغابة!

4( إحذرن من الخطر الّذی یهّددکم فی الغابة!3( راقنْبَ حتّی ال تهّدد کّن خطر فی هذه الغابة!

129 – عّین الصحیح فی التعریب: »هامن طور که می بینی این شاعر آغاز شب را توصیف کرده است.«

1( کام تُشاِهُد، قد َوَصَف هذا الّشاعر الَعشیََّة!                        2( ما تُشاِهُد، قد وصفْت هذه الّشاعرة الَعشیََّة!

3( کام یُشاهد، هذا الّشاعر قد َوَصَف عشیَّة اللّیل!                        4( کام تُشاِهُد هذا الّشاعر قد َوَصَف عشیَّة اللّیل!

130 – عّین الصحیح فی التعریب: »کارمند تالش های خود را با احرتام گذاشنت به مردم کامل می کرد.«

ُل إجتهاداتها باإلحرتام ِمن الّناس! ُل إجتهاده باإلحرتام علی الناِس!                                       2( کانَْت املَُوظَّفُة تُکمِّ 1( کاَن املُوظَُّف یُکمِّ

ُل إجتهاداته باإلحرتاِم علی الّناِس! ُل إجتهاداتها باإلحرتام علی الّناِس!                                  4( کان املَُوظَُّف یُکمِّ 3( کانَْت املوظََّفُة یُکمِّ

131 – »برای تالش کردن شتاب کن و از تنبلی دوری بجوی تا دقایق و ثانیه های عمر تو تباه نشود!«:

1( اِبتدر الّسعی و ابتعد عن الکسل حتّی ال تُضیَّع دقائُق عمرک و ثوانیه!

2( بادری سعیاً و أعرضی عن الکسل حتّی ال یُفنی دقائق عمرک و ثوانیه فناء!

3( اِسبقی بجّد و أعرضی عن الکسل حتّی ال تصیر دقائق العمر و ثوانیها فانیاً!

4( بادر بالجّد و أبعد التکاسل عن نفسک حتّی ال تزول عنک دقائق العمر و ثوانیها!

132 – »هر کس شیرینی موفقّیت را یک بار بچشد در مقابل سختی های زندگی استقامت می ورزد!« :

1( من ذاق حلو الّنجاح مرّة واحدة صرب أمام صعوبات الحیاة!                          2( من ذاقت حلو الّنجاح للمرّة الواحدة تستقیم فی املصاعب الحیاة!

3( من ذّوق حالوة الّنجاح ملرّة واحدة استقام أمام املصاعب فی الحیاة!              4( من ذّوقت حالوة الّنجاح املَرّة واحدة تصرب فی الّصعوبات من الحیاة!

133 – »بدبین در هر فرصتی سختی را می بیند، اّما خوش بین در هر سختی ای فرصت را می بیند!« :

1( املتشائم یری الّصعوبة فی کّل فرصة، أّما املتفائل فیری الفرصة فی کّل صعوبة!

2( یری املتشائم صعوبة فی کّل فرصة، فأّما املتفائل فیری فرصة فی کّل الّصعوبة!

3( املتشائم ال یجد صعوبة إال فی کّل فرصة، و ال یجد املتفائل فرصة إال فی کّل الصعوبة!

4( ال یجد املتشائم الّصعوبة إال فی کّل فرصة، و ال یجد املتفائل فرصة إال فی کّل صعوبة!
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134 – »قطعاً تام ستارگان هامنند انسان متولد می شوند و روزی می میرند«:

1( انَّ النجوَم یَتََولَُّد کانِساٍن و یَموُت فی یوٍم کُلُّه!                        2( اِنَّ النجوَم کلُّها تَتَولَُّد کاالِنساِن و متوُت یَوماً!

3( اِنَّ األنُجَم کُلُُّهم یتََولَّدوَن کاالِنساِن و یموتوَن یوماً!                       4( أنَّ النجوَم تَتََولَُّد کانِساٍن و متوُت فی یوٍم کُلُّها!

135 – »ورزشکاران ایرانی لبخندزنان از مسابقه برگشتند!«: عّین الخطأ فی الّتعریب: 

1( رََجعْت الاّلعبات اإلیرانیّات من املسابقة مبتسامٍت!                                     2( الاّلعبون اإلیرانیّوَن رََجعوا من املسابقة مبتسمیَن!

3( الاّلِعباُت اإلیرانیّات رََجعَن من املسابقة مبتسامٍت!                                      4( رََجعوا الاّلعبون اإلیرانیّون من مسابقة مبتسمیَن!

136 –»نیکوکاران کسانی هستند که به بزرگان احرتام می گذارند و در مصف نعمت های الهی رصفه جویی می کنند«:

1( املُحسنیَن ُهُم الّذیَن یحرتموَن الکباَر و یقتصدوَن فی استهالِک النَِّعِم اإللهیّة!     2( املُحِسناِن هام اللّذاِن یحرتماِن الکباَر و یقتصداِن فی استهالِک النََّعِم اإللهیّة!

3( املُحسناُت ُهنَّ الاّلتی تَحرتِمَن الکباَر و تَقصدَن فی استهالِک النَِّعِم اإللهیّة!        4( املُحسنتاِن هام الّلتاِن یحرتمَن الکباَر و یقتِصدَن فی استهالِک النَِّعِم اإللهیّة!

137 – »این بندگان خدا! غمگین نشوید اگر به خداوند مؤمن هستید و او را شکرگزاری می کنید«: َعیِّن الصحیح: یا ِعباَد الله ...

1( ال تَحزنوا إن کُنتم مؤمنیَن باللِه و تَشُکرونَُه!                                              2( ال تکونوا َمحزونیَن إن تکونوا مؤمنین و تشکروَن لَُه!

3( ال تَحزنوَن إن تُومنوا باللِه و شاکریَن لَُه!                                                   4( ال تَحزنوا إن کنتُم مؤمنیَن باللِه و شاکریَن لَه!

138 – »دانش آموز اخاللگر وقتی معلم درس می دهد با دیگران صحبت می کند!« عّین التعریب الصحیح:

1( تَتَکلَُّم الطالبة املُشاغبُة َمع غیرها عندما تُدرُِّس املعلّمة!                               2( یَتَکلَُّم طالُب ُمشاغُب َمع اآلخریَن عندِما یَُدرُِّس املعلّم!

3( التّلمیُذ املُشاغُب تََکلََّم مع غیره عندما یدرُِّس املعلّم!                                   4( تَکلَّمت التّمیذُة املُشاغبُة مع اآلخریَن عندما َدرََّست املعلّمة!

139 – »آیا ندانسته اید که خداوند به هر کس که بخواهد روزی فراوانی می دهد؟«:

2( أما علمتم أّن الله یعطی رزقه کثیراً ملن یشاء؟!1( أال تعلمون أّن الله یبسط الّرزق ملن یشاء؟!

4( لَِم لَْم تعلموا أّن الله یعطی رزقه الکثیر من یشاء؟!3( أمل تعلموا أّن الله یعطی رزقاً کثیراً ملن یشاء؟!

140 – »گاهی دوستی که از سختی ها به او پناه می بریم ما را تنها رها می کند!«:

1( قد یرتکنا وحیدین الصدیق الّذی نلجأ إلیه من املصاعب!                              2( الصدیق الّذی قد نلجأ إلیه من مصاعب، یرتکنا وحیدین!

3( الصدیق الّذی یرتکنا وحیدین، قد یلجأ إلینا من املصاعب!                             4( قد یرتکنا وحیداً صدیق نلجأ إلیه من مصاعب!

141 – »مدیر به ما گفت: روی دیوار کالس هایتان چیزی ننویسید!«:

2( قالت املدیرة لنا: ال تکتنب علی جدار صّفکم أشیاَء!1( قال املدیر لنا: ال تکتبون علی جدار الّصفوف شیئاً!

  4( قالت املدیرة لنا: ال تکتب علی جدار صفوِفهنَّ شیئاً!3( قال املدیر لنا: التکتبوا علی جدار صفوفکم شیئاً!

142 – عّین التعریب الصحیح: »این حیوان کوچک هنگام خطر به چاره اندیشی هایی برای محافظت کردن از النه اش پناه می برد«

1( یَلجأ هذا الحیوان الَصغیر عند الخطر إلی الحیلَِة للِحفاظ َعن ُعّشه!                2( یَلجأ هذا الحیوان الَصغیر عند الخطر إلی حیٍل للِحفاظ َعن ُعّشها!

3( هذا الحیوان الَصغیر یَلجأ إلی حیٍل للحفاظ عن ُعّشها الَخِطر!                       4( هذا الحیوان الَصغیر یَلجأ عند الخطر إلی حیٍل للِحفاظ عن ُعّشه!
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134 – »قطعاً تام ستارگان هامنند انسان متولد می شوند و روزی می میرند«:

1( انَّ النجوَم یَتََولَُّد کانِساٍن و یَموُت فی یوٍم کُلُّه!                        2( اِنَّ النجوَم کلُّها تَتَولَُّد کاالِنساِن و متوُت یَوماً!

3( اِنَّ األنُجَم کُلُُّهم یتََولَّدوَن کاالِنساِن و یموتوَن یوماً!                       4( أنَّ النجوَم تَتََولَُّد کانِساٍن و متوُت فی یوٍم کُلُّها!

135 – »ورزشکاران ایرانی لبخندزنان از مسابقه برگشتند!«: عّین الخطأ فی الّتعریب: 

1( رََجعْت الاّلعبات اإلیرانیّات من املسابقة مبتسامٍت!                                     2( الاّلعبون اإلیرانیّوَن رََجعوا من املسابقة مبتسمیَن!

3( الاّلِعباُت اإلیرانیّات رََجعَن من املسابقة مبتسامٍت!                                      4( رََجعوا الاّلعبون اإلیرانیّون من مسابقة مبتسمیَن!

136 –»نیکوکاران کسانی هستند که به بزرگان احرتام می گذارند و در مصف نعمت های الهی رصفه جویی می کنند«:

1( املُحسنیَن ُهُم الّذیَن یحرتموَن الکباَر و یقتصدوَن فی استهالِک النَِّعِم اإللهیّة!     2( املُحِسناِن هام اللّذاِن یحرتماِن الکباَر و یقتصداِن فی استهالِک النََّعِم اإللهیّة!

3( املُحسناُت ُهنَّ الاّلتی تَحرتِمَن الکباَر و تَقصدَن فی استهالِک النَِّعِم اإللهیّة!        4( املُحسنتاِن هام الّلتاِن یحرتمَن الکباَر و یقتِصدَن فی استهالِک النَِّعِم اإللهیّة!

137 – »این بندگان خدا! غمگین نشوید اگر به خداوند مؤمن هستید و او را شکرگزاری می کنید«: َعیِّن الصحیح: یا ِعباَد الله ...

1( ال تَحزنوا إن کُنتم مؤمنیَن باللِه و تَشُکرونَُه!                                              2( ال تکونوا َمحزونیَن إن تکونوا مؤمنین و تشکروَن لَُه!

3( ال تَحزنوَن إن تُومنوا باللِه و شاکریَن لَُه!                                                   4( ال تَحزنوا إن کنتُم مؤمنیَن باللِه و شاکریَن لَه!

138 – »دانش آموز اخاللگر وقتی معلم درس می دهد با دیگران صحبت می کند!« عّین التعریب الصحیح:

1( تَتَکلَُّم الطالبة املُشاغبُة َمع غیرها عندما تُدرُِّس املعلّمة!                               2( یَتَکلَُّم طالُب ُمشاغُب َمع اآلخریَن عندِما یَُدرُِّس املعلّم!

3( التّلمیُذ املُشاغُب تََکلََّم مع غیره عندما یدرُِّس املعلّم!                                   4( تَکلَّمت التّمیذُة املُشاغبُة مع اآلخریَن عندما َدرََّست املعلّمة!

139 – »آیا ندانسته اید که خداوند به هر کس که بخواهد روزی فراوانی می دهد؟«:

2( أما علمتم أّن الله یعطی رزقه کثیراً ملن یشاء؟!1( أال تعلمون أّن الله یبسط الّرزق ملن یشاء؟!

4( لَِم لَْم تعلموا أّن الله یعطی رزقه الکثیر من یشاء؟!3( أمل تعلموا أّن الله یعطی رزقاً کثیراً ملن یشاء؟!

140 – »گاهی دوستی که از سختی ها به او پناه می بریم ما را تنها رها می کند!«:

1( قد یرتکنا وحیدین الصدیق الّذی نلجأ إلیه من املصاعب!                              2( الصدیق الّذی قد نلجأ إلیه من مصاعب، یرتکنا وحیدین!

3( الصدیق الّذی یرتکنا وحیدین، قد یلجأ إلینا من املصاعب!                             4( قد یرتکنا وحیداً صدیق نلجأ إلیه من مصاعب!

141 – »مدیر به ما گفت: روی دیوار کالس هایتان چیزی ننویسید!«:

2( قالت املدیرة لنا: ال تکتنب علی جدار صّفکم أشیاَء!1( قال املدیر لنا: ال تکتبون علی جدار الّصفوف شیئاً!

  4( قالت املدیرة لنا: ال تکتب علی جدار صفوِفهنَّ شیئاً!3( قال املدیر لنا: التکتبوا علی جدار صفوفکم شیئاً!

142 – عّین التعریب الصحیح: »این حیوان کوچک هنگام خطر به چاره اندیشی هایی برای محافظت کردن از النه اش پناه می برد«

1( یَلجأ هذا الحیوان الَصغیر عند الخطر إلی الحیلَِة للِحفاظ َعن ُعّشه!                2( یَلجأ هذا الحیوان الَصغیر عند الخطر إلی حیٍل للِحفاظ َعن ُعّشها!

3( هذا الحیوان الَصغیر یَلجأ إلی حیٍل للحفاظ عن ُعّشها الَخِطر!                       4( هذا الحیوان الَصغیر یَلجأ عند الخطر إلی حیٍل للِحفاظ عن ُعّشه!
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143 – »کشور زیبایم، ناامید منی شویم چون تو فداکاری های بزرگی را ثبت کرده ای، پس خاکت را می بوسیم.«:

1( یا بلدی الجمیل، ال نیأُس، الِنّک قد َسّجلَْت تضحیات کبیرة، فُنَقبُِّل ترابک.

لَْت التّضحیات الکبیرة، فُنَقبُِّل ترابک. 2( ایّها بلدی الجمیل، ال نیأُس، الِنّک َسجَّ

3( یا بلدی الجمیل، نحن ال نیأُس، الِنّک َسّجلَْت تضحیات کبیرة، فَنتَقبَُّل ترابک.

4( ایّها البلدی الجمیل، ال نیأُس، الِنّک قد سّجلْت التَضحیات الکبیرة، فَتََقبَُّل ترابک.

144 – »اگر واقعاً به روز قیامت ایامن داری، پس بدان که انسان در آن روز به دقت حسابرسی می شود!« 

1( إذا کُنَت ُمؤِمناً ِبیَوِم القیامِة فَاعلَْم أنَّ اإلنساَن َسوَف یُجاسُب ذلک الیوم ِحساباً!

2( إن تؤِمْن بیَوِم القیامِة ایامناً فعلیک أْن تَعلََم أّن اإلنساَن هذا الیَوم یُحاسُب بدقٍَّة!

3( إن تُؤِمْن بیَوِم القیامِة ایاْمناً فاْعلْم أنَّ اإلنساَن یُحاسُب ذلک الیوم ُمحاَسبًَة دقیقًة!

4( إذا کاَن لَک ایامُن بیَوِم القیامِة فاْعلْم أّن اإلنساَن یُحاَسُب ذلک الیوم ِحساباً!

145 – »در هفته سوم از ماه، چهار کتاب از کتابخانه مدرسه قرض گرفتم!«؛ »استعرت ....................!«

1( الکتاب األربع من مکتبة املدرسة فی ثالثة أسابیع من الشهر!                        2( فی األسبوع الثالث من الشهر أربعة کتب من مکتبة املدرسة!

3( الکتاب الرابع فی االُسبوع الثالث من الشهر من مکتبة املدرسة!                     4( فی األسبوع الثالث من الشهر من مکتبة املدرسة رابعة کتب!

146 – »آیا منی دانستی که خداوند نسبت به بندگانش بسیار آمرزنده است؟«:

1( هل ال تعلم الله غّفار بالعباد؟                                         2( أ أنت ال تعلمین أّن الله غافر بعباده؟

3( هل کنت ال تعلم أّن الله غافر بالعباد؟                        4( هل کنت ال تعلمین أّن الله غّفار بعباده؟

147 – »برادرانت را می بینی در حالی که میان دو درخت نشسته اند!«:

2( تنظر إخوانک و هم یجلسون بین الشجرات!1( تشاهد إخوانک و هم جالسون بین الشجرتین!

4( تنظر أخواتک و هم یجلسون بین الشجرتین!3( تشاهد إخوتک و أنتم جالسون بین الشجرتین!

148 – »تاشاچیان برای استقبال از بازیکنانی که از مسابقات بر می گردند با خوشحالی به فرودگاه می روند!«:

1( یذهبون املتفرّجون إلی املطار الستقبال العبین یرجعون من املباراة فرحین!

2( املتفرّجون یذهب فرحین إلی املطار الستقبال الالعبین الّذین یرجعون من املباریات!

3( یذهب املتفرّجون إلی املطار فرحین الستقبال العبین یرجعون من املباریات!

4( املتفرّجون یذهبون إلی املطار الستقبال الالعبین الّذین یرجعون من املباراة!

149 – »مسافران با تأخیر به فرودگاه رسیدند ولی سوار هواپیام شدند!«. عّین الصحیح:

1( املسافران وصل إلی املطار بتأخیر ولکن رکبا الطائرة!                                   2( وصل املسافران إلی املطار متأّخریِن ولکّنهام رکبا الطائرة!

3( وصل املسافرین إلی املطار متأّخرون ولّکنهم رکبوا الطائرة!                           4( املسافرون وصل إلی املطار مع التأخیر ولکن رکبوا الطائره!

150 – »بر همه مردم الزم است که با یکدیگر زندگی مساملت آمیز کنند!« عّین الصحیح:

1( واجب علی جمیع الناس أن تعایشوا مع بعضهم تعایشاً سلمیًّا!                      2( الزم علی الناس کلّهم أن یکون تعایشهم مع اآلخرین سلمیًّا!

3( علی جمیع الناس الّذی تعایشهم یکون مع بعضهم سلمیًّا!                            4( علی کّل الناس أن یتعایشوا مع بعضهم تعایشاً سلمیًّا!
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151 – »همکار تو نباید در جستجوی مقاله های علمی برای تحقیق های پایان ساملان عجله کند.«

1( ال یَعجْل زمیلُک فی بَحث املقاالت العلمیّة لبُحوثنا لنهایة الّسنة!                   2( ال یَعجْل زمیلُک فی بَحث املقاالت علمیّة لبُحوثنا لنهایة الّسنة!

3( ال یَعجَل زمیلُک فی بَحث املقاالت العلمّی لبُحوثنا حتّی نهایة الّسنة!              4( ال یَعجْل زمیلُک فی بَحث املقاالت العلمیّة لبُحوث نهائیّة سنتنا!

152 – »این خرافات به مرور زمان در ادیان مردم زیاد شد!«:

1( اِزدادت هذه الخرافات علی مّر العصور فی أدیان الّناس!                             2( هذا الخرافات اِزدادت مع مرور األزمنة فی دین الشعوب!

3( کرثت هذا الخرافات فی أدیان الّناس علی عبور األزمنة!                               4( هذه الخرافات کرثت فی دین الشعوب مبّر الزمان!

153 – »این فروشنده مثل اینکه برای فروش کاالهایش مرّدد است!«. عّین الصحیح:

2( هذا البائع کأنّه یتحیّر فی البیع لبضاعاته!1( کأّن هذا املشرتی متحیّر فی رشاء بضاعته!

4( کأّن هذا البائع مرتّدد فی بیع بضاعاته!3( هذا املشرتی کأنّه یرتّدد فی رشاء لبضاعته!

154 – »کشاورزانی را در مزرعه دیدم، آن کشاورزان محصوالت خود را با خوشحالی درو می کردند!«: 

1( رأیُت فی املزرعة فاّلحیَن کانوا یحصدوَن محاصیلهم و هم مرسوروَن!

2( رأیُت ُمزارعیَن فی املزرعة، کان املُزارعون یَحصدون محاصیلهم مرسوریَن!

3( شاهدُت ُمزارعیَن فی مزرعة، أولئک املُزارعون کانوا تحصدوَن محاصیلهم ِبرُسور! 

4( شاهدُت الفاّلحیَن فی املزرعة، کان ذلک الفاّلحون یحصدوَن محاصیلهم مرسوریًن!

155 – »وقت صبحانه از ساعت هفت و نیم تا یک ربع به نُه است!«:

1( وقت الفطور من الّساعة الّسابعة و الّنصف حتّی التّاسعة إال ربعاً!                 2( زمان اإلفطار من ساعة سبعة و نصف دقائق إلی تسعة و ربع!

3( زمان الفطور من الّساعة السبعة و نصف إلی الّساعة التاسعة و ربع!              4( وقت اإلفطار من ساعة سابعة و نصف دقیقة حتّی التسعة إال ربعاً!

156 – »ماهی در رودخانه و نیز در دریا زندگی می کند و انواع مختلفی دارد!« عّین التعریب الصحیح:

1( الّسمک یعیش فی األنهار و البحار أیضاً و له أقسام مختلفة!                         2( تعیش األسامک فی النهر و البحر کذلک و لها أنواع متنّوعة! 

3( األسامک تعیش فی األنهار و البحار أیضاً و لها أقسام مختلفة!                        4( یعیش الّسمک فی النهر و کذلک فی البحر و له أنواع مختلفة!

157 – »خداوند مخلوقات خود را به صورت نر و ماده آفریده است!«. عّین الصحیح:

2( إّن الله یخلق خالئقه بشکل مذکر و مؤنث!1( الله قد خلق املخلوقات علی شکل ذکر و اُنثی!

4( قد یخلق الله الخالئق من مذکر و مؤنث!3( قد خلق الله مخلوقاته من ذکر و اُنثی!

158 – »اگر بر سکوت پشیامن شوید بهرت از اینست که بر سخن پشیامن شوید!« عّی ن التعریب الصحیح:

1( الندامة علی الّسکوت خیر من الندامة علی الکالم!                                     2( من یندم علی الّسکوت أحسن من أن یندم علی الکالم!

3( إذا ندم أحد علی الّسکوت أحسن من أن یندم علی الکالم!                           4( إن تندموا علی الّسکوت خیر من أن تندموا علی الکالم!
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151 – »همکار تو نباید در جستجوی مقاله های علمی برای تحقیق های پایان ساملان عجله کند.«

1( ال یَعجْل زمیلُک فی بَحث املقاالت العلمیّة لبُحوثنا لنهایة الّسنة!                   2( ال یَعجْل زمیلُک فی بَحث املقاالت علمیّة لبُحوثنا لنهایة الّسنة!

3( ال یَعجَل زمیلُک فی بَحث املقاالت العلمّی لبُحوثنا حتّی نهایة الّسنة!              4( ال یَعجْل زمیلُک فی بَحث املقاالت العلمیّة لبُحوث نهائیّة سنتنا!

152 – »این خرافات به مرور زمان در ادیان مردم زیاد شد!«:

1( اِزدادت هذه الخرافات علی مّر العصور فی أدیان الّناس!                             2( هذا الخرافات اِزدادت مع مرور األزمنة فی دین الشعوب!

3( کرثت هذا الخرافات فی أدیان الّناس علی عبور األزمنة!                               4( هذه الخرافات کرثت فی دین الشعوب مبّر الزمان!

153 – »این فروشنده مثل اینکه برای فروش کاالهایش مرّدد است!«. عّین الصحیح:

2( هذا البائع کأنّه یتحیّر فی البیع لبضاعاته!1( کأّن هذا املشرتی متحیّر فی رشاء بضاعته!

4( کأّن هذا البائع مرتّدد فی بیع بضاعاته!3( هذا املشرتی کأنّه یرتّدد فی رشاء لبضاعته!

154 – »کشاورزانی را در مزرعه دیدم، آن کشاورزان محصوالت خود را با خوشحالی درو می کردند!«: 

1( رأیُت فی املزرعة فاّلحیَن کانوا یحصدوَن محاصیلهم و هم مرسوروَن!

2( رأیُت ُمزارعیَن فی املزرعة، کان املُزارعون یَحصدون محاصیلهم مرسوریَن!

3( شاهدُت ُمزارعیَن فی مزرعة، أولئک املُزارعون کانوا تحصدوَن محاصیلهم ِبرُسور! 

4( شاهدُت الفاّلحیَن فی املزرعة، کان ذلک الفاّلحون یحصدوَن محاصیلهم مرسوریًن!

155 – »وقت صبحانه از ساعت هفت و نیم تا یک ربع به نُه است!«:

1( وقت الفطور من الّساعة الّسابعة و الّنصف حتّی التّاسعة إال ربعاً!                 2( زمان اإلفطار من ساعة سبعة و نصف دقائق إلی تسعة و ربع!

3( زمان الفطور من الّساعة السبعة و نصف إلی الّساعة التاسعة و ربع!              4( وقت اإلفطار من ساعة سابعة و نصف دقیقة حتّی التسعة إال ربعاً!

156 – »ماهی در رودخانه و نیز در دریا زندگی می کند و انواع مختلفی دارد!« عّین التعریب الصحیح:

1( الّسمک یعیش فی األنهار و البحار أیضاً و له أقسام مختلفة!                         2( تعیش األسامک فی النهر و البحر کذلک و لها أنواع متنّوعة! 

3( األسامک تعیش فی األنهار و البحار أیضاً و لها أقسام مختلفة!                        4( یعیش الّسمک فی النهر و کذلک فی البحر و له أنواع مختلفة!

157 – »خداوند مخلوقات خود را به صورت نر و ماده آفریده است!«. عّین الصحیح:

2( إّن الله یخلق خالئقه بشکل مذکر و مؤنث!1( الله قد خلق املخلوقات علی شکل ذکر و اُنثی!

4( قد یخلق الله الخالئق من مذکر و مؤنث!3( قد خلق الله مخلوقاته من ذکر و اُنثی!

158 – »اگر بر سکوت پشیامن شوید بهرت از اینست که بر سخن پشیامن شوید!« عّی ن التعریب الصحیح:

1( الندامة علی الّسکوت خیر من الندامة علی الکالم!                                     2( من یندم علی الّسکوت أحسن من أن یندم علی الکالم!

3( إذا ندم أحد علی الّسکوت أحسن من أن یندم علی الکالم!                           4( إن تندموا علی الّسکوت خیر من أن تندموا علی الکالم!
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159 – »لباس های ورزشی قبل از رشوع مسابقه خوب شسته می شوند!« عّین التعریب الصحیح:

 2( تُغسل ألبسة الریاضیّة حسناً قبل ابتداء املسابقة!1( تغسل مالبس الریاضة قبل بدایة املسابقة جیّداً!

 4( مالبس الریاضیّة تُغسلن جیّداً قبل رشوع املسابقات!3( ألبسة الریاضة تغسلن قبل بدو املسابقات حسناً!

160 – »چشمی که از گناهان بزرگ فرو بسته می شود، روز قیامت گریان نخواهد بود!«:

ت عن ذنوب کبیرة فلن تبکی یوم القیامة!                       2( عیوٌن تُغّض عن کبائر الّذنوب ال یکون باکیة یوم القیامة! 1( عیٌن ُغضَّ

3( العین الّتی ُغّضت عن الّذنوب الکبیرة فلن تبکی یوم القیامة!                       4( عیٌن تُغّض عن کبائر الّذنوب لن تکون باکیة یوم القیامة!

161 – »سه روز قبل به روستایامن مسافرت کردیم و بعد از دو روز برگشتیم!«. عّین الصحیح:

1( سافرنا إلی قریتنا قبل ثالثة أیّام و رجعنا بعد یومین اثنین!                           2( قد سافرنا قبل ثالثة یوم إلی قریتنا و رجعنا منها بعد یومین!

3( قد سفرنا قبل ثالثة یوم إلی القریة و رجعنا بعد یومین اثنین منها!                 4( سفرنا إلی القریة قبل ثالث أیّام و رجعنا بعد یومین اثنان منها!

162 – »اندیشمندان کشورهای اسالمی در سده های نخستین جایگاه علمی بلندی را به دست آورده بودند!« 

1( کان علامء الّدول االسالم اکتسبوا مکانًة علمیًّة رفیعًة فی القرون األولی!

2( کانوا العلامء فی الّدول االسالمیّة یکتسبوَن علمیًّة رفیعًة فی القرون األولی!

3( مفکرو البلدان االسالمیّة کانوا اکتسبوا مکانًة علمیًّة رفیعًة فی القرون األولی!

4( کاَن مفکرین البلدان االسالمیّة اکتسبوا مکانًة علمیًّة رفیعًة األولی!

163- »شاعری بزرگ قصیده ای به زبان فارسی درباره فضیلت مادر رسوده است!«:

1( قد اُنِشَدت قصیدٌة باللّغة الفارسیّة حول فضیلة األّم!                       2( قد أنشد الّشاعر الکبیر قصیدة بلغة الفارسّی حول فضیلة األّم!

3( قد یُنِشد شاعرٌ کبیرٌ القصیدة حول فضیلة األّم باللّغة فارسیّة!                       4( قد أنشد شاعرٌ کبیرٌ قصیدة حول فضیلة األّم باللّغة الفارسیّة!

164- »جایزه نوبل هر ساله به کسی که به برشیّت در زمینه های مشّخص سود می رساند، داده می شود!«:

1( تُعطی جائزة نوبل سنویّاً إلی َمن إنتفع بالّناس فی مجاالت املعیّنة!

2( تَهُب کّل سنة جائزة نوبل إلی الّذین یفیدون البشیّة فی املجاالت املحّددة!

3( مُتنح جائزة نوبل فی کّل سنة إلی َمن یُفید البشیّة فی املجاالت املحّددة!

4( تُؤتی فی کّل الّسنوات جائزة نوبل إلی الّذین یَنفع اإلنسانیّة فی مجاالت معیّنة!

165- »آن دانش آموز همیشه از هم شاگردی هایش به مدیر مدرسه شکایت می کرد!«:

2( ذاک التّلمیذ کان یشکو زمیله إلی املدیر فی املدرسِة دامئاً!1( هذا التّلمیذ یشکو زمالئه إلی مدیر املدرسٍة دامئاً!

4( ذاک التّلمیذ کان یشکو زمالئه إلی مدیر املدرسة دامئاً!3( ذلک التّلمیذ کان شکا زمالئه إلی املدیر املدرسِة دامئاً!

166- »آیا می دانی که اندازه دّم خرس پاندا به هنگام والدت از موش کوچک تر است؟«:

1( هل تَعلمیَن أّن حجَم ُدّب الباندا عند الوالدة أصغر ِمن الفأر؟                        2( أ تعلم إّن حجَم دّب الباندا أصغر ِمن فأر عند والَدته؟

3( أ تعلمیَن أّن حجُم ُدّب الباندا عند الوالدة ِمن الفأر الّصغیر؟                          4( هل َعلمَت أّن حجَم دّب الباندا عند الوالدة أصغر ِمن الفأر؟
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167- »سعی کن که برای پروردگارت کاری نیکو انجام دهی زیرا او پاداش تو را تباه منی کند!«:

1( اِْسَع اَن تَْعَمَل لِربّک عمالً َحَسناً الَنّه ال یُضیُع اَجَرَک!                       2( حاول أْن تَْفَعَل للّه الَعَمل َحَسناً ألّن اللّه ال یَُضیُِّع اَْجَرَک!

3( اِْسَعْی اَْن تَْعملَی عمالً صالحاً لَِربَّک ألنَُّه ما أضاَع اَْجَرَک!                              4( حاوْل اَْن تَْفَعل لربّک اَعامالً َحَسنًة ألنَُّه مل یُضْع اَْجرَک!

168- »هیچ کاری نزد خدا برتر از اندیشیدن نیست!«:

1( ال عمَل أفضُل عند اللّه من التّفّکر!                                  2( لیَس عمُل أفضَل عند اللّه من تفّکر!

3( أحسن العمل التّفّکر و لیس عمل أفضل منه!                        4( ال العمَل أفضل من التّفّکر عند ربّی!

169- »دانشمندان چراغ اّمتند و آنان در نزد مردم زنده هستند!«:

2( أهل العلم رساج االُّمة و هم حیُّ عند الّشعب!1( العلامء مصابیح االُّمة و هم أحیاُء عند الّناس!

ِة فإنُّهم أحیاُء عند الّشعب!3( العلامء مصباح االُّمة و هم أحیاء عند الّناس! 4( العلامء رساُج لاِلُمَّ

170- »خداوند انبیاء را بشارت دهنده فرستاد شاید به او ایامن بیاوریم!«: 

2( بعث الله أنبیائه مبّشین فعسی أن نؤمن بهم! 1( أرسل الله أنبیاء مبّشین لعلّنا آمّنا به! 

4( أرسل الله األنبیاء مبّشین لعلّنا نؤمن به! 3( یبعث الله األنبیاء مبّشین حتّی نؤمن بهم! 

171- »آثار قدیمی به توجه انسان به دین تأکید می کردند!«:

1( اآلثار القدیمة کانت قد أکَّد اهتامم اإلنسان بالّدین!                       2( کانت اآلثار القدیمة یؤکّدون علی اإلهتامم بالّدین اإلنسان!

3( کانت اآلثار القدیمة تؤکّد اهتامَم اإلنسان بالّدین!                       4( آثار قدیمة کانت أکّدت باإلهتامم علی الّدین!

172- »این شاعر مصی، زبان فارسی را در دانشگاه سوربن خوانده است!«:

1( هذا شاعر مرصّی قد َدرَّس اللّغة الفارسیّة فی جامعة الّسوربون!                    2( هذا الّشاعر املرصّی َدرََس اللّغة الفارسیّة فی جامعة الّسوربون!

3( قد َدرَّس هذا الّشاعر املرصّی لغة الفارسیّة من جامعة الّسوربون!                   4( إّن الّشاعر املرصّی َدرََس اللّغة الفارسّی بجامعة الّسوربون!

173- عّین الّصحیح فی الّتعریب: »این امری است که جز در قرن اخیر کشف نشده است!«

2( هذا األمر ما کََشَف إال فی القرن األخیر!1( هذا األمر ملْ یُکتََشْف إال فی القرن األخیر!

4( هذا أمرٌ ملْ یَکتَِشْف إال فی القرن األخیر!3( هذا أمرٌ ملْ یُکتََشْف إال فی القرن األخیر!

174- »ای بندگان من! پشت رس دیگران چیزی را نگویید که دوست ندارید درباره شام گفته شود!«:

1( یا عباِد! ال تَقولوا خلَف اآلخرین ما ال تُحبّون أن یُقال عنکم!                         2( یا عبادی! یجب أاّل یقولوا خلف غیرکم شیئاً ال تحبّون أن یقولوا عنکم! 

3( یا عابدّی! مل تقولون خلف غیرکم ما ال تحبّون أن یقولوا عنکم!                      4( یا عابدّی! ال تقولوا خلف اآلِخرین ما تحبّون أاّل یقال عنکم! 

175- عّین الخطأ: »این دانش آموزان نامه هایی را برای معلامنشان فرستادند و از آن ها تشکر کردند!«

1( هؤالء التالمیذ أرسلوا رسائل إلی معلمیهم و شکروهم!                       2( هؤالء الطالبات أرسلَن رسائل إلی معلامتهن و شکرنهن!

3( هاتان طالبتان أرسال رسائل إلی معلامتهام و شکراهام!                       4( هذان الطالباِن أرسال رسائل إلی معلمیهام و شکراهم!
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167- »سعی کن که برای پروردگارت کاری نیکو انجام دهی زیرا او پاداش تو را تباه منی کند!«:

1( اِْسَع اَن تَْعَمَل لِربّک عمالً َحَسناً الَنّه ال یُضیُع اَجَرَک!                       2( حاول أْن تَْفَعَل للّه الَعَمل َحَسناً ألّن اللّه ال یَُضیُِّع اَْجَرَک!

3( اِْسَعْی اَْن تَْعملَی عمالً صالحاً لَِربَّک ألنَُّه ما أضاَع اَْجَرَک!                              4( حاوْل اَْن تَْفَعل لربّک اَعامالً َحَسنًة ألنَُّه مل یُضْع اَْجرَک!

168- »هیچ کاری نزد خدا برتر از اندیشیدن نیست!«:

1( ال عمَل أفضُل عند اللّه من التّفّکر!                                  2( لیَس عمُل أفضَل عند اللّه من تفّکر!

3( أحسن العمل التّفّکر و لیس عمل أفضل منه!                        4( ال العمَل أفضل من التّفّکر عند ربّی!

169- »دانشمندان چراغ اّمتند و آنان در نزد مردم زنده هستند!«:

2( أهل العلم رساج االُّمة و هم حیُّ عند الّشعب!1( العلامء مصابیح االُّمة و هم أحیاُء عند الّناس!

ِة فإنُّهم أحیاُء عند الّشعب!3( العلامء مصباح االُّمة و هم أحیاء عند الّناس! 4( العلامء رساُج لاِلُمَّ

170- »خداوند انبیاء را بشارت دهنده فرستاد شاید به او ایامن بیاوریم!«: 

2( بعث الله أنبیائه مبّشین فعسی أن نؤمن بهم! 1( أرسل الله أنبیاء مبّشین لعلّنا آمّنا به! 

4( أرسل الله األنبیاء مبّشین لعلّنا نؤمن به! 3( یبعث الله األنبیاء مبّشین حتّی نؤمن بهم! 

171- »آثار قدیمی به توجه انسان به دین تأکید می کردند!«:

1( اآلثار القدیمة کانت قد أکَّد اهتامم اإلنسان بالّدین!                       2( کانت اآلثار القدیمة یؤکّدون علی اإلهتامم بالّدین اإلنسان!

3( کانت اآلثار القدیمة تؤکّد اهتامَم اإلنسان بالّدین!                       4( آثار قدیمة کانت أکّدت باإلهتامم علی الّدین!

172- »این شاعر مصی، زبان فارسی را در دانشگاه سوربن خوانده است!«:

1( هذا شاعر مرصّی قد َدرَّس اللّغة الفارسیّة فی جامعة الّسوربون!                    2( هذا الّشاعر املرصّی َدرََس اللّغة الفارسیّة فی جامعة الّسوربون!

3( قد َدرَّس هذا الّشاعر املرصّی لغة الفارسیّة من جامعة الّسوربون!                   4( إّن الّشاعر املرصّی َدرََس اللّغة الفارسّی بجامعة الّسوربون!

173- عّین الّصحیح فی الّتعریب: »این امری است که جز در قرن اخیر کشف نشده است!«

2( هذا األمر ما کََشَف إال فی القرن األخیر!1( هذا األمر ملْ یُکتََشْف إال فی القرن األخیر!

4( هذا أمرٌ ملْ یَکتَِشْف إال فی القرن األخیر!3( هذا أمرٌ ملْ یُکتََشْف إال فی القرن األخیر!

174- »ای بندگان من! پشت رس دیگران چیزی را نگویید که دوست ندارید درباره شام گفته شود!«:

1( یا عباِد! ال تَقولوا خلَف اآلخرین ما ال تُحبّون أن یُقال عنکم!                         2( یا عبادی! یجب أاّل یقولوا خلف غیرکم شیئاً ال تحبّون أن یقولوا عنکم! 

3( یا عابدّی! مل تقولون خلف غیرکم ما ال تحبّون أن یقولوا عنکم!                      4( یا عابدّی! ال تقولوا خلف اآلِخرین ما تحبّون أاّل یقال عنکم! 

175- عّین الخطأ: »این دانش آموزان نامه هایی را برای معلامنشان فرستادند و از آن ها تشکر کردند!«

1( هؤالء التالمیذ أرسلوا رسائل إلی معلمیهم و شکروهم!                       2( هؤالء الطالبات أرسلَن رسائل إلی معلامتهن و شکرنهن!

3( هاتان طالبتان أرسال رسائل إلی معلامتهام و شکراهام!                       4( هذان الطالباِن أرسال رسائل إلی معلمیهام و شکراهم!
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176 – »اگر می خواهید نویسنده شوید، آثار نویسندگان مشهور را مطالعه کنید!«:

1( إن تریدوا أن تُصبحوا کاتبیَن فطالِعوا آثار الکاتبین املشهوریَن!                      2( إذا تریدوَن أن تکونوا کاتباً یجب علیکم أن تُطالعوا آثار املشهور للکاتبیَن!

3( إن تریدوا أن تُصحبوا کاتبیَن فطالَعوا آثار املشهور الکاتبین!                          4( إذا تریدوا أن تکونوا کاتبیَن لِتطالعوا آثار الکاتبین املشهوریَن!

177- »این دو شاعر، قصیده هایی را در وصف طبیعت رسوده اند.« عّین الصحیح:

2( کان هذان الشاعران أنشدا قصائد فی توصیف الطبیعة.1( هذان الشاعران قد ینشدان قصائد فی وصف الطبیعة.

4( هذان شاعران قد ینشدان قصیدة فی وصف طبیعی.3( قد أنشد هذان الشاعران قصائد فی وصف الطبیعة.

178- »پیش از این که ورزشگاه از تاشاچیان پر شود، شام باید بروید!« عّین الّصحیح:

1( یجب أن تذهبوا قبل االمتالء فی امللعب من املتفرجین.                       2( قبل أن یمأل امللعب من املشجعین رجاًء اِذهبوا.

3( علیکم بالّذهاب قبل أن یمتلئ امللعب من املتفّرجین.                                 4( قبل أن یمتلئ امللعب من املتفرّجین یجب أن ترجعوا.

179- »مدیر مدرسه تأکید کرد که امتحان به تاخیر خواهد افتاد.«

ر.1( مدیر املدرسة أکدت أن االمتحان َسیُؤخر. 2( أکدت مدیرة املدرسة أن االمتحان یُؤخَّ

ر.3( یؤکد مدیر مدرسة قد تأخر االمتحان. 4( َسیُؤکد مدیر املدرسة أن االمتحان یُؤخَّ

180- »کالغ با صدایش به بقیه حیوانات هشدار می دهد که از منطقه خطر دور شوند.« عّین الّصحیح:

ُر ِبصوته بقیَة الَحیواناِت حتّی تَبتِعَد عن ِمنطقة الخطر! ُر الغراُب ِبصوته بقیة حیوانات لکی تَبتِعَد عن الخطر!                           2( الغراُب یُحذِّ 1( یُحذِّ

ُر به بقیة الَحیواناِت حتّی تَبتِعَد عن ِمنطقة الخطر! 3( ِبصوت الغراب تُحذُر بقیُة الَحیواناِت لکی تَبتِعَد عن ِمنطقة الخطر!                4( لِلغراِب صوُت یُحذِّ

181- »دِر سالن برای بازیکنان از اآلن باز می شود و لباس های ورزش قبل از رشوع مسابقات شسته می شد!«:

یاَضِة تَغِسُل قَبَل ِبدایَِة املُسابَقاِت! 1( من اآلن یُفِتُح باُب الصالَِة للالعبیَن و کان َمالِبُس الرِّ

یاَضِة قَبَل ِبدایَِة الّسباق! 2( یُْفتَُح باُب الصالَِة من اآلن للالعبیَن و کان یُغَسُل َمالِبُس الرِّ

یاَضِة قَبَل ِبدایَِة الّسباق! 3( یُْفتَُح من اآلن أبواُب الصالَِة للالعبیَن و کانت تُغَسُل مالِبُس الرِّ

یاَضِة تُغَسُل قَبَل ِبدایَِة املُسابقات! 4( یُْفتَُح باُب الصالَِة من اآلن للالعبیَن و کانت َمالِبُس الرِّ

182- »لطفاً، بعد از ناهار کلید اتاقم را به من بده!«:

2( من فضلِک، أعِطنی بعد الَفطور مفتاح غرفتی.1( رجاًء، أعِطنی بعد الغداء مفتاَح غرفتی!

4( من فضلَک، أعطینی بعد غدائی مفتاح الغرفة لی.3( رجاًء، أعطینی بعد الغداء مفاتیح غرفتی.

183- »بدترین مردم کسی است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دوری نکند.«:

1( رّش الّناس َمن ال یعتقُد األمانَة و ال یجتنُب الخیانَة.                                     2( رّش الّناس َمن ال اعتقَد األمانة و ال یُبِعد الخیانة.

3( الّناُس رّش هم الّذی یعتقد األمانة و یجتنب الخیانة.                                    4( رّش الناس من ال یجتنب األمانة و ال یعتقد الخیانة.

184- »انسان از راه استفاده از نفت، حرشه کش و پالستیک ساخت!«

1( اإلنسان َصنع مبیدة الحشات و املطّاط عن طریق اإلستفادة من الّنفط!          2( قام اإلنسان بُصنع مبیدة الحشات و املطّاط عرَب إستعامل الّنفط!

3( َصَنَع اإلنسان مبیدات الحشة و املطّاط عن طریق إستفادة ذلک الّنفط!          4( کان اإلنسان یصنع مبیدة الحشات و مطّاطاً عرَب إستعامل الّنفط!
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185- )وقتی کالغی می میرد، سایر کالغها برای پیشگیری از رسایت بیامری، او را دفن می کنند!(

1( حینام یموت غراٌب، یدفنه الغرابین للوقایة من رسایة املرض!                         2( عندما یموت الغراب، یدفنه سائر الغرابین للوقایه من رسایة األمراض!

3( حینام یموت الغراب، یدفنه سائر الغرابین للوقایة من رسایة املعرض!              4( عندما یموت غراٌب، یدفنه سائر الغرابین للوقایة من رسایة املرض!

186- »کاش خدا دهان کودک کوچکی که لبخند را فراموش کرده است با خنده پر کند« عّین الصحیح: 

1(لیَت الله یمأل بالبسمة فم الطفولة التی نسیت الضحک!                               2(لیت الله یمأل بالبسمة فم طفل صغیر کان نسی الضحک! 

3(لعلَّ الله یمأل باضحک فم طفلة صغیرة کانت تنسی البسامت!                       4(لیت الله یمأل باضحک فم الطفل الصغیر الذی قد نسی البسمة! 

187- »از شام عذرخواهی می کنیم. لطفا اسرتاحت کنید؛ همة وسایل را به رسعت تعمیر خواهیم کرد!«: 

1( نعتِذُر منکم. رجاء اسرتِحوا؛ نُصلِّح کلَّ شیء برسعٍة!                                    2( نَعتِذُر منکم. رجاء اسرتِحوا؛ سُنصلِّح کلَّ األشیاء برسعٍة!

3( نَعِذُر منکم. رجاء اسرتِحوا؛ سُنصلِّح کلَّ األشیاء برسعٍة!                                 4( نَعتِذُر منکم. رجاء اسرتِحوا؛ سوف نُصلَّح کلَّ من األشیاء برسٍعٍة!

188- »ماهی، یک شکارچی می بیند، پس باله هایش را تکان می دهد تا از خطر دور شود!« عیِّن الّصحیح: 

د عن الخطر!                             2( یشاهد الّسمک صیّاداً فتحّرک زعانفه لتبتعد عن الخطر!  1( سمٌک یشاهد الّصیاد فیحّرک زعانفه أن یُبعِّ

3( الّسمک یشهد صیّاداً فیحّرک الزّعانف حتّی یبتعد عن الخطر!                       4( یشاهد الّسمک صیّاداً فیحّرک زعانفه حتّی یبتعد عن الخطر! 

189- »اگر انشایت را در برابر دانش آموزان بخوانی، هم کالسی شلوغ کنندهات آگاه خواهد شد!«:

1( إّن إنشائِک یُقرا امام الطالبات، سوف تتنبّه زمیلتک املشاغبه!                        2( إن تقرأ اإلنشاء لک أمام الطاّلب فسوف یُنبِّه زمیلک املشاغب! 

3( إذا تقرا إنشائک أمام الطاّلب فسوف یتّنبه زمیلک املشاغب!                          4( إذا یَقرأ إنشائک أمام الطاّلل یتنبّه زمیلک مشاغب! 

190- »معلم با درخواست دانش آموز برای نوشنت انشایش موافقت کرد!«

2( املعلُّم یُواِفُق علَی طَلَِب الطالِب لِکتابِة إنشائه! 1( وافََق املعلَّمُة علَی طَلَِب الطالبِة لِکتابِة إنشائه! 

4( وافََق املعلُّم علَی طَلَِب الطالِب لکتابِة اإلنشائه!3( املعلّمُة وافََقت علَی طَلَِب لِکتابِة إنشائها! 

191- »حرکت آهسته و پیوسته از بهرتین حرکت هاست.« عّین الّصحیح: 

2( الحرکة التی هادئة و ُمستمرِّة فُضلی حرکات! 1( الحرکة املَُهّدئة و املُستَِمرِّة ِمن أفضل الحرکات! 

رة أفضُل حرکاٍت!3( الحرکات الهادئة و املستمرِّة أفاضل الحرکات!  4( الحرکة الهادئة و املُستَمِّ

192- »هرچه از کارهای نیک انجام بدهی، آنها را اندوختهای برای آخرتت می یابی!« عّین الخطأ:

1( ما فعلَت من الخیرات، وجدتَّها ذخیرًة آِلخرتک!                                         2( تَفعلی من الخیرات، وجدتِها ذخیرًة آِلخرتک! 

3( ما تفعل من الخیرات، تَِجدها ذخیرة آِلخرتک!                                           4( ما فعلِت من الخیرات، تَِجدیها ذخیرًة آِلخرتک!

193- »قطعاً با سکوت گوش فرادادن به معلم به دانش آموزان در یادگیری بسیار کمک می کند!«:

1( إنَّ اإلنصات للمعلّم یُساعد املُتعلِّین علی التّعلُّم کثیراً!                                 2( إنَّ االستامع إلی املُدرَّسة یُساعد تلمیذاتِها فی تعلُّم کثیر! 

3( األنصات للمعلّم یُساعد التالمیذ علی التعلیم ُمساعدًة کثیرًة!                        4( یُساعد االستامع إلی املدرِّس املُتعلِّمین فی التعلیم ُمساعدة!
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185- )وقتی کالغی می میرد، سایر کالغها برای پیشگیری از رسایت بیامری، او را دفن می کنند!(

1( حینام یموت غراٌب، یدفنه الغرابین للوقایة من رسایة املرض!                         2( عندما یموت الغراب، یدفنه سائر الغرابین للوقایه من رسایة األمراض!

3( حینام یموت الغراب، یدفنه سائر الغرابین للوقایة من رسایة املعرض!              4( عندما یموت غراٌب، یدفنه سائر الغرابین للوقایة من رسایة املرض!

186- »کاش خدا دهان کودک کوچکی که لبخند را فراموش کرده است با خنده پر کند« عّین الصحیح: 

1(لیَت الله یمأل بالبسمة فم الطفولة التی نسیت الضحک!                               2(لیت الله یمأل بالبسمة فم طفل صغیر کان نسی الضحک! 

3(لعلَّ الله یمأل باضحک فم طفلة صغیرة کانت تنسی البسامت!                       4(لیت الله یمأل باضحک فم الطفل الصغیر الذی قد نسی البسمة! 

187- »از شام عذرخواهی می کنیم. لطفا اسرتاحت کنید؛ همة وسایل را به رسعت تعمیر خواهیم کرد!«: 

1( نعتِذُر منکم. رجاء اسرتِحوا؛ نُصلِّح کلَّ شیء برسعٍة!                                    2( نَعتِذُر منکم. رجاء اسرتِحوا؛ سُنصلِّح کلَّ األشیاء برسعٍة!

3( نَعِذُر منکم. رجاء اسرتِحوا؛ سُنصلِّح کلَّ األشیاء برسعٍة!                                 4( نَعتِذُر منکم. رجاء اسرتِحوا؛ سوف نُصلَّح کلَّ من األشیاء برسٍعٍة!

188- »ماهی، یک شکارچی می بیند، پس باله هایش را تکان می دهد تا از خطر دور شود!« عیِّن الّصحیح: 

د عن الخطر!                             2( یشاهد الّسمک صیّاداً فتحّرک زعانفه لتبتعد عن الخطر!  1( سمٌک یشاهد الّصیاد فیحّرک زعانفه أن یُبعِّ

3( الّسمک یشهد صیّاداً فیحّرک الزّعانف حتّی یبتعد عن الخطر!                       4( یشاهد الّسمک صیّاداً فیحّرک زعانفه حتّی یبتعد عن الخطر! 

189- »اگر انشایت را در برابر دانش آموزان بخوانی، هم کالسی شلوغ کنندهات آگاه خواهد شد!«:

1( إّن إنشائِک یُقرا امام الطالبات، سوف تتنبّه زمیلتک املشاغبه!                        2( إن تقرأ اإلنشاء لک أمام الطاّلب فسوف یُنبِّه زمیلک املشاغب! 

3( إذا تقرا إنشائک أمام الطاّلب فسوف یتّنبه زمیلک املشاغب!                          4( إذا یَقرأ إنشائک أمام الطاّلل یتنبّه زمیلک مشاغب! 

190- »معلم با درخواست دانش آموز برای نوشنت انشایش موافقت کرد!«

2( املعلُّم یُواِفُق علَی طَلَِب الطالِب لِکتابِة إنشائه! 1( وافََق املعلَّمُة علَی طَلَِب الطالبِة لِکتابِة إنشائه! 

4( وافََق املعلُّم علَی طَلَِب الطالِب لکتابِة اإلنشائه!3( املعلّمُة وافََقت علَی طَلَِب لِکتابِة إنشائها! 

191- »حرکت آهسته و پیوسته از بهرتین حرکت هاست.« عّین الّصحیح: 

2( الحرکة التی هادئة و ُمستمرِّة فُضلی حرکات! 1( الحرکة املَُهّدئة و املُستَِمرِّة ِمن أفضل الحرکات! 

رة أفضُل حرکاٍت!3( الحرکات الهادئة و املستمرِّة أفاضل الحرکات!  4( الحرکة الهادئة و املُستَمِّ

192- »هرچه از کارهای نیک انجام بدهی، آنها را اندوختهای برای آخرتت می یابی!« عّین الخطأ:

1( ما فعلَت من الخیرات، وجدتَّها ذخیرًة آِلخرتک!                                         2( تَفعلی من الخیرات، وجدتِها ذخیرًة آِلخرتک! 

3( ما تفعل من الخیرات، تَِجدها ذخیرة آِلخرتک!                                           4( ما فعلِت من الخیرات، تَِجدیها ذخیرًة آِلخرتک!

193- »قطعاً با سکوت گوش فرادادن به معلم به دانش آموزان در یادگیری بسیار کمک می کند!«:

1( إنَّ اإلنصات للمعلّم یُساعد املُتعلِّین علی التّعلُّم کثیراً!                                 2( إنَّ االستامع إلی املُدرَّسة یُساعد تلمیذاتِها فی تعلُّم کثیر! 

3( األنصات للمعلّم یُساعد التالمیذ علی التعلیم ُمساعدًة کثیرًة!                        4( یُساعد االستامع إلی املدرِّس املُتعلِّمین فی التعلیم ُمساعدة!
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194- »دوست عزیزم لطفاً چیزی بر آثار تاریخی ننویس!«: 

1( صدیقی العزیز رجاًء ال تکتب شیئاً علی اآلثار التّاریخیّة!                              2( أیّها الّصدیق العزیز رجاًء مل تکتب علی اآلثار التّاریخیّة شیئاً!

3( زمیلتی العزیزة ال تکتبی علی آثار تاریخی شیئاً رجاًء!                                  4( ال تکتب صدیقتی العزیزة شیئاً علی آثار تاریخیّة!

195- »هرچه را که می شنوید، باور نکنید و نقدکنندگان سخن باشید!«:

1( ال تُصّدقوا کّل ما تسمعون و کونوا نّقاد الکالم!         2( ال تَصدقَن ما تسمعن کلّها و کُّن ناقدات الکالم! 

3( ال تُصّدقوا کّل ما استمعتم و کونوا ناقد الکالم!        4( ال تُصّدقوا کّل ما تستمعون إلیه و کانوا نّقاد الکالم!

196- »کسی که در حالت جوانی به دانش های سودمند روی بیاورد، امید است که قلبش از ایامن پرشود!«

1( من أقبل علی العلوم الّنافعة فی الّشباب فلیت یُمأل من اإلیامن!                    2( من یستقبل إلی العلوم الّنفعة شابَاً فلعّل قلبه یَمأل إیامناً!

3( من تُقبَل إلی العلوم الّنافعة فی شبابه فلعلّه یُمأَل قلبه من اإلیامن!                4( من یُقِبل علی العلوم الّنافعة شابّاً فلعلّه یُمأَل قلبه من اإلیامن!

197- »کارمند مخابرات گفت: کارت شارژم را پس از مشکلش عوض خواهد کرد«. 

1( قالت موظفة االتصاالت: کانت بّدلت بطاقة الشحن الشکاله.                        2( قالت موظفة االتصاالت: سیبّدل بطاقة شحنی الشکاله. 

3( قالت موظفة االتصاالت: قد بّدلت بطاقات شحنی الشکاله.                           4( قال موظف االتصال: بّدل بطاقة الشحن لالشکال. 

198- »احساس ناامیدی نکن و بر پروردگارت توکّل کن و بدان که او کارهای سخت را برای تو آسان می کند!«:

عبة لک! 1( ال تشُعر بالیأس و تَوَکَّْل علی الله و اْعلَْم أنَُّه قد یَُسهِّل األعامل الصَّ

2( ال تَُکْن مأیوساً و تَوَکَّل علی ربَّک و اْعلََم هو یَُسهُِّل األعامل الّصعبة!

عبة! 3( ال تَشُعر بخیة األَمِل و تَوَکَّْل علی ربّک و اْعلَْم أنّه یَُسهِّل لََک األعامل الصَّ

4( ال تَشُعر بالیأس و بخیة األمل و توکَّل علی َربَِّک و اْعلَم إنّه یُسّهل األعامل لک و هی صعبة!

199- »غیبت کردن کاری زشت است و بیشرت مردم آن را دوست ندارند!«:

2( الغیبُة ِمن األعامِل القبیحِة و أکرَثُ اإلنسان ال یُحبُّها!1( الغیبُة عمٌل قبیٌح و ال یُحبُّه کثیُر ِمن الناِس!

4( ال یُحبُّ أکرثُ الناِس الغیبَة ألنّها عمٌل قبیٌح!3( الغبیُة عمٌل قبیٌح و ال یُحبُّها أکرثُ الناِس!

200- »امروز کیفی خریدم که آن را در بازار قبالً دیده بودم!«؛ عیِّن الصحیح:

2( اِشرتیت الیوم حقیبة قد رأیتها فی السوق سابقاً!1( الیوم اِشرتیت حقیبة شاهدتها سابقاً فی سوق!

4( اِشرتیت الیوم حقیبة من السوق رأیتها سابقاً!3( أشرتی الیوم الحقیبة قد شاهدته فی السوق سابقاً!
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1. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ابر: الغیم، السحاب )مفرد(  ؛ نادرستی گزینه 3 - بخار مرتاکمی: بخاٌر مرتاکٌم ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 - فرو می ریزد: ینزل ؛ 

نادرستی گزینه های 1 و 4 

2. گزینه 1 پاسخ صحیح است: از خطاهای دیگران: من أخطاء اآلخرين ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣ - درس بگیر: اعترب ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٤ - تا آزمایش کنی: 

لتخترب ؛ نادرستی گزینه  ٣ - همه چیزها : کّل األشیاء ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٤

3. گزینه 2 پاسخ صحیح است: امروز: الیوم ؛ نادرستی گزینه 3 - کوچکرتین اشتباهات: اصغر األخطاء ؛ نادرستی گزینه های1، 3 و 4 -  بزرگرتین فضيلتها: أکرب الفضائل 

؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4  - بشامر می آید: یعترب ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3   

4. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکست خورده: املنهزم ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -باعث می شود: یسبّب ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  - تا موفق شودک أن ینجح 

3 و 4

5. گزینه 3 پاسخ صحیح است: سخن گفتم: کلّمُت = تحّدثت = تکلّمت ؛ نادرستی گزینه  2 – برایشان: لهم ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - امکان دارد: یمکن ؛ نادرستی 

سایر گزینه ها - برنامه هایشان: برامجهم سخن گفتم: کلّمُت = تحّدثت = تکلّمت ؛ نادرستی گزینه  2 – برایشان: لهم ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - امکان دارد: یمکن 

؛ نادرستی سایر گزینه ها - برنامه هایشان: برامجهم ؛ نادرستی گزینه های 1و 4

6. گزینه 1 پاسخ صحیح است: دوستم: صدیقي؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -او را ندیده بودم: ما کنت شاهدته )کان + ماضی = معادل ماضی بعید( ؛ نادرستی 

گزینه های 2، 3 و 4 -گامن کردی: ظننت ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - تو را فراموش کرده ام: قد نسیتک ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 - باقی منانده است: مل یبق = 

ما بقی ) ذکر مذکر است پس فعل هم باید مذکر باشد( ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4

7. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اطاعت کرد: أطاع ؛ نادرستی گزینه  3 - خیرخواه ترین مردم: خیر الناس ؛ نادرستی گزینه  4- نسبت به خویشنت است: لنفسه، إلی 

نفسه؛ نادرستی گزینه  4

در گزینه 2 ضامیر با هم مطابقت ندادر یا باید همه مذکر باشند )ه( یا همه مونث )ها(

8. گزینه 2 پاسخ صحیح است: این دانش آموزی است: هذا طالب، هذه تلمیذة  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  معلّم خود: معلّمه، مدرستها ؛ نادرستی گزینه های 3 

و 4 - درجات عالی علمی: الدرجات العالية العلمية ؛ نادرستی ساير گزینه ها

9. گزینه 1 پاسخ صحیح است: دانشمندان: العلامء )معرفه( ؛ نادرستی گزینه  2 -  از شناخنت: من معرفة ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  راز: رّس ؛ نادرستی گزینه های 

3 و 4 - آن پدیده: تلك الظاهرة ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

10. گزینه 1 پاسخ صحیح است: پرسیدم: سألت ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  وضع: مفرد است ؛ نادرستی گزینه  3 -  این بیامر: هذا املريض ؛ نادرستی گزینه های 2 

و 4 -  می بینی: فعل مضارع ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - او را می بینم: أراه ؛ نادرستی گزینه 3 – پزشك: الطبيب ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4      
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؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4  - بشامر می آید: یعترب ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3   

4. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکست خورده: املنهزم ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -باعث می شود: یسبّب ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  - تا موفق شودک أن ینجح 

3 و 4

5. گزینه 3 پاسخ صحیح است: سخن گفتم: کلّمُت = تحّدثت = تکلّمت ؛ نادرستی گزینه  2 – برایشان: لهم ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - امکان دارد: یمکن ؛ نادرستی 

سایر گزینه ها - برنامه هایشان: برامجهم سخن گفتم: کلّمُت = تحّدثت = تکلّمت ؛ نادرستی گزینه  2 – برایشان: لهم ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - امکان دارد: یمکن 

؛ نادرستی سایر گزینه ها - برنامه هایشان: برامجهم ؛ نادرستی گزینه های 1و 4

6. گزینه 1 پاسخ صحیح است: دوستم: صدیقي؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -او را ندیده بودم: ما کنت شاهدته )کان + ماضی = معادل ماضی بعید( ؛ نادرستی 

گزینه های 2، 3 و 4 -گامن کردی: ظننت ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - تو را فراموش کرده ام: قد نسیتک ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 - باقی منانده است: مل یبق = 

ما بقی ) ذکر مذکر است پس فعل هم باید مذکر باشد( ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4

7. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اطاعت کرد: أطاع ؛ نادرستی گزینه  3 - خیرخواه ترین مردم: خیر الناس ؛ نادرستی گزینه  4- نسبت به خویشنت است: لنفسه، إلی 

نفسه؛ نادرستی گزینه  4

در گزینه 2 ضامیر با هم مطابقت ندادر یا باید همه مذکر باشند )ه( یا همه مونث )ها(

8. گزینه 2 پاسخ صحیح است: این دانش آموزی است: هذا طالب، هذه تلمیذة  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  معلّم خود: معلّمه، مدرستها ؛ نادرستی گزینه های 3 

و 4 - درجات عالی علمی: الدرجات العالية العلمية ؛ نادرستی ساير گزینه ها

9. گزینه 1 پاسخ صحیح است: دانشمندان: العلامء )معرفه( ؛ نادرستی گزینه  2 -  از شناخنت: من معرفة ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  راز: رّس ؛ نادرستی گزینه های 

3 و 4 - آن پدیده: تلك الظاهرة ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

10. گزینه 1 پاسخ صحیح است: پرسیدم: سألت ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  وضع: مفرد است ؛ نادرستی گزینه  3 -  این بیامر: هذا املريض ؛ نادرستی گزینه های 2 

و 4 -  می بینی: فعل مضارع ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - او را می بینم: أراه ؛ نادرستی گزینه 3 – پزشك: الطبيب ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4      

پاسخنامه تشریحی

تعریب

ی
رب
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11. گزينه 3 پاسخ صحیح است: این معجزه قرآن است: هذه معجزة القران ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 – زمان: اسم مفرد ؛ نادرستی گزینه  2 و 4 

12. گزينه 4 پاسخ صحیح است: رأيت: ديدم  ؛ نادرستی گزینه  3 -اسب هایی: أفراساً ؛ نادرستی گزینه های 2 و3 -  آن اسب ها: األفراس  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 

3 - صاحبشان: صاحبها ؛ نادرستی گزینه های 2 و3

13. گزينه 1 پاسخ صحیح است: دانش آموزی: طالبا ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - می بینم: أشاهد ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – درضمن جمله بعد از اسم نكره، 

وصفيه است و بر رس آن و منی آيد ؛ نادرستی گزینه  3

14. گزينه1 پاسخ صحیح است: پرنده باهوش: الطائر الذيك ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  تظاهر کرد: تظاهر )ماضی( ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  - بالش: جناحه؛ 

نادرستی سايرگزینه 

15. گزينه 2 پاسخ صحیح است: کتابی : کتاباً  ؛ نادرستی گزینه های 1و 4 - آن را دیده بودم : قد رأیته  ؛ نادرستی گزینه های 1و 3

   

16. گزينه4 پاسخ صحیح است: کشاورز: الفالح ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  را دیدم محصول: املحصول ؛ نادرستی ساير گزینه ها 1 و 3 - جمع می کرد: يجمع )فعل 

مضارع كه قبل از آن ماضی آمده، معادل ماضی استمراری ترجمه می شود(   

17. گزينه 4 پاسخ صحیح است: درختانی: أشجاراً  ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢  -  ديگران: األخرون )معرفه( ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٣ - بعد از حروف  أن، لَن، کَی، 

لَِکی وحتّی بالفاصله باید فعل مضارع بيايد.  ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٣

18. گزينه 3 پاسخ صحیح است: برنامه ای: برنامجاً  ؛ نادرستی گزینه های ١ و ٢ - یافتم: وجدُت - ؛ نادرستی گزینه های ١، ٢ و ٤- مرا کمک می کند: یُساعدنی  ؛ نادرستی 

گزينه های ١ و ٤- آموخنت : تعلّم  ؛ نادرستی گزینه های ٢ و ٤

19. گزينه 3 پاسخ صحیح است: دريا: بحراً  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – سنگی: حجرا ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – سنگ: الحجر؛ نادرستی گزینه های  1 و 2 

20. گزينه 3 پاسخ صحیح است: آزادی عقیده: حرية العقيدة )تركيب اضافی( ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  - تأکید کرده است: قد أكّد؛ نادرستی گزینه های  1و 2 

21. گزينه 2 پاسخ صحیح است: هر لحظه: كل لحظة؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 - می خواهیم: نطلب، نرجو، نسأل ؛ نادرستی گزینه  4 - طالبان علم: طالب العلم، 

طالبي العلم، باحثي العلم )تركيب اضافی( ؛ نادرستی گزینه  4  - سالمتی کامل: الصحة الكاملة )تركيب وصفی( ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4

22. گزينه 3 پاسخ صحیح است: هر لحظه: كل لحظة ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  از عمر ما: من عمرنا ؛ نادرستی سایر گزینه ها – گنجی: کنز ؛ نادرستی گزینه های 

2 و 4 - یک بار: مرّة واحدة ؛ نادرستی سایر گزینه ها - استخراج می شود: یستخرج ؛ نادرستی گزینه  1

23. گزینه 4 پاسخ صحیح است: زندگی: الحیاة  ؛ نادرستی گزینه  3 - که: التي ؛ نادرستی گزینه  3 - سپری می کنیم: نقيض؛ نادرستی گزینه های 1و 2  

24. گزینه 2 پاسخ صحیح است: هرکس: من - آن را بر خود حرام کند: حرّمه، یحرّمه، یحرّم ذلک ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - محروم حقیقی: املحروم الحقیقي ؛ 

نادرستی سایر گزینه ها

25. گزینه 1 پاسخ صحیح است: بیاندیشد: یفّکر ؛ نادرستی گزینه  4 )الذی مذکر است فعل ها هم باید مذکر باشد(.

فعل ها باید از نظر جنس با هم مطابقت کنند. در گزینه 2؛ »سلم« با دو فعل دیگر مطابقت ندارد. در گزینه 3؛ »تکلّم« با دو فعل دیگر مطابق نیست.

26. گزینه 3 پاسخ صحیح است: گامن منی کردم: کنت ال أظّن ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 – مشکالت: جمع است ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - کسب علم: اکتساب 

العلم  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4
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27. گزینه 4 پاسخ صحیح است: دانشمندی: عاملٌ یا العامل الذی ؛ نادرستی گزینه  3 - سود برده شود: ینتفع؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – هزار عابد: ألف عابد ؛ 

نادرستی گزینه های 2 و 3

28. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کاش: لیت  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - شهرهای کشورم: مدن بالدي ؛ نادرستی گزینه  2  - می دیدم: کنت أشاهد ؛ نادرستی 

گزینه های 1و 2  

29. گزینه 3 پاسخ صحیح است: دروغگوها: الکاذبون ؛ نادرستی گزینه  4 – فریبکاریشان: احتیالهم  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - منی رسند: ال یبلغ ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 2 

30. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کاش: لیت ؛ نادرستی گزینه  4 -  طوالنی تر: أطول ؛ نادرستی گزینه  1 – کوتاه: قصیر ؛ نادرستی گزینه  3 

31. گزینه 4 پاسخ صحیح است: فکر کنید: تأّملوا، فّکرن ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 )در گزینه 3، فعل به صورت امر مفرد است( – سخن بگویید: تکلّموا، تکلّمن ؛ 

نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 – هر کاری: کل عمل ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 

32. گزینه 3 پاسخ صحیح است: از دخرتم: من بنتي ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  خواهش می کنم: أمتّنی، أرجو ؛ نادرستی گزینه  2 – بیاید: تأيت / بگیرد: تأخذ )چون 

بنت مونث است( ؛ نادرستی گزینه  2 - از من: مّني:  ؛ نادرستی گزینه  4 - بگیرد!: 

33. گزینه 1 پاسخ صحیح است: وقتی: إذا، عندما ؛ نادرستی گزینه  3 – صخره: الصخرة ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 3 -  چرا: ملاذا، مل  ؛ نادرستی گزینه  4 

34. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اصل جهان: اصل العامل ؛ نادرستی گزینه  های 1، 3 و 4 - این آیه: هذه اآلیة ؛ نادرستی گزینه  های 1، 3 و 4 -  جهانیان را: العاملین 

)مفعول( ؛ نادرستی گزینه  های 3 و 4 - این امر : هذا األمر  ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 4

35. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ارزش های دینی و اخالقی ما: قَِیُمنا الّدینیة و األخالقیة  ؛ نادرستی گزینه  های 3 و 4 - هرگز اجازه نخواهند داد: لن تسمح ؛ نادرستی 

گزینه  های 2 و 4  - دشمنان: األعداء ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 3

36. گزینه 3 پاسخ صحیح است: نفس مرا: نفيس ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 2 - قرار بده: اجعيل ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 2 و 4

مرا قرار بده: اجعلني 

37. گزینه 2 پاسخ صحیح است: »الّذي« مذکر است و فعل های متناسب با آن: یکذب و یشاهد ؛ نادرستی گزینه  3 

»الّتي« مونث است و فعل های متناسب با آن: تکذب و تشاهد 

نتیجه دروغش: نتیجة کذبه یا نتیجة کذبها )مضاف »ال« منی گیرد( ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 4

38. گزینه 3 پاسخ صحیح است: مراقب باشید: راقبوا، راقنب ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - این جنگل: هذه الغابة ؛ نادرستی گزینه های 1و 2  خطری آن ها را تهدید 

نکند: ال یهددهم خطر ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 )»خطر« مذکر است پس فعل هم باید مذکر باشد = یهّدد / در ضمن »خطری« نکره است(

39. گزینه 3 پاسخ صحیح است: دانشمندی: عاملٌ ، العامل الذي – علمش: علمه ؛ نادرستی گزینه  1 -  سود می رساند: ینفع ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - هزاران عبادت 

کننده: آالف العبّاد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

40. گزینه 4 پاسخ صحیح است: هفت بار: سبع مرات: هفت بار ؛ نادرستی گزینه 2 و 3 - ذکر شده است: ذکرت ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2    
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27. گزینه 4 پاسخ صحیح است: دانشمندی: عاملٌ یا العامل الذی ؛ نادرستی گزینه  3 - سود برده شود: ینتفع؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – هزار عابد: ألف عابد ؛ 

نادرستی گزینه های 2 و 3

28. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کاش: لیت  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - شهرهای کشورم: مدن بالدي ؛ نادرستی گزینه  2  - می دیدم: کنت أشاهد ؛ نادرستی 

گزینه های 1و 2  

29. گزینه 3 پاسخ صحیح است: دروغگوها: الکاذبون ؛ نادرستی گزینه  4 – فریبکاریشان: احتیالهم  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - منی رسند: ال یبلغ ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 2 

30. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کاش: لیت ؛ نادرستی گزینه  4 -  طوالنی تر: أطول ؛ نادرستی گزینه  1 – کوتاه: قصیر ؛ نادرستی گزینه  3 

31. گزینه 4 پاسخ صحیح است: فکر کنید: تأّملوا، فّکرن ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 )در گزینه 3، فعل به صورت امر مفرد است( – سخن بگویید: تکلّموا، تکلّمن ؛ 

نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 – هر کاری: کل عمل ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 

32. گزینه 3 پاسخ صحیح است: از دخرتم: من بنتي ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  خواهش می کنم: أمتّنی، أرجو ؛ نادرستی گزینه  2 – بیاید: تأيت / بگیرد: تأخذ )چون 

بنت مونث است( ؛ نادرستی گزینه  2 - از من: مّني:  ؛ نادرستی گزینه  4 - بگیرد!: 

33. گزینه 1 پاسخ صحیح است: وقتی: إذا، عندما ؛ نادرستی گزینه  3 – صخره: الصخرة ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 3 -  چرا: ملاذا، مل  ؛ نادرستی گزینه  4 

34. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اصل جهان: اصل العامل ؛ نادرستی گزینه  های 1، 3 و 4 - این آیه: هذه اآلیة ؛ نادرستی گزینه  های 1، 3 و 4 -  جهانیان را: العاملین 

)مفعول( ؛ نادرستی گزینه  های 3 و 4 - این امر : هذا األمر  ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 4

35. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ارزش های دینی و اخالقی ما: قَِیُمنا الّدینیة و األخالقیة  ؛ نادرستی گزینه  های 3 و 4 - هرگز اجازه نخواهند داد: لن تسمح ؛ نادرستی 

گزینه  های 2 و 4  - دشمنان: األعداء ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 3

36. گزینه 3 پاسخ صحیح است: نفس مرا: نفيس ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 2 - قرار بده: اجعيل ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 2 و 4

مرا قرار بده: اجعلني 

37. گزینه 2 پاسخ صحیح است: »الّذي« مذکر است و فعل های متناسب با آن: یکذب و یشاهد ؛ نادرستی گزینه  3 

»الّتي« مونث است و فعل های متناسب با آن: تکذب و تشاهد 

نتیجه دروغش: نتیجة کذبه یا نتیجة کذبها )مضاف »ال« منی گیرد( ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 4

38. گزینه 3 پاسخ صحیح است: مراقب باشید: راقبوا، راقنب ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - این جنگل: هذه الغابة ؛ نادرستی گزینه های 1و 2  خطری آن ها را تهدید 

نکند: ال یهددهم خطر ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 )»خطر« مذکر است پس فعل هم باید مذکر باشد = یهّدد / در ضمن »خطری« نکره است(

39. گزینه 3 پاسخ صحیح است: دانشمندی: عاملٌ ، العامل الذي – علمش: علمه ؛ نادرستی گزینه  1 -  سود می رساند: ینفع ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - هزاران عبادت 

کننده: آالف العبّاد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

40. گزینه 4 پاسخ صحیح است: هفت بار: سبع مرات: هفت بار ؛ نادرستی گزینه 2 و 3 - ذکر شده است: ذکرت ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2    
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41. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اگر: إن ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  طبیعت زیبای جهان: طبیعة العامل الجمیلة ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - شگفتی های فراوانی: 

عجائب کثیرة  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

42. گزینه 3 پاسخ صحیح است: پدران ما: أباؤنا ؛ نادرستی گزینه  2 -  تأکید می کردند: كان يؤكدون ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 - راه رسیدن: طريق الوصول ؛ 

نادرستی گزینه های 1 و 4 -  نیکی کردن به دیگران: اإلحسان إلی اآلخرين ؛ نادرستی گزینه های 1و 4 

43. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اگر: إن، إذا ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  شکایت کردی: تشکو ؛ نادرستی گزینه 3 - دردها: اآلالم ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 

-  تلخ کرده ای: متّر ؛ نادرستی گزینه  3 

44. گزینه 4 پاسخ صحیح است: این واژه نامه مشهور: هذا املعجم املشهور ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  در بر می گیرد: یضّم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

45. گزینه 3 پاسخ صحیح است: می خواستم: کنت أطلب ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  قیمتشان: سعرها ؛ نادرستی گزینه 4

46. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یافتند: وجد، وجدت )فعل اول جمله( / وجدوا، وجدن )بعد از مبتدا( ؛ نادرستی گزینه 2 -  سه مرحله: ثالث مراحل؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 3 -   صفحه نهم: الصفحة التاسعة ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 - هفت کلمه: سبع کلامت ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3

47. گزینه 4 پاسخ صحیح است: جاسوس های جنگل: جواسیس الغابة ؛ نادرستی گزینه 1 - جاسوسی می کند: یتجّسس ؛ نادرستی گزینه 2 -   حیوانات: الحیوانات  ؛ 

نادرستی گزینه های 1 و 3 - هشدار می دهد: یحّذر ؛ نادرستی گزینه 2

48. گزینه 4 پاسخ صحیح است: بت های خودرا:  أصنامهم -  شکسته: مکرسة )حال( ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  دیدند: رأی ؛ نادرستی گزینه 1 -  فهمیدند: 

فهمیدند ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3

49. گزینه 1زیرا دوست دارد: ألنّها تحّب ) زیرا سمکة مونث است(  ؛ نادرستی گزینه 2 – شکارها: الفرائس ؛ نادرستی گزینه 3 -  بخورد: تأکل ؛ نادرستی گزینه 4  

50. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کتابی: نکره ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - انشایش: إنشاءه ؛ نادرستی گزینه 1 – به او کمک می کند: یساعده، ساعده ؛ نادرستی 

گزینه  4 – نوشنت: کتابة ؛ نادرستی گزینه 3

51. گزینه 2 پاسخ صحیح است: چه بسا: رّب  ؛ نادرستی گزینه  1 – کتابی: کتاب؛ نادرستی گزینه  3  - خواندنش: قراءته ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 - تالش می کنی: 

تجتهد، تجتهدین ؛ نادرستی گزینه  3 -  به دست منی آوری: ال تحصل، ال تحصلین ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

52. گزینه 1 پاسخ صحیح است: چوپانی: راعیا ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - آن چوپان: ذلک الراعي یا الراعي ؛ نادرستی گزینه  2  - گوسفندان خود: أغنامه ؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4  

53. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کشاورز پیر: الفالح العجوز ؛ نادرستی گزینه  1 -  با تعجب: متعجبا ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  نهال زیبای من: فسیلتي الجمیلة 

؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -   میوه داده است: أمثرت ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3

54. گزینه 3 پاسخ صحیح است: انسان خرمند: اإلنسان العاقل ؛ نادرستی گزینه  4 -  قسمت سودمند: الوجه النافع  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - این فناوری ها: هذه 

التقنیات ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  باید استفاده مناید: لسیتفد، یجب أن یستفید، علی ... أن یستفید  ؛ نادرستی گزینه  1

55. گزینه 3 پاسخ صحیح است: هیچ  ... نیست: ال  ؛ نادرستی گزینه  2 - بزرگ ترین ثروت: أعظم ثروة ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  برای هر انسانی: لکّل إنسان ؛ 

نادرستی گزینه های 1 و 4 
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56. گزینه 1 پاسخ صحیح است: زیان کار : خارساً )اسم فاعل( - بی آبرو : لیس له وجه

57. گزینه 1 پاسخ صحیح است: گاهی می رويم: قد نذهب ؛ نادرستی گزینه  2 -  باغ های بزرگ: الحدائق الكبرية  ؛ نادرستی گزینه هاي 2، 3 و 4 - عکس های زیادی: 

صورا كثرية ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  گل های زیبایشان : ورودها الجمیلة ؛ نادرستی ساير گزینه ها

58. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مدیر مدرسه: ترکیب اضافی است و »مدیر« نباید »ال« منی گیرد ؛ نادرستی گزینه  4 -  با خوشحالی: فرحا، بفرح ؛ نادرستی گزینه  

1 -  جشن بزرگداشِت نیکوکاران: حفلة تکریم املُحسنین ؛ نادرستی سایر گزینه ها   - سخن می گفت: کان یتکلّم یا کانت تتکلّم ) کان + مضارع( ؛ نادرستی گزینه  3

59. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سنجاب پرنده: معرفه است و »ال« می گیرد  ؛ نادرستی گزینه  4 - یک درخت ، درختی دیگر : نکره اند و »ال« منی گیرند ؛ نادرستی 

گزینه های 2 و 4 - می پرد: یقفز ؛ نادرستی گزینه  3 - پرواز می کند: یطیر ؛ نادرستی گزینه  3

60. گزینه 2 پاسخ صحیح است: فرصت هایی: الفرص ؛ نادرستی گزینه  3 - هدر می دادیم: کّنا نضیّع ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  

61. گزينه 2 پاسخ صحیح است: این ماهی: هذه السمكة ؛ نادرستی گزینه های 1 . 4 -  حفره ای کوچک: حفرة صغرية ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  - خارج می شود: 

يَخرج ؛ نادرستی گزینه  3 )يُخرج: خارج می كند(

62. گزينه 1 پاسخ صحیح است: هر لحظه: كل لحظة ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  - استخراج می شود: يستخرج )ال يستخرج ... إاّل( ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4

63. گزینه 3 پاسخ صحیح است: مزدوران دشمن: عمالء العدو ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 و 4  

64 . گزینه 3 پاسخ صحیح است: چشامنش: عیونها، عینیها ؛ نادرستی گزینه  4 -   بچرخاند: تدیر ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  حرکت کند: یتحّرک، تحّرک ؛ نادرستی 

گزینه های 1، 2 و 4 ) رأس مذکر است فعل هم مذکر = یتحّرک(

65 . گزینه 1 پاسخ صحیح است: دوست داشتیم: کّنا نحّب  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  انشای خود: إنشاءنا ؛ نادرستی گزینه  3 – خواسته ما: طلبنا  ؛ نادرستی 

گزینه های 2 و 3 - موافقت کرد: وافق، وافقت  ؛ نادرستی گزینه  4

66. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصمیم گرفتیم: قّررنا، عزمنا  ؛ نادرستی گزینه  1 -  جشن: الحفلة ؛ نادرستی گزینه  3 -  دو ماه: شهرین ؛ نادرستی گزینه  3 -  به تأخیر 

بیندازیم: أن نوّجل ؛ نادرستی گزینه  2 -  همه دوستامنان: کل أصدقاءنا ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 

67. گزینه 4 پاسخ صحیح است: واژه »درب« در گزینه 3 ترجمه نشده -  ساعت 7 : الساعة السابعة ؛ نادرستی گزینه  1 - باز می شود: یُفتح ؛ نادرستی گزینه های 1، 

2 و 3

68. گزینه 2 پاسخ صحیح است: رسیدن دو قبیله: وصول القبیلتین ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 ) وصول مضاف است و ال و تنوین منی گیرد( -  سّدی بزرگ: سّد 

عظیم ؛ نادرستی گزینه های  1 و 4 )ضمیر »هم« متصل به »سّد« در گزینه 4 زائد است( - بسته شد: أُغلق ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 

69 . گزینه 4 پاسخ صحیح است: قصائدی: قصائد  ؛ نادرستی گزینه  2 - آفرینش: خلق ؛ نادرستی گزینه  1 - می رسودند: ماضی استمراری )کان + مضارع( ؛ نادرستی 

گزینه  های 2 و 3 ) در گزینه 1 هم »ینشدون« قبل از »الشعراء« آمده و باید مفرد باشد(  - 

70. گزینه 1 پاسخ صحیح است: غده ای طبیعی: غّدة طبیعیة ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 و 4 -  دمش: ذنبها ؛ نادرستی گزینه  3 - روغن : مفرد است = زیت ؛ 

نادرستی گزینه  2
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56. گزینه 1 پاسخ صحیح است: زیان کار : خارساً )اسم فاعل( - بی آبرو : لیس له وجه

57. گزینه 1 پاسخ صحیح است: گاهی می رويم: قد نذهب ؛ نادرستی گزینه  2 -  باغ های بزرگ: الحدائق الكبرية  ؛ نادرستی گزینه هاي 2، 3 و 4 - عکس های زیادی: 

صورا كثرية ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  گل های زیبایشان : ورودها الجمیلة ؛ نادرستی ساير گزینه ها

58. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مدیر مدرسه: ترکیب اضافی است و »مدیر« نباید »ال« منی گیرد ؛ نادرستی گزینه  4 -  با خوشحالی: فرحا، بفرح ؛ نادرستی گزینه  

1 -  جشن بزرگداشِت نیکوکاران: حفلة تکریم املُحسنین ؛ نادرستی سایر گزینه ها   - سخن می گفت: کان یتکلّم یا کانت تتکلّم ) کان + مضارع( ؛ نادرستی گزینه  3

59. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سنجاب پرنده: معرفه است و »ال« می گیرد  ؛ نادرستی گزینه  4 - یک درخت ، درختی دیگر : نکره اند و »ال« منی گیرند ؛ نادرستی 

گزینه های 2 و 4 - می پرد: یقفز ؛ نادرستی گزینه  3 - پرواز می کند: یطیر ؛ نادرستی گزینه  3

60. گزینه 2 پاسخ صحیح است: فرصت هایی: الفرص ؛ نادرستی گزینه  3 - هدر می دادیم: کّنا نضیّع ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  

61. گزينه 2 پاسخ صحیح است: این ماهی: هذه السمكة ؛ نادرستی گزینه های 1 . 4 -  حفره ای کوچک: حفرة صغرية ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  - خارج می شود: 

يَخرج ؛ نادرستی گزینه  3 )يُخرج: خارج می كند(

62. گزينه 1 پاسخ صحیح است: هر لحظه: كل لحظة ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  - استخراج می شود: يستخرج )ال يستخرج ... إاّل( ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4

63. گزینه 3 پاسخ صحیح است: مزدوران دشمن: عمالء العدو ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 و 4  

64 . گزینه 3 پاسخ صحیح است: چشامنش: عیونها، عینیها ؛ نادرستی گزینه  4 -   بچرخاند: تدیر ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  حرکت کند: یتحّرک، تحّرک ؛ نادرستی 

گزینه های 1، 2 و 4 ) رأس مذکر است فعل هم مذکر = یتحّرک(

65 . گزینه 1 پاسخ صحیح است: دوست داشتیم: کّنا نحّب  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  انشای خود: إنشاءنا ؛ نادرستی گزینه  3 – خواسته ما: طلبنا  ؛ نادرستی 

گزینه های 2 و 3 - موافقت کرد: وافق، وافقت  ؛ نادرستی گزینه  4

66. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصمیم گرفتیم: قّررنا، عزمنا  ؛ نادرستی گزینه  1 -  جشن: الحفلة ؛ نادرستی گزینه  3 -  دو ماه: شهرین ؛ نادرستی گزینه  3 -  به تأخیر 

بیندازیم: أن نوّجل ؛ نادرستی گزینه  2 -  همه دوستامنان: کل أصدقاءنا ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 

67. گزینه 4 پاسخ صحیح است: واژه »درب« در گزینه 3 ترجمه نشده -  ساعت 7 : الساعة السابعة ؛ نادرستی گزینه  1 - باز می شود: یُفتح ؛ نادرستی گزینه های 1، 

2 و 3

68. گزینه 2 پاسخ صحیح است: رسیدن دو قبیله: وصول القبیلتین ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 ) وصول مضاف است و ال و تنوین منی گیرد( -  سّدی بزرگ: سّد 

عظیم ؛ نادرستی گزینه های  1 و 4 )ضمیر »هم« متصل به »سّد« در گزینه 4 زائد است( - بسته شد: أُغلق ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 

69 . گزینه 4 پاسخ صحیح است: قصائدی: قصائد  ؛ نادرستی گزینه  2 - آفرینش: خلق ؛ نادرستی گزینه  1 - می رسودند: ماضی استمراری )کان + مضارع( ؛ نادرستی 

گزینه  های 2 و 3 ) در گزینه 1 هم »ینشدون« قبل از »الشعراء« آمده و باید مفرد باشد(  - 

70. گزینه 1 پاسخ صحیح است: غده ای طبیعی: غّدة طبیعیة ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 و 4 -  دمش: ذنبها ؛ نادرستی گزینه  3 - روغن : مفرد است = زیت ؛ 

نادرستی گزینه  2
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71. گزینه 1 پاسخ صحیح است: دشمن، مفرد است و در گزینه 4 به صورت جمع آمده است - جنگ : الحرب ؛ نادرستی گزینه  3 – شعله ور کرد: أشعل )العدو مذکر 

است( ؛ نادرستی گزینه  2 – ویران کرد: خرّب  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4  

72. گزینه 4 پاسخ صحیح است: پندهای لقامن حکیم : مواعظ لقامن الحکیم ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -   به وسیله آن ها: بها ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  همه 

جوانان : کل الشباب ؛ نادرستی گزینه  2 - هدایت می شوند: یهتدي ؛ نادرستی گزینه  1

73. گزینه 3 پاسخ صحیح است: هر کس پایبند باشد: من یلتزم، التزم ؛ نادرستی گزینه  4 -  آداِب یاد دادن و یاد گرفنت:  بآداِب التّعلیَم و التَّعلُّم ؛ نادرستی گزینه 

2 - موفق می شود: ینجح، نجح ؛ نادرستی گزینه 1

74. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اگر: إن ؛ نادرستی گزینه  2 -  سختی های بسیاری: صعوبات کثیرة، شدائد کثیرة ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  در زندگیت : حیاتک؛ 

نادرستی گزینه  3

75. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تجربه اندکی دارد: له تجربة قلیلة ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 –  تا یاد بگیرد:  لیتعلّم، لتتعلِّم  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 – کارش: 

عمله، عملها ؛ نادرستی گزینه  1

76. گزینه 2 پاسخ صحیح است: منی پرستم: ال أعبد ؛ نادرستی گزینه  3 - می پرستند: یعبدون ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -   شام نباشید : أنتم ال تکونوا )نهی( ؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4  - پرستنده : عابدی = عابدین )چون مضاف است »نون« حذف شده(  

77. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نتوانستم: ما استطعت، مل استطع  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  هامیشی: ندوة ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -   هامیش ادبیّات 
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83. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تنها حیوان پستانداری: الحیوان اللبون الوحید ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 2 -  قادر به پرواز می باشد: قادر علی الطیران، یقدر علی 

الطیران ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 

84. گزینه 1 پاسخ صحیح است: باهوش ترین: أذکی؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 -  نعمت های زندگی : نعم الحیاة، أنعم الحیاة ؛ نادرستی گزینه  4 - یاد می کنند: 

یتذکّرون، یتذکرّن ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 4 – بسیار: کثیرا  ؛ نادرستی گزینه  های 2، 3 و 4 -  برای عبادت: للعبادة ؛ نادرستی گزینه  های 2، 3 و 4

85. گزینه 1 پاسخ صحیح است: بزرگان: العظامء، الکبار ؛ در گزینه 2 »ضمیر متصل« به کبار زائد است. / بیان کرده اند: بیبنوا )البته اگر فعل اول جمله بیاید »بیّن«(؛ 

نادرستی گزینه  4 -  واژه »امور« در گزینه 2 ترجمه نشده است. 
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86 . گزینه 1 پاسخ صحیح است: بیاید: جاءت، تأِت، تجيء ؛ نادرستی گزینه  های 2 و 3 )جاء ب  = آورد( -  یاریت کند: تنرصک تساعدک  ؛ نادرستی گزینه  4 

87. گزینه 3 پاسخ صحیح است: این دو مسافر : هذان املسافران، هاتان املسافرتان ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 2 -  هرگاه فاعل به صورت اسم بیاید، حتام بعد از فعل 

است و فعل به صورت مفرد می آید ؛ رسیدند: وصل یا وصلت ؛ نادرستی گزینه  های 1 و 2 - با تأخیر: متأخریِن )حال( ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  فعل »سوار شدند« 

بعد از مسافران آمده و باید مثنی باشد برای هذان املسافران : رکبا / برای هاتان املسافرتان: رکبتا ؛ نادرستی گزینه  4

88. گزینه 3 پاسخ صحیح است: روستایی: نکره است = قریة  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - مسافرت کردم: سافرُت ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  

89. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ماهیها: األسامک ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  دریا: البحر ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4   - روزی روشن: نکره ، نهار ميضء ؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4

90. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ماهیان: األسامک ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  دریاها: البحار ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  انواعی مختلف: أنواع مختلفة ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 4 

91. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سپس: ثّم  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  او را نشاند: أجلسه ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  - دیگران: آَخرین ؛ نادرستی گزینه های 2، 

3 و 4 –  نزد خود: عنده  ؛ نادرستی گزینه 3

92. گزینه 2 پاسخ صحیح است: درس فیزیک: درس الفیزیا  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - یکی از دانش آموزان : أحد من الطالب ؛ نادرستی گزینه  3 - از استاد: من 

األستاد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – لطفاً: رجاء، من فضلک  ؛ نادرستی گزینه  3 

93. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ثابت کرده است: قد أثبتِت ؛ نادرستی گزینه  1 - غذایی سودمند: غذاء مفید ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

94. گزینه 3 پاسخ صحیح است: هیچ  ... نیست: ال ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  فقری: فقر  ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - شدیدتر : أشّد ؛ نادرستی گزینه های 2 و 

4 - از جهل: من الجهل ؛ نادرستی گزینه  2 -  چون تفّکر: مثل التفکر ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

95. گزینه 3 پاسخ صحیح است: علمی: علام  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 -  او را پاداش کسی است: له أجر من  ؛ نادرستی سایر گزینه ها - عمل کرده است: عمل 

؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4

96. گزینه 1 پاسخ صحیح است: هر چه: ما  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  دنیای خویش: دنیاک ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  آخرت خود: اخرتک ؛ نادرستی گزینه های 

3 و 4 -  آن را درو می کنی: تحصده ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

عون ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4  97 . گزینه 2 پاسخ صحیح است: در مدرسه: يف املدرسة ؛ نادرستی گزینه  3 - تشویق می شوند: یُشجَّ

98. گزینه 1 پاسخ صحیح است: قوی ترین مردم: أقوی الناس ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 - پروردگار خود: ربّه ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4  

99. گزینه 3 پاسخ صحیح است: این داروها: هذه األدویة ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 -  داروخانه ای که: الصیدلیة التي؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4-  آن خیابان: 

ذلک الشارع  ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4

100. گزینه 4 پاسخ صحیح است: در زبان عربی: يف اللغة العربیة ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 -  صدها کلمه معرّب:  مئات الکلامت املعّربة ؛ نادرستی گزینه های 

1 و 2  -  ریشه فارسی دارند: ذات أصل فاريس ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3
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101. گزینه 4 پاسخ صحیح است: گفتند: قالوا، قاال  ؛ نادرستی گزینه  3-  ایامن آوردیم: آمّنا ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 - ایامن نیاورده اید: ما أمنتم، مل تومنوا ؛ نادرستی 

گزینه  2-  اسالم آوردیم: أسلمنا ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

102. گزینه 3 پاسخ صحیح است: امتحان، مفرد است و در گزینه های 2 و 4 به صورت جمع آمده است. – یادگیری: تعلّم ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – درسها : 

الدروس ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

103. گزینه 3 پاسخ صحیح است: حیوانات پستاندار : الحیوانات اللبونة ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  - وزن او : وزنه ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  دو برابر : ضعفي 

)نون ضعفین در حالت اضافه حذف می شود( ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4

104. گزینه 3 پاسخ صحیح است: بسیاری: کثیر ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  کلامت فارسی : املفردات الفارسیة ؛ نادرستی گزینه  4 -  وارد شده بود: کانت قد دخلت؛ 

نادرستی گزینه های 1 و 4

105. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ساعت هفت: الساعة السابعة ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - ده گردشگر : عشة سیّاح ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - بلیت های خود: 

بطاقاتهم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 

106. گزینه 1 پاسخ صحیح است: در گزینه 2 فعل »احرتم« باید به صورت جمع می آمد )احرتام بگذارید( - می آموزید: تتعلّمون، تتعلاّمن، تتعلّمن – از او : منه  ؛ 

نادرستی گزینه  3 -  به او یاد می دهید: تعلّمونه، تعلاّمنه، تعلّمنه ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 ) در گزینه 4 فعل تعلّمن به صورت مجهول آمده که نادرست است( 

107. گزینه 4 پاسخ صحیح است: استان: محافظة ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - بزرگ تریِن کتابخانه های: أکرب مکاتب ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2

108. گزینه 1 پاسخ صحیح است: گناهان بزرگ: املعايص الکبیرة )معرفه(  ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 - پراکنده می کند: تفرّق ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  از 

بین می برد: تزیل، متحو ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 – ایامن: اإلیامن ؛ نادرستی گزینه  2

109. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کم آن: قلیله  ؛ نادرستی گزینه  3 - نافع است: ینفع، نافع ؛ نادرستی گزینه های  3 و 4 -   زیاد آن: کثیره ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  

110. گزینه 2 پاسخ صحیح است: این داور: هذا الحکم  ؛ نادرستی گزینه 4 -  به دلیل آفساید تیم مدرسه ی ما: بسبِب تسلِّل فریِق مدرسِتنا ) ترکیب اضافی است و 

مضاف نباید تنوین داشته باشد در گزینه 1 »سبب« تنوین دارد و نادرست است و مضاف الیه باید مجرور باشد؛ در گزینه 3 حرکت »فریق« و »مدرسة« و در گزینه 

4 حرکت »مدرسة« نادرست است.

111. گزینه 1 پاسخ صحیح است: رشته : فرع ؛ نادرستی گزینه 3 – علوم انسانی: العلوم اإلنسانية ؛ نادرستی گزینه  های 2، 3 و 4 - متدن ها و فرهنگ های: الحضاررات 

و الثقافات ؛ نادرستی گزینه 2 

112. گزینه 3 پاسخ صحیح است: آزادی اندیشه: حریّة االعتقاد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  نخستین حّقی: أّول حق ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  اقدام می کند: 

یقوم ب  ؛ نادرستی گزینههای 2 و 4

113. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یکی از معلاّمن: أحد املعلّمین ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - به آنان لبخند زد: ابتسم لهم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  پدر مهربان: 

األب الحنون ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4

114. گزینه 4 پاسخ صحیح است: والدین مثنی است پس فعل هم باید به صورت مثنی بیاید ؛ نادرستی گزینه 1  - فرزندانشان: أوالدهام، ابنائهم ؛ نادرستی گزینه  1  

-  انجام دهند: یقوموا، القیام ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3
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115. گزینه 3 پاسخ صحیح است: این دانش آموزان: هوالء الطالبات، هوالء التالمیذ نادرستی گزینه های 1 و 2 – فرهنگ: ثقافة ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - پیروی 

منی کنند: ال یحاکون، ال یحاکین ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  

116. گزینه 3 پاسخ صحیح است: بودی: کنت ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - و من با تو نبودم: ما کنت معک ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 - مرا ببخش: اغفر؛ 

نادرستی گزینه های 2 و 4 

117. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نفوذ کند: أن یترّسبا ؛ نادرستی گزینه 1 - دلش: قلبه ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  

118. گزینه 2 پاسخ صحیح است: در زندگی: يف الحیاة ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -ایامن به خدا: اإلیامن بالله ؛ نادرستی گزینه 1 - هیچ وسیله ای نیست: ال وسیلة 

)الی نفی جنس( نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 

119. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شعاع نوری: الشعاع الضويئ ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 -   هفت رنگ: سبعة ألوان ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - تشکیل می شود: 

یتشّکل، یتکّون ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - رنگ هایش: ألوانه ؛ نادرستی گزینه 2 - اعامق دریا: أعامق البحر ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3

120. گزینه 2 پاسخ صحیح است: از دوستی: من وّد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2-   انسان دورو: األمري املتلون ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 

121. گزینه 3 پاسخ صحیح است: نزدیک بود از دست بدهم: کدت أن أفقد ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 - دوست وفادار خود: صدیقي الويف ؛ نادرستی گزینه 4

122. گزینه 3 پاسخ صحیح است: چه فعال اند: ما أنشط ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  درس ها: الدروس ؛ نادرستی گزینه 2 – واژه »جمیع« در گزینه 4 زائد است.

123. گزینه 1 پاسخ صحیح است: حیوانی، مفرد است و در گزینه 2 به صورت جمع آمده است. – رنگ، مفرد است و در گزینه 3 به صورت جمع آمده است – 

محیطش: بیئته ؛ نادرستی گزینه 3 -  شیوه: أسلوب، طریق نادرستی گزینه 4 - صورت جالبی... دفاع می کند: یدافع دفاعا رائعا ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

124. گزینه 2 پاسخ صحیح است: این قوم: هوالء القوم نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 -  رهربی: قائد ؛ نادرستی گزینه 3 -  رهربی خویش: قیادته  ؛ نادرستی گزینه 4

125. گزینه 1 پاسخ صحیح است: زندگی روزانه ی ما: حیاتنا الیومیة ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  برای رسیدن: للوصول ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - به کامل: إلی 

الکامل ؛ نادرستی گزینه 2

126. گزینه 3 پاسخ صحیح است: دور اندیش تریِن: أحزم ؛ نادرستی گزینه 2 -  اندیشه هایی: آراء ؛ نادرستی گزینه  1 – واژه »منی لغزند« در گزینه 4 ترجمه نشده است.

127. گزینه 1 پاسخ صحیح است: درس هایشان:  دروسهم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - دیگران: آخرین ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4

128. گزینه 3 پاسخ صحیح است: مراقب باشید: راقبوا، راقنب ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -   این: هذه ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4   خطری: خطر ؛ نادرستی گزینه های 

1، 3 و 4

129. گزینه 1 پاسخ صحیح است: می بینی: تشاهد ؛ نادرستی گزینه 3 -  هامن طور: کام ؛ نادرستی گزینه 2 -  آغاز شب: العشیة ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4

130. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تالش ها: اجتهادات ؛ نادرستی گزینه 1 -  به مردم: علی الناس؛ نادرستی گزینه 2 - کامل می کرد: کان یکّمل، کانت تکّمل ؛ نادرستی 

گزینه 3 
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115. گزینه 3 پاسخ صحیح است: این دانش آموزان: هوالء الطالبات، هوالء التالمیذ نادرستی گزینه های 1 و 2 – فرهنگ: ثقافة ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - پیروی 

منی کنند: ال یحاکون، ال یحاکین ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  

116. گزینه 3 پاسخ صحیح است: بودی: کنت ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - و من با تو نبودم: ما کنت معک ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 - مرا ببخش: اغفر؛ 

نادرستی گزینه های 2 و 4 

117. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نفوذ کند: أن یترّسبا ؛ نادرستی گزینه 1 - دلش: قلبه ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  

118. گزینه 2 پاسخ صحیح است: در زندگی: يف الحیاة ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -ایامن به خدا: اإلیامن بالله ؛ نادرستی گزینه 1 - هیچ وسیله ای نیست: ال وسیلة 

)الی نفی جنس( نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 

119. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شعاع نوری: الشعاع الضويئ ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 -   هفت رنگ: سبعة ألوان ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - تشکیل می شود: 

یتشّکل، یتکّون ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 - رنگ هایش: ألوانه ؛ نادرستی گزینه 2 - اعامق دریا: أعامق البحر ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3

120. گزینه 2 پاسخ صحیح است: از دوستی: من وّد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2-   انسان دورو: األمري املتلون ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 

121. گزینه 3 پاسخ صحیح است: نزدیک بود از دست بدهم: کدت أن أفقد ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 - دوست وفادار خود: صدیقي الويف ؛ نادرستی گزینه 4

122. گزینه 3 پاسخ صحیح است: چه فعال اند: ما أنشط ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  درس ها: الدروس ؛ نادرستی گزینه 2 – واژه »جمیع« در گزینه 4 زائد است.

123. گزینه 1 پاسخ صحیح است: حیوانی، مفرد است و در گزینه 2 به صورت جمع آمده است. – رنگ، مفرد است و در گزینه 3 به صورت جمع آمده است – 

محیطش: بیئته ؛ نادرستی گزینه 3 -  شیوه: أسلوب، طریق نادرستی گزینه 4 - صورت جالبی... دفاع می کند: یدافع دفاعا رائعا ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

124. گزینه 2 پاسخ صحیح است: این قوم: هوالء القوم نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 -  رهربی: قائد ؛ نادرستی گزینه 3 -  رهربی خویش: قیادته  ؛ نادرستی گزینه 4

125. گزینه 1 پاسخ صحیح است: زندگی روزانه ی ما: حیاتنا الیومیة ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  برای رسیدن: للوصول ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - به کامل: إلی 

الکامل ؛ نادرستی گزینه 2

126. گزینه 3 پاسخ صحیح است: دور اندیش تریِن: أحزم ؛ نادرستی گزینه 2 -  اندیشه هایی: آراء ؛ نادرستی گزینه  1 – واژه »منی لغزند« در گزینه 4 ترجمه نشده است.

127. گزینه 1 پاسخ صحیح است: درس هایشان:  دروسهم ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 - دیگران: آخرین ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4

128. گزینه 3 پاسخ صحیح است: مراقب باشید: راقبوا، راقنب ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -   این: هذه ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4   خطری: خطر ؛ نادرستی گزینه های 

1، 3 و 4

129. گزینه 1 پاسخ صحیح است: می بینی: تشاهد ؛ نادرستی گزینه 3 -  هامن طور: کام ؛ نادرستی گزینه 2 -  آغاز شب: العشیة ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4

130. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تالش ها: اجتهادات ؛ نادرستی گزینه 1 -  به مردم: علی الناس؛ نادرستی گزینه 2 - کامل می کرد: کان یکّمل، کانت تکّمل ؛ نادرستی 

گزینه 3 
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131 . گزینه  1 پاسخ صحیح است: از تنبلی دوری بجوی: ابتعد عن الکسل  ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 -  عمر تو : عمرک ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  - تا تباه 

نشود: حتی ال تضیَّع ، یُفنی ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  

132. گزینه 3 پاسخ صحیح است: موفقیت: النجاح ؛ نادرستی گزینه 1 - یک بار: مرّة واحدة ؛ نادرستی گزینه 4 -  بچشد: ذاق، ذاقت ؛ نادرستی گزینه  4 - در مقابل 

: أمام ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - سختی های زندگی: صعوبات الحیاة ؛ نادرستی گزینه  2 - 

133. گزینه 1 پاسخ صحیح است: می بیند: یری ، ال یری إاّل  ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  هر سختی ای: کّل صعوبة ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 – فرصت، معرفه 

است و »ال« می گیرد ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 

134. گزینه 2 پاسخ صحیح است: هامنا: إّن ؛ نادرستی گزینه 4 - متام ستارگان: النجوم کلّها ؛ نادرستی 3 -  هامنند انسان: کاإلنسان ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  متولد 

می شوند: تتولّد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -   می میرند: متوت ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

135. گزینه 4 پاسخ صحیح است: هرگاه فاعل به صورِت اسم بیاید، بعد از فعل ذکر می شود و فعل باید به شکل مفرد بیاید لذا در گزینه 4 »رجعوا« نادرست و باید 

به صورت مفرد یعنی »رجع« می آمد.

136. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نیکوکاران، نقش مبتدا را دارد و مرفوع است و در گزینه 1 »املحسنین« نادرست است.

فعل ها باید از نظر صیغه با مبتدا مطابقت کنند. در گزینه 3 افعال باید به صورت جمع مونث غایب ذکر شوند ولی به صیغه جمع مونث مخاطب آمده اند. در 

گزینه 4  افعال باید به صورت مثنی مونث غایب بیایند ولی به صورت جمع مونث غایب ذکر شده اند.

137. گزینه 1 پاسخ صحیح است: غمگین نشوید: ال تحزنوا )نهی( ؛ نادرستی گزینه 3 -  او را شکرگزاری می کنید: تشکرونه ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4

138. گزینه 1 پاسخ صحیح است: دانش آموز اخاللگر : الطالبة املشاغبة ؛ نادرستی گزینه 2 -  درس می دهد: یدرّس، تدرّس ؛ نادرستی گزینه 4 -  صحبت می کند: 

یتکلّم، تتکلّم ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

139. گزینه 3 پاسخ صحیح است: آیا: أ، هل ؛ نادرستی گزینه 4 -  ندانسته اید: ما علمتم، مل تعلموا  ؛ نادرستی گزینه  1 – روزی فراوانی: رزقا کثیرا  ؛ نادرستی گزینه های 

1، 2 و 4

140. گزینه 1 پاسخ صحیح است: گاهی ما را  رها می کند: قد یرتکنا ؛ نادرستی گزینه های  2 و 3  –  که از سختی ها: املصاعب ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 - پناه 

می بریم: نلجأ ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 

141. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ننویسید: ال تکتبوا، ال تکتنب )نهی( ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 – کالس هایتان: صفوفکم ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 – چیزی: 

شیئا ؛ نادرستی گزینه 2

142. گزینه 4 پاسخ صحیح است: هنگام خطر: عند الخطر ؛ نادرستی گزینه 3 - چاره اندیشی هایی: حیل ؛ نادرستی گزینه 1 -  النه اش : عّشه ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 

143. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کشور زیبایم: یا بلدي الجمیل ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 - فداکاری های بزرگی: تضحیات کبیرة ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

-  می بوسیم: نقبّل ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

144. گزینه 3 پاسخ صحیح است: بدان: اعلم ؛ نادرستی گزینه 2 -  آن روز: ذلک الیوم ؛ نادرستی گزینه 2 - به دقت حسابرسی می شود: یُحاَسُب بدقة، دقیقة ؛ 

نادرستی گزینه های 1 و 4  
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145. گزینه 2 پاسخ صحیح است: هفته سوم: األسبوع الثالث ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 - چهار کتاب: أربعة کتب ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 

 

146. گزینه 4 پاسخ صحیح است: منی دانستی: کنت ال تعلم، کنت ال تعلمین ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  نسبت به بندگانش: بعباده ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

-  بسیار آمرزنده است: غّفار ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

147. گزینه 1 پاسخ صحیح است: برادرانت: إخوانک، إخوتک ؛ نادرستی گزینه 4 -  در حالی که نشسته اند: و هم جالسون، و هم یجلسون ؛ نادرستی گزینه 3 – دو 

درخت: الشجرتین ؛ نادرستی گزینه 2 

148. گزینه 3 پاسخ صحیح است: متاشاچیان می روند: یذهب املتفرجون، املتفرجون یذهبون ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  با خوشحالی: فرحین ؛ نادرستی گزینه 

4 – مسابقات: املباریات ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

149. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مسافران رسیدند: املسافرون وصلوا، وصل املسافرون، املسافران وصال ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 -  با تأخیر : متأخریِن )حال( ؛ 

نادرستی گزینه های 3 و 4 – بالفاصله بعد از حروف مشبهة بالفعل، فعل منی آید لذا گزینه های 1 و 4 نادرست اند. 

150. گزینه 4 پاسخ صحیح است: با یکدیگر: مع بعضهم ؛ نادرستی گزینه 2  -  زندگی مساملت آمیز کنند: أن یتعایشوا ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3

151. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مقاله های علمی: املقاالت العلمیة ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -   تحقیق های پایان ساملان: بحوث نهایة سنتنا ؛ نادرستی گزینه های 

1، 2 و 3

152. گزینه 1 پاسخ صحیح است: این خرافات: هذه الخرافات ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  أدیان، جمع است که در گزینه های 2 و4 به شکل مفرد آمده است. 

153. گزینه 4 پاسخ صحیح است: این فروشنده: هذا البائع ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  فروش: بیع ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  کاالهایش: بضاعاته ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 3 – مرّدد: مرتّدد، يرتّدد ؛  نادرستی گزينه های 1 و 2

154. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کشاورزانی، نکره است و »ال« منی گیرد ؛ نادرستی گزینه 4 -  مزرعه: املزرعة ؛ نادرستی گزینه 3 -  آن کشاورزان، در گزینه 1 بیان 

نشده است -  درو می کردند: کان یحصدون ؛ نادرستی گزینه 3

155. گزینه 1 پاسخ صحیح است: صبحانه: الفطور ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  ساعت هفت: الساعة السابعة ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 - یک ربع به نُه: 

التاسعة إال ربعا ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4

156. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ماهی، مفرد است و در گزینه های 2 و 3 به شکل جمع آمده اند  - رودخانه و دریا: النهر و البحر ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

157. گزینه 3 پاسخ صحیح است: مخلوقات خود: مخلوقاته ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  آفریده است: قد خلق ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

158. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اگر: إن ؛ نادرستی گزینه های 1، و 2 -  پشیامن شوید: تندموا ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 -  پشیامن شوید: تندموا: نادرستی 

سایر گزینه ها

159. گزینه 1     پاسخ صحیح است: لباس های ورزشی: مالبس الریاضة ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  مسابقه، مفرد است و در گزینه های 3 و 4 به شکل جمع آمده 

است -  شسته می شوند: تغسل ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 
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145. گزینه 2 پاسخ صحیح است: هفته سوم: األسبوع الثالث ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 - چهار کتاب: أربعة کتب ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 

 

146. گزینه 4 پاسخ صحیح است: منی دانستی: کنت ال تعلم، کنت ال تعلمین ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  نسبت به بندگانش: بعباده ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

-  بسیار آمرزنده است: غّفار ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3

147. گزینه 1 پاسخ صحیح است: برادرانت: إخوانک، إخوتک ؛ نادرستی گزینه 4 -  در حالی که نشسته اند: و هم جالسون، و هم یجلسون ؛ نادرستی گزینه 3 – دو 

درخت: الشجرتین ؛ نادرستی گزینه 2 

148. گزینه 3 پاسخ صحیح است: متاشاچیان می روند: یذهب املتفرجون، املتفرجون یذهبون ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  با خوشحالی: فرحین ؛ نادرستی گزینه 

4 – مسابقات: املباریات ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

149. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مسافران رسیدند: املسافرون وصلوا، وصل املسافرون، املسافران وصال ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4 -  با تأخیر : متأخریِن )حال( ؛ 

نادرستی گزینه های 3 و 4 – بالفاصله بعد از حروف مشبهة بالفعل، فعل منی آید لذا گزینه های 1 و 4 نادرست اند. 

150. گزینه 4 پاسخ صحیح است: با یکدیگر: مع بعضهم ؛ نادرستی گزینه 2  -  زندگی مساملت آمیز کنند: أن یتعایشوا ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3

151. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مقاله های علمی: املقاالت العلمیة ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -   تحقیق های پایان ساملان: بحوث نهایة سنتنا ؛ نادرستی گزینه های 

1، 2 و 3

152. گزینه 1 پاسخ صحیح است: این خرافات: هذه الخرافات ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  أدیان، جمع است که در گزینه های 2 و4 به شکل مفرد آمده است. 

153. گزینه 4 پاسخ صحیح است: این فروشنده: هذا البائع ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  فروش: بیع ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 -  کاالهایش: بضاعاته ؛ نادرستی 

گزینه های 1 و 3 – مرّدد: مرتّدد، يرتّدد ؛  نادرستی گزينه های 1 و 2

154. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کشاورزانی، نکره است و »ال« منی گیرد ؛ نادرستی گزینه 4 -  مزرعه: املزرعة ؛ نادرستی گزینه 3 -  آن کشاورزان، در گزینه 1 بیان 

نشده است -  درو می کردند: کان یحصدون ؛ نادرستی گزینه 3

155. گزینه 1 پاسخ صحیح است: صبحانه: الفطور ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  ساعت هفت: الساعة السابعة ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 - یک ربع به نُه: 

التاسعة إال ربعا ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4

156. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ماهی، مفرد است و در گزینه های 2 و 3 به شکل جمع آمده اند  - رودخانه و دریا: النهر و البحر ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

157. گزینه 3 پاسخ صحیح است: مخلوقات خود: مخلوقاته ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  آفریده است: قد خلق ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

158. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اگر: إن ؛ نادرستی گزینه های 1، و 2 -  پشیامن شوید: تندموا ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 3 -  پشیامن شوید: تندموا: نادرستی 

سایر گزینه ها

159. گزینه 1     پاسخ صحیح است: لباس های ورزشی: مالبس الریاضة ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  مسابقه، مفرد است و در گزینه های 3 و 4 به شکل جمع آمده 

است -  شسته می شوند: تغسل ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 
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160. گزینه 4 پاسخ صحیح است: چشمی: عین ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  گناهان بزرگ: ذنوب کبیرة، کبائر الذنوب ؛ نادرستی گزینه 1 -  فرو بسته می شود: 

تغّص ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3  - گریان نخواهد بود: لن تبکي ؛ نادرستی گزینه  2

161. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سه روز: ثالثة أيّام ؛ نادرستی گزينه های 2 و 3 -  روستایامن: قريتنا ؛ نادرستی گزينه های 3 و 4 -  مسافرت کردیم: سافرنا ؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4 - بعد از دو روز: بعد یومین: نادرستی گزینه 4 

162. گزینه 3 پاسخ صحیح است: اندیشمندان کشورها: علامء البالد ، مفکروا البالد  ؛ نادرستی گزینه 4  - کشورهای اسالمی: الدول اإلسالمیة، البلدان اإلسالمیة ؛ 

نادرستی گزینه 1 -  سده ها: القرون ؛ نادرستی گزینه 4 -  نخستین جایگاه علمی بلندی را به دست آورده بودند: کان اکتسبوا، کانوا اکتسبوا ؛ نادرستی گزینه  2  -  واژه 

»مکانة« در گزینه 2 حذف شده است -

163. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شاعری بزرگ: شاعر کبیر ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  قصیده ای، نکره است و »ال« منی گیرد ؛ نادرستی گزینه 3 -  رسوده است: 

قد أنشد )فعل معلوم( ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

164. گزینه 3 پاسخ صحیح است: هر ساله: سنویا، کّل سنة ؛ نادرستی گزینه 4 -  زمینه های مشّخص: املجاالت املحّددة ؛ نادرستی گزینه 4-  سود می رساند: یفید، ینفع 

؛ نادرستی سایر گزینه های 1 و 2 – داده می شود: مُتنح، توتی، تُعطی نادرستی گزینه 2 

165. گزینه 4 پاسخ صحیح است: آن: ذاک، ذلک ؛ نادرستی گزینه 1 - هم شاگردی هایش: زمالئه ؛ نادرستی گزینه 2 - شکایت می کرد: کان یشکو ؛ نادرستی گزینه های 

1 و 3  

166. گزینه 1 پاسخ صحیح است: می دانی: تعلم، تعلمین ؛ نادرستی گزینه 4 -  که: أّن ؛ نادرستی گزینه 2 – موش: الفأر ؛ نادرستی گزینه 2 -  کوچک تر: أصغر ؛ 

نادرستی گزینه 3 

167. گزینه 1 پاسخ صحیح است: پروردگارت : ربّک ؛ نادرستی گزینه 2 - کاری نیکو: عمال صالحا: نادرستی گزینه های 2 و 4 -  تباه منی کند: ال تضیع ؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4 

168. گزینه 1 پاسخ صحیح است: هیچ کاری  ... نیست: ال عمَل  ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 - نزد خدا : عند الله ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 

169. گزینه 3 پاسخ صحیح است: چراغ: مصباح، رساج ؛ نادرستی گزینه 1 -  مردم : الناس ؛ گزینه های 2 و 4 - آنان زنده هستند: هم أحیاء ؛ نادرستی گزینه 2

170. گزینه 4 پاسخ صحیح است: انبیاء: األنبیاء ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2  -  فرستاد: أرسل، بعث ؛ نادرستی گزینه  3 – شاید: لعّل ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 

 ایامن بیاوریم: نؤمن

171. گزینه 3 پاسخ صحیح است: آثار قدیمی: األثار القدیمة ؛ نادرستی گزینه 4 - تأکید می کردند: کانت توکّد ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4 

172. گزینه 2 پاسخ صحیح است: این شاعر: هذا الشاعر ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  زبان فارسی: اللغة الفارسیة ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 - خوانده است: قد 

َدرََس ؛ نادرستی گزینه های 1 و 3 

173. گزینه 3 پاسخ صحیح است: این امری است: هذا أمر ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 -  کشف نشده است: ما کُشف، مل یُکتَشف ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4

174. گزینه 1 پاسخ صحیح است: نگویید: ال تقولوا )نهی( ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -  دوست ندارید: ال تحبّون ؛ نادرستی گزینه 4 - گفته شود: یُقال ؛ نادرستی 

گزینه های 2 و 3 
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175. گزینه 3 پاسخ صحیح است: این دانش آموزان: هوالء التالمیذ، هوالء الطالبات، هذان الطالبان؛ در گزینه 4 این ترکیب نادرست ترجمه شده و فعل های متناسب 

با مثنی مونث باید »أرسلتا« و »شکرتا« باشد. 

176. گزینه 1 پاسخ صحیح است: نویسنده باشید: تصبحوا کاتبین، تکونوا کاتبین ؛ نادرستی گزینه  2 - آثار نویسندگان مشهور: آثار الکاتبین املشهورین ؛ نادرست 

گزینه های 2 و 3  - مطالعه کنید: طالعوا )فعل امر( ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4

177. گزینه 3 پاسخ صحیح است: این دو شاعر: هذان الشاعران ؛ نادرستی گزینه 4 -  قصیده هایی: قصائد  نادرستی گزینه 4 -  طبیعت: الطبیعة ؛ نادرستی گزینه 4 

-  رسوده اند: قد وصف ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4

178. گزینه 3 پاسخ صحیح است: متاشاچیان: املتفرجین ؛ نادرستی گزینه 2 -  پر شود: یمتيلء  نادرستی گزینه های 1 و 2 -  باید بروید: یجب أن تذهبوا، علیکم 

بالذهاب ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

179. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مدیر مدرسه: مدیر املدرسة ؛ نادرستی گزینه 3 -  تأکید کرد: أکّد، أکّدت ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  به تاخیر خواهد افتاد: 

َسیُؤخر ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 

180. گزینه 2 پاسخ صحیح است: »الغراب« نقش فاعل یا مبتدا را دارد که در گزینه های 3 و 4 نادرست آمده است - با صدایش: بصوته ، نادرستی گزینه های 3 و 

4 – واژه »منطقة« در گزینه 1 ترجمه نشده است.

181. گزینه 4 پاسخ صحیح است: دِر سالن: باب الصالة ؛ نادرستی گزینه 3 – شسته می شد: کانت تغسل ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – مسابقات ؛ نادرستی گزینه 2 و 3

182. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ناهار: الغداء ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – کلید اتاقم: مفتاح غرفتي ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4

183. گزینه 1 پاسخ صحیح است: بدترین مردم : رّش الناس ؛ نادرستی گزینه  3 – پایبند نباشد ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – دوری نکند: ال یجتنب ؛ نادرستی گزینه  4

کسی است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دوری نکند.:

184. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ساخت: صنع ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – حشه کش: مبیدة الحشات ؛ نادرستی گزینه 3 – واژه »ذلک« در گزینه 3 زائد است.

انسان از راه استفاده از نفت، حشه کش و پالستیک ساخت!

185. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کالغی: غراب ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 -   سایر کالغها: سائر الغرابین ؛ نادرستی گزینه 1 -  بیامری: املرض ؛ نادرستی گزینه های 

2 و 3

186. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کاش: لیت ؛ نادرستی گزینه 3 -  دهان کودک کوچکی: فم طفل صغیر، فم طفلة صغیرة ؛ نادرستی گزینه  4 – لبخند: البسمة، الضحک 

؛ نادرستی گزینه  3 -  فراموش کرده است: نسی، نسیت ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3  

187. گزینه 2 پاسخ صحیح است: عذرخواهی می کنیم: نعتذر ؛ نادرستی گزینه 3 - تعمیر خواهیم کرد: سنصلّح، سوف نصلّح ؛ نادرستی گزینه 1 – همه وسایل: کّل 

األشیاء ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4  شام عذرخواهی می کنیم

188. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یک شکارچی: صیاد ؛ نادرستی گزینه 1 - می بیند: یشاهد ؛ نادرستی گزینه 3 – باله هایش : زعانفه ؛ نادرستی گزینه 3 - تکان 

می دهد: یحّرک ؛ نادرستی گزینه 2  - دور شود: یبتعد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2
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175. گزینه 3 پاسخ صحیح است: این دانش آموزان: هوالء التالمیذ، هوالء الطالبات، هذان الطالبان؛ در گزینه 4 این ترکیب نادرست ترجمه شده و فعل های متناسب 

با مثنی مونث باید »أرسلتا« و »شکرتا« باشد. 

176. گزینه 1 پاسخ صحیح است: نویسنده باشید: تصبحوا کاتبین، تکونوا کاتبین ؛ نادرستی گزینه  2 - آثار نویسندگان مشهور: آثار الکاتبین املشهورین ؛ نادرست 

گزینه های 2 و 3  - مطالعه کنید: طالعوا )فعل امر( ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4

177. گزینه 3 پاسخ صحیح است: این دو شاعر: هذان الشاعران ؛ نادرستی گزینه 4 -  قصیده هایی: قصائد  نادرستی گزینه 4 -  طبیعت: الطبیعة ؛ نادرستی گزینه 4 

-  رسوده اند: قد وصف ؛ نادرستی گزینه های 1، 2 و 4

178. گزینه 3 پاسخ صحیح است: متاشاچیان: املتفرجین ؛ نادرستی گزینه 2 -  پر شود: یمتيلء  نادرستی گزینه های 1 و 2 -  باید بروید: یجب أن تذهبوا، علیکم 

بالذهاب ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 

179. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مدیر مدرسه: مدیر املدرسة ؛ نادرستی گزینه 3 -  تأکید کرد: أکّد، أکّدت ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4 -  به تاخیر خواهد افتاد: 

َسیُؤخر ؛ نادرستی گزینه های 2، 3 و 4 

180. گزینه 2 پاسخ صحیح است: »الغراب« نقش فاعل یا مبتدا را دارد که در گزینه های 3 و 4 نادرست آمده است - با صدایش: بصوته ، نادرستی گزینه های 3 و 

4 – واژه »منطقة« در گزینه 1 ترجمه نشده است.

181. گزینه 4 پاسخ صحیح است: دِر سالن: باب الصالة ؛ نادرستی گزینه 3 – شسته می شد: کانت تغسل ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2 – مسابقات ؛ نادرستی گزینه 2 و 3

182. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ناهار: الغداء ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – کلید اتاقم: مفتاح غرفتي ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4

183. گزینه 1 پاسخ صحیح است: بدترین مردم : رّش الناس ؛ نادرستی گزینه  3 – پایبند نباشد ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – دوری نکند: ال یجتنب ؛ نادرستی گزینه  4

کسی است که پایبند به امانت نباشد و از خیانت دوری نکند.:

184. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ساخت: صنع ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 – حشه کش: مبیدة الحشات ؛ نادرستی گزینه 3 – واژه »ذلک« در گزینه 3 زائد است.

انسان از راه استفاده از نفت، حشه کش و پالستیک ساخت!
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2 و 3
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188. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یک شکارچی: صیاد ؛ نادرستی گزینه 1 - می بیند: یشاهد ؛ نادرستی گزینه 3 – باله هایش : زعانفه ؛ نادرستی گزینه 3 - تکان 

می دهد: یحّرک ؛ نادرستی گزینه 2  - دور شود: یبتعد ؛ نادرستی گزینه های 1 و 2
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انشایش: إنشاءه، إنشاءها ) ضمیر متصل به »إنشاء« باید با »دانش آموز« مطابقت کند که در گزینه های 1و 3 این مطابقت نیست.
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192. گزینه 2 پاسخ صحیح است: در گزینه 2، ادات رشط یعنی »ما« ذکر نشده است.  هرچه از کارهای نیک انجام بدهی، آنها را اندوخته ای برای آخرتت می یابی! 
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گزینه های 2 و 4 

194. گزینه 1 پاسخ صحیح است: در گزینه 2، ضمیر متصل به »صدیق« نیامده است – واژه »رجاء« در گزینه 4 ترجمه نشده - آثار تاریخی: اآلثار التاریخیة ؛ نادرستی 

گزینه های 3 و 4

195. گزینه 1 پاسخ صحیح است: می شنوید: تسمعون، تسمعن ؛ نادرستی گزینه های 3 و 4  -  باشید: کونوا، کّن  ؛ نادرستی گزینه  4 )کانوا فعل ماضی است( – 

نقدکنندگان: نّقاد ؛ نادرستی گزینه های 2 و  3 - در گزینه 2 »کلّها« زائد است.  

196. گزینه 4 پاسخ صحیح است: روی آورد: یُقِبُل، أقبل ؛ نادرستی گزینه های 2 و 3 ) در گزینه 3 فعل به صورت مجهول ذکر شده( -  امید است: لعّل ؛ نادرستی 

گزینه  1 -  قلبش : قلبه ؛ نادرستی گزینه 1 - پر شود: یُمأَل ؛ نادرستی گزینه  2

197. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مخابرات: االتصاالت  ؛ نادرستی گزینه  4 – شارژم: شحني ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 -  مشکلش: إشکاله ؛ نادرستی گزینه  4 - عوض 

خواهد کرد: سیبّدل ؛ نادرستی گزینه های 1، 3 و 4  

198. گزینه 3 پاسخ صحیح است: پروردگارت: ربّک ؛ نادرستی گزینه  1 - کارهای سخت: األعامل الصعبة ؛ نادرستی گزینه  4 -  برای تو: لک ؛ نادرستی گزینه  2 

199. گزینه 3 پاسخ صحیح است: غیبت کردن کاری زشت است: الغیبة عمل قبیح )جمله اسمیه(  ؛ نادرستی گزینه های 2 و 4 -  بیشرت مردم: أکرث الناس ؛ نادرستی 

گزینه  1 -  آن را دوست ندارند: ال یحبّها ؛ نادرستی گزینه های 1 و 4 

200. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کیفی: حقیبة ؛ نادرستی گزينه  3 – خریدم: اشرتیت ؛ نادرستی گزينه  3 – آن را : ها )حقیبة مونث است( ؛ نادرستی گزينه  3 – در 

بازار:  يف السوق ؛ نادرستی گزينه های 1 و 4
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1- عّي الصحيح: 

1( إْن يَغفل الّناس تُحرَق أشجاُر الغابة: اگر مردم غفلت کنند درختان جنگل را می سوزانند! 

2( إنتفْع من طبيعة ُجعل لك الجامُل فيها: زیبایی برای تو در طبیعت قرار داده شده، از آن سود برب! 

3( إْن مل يُقبَّل الطّفُل يف طفولته فسيُصبح قيسَّ القلب: اگر کودک را هنگام کودکیش نبوسند سنگدل میشود! 

4( يُخاطَب عن البيئة كلُّ الّناس يف املجتمع: درباره محیط زیست همه مردم در جامعه مخاطب قرار داده میشوند! 

2- عي الخطأ:

1( ال يقدر املتكرّبُ الجبّار أن يَزرع بذَر الحكمة يف قلبه، : یک خود بزرگ بین ستمگر منی تواند بذر حکمتی در قلب بکارد،

خور، ولكن هذا الحكمة : زیرا این قلب از صخره ها ساخته شده، لیکن این حکمت، 2( ألّن هذا القلب يُبَنى من الصُّ

3( تَنبت يف قلب املتواضع و تَعمر فيه مّدة طويلة، : در قلب شخص فروتن می روید و در آن مدتی طوالنی ماندگار می شود،

4( كأّن التّواضَع قريُن العقل و التكرّبَ دليُل الجهل : گویی که تواضع همنشین عقل است و تکرب نشانه جهل! 

3- عّین الخطأ: 

1( لهذه الشجرة رائحة كريهة تهرُب منها الحيوانات،: این درخت بوی بدی دارد که حیوانات از آن فرار می کنند! 

2( وقد استخدّمها املزارعون کسياج حول املزارع،: و گاهی کشاورزان از آن مانند پرچینی اطراف مزرعه استفاده میکنند! 

3( و يف نهاية أغصانها تحمُل الخبز،: و در آخر شاخه هایش نان حمل می کند! 

4( و يزيُد عمرها عىل ثالثة آالف وسبعمئة سنة.: و عمرش به سه هزار و هفتصد سال افزایش می یابد! 

4- عّي الخطأ: 

1( إن اللحظات ال تأيت متأخرة أو متقدمة،: لحظه ها نه دیر می آیند نه زود، 

2( بل إنها تأيت يف وقتها، بلکه آنها در زمان خودشان می آیند،

3( ولكننا نحن الذين تصل متأخرين أو متقدمني،: ولی ما هستیم که دیر یا زود میرسیم،

4( فيجب علينا أن نصلح أنفسنا و ال ذنب للوقت!: پس ما خودمان را اصالح می کنیم زیرا زمان مقرص نیست! 

5- عّي الصحيح:

1( رأيت معلاّمً مرسوراً و هو يجيب عىل أسئلة التاّلميذ: معلّم را در حالی که خوشحال بود دیدم که به سؤاالت دانش آموزان پاسخ می داد!  

2( حان )= جاء ( وقُت االمتحانات و أنتم غافلون عنها: زمان امتحانات فرا رسید در حالی که شام از آن غافل هستید!

3( دعوت صديقي و هو يكتب رسالة: دوستم را دعوت کردم در حالی که نامه ای نوشته بود! 

4( يساعد الولد اُّمه مبتسمًة: فرزند در حالی که خندان است به مادرش کمک می کند! 

سواالت تقابلی ی
رب
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6- عّي الخطأ: 

بة من اللّغات االُخرى يف اللغة العربيّة!: هزاران کلامت معرّب از زبانهای دیگر به زبان عربی وارد شده است! 1( قد دخلت آالُف الكلامت املعرَّ

2( من ظّن أنّه قد فاز يف الّدنيا بقول الكذب فهو الخارس: کسی که گامن کند در دنیا با گفتار دروغ پیروز شده است، اوست زیانکار! 

3( إّن الّسمكات كانت تتساقط من الّسامء عىل األرض كقطرات املاء: ماهیان چون قطرات آب از آسامن بر زمین می افتادند! 

4 ( إّن املتشامئني ال يحصلون من الحوادث إاّل عىل تعٍب: بدبینان، از حوادث فقط رنج را دریافت خواهند کرد! 

7- عّین الصحیح:

1( قد یذکر اإلنساُن ذکریاته القدیمة و یفرح بها: قطعاً انسان خاطرات قدیمی خود را به یاد می آورد و با آنها خوشحال می شود!

2( ال یرتّدد الوالد يف رشاء ما تحتاج الیه ارُسته: پدر در خریدن آنچه خانواده اش به آن نیاز داشت، تردید نکرده است!

3( هؤالء کانوا یُعاملوَن اآلخریَن معاملًة حسنة دامئاً: اینان همواره نسبت به دیگران به خوبی رفتار می کنند!

4( لیت هذه التّلمیذة تُحّب الّدراسة يف تلک املدرسة: کاش این دانش آموز تحصیل در آن مدرسه را دوست بدارد! 

8- عّین الخطأ:  

1( العلم إن مل ینفعنا ال یرضّنا: علم اگر به ما نفع نرساند، رضر منی رساند.

2( إمّنا الّدین إطاٌر للعلم و الحضارة: دین چارچوبی برای علم و متدن است.

3( التّفّکر هو الّدواء لدفع ُسموم الخرافات: فکر کردن هامن دارو است برای دفع کردن سموم خرافات

4( الفضالء شخصیتهم أقوی من أن یُقلّدوا الجهالء: فاضالن شخصیتشان قوی تر از این است که از جاهالن تقلید کنند. 

9- عّي الخطأ:  

1( ال تَزوُل ظلامُت الجهِل إاّل مبصابيِح العلم: تاریکیهای جهل فقط با چراغهای علم از بین می رود! 

2( ما اِمتَنَع الطّفُل أن يأكل الطعاَم الّذي قد طبخته األّم: کودک امتناع نکرد غذایی را که مادر پخته، بخورد! 

3( تَلقيُب اآلخرين مبا يَكرهون عمٌل قبيح: لقب دادن دیگران به آنچه ناپسند می دانند کار زشتی است!

4( يُقطَع التّواصُل بني األصدقاء بالغيبة و االستهزاء: ارتباط بین دوستان را غیبت و مسخره کردن قطع می کند! 

10- عّي الصحيح: 

1( إن تجلسوا يف الّصف هادئني،: اگر آرام در کالس بنشینید،                           

2( و تستمعوا إىل كالمي إستامعاً،: و سخنانم را به خوبی بشنوید، 

3( سأقرأ لكم بعض اآليات: بعضی آیات را برایتان می خوانم،                         

4( ال تأخذون منها إاّل العربة املؤثّرة!: که از آنها عربتهای تأثیرگذار می گیرید! 

11- عّین الخطأ: 

1( عندما نعرف کیف فشلنا نفهم کیف سننجح: هرزمان بدانیم چگونه شکست خوردیم، می فهمیم که چگونه موفق خواهیم شد!

2( ال شّک أنّک ال تخرس إاّل إذا امتنعَت عن املحاولة: شکی نیست تو فقط زمانی که از تالش خودداری کنی زیان می بینی!

3( إّن الّنجاح ال یحتاج إلی اإلقدام فقط بل الی الجسارة أیضاً: پیروز شدن فقط به قدمها احتیاج ندارد بلکه به جسارت نیز نیازمند است!

4( من یکذب، ال یجد ُمقنعاً إلثبات قوله أبداً: کسی که دروغ می گوید، هرگز برای ثابت کردن گفتة خود دلیل قانع کننده ای منی یابد! 

تقابلی
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12- عّي الصحيح:   

1( ما أرسع َمّر الّسنني من الُعمر و نحن يف غفلة: سالهای عمر به رسعت می گذرد و ما در غفلت هستیم! 

2( إذا عملَت سيّئًة فاعمل حسنًة حتّى تُعوِّض منها: هرگاه کار بدی را انجام دادی کار نیکی انجام بده تا آن را جربان کنی!

3( يَصنع اإلنسان أشياَء تُحوِّل الظالَم إىل الّضوء: انسان با ساخنت اشیائی تاریکی را به روشنائی تبدیل کرده است! 

4( إفراز الّسائل املطهِّر من لسان القّط جعله حيواناً خاّصاً: گربه با ترشح مایع پاک کننده از زبانش حیوان خاصی شده است! 

13- عّین الخطأ: 

1( الجهل مصیبة لن نتخلّص منه إاّل بالعلم: فقط با علم از مصیبت جهل رهایی می یابیم.

2( کثیر من الّناس یعرفون کّل يشء بضّده معرفة أفضل: بسیاری از مردم هر چیزی را با ضدش بهرت می شناسند.

3( علی اإلنسان أن ال یجرح قلَب اآلَخرین بکلامت قبیحة: انسان نباید با کلامت زشت قلب دیگران را مجروح کند.

4( کأّن العلامء يف بسط العلم لیسوا إاّل مطراً لألرض: گویی دانشمندان در گسرتش علم چیزی جز باران برای زمین نیستند. 

حیح:  14- عیِّن الصَّ

1( إنّنا محتاجون إلی تجارب املتقاعدین لتقّدمنا: ما به تجربه بازنشستگان نیازمندیم تا پیشفت کنیم!

ع الاّلعبون: اگر متاشاچیان در ورزشگاه باشند بازیکنان را تشویق می کنند! 2( إن کان املتفرِّجون يف امللعب، یُشجَّ

3( قد تَبدأ آالُف الّصعوبات بعد لحظة إهامٍل: گاهی بعد از یک لحظه سهل انگاری هزاران مشکل رشوع می شوند!

س يف أعامل اآلَخرین فال أمَن و الراحَة له: کسی که درمورد دیگران جاسوسی کند امنیت و راحتی ندارد!  4( من یتجسَّ

15- عّي الخطأ: 

1( اِجعل فشلك بدايًة جديدًة لنجاحك: شکستت را آغازی نو برای موفقیت خود قرار بده! 

2( إذا عزَمَت أن تبدأ عمالً فإنّك قد قطعَت نصَف الطّريق : هرگاه تصمیم به انجام دادن کاری گرفتی، نیمی از راه را پیمودی!

3( إن استطعَت أن مَتأل دقائق حياتك بالعمل املفيد نجحت: اگر بتوانی دقایق زندگی خود را با عمل مفید پر کنی، موفق میشوی! 

ل االمتحاناِت ألسبوعنِي آخريَِن: دانش آموزان از مدیر خواستند که امتحانات را برای دو هفته دیگر به تأخیر بیندازد! 4( طلَب التاّلميُذ من املدير أن يُؤجِّ

16- عیِّن الّصحیح:

1( این معانی و مضمون های ارزشمند در اشعار شاعراِن متعهد است!: هذه املعانی و املضامین القیّمة فی األشعار الّشعراء ملتزمون! 

2( دانش آموزانی از مدرسه را می شناسم که به مشهد مقدس سفر می کنند!: أعرُف تلمیذاٍت من املدرسِة سافرَن إلی املشهد املقّدسِه! 

3( استقامت را از قطرات آب می آموزم که سنگ را با وجود سختی آن سوراخ می کند!: أتعلّم اإلستقامه من قطرات املاء الّتی تثقب الحجر علی رغم شّدته! 

4( معلم به دانش آموزان خود گفت: دشمنان، کودکان را در فلسطین کشتند!: قالت املعلّمة لتلمیذاته: إنَّ األعداء قتل األطفال فی فلسطین! 

17- عیِّن الّصحیح:

1( یا ُمجیُب! أنَت هو الّذی یتقبَُّل ُدعاِء!: ای اجابت کننده، تو هامن کسی هستی که دعاها را می پذیری! 

2( أیُّها اإلنساُن! ال تَعتَمد علی نعمه لَن تَبقی!: ای انسان، به نعمتی که پایدار منانده است، هرگز اعتامد مکن! 

3( طالباُت! هّن قد یُساِعدنکّن فی فَهم الّنصوص!: ای دانش آموز، آنان در فهمیدن منت ها به شام کمک میکنند! 

ل ما ال تُِحبُّ أن یُقاَل لََک!: ای فرزند من، چیزی را که دوست نداری به تو گفته شود، مگو!  4( یا َولَدی! ال تَقُّ
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12- عّي الصحيح:   

1( ما أرسع َمّر الّسنني من الُعمر و نحن يف غفلة: سالهای عمر به رسعت می گذرد و ما در غفلت هستیم! 

2( إذا عملَت سيّئًة فاعمل حسنًة حتّى تُعوِّض منها: هرگاه کار بدی را انجام دادی کار نیکی انجام بده تا آن را جربان کنی!

3( يَصنع اإلنسان أشياَء تُحوِّل الظالَم إىل الّضوء: انسان با ساخنت اشیائی تاریکی را به روشنائی تبدیل کرده است! 

4( إفراز الّسائل املطهِّر من لسان القّط جعله حيواناً خاّصاً: گربه با ترشح مایع پاک کننده از زبانش حیوان خاصی شده است! 

13- عّین الخطأ: 

1( الجهل مصیبة لن نتخلّص منه إاّل بالعلم: فقط با علم از مصیبت جهل رهایی می یابیم.

2( کثیر من الّناس یعرفون کّل يشء بضّده معرفة أفضل: بسیاری از مردم هر چیزی را با ضدش بهرت می شناسند.

3( علی اإلنسان أن ال یجرح قلَب اآلَخرین بکلامت قبیحة: انسان نباید با کلامت زشت قلب دیگران را مجروح کند.

4( کأّن العلامء يف بسط العلم لیسوا إاّل مطراً لألرض: گویی دانشمندان در گسرتش علم چیزی جز باران برای زمین نیستند. 

حیح:  14- عیِّن الصَّ

1( إنّنا محتاجون إلی تجارب املتقاعدین لتقّدمنا: ما به تجربه بازنشستگان نیازمندیم تا پیشفت کنیم!

ع الاّلعبون: اگر متاشاچیان در ورزشگاه باشند بازیکنان را تشویق می کنند! 2( إن کان املتفرِّجون يف امللعب، یُشجَّ

3( قد تَبدأ آالُف الّصعوبات بعد لحظة إهامٍل: گاهی بعد از یک لحظه سهل انگاری هزاران مشکل رشوع می شوند!

س يف أعامل اآلَخرین فال أمَن و الراحَة له: کسی که درمورد دیگران جاسوسی کند امنیت و راحتی ندارد!  4( من یتجسَّ

15- عّي الخطأ: 

1( اِجعل فشلك بدايًة جديدًة لنجاحك: شکستت را آغازی نو برای موفقیت خود قرار بده! 

2( إذا عزَمَت أن تبدأ عمالً فإنّك قد قطعَت نصَف الطّريق : هرگاه تصمیم به انجام دادن کاری گرفتی، نیمی از راه را پیمودی!

3( إن استطعَت أن مَتأل دقائق حياتك بالعمل املفيد نجحت: اگر بتوانی دقایق زندگی خود را با عمل مفید پر کنی، موفق میشوی! 

ل االمتحاناِت ألسبوعنِي آخريَِن: دانش آموزان از مدیر خواستند که امتحانات را برای دو هفته دیگر به تأخیر بیندازد! 4( طلَب التاّلميُذ من املدير أن يُؤجِّ

16- عیِّن الّصحیح:

1( این معانی و مضمون های ارزشمند در اشعار شاعراِن متعهد است!: هذه املعانی و املضامین القیّمة فی األشعار الّشعراء ملتزمون! 

2( دانش آموزانی از مدرسه را می شناسم که به مشهد مقدس سفر می کنند!: أعرُف تلمیذاٍت من املدرسِة سافرَن إلی املشهد املقّدسِه! 

3( استقامت را از قطرات آب می آموزم که سنگ را با وجود سختی آن سوراخ می کند!: أتعلّم اإلستقامه من قطرات املاء الّتی تثقب الحجر علی رغم شّدته! 

4( معلم به دانش آموزان خود گفت: دشمنان، کودکان را در فلسطین کشتند!: قالت املعلّمة لتلمیذاته: إنَّ األعداء قتل األطفال فی فلسطین! 

17- عیِّن الّصحیح:

1( یا ُمجیُب! أنَت هو الّذی یتقبَُّل ُدعاِء!: ای اجابت کننده، تو هامن کسی هستی که دعاها را می پذیری! 

2( أیُّها اإلنساُن! ال تَعتَمد علی نعمه لَن تَبقی!: ای انسان، به نعمتی که پایدار منانده است، هرگز اعتامد مکن! 

3( طالباُت! هّن قد یُساِعدنکّن فی فَهم الّنصوص!: ای دانش آموز، آنان در فهمیدن منت ها به شام کمک میکنند! 

ل ما ال تُِحبُّ أن یُقاَل لََک!: ای فرزند من، چیزی را که دوست نداری به تو گفته شود، مگو!  4( یا َولَدی! ال تَقُّ
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18- عّین الخطأ: 

1( محققان در قرن بیستم به نظریه ای مهم دست یافتند!: توّصل الباحثین إلی الّنظریّة املهّمة فی القرن العشین! 

2( پدرت ما را به اندیشیدن در نعمت های الهی تشویق منود!: شّجَعنا أبوک بتأّمل فی الّنعم اإللّهیة! 

3( صاحب نعمت، پروردگارش را شکر می کند!: ذوالّنعمة یشکر ربّه! 

4( این زن، نیازمند را از ابتدا شناخت!: هذه املرأة عرفت ذا الحاجه ِمن البدایة! 

19- عیِّن الّصحیح: 

1( کان الشاّب یتظاهر بالغرق فًنادی أصحابه،: جوانی تظاهر کرد که غرق می شود، پس دوستان خود را صدا زد، 

2( فأرسع أصحابه إلیه لیُنقذوه من الغرق،: پس دوستانش به سوی او شتافتند تا او را از غرق شدن نجات دهند، 

3( عندما وصلوا إلیه ضحک علیهم و کّرر العمل من جدید،: وقتی به او رسیدند، آن ها را مسخره کرد و کار خود را از نو تکرار کرد، 

4( ولکّنهم مل یلتفتوا إلیه حتّی کاد یغرق فی البحر،: اما آنان به او هیچ توجهی نکردند تا این که نزدیک بود در دریا غرق شود. 

20- عّین الَخطا:

1(یجب أن یقع النور علی الکتاب من ناحیة الکتف الیُرسی لیالً و ال علی عینیة: نور باید شبها از ناحیه شانه )کتف( چپ بر روی نویسنده بیفتد و نه بر روی چشامنش! 

2(من وسائل املحافظة علی العینین جلوسک معتدالً علی الکرسی عند القراءة: از وسایل نگهداری چشامن هنگام مطالعه، نشستنت روی صندلی به صورت معتدل 

)صاف( است! 

3(النتعب أعیننا بالّنظر إلی الکتابه التی لها ذات الحروف الصغیرة: نباید چشاممنان را با نگاه به نوشته ای که دارای حروف کوچک است خسته کنیم! 

4(مهران الیقرأ علی ورق یعکس الّضوء بقوة للعینین: مهران روی کاغذی که نور را به شدت به چشامن منعکس می کند منی خواند! 

21- عین الخطأ: 

1( إنَّ اإلنسان یقدر علی التقّدم بجناحی العلم و الّدین!: هامنا انسان با دو بال دانش و دین قادر به پرواز می شود! 

2( إستفدُت من کلامت أبیک الوجیزة منذ تلک الّسنه!: از آن سال، از سخنان مخترص و مفید پدرت بهره بردم! 

3( نحصُل حقائق کثیرة من خالل آیات القرآن!: از بین آیات قرآن، حقیقت های بسیاری را به دست می آوریم! 

4( قد تقّدم علامء الّصیدلة و الّزراعة فی القرن العشین کثیراً!: علامی داروسازی و کشاورزی در قرن بیستم بسیار پیشفت کرده اند! 

22- عّین الّصحیح:

1( هل أنت أعلم َمن األفضل بینهم؟: آیا تو می دانی چه کسی در میان آن ها برتر است؟ 

2( اولئک طالباٌت مجتهداٌت!: آن دانش آموزان دخرت، کوشا هستند! 

3( إلهی یرَسِّ لی أمری!: خدای من کارم را برای من آسان کرد! 

4(  العاقل من إبتعد عن الباطل!: کسی عاقل است که از باطل دوری میکند! 

23- عّین الّصحیح: 

!: ای فرزندانم، دوستانتان را که در حقتان کوتاهی کرده اند، حالل کنید.  1( یا أوالدی! إجعلوا أصدقائکم الّذین یقرّصوَن فی حّقکم فی حلًّ

2( إذا وهب الله لک نعمًة شکرها علیک واجٌب!: هنگامی که خداوند نعمتی را به تو بخشید، از آن سپاسگزاری کن! 

3(  ربّنا الرّحیم ینهج لعباده الّسبل الّسهلة إلی محبّته!: پروردگار مهربان ما راه هایی آسان را به سوی محبت به بندگان خود نشان می دهد! 

4( ِمن معلّمینا من یعلّموننا درس الحیاة!: تعدادی از معلمهای ما کسانی هستند که به ما درس زندگی یاد می دهند!
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24- عّین الّصحیح: 

1( عندما کان الظّبی یمشی بهدوء علی قّمة التاّلل: هنگامی که آهو به آرامی بر باالی تپه راه میرفت. 

2( و یرقب إلی اُشّعة القمر الفضیّة وجاملها: و به اشعة ماه نقره ای و زیباییاش خیره می شود. 

3( فطن الّصیّاد لوجوده فلم یأُخذ سالحه،: صیاد به وجود او پی برد و سالحش را برمنی داشت. 

4(  و قاَل لزوجته: اُنظری إلی قرون الظّبی لن أقتله أبداً!: و به همرسش گفت: به شاخهای آهو نگاه کن، هرگز او را نخواهم کشت! 

25- عّین الّصحیح: 

1( یا بنتی! ال تحزنی و إعترِبی بالتّجارب!: ای دخرتم! ناراحت نباش و از تجربه پند بگیر! 

2( آثار أیدی الّسارق کانت علی السیّارة!: آثار دست دزد روی ماشین بود! 

3( إّن التّبعیّة تبعد األمة اإلسالمیة عن الحریّة!: به درستی که وابستگی، امت اسالمی را از آزادی دور می کند! 

4( زیَّننا صفوفنا مبصابیٍح فی یوم املعلّم!: کالس های خود را با چراغ در روز معلم آراستیم! 

 

26- عیِّن الصحیح: 

1( ُرمّبا تغیّرت أصوات بعض الکلامت الّتی ینطقها العرُب: شاید صداهای برخی کلامت که عربها بر زبان میآورند، تغییر کند. 

2( هذه مدینةٌ تجذب الُسیّاح من دول العامل: این شهری است که جهانگردانی را از کشورهای دنیا جذب می کند. 

3( عاملٌ یَنتفع الناُس بعلمه خیر من ألف عابد: عاملی که مردم از عملش سود می برند از هزار عابد بهرت است. 

4( »َعسی أن تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم«: چه بسا چیزی را ناپسند بدارید که خیر شام در آن است. 

27- عّین الخطأ: 

1( لِنتکلّم مع معلّمنا خاشعیَن إِلنّه ال یریُد إاّل نجاحنا!: باید با معلّمامن فروتنانه صحبت کنیم، زیرا او فقط موفقیت ما را می خواهد! 

2( ال ینتخِب العاقل صدیقاً ال مثَر فی مجالسته إاّل الّندامة!: عاقل دوستی را انتخاب منی کند که هم نشینی با او فقط پشیامنی به دنبال دارد! 

3( ال تعتمدوا فی مواجهِة الّشدائد إاّل علی أنفسکم!: در رویارویی با سختی ها تنها بر خودتان تکیه کنید! 

4( ال یرّض باإنسان فی طریق نیل آماله إاّل الُجنب و الیأس!: تنها ترس وناامیدی به انسان در راه رسیدن به آرزوهایش آسیب می رساند! 

28- عّین الّصحیح: 

1( الله أفرغ خیره و ثوابه علی عباده!: خدایا خیر و ثوابت را بر بندگان فرو بریز! 

2( ألجأت الرّضورة املرأة إلی خدمه الّناس!: رضورت، زن را به خدمت به مردم وادار کرد! 

3( تَفّسح الّنبّی فی مکانه له و أجلسه إلی جانبه!: پیامرب برای او جا باز کرد و او نزد ایشان نشست! 

4( بعث قائد الجیش رجالً إلی الثّغور!: فرمانده سپاه، مرد را به سوی مرز فرستاد! 

29- عیِّن الخطأ: 

1( الّذی یعتمد علی نفسه و قدراته: کسی که به خودش و توانایی هایش تکیه میکند، 

2( والّذی یتوکّل علی الله دامئاً: و کسی که  همیشه برخدا توکّل می کند، 

3( ال یقدُر أّی مشکله علی هزیمته: چه مشکلی می تواند او را شکست دهد، 

4( و یَصیُر ِمن الناجحین فی املستقبل!: و )او( از افراد موفق در آینده میگردد! 
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24- عّین الّصحیح: 

1( عندما کان الظّبی یمشی بهدوء علی قّمة التاّلل: هنگامی که آهو به آرامی بر باالی تپه راه میرفت. 
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4(  و قاَل لزوجته: اُنظری إلی قرون الظّبی لن أقتله أبداً!: و به همرسش گفت: به شاخهای آهو نگاه کن، هرگز او را نخواهم کشت! 
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26- عیِّن الصحیح: 
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30- عّین الخطأ: 

1( یَعرف الّناس األصدقاء األوفیاء عند الّشدائد!: مردم دوستان با وفا را هنگام سختی ها میشناسند! 

2( مل نُبَعث لجمع املال و إمّنا بُعثنا إلنفاقه!: برای گردآوری مال فرستاده نشده ایم؛ و تنها برای انفاق آن فرستاده شده ایم! 

3( مل یُشاَهد فی الجّنه من یُشبه شاّمساً!: کسی شبیه شاّمس را در بهشت ندید!

4( دافََع عن اإلسالم دفاعاً رائعاً!: به طور شگفتانگیزی از اسالم دفاع کرد! 

31- عّین الخطا: 

1( قد یکون االعتامد علی بعض الناس صعباً!: اعتامد کردن بر برخی از مردم بی شک دشوار می باشد! 

2( ال تُلَقبی صدیقاتک بالقاب یکرهنا!: دوستانت را با القابی که آنها را ناپسند می شامرند، لقب مده! 

3( سأل عارٌف أباه متعّجباً: لَِم تبکی؟! عارف با تعجب از پدرش پرسید: چرا گریه می کنی؟!

4( إنّه صدیق جیٌّد یُهدی إلّی عیوبی!: او دوستی خوب است که عیوبم را به من هدیه میکند! 

32- عیِّن الصحیح: 

1( کان له غشاء خاّص یفتحه حین یقفز من شجره إلی اُخری: پوشش خاّصی دارد که آن را وقتی از درختی به درخت دیگر می پرد، باز می کند. 

2( تضع الحیّات ذنبها فی الرمل ثّم تقف کالعصا: مار دم خود را در ماسه می گذارد و بعد همچون عصا می ایستد. 

3( عندما یأکل صیداً أکرب یجری سائل من عیونه: زمانی که شکار بزرگی را می خورد، مایعی از چشامنش جاری می شود. 

4( قد بیّن علامء اللغة أبعاد هذا التأثیر فی دراساتهم: زبانشناسان ابعاد این تأثیر را در بررسی هایشان بیان کردهاند.

33- عیِّن الخطأ:

1(یُحدث ظاهرَة قوس قزح انکساُر ضوء الّشمس!: شکست نورخورشید پدیده رنگین کامن را ایجاد می کند! 

2( قبّلت یدی والدّی فی هذه الحفلة!: دست پدرم را در این جشن بوسیدم! 

3( یأبی الفقیر أن یأخذ الطّعام من صدیقه!: فقیر از آنکه از دوستش غذا بگیرد، ابا می کند! 

4( من یستطیع من بیننا أن یفهم هذا النَّّص؟: چه کسی از بین ما می تواند این منت را بفهمد؟ 

34- عّین الخطا:

1( بعث الله النبّی )ص( لیُتّمم مکارم األخالق!: خداوند پیامرب)ص( را برانگیخت تا بزرگواری های اخالقی را کامل مناید! 

2( یا من یُحّب املحسنین، أعُف عن سیّئاتنا!: ای کسی که نیکوکاران را دوست داری، از بدی هایامن درگذر! 

3( کان الطالب یهمس إلی الّذی جلس جنبه!: دانش آموز با کسی که کنارش نشسته بود ، حرف می زد! 

4( کِدُت أضلُّ عن سبیل الله فی شبابی!: در جوانی ام نزدیک بود از راه خداوند گمراه شوم! 

35- عیِّن الخطأ:

1( َوَصفُت کُلَّ ملیٍح کام تُحبُّ و ترضی: هر بامنکی را وصف کردم، هامنطور که تو دوست داری و خشنود می شوی. 

2( أخاُف منک و أرُجو و أستغیُث و أدنو: از تو می ترسم و امید دارم و کمک می خواهم و نزدیک می شوم. 

ن ُخلُقی: خدایا هامن طور که آفرینشم را نیکو کردی، پس خلق و خویم را نیکو کن.  نَت َخلقی فََحسِّ 3( اللُهمَّ کام َحسَّ

4( َوَجدَت رائحَه الُودَّ إن َشَممَت رُفاتی: بوی خوبی را می بینی، اگر خاک قرب را ببویی. 
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36- عّین الّصحیح: 

1( من یَفضح الّناَس فإّن الله یَفضحه!: هر کس توسط مردم رسوا شود، خداوند او را رسوا می کند! 

2( یأمرُنا اإلسالم أاّل نعیب اآلخرین بأشکالهم و ألوانهم!: اسالم به ما دستور می دهد که از دیگران به خاطر شکل ها و رنگ هایشان عیب جویی نکنیم! 

3( ال یسمُح املعلّم أّن التّلمیذ املُشاغب یرّض زمالئة بسلوکه!: معلّم اجازه منی دهد که دانش آموز شلوغ کار بتواند با رفتار خود به هم کالسی هایش زیان برساند! 

4( إن یتنبَّه التلمیذ ال یستمّر علی سلوکة و یُعوض أخطائه!: دانش آموزی که آگاه شود، به رفتارش ادامه منی دهد بلکه اشتباهاتش را جربان می کند! 

37- عّین الخطأ:

1( أیّها اإلنسان! إّن ما یزیّنک هو الخلق الحسن: ای انسان! فقط اخالق نیکو تو را زیبا می سازد،

2( و ال جامل املظهر ألنّه یتعرّض للتّغیّر: و نه زیبایی ظاهر، زیرا آن در معرض دگرگونی است،

3( و ال فائدة لحسن املظهر إذا کان الخلق سیّئاً: و زیبایی ظاهر هیچ فایده ای ندارد، اگر اخالق ناپسند باشد،

4( فیا لیتک تهتم بأخالقک قدر ما تهتّم مبظهرک الخارجی!: پس ای کاش تو هامن قدر که به ظاهر بیرونی ات توّجه داری به اخالقت توّجه کنی!

38- عّین الخطأ: 

1( َعلَینا أن نعلََم أنَّ اللَه َستاٌر الُعیوِب!: باید بدانیم که خداوند، بسیار پوشاننده عیب هاست! 

الُة فی َموعدها:! از دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند، مناز در وقتش است!  2( ِمن أَحّب األعامِل إلَی الله الصَّ

3( أُِحّب أن تکون َخیر طالٍب فی املدرسة!: دوست دارم که بهرتین دانش آموز در مدرسه باشی! 

4( َمن ال یَعرف رَضر شیٍء ال یَمتنع عن فعله!: کسی که زیان چیزی را منی داند، هرگز از انجام آن خودداری منی کند! 

39- عیِّن الصحیح:

1( نستضیُء بأمئِّتنا فی الحیاة و نحن نقتدی بهم!: در زندگی از امامامنان روشنی می جوییم و از ایشان پیروی می کنیم!

2( طاّلبی اِجعلوا التوفیق حظّکم بأدا الواجبات!: دانش آموازان من با انجام تکالیف، موفقیت را بخت خود قرار دادند!

3( إلهی یتقبّل دعائی و یُعیننی لتحّقق أهدافی!: خدای من درخواستم را می پذیرد و یاری ام می کند تا اهدافم محقق شوند!

4( إن أحبَبَت للغیر ما تُِحبُّ لنفسک فأنَت ُمنصُف!: اگر آن چه را برای خود دوست داری برای دیگران دوست بداری، تو با انصافی!

40- عیِّن الخطا:

1( قیمة کّل امری ما یُحسنه!: ارزش هر انسانی به چیزی است که آن را به خوبی انجام می دهد!

2( إیّاک و مجالسة من تعّود علی الکذب!: بپرهیز از هم نشینی با کسی که به دروغ عادت کرده است!

3( ال شیَء یُهِدی قلبک کحکم الکبار!: با چیزی غیر از حکمت های بزرگان قلبت آرامش منی یابد!

4( مُترَّر الحیاة علّی إذا ترتکنی یاحبیبی!: ای دوست من، اگر من را ترک کنی، زندگی بر من تلخ می گردد!

41- عیِّن الخطأ:

1( أ تخیّر اإلقامة عندنا فرحاً أو العودة إلی البیت وحیداً؟!: آیا ماندن با شادی نزد ما را بر می گزینی یا تنها بازگشنت به خانه را؟!

2( إّن التلّوث الجّوّی و الصوتّی کالهام یهّدد سالمتنا الیوم!: آلودگی جّوی و صوتی هر دو امروزه سالمتی ما را تهدید می کنند!

3( ال تَِکره لغیرک ما ال تکرُهه لنفسک!: چیزی را که برای خودت ناپسندش منی داری، برای غیر خودت ناپسند مدار!

4( لعّل اإلنسان یتمّسک إلی حیلة لیخدع نفسه!: چه بسا انسان به حیله ای متّسک جوید که خود او را فریب می دهد!
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4( إن أحبَبَت للغیر ما تُِحبُّ لنفسک فأنَت ُمنصُف!: اگر آن چه را برای خود دوست داری برای دیگران دوست بداری، تو با انصافی!
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1( قیمة کّل امری ما یُحسنه!: ارزش هر انسانی به چیزی است که آن را به خوبی انجام می دهد!

2( إیّاک و مجالسة من تعّود علی الکذب!: بپرهیز از هم نشینی با کسی که به دروغ عادت کرده است!
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2( إّن التلّوث الجّوّی و الصوتّی کالهام یهّدد سالمتنا الیوم!: آلودگی جّوی و صوتی هر دو امروزه سالمتی ما را تهدید می کنند!
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4( لعّل اإلنسان یتمّسک إلی حیلة لیخدع نفسه!: چه بسا انسان به حیله ای متّسک جوید که خود او را فریب می دهد!
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42- عیِّن الَخطأ: 

1( خرَجت طالبات من املدرسة یتکلّمن باللّغة العربیّة!: دانش آموزانی که از مدرسه خارج شدند که به زبان عربی سخن می گفتند! 

2( یعوَّض هذا النَّقُص بتَحریک َرأِسها فی کُلِّ جهٍة!: این نقص را با حرکت دادن رسش در هر سمتی جربان می کند! 

فَّ فَستتنبّه زَمیلتک املُشاِغبة!: اگر انشایت را در کالس بخوانی، هم شاگردی اخاللگرت آگاه خواهد شد!  3( إن تقرّئی إنشاءَک فی الصَّ

4( لِلُغراب َصوٌت یحَذِر ِبه بَقیَّة الَحیوانات!: کالغ صدایی دارد که با آن به بقیه حیوانات هشدار می دهد! 

43- عیِّن الخطأ:

1( من علّمنی علامً فی الحیاة صیّرنی عبداً لنفسه!: هر که در زندگی به من دانشی بیاموزد، مرا بنده ی خودگردانده است!

2( ال یعّذب الله قلوباً یسکن القرآن فیها!: خداوند دل هایی را که قرآن در آن ها ساکن شود، عذاب منی کند!

3( ال تتوقّعن النجاح إن ال تجتهدن بقّوة!: اگر با قدرت تالش نکنید، توقع پیروزی نداشته باشید!

4( إن أردت أن تصبح الطالب األّول فحاول أکرثاً: اگر خواستی شاگرد اول باشی، بیش تر بکوش!

44- عیِّن الصحیح:

1( أَِعّنی فی أعاملی ألعینک فی أداء واجباتک!: در کارهایم به من کمک کن تا در انجام تکالیف به تو کمک کنم!

2( یا مجیب الدعوات اِمأَل حیاتنا برکًة!: ای پاسخ دهنده به درخواست ها، زندگی ما را رسشار از برکت منا!

3( صدیقی الترتک األصدقاء بسبب عیوبهم!: دوست من دوستان را به دلیل عیب هایشان ترک منی کند!

4( من ال یواجه الصعوبات مواجهة متفائلة یخرساً: هر کس با سختی ها هم چون خوش بینان رو به رو نشود، زیان می کند!

45- عیِّن الخطأ: 

1( الطّائر الطّّنان هو أصغر طائر علی األرض: مرغ مگس هامن کوچک ترین پرنده روی زمین است، 

2( إنطالقه و توقّفه الرّسیعان یثیران التّعّجب: حرکت و توقّف او رسیع است و تعّجب ما را برمی انگیزد،

3( إنّه یُحِدث طنیناً بسبب رسعة حرکة جناحیه: او به دلیل رسعت حرکت بال هایش صدایی ایجاد می کند، 

4( فهو یُحّرک جناحه مثانین مرّة تقریباً فی الثّانیة الواحدة!: او در یک ثانیه تقریباً هشتاد بار بالش را حرکت می دهد. 

46- عیِّن الصحیح:

1( ما للمؤمن و للّذة تفنی عاجالً أم آجالً!: مؤمن با لّذتی که دیر یا زود از بین خواهد رفت، کاری ندارد!

2( ال تهنوا فی اداء أمورکم و أنتم أذکی الناس فی املدینة!: در انجام کارهایتان سستی نکنید؛ زیرا شام باهوش ترین مردم در شهر هستید!

3( هل تعلم أن هذا الحیوان ال یملک األحبال الصوتیة و ال یتکلّم؟!: آیا می دانستی که این حیوان تار صوتی ندارد و حرف منی زند؟!

4( ورقة هذه الشجرة تعترب رمزاً للسالم فی هذه البالد!: برگ این درخت در این کشور سمبلی برای صلح به شامر می رود!

47- عیِّن الصحیح:

1( أکابر القوم مرشدوهم إلی خیر األعامل!: بزرگ ترهای قوم آن ها را به سوی بهرتین کارها راهنامیی می کنند!

2( ما اکتسبته بجهدک فی الحیاة عرفت قدره!: هر چه را در زندگی ات با تالش به دست آوری، قدرش را می دانی!

3( کانت أستاذتنا قد ألقت محارضة أعجبت الجمیع!: استادمان سخرنانی ای کرده بود که همه خوششان آمده بود!

4( جاء أنبیاء الله بآیاته املضیئة لهدایة الناس!: پیامربان خدا با نشانه های روشنگِر او برای هدایت مردم آمدند!
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48- عیِّن الخطأ:

1( تلک املعرکة العجیبة مل تضعف إرادة شباب بلدنا للوصول إلی أهدافهم.: آن نربد شگفت اراده جوانان کشورمان را برای رسیدن به اهدافشان ضعیف نکرد.

2( تّم تفجیر األرض فی قناة »بنام« بواسطة املواّد السائلة القابلة لإلنفجار الرسیع أخیراً.: انفجار زمین در تونل پاناما به وسیله مواد قابل انفجار به رسعت و به تازگی 

انجام گرفت.

3( انسحب األعداء من ساحة الحرب خائفین عندما حاربتهم قّواتنا شجعاناً.: دشمنان با ترس از میدان جنگ عقب نشینی کردند زمانی که نیروهای ما شجاعانه با آن 

جنگیدند.

4( أستخرج َمعِدن النحاس من املناجم الّتی حفرت قبل ثالث سنوات فی بعض الّسهول.: فلز مس از معادنی که سه سال پیش در برخی دشت ها حفاری شده اند، 

استخراج شد.

49- عیِّن الّصحیح: 

1( أَِعّنی معلّمی املشفق فی دروسی إعانًة!: ای معلّم دلسوز من، مرا در درس هایم حتامً یاری منا! 

2( هی ال یحتاج إلی أّی طعاٍم إحتیاج األحیاء!: او به مانند زنده ها احتیاج به غذا نخواهد داشت! 

3( یهتّم املواطن بنظافة البیئة إهتامماً بالغاً!: یک شهروند قطعاً به نظافت محیط زیست توجه می کند! 

4( هکذا املزارع قَّرر الحفاظ علی األفراخ!: این کشاورز تصمیم گرفت که از جوجه ها محافظت کند! 

50- عیِّن الخطأ:

1( مرّت ساعات اخری و کانت الشمس بحرارتها ال ترحم و وصل الفالح إلی قریته.: ساعت های دیگری گذشت و خورشید با حرارتش رحم منی کرد و کشاورز به 

روستایش رسید.

2( یا کمیل! هلک خزّان األموال َو هم أحیاُء و العلامء باقون ما بقی الّدهر.: ای کمیل! خزانه داران اموال که زنده اند، نابود می شوند و دانشمندان باقی می مانند تا 

روزگار باقی مباند.

3( لسان العاقل وراء قلبه و قلب األحمق وراء لسانه.: زبان خردمند پشت قلبش و قلب نادان پشت زبانش است.

4( علمت أّن رزقی ال یأخذه غیری فاطأمّن قلبی و علمت أّن عملی ال یقوم به غیری فاستغلت به وحدی.: دانستم که روزی من را جز خودم منی گیرد. پس قلبم آرام 

یافت و دانستم که کارم را جز خودم انجام منی دهد، پس به تنهایی به آن مشغول شدم.

51- عّین الّصحیح فی الرّتجمة: 

ِة: من و همراهانم برخاستیم تا آتش سوزی در پارک را خاموش کنیم.  1( أنا و ُمرافقی قُْمنا بإطفاِء الَحریِق فی الَحدیقِة العامَّ

2( فَرَّحتمونی عندما نََجحتم فی مسابقاِت کرِة القَدِم العالَمیَِّة: هنگامی که در مسابقات جهانی فوتبال موفق شدید خوشحال شدم! 

َغ املَدرََسُة ِمَن الطُّاّلب: بعضی از معلامن منتظر بودند تا مدرسه خالی از دانش آموزان شود!  رسیَن یَنتِظروَن أن تَفرَّ 3( کاَن بعُض املُدَّ

مِک نُشاِهُد َعرَب اإلنرتنِت ُصوراً تَُحیُرِّنا: تصاویری درباره باران ماهی از راه اینرتنت می بینیم که حیرامنان می کند!  4( َحوَل َمطَِر السَّ

52- عیِّن الخطأ:

1( ال نحرّْم علی أنفسنا ما أحلّه الله.: نباید آن چه را که خداوند حالل کرده است، بر خودمان حرام کنیم.

2( إعلَم أنه ال قیمة لعلم مل یقرتن بالعمل.: بدان حتامً علمی که با عمل همراه نشده، ارزش ندارد.

3( من یتبع سنن العامل یصل إلی أهدافه.: هر کس از سنت های جهان پیروی کند، به هدف هایش می رسد.

4( إّن الله ال یرحم من ال یرحم الّناس.: قطعاً خداوند به کسی که به مردم رحم نکند، رحم منی کند.
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53- عیِّن الخطأ:

1( اِبحثا عن معنی هذه الکلمة فی کتابکام لعلّها مکتوبة فی ُمعجمه.: به دنبال معنای این کلمه در کتاب خود بگردید شاید آن در واژه نامه اش نوشته شده است.

2( کأّن املشرتی مرتّدد فی رشاء البضاعة؛ ولکّن البائع عازم علی بَیعها.: گویی خریدار در خرید کاال تردید دارد ولی فروشنده قصد فروش آن را دارد.

3( لیت فصل الربیع طویل فی بالدنا! ألّن الربیع قصیر هنا.: کاش فصل بهار در کشور ما طوالنی باشد زیرا بهار اینجا کوتاه است.

4( إن الّنحاس یُستخدم فی األجهزة الکهربائیّة و هو من املوّصالت املمتازة.: هامنا فلز در دستگاه های برقی به کار رفته است و آن از بهرتین رساناهاست.

54- عیِّن الصحیح:

1( کان الطبیُب یفحص أسنان الولد الصغیر بهدوٍء عجیب ولکّنه خاَف من الَفحص.: پزشک دندان های پرس کوچک را با آرامشی عجیب معاینه کرد ولی او از معاینه 

ترسیده بود.

2( إّن املمرّضة کانت قد غیّرت لّفافة املرأة املریضة الّتی نامت علی الرّسیر فی املستوصف.: پرستار مالفه زن بیامر را که روی تخت در درمانگاه دراز کشید، عوض 

می کرد.

3( حاولت أن أجذب ذلک السیّاح إلی املعامل الخالبة فی محافظة فارس.: تالش کردم که آن جهانگردان را به سوی آثار جذاب در استان فارس جذب منایم.

4( هذه بحیرُة نری فیها أسامکاً کثیرًة لحمها مناسبة لألکل لجمیع الناس.: این دریایی است که در آن ماهی هایی می بینیم که گوشتی مناسب برای خوردن همه مردم 

دارند.
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1( إّن الّناس من جهة اآلباِء أكفاء.: هامنا مردم از سوی پدران همتایان هستند.

هب.: انگشرتم از جنس نقره و دستبندم از جنس طال بود. 2( كان خامتی من الفّضة و ِسواری ِمن الذَّ

3( ال يحب ذلك الطِّفل دامئاً اللَّعب َمَع أصدقائه.: آن کودک همیشه بازی با دوستانش را دوست نداشت.

4( الَفْخُر بالعفاِف أفضُل من الَفخر بالَجامل يا اُختي.: ای خواهرم، افتخار به پاکدامنی بهرت است از افتخار کردن به زیبایی.
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١( كانت َسفرتنا العلميّة مفيدة.: سفر ما علمی و مفید بود.

2( أشكرک عىل عملک الصالح.: به خاطر کار شایسته ات از تو تشکر می کنم.

3( لَبست اُّمی لباَسها الَجميل يف حفلة ميالدی.: مادرم لباس زیبایش را در جشن تولدم می پوشد.

4( ناَديُت أخی الصغري لكتابة واجباته.: کوچک ترین برادرم را برای نوشنت تكليف هایش صدا زدم.

حیح:  57- عّین الصَّ

1( یا َمن بدنیاه إشتغل!: ای آنکه دنیا او را مشغول ساخته است!                      2( قد َغرَّه طول األمل!: فریب آرزوهای طوالنی را خورده است!

3( املوت یأتی بغتة!: مرگ، به صورت ناگهانی می آید!                                   4( والقرب صندوق العمل!: و قرب، صندوقچه اعامل است! 

58- عیِّن الخطأ:

1( زان الطاّلب صفوفهم باملصابیح امللّونة!: دانش آموزان، کالس هایشان را با چراغ های رنگی زینت دادند! 

2( إن الله قد أوجد الشمس فی السامء کالشرة!: خداوند، خورشید را در آسامن همچون اخگر پدید آورده است! 

3( أذکروا الله یذکرکم و یساعدکم فی الشدائد!: خداوند را یاد کنید که او نیز شام را یاد کند و به شام در سختی ها کمک مناید! 

4( »بالحّق أنزلناه و بالحّق نزل«: به حق آن را نازل کردیم و به حق نازل شد! 
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59- عیِّن الخطأ:

1( شاهدت طائراً علی الشجرة. کان الطائر جمیل الصوت!: پرنده ای را روی درخت دیدم. آن پرنده خوش صدا بود! 

2( الطالب املثالّی الیسأُل مدرّسه تعّنتاً: دانش آموز منونه از روی مچگیری از معلّمش سوال منی پرسد! 

3( دافع عن الحّق دفاعاً رائعاً و إن کان طریقه صعباً!: دفاعت از حق، جانانه باشد، اگرچه راهش دشوار است! 

4( الشک أّن الله کان بکّل شیء علیم!: هیچ شّکی نیست که خداوند به هر چیزی داناست! 

60- عیِّن الخطأ:

1( ُمّد رجلک علی قدر کسائک: پایت را به اندازه گلیمت دراز کن! 

2( »أفال ینظرون إلی اإلبل کیف ُخلقت«: آیا به شرت منی نگرند که چگونه آفریده شده است؟! 

3( عملک الخیر یرفع شأنک عندالناسا: عملت که خوب باشد، شأنت را نزد مردم باال می برد! 

4( ال تعتمد علی الکّذاب فإنّه یوقعک فی املهلکها: به بسیار دروغگو اعتامد مکن؛ چه او، تو را درمهلکه می افکند! 

61- عیِّن الصحیح:

1( سمکة السهم من أعجب األسامک فی الصید،؛ شکار کردن ماهی های تیرانداز از عجایب ماهی هاست؛

2( هی تطلق قطرات املاء متتالیه من فهمها إلی الهواء،؛ آن قطره های آب را پی در پی از دهانش به هوا رها میکند،

3( و هذا اإلطالق یشبه إطالق السهم متاماً،؛ و این رها کردن را کامالً شبیه رها کردن تیر انجام می دهد؛ 

4( و بعدما سقط الصید علی سطح املاء تبلعه حیّاً،؛ و بعد از این که شکار روی سطح آب افتاد، زنده بلعیده می شود! 

62- عیِّن الصحیح:

1( من هذا الّذی یقوم الناس باحرتامه قیاماً بالغاً؟!: این کیست که مردم بسیار به احرتام او می پردازند؟!

2( أهالی القریة یرغبون فی الحضور فی تلک الحفلة!: اهالی روستا به حضور در آن جشن، عالقه مند نیستند!

3( ال دین ملن یخون فی مواعیده!: کسی که در وعده هایش خیانت می کند، دیندار نیست!

4( إّن الکتاب املفید یزید معرفتک جّدا!: کتابی که سودمند است شناخت تو را واقعاً زیاد می کند!

63- عیِّن الخطأ:

1( بدأ الطالب یتهامسون فی نهایة حّصة الکیمیاء!: دانش آموزان در پایان زنگ شیمی، رشوع به پچ پچ کردند!

2( ال برکة فی طعام مل یذکر اسم الله علیه!: در غذایی که اسم خداوند بر آن برده نشده، برکتی منی یابی!

3( إنّی أعوذ بربی من أعامل تسبّب العجب!: من از کارهایی که سبب خود بزرگ بینی می شوند، به پروردگارم پناه می برم!

4( أتقی الناس من یقول الحّق و إن کان علیه!: پرهیزکارترین مردم کسی است که حق را بگوید اگرچه به رضرش باشد!

64- عّین الّصحیح: 

1( هذه الکتب الَقیّمة کلّها تَرتبط باملتعلِّم!: همه این کتابهای ارزشمند به یاد دهنده ارتباط دارد! 

2( بعد کتابة اإلنشاء أَعطاه للمعلّم فهو ابتَسم فَرِحاً!: پس از نوشنت انشاء، آن را به معلم دادند پس او با شادمانی لبخند زد! 

3( إلَجؤوا إلی الله فی طریٍق اخرَتمُتوه إلی أهدافکم!: در مسیری که آن را به سوی اهداف خود برگزیده اید، به خداوند پناه بربید! 

4( قد َمرّت الیوم بعد مشاَهدة الِفلم أمام أُّمی ذکریاتها مرّات!: امروز قطعاً پس از دیدن فیلم، خاطرات مادرم از مقابل او گذشته است! 
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65- عّین الصحیح:

1( )الله نور الساموات و األرض(: الله است آن نور آسامن ها و زمین!

2( )مثل نوره کمشکاة فیها مصباح(: مثل نورش چون چراغدانی است که در آن چراغی هست!

3( )املصباح فی زجاجة(: چراغی که در شیشه ای وجود دارد!

4( )الزجاجة کأنّها کوکب دّرّی(: شیشه ای که گویی ستاره ای درخشان می باشد!

66- عّین الخطأ:

1( إنّی واثق أّن کل من یحاول یصل إلی أهدافه!: من اعتقاد دارم که اگر کسی تالش کند، به اهدافش می رسد!

2( إمّنا بعثت ألمتّم مکارم األخالق!: من فقط برانگیخته شده ام تا بزرگواری های اخالق را کامل کنم!

3( )و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالماً(: هرگاه نادانان، ایشان را خطاب کنند، سخن آرام می گویند!

4( قد یدفن السنجاب بعض جوزات البلوط تحت الرتاب: گاهی سنجاب برخی از دانه های بلوط را زیر خاک پنهان می کند!

67- عیِّن الصحیح:

1( هذا الحیوان امللیح یصفر و یضحک کاإلنسان!: این حیوان بامنک، هم چون انسان گریه می کند و می خندد!

2( هذه الشجرة العظیمة منت من حبّة صغیرة!: این درخت تنومند، از دانه ای کوچک به وجود آمده است!

3( ال یُقبَل اقرتاحک فإنّه یؤّدی إلی خرسان الشکة!: پیشنهاد تو را قبول منی کنند؛ زیرا آن به زیان رشکت است!

َولی ینعقد سنویّاً فی اللبنان!: آن جشنواره بین املللی ساالنه در لبنان برگزار می گردد! 4( ذلک املهرجان الدُّ

68- عیِّن الخطأ:

1( )و ما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه(: هیچ پیامربی را جز به زبان قومش نفرستادیم!

2( میاه تلک املستنقعات ذات رائحة کریهة!: آب های آن مرداب ها، بوی ناپسندی دارد!

3( هل یستعین البش بالبکتیریا املضیئة إلنارة املدن؟!:آیا بش با استفاده از باکرتی نورانی، شهرها را نورانی می کند؟!

4( أربعة و ستّون فی املئة من الطالب لن یشارکوا فی السفرة العلمیّة!: شصت و چهار درصد دانش آموزان در گردش علمی رشکت نخواهند کرد!

69- عیِّن الصحیح:

1( بدأ الطالب یتهامسون عندما کان املّدرس یدرّس!: زمانی که معلم درس می داد، دانش آموزان پچ پچ می کردند!

2( ال یحزنْک قول الّذین یتکلّمون خلفک!: سخن کسانی که پشت رست حرف می زنند، نباید تو را ناراحت کند!

3( الطعام الّذی ال یُذکَر اسم الله علیه هو داء!: غذایی که اسم خداوند را بر آن نربی، بیامری است! 

4( هذه السمکة تحّب أن تأکل الفرائس الحیّة! این ماهی دوست دارد که شکارها را زنده بخورد!

70- عیِّن الخطأ:

1( قیل للّذین کانوا یفتخرون بانسابهم،: به کسانی که به نسبت هایشان افتخار می کردند، گفته می شود،

2( هل ینفعکم اباءکم فی یوم البعث؟!: آیا در روز قیامت پدرانتان به شام سود می رسانند؟!

3( کال؛ لیس لإلنسان إال ما سعی،: هرگز؛ انسان چیزی جز آن چه تالش کرده است، ندارد،

4( و إمّنا رشف املرء بعلمه و أدبه ال باصله و نسبه!: و رشافت آدمی تنها به دانش و ادبش است نه به اصل و نسبش! 
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71- عیِّن الصحیح:

1( لِم لَم تنجحی فی االمتحان و قد کنت قرأت دروسک جیّداً!: چرا در امتحان قبول نشدی در حالی که درس هایت را خوب خوانده بودی!

2( هذه أولی اآلیات الّتی نزلت علی النبّی )ص( فی غار حراء!: این ها آیاتی هستند که اولین بار در غار حرا بر پیامرب )ص( نازل شده اند!

3( )و الّذین استجابوا لربّهم و أقاموا الصالة(: کسانی که پروردگار خواسته شان را برآورد و مناز بر پا داشتند!

4( عامل یُنتَفع بعلمه خیر من ألف عابد!: دانشمندی که با دانشش سود برساند، از هزاران عابد بهرت است!

72- عیِّن الخطأ:

1( ربَّنا أِعّنا فی أداء واجبات فرضتها علینا!: خدایا در انجام واجباتی که بر ما واجب شده، به ما توفیق بده!

2( اِعلموا أّن الغضب مفسدة فاجتنبوه!: بدانید که عصبانیّت، مایه تباهی است، پس از آن دوری کنید!

3( آیات الله علی األرض کثیرة ولکُنکم ال تعقلون!: نشانه های الله بر روی زمین بسیار هست ولی شام خردورزی منی کنید!

4( قد قیل من قدیم الزمان إّن العاقل یغتنم الفرص الذهبیّة!: از زمان قدیم گفته شده است که عاقل فرصت های طالیی را غنیمت می شامرد!

73- عّین الخطأ:

1( »الوالدان یخفقان قلبهام لحّب أوالدهام دامئاً!« والدین قلبشان همواره به عشق فرزندانشان می تپد!

2( »علی اإلنسان أن یتحّرر من کّل عبودیّة إال عبودیة الله تعالی!«: بر انسان است که از هر عبودیّتی جز عبودیّت خداوند تعالی آزاد شود!

3( »إّن أحّب األعامل عند الله أدومها و إن قلّت!«: هامنا محبوب ترین اعامل نزد خداوند بادوام ترین آن هاست، اگرچه اندک باشد!

4( »رأیت أنَّ إقبال أوالدنا علی التلفیزیون قد ازداد!«: توجه فرزندان مان را به تلویزیون می بینیم که زیاد می شود!

74- عیِّن الخطأ:

1( رَجاًء ال تفذِفا الّنفایات قُرَب بیوت اآلَخرین و اِجتَِنبا من اإلساءة إلی کُّل ُمواطٍن.: لطفاً زباله ها را نزدیک خانه های دیگران پرت نکنید و از بدی کردن به هر شهروندی 

دوری کنید.

2( کانت البطاقة الربیّدیة صورًة من الکهوِف و بُحیرًة فی القریة.: کارت پستال تصویری از غارها و دریاچه ای در روستا بود.

3( شهدت املراکز الثقافیّة منّواً ملحوظاً فی تسجیل بعض األفراد من کُّل العالَم: مراکز فرهنگی رشدی همیشگی در جذب برخی افراد متام جهان را دیده اند.

ئٍة.: رسدرد آن جهانگرد بهبود یافت بدون آنکه از قرص هایی آرام  بخش استفاده کند. 4( التأَم ُصداع ذلک الّسائح دون أن یستفیَد من حبوٍب ُمهدِّ

75- عیِّن الخطأ:

1( کّنا نتضارب فجأة تدّخل املدیر و نصحنا!: زد و خورد کردیم که ناگهان مدیر وارد شد و ما را نصیحت منود!

2( أیّها املسلمون، ال یجوز اإلرصار علی نقاط اخالف بینکم!: ای مسلامنان، پافشاری بر نقاط اختالف بینتان، جایز منی باشد!

3( أرید أن أماشی أصدقائی فی السفرة العلمیّة!: می خواهم که دوستانم را در گردش علمی همراهی کنم!

4( )أحسن کام أحسن الله إلیک(: نیکی کن هامن گونه که خداوند به تو نیکی کرده است!

76- عّین الصحیح:

1( ما أجمل هذه البیوت فی قریتکم!: این خانه ها در روستای شام زیبا نیستند!

2( ال تکونّن مّمن یمّنون علی اآلخرین بعد املساعدة!: از کسانی مباش که بعد از کمک کردن به دیگران، بر آن ها مّنت می گذارند!

3( نقّدم قرابیننا لآللهة لنکتسب رضاها!: قربانی هایامن را تقدیم خدایامنان می کنیم تا از ما راضی شوند!

4( شعائر بعض األدیان القدیمة کانت خرافیّة!: مراسم برخی ادیان قدیمی، خرافی بوده است!
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71- عیِّن الصحیح:

1( لِم لَم تنجحی فی االمتحان و قد کنت قرأت دروسک جیّداً!: چرا در امتحان قبول نشدی در حالی که درس هایت را خوب خوانده بودی!

2( هذه أولی اآلیات الّتی نزلت علی النبّی )ص( فی غار حراء!: این ها آیاتی هستند که اولین بار در غار حرا بر پیامرب )ص( نازل شده اند!

3( )و الّذین استجابوا لربّهم و أقاموا الصالة(: کسانی که پروردگار خواسته شان را برآورد و مناز بر پا داشتند!

4( عامل یُنتَفع بعلمه خیر من ألف عابد!: دانشمندی که با دانشش سود برساند، از هزاران عابد بهرت است!
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1( ربَّنا أِعّنا فی أداء واجبات فرضتها علینا!: خدایا در انجام واجباتی که بر ما واجب شده، به ما توفیق بده!

2( اِعلموا أّن الغضب مفسدة فاجتنبوه!: بدانید که عصبانیّت، مایه تباهی است، پس از آن دوری کنید!
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2( ال تکونّن مّمن یمّنون علی اآلخرین بعد املساعدة!: از کسانی مباش که بعد از کمک کردن به دیگران، بر آن ها مّنت می گذارند!
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77- عّین الخطأ:

1( هل تصّدق أّن األسامک تساقطت علی األرض برسعة؟!: آیا راست می گویی که ماهی ها به رسعت روی زمین افتادند؟!

2( نسّمی هذا الیوم فی بالدنا مهرجان األزهار!: این روز را در کشورمان، جشنواره گل ها می نامیم!

3( سبعة عش طالباً شارکوا فی املسابقات الریاضیّة!: هفده دانش آموز در مسابقات ورزشی رشکت کردند!

4( الرصاع بین الحّق و الباطل لیس شیئاً جدیداً!: کشمکش بین حق و باطل، چیز جدیدی نیست!

78- عیِّن الصحیح:

1( اُدرس دروسک جیّداً تنجح فی امتحانات نهایة السنة!: درس هایت را به خوبی می خوانی تا در امتحانات سال پایانی موفق شوی!

2( تزداد الخرافات فی أدیان الناس علی مّر العصور برسعة فائقة!: مردم خرافات دین هایشان را با رسعتی چشمگیر در گذر زمان افزایش می دهند!

3( )أ أنت فعلت هذا بآلهتنا یا إبراهیم(: ای ابراهیم، آیا خدایان ما، این کار را با تو کردند؟

4( یتعارف الزمالء فی نهایة صّف اللغة العربیّة!: هم کالسی ها در پایان کالس زبان عربی با یک دیگر آشنا می شوند.

79- عیِّن الخطأ:

1( )و اجعل لی لسان صدق فی اآلِخرین(: و در میان دیگران برای من، زبان راستی قرار بده!

2( منت هذه الشجرة الکبیرة من حبّة صغیرة جّدا!ً: این درخت بزرگ، از دانه ای بسیار کوچک رشد کرده است!

3( أنعم ربّکم منهمرة فاشکروه!: نعمت های پروردگارتان ریزان است پس از او سپاسگذاری منایید!

4( صارت غصون األشجار فی الربیع نرضة!: شاخه های درختان در بهار، تر و تازه شدند!

80- عیِّن الخطأ:

1( أحتَِفُل الُّمی میالدها فی یوم اإلثنیِن!: برای مادرم روز دوشنبه جشن تولدی گرفتم!

2( الّناُس نیاُم فإذا ماتوا انتبهوا!: مردم خفتگان اند پس هر گاه مبیرند آگاه می شوند!

3( تَسَحُب اإلعصاُر األشیاء بقّوٍة!: گربادها اشیاء را با نیرویی می کشند!

4( أثارت الّریاُح سحاباً لنزول األمطار!: بادها ابری را برای بارش باران ها برانگیختند!

81- عیِّن الخطأ:

1( َجمَع املّدرب أعضا الفریق هنا لیتعارفوا!: مربی، اعضای تیم را اینجا گرد آورد تا یک دیگر را بشناسند!

2( ذلَک القّط لعق جرحه ثالث مرّات!: آن جغد سه بار زخمش را لیسید!

3( ال تقولوا کالماً یفرّق أصدقاءَکم!: سخنی مگویید که دوستانتان را پراکنده سازد!

4( ضوء عیون هذه األسامک أنار البحر!: نور چشامن این ماهی ها دریا را نورانی کرد!

82- عیِّن الصحیح:

1( قد ألّف ذلک الکتاب کتاباً یضّم الکلامت الفارسیّة املعّربة!: آن نویسنده کتابی تألیف منوده است که کلامت فارسی عربی شده به آن ضمیمه گردیده است!

2( أعامل هذا الرجل تعجبنی جّداً فأشّجعه! کارهای این مرد واقعاً من را متعّجب کرده است؛ پس او را تشویق می کنم!

3( تُثبَّت أقدامکم حینام تنرصون دین الله! زمانی که دین خداوند را یاری منایید، گام هایتان استوار می شود!

4( أصغر طائر علی األرض یطیر بجامل إلی األعلی و األسفل!: کوچک ترین پرنده به زیبایی روی زمین به باال و پایین می پرد!
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83- عّین الّصحیح:

1( کنُت اُشاهُد ظاهرة والدة فراخ العصفور: داشتم پدیده تولد جوجه گنجشک را مشاهده می کردم!

2( من یَدعوکم إلی التّفرِقة فهو عمیل العدّو: هر کس شام را به تفرقه دعوت کند، کارگر دشمن است!

3( لدّی جّوالٌ تفرغ بطّاریتّه خالل نصف یوٍم: تلفن همراهی دارم که باتری اش در طول نصف یک روز خالی می شود!

4( اِجلبی هذه الحقیبة إلی هنا لتفتیٍش بسیٍط: این چمدان را برای بازرسی ساده اینجا بیاور!

84- عّین الخطأ:

1( فَرَّحِت األّم بهدیِّة قُّدمت إلیها: مادر با هدیه ای که به او تقدیم شد، خوشحال گشت!

2( إحدی عشة فی نفسها تساوی مئة و واحدة و عشیَن: یازده رضبدر خودش مساوی است با صد و بیست و یک!

مس الّتی / جذوتها مستعرة: و به خورشیدی بنگر که پاره آتشش فروزان است! 3( و انظر إلی الشَّ

4( هل تصّدق أن تری أسامکاً تتساقط من الّسامء: آیا باور می کنی که ماهی هایی را ببینی که از آسامن پی در پی فرو می افتند!

85- عیِّن الَصحیَح:

1( الغریب فی األمِر أنَّ لألسامِک ألواناً متعددة!: موضوع عجیب این است که ماهی ها شکل های متفاوتی دارند!

2( یا مؤمُن! ال تَجلس بیَن النیام و ال تنتظر حدوث املُعجزاِت!: ای مؤمن! میان خفتگان ننشین و منتظر اتفاق افتادن معجزه ها نباش!

3( اصرِبوا علی ما یقوُل الجاِهُل، ألنه سیُشاِهُد نتیجَة قولِِه!: بر آنچه نادان می گوید، صرب کردند، زیرا او نتیجه حرفش را خواهد دید!

4( أرَسلنا فَریقاً للتعرف علی الظاِهرِة التی ال نعلُم سبَب تَشکیلِها!: گروهی را برای شناخت پدیده هایی فرستادیم که دلیل تشکیل آن را منی دانند!

86- َعیِّن الَصحیح:

1( کُّنا قد تعودنا أن نتناول َغدائنا فی الساعة الثانیة بعَد الظهر!: عادت کردیم که ناهارمان را ساعت دو بعد از ظهر بخوریم!

2( والدی الّذی شّجعته اُّمی علی ُمواصلة الدراسة أصبَح اآلن اُستاذاً!: پدرم که مادرم او را به ادامه تحصیل تشویق کرد، اکنون استادی شده است!

3( قاَل أخی: قَرأُت مرَّتیِن مثانی صفحاٍت من الکتاِب الرابع!: برادرم گفت: هفت صفحه از کتاب چهارم را دو بار خواندم!

4( تلَک التلمیذة جاَءْت من املدرسة إلی بیتها أمس!: آن دانش آموزی است که دیروز از مدرسه به خانه اش آمد!

87- عین الخطا:

1( یُْعرَُف املُجرموَن ِبسیامُهم: تبهکاران از چهره شان شناخته می شوند.

2( لُکلِّ َذنٍب تَوبةٌ إال سوَء الُخلُِق: هر گناهی جز بداخالقی توبه ای دارد.

ُهوا و ال مَتوتوا ُجّهاالً: آموختند و اندیشه کردند و همچون نادانان منردند. 3( علُِّموا َو تََفقَّ

4( )ُهَو أنشأکُم ِمَن األرِض و استَْعَمرَکُم فیها(: او شام را از زمین پدید آورد و خواستار آباد کردِن آن از شام شد.

88- عیِّن الصحیح:

1( طَلَبنی معلّمی أْن یأتی والداَی غداً إلی املدرسِة!: معلّمم از من خواست که پدرم فردا به مدرسه بیاید!

2( لی ِقطٌّ یلعُق جرَحُه عّدة مرّاٍت حتّی یلتئَم!: گربه ای دارم که زخمش را چند بار می لیسید تا بهبود یابد!

3( أستعیُن بالله للنجاح فی دروسی و حیاتی!: از خدا برای موفقیتم در درسم و زندگی ام یاری می جویم!

ق أنَّ هذه الظواِهر تکون حقیقًة!: باور منی کردم که این پدیده ها حقیقت باشد! 4( ما کنُت اُصدِّ
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1( کنُت اُشاهُد ظاهرة والدة فراخ العصفور: داشتم پدیده تولد جوجه گنجشک را مشاهده می کردم!

2( من یَدعوکم إلی التّفرِقة فهو عمیل العدّو: هر کس شام را به تفرقه دعوت کند، کارگر دشمن است!

3( لدّی جّوالٌ تفرغ بطّاریتّه خالل نصف یوٍم: تلفن همراهی دارم که باتری اش در طول نصف یک روز خالی می شود!

4( اِجلبی هذه الحقیبة إلی هنا لتفتیٍش بسیٍط: این چمدان را برای بازرسی ساده اینجا بیاور!

84- عّین الخطأ:

1( فَرَّحِت األّم بهدیِّة قُّدمت إلیها: مادر با هدیه ای که به او تقدیم شد، خوشحال گشت!

2( إحدی عشة فی نفسها تساوی مئة و واحدة و عشیَن: یازده رضبدر خودش مساوی است با صد و بیست و یک!

مس الّتی / جذوتها مستعرة: و به خورشیدی بنگر که پاره آتشش فروزان است! 3( و انظر إلی الشَّ

4( هل تصّدق أن تری أسامکاً تتساقط من الّسامء: آیا باور می کنی که ماهی هایی را ببینی که از آسامن پی در پی فرو می افتند!

85- عیِّن الَصحیَح:

1( الغریب فی األمِر أنَّ لألسامِک ألواناً متعددة!: موضوع عجیب این است که ماهی ها شکل های متفاوتی دارند!

2( یا مؤمُن! ال تَجلس بیَن النیام و ال تنتظر حدوث املُعجزاِت!: ای مؤمن! میان خفتگان ننشین و منتظر اتفاق افتادن معجزه ها نباش!

3( اصرِبوا علی ما یقوُل الجاِهُل، ألنه سیُشاِهُد نتیجَة قولِِه!: بر آنچه نادان می گوید، صرب کردند، زیرا او نتیجه حرفش را خواهد دید!

4( أرَسلنا فَریقاً للتعرف علی الظاِهرِة التی ال نعلُم سبَب تَشکیلِها!: گروهی را برای شناخت پدیده هایی فرستادیم که دلیل تشکیل آن را منی دانند!

86- َعیِّن الَصحیح:

1( کُّنا قد تعودنا أن نتناول َغدائنا فی الساعة الثانیة بعَد الظهر!: عادت کردیم که ناهارمان را ساعت دو بعد از ظهر بخوریم!

2( والدی الّذی شّجعته اُّمی علی ُمواصلة الدراسة أصبَح اآلن اُستاذاً!: پدرم که مادرم او را به ادامه تحصیل تشویق کرد، اکنون استادی شده است!

3( قاَل أخی: قَرأُت مرَّتیِن مثانی صفحاٍت من الکتاِب الرابع!: برادرم گفت: هفت صفحه از کتاب چهارم را دو بار خواندم!

4( تلَک التلمیذة جاَءْت من املدرسة إلی بیتها أمس!: آن دانش آموزی است که دیروز از مدرسه به خانه اش آمد!

87- عین الخطا:

1( یُْعرَُف املُجرموَن ِبسیامُهم: تبهکاران از چهره شان شناخته می شوند.

2( لُکلِّ َذنٍب تَوبةٌ إال سوَء الُخلُِق: هر گناهی جز بداخالقی توبه ای دارد.

ُهوا و ال مَتوتوا ُجّهاالً: آموختند و اندیشه کردند و همچون نادانان منردند. 3( علُِّموا َو تََفقَّ

4( )ُهَو أنشأکُم ِمَن األرِض و استَْعَمرَکُم فیها(: او شام را از زمین پدید آورد و خواستار آباد کردِن آن از شام شد.

88- عیِّن الصحیح:

1( طَلَبنی معلّمی أْن یأتی والداَی غداً إلی املدرسِة!: معلّمم از من خواست که پدرم فردا به مدرسه بیاید!

2( لی ِقطٌّ یلعُق جرَحُه عّدة مرّاٍت حتّی یلتئَم!: گربه ای دارم که زخمش را چند بار می لیسید تا بهبود یابد!

3( أستعیُن بالله للنجاح فی دروسی و حیاتی!: از خدا برای موفقیتم در درسم و زندگی ام یاری می جویم!

ق أنَّ هذه الظواِهر تکون حقیقًة!: باور منی کردم که این پدیده ها حقیقت باشد! 4( ما کنُت اُصدِّ
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89- عّین الّصحیح: 

1( کان األنبیاء یصارعون خرافات کانت إزدادت فی عقائد الّناس!: پیامربان با خرافاتی که در عقیده های مردم افزایش یافته بود، مبارزه کرده بودند! 

2( لیتک ما نسیَت هذه األشعار الجمیله الَتی کُنت أنشدتُها لک!: کاش این شعرهای زیبایی که آن ها را برای تو رسوده بودم، فراموش منی کردی! 

3( ملّا رجع املعلّمون إلی الصفَّ شاهدوا الطّلبة املبتسمیَن!: هنگامی که معلاّمن به کالس بازگشتند، دانش آموزان را خندان دیدند! 

4( شاهدُت صدیقی فی املکتبه و هو یبحث عن کتب تاریخیّه!: دوستم را در کتابخانه دیدم در حالی که به دنبال کتاب های تاریخی می گردد! 

90- عّین الّصحیح: 

1( إذا إنترصَت علی غضبک سهالً فأنت أقوی الّناس!: هنگامی که خشمت به آسانی بر تو چیره نشود، پس تو قوی ترین مردم هستی! 

2( هذه الّسمکة تبلغ صغارها عندالخطر!: این ماهی ای است که بچه های خود را هنگام خطر می بلعد! 

3( أجلََسنا أبونا أمام التّلفاز لرتی فلامً رائعاً!: پدرمان با ما مقابل تلویزیون نشست تا فیلم جالبی را ببینیم! 

4( أال تعلمیَن أنَّ رجلی تُؤملنی؟!: آیا منی دانی که پایم درد میکند؟!

91- عّین الخطأ:

1( کانت اآلیة تنصحنا بأن ال نعیب اآلخرین!: آیه ما را نصیحت می کرد که از دیگران عیب جویی نکنیم! 

2( املحاولة لکشف أرسار الّناس لفضحهم من کبائر الّذنوب!: تالش برای آشکار کردن رازهای مردم برای رسوا کردن شان از گناهان بزرگ است! 

!: دانش آموزان به هم کالسی های خود عیب های آن را هدیه کردند!  3( أهَدت التَلمیذات إلی زمالئهنَّ عیوبهنَّ

4( من فکََّر قبل الکالم قلَّ خطُؤُه!: هرکس پیش از سخن گفنت بیندیشد، خطایش را کم می کند! 

92- عّین الخطأ:

1( لِلکالم آداٌب یجب علی املتکلّمین أن یعملوا بها: سخن آدابی دارد که گویندگان باید به آن عمل کنند. 

2( و یَدُعوا املخاطبین بکالم جمیل إلی العمل الّصالح: و مخاطبان را با سخنی زیبا به کار شایسته فرابخوانند. 

3( و أن ال یَجاِدلوا املخاطبین بتعّنٍت: و با مخاطبان برای مچ گیری مجادله نکنند. 

4( و أن یکونوا عاملیَن مبا یقولون!: و عمل کننده به آنچه می گویند، باشید! 

93- عّین الخطأ:

1( رأیُت شجرة کانت مصّمرة و تهرب الحیوانات من رائحتها!: درخت کهنسالی را دیدم و حیوانات از بوی آن فرار میکنند! 

2( یمتلُی اللعب من املتفرّجیَن قبَل بدایة املباراة!: ورزشگاه قبل از رشوع مسابقه از متاشاچیان پر می شود! 

3( ال یذکر املسلم عیوب اآلخرین حتّی بکالم خّفی!: مسلامن عیب های دیگران را حتّی با سخنی پنهانی یاد منی کند! 

4( علی املتکلّم أّن ال یتدّخل فی موضوٍع یُعرض نفسه لِلتّهم!: گوینده نباید در موضوعی که خودش را در معرض تهمت ها قرار می دهد، دخالت کند! 

94- عّین الخطأ:

1( » و ما الحیاة الّدنیا إاّل لعب و لهو«: و زندگی دنیا چیزی جز بازی و رسگرمی نیست. 

2( »ال ییأس ِمن َروح الله إاّل القوم الکافرون«: اقوام کافر، فقط از رحمت الهی ناامید می شوند. 

3( »کّل شیء هالک إاّل وجهه«: هر چیزی فانی است جز وجه او ]پروردگار[. 

4( »فسجد املالئکه کلّهم أجمعون إاّل إبلیس«: پس فرشتگان همگیشان سجده منودند جز ابلیس. 
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95- عّین الخطا: 

1( لعّل الله یُعیننا فی درسنا و یحمینا من رشور الحادثات!: کاش خدا ما را در درس هایامن یاری و از ما در برابر بدی های حادثه ها نگهداری کند! 

2( حاول األنبیاء إلنقاذ الّناس من عباده التاّمثیل الّتی تُسّمی الّصنم!: پیامربان تالش کردند برای نجات مردم از عبادت تندیس هایی که بت نامیده می شود! 

3( بعد الّسقوط من الّسلم أشعٌر ِبأَنَّ رأسی یؤملنی جَداً!: بعد از افتادن از نربان، احساس می کنم که رسم بسیار درد می کند! 

4( قد یرتکنا وحیداً صدیٌق نلجأ إلیه من املصاعب!: گاهی دوستی که از سختی ها به او پناه می بریم، ما را تنها رها می کند! 

96- عّین الخطأ: 

1( ال مخلوق یرُتک ِسدیَّ ألنَّ خالقه حکیم!: هیچ آفریده ای بیهوده رها منی شود؛ زیرا آفریدگارش حکیم است! 

2( لعّل الُحلم یمنعنا عن الوصول إلی غایاتنا العالیة!: صرب شاید ما را از به دست آوردن هدف های بلندمان باز دارد! 

3( یا لیتنی اُقیم وجهی لله حنیفاً و ال ارُشک به شیئاً!: ای کاش با یکتاپرستی رو به خدا کنم و چیزی را با او رشیک نگیرم! 

4( کأنَّ املقاتلین فی سبیل الله بنیان مرصوص یحمده الله!: رزمندگان در راه خداوند گویی ساختامنی استوارند که خداوند آن را می ستاید! 

97- عّین الخطأ: 

1( تصلیح الّسیّارات املعطّلة عمٌل یحتاج إلی العاّمل املجّربین!: تعمیر خودروهای خراب کاری است که به کارگران با تجربه نیاز دارد! 

2( الّنفط ذو رائحة کریهة فال نقدر أن نشّمها ملّدة طویلة!: نفت دارای بوی ناخوشایندی است و منی توانیم آن را برای زمانی طوالنی ببوییم! 

3( من إفتخر مبالبسه کثیراً فلن تَجد فیه شیئاً أغلی منها!: هر کس به لباس هایش بسیار بنازد، در او چیزی گران تر از آن ها نخواهی یافت! 

4( ال ترفضوا ما یُهدیکم الفقراُء و ال تُعطوهم ما ال تُحبّون!: هرچه را که فقیران به شام هدیه می دهند، نپذیرید و آنچه را دوست ندارند به آنان ندهید! 

98- عّین الّصحیح:

َول،: بعد از اینکه دینامیت را اخرتاع کرد برخی کشورها به خرید آن روی آوردند.  1( بعد إخرتاع الّدینامیت أقبل علی رشائه بعضی الدُّ

2( و رؤساء رشکات البناء و املناجم لتسهیل األعامل الّصعبة: رئیسان رشکت های ساختامنی و راه داری برای آسان منودن کارهای سخت،

3( فی َحفر األنفاق و َشقٌّ القنوات و تفجیر األرض: در کندن کانال ها و حفر چاه ها و منفجر ساخنت زمین، 

4( فانتش الّدینامُت فی َجمیع أنحاء العامل رسیعاً!: پس دینامیت به رسعت در همه سوی جهان پخش شد! 

99- عیِّن الخطأ: 

1( اإلنسان قد یغتنم فرصته الّذهبیّة فی الحیاة!: انسان فرصت های طالیی اش را در زندگی گاهی غنیمت می شامرد! 

2( حاولوا لکی تصلحوا سلوککم أمام الوالدین!: تالش کنید تا رفتارتان را مقابل پدر و مادر اصالح کنید! 

3( ُخلقَت من الطّین، فلِامذا ال تُطع ربّک؟: از گل آفریده شدی، پس چرا از پروردگارت اطاعت منی کنی؟ 

4( یا حبیبی ال تَحسب أنّی أقدر علی هجرک!: ای محبوب من! گامن مکن که می توانستم تو را ترک کنم! 

100- عّین الخطأ:

1( یقول أبی: یا لیتنی أؤّدی فریضة الحّج!: پدرم می گوید: شاید فرضیه حج را ادا کنم!

2( مل أکن اُفکُِّر أنَّنی قادٌر علی ذلک العمل!: فکر منی کردم بر [انجام] آن کار توانا باشم!

3( لن یستطیع تصلیح الّسیارة إال املُصلّح!: فقط تعمیرکار خواهد توانست ماشین را تعمیر کند!

4( کان الوالدان ینتظران الِفراخ أسفل الجبل!: پدر و مادر پایین کوه انتظار جوجه ها را می کشیدند!
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3( فی َحفر األنفاق و َشقٌّ القنوات و تفجیر األرض: در کندن کانال ها و حفر چاه ها و منفجر ساخنت زمین، 

4( فانتش الّدینامُت فی َجمیع أنحاء العامل رسیعاً!: پس دینامیت به رسعت در همه سوی جهان پخش شد! 

99- عیِّن الخطأ: 

1( اإلنسان قد یغتنم فرصته الّذهبیّة فی الحیاة!: انسان فرصت های طالیی اش را در زندگی گاهی غنیمت می شامرد! 

2( حاولوا لکی تصلحوا سلوککم أمام الوالدین!: تالش کنید تا رفتارتان را مقابل پدر و مادر اصالح کنید! 

3( ُخلقَت من الطّین، فلِامذا ال تُطع ربّک؟: از گل آفریده شدی، پس چرا از پروردگارت اطاعت منی کنی؟ 

4( یا حبیبی ال تَحسب أنّی أقدر علی هجرک!: ای محبوب من! گامن مکن که می توانستم تو را ترک کنم! 

100- عّین الخطأ:

1( یقول أبی: یا لیتنی أؤّدی فریضة الحّج!: پدرم می گوید: شاید فرضیه حج را ادا کنم!

2( مل أکن اُفکُِّر أنَّنی قادٌر علی ذلک العمل!: فکر منی کردم بر [انجام] آن کار توانا باشم!

3( لن یستطیع تصلیح الّسیارة إال املُصلّح!: فقط تعمیرکار خواهد توانست ماشین را تعمیر کند!

4( کان الوالدان ینتظران الِفراخ أسفل الجبل!: پدر و مادر پایین کوه انتظار جوجه ها را می کشیدند!



عربی جامع کنکور انسانی

360

101- عّین الخطأ:

ئِة!: به داروخانه ای رفتم تا چند داروی آرام بخش بخرم! 1( َذَهبُْت إلی َصیَْدلیٍة ألشرَتَِی بعَض األدویِة املُهدِّ

یَْدلیَُّة مّنی َوْصَفَة الطَّبیِب فام کانت عندی!: داروخانه دار از من نسخه پزشک را خواست و نداشتم! 2( طَلَبَِت الصَّ

3( و قالْت لی: »إّن بَیَْع هِذِه الُحبُوِب هکذا غیُر َمْسموٍح!«: و به من گفت: »فروش این قرص ها این گونه غیرمجاز است!«

4( َو نََصَحتْنی أْن أراِجَع طبیباً لِیَْکتَُب علی ورقِتِه!: و به من پیشنهاد کرد به پزشکی که روی برگه اش می نویسد، مراجعه کنم!

102- عّین الّصحیح:

1( لعّل املسلمین یَُجددون مجدهم!: کاش مسلامنان بزرگی خود را تکرار می کردند!

2( ال کنز أغنی ِمن القناعة!: گنجی با ارزش مانند قناعت وجود ندارد!

3( کأّن املجاهدین فی سبیل الله بنیان مرصوص!: جهادگران در راه خدا گویی ساختامنی استوار هستند!

4( ال یُطعم املساکین ماّم ال یأکُل الّناس!: بیچارگان را از آنچه که مردم منی خورند، اطعام نکنید!

103 – عّین الخطأ:

1( املجد هو الذی یسعی فی إنجاز عمله دون تعب!: انسان پر تالش هامن کسی است که بدون خستگی در انجام کارش تالش می کند!

2( نعوذ بالله مَن ُسباب العقل و قُبح الزّلل!: از عقل به خواب رفته و زشتی لغزش ها به خدا پناه می بریم!

3( الخّفاش هو اللّبون الوحید الّذی یقدر علی الطّیران!: خفاش هامن تنها پستانداری است که می تواند پرواز کند!

4( هل تعلم أّن الحوت یُصاد إلستخراج الّزیت من کبده؟!: آیا می دانی که نهنگ برای استخراج روغن از جگرش شکار می شود؟!

104- عّین الخطأ:

1( املحافظات الّشاملیّة علی شاطئ بحر قزوین قطعة من الجّنة!: استان های شاملی بر ساحل دریای خزر، تکه ای از بهشت هستند!

2( ال داَء للمرء أرضُّ من الجهل!: برای هیچ انسانی بیامری ای زیان بارتر از نادانی وجود ندارد!

3( کنت قرأت فی کتابی أّن عدد املسلمین خمس سّکان العامل!: در کتابم خوانده بودم که تعداد مسلامنان یک پنجم ساکنان جهان است!

4( أیظنُّ اإلنسان أنّه جرم صغیٌر فی الوجود؟: آیا انسان می پندارد که در هستی، پیکری کوچک است؟

105 – عّین الخطأ:

1( إعلَمی أّن الکتاب خیر صدیق لِک!: بدان که کتاب بهرتین دوست برای تو است!

2( ال خیر فی کالٍم ال نفع فیه لحیاتنا الیومیّة!: هیچ خیری در سخنی که برای زندگی روزمره ما هیچ سودی در آن نیست، منی باشد!

3( قد اُمرنا أال نسبَّ معبودات املشکین!: به ما دستور داده شده است که به معبودهای مشکان دشنام ندهیم!

4( علینا أْن نشّجع الّسائحیَن علی الّسفر إلی مدینتنا الجمیلة!: ما گردشگران را به سفر به شهر زیبایامن تشویق می کنیم!

106- عّین الخطأ:

1( ملاذا إزداد عدد الفرئان إزدیاداً کبیراً؟: چرا تعداد موش ها به شّدت افزایش یافت!

2( کیف یمکن ذلک و هناک بومات کثیرة فی املنطقة؟: آن چگونه ممکن است در حالی که جغدهای زیادی در منطقه هستند؟

3( إنّی تَخلصُت من البومات بقتل الکثیر منها!: من از دست جغدها با کشنت بیشرت آن ها راحت می شوم!

4( کان الواجب علیک تصحیح هذا الخطأ ساعیاً!: تصحیح کردن این اشتباه با تالش، بر تو واجب بود!
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107 – عّین الّصحیح:

1( أعجب انورشواَن کالُمه مرًّة ثانیة!: انوشیروان مجدّداً از سخن او حیرت کرد!

2( هذه الّشجرة ال تُثمر إال بعد عش سنوات!: این درخت قبل از ده سال میوه منی دهد!

3( هام یَغرسان فسائل فی بدایة حیاتهام الجدیدة!: آن ها نهال ها را در ابتدای سال نوی زندگی خود می کارند!

4( ما أرسع إمثاَر هذه الّشجرة!: مثربخشی این درخت چقدر رسیع است!

108- عّین الّصحیح:

1( یؤثّر بعض الکتب فی أنفسنا تأثیراً عمیقاً یظهر فی آرائنا!: برخی کتاب ها در وجودمان به طور عمیقی تأثیر می گذارند که در اندیشه هایامن آشکار می شود!

2( اولئک الّشعراء اإلیرانیّیون کانوا یستفیدون من املفردات العربیة فی أشعارهم!: آن شاعران ایران در اشعارشان از واژگان عربی بهره می برند!

3( بعض التّجارب و إن کانت قلیلة و لکنها مفیدة لنا جّداً!: برخی تجربیات که کم به نظر می رسند برای ما فواید بی شامر در بر دارند!

4( ال تخرجون من البیت قبل أن تلبسوا مالبس مناسبًة!: قبل از اینکه لباس های مناسبی بپوشید، از خانه خارج نشوید!

109– عّین الخطأ:

1( من یقبل أن یجیب عن کل األسئلة الّتی یسأل املعلّم منه؟: چه کسی می پذیرد که به همه سؤاالتی که معلّم از او می پرسد، پاسخ دهد؟

2( إبتدأت حیاة الّشجرة الخانقة باإللتفاف حول غصون الّشجرات األخری!: زندگی درخت خفه کننده با در هم پیچیدن دور شاخه های درختان دیگر آغاز شد!

3( کُنت منذ طفولتی مشتاقة إلی کّل ما یرتبط بالّشق!: از زمان کودکی ام به هر چیزی که به رشق ارتباط داشت، مشتاق بودم!

4( أجتنُب من إنساٍن یخاف اآلخرون من لسانه!: از انسانی که دیگران از زبانش می ترسیدند، دوری می کنم!

110- عیِّن الّصحیح:

م العدّو و هو یَظّن أّن فشلنا قریب!: دشمن پیشوی می کرد در حالی که می پنداشت ما به زودی شکست می خوریم! 1( تََقدَّ

2( هؤالء من نحتاج إلی القرب منهم دامئاً!: اینها کسانی هستند که ما همواره به نزدیک بودن به آن ها نیاز داریم!

3( علی اإلنسان أن یتحّرر من کّل عبودیّة إال لله تعالی!: انسان باید خود را از عبادت هر کس جز خدای متعال آزاد کند!

4( إّن هذه الّسمکة تُفّضل الفرائس الحیّة علی َمیّته!: این ماهی ای است که شکارهای زنده را بر مرده ترجیح می دهد!

111– عیِّن الخطأ:

1( علیک أن تُفّکر فی اختیار الّصدیق املناسب تفّکراً عمیقاً!: در انتخاب دوستان مناسب، عمیقاً بیندیش!

2( لو کنَت تعرف خالقک تُؤِمُن به إیامن املؤمنین!: اگر آفریننده خویش را می شناختی، به او مانند مؤمنان ایامن می آوردی!

3( تجتهد األّم فی تربیة أوالدها إجتهاداً بالغاً!: مادر در تربیت فرزندانش بسیار تالش می کند!

4( اُنرصوا إمامکم الیوم نرصاً و تُشاهدوا مثرته!: امروز پیشوای خود را حتامً یاری دهید و نتیجه اش را ببینید!

112- عیِّن الخطأ:

1( علی املسلمین أال یتفرقوا و أن یعتصموا بحبل الله!: مسلامنان باید پراکنده نشوند و به ریسامن خداوند چنگ بزنند!

2( أحسن إلی من هو أسفل یحسن إلیک من هو أعلی!: به کسی که پایین تر است نیکی کن تا کسی که باالتر است به تو نیکی کند!

3( رمّبا یحّول قرارک ظالم الندامة إلی ضیاء الرضایة!: چه بسا تصمیمی از تو تاریکی پشیامنی را به روشنایی خشنودی تبدیل کند!

4( قد ُسجلت فی قامئتنا أقدم املعامل األثریه للبلدان: در لیست ما کهن ترین آثار باستانی کشور ثبت شده اند!
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107 – عّین الّصحیح:

1( أعجب انورشواَن کالُمه مرًّة ثانیة!: انوشیروان مجدّداً از سخن او حیرت کرد!

2( هذه الّشجرة ال تُثمر إال بعد عش سنوات!: این درخت قبل از ده سال میوه منی دهد!

3( هام یَغرسان فسائل فی بدایة حیاتهام الجدیدة!: آن ها نهال ها را در ابتدای سال نوی زندگی خود می کارند!

4( ما أرسع إمثاَر هذه الّشجرة!: مثربخشی این درخت چقدر رسیع است!

108- عّین الّصحیح:

1( یؤثّر بعض الکتب فی أنفسنا تأثیراً عمیقاً یظهر فی آرائنا!: برخی کتاب ها در وجودمان به طور عمیقی تأثیر می گذارند که در اندیشه هایامن آشکار می شود!

2( اولئک الّشعراء اإلیرانیّیون کانوا یستفیدون من املفردات العربیة فی أشعارهم!: آن شاعران ایران در اشعارشان از واژگان عربی بهره می برند!
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2( إبتدأت حیاة الّشجرة الخانقة باإللتفاف حول غصون الّشجرات األخری!: زندگی درخت خفه کننده با در هم پیچیدن دور شاخه های درختان دیگر آغاز شد!

3( کُنت منذ طفولتی مشتاقة إلی کّل ما یرتبط بالّشق!: از زمان کودکی ام به هر چیزی که به رشق ارتباط داشت، مشتاق بودم!

4( أجتنُب من إنساٍن یخاف اآلخرون من لسانه!: از انسانی که دیگران از زبانش می ترسیدند، دوری می کنم!

110- عیِّن الّصحیح:

م العدّو و هو یَظّن أّن فشلنا قریب!: دشمن پیشوی می کرد در حالی که می پنداشت ما به زودی شکست می خوریم! 1( تََقدَّ

2( هؤالء من نحتاج إلی القرب منهم دامئاً!: اینها کسانی هستند که ما همواره به نزدیک بودن به آن ها نیاز داریم!

3( علی اإلنسان أن یتحّرر من کّل عبودیّة إال لله تعالی!: انسان باید خود را از عبادت هر کس جز خدای متعال آزاد کند!
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1( علیک أن تُفّکر فی اختیار الّصدیق املناسب تفّکراً عمیقاً!: در انتخاب دوستان مناسب، عمیقاً بیندیش!

2( لو کنَت تعرف خالقک تُؤِمُن به إیامن املؤمنین!: اگر آفریننده خویش را می شناختی، به او مانند مؤمنان ایامن می آوردی!

3( تجتهد األّم فی تربیة أوالدها إجتهاداً بالغاً!: مادر در تربیت فرزندانش بسیار تالش می کند!
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1( علی املسلمین أال یتفرقوا و أن یعتصموا بحبل الله!: مسلامنان باید پراکنده نشوند و به ریسامن خداوند چنگ بزنند!

2( أحسن إلی من هو أسفل یحسن إلیک من هو أعلی!: به کسی که پایین تر است نیکی کن تا کسی که باالتر است به تو نیکی کند!

3( رمّبا یحّول قرارک ظالم الندامة إلی ضیاء الرضایة!: چه بسا تصمیمی از تو تاریکی پشیامنی را به روشنایی خشنودی تبدیل کند!

4( قد ُسجلت فی قامئتنا أقدم املعامل األثریه للبلدان: در لیست ما کهن ترین آثار باستانی کشور ثبت شده اند!
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113– عیِّن الصحیح:

1( أ مل یدرک الشاتم رّش عمله لیجتنب عنه؟!: آیا دشنام گو بدِی کارش را درک منی کند تا از آن خودداری کند؟!

2( لنعبد ربّنا الّذی یطعمنا من الجوع کّل یوم!: باید پروردگارمان را که هر روز ما را در گرسنگی غذا می دهد، بپرستیم!

3( قد أصبح رّسامو البلد فائزین فی مهرجان عاملّی!: نقاش کشور در جشنواره ای جهانی برنده شده است!

4( کان الناصح نُِدَم علی تکرار قول لیست له نتیجة!: نصیحت گو از تکرار کالمی که نتیجه ای ندارد، پشیامن بود!

114-  عي الصحيح:  

1( ليتني رأيت جميع الكتب: کاش همه کتابها را ببینم!      

 2( لعّل الخري قد نزل علينا: شاید خیر بر ما نازل شود! 

3( ليت اإلمتحان قد انتهى: کاش امتحان متام شود!         

 4( لعّل الّصرب يُنقذنا: شاید پایداری نجامتان دهد!

115- عّین الّصحیح:

1( کّل مسلم حین یری هذا املشهد یشتاق إلیه!: همه مسلامنان هنگامی که این صحنه را می بینند، به آن مشتاق می شوند!
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2( ملاذا رَفَْضت هدایا صدیقک الّذی ساعدک؟: چرا هدیه های دوستت را که به تو کمک کرد، نپذیرفتی؟

3( یلعق القّط ُجرَحُه عّدة مرّات حتّی یلتئم!: گربه زخمش را چند بار می لیسد تا بهبود یابد!

4( یستطیع الغّواصون إلتقاط صور فی أضوا األسامک املضیئة! غواص ها می توانند در نورهای ماهی های نورانی عکس بگیرند!
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1( إّن لسان القّط سالحٌ ِطبّّیٌ دائُم،: زبان گربه همواره سالح پزشکی اوست،

2( ألنّه مملوء ِبُغدٍد تُفرز سائالً مطّهراً،: زیرا آن پر از غّده هایی است که مایعی ضّدعفونی کننده ترّشح می کنند،

3( فیَلعُق القط ُجرحه عّدة مرّات حتّی یلتِئم،: پس گربه زخم هایش را بارها می لیسد تا آن ها را التیام بخشد،

4( و بهذه الغریزة یَعرف القّط الوقایة ِمن األمراض!: و با این غریزه است که گربه پیشگیری از بیامری را می شناسد!
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1( خیر الّناس من نفع الّناس!: بهرتین مردم کسی است که به مردم سود رساند!

2( هل یَتحّرک رأس البومة فی إتّجاه واحٍد؟: آیا جغد رسش را در یک جهت حرکت می دهد؟
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4( هل تَظّن أّن ذلک مطر فی الحقیقة؟: آیا گامن می کنی که آن واقعاً باران است؟
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119- عّین الخطأ:

1( لَیَْت الّشباَب یعوُد یوماً!: شاید جوانان روزی برگردند!

2( لََعلّنی الیوم اُساِفُر إلی املحافظات الّشاملیّة!: امید است من امروز به استان های شاملی سفر کنم!

3( کأّن هذا الطّالَب یَظُنُّ اإلمتحان سهالً!: گویی این دانش آموز گامن می کند که امتحان آسان است!

4( إّن دواؤنا فینا ولکن نحن غافلون عنه!: قطعاً داروی ما در ماست، ولی ما از آن بی خربیم!

120 – عّین الخطأ:

1( تیّاُر الکهرباء فی هاتین الحجرتین مقطوع!: جریان برق در این دو اتاق قطع است!

2( لأِلسامک أنواع ُمختلفة و بعضها یعیُش فی الّنهر!: ماهی ها انواع گوناگونی دارند و بعضی از آن ها در رودخانه زندگی می کنند!

3( ُمَجّففُة هذه الفاکهة أَحسُن من الفواکه االُخری!: این میوه خشک شده است و از میوه های دیگر نیکوتر است!

4( قَّل نزوُل الثّلج فی هذِه املدینِة و لِهذا اَْصبََحْت بارِداً! بارش برف در این شهر کم شده است و به همین دلیل رسد گردیده است!

121- عّین الخطأ:

1( َهَربَِت الطّیور من وکناتها و استغاثَْت حیواناِت الغابَة!: پرندگان از النه هایشان فرار کردند و حیوانات جنگل کمکشان کردند!

2( بعدما فقدت األّم طفلتها امللیحة کانت فی البیت تنوح کّل اللّیالی!: بعد از اینکه مادر، کودک بامنکش را از دست داد، متامی شب ها در خانه شیون می کرد!

3( اُماشی مع صدیقاتی فی الفلوات ملّدة سّت ساعات و َسنهیُم قریباً!: برای مّدت شش ساعت با دوستانم در بیابان ها راه می روم و به زودی تشنه خواهیم شد!

4( سامحینی، أنت علی الحّق؛ اُبّدل لک البطاقة!: مرا ببخش، حق با شامست؛ کارت را برایت عوض می کنم!

122- عیَّن الّصحیح: 

1( »ربّنا ال تحّملنا ما ال طاقَه لنا به«: پروردگارمان چیزی را که به آن توانی ندارم به ما تحمیل منی کند. 

2( »إّن األرض یرثها عبادی الّصالحون«: قطعاً زمین را بندگان نیکوکارتر من به ارث می برند. 

3( »ال إکراه فی الّدین قد تبیّن الرّشد من الّغی«: در دین هیچ اجباری نیست و هدایت از گمراهی آشکار شده است. 

4( »لن تنالوا الرّب حتّی تنفقوا ماّم تحبّون«: به نیکی نرسیده اید تا از آنچه که دوست دارید، انفاق کنید. 

123 – عّین الّصحیح: 

1( تَیأس بل إجتِهد لکی یُعوَّض هذا الَنقُص!: نا امید نباش بلکه تالش کن تا این نقص را جربان کنی! 

2( کنُت أتَیت ِبقمیص أزرق ألخی الّصغیر من َسفری!: برای برادر کوچکم از سفرم پیراهنی آبی می آوردم! 

3( ُجِرح القّط و لَِعق ُجرحه عّدة مرّات حتّی یَلتِئم!: گربه زخمی شد و زخم های خود را چند بار لیسید تا بهبود یابد! 

4( ذهبت نحو ضیفنا الحمیم ُمشتاقاً ألَظهر فَرحی به!: مشتاقانه به طرف میهامن صمیمیامن رفتم تا خوشحالی ام را به او اظهار کنم!

124- عّین الخطأ:

1( إنَّ الّدالفین الّتی تعیش فی املاء،: بی گامن دلفین هایی که در آب زندگی می کنند،

2( تستطیُع أْن تُْنِقَذ حیاة اإلنسان،: می توانند زندگی انسان را تحت تأثیر قرار دهند،

3( و أْن تَتََکلََّم بإستخدام أصواٍت ُمَعیَّنٍة،: و اینکه با به کارگیری صداهای معیّنی سخن بگویند،

4( و أن تبکی کاألطفال و تَْضحک کاإلنساِن!: و اینکه همچون کودکان گریه کنند و مانند انسان بخندند!
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125 – عّین الخطأ:

1( إذا یَْعتَِمد املؤمن علی َربّه تَزْداُد قُدرته!: هرگاه مؤمن بر پروردگار خویش تكیه مناید، قدرتش را زیاد می کند!

2( علیِک أْن تساعدی اُختِک ُمحتاجًة!: بر توست خواهرت را در حالی که نیازمند است، کمک کنی!

3( نَسیُت أْن أشرتَک فی املراسیم و أنا کُْنُت مشتاقاً إلیها!: فراموش کردم که در مراسم رشکت کنم در حالی که مشتاق آن بودم!

4( عاِمِل الّناَس فی الّدنیا حسناً یُعاِملوَک محسنین!: با مردم در دنیا خوب رفتار کن تا با تو نیکوکارانه رفتار کنند!

126- عّین الخطأ:

1( هذه الّنقوش تخربنا عن الحضارات القدیمة الرّائعة!: این نگاره ها ما را از متدن های قدیمی جالب باخرب می کند!

2( قذفوه فی الّنار، فأنقذه الله منها!: او را در آتش پرتاب کردند پس خداوند او را از آن نجات داد!

3( أال تشاهدون أصنامنا املکرّسة!: آیا بت هایی را که شکسته شده اند، منی بینید؟

4( کانوا یحرّقون من قصدوا اإلستهزاء بهم!: کسانی را که قصد داشتند آن ها را مسخره کنند، می سوزاندند!

127- عّین الّصحیح:

1( ال یَتَّخِذ العاقُل هذا الَعدوَّ خلیالً!: خردمند نباید این دشمن را دوست بگیرد!

2( هؤالء طالب ال یَُضیُِّعون اوقاتَُهم عبثاً!: این دانش آموزان اوقات خود را بیهوده ضایع منی کنند!

3( یَُقوُل اِماُمنا العظیُم ال لباَس اَْجَمُل ِمَن العافیِة!: امام بزرگوار می فرماید هیچ لباسی زیباتر از سالمتی نیست!

4( ُعاّمل هذا املَصنع ال یُْهِملُون فی انتاج املواد الغذائیّة!: کارگران این کارخانه در تولید مواد خوراکی سستی نکنند!

128- عّین الخطأ:

1( اِقرَتَْحُت علی زمالئی الِحفاُظ علی هذه املرافق!: به همکالسی هایم پیشنهاد کردم که این تأسیسات را نگهداری کنند!

2( فََقبلُوا و قاُموا ِباِطفاء املُکیّفات فی الّصف!: پس پذیرفتند و بلند شدند که کولرهای در کالس را خاموش کنند!

َعتُْهم املُدرِّسُة و قالت لی إنَّ هذا اقرتاح َحَسُن!: پس آن ها را خانم معلم تشویق کرد و به من گفت قطعاً این پیشنهاد خوبی است! 3( فََشجَّ

4( و أنا ایضاً َجَمْعُت الّنفایات و َوَضْعتُها فی مکاٍن مناسٍب!: و من نیز زباله ها را جمع کردم و آن ها را در محل مناسبی قرار دادم!

129- عّین الّصحیح:

1( قلب لیس فیه شیء من الحکمة کبیت خرب،: قلبی که در آن چیزی از حکمت نباشد، خانه ای خراب است،

هوا،: پس آن را آموزش دهید و یاد بگیرید و در آن عمیق شوید، 2( فتعلَّموا و َعلّموا و تََفقَّ

3( و ال مُتوتوا فی الجهل یا تابعی اإلسالم،: و در جهل منیرید ای پیروان اسالم،

4( فإّن اللّه ال یَعذر علی الجهل!: چرا که خداوند عذرخواهی جاهالن را منی پذیرد!

130 – عّین الّصحیح:

1( لیت مهدیّاً فائُز فی مسابقة کرة املنضدة!: شاید مهدی در مسابقه پینگ پنگ برنده شود!

2( )هذا یوم البعث و لکّنکم کنتم ال تعلمون(: این روِز رستاخیز است ولی گویا شام منی دانستید.

3( ال شیء أحسن ِمن العفو عند القدرة!: هیچ چیزی نیکوتر از بخشش به هنگام قدرت داشنت نیست!

4( ال کنز لإلنسان أغنی من القناعة!: هیچ گنجی انسان را از قناعت بی نیاز منی کند!
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4( عاِمِل الّناَس فی الّدنیا حسناً یُعاِملوَک محسنین!: با مردم در دنیا خوب رفتار کن تا با تو نیکوکارانه رفتار کنند!

126- عّین الخطأ:

1( هذه الّنقوش تخربنا عن الحضارات القدیمة الرّائعة!: این نگاره ها ما را از متدن های قدیمی جالب باخرب می کند!

2( قذفوه فی الّنار، فأنقذه الله منها!: او را در آتش پرتاب کردند پس خداوند او را از آن نجات داد!

3( أال تشاهدون أصنامنا املکرّسة!: آیا بت هایی را که شکسته شده اند، منی بینید؟

4( کانوا یحرّقون من قصدوا اإلستهزاء بهم!: کسانی را که قصد داشتند آن ها را مسخره کنند، می سوزاندند!

127- عّین الّصحیح:

1( ال یَتَّخِذ العاقُل هذا الَعدوَّ خلیالً!: خردمند نباید این دشمن را دوست بگیرد!

2( هؤالء طالب ال یَُضیُِّعون اوقاتَُهم عبثاً!: این دانش آموزان اوقات خود را بیهوده ضایع منی کنند!

3( یَُقوُل اِماُمنا العظیُم ال لباَس اَْجَمُل ِمَن العافیِة!: امام بزرگوار می فرماید هیچ لباسی زیباتر از سالمتی نیست!

4( ُعاّمل هذا املَصنع ال یُْهِملُون فی انتاج املواد الغذائیّة!: کارگران این کارخانه در تولید مواد خوراکی سستی نکنند!

128- عّین الخطأ:

1( اِقرَتَْحُت علی زمالئی الِحفاُظ علی هذه املرافق!: به همکالسی هایم پیشنهاد کردم که این تأسیسات را نگهداری کنند!

2( فََقبلُوا و قاُموا ِباِطفاء املُکیّفات فی الّصف!: پس پذیرفتند و بلند شدند که کولرهای در کالس را خاموش کنند!

َعتُْهم املُدرِّسُة و قالت لی إنَّ هذا اقرتاح َحَسُن!: پس آن ها را خانم معلم تشویق کرد و به من گفت قطعاً این پیشنهاد خوبی است! 3( فََشجَّ

4( و أنا ایضاً َجَمْعُت الّنفایات و َوَضْعتُها فی مکاٍن مناسٍب!: و من نیز زباله ها را جمع کردم و آن ها را در محل مناسبی قرار دادم!

129- عّین الّصحیح:

1( قلب لیس فیه شیء من الحکمة کبیت خرب،: قلبی که در آن چیزی از حکمت نباشد، خانه ای خراب است،

هوا،: پس آن را آموزش دهید و یاد بگیرید و در آن عمیق شوید، 2( فتعلَّموا و َعلّموا و تََفقَّ

3( و ال مُتوتوا فی الجهل یا تابعی اإلسالم،: و در جهل منیرید ای پیروان اسالم،

4( فإّن اللّه ال یَعذر علی الجهل!: چرا که خداوند عذرخواهی جاهالن را منی پذیرد!

130 – عّین الّصحیح:

1( لیت مهدیّاً فائُز فی مسابقة کرة املنضدة!: شاید مهدی در مسابقه پینگ پنگ برنده شود!

2( )هذا یوم البعث و لکّنکم کنتم ال تعلمون(: این روِز رستاخیز است ولی گویا شام منی دانستید.

3( ال شیء أحسن ِمن العفو عند القدرة!: هیچ چیزی نیکوتر از بخشش به هنگام قدرت داشنت نیست!

4( ال کنز لإلنسان أغنی من القناعة!: هیچ گنجی انسان را از قناعت بی نیاز منی کند!
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131 – عّین الخطأ:

1( انسان از یک تکه گل آفریده شده است!: قد ُخلَِق اإلنسان ِمن طینٍة! 

2( دانشمندان زنده اند هر چند مرده باشند!: أهل العلم أحیاء و إْن ماتوا!

3( ارزش هر انسانی به کار نیکوی اوست!: قیمة امرٍئ بإعامله الحسنة! 

4( افتخار، تنها به پاکدامنی و عقلی استوار است!: إمّنا الفخر للعفاف و عقٍل ثابت!

132 – عّین الخطأ:

1( َربّنا وفّقنا لخدمة الّذیَن یَستَحّقون خدمٌة صاِدقًَة!: پروردگارا ما را برای خدمت به کسانی که سزاوار خدمتی صادقاند، موفّق بفرما! 

رکَت أغصان األشجار فانَکرَست و تَساقَطَت علی األرض!: اگر بادهای شدید بوزد شاخه های درختان را حرکت می دهد پس شکسته می  2( إذا عَصَفت ریاح شدیدة تَحَّ

شوند و بر زمین سقوط می کنند! 

3( ال العَب یأخُذ الُکرة ِبالیَد حین یَبدأ الَفریقاِن باللَّعب إاّل حارِس املَرمی!: هنگامی که دو تیم بازی را رشوع می کنند، هیچ بازیکنی به جز دروازه بان توپ را با 

دست منی گیرد! 

4( لعلَّ الّسائِقیَن یَلتزمون ِبقوانین املُرور الِتزاَم یَوم االمِتحان!: امید است رانندگان قوانین راهنامیی و رانندگی را همچون روز امتحان رعایت کنند! 

133 – عّین الّصحیح:

1( إنَّ تعایشکم الّسلمّی معاً قد حیّر العلامء الغربیّین!: همزیستی صلح آمیز شام با هم، دانشمندان غربی را شگفت زده کرده است!

2( أرِسلوا فریقاً للتّعرّف علی األسامک املنتشة!: گروهی را برای شناخنت ماهی های پخش شده فرستادند!

3( تخرّجت من جامعة یسّمونها »اُّم الجامعات«! از دانشگاهی خارج شدم که آن را مادر دانشگاه ها می نامند!

4( ال یجوز اإلرصار علی نقاط الخالف و علی العدوان!: پافشاری بر نقاط اختالف و دشمنی جایز شمرده نشده است!

134- عّین الخطأ:

1( علیک أْن تَْعلََم فی املجتمع الّذی تعیش فیه،: تو باید بدانی در جامعه ای که در آن زندگی می کنی،

2( الّناُس لهم آراُء و نظریاُت مختلفة،: مردم دارای آراء و نظریات گوناگونی هستند،

3( فال تحاِوْل أْن تَرْضیهم فی الحیاة،: پس تالش مکن که در زندگی ات آنان را خشنود سازی،

4( ألّن اِرضا جمیع الّناس غایة ال تُْدَرُک!: زیرا خشنود ساخنت همه مردم، هدفی است که به دست آورده منی شود!

135 – عّین الخطأ:

1( إّن اللّغة العربیّة ممزوجة ِباللّغة الفارسیّة!: هامنا زبان عربی آمیخته با زبان فارسی است!

2( لَیَْت اِخوانی یَفوزون فی هذه املسابقة!: کاش برادرانم در این مسابقه پیروز شوند!

3( قُلُْت له، أْعلَُم أنََّک عازم علی مواصلة العمل!: به او گفتم می دانم که تو بر ادامه دادن کار، مصّمم هستی!

4( ال تکن غافالً ألّن الله قد أعطاَک عقالً کامالً!: غافل مباش چه خداوند عقل را کامل به تو عطا کرده است!

136- عّین الخطأ:

1( قَد َعلَّمونا أّن اللّه مل یُوِجد العالَم فی یوم واحد!: به ما یاد داده اند که خداوند، گیتی را در یک روز ایجاد نکرده است!

2( إمّنا الفخر لعقل ثابت و حیاء و أدب!: افتخار تنها به عقلی استوار و پاکدامنی و ادب است!

3( هل تراهم ُخلقوا من فّضة أم نُحاس!: آیا دیده ای که آن ها را از نقره یا مس بیافرینند!

4( قیمة کّل امرٍئ ما یُحسنه!: ارزش هر انسانی به آن چیزی است که آن را به خوبی انجام می دهد!
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137 – عّین الّصحیح:

1( اِرَحم مْن فی األرض یَرحْمک َمن فی الّسامء: کسی که در زمین است باید رحم کند تا آنکه در آسامن است به او رحم مناید!

2( اُنظُر إلی ما قال و ال تنظْر إلی َمن قال!: به آنچه گفته شده است بنگر و به آنکه گفته است ننگر!

3( إذا ملک األراذل هلک األفاضل!: هر گاه فرومایگان فرمانروایی کنند، شایستگان هالک می شوند!

4( اِْن َزَرع الُعدواَن َحَصد الخرسان!: اگر دشمنی کاشته شود، زیان و پشیامنی درو می شود!

138- عّین الّصحیح:

1( ما أجمل سامء قریتنا و قمرها الجمیل و أنجمها الزّاهرة!: چه زیباست آسامن روستای ما و ماه زیبا و ستارگان تابانش!

2( قرأت فی الیوم الواحد و العشین من شهر رمضان جزءین اثنین من القرآن!: در روز بیست و یکم ماه رمضان، جزء دوم از قرآن را خواندم!

3( کان العلامء املسلمون یتقّدموَن فی املجاالت املختلفة!: دانشمندانی از میان مسلامن در زمینه های گوناگون پیشفت می کردند!

4( الکلب یقدر علی سامع صوت الّساعة من مسافة أربعین قدماً!: سگ صدای ساعت را از مسافت 40 مرتی می شنود!

139- عیِّن الّصحیح! 

1( أخِرج قَومک ِمن الظّلامت إلی الّنور!: قومت را از تاریکی ها به سوی روشنایی خارج کرد! 

2( إنَّ التلمیذ النشیط هو الّذی یغتنم الُفرض الجیّدة!: دانش با نشاط، فرصت های خوب را غنیمت می شامرد! 

3( اشرتیت قلمی األحمر من متجٍر فی وسط املدینِة أمس!: دیروز قلم قرمزم را از فروشگاهی که در وسط شهر است خریدم! 

4( ما أجمل منظر الحدیقة الخرضاء!: منظره باغ سبز زیباتر از باغ ما بود! 

140 – عین الخطأ:

1( )لِیُنِفق ذو سعة ِمن سعته(: انسان توامنند باید از توامنندی خویش انفاق مناید.

2( مع أنّه کاد أن یَغرَق کَرَّر هذا العمل!: با وجود اینکه نزدیک بود غرق گردد، این کار را تکرار کرد!

3( ما أضمر أحد شیئاً إال ظََهر فی غلطات لسانه!: هیچ کس چیزی را مخفی منی کند مگر اینکه در لغزش های زبانی آن را آشکار می سازد!

4( )ال تأکلوا ماّم مل یُذکَر اسم اللّه علیه(: از آنچه ناِم خدا بر آن برده نشده است، نخورید.

141- عّین الخطأ:

1( أعرف الرّجل الّذی قد سمح الّناس له باستالم الحجر!: مردی را که مردم به او اجازه دست کشیدن بر سنگ را دادند، می شناسم!

2( فی یوم من األیّام جاء به أبوه إلی أمیراملؤمنین علیه السالم!: در روزی از روزها، پدرش با او نزد امیرمؤمنان علیه السالم آمد!

3( هذا ابن خیر عباد اللّه کلّهم، هذا التّقی الّنقی الطّاهر العلم!: این فرزند بهرتین همه بندگان خداست؛ این پرهیزگار و پاک و پاکیزه و بزرگ تر قوم است!

4( کنُت محبّاً ألهل البیت علیه السالم و ما کنت أسرتُ حبی عند اآلخرین!: دوست دار اهل بیت علیه السالم بودم و محبّتم را نزد دیگران مخفی منی کردم!

142 – عّین الّصحیح:

1( )ال ییأس من روح اللّه إال القوم الکافرون(: از رحمت خدا فقط قوم کافر مأیوس منی شوند.

2( سقوط الفراخ مشهٌد ُمرعب ال فرار منه!: افتادن جوجه ها صحنه ای ترسناک است که هیچ گریزی از آن نیست!

3( أعلُم بأّن خیَر اإلخوان أقَدمهم!: بدان که بهرتین دوستان، قدیمی ترین ایشان است!

4( ما طالعت لیلة اإلمتحان کتاباً إال کتاب العربیّة!: شب امتحان فقط کتاب عربی را مطالعه می کردم!
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143-  عّین الّصحیح:

1( )ُخلِق اإلنسان ضعیفاً(: انسان را ضعیف آفریده است.

2( )کُتَب علیکم الّصیام(: روزه ها بر شام واجب شده است.

3( )یُعرَُف املجرمون بسیامهم(: مجرمان را با سیامی خود می شناسند.

4( )أفال یَنظرون إلی اإلبل کیف ُخلِقت(: آیا شرت را منی دیدند که چگونه آفریده شده است؟

144 – عّین الخطأ:

مس!: پدیده طلوع خورشید هر روز آسامن را می آراید! 1( کّل یوم تَُزیِّن الّسامَء ظاهرُة طلوع الشَّ

2( إّن الّسعادة لیست الحصول علی ما ال منلک!: بی شک خوشبختی، دست یابی به آنچه نداریم نیست!

3( الّدین الوحید الّذی فیه الهدی هو اإلسالم!: تنها دینی که هدایت در آن است، هامن اسالم است!

4( ال تُحّمْل رشیکک ما الیُطیق أبداً!: آنچه که طاقتش را نداری، بر رشیکت تحمیل نکن!

145- عّین الخطأ:

1( یجب علی املتعلّم أن ال یسبق املعلم بالکالم!: یاد گیرنده نباید در سخن بر معلم پیشی بگیرد!

2( سّجل أحد مهاجمی فریق »إیران« هدفاً فتعادل الفریقان!: یکی از مهاجامن تیم ایران گلی زد، پس دو تیم برابر شدند!

3( کنا نستمع إلی کالم مّدرس علم األحیاء!: به سخن معلم زیست شناسی گوش می دادیم!

4( یُقّدم اإلمام علی علیه السالم مواعظ قیمة إلبنه!: امام علی علیه السالم پندهای ارزشمندی به فرزند خود تقدیم کرده است!

146 – عّین الخطأ:

1( سوف نحتفل عندما نتخّرج من الجامعات!: هنگامی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شویم، جشن خواهیم گرفت!

2( کان املعلمون یتناجون فی أمور املدرسة املختلفة فام دخلُت بینهم!: معلم ها درباره امور مختلف مدرسه راز می گفتند، پس بین شان وارد نشدم!

3( تُزیَُّن الطبیعُة فی الربیع فَنفَرُح رؤیتها!: طبیعت را در بهار می آرایند و ما از متاشای آن خوشحال می شویم!

4( أرسل الله غیوماً مُتِطُر علینا!: خداوند ابرهایی را فرستاد که بر ما باران می باریدند!

147- َعیَِّن الّصحیَح: 

1( إّن اللَّه َحرََم الَجّنة َعلَی کُلُّ کّذاٍب قَلیِل الَحیاٍء!: خداوند، بهشت را بر همه دروغ گویان بی رشم حرام کرد! 

ِت الّناَس ِبُکلَّ ما َسِمعَت ِبِه!: با مردم درباره هر چه شنیدی، سخن نگو!  2( ال تَُحدَّ

3( رُبَّ کالٍم یَجلُِب لََک املَشاکِّل!: چه بسا سخنی مشکلی برای تو می آورد! 

!: تایر پنجر شد و چرخ یدکی نداشتیم! 4( انفجُر اإلطار و لَیَس لَنا إطاٌر احتیاطیِّ

148- عّین الّصحیح:

1( عاملٌ یُنتََفُع بعلمه خیٌر ِمن ألِف عابٍد!: عاملی که از علمش نفع بربد از هزار عابد بهرت است! 

2( فی اللّغة العربیُه مئاُت الکلامِت املعّربِه!: در زبان عربی صد کلمه عربی شده وجود دارد! 

3( املِسُک ِعطٌر یُتََّخُذ ِمن نَوٍع من الِغزالِن!: مشک عطری است که از نوعی آهو می گیرند! 

4( یَذَهُب الطُّالُب إلی املدرسِه بالحافلِة!: دانش آموزان با اتوبوس به مدرسه می روند! 
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143-  عّین الّصحیح:

1( )ُخلِق اإلنسان ضعیفاً(: انسان را ضعیف آفریده است.

2( )کُتَب علیکم الّصیام(: روزه ها بر شام واجب شده است.

3( )یُعرَُف املجرمون بسیامهم(: مجرمان را با سیامی خود می شناسند.

4( )أفال یَنظرون إلی اإلبل کیف ُخلِقت(: آیا شرت را منی دیدند که چگونه آفریده شده است؟

144 – عّین الخطأ:

مس!: پدیده طلوع خورشید هر روز آسامن را می آراید! 1( کّل یوم تَُزیِّن الّسامَء ظاهرُة طلوع الشَّ

2( إّن الّسعادة لیست الحصول علی ما ال منلک!: بی شک خوشبختی، دست یابی به آنچه نداریم نیست!

3( الّدین الوحید الّذی فیه الهدی هو اإلسالم!: تنها دینی که هدایت در آن است، هامن اسالم است!

4( ال تُحّمْل رشیکک ما الیُطیق أبداً!: آنچه که طاقتش را نداری، بر رشیکت تحمیل نکن!

145- عّین الخطأ:

1( یجب علی املتعلّم أن ال یسبق املعلم بالکالم!: یاد گیرنده نباید در سخن بر معلم پیشی بگیرد!

2( سّجل أحد مهاجمی فریق »إیران« هدفاً فتعادل الفریقان!: یکی از مهاجامن تیم ایران گلی زد، پس دو تیم برابر شدند!

3( کنا نستمع إلی کالم مّدرس علم األحیاء!: به سخن معلم زیست شناسی گوش می دادیم!

4( یُقّدم اإلمام علی علیه السالم مواعظ قیمة إلبنه!: امام علی علیه السالم پندهای ارزشمندی به فرزند خود تقدیم کرده است!

146 – عّین الخطأ:

1( سوف نحتفل عندما نتخّرج من الجامعات!: هنگامی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شویم، جشن خواهیم گرفت!

2( کان املعلمون یتناجون فی أمور املدرسة املختلفة فام دخلُت بینهم!: معلم ها درباره امور مختلف مدرسه راز می گفتند، پس بین شان وارد نشدم!

3( تُزیَُّن الطبیعُة فی الربیع فَنفَرُح رؤیتها!: طبیعت را در بهار می آرایند و ما از متاشای آن خوشحال می شویم!

4( أرسل الله غیوماً مُتِطُر علینا!: خداوند ابرهایی را فرستاد که بر ما باران می باریدند!

147- َعیَِّن الّصحیَح: 

1( إّن اللَّه َحرََم الَجّنة َعلَی کُلُّ کّذاٍب قَلیِل الَحیاٍء!: خداوند، بهشت را بر همه دروغ گویان بی رشم حرام کرد! 

ِت الّناَس ِبُکلَّ ما َسِمعَت ِبِه!: با مردم درباره هر چه شنیدی، سخن نگو!  2( ال تَُحدَّ

3( رُبَّ کالٍم یَجلُِب لََک املَشاکِّل!: چه بسا سخنی مشکلی برای تو می آورد! 

!: تایر پنجر شد و چرخ یدکی نداشتیم! 4( انفجُر اإلطار و لَیَس لَنا إطاٌر احتیاطیِّ

148- عّین الّصحیح:

1( عاملٌ یُنتََفُع بعلمه خیٌر ِمن ألِف عابٍد!: عاملی که از علمش نفع بربد از هزار عابد بهرت است! 

2( فی اللّغة العربیُه مئاُت الکلامِت املعّربِه!: در زبان عربی صد کلمه عربی شده وجود دارد! 

3( املِسُک ِعطٌر یُتََّخُذ ِمن نَوٍع من الِغزالِن!: مشک عطری است که از نوعی آهو می گیرند! 

4( یَذَهُب الطُّالُب إلی املدرسِه بالحافلِة!: دانش آموزان با اتوبوس به مدرسه می روند! 
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149- عّین الخطأ:

َل املشّقات فی الحیاة دامئاً!: سختی ها را در زندگی همیشه تحمل می کنم!  1( أ تحمَّ

2( علی االنسان أن یستفید ِمن النَِّعم فی طریق الکامل!: انسان باید از نعمت ها در راه کامل استفاده کند! 

3( کانت سمکة البحر الکبیرة تسبح ِمن جانٍب إلی جانٍب!: ماهی بزرگ دریا از سمتی به سمتی شنا می کرد! 

4( کانت شمس الّصحراء محرقة جّداً:! آفتاب صحرا بسیار سوزان بود! 

جمِه:  150- عّین الخطأ فی الرتَّ

وارِع فی طهراَن!: خیابان ولیعرص از خیابان های مهم در تهران است!  1( شارُع ولیعرص ِمن أهمَّ الشَّ

عوباِت و ال نُحاوُل لِحلّها!: گاهی از سختی ها می گریزیم و برای حل آن ها تالش منی کنیم!  2( قد نَهرُب َمَن الصُّ

3( من ال یَرحِم اآلخریَن ال یَرحُمه اللُه أیضاً!: هر کس به دیگران رحم نکند، خداوند نیز به او رحم منی کند! 

4( خیرُکم َمن تَعلََّم القرآَن و علََّمه!: بهرتین شام کسی است که قرآن را یاد گرفت و آن را یاد داد! 

151- عّین الرّتجمه الّصحیحه: 

1( لساُن الحوِت األزرق یُعاِدُل وزَن فیٍل کبیٍر!: زبان دلفین آبی برابر با وزن فیل بزرگی است! 

ة!: عنکبوت حشات فراوانی را که مرّض هستند، می کشد!  2( العنکبوُت یَقتُُل امللالییَن ِمن الحشاِت املرُضِّ

3( و اِغِفر لَنا یا ذا الُعلی فی هِذِه الَعشیَِّة!: ای ]خدای[ بزرگوار در این دهه ما را ببخش! 

4( أِحبَّتی َهَجِرونی کَام تَشاُء ُعداتی!: دوستانم همینطور که دشمنانم می خواهند، مرا ترک کردند! 

152-  عیِّن الّصحیح: 

له قبل فصٍل!: گلی را که بازیکن فصل پیش آن را ثبت کرده بود، به یاد می آورم!  1( أتذکُر الهدف الّذی کان الاّلعب سجَّ

2( یستفید جّدی زیتاً طبّیّاً حتّی یلتئم جرحُه!: پدربزرگم از روغن گیاهی استفاده می کند تا زخم خود را بهبود دهد! 

3( مسافة مدینتنا إلی هنا خمسة و سبعوَن کیلومرتاً!: مسافت شهر ما تا اینجا پنجاه و هفت کیلومرت است! 

4( یضّم قاموس دهخدا مفردات کثیرًة بالفارسیًّة!: واژه نامه دهخدا واژگان بسیاری را به فارسی دربرگرفته است! 

153- عّین الّصحیح:

1( ِمن أخالِق الجاِهِل املُعارَضة قبل أن یَفهم!: از اخالق های نادان، موافقت پیش از آنکه بفهمد است! 

2( ال یَغرتُّ املؤمن بَصالة املنافق و ال بصیامه!: مؤمن با مناز انسان منافق و روزهاش فریب  منی خورد! 

3( جالَسوا ِمن الّناس َخیرهم!: از میان مردم با بهرتینشان هم نشینی کنید! 

4( رََجعنا من امللعب إلی املدرسه لَِنجلَس فی الّصّف!: از ورزشگاه به مدرسه بازگشتیم و باید در کالس بنشینیم! 

154- َعیَِّن الَخطَأ: 

1( أِلَدرُس کُلَّ یَوٍم لتحقیق أهدافی!: برای عملی کردن هدفهایم، هر روز باید درس بخوانم! 

2( إخَوتی لَم یَعودوا إلَی املَزرَعِة بسبب املطر!: برادرانم به خاطر باران به مزرعه برنگشتند! 

راَسِة!: دانش آموزان در درس خواندن کوتاهی منی کنند.  ِ الطّالِباُت فی الدَّ 3( ال تُقرصِّ

!: شیمل مردم را به فهمیدن حقیقت های دین اسالم فرا می خواند! 4( کانَُت شیِمل تَدعو الّناَس لَِفهِم َحقائِِق الّدین األسالمیِّ
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155- عّین الخطأ:

1( »أ تأمرونه الّناس بالرّب و تنسون أنفسکم«: آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خودتان را فراموش می کنید؟ 

2( »و إذا خاطَبهم الجاهلون قالوا سالماً«: و هنگامی که آنان، جاهالن را خطاب کنند، سخن آرام می گویند. 

3( »قل سیروا فی األرض فانظروا کیف بدأ الخلق«: بگو در زمین بگردید، پس بنگرید، چگونه آفرینش را آغاز کرد. 

4( »أرسلنا إلی فرعون رسوالً فعصی فرعون الرّسول«: به سوی فرعون یک پیامرب فرستادیم، پس فرعون از آن پیامرب رسپیچی کرد. 

156- عّین الّصحیح: 

!: دانش آموزی را دیدم که به رسعت به سوی کالس می رود!  فَّ 1( رأیُت طالباً یمشی ِبرُسعٍه إلی الصَّ

2( قرأُت مقالًه قد کَتَبها َصدیقی ِمن قبل!: مقاله ای را خواندم که دوستم قبالً آن را نوشته است! 

3( شاهدُت ِفلامً یُساِعُدنی کثیراً علی فَهم علِم األحیاء!: فیلمی را مشاهده کردم که مرا در فهم زیست شناسی کمک می کند! 

4( یُعجبُنی طالٌب یَعرُِف قدَر َمعلّمیه!: از دانش آموزی که قدر معلامنش را بداند، خوشم می آید! 

157- عّین الصحیح: 

1( ال نَرجو خیراً منکم فَلئَعتَِمد علی أنفِسنا!: امیدی به خیر شام نیست، پس ما بر خود اعتامد می کنیم! 

غیَر و یَعرُِف قَدَر الَکبیر!: او را می بینم که به کوچک رحم می کند و قدر بزرگ را می داند!  2( رأیتُه یَرَحُم الصَّ

3( لَن أشرتک هذه الّسنه فی االمتحان!: امسال در امتحان رشکت نکردم! 

4( لِنقاِوم أماَم األفکار الّسیئِة لننَجَح!: باید در مقابل افکار بد مقاومت کنیم تا موفق گردیم! 

158- عّین الخطأ: 

1( ال یرَتک اإلنساُن الّصالَة ألنّها تَنهاه عن الَفحشاِء!: انسان مناز را ترک منی کند، زیرا آن او را از فحشاء نهی می کند! 

2( اُِمرُت مبداراه الّناِس کام اُمرُت بأداء الفرائض!: به مدارا با مردم فرمان داده شده ام، چنان که به انجام واجبات امر شده ام! 

3( قد جئُت إلی املکتبِه ألطالَع دروسی!: به کتابخانه آمده ام تا درس هایم را مطالعه کنم! 

4( رأَیُت خصاالً من هذا الرّجل تُعجبنی: از این مرد ویژگی های دیدم که مرا به شگفتی وا می داشت! 

159- َعیِّن الخطأ: 

1( إن تقرأ إنشاءک أمام الطاّلب فسوف یتنبّه زُمالؤک املشاعبون!: اگر انشایت را مقابل دانش آموزان بخوانی، همکالسی های اخاللگرت آگاه خواهند شد! 

2( کاَن التلمیذ املُشاِعب یَهِمُس مع زُمالئه!: دانش آموز اخاللگر آهسته با هم کالسی هایش صحبت می کرد! 

بّورَُة لَوحٌة أماَم الطّلبه یُکتَُب َعلَیها!: تخته سیاه، تابلویی در مقابل دانش آموزان است که روی آن نوشته می شود!  3( اَلسَّ

وَن فی اُمور اآلَخِریَن!: گاهی دیده ام که بعضی از افراد در کارهای دیگران جاسوسی می کنند!  4( قَد نشاهُد أنَّ بعض األشخاص یَتََجسَّ

160- عّین الصحیح: 

1( رَشّ زُمالئَِک َمن یَدعوَک إلی الکذِب!: بدترین دوست تو کسی است که به دروغ گویی دعوت می کند! 

2( تََکلَّم تُعرَف أِلَنََک َمخبوء تَحَت لِسانَِک:! سخن بگو تا تو را بشناسند، چرا که تو در زیر زبانت پنهان هستی! 

ٌد!: مدرسه منی تواند امتحان را به تأخیر بیاندازد چرا که زمان محدود است!  3( لَن تَستطیع املدرسُة تأجیَل اإلمتحاِن أِلَنَّ الوقَت ُمَحدَّ

4( یَِجُب علی الطاُّلِب اإلجتناُب َعن ذکِر األقواِل الّتی یکرُهها املعلُّم!: دوری منودن از بیان گفته هایی که معلم آن را ناپسند می دارد، بر دانش آموزان واجب است! 
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1( إن تقرأ إنشاءک أمام الطاّلب فسوف یتنبّه زُمالؤک املشاعبون!: اگر انشایت را مقابل دانش آموزان بخوانی، همکالسی های اخاللگرت آگاه خواهند شد! 

2( کاَن التلمیذ املُشاِعب یَهِمُس مع زُمالئه!: دانش آموز اخاللگر آهسته با هم کالسی هایش صحبت می کرد! 

بّورَُة لَوحٌة أماَم الطّلبه یُکتَُب َعلَیها!: تخته سیاه، تابلویی در مقابل دانش آموزان است که روی آن نوشته می شود!  3( اَلسَّ

وَن فی اُمور اآلَخِریَن!: گاهی دیده ام که بعضی از افراد در کارهای دیگران جاسوسی می کنند!  4( قَد نشاهُد أنَّ بعض األشخاص یَتََجسَّ

160- عّین الصحیح: 

1( رَشّ زُمالئَِک َمن یَدعوَک إلی الکذِب!: بدترین دوست تو کسی است که به دروغ گویی دعوت می کند! 

2( تََکلَّم تُعرَف أِلَنََک َمخبوء تَحَت لِسانَِک:! سخن بگو تا تو را بشناسند، چرا که تو در زیر زبانت پنهان هستی! 

ٌد!: مدرسه منی تواند امتحان را به تأخیر بیاندازد چرا که زمان محدود است!  3( لَن تَستطیع املدرسُة تأجیَل اإلمتحاِن أِلَنَّ الوقَت ُمَحدَّ

4( یَِجُب علی الطاُّلِب اإلجتناُب َعن ذکِر األقواِل الّتی یکرُهها املعلُّم!: دوری منودن از بیان گفته هایی که معلم آن را ناپسند می دارد، بر دانش آموزان واجب است! 
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161- عّین الخطأ: 

ِث الّناَس ِبُکلِّ ما َسِمعَت به حتّی تَنَجَح!: با مردم سخن نگو، مگر با همه آنچه آن را می شنوی تا رستگار شوی!  1( ال تَُحدِّ

2( ال تنظُروا إلَی کَرثٍه الَحجم َولِکن انظَروا إلَی ِصدِق الَحدیِث!: به زیادی حجم نگاه نکنید، بلکه به راستی گفتار بنگرید! 

لوا کالم الله«: می خواهند که کالم خدا را دگرگون سازند.  3( »یریدون أن یُبدِّ

4( »َوَعَسی أَن تَکرَهوا َشیئاً و ُهَو َخیٌر لَُکم«: و شاید از چیزی بدتان بیاید در حالی که آن برای شام خوب است. 

162- عّین الّصحیح: 

1( اُریُد أن أسَحَب نُقودی ِمن حسابی!: خواستم پومل را از حسابم برداشت کنم!

2( اُِحُب أن اَتَسلَِم حسابی َعرَب اإلنرِتنِِت!: دوست دارم که از حساب اینرتنتی ام مطّلع شوم! 

3( أذکُر أمثاالً ِمن التّعاون اإلقتصادّی!: منونه ای از همکاری اقتصادی را ذکر می کنم! 

4( ما کانَت فی َحقیبَتی نُقوٌد ألشرَتی شیئاً!: در کیفم پولی برای اینکه چیزی بخرم نبود! 

ِجَمه:  حیح فی الرتَّ 163- إنَتِخب الصَّ

1( أَخلَصُت أَربَعیَن لَیلًَة لِلّه فَظَهرَت یَنابیُع الِحکَمِه ِمن قَلبی!: شب چهلم برای خداوند مخلص شدم؛ پس چشمه های دانش از قلبم آشکارشد! 

2( أمَسَک اللُه ِعنَدُه تِسعٌة و تسعیَن ُجزءاً ِمن رَحَمِتَه!: خداوند نزد خودش نود و نهمین جزء از رحمتش را نگاه داشت! 

3( لُِکًل أَسبوٍع َسبَعُه أَیّاٍم َو خامُس أَیّاِمِه یَوُم اأّلَربَعاء!: همه هفته ها هفت روز دارد و پنجمین روز، چهارشنبه است! 

4( کانَت واِحدة َو ِعشوَن طالِبًَة یَذَهنَب إلَی املَکتبِة!: بیست و یک دانش آموز به سوی کتابخانه می رفتند! 

164- عّین الَخطا فی الرّتجمه:

1( تَنمو األزهاُر فی الّربیع و تُصبُح األرُض جمیلًة!: گل ها در بهار رشد می کنند و زمین زیبا می شود! 

2( إنَقطََع رجائی ِمن َغیِر الله َو تَوَکَّلُت علیه!: امیدم را از غیرخدا قطع کردم و به او توکل منودم! 

3( َربَّنا أَفرَغ َعلَینا َصرباً و ثَبََّت أقدامنا!: پروردگارمان صرب را بر ما عطا کرد و قدم هایامن را استوار منود!

مَس الّتی لَها َجذَوٌه ُمستَِعرٌَه!: کیست اینکه خورشیدی را آفرید که پاره آتشی فروزان دارد!  4( َمن َذا الَّذی َخلََق الشَّ

165- عیَّن الخطأ فی الرّتَجَمه: 

1( جائَت جّدتی بالّشای بعَد أن اجتََمَع الّضیوُف!: پس از آنکه مهامنان جمع شدند، مادربزرگم چای را آورد! 

2( یَتََخّرُج من هذا املدرسِه ِمئَة طالٍب َسَنویّاً!: ساالنه یک صد دانش آموز از این مدرسه فارغ التحصیل می شوند! 

3( تََعرَّفُت علی معلوماٍت کثیرة َعرَب اإلنرتنت!: از طریق اینرتنت با اطالعات زیادی آشنا شدم! 

4( قاَمت زمیلَتی بإغالِق الّنوافِذ و األبواِب!: دوستم برای بسنت پنجره ها و درها از جا برخاست! 

حیَحه:  جَمَه الصَّ 166- إنَتِخب الرتَّ

1(»َو ادِخلنا فی رَّحَمِتَک َو أَنَت أَرَحُم الرّاِحمین«: و ما در رحمت تو وارد شدیم و تو مهربان ترین مهربانان هستی. 

2( أعتَِصُم ِبَحبِل اللِه َو أتوکَُّل علیه فی کّل األمورِا: به ریسامن خداوند چنگ بزن و در همة کارها بر او توکل کن!

3( املسلمون قَد إحرَتموا ُحریَة العقیدِة َمَع األحتفاِظ بعقیَدتِِهم!: مسلامنان با حفظ اعتامد خود به آزادی عقیده احرتام گذاشته اند! 

4( »واللُه ولیُّ الّذیَن آَمنوا یُخرُِجُهم ِمَن الظُّلامِت ألَی الّنور«: خداوند رسپرست کسانی است که ایامن آوردند، آن ها از تاریکی ها به سوی روشنی خارج می شوند. 
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167- عّین الخطأ: 

1( بُنیت مکتبة مبساعدة الّناس فی ساحة مدرستنا!: با کمک مردم در حیاط مدرسه مان، کتابخانه ای ساخته شد! 

ق هذا األمر العجیب و یُحیَّر کّل من یسمعه!: این امر شگفت را باور منی کند و هر کسی که آن را می شنود را حیران می کند!  2( ال یُصدَّ

3( صدیقی الوفی یُساعدنی علی تصحیح سلوکی السیّئی!: دوست وفادارم در اصالح رفتار بدم به من کمک می کند! 

4( َسَحب تیّار املاء طفالً إلی أعامق نهٍر!: جریان آب، کودکی را به اعامل رودخانه ای کشید! 

168- عّین الخطأَ فی ترجمه اآلیاِت الکریمِه الّتالیه: 

1( »أُولِئَک یَدُخلُوَن الَجنََّة َو ال یُظلَُموَن َشیئا«: آن ها وارد بهشت می شوند و اندکی ستم منی کنند.

2( »أَفاَل یَنظُُرون إِلَی اإِلِبِل کَیَف ُخلَِقت«: آیا به شرت منی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ 

3( »یُعرَُف املَجرُِموَن بّسیامُهم«: گناهکاران به نشانه هایشان شناخته می شوند. 

4( »َشهُر رََمضاَن الَّذی اُنزَِل فیِه الُقرآن«: ماه رمضان که در آن قرآن فرو فرستاده شده است. 

حیح:  169- عّین الصَّ

1( ربُّنا ال یحّمل علینا األعامل إاّل وسعنا!: خدایا جز به اندازه توامنان کارها را بر ما تحمیل مکن! 

2( » وال یحزنک قولهم إّن العزّة لله جمیعاً«: گفتارشان نباید تو را اندوهگین کند؛ چه، ارجمندی، همه از آِن خداست! 

3( إن جالست املؤمن نفعک!: اگر کنار مؤمن بنشینی، به نفع توست! 

4( »أ تأمرون الناس بالرّب و تنسون أنفسکم«: آیا مردم را به نیکی امر می کنید و خودتان آن را فراموش کرده اید! 

170- عیِّن الخطأ: 

1( کّنا نتضارت فجأة تدّخل املدیر و نصحنا!: زد و خورد کردیم که ناگهان مدیر وارد شد و ما را نصیحت منود! 

2( أیّها املسلمون، ال یجوز اإلرصار علی نقاط الخالف بینکم!: ای مسلامنان، پافشاری بر نقاط اختالف بینتان، جایز منی باشد! 

3( أرید أن اُماشی أصدقائی فی السفره العلمیّه!: می خواهم که دوستانم را در گردش علمی همراهی کنم! 

4( »أحسن کام أحسن الله إلیک«: نیکی کن هامن گونه که خداوند به تو نیکی کرده است! 

171- عّین الخطأ: 

1( »و أَدِخلنی ِبرَحتمک فی ِعبادَک الّصالحیَن«: مرا با رحمت خویش در ]صف[ بندگان شایسته خود وارد منا. 

الفیِن أنوٌف حادٌَّة ترضب بها سمک الِقرش!: دلفین ها بینی های تیزی دارند که به آن  کوسه ماهی را   می زنند!  2( لِلدَّ

3( » وال تُحزِنّی یَوَم یُبَعثون« : و روزی که برانگیخته می شوند، رسوایم کن. 

4( أنَصُحَک ِبِقراءِة کتاٍب َحوَل طُرُِق تَقویَِه الّذاکِرَِه!: تو را به خواندن کتابی درباره راه های تقویت حافظه نصیحت می کنم! 

172- عّین الصحیح: 

1( راَجعُت إلی املَکتَبَِة َخمس مرّاٍت آِلُخَذ کتابا خاّصاً!: پنج بار به کتابخانه مراجعه کردم تا کتابی خاص را گرفتم! 

2( العباَدُة َعَشَُة أجزاٍء، تِسَعُة أجزاٍء فی طَلَب الَحالِل!: عبادت ده جز است، نهمین جزء در طلب حالل است! 

3( الّذی یَغرُس نَخالً یَجری لَُه أجرُه بَعَد َموتِِه!: کسی که نخلی را می کارد ثواب آن بعد مرگش برای او جاری است! 

4( اَلُغراُب یَعیُش ِعشیَن َسَنة إلَی ثاَلثیَن أو أکرَث!: کالغ ده ها سال تا بیشرت از سی سال زندگی می کند! 
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167- عّین الخطأ: 

1( بُنیت مکتبة مبساعدة الّناس فی ساحة مدرستنا!: با کمک مردم در حیاط مدرسه مان، کتابخانه ای ساخته شد! 

ق هذا األمر العجیب و یُحیَّر کّل من یسمعه!: این امر شگفت را باور منی کند و هر کسی که آن را می شنود را حیران می کند!  2( ال یُصدَّ

3( صدیقی الوفی یُساعدنی علی تصحیح سلوکی السیّئی!: دوست وفادارم در اصالح رفتار بدم به من کمک می کند! 

4( َسَحب تیّار املاء طفالً إلی أعامق نهٍر!: جریان آب، کودکی را به اعامل رودخانه ای کشید! 

168- عّین الخطأَ فی ترجمه اآلیاِت الکریمِه الّتالیه: 

1( »أُولِئَک یَدُخلُوَن الَجنََّة َو ال یُظلَُموَن َشیئا«: آن ها وارد بهشت می شوند و اندکی ستم منی کنند.

2( »أَفاَل یَنظُُرون إِلَی اإِلِبِل کَیَف ُخلَِقت«: آیا به شرت منی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ 

3( »یُعرَُف املَجرُِموَن بّسیامُهم«: گناهکاران به نشانه هایشان شناخته می شوند. 

4( »َشهُر رََمضاَن الَّذی اُنزَِل فیِه الُقرآن«: ماه رمضان که در آن قرآن فرو فرستاده شده است. 

حیح:  169- عّین الصَّ

1( ربُّنا ال یحّمل علینا األعامل إاّل وسعنا!: خدایا جز به اندازه توامنان کارها را بر ما تحمیل مکن! 

2( » وال یحزنک قولهم إّن العزّة لله جمیعاً«: گفتارشان نباید تو را اندوهگین کند؛ چه، ارجمندی، همه از آِن خداست! 

3( إن جالست املؤمن نفعک!: اگر کنار مؤمن بنشینی، به نفع توست! 

4( »أ تأمرون الناس بالرّب و تنسون أنفسکم«: آیا مردم را به نیکی امر می کنید و خودتان آن را فراموش کرده اید! 

170- عیِّن الخطأ: 

1( کّنا نتضارت فجأة تدّخل املدیر و نصحنا!: زد و خورد کردیم که ناگهان مدیر وارد شد و ما را نصیحت منود! 

2( أیّها املسلمون، ال یجوز اإلرصار علی نقاط الخالف بینکم!: ای مسلامنان، پافشاری بر نقاط اختالف بینتان، جایز منی باشد! 

3( أرید أن اُماشی أصدقائی فی السفره العلمیّه!: می خواهم که دوستانم را در گردش علمی همراهی کنم! 

4( »أحسن کام أحسن الله إلیک«: نیکی کن هامن گونه که خداوند به تو نیکی کرده است! 

171- عّین الخطأ: 

1( »و أَدِخلنی ِبرَحتمک فی ِعبادَک الّصالحیَن«: مرا با رحمت خویش در ]صف[ بندگان شایسته خود وارد منا. 

الفیِن أنوٌف حادٌَّة ترضب بها سمک الِقرش!: دلفین ها بینی های تیزی دارند که به آن  کوسه ماهی را   می زنند!  2( لِلدَّ

3( » وال تُحزِنّی یَوَم یُبَعثون« : و روزی که برانگیخته می شوند، رسوایم کن. 

4( أنَصُحَک ِبِقراءِة کتاٍب َحوَل طُرُِق تَقویَِه الّذاکِرَِه!: تو را به خواندن کتابی درباره راه های تقویت حافظه نصیحت می کنم! 

172- عّین الصحیح: 

1( راَجعُت إلی املَکتَبَِة َخمس مرّاٍت آِلُخَذ کتابا خاّصاً!: پنج بار به کتابخانه مراجعه کردم تا کتابی خاص را گرفتم! 

2( العباَدُة َعَشَُة أجزاٍء، تِسَعُة أجزاٍء فی طَلَب الَحالِل!: عبادت ده جز است، نهمین جزء در طلب حالل است! 

3( الّذی یَغرُس نَخالً یَجری لَُه أجرُه بَعَد َموتِِه!: کسی که نخلی را می کارد ثواب آن بعد مرگش برای او جاری است! 

4( اَلُغراُب یَعیُش ِعشیَن َسَنة إلَی ثاَلثیَن أو أکرَث!: کالغ ده ها سال تا بیشرت از سی سال زندگی می کند! 
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173- عّین الخطأ: 

1( هل تصّدق أّن األسامک تساقطت علی األرض برسعة؟!: آیا راست می گویی که ماهی ها به رسعت روی زمین افتادند؟!

2( نسّمی هذا الیوم فی بالدنا مهرجان األزهارا!: این روز را در کشورمان، جشنواره گل ها می نامیم! 

3( سبعة عش طالباً شارکوا فی املسابقات الریاضیّة!: هفده دانش آموز در مسابقات ورزشی رشکت کردند! 

4( الرصاع بین الحّق و الباطل لیس شیئاً جدیداً!: کشمکش بین حق و باطل، چیز جدیدی نیست! 

174- عیِّن الخطأ: 

1( علیک أن تُفکر فی اختیار الّصدیق املناسب تفّکراً عمیقاً!: در انتخاب دوستان مناسب، عمیقاً بیندیش! 

2( لو کنَت تعرف خالقک تُؤِمُن به إیامن املؤمنین!: اگر آفریننده خویش را می شناختی، به او مانند مؤمنان ایامن می آوردی! 

3( تجتهد األّم فی تربیة أوالدها إجتهاداً بالغاً!: مادر در تربیت فرزندانش بسیار تالش می کند! 

4( اُنرصوا إمامکم الیوم نرصاً و َستشاهدوا مثرته!: امروز پیشوای خود را حتامً  یاری دهید و نتیجه اش را خواهید دید! 

175- َعّیِن الّصحیَح:

1( أَحبُّ عباد الله أنفعهم لعباده!: بندگان خدا را دوست دارم که برای بندگانش سودمندترین اند! 

کوِت َخیَر ِمَن النَدِم َعلَی الکالم!: پشیامنی بر سکوت، بهرت از پشیامنی بر سخن گفنت است!  2( النَدُم َعلَی السُّ

!: بزرگ ترین نادانی، غرق شدن در ستایش و نکوهش است!  3( أکرَبُ الُحمِق اإلغراُق فی املَدِح َو الذمَّ

4( ما قََسم الله للعباِد شیئاً أفضَل من العقل!: خداوند برای بندگانش به چیزی برتر از عقل قسمت نخورده است! 

176- عّین الخطأ: 

1( »ما کانت سعیدة تَحَسب الّنجاح فی املتحان،: سعیده گامن منی کرد در امتحان موفّق شود. 

2( و هی تکاسلت کّل األسبوع فی الّدراسة،: در حالی که متام هفته در درس خواندن تنبلی کرده بود.

3( لکّن صدیقتها املجّدة ما فاقتها،: اما دوست کوشایش بر او برتری نیافت، 

4( و هی تجتهد فی األیّام الّدراسیّة!«: در حالی که در روزهای درسی تالش می کند! 

177- عَي الخطأ:

1( قاَم القائد ِبإجالِس ُجنوده و أَمرَهم باالجتناب ِمن َعميل العدّو: فرمانده اقدام به نشاندن رسبازانش کرد و به آنان دستور دوری از مزدور دشمن را داد.

2( َسبَّ الجاهُل املُرافقني يف إدارة الجوازات و ما اعتَذَر منهم: نادان به همراهانش در اداره گذرنامه ناسزا می گوید و از آن ها عذرخواهی منی کند.

3( اِنقطََعت الكهرباء بعد تلك الظاهرة العجيبة َو حرّيت الّناَس: پس از آن پدیده شگفت برق قطع شد و مردم را حیران کرد.

4( کَرسَّ الطِّفُل الزُّجاج و انکرَسَ الزُّجاج و ما َمَنَعُه والده: کودک شیشه را شکاند و شیشه شکسته شد و پدرش او را باز نداشت.

178- عّین الّصحیح :

1( لاِمذا ال تَنظُُر إلی ِصدِق حدیثهم؟: چرا به راستی گفتار، نگاه منی کنی؟ 

2( أنظُُر إلی ما یَقوُل و ال أنظُر إلی َمن یَقوُل!: نگاه کن به آنچه می گوید و به کسی که می گوید، نگاه نکن! 

3( کانت تنظُُر إلی اللّیِل فََمن أوَجَد فیه قمره!: به شب نگاه می کرد، پس چه کسی در آن ماهش را به وجود آورد! 

4( کّنا نَعلَُم أنَّ الّذیَن یَزَرعوَن الُعدواَن سوَف یحِصدوَن الخرسان!: می دانیم که کسانی که دشمنی را کاشت زیان را درو خواهد کرد!
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179- عّین الخطأ فی الرّتجمه: 

1( هاتاِن الطالبتان رَقَدتا فی املستشفی!: این دانش آموزان در بیامرستان بسرتی شدند! 

2( اولئک الّصالحون َغیَّروا حیاة البش!: آن شایستگان، زندگی بش را دگرگون کردند! 

3( کان هؤالء األعداء یَهربُون برسعة!: این دشمنان، به رسعت می گریختند! 

4( هؤالء فائزاٌت َسیَفرَحَن کثیراً!: این برندگان، بسیار خوشحال شدند!

180- عيِّ الّصحيح:

1( »ال تَُفرِّقوا إْخوانَكم«: برادرانتان پراکنده نشوند.

2( »یَتََجلَّی اتّحاُدکم يف اجِتناب أيِّ إساَءة«: همبستگی شام در پرهیز از هر گونه بدی جلوه گر می شود.

3( »اِْحرَتِم عقائَد الّذي یُعارِشُک کَاألِخ«: احرتام بگذار به باورهای کسانی که چون برادر با هم نشست و برخاست می کنند.

4( »قد تَشابََه البیُت الَخرُِب و القلُب الّذی فََرَغ ِمَن الُحّب«: قلب کسی که از عشق تهی شد و خانه ویرانه شبیه هم می شوند.

181 – عیِّن الّصحیح:

نة!: بر افروخته شدن روغن ها باعث خارج شدن گازهایی آلوده شده نخواهد گردید! 1( لن یُسبِّب إشتعال الزُّیوت خروج غازات ُملوِّ

2( هذه جوزات سوف تَصیر أشجاراً ُمثمرة فی الّسنوات القادمة!: این دانه ها در سال های آینده درختان میوه دهنده ای خواهد شد!

3( اولئک ُمهاجمون و واجبُهم تَسجیل األهداف فی املُبارات!: آن ها مهاجم اند و وظیفه آن ها ثبت کردن گل ها در مسابقات است!

4( ِبم رَجعتم ِمن سفرکم بهذه الرّسعة یا أوالدی!: ای فرزندانم برای چه با این رسعت از سفرتان بازگشتید!

182- عّین الّصحیح:

1( ال یکلّف الله نفساً إال وسعها: خدا کسی را جز به اندازه توانش تکلیف منی کند!

2( و هو الّذی یقبل التوبة عن عباده: و تنها اوست که توبه را از بنده اش می پذیرد!

3( رّب اِجعلْنی مقیم الّصالة: خدایا مرا از بر پا دارندگان مناز قرار دادی!

4( یرَضب الله األمثال للّناس: مثال هایی از سوی خدا برای مردم زده می شود!

183 – عّین الخطأ

1( النباتات الربیّة تُساِعدنا ملعالجة األمراض: گیاهان صحرایی برای درمان بیامری ها به ما کمک می کنند!

2( الدلفین أنَقَذنی من الغرق و أوَصلَنی إلی الشاطئ: دلفین مرا از غرق شدن نجات داد و مرا به ساحل رساند!

3( الغواص یکشف ما تحت املاء من األرسار: غواص آن چه را که زیر آب از رازها است، آشکار می کند!

4( نستفید من االخرتاع املتقّدم لتسهیل األمور: از اخرتاع پیشفته برای آسان شدن کار استفاده می شود!

184- عّین الّصحیح:

1( و ال یحزنک قولُهم إّن العزة للِه جمیعاً: سخن آنان تو را ناراحت منی کند، زیرا هم عزت ها از آن خداست!

2( إنّی أغوذ بک من نفٍس ال تُشبَع: من از نفسی که آن را سیر منی کنم به تو پناه می آورم!

ُفن: باد به سویی می وزد که کشتی به آن میل ندارد! 3( تجری الریاح مبا ال تشتهی السُّ

4( فاصرِبْ إّن وعد الله حق و استغِفر لذنبک: پس صرب کن قطعاً وعده خدا حق است و برای گناهت استغفار کن!
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179- عّین الخطأ فی الرّتجمه: 

1( هاتاِن الطالبتان رَقَدتا فی املستشفی!: این دانش آموزان در بیامرستان بسرتی شدند! 

2( اولئک الّصالحون َغیَّروا حیاة البش!: آن شایستگان، زندگی بش را دگرگون کردند! 

3( کان هؤالء األعداء یَهربُون برسعة!: این دشمنان، به رسعت می گریختند! 

4( هؤالء فائزاٌت َسیَفرَحَن کثیراً!: این برندگان، بسیار خوشحال شدند!

180- عيِّ الّصحيح:

1( »ال تَُفرِّقوا إْخوانَكم«: برادرانتان پراکنده نشوند.
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3( »اِْحرَتِم عقائَد الّذي یُعارِشُک کَاألِخ«: احرتام بگذار به باورهای کسانی که چون برادر با هم نشست و برخاست می کنند.

4( »قد تَشابََه البیُت الَخرُِب و القلُب الّذی فََرَغ ِمَن الُحّب«: قلب کسی که از عشق تهی شد و خانه ویرانه شبیه هم می شوند.

181 – عیِّن الّصحیح:

نة!: بر افروخته شدن روغن ها باعث خارج شدن گازهایی آلوده شده نخواهد گردید! 1( لن یُسبِّب إشتعال الزُّیوت خروج غازات ُملوِّ

2( هذه جوزات سوف تَصیر أشجاراً ُمثمرة فی الّسنوات القادمة!: این دانه ها در سال های آینده درختان میوه دهنده ای خواهد شد!

3( اولئک ُمهاجمون و واجبُهم تَسجیل األهداف فی املُبارات!: آن ها مهاجم اند و وظیفه آن ها ثبت کردن گل ها در مسابقات است!

4( ِبم رَجعتم ِمن سفرکم بهذه الرّسعة یا أوالدی!: ای فرزندانم برای چه با این رسعت از سفرتان بازگشتید!

182- عّین الّصحیح:

1( ال یکلّف الله نفساً إال وسعها: خدا کسی را جز به اندازه توانش تکلیف منی کند!

2( و هو الّذی یقبل التوبة عن عباده: و تنها اوست که توبه را از بنده اش می پذیرد!

3( رّب اِجعلْنی مقیم الّصالة: خدایا مرا از بر پا دارندگان مناز قرار دادی!

4( یرَضب الله األمثال للّناس: مثال هایی از سوی خدا برای مردم زده می شود!

183 – عّین الخطأ

1( النباتات الربیّة تُساِعدنا ملعالجة األمراض: گیاهان صحرایی برای درمان بیامری ها به ما کمک می کنند!

2( الدلفین أنَقَذنی من الغرق و أوَصلَنی إلی الشاطئ: دلفین مرا از غرق شدن نجات داد و مرا به ساحل رساند!

3( الغواص یکشف ما تحت املاء من األرسار: غواص آن چه را که زیر آب از رازها است، آشکار می کند!

4( نستفید من االخرتاع املتقّدم لتسهیل األمور: از اخرتاع پیشفته برای آسان شدن کار استفاده می شود!

184- عّین الّصحیح:

1( و ال یحزنک قولُهم إّن العزة للِه جمیعاً: سخن آنان تو را ناراحت منی کند، زیرا هم عزت ها از آن خداست!

2( إنّی أغوذ بک من نفٍس ال تُشبَع: من از نفسی که آن را سیر منی کنم به تو پناه می آورم!

ُفن: باد به سویی می وزد که کشتی به آن میل ندارد! 3( تجری الریاح مبا ال تشتهی السُّ
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185 – عّین الخطأ:

1( کان صاحبی فََقَد الطریَق فی الفالة عشیًّة: دوستم راه را در بیابان، شبانگاه گم کرده بود!

2( نشارک فی حفلة علمیّة عن العلوم اإلنسانیّة: در جشن علمی درباره علوم انسانی رشکت می کردیم!

َر الشاب کذبه فلَن نقبل کالَمه أبداً: جوان دروغش را تکرار کرد پس هرگز سخنش را نخواهیم پذیرفت! 3( کَرَّ

4( سامحینی أنت علی الحّق، أبّدل لک: مرا ببخش، حق باتوست، برایت عوض می کنم!

186- عّین الصحیح:

1( مل أسمح للیأس أن یدخل قلبی: به ناامیدی اجازه منی دهم که به قلبم وارد شود.

2( کّنا نساعد کل من یطلب ِمنا نرصاً: هر کس از ما یاری می خواهد او را یاری می کنیم.

٣( التالمیذ لن ینالوا النجاح حتی یجتهدوا: دانش آموزان به موفقیت منی رسند تا اینکه تالش کنند.

4( لنحاول کثیراً لِنحصل علی رضا الوالدین: باید بسیار تالش کنیم تا رضایت والدین را به دست آوریم.

187- عّین الخطأ فی الرتجمة:

1( مل تکن الشوارع مزدحمة بعد یوم العطلة: خیابان ها بعد از روز تعطیل شلوغ نبودند.

2( کنُت قّدمُت کتباً علمیة إلی املکتبة: کتاب هایی علمی را به کتابخانه تقدیم کرده بودم.

3( کنت أکتب رسالة عربیة بخط واضح إلی معلمی: نامه ای عربی با خط واضح به معلمم نوشته بودم.

4( قد کتب طالب مقاالت فی مجاالت الصیدلیة: دانش آموزی در زمینه های داروسازی مقاالتی را نوشته است.

188- عّین الخطأ:

1( الرز َمع الدجاج ِمن األطمعة األصلیة لِشعب إیران املِضیاف!: برنج با مرغ از غذاهای اصلی مردم مهامن نواز ایران است!

2( هناک معجزة بحریة یُمکن أن یستعین البُش بها یوماً!: معجزه ای دریایی وجود دارد که ممکن است بش روزی از آن کمک بجویدا

3( اللّهّم اجَعلنی َصبوراً علی ما اُرید فی حیاتی!: خدایا مرا بر آن چه در زندگی ام خواسته ام، صبور گردان!

! إلتزِم بالصدق فی کالمک حتّی ال تنَدم!: پرس کم! در کالمت به راستگویی پایبند باش تا پشیامن نشوی! 4( بُنیَّ

189- عیِّن الخطأ:

1( اُمر اإلنساُن أن یُدارَی الناَس کام اُمر ِبأداء فرائضه!: انسان امر شده است که با مردم مدارا کند هامنطور که به انجام واجبات خود امر شده است!

2( فی حدیث أستاذنا أشیَر مرّات إلی فضائل آنه ماری شیمل!: در سخن استادمان بارها به فضايل آنه ماری شیمل اشاره شد!

3( أختی الکبیرة َدرَِّسْت ثالث سنواٍت فی جامعة مدینتنا!: خواهر بزرگم سه سال در دانشگاه شهرمان درس خواند!

4( أعطیُت أمی عهداً أمس بأن أفعل شیئاً یرَسُّها!: دیروز به مادرم قول دادم که چیزی را انجام دهم که خوشحالش کند!

190- عّین الخطأ:

1( لیس هناک سمک القرش فی هذا الّشاطئ!: در این ساحل کوسه ماهی وجود ندارد!

2( أَخذنی املشف إلی الُغرفِة األولَی فی الّساعة الثّامنة إال ثُلثاً!: مدیر داخلی مرا در ساعت 7:40 به اتاق اّول برد!

3( قد تُقتَُل آالُف الّدالفین فی کلِّ سنٍة!: قطعاً همه ساله دلفین ها کشته می شوند!

4( کان العاّمُل یَعَملوَن فی االدارِة ِمن الّصباح إلی اللّیِل!: کارگران در اداره از صبح تا شب کار می کردند!
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191- عّین الخطأ:

1( أحِسن کام أحَسن الله إلیک!: نیکی کن؛ هامن گونه که خداوند به تو نیکی کرد!

2( اُخِرُج مالبسی من حقیبتی !: لباس هایم از چمدانم بیرون آورده شد!

3( إّن إضاعة الفرص غّصة؛ فاغتنموها!: بی شک تباه کردن فرصت ها غصه است؛ پس آن ها را غنیمت شامرید!

بین بیوتنا و تنَهبین أموالنا؟: چرا خانه هایامن را ویران می کنی و امواملان را غارت می کنی؟ 4( لَِم تخرِّ

192- عیِّن الخطأ:

امد الکیمیاوّی کمبیدات الَحَشاِت.: کشاورزان از کود شیمیایی مانند )به عنوان( حشه کش ها استفاده کردند. 1( اِستفاَد الزّارعوَن من السَّ

2( اُغلقت املوانئ فی األسبوع املاضی مبّدة ثالثة أیّاٍم.: در هفته گذشته بندرها به مدت سه روز، بسته شدند.

فن صباحاً.: کارگران، در صبح کاالها را از کشتی ها پایین می آوردند. 3( کان العاّمل یُنزّلن البَضائَع من السُّ

4( املَْنَجم مکانٌٌ یُستخرج منه الَفْحُم و آالُف من املواّد القیّمة االُخری.: انبار جایی است که از آن نقره و هزاران مواد ارزشمند دیگر، یافت می شود.

193- عیِّن الخطأ:

باِب بها.: لقامن نصیحت هایی ارزشمند به پرسش تقدیم کرد و متام جوانان با آن ها هدایت می شوند. 1( قّدم لقامن مواعظ قیّمة البنه و یَهتَدی کُّل الشَّ

2( قد نَُفتِّش عین الحیاة فی الظّلامت فهذا أحَسن الطّریق.: همیشه چشمه زندگی در تاریکی یافت شده است و این بهرتین راه حل است.

3( إنَّ ربی قد نَهانی عن اإلعجاب بالّنفس َو أَمرنَی باالبتعاد منه.: هامنا پروردگارم مرا از خود پسندی بازداشته است و به من به دوری از آن دستور داده است.

4( إیّاَک و سوَء الخلق فإنّه یعّذبک و کُْن ُمعیناً َعلَی الرِبّ.: تو را از بداخالقی برحذر می دارم پس آن، تو را عذاب می دهد و یاری کننده بر نیکی باش.

194- عیِّن الخطأ:

1( یَجب علیکم اإلجتناُب عن ذکر أقوال فیها احتامُل الِکذب!: شام باید از ذکر حرف هایی که در آن ها احتامل دروغ است پرهیز کنید!

2( حاِول أن تُعوِّد لسانک لیَن الکالم لکی تَکسب موّدة الناس!: تالش کن که زبانت به نرمی سخن عادت کند تا دوستی مردم را به دست آوری!

3( نرجو أن تُسّجل املُنظّمة قبّة مدینتا فی قامئتها!: امیدواریم که سازمان، گنبد شهر ما را در لیست خود ثبت کند!

4( نظرة إلی املاضی قد تنرُص اإلنساَن فی معرفة الحقائق!: نگاهی به گذشته، گاهی انسان را در شناخت حقایق یاری می کند!

195 – عّین الخطأ:

1( لغة کانت لها أکرث تأثیراً علی اللّغة العربیّة هی الفارسیّة،: زبانی که بیشرتین تأثیر را بر زبان عربی داشت هامن فارسی است،

2( سبب اللّغة ترجمة عدد من الُکتب إلی اللغة العربیة،: این زبان سبب ترجمه تعدادی از کتاب ها به زبان عربی شد،

3( و إذا کان التّبادل بین اللّغات فستکون تلک اللغة مثمرة،: و اگر تبادل میان زبان ها باشد، آن زبان پربار خواهد بود،

4( و َمن أراد أن یفهم اللّغة االُخری فعلیه أن یُدرک مفرداتها!: و چنانچه بخواهد زبان دیگر را بفهمد پس باید واژگانش را بفهمد!

196- عّین الّصحیح:

1( )ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج(: خداوند منی خواهد تا یک بحران برای شام قرار داده شود.

2( )شهر رمضان الذی اُنزِل فیه القرآُن(: ماه رمضان که قرآن در آن فرو فرستاده می شود.

3( )هو أنشأکم من األرض و استعمرکم فیها(: او شام را از زمین به وجود آورد و خواستار آباد کردن آن از شام شد.

4( )یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین(: ای کسانی که ایامن آورده اید، از خدا پروا کردید و همراه راست گویان بودید.
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197 – عیِّن الخطأ:

1( أظهر علامء اللغة أبعاد تأثیر العربیة علی لغتنا!: دانشمندان زبان ابعاد تأثري عربی را بر زبامنان آشکار کردند!

2( کان األستاذ ینادی الطالب و لکنه مل یلتفت!: استاد، دانشجو را صدا می زد، اما او توّجهی نکرد!

3( ال تتحرک سیارتی فانقلها إلی منحدر نهایة الشارع!: ماشینم حرکت منی کند، پس به رسازیری پایان آن خیابان منتقل می شود!

4( بُعث األنبیاء لیهدوا الناس إلی الرصاط املستقیم!: پیامربان برای اینکه مردم را به راه مستقیم هدایت کنند، فرستاده شدند!

198- عیِّن الّصحیح:

1( لِنجتهْد أکرثَ لکی نُفرَح والَدینا دامئاً!: بیشرت تالش می کنیم تا همواره پدر و مادرمان را شاد کنیم!

2( ال یَهرْب أحد ِمنا ِمَن املشاکِل الّتی نواجُهها!: احدی از ما از مشکالتی که با آن ها مواجه می شویم، فرار منی کند!

3( عاهدُت أصدقائی علی أْن ال أترکهم فی ُصُعوباِت الحیاِة!: با دوستانم پیامن بستم بر اینکه در سختی زندگی رهایشان منی کنم!

َث مبا أخاُف تکذیبَه!: زبانم را عادت داده ام که سخن نگویم از آنچه از دروغ شمردنش می ترسم! 4( عّودُت لِسانی أْن ال اُحدِّ

حیح: 199- عّیِن الصَّ

1( کاَن کلُّ الطالِب یلعبوَن دورَهم مبهارٍة!: هر یک از دانش آموزان نقششان را با مهارت بازی می کنند!

2( شاَهْدنا دالفین کثیرًة تَقفُز قربَنا فی املاِء ِبفرٍح!: دلفین های زیادی را دیدم که نزدیک ما با شادمانی در آب می پرند!

3( مل أقدْر أن أتکلم ِباللُّغِة العربیِّة عندما شاهدُت صدیقی الِعراقی!: هنگامی که دوست عراقی خود را دیدم، نتوانستم که به زبان عربی صحبت کنم!

4( قد یَنصُحنی زمیلی ِبقراءِة کُتٍب حوَل طُرُِق تقویِة الذاکرِة!: گاهی همکالسی ام را به خواندن کتاب هایی پیرامون روش های تقویت حافظه نصیحت می کنم!

200- عّین الَخطا: 

1(  وصفُت کلَّ َملیح کام تُحّب و تَرضی!: هر زیباروی با منکی را توصیف کردم هامن طور که تو دوست داری و می پسندی! 

2( من َجرََّب املجرَّب حلَّت به النَّداَمة!: هر که آزمونگر را بیازماید، برایش پشیامنی به بار می آید! 

3( وجدُت رائحه الُوّد إن َشَمَت رُفاتی!: اگر خاک قربم را ببویی، بوی عشق را می یابی! 

4( و الله ما رأینا ُحبّاً بال َمالمة!: به خدا سوگند ما عشقی را بدون رسزنش ندیدیم! 
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1. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: اگر مردم غفلت کنند درختان جنگل سوزانده می شود./ گزینه2: از طبیعتی سود برب که زیبایی برای تو در آن قرار داده شده است. / گزینه3: اگر کودک را 

هنگام کودکی اش بوسیده نشود، سنگدل خواهد شد.

2. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: خود بزرگ بین ستمگر منی تواند بذر حکمت در قلبش بکارد.،

3. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: و کشاورزان از آن مانند پرچینی اطراف مزرعه ها استفاده کرده اند.

4. گزینه 4 پاسخ صحیح است: پس ما باید خودمان را اصالح کنیم و زمان هیچ تقصیری ندارد.

5. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: معلّم خوشحالی را دیدم که به سؤاالت دانش آموزان پاسخ می داد! / گزینه3: دوستم را دعوت کردم در حالی که نامه ای را می نوشت! 

گزینه4: فرزند به مادرش در حالی که خندان است کمک می کند!

6. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: بدبینان، از حوادث فقط رنج را دریافت می کنند. 

7. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه١: گاهی انسان خاطرات قدیمی خود را به یاد می آورد و با آنها خوشحال می شود. / گزینه٢: پدر در خریدن آنچه خانواده اش به آن نیاز دارد، تردید منی کند.

گزینه٣: اینان همواره نسبت به دیگران به خوبی رفتار می کردند.

8. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: دین فقط چارچوبی برای علم و متدن است.

9. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: ارتباط بین دوستان با غیبت و مسخره کردن قطع می شود. 

10. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه٢: و به سخنانم را به خوبی گوش فرادهید، گزینه٣: بعضی آیات را برایتان خواهم خواند، گزینه٤: از آنها فقط  پند تأثیرگذارمی گیرید.

11. گزینه 3 پاسخ صحیح است:شکل درست گزینه: پیروز شدن فقط به اقدام کردن احتیاج ندارد بلکه به جسارت نیز نیازمند است.

پاسخنامه تشریحی
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12. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه١: سالهای عمر چه به رسعت می گذرد درحالیکه ما در غفلت هستیم! / گزینه٣: انسان اشیائی را می سازد که تاریکی را به روشنائی تبدیل می کند! 

گزینه٤: ترشح مایع پاک کننده از زبان گربه او را حیوان خاصی قرار داده است! 

13. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: جهل مصیبتی است که فقط با علم از آن رهایی خواهیم یافت.

14. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه١: ما برای پیشفتامن به تجربه های بازنشستگان نیازمندیم. / گزینه٢: اگر متاشاچیان در ورزشگاه باشند بازیکنان تشویق می شوند.

گزینه٤: هرکس درکارهای دیگران جاسوسی کند هیچ امنیت و راحتی ندارد! 

15. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: هرگاه تصمیم گرفتی کاری را رشوع کنی، نصف راه را پیموده ای!

16. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: هذه املعانی و املضامین القیّمة فی أشعار الّشعراء امللتزمین! / گزینه2: أعرُف تلمیذاٍت من املدرسِة یسافرَن إلی املشهد املقّدسِه! 

گزینه4: قالت املعلّمة لتلمیذاتها: إنَّ األعداء قتلوا األطفال فی فلسطین! 

17. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: ای اجابت کننده، تو هامن کسی هستی که دعای مرا را می پذیری! / گزینه2: ای انسان، به نعمتی که پایدار نخواهد ماند، اعتامد مکن! 

گزینه3:  ای دانش آموزان، آنان در فهمیدن منت ها گاهی به شام کمک می کنند! 

18. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: محققان در قرن بیستم به نظریه مهم دست یافتند.

19. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: جوان تظاهر به غرق شدن می کرد پس دوستان خود را صدا زد، / گزینه2: وقتی به او رسیدند، به آن ها خندید و کار را ازنو تکرار کرد، 

گزینه4:اما آنان به او توجه نکردند تا این که نزدیک بود در دریا غرق شود. 

20. گزینه 1 پاسخ صحیح است:شکل درست گزینه: نور باید شب از ناحیه شانه )کتف( چپ بر روی کتاب بیفتد و نه بر روی چشامنش.

21. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: هامنا انسان با دو بال دانش و دین قادر به پیشفت است! 

22. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه2: آنان، دانش آموزان دخرت، کوشا هستند! / گزینه3: خدای من کارم را برای من آسان گردان! / گزینه4: عاقل کسی است که از باطل دوری می کند! 

23. گزینه 4

تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: ای فرزندانم، دوستانتان را که در حقتان کوتاهی می کنند، حالل کنید. / گزینه2: هنگامی که خداوند نعمتی را به تو بخشید، شکرش بر تو واجب است!

گزینه 3: پروردگار مهربان ما راه هایی آسان را به سوی محبتش به بندگان خود نشان می دهد! 

تقابلی
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24. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: هنگامی که آهو به آرامی بر باالی تپه ها راه می رفت. / گزینه2: و به اُشعه نقره ای ماه و زیبایی اش خیره می شد، 

گزینه3،: صیاد به وجود او پی برد و سالحش را برنداشت، 

25. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: ای دخرتم! ناراحت نباش و از تجربه ها پند بگیر! / گزینه2: آثار دستان دزد روی ماشین بود! 

گزینه3: کالس های خود را با چراغ هایی در روز معلم آراستیم! 

26. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: شاید صداهای برخی کلامتی که عرب ها آن ها بر زبان می آورند، تغییر کند. / گزینه2: این شهری است که جهانگردان را از کشورهای دنیا جذب می کند. 

گزینه4: چه بسا چیزی را ناپسند بدارید درحالیکه برای شام بهرتاست. 

27. گزینه 2

شکل درست گزینه: عاقل دوستی را انتخاب منی کند که هیچ نتیجه ای درهمنشینی اش نیست جز پشیامنی! 

28. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: خدایا خیر و ثوابش را بر بندگانش فرو ریخت! / گزینه3: پیامرب برای او در نزد خویش جا باز کرد و او را نزد ایشان نشاند! 

گزینه4: فرمانده سپاه، مردی را به سوی مرزها فرستاد! 

29. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: هیچ مشکلی منی تواند او را شکست دهد.

30. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: کسی شبیه شاّمس  در بهشت دیده نشد!

31. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه:  گاهی اعتامد کردن بر برخی از مردم بی شک دشوار می باشد! 

32. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: پوشش خاّصی داشت که آن را وقتی از درختی به درخت دیگری می پرد، آن را باز می کند. / گزینه2: مارها دم خود را در ماسه می گذارند و بعد همچون عصا 

می ایستند. / گزینه3: زمانی که شکار بزرگرتی را می خورد، مایعی از چشامنش جاری می شود. 

33. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: دستان )دو دست( پدرم را در این جشن بوسیدم!

34. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: ای کسی که نیکوکاران را دوست دارد، از بدی هایامن درگذر! 

35. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: بوی دوستی را می یابی، اگر خاک قربم را ببویی.

36. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: هر کس مردم را رسوا کند، خداوند او را رسوا می کند! / گزینه3: معلّم اجازه منی دهد که دانش آموز شلوغ کار با رفتار خود به همکالسی هایش زیان برساند! 

گزینه4: اگردانش آموزی آگاه شود، به رفتارش ادامه منی دهد و اشتباهاتش را جربان می کند! 
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36. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: هر کس مردم را رسوا کند، خداوند او را رسوا می کند! / گزینه3: معلّم اجازه منی دهد که دانش آموز شلوغ کار با رفتار خود به همکالسی هایش زیان برساند! 

گزینه4: اگردانش آموزی آگاه شود، به رفتارش ادامه منی دهد و اشتباهاتش را جربان می کند! 



عربی جامع کنکور انسانی

382

37. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: قطعا چیزی که تو را زیبا می سازد، اخالق نیکوست!

38. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: کسی که زیان چیزی را منی داند، از انجام آن خودداری منی کند! 

39. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: در زندگی از امامامنان روشنی می جوییم درحالیکه از ایشان پیروی می کنیم!/ گزینه2: دانش آموازان من! با انجام تکالیف، موفقیت را بخت خود قرار دهید!

گزینه3: خدای من درخواستم را می پذیرد و برای تحقق اهدافم یاری ام می کند!

40. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: هیچ چیزی غیر از حکمت های بزرگان قلبت آرام منی کند!

41. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: شايد )اميد است( انسان به حیله ای متّسک جوید تا خودش را فریب  دهد!

42. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: دانش آموزانی از مدرسه خارج شدند که به زبان عربی سخن می گفتند! 

43. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: اگر خواستی شاگرد اول شوی، پس بیش تر بکوش!

44. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: در کارهایم به من کمک کن تا در انجام تکالیفت به تو کمک کنم! / گزينه3: دوست من دوستان را به دلیل عیب هایشان ترک نكن!

گزينه4: هرکس با سختی ها خوش بینانه رو به رو نشود، زیان می کند!

45. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه:  حرکت و توقّف رسيع او تعّجب را برمی انگیزد. 

46. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: مؤمن را چه كاربا لّذتی که دیر یا زود از بین می رود ! / گزينه2: در انجام کارهایتان سستی نکنید؛ درحاليكه شام باهوش ترین مردم در شهر هستید!

گزينه3: آیا می دانی که این حیوان تارهای صوتی ندارد و حرف منی زند؟!

47. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: بزرگرتهای قوم راهنامیان آن ها را به سوی بهرتین کارها هستند! / گزینه2: هر چه را در زندگی  با تالش خودت به دست آوری، قدرش را می دانی!

گزینه4: پیامربان خدا نشانه های روشنگِر او برای هدایت مردم آوردند!

48. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: انفجار زمین در کانال پاناما به وسیله مواد مایع قابل انفجاراخیرا به رسعت انجام گرفت.

49.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه2: او به مانند زنده ها احتیاج به هیچ غذایی ندارد! / گزینه3: شهروند به نظافت محیط زیست بسیار توجه می کند! 

گزینه4: اينچنین کشاورز تصمیم گرفت که از جوجه ها محافظت کند! 

50. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: ای کمیل خزانه داران اموال هالک شدند درحالیکه آنان زنده اند و دانشمندان باقی اند تا زمانیکه روزگار باقی 

است.
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51 . گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: من و همراهم برای خاموش کردن آتش سوزی در پارک  اقدام کردیم! / گزینه2: هنگامی که در مسابقات جهانی فوتبال موفق شدید مرا خوشحال کردید! 

گزینه3: بعضی از معلامن منتظر می شدند تا مدرسه خالی از دانش آموزان شود! 

52. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: بدان که علمی که با عمل همراه نشود، هیچ ارزشی ندارد.

53. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: هامنا مس در دستگاه های برقی به کاربرده می شود درحاليكه از رساناهای ممتازاست.

54. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: پزشک دندان های پرس کوچک را با آرامشی عجیب معاینه می کرد ولی او از معاینه ترسیده بود. / گزینه2: پرستار مالفه زن بیامری را که روی تخت دردرمانگاه 

دراز کشیده بود، عوض کرده بود! / گزینه4:این دریاچه ای است که در آن ماهی های بسیاری را می بینیم که گوشتشان مناسب برای خوردن همه مردم است!

55. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: آن کودک همیشه بازی با دوستانش را دوست ندارد.

56 . گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: سفرعلمی ما مفید بود. / گزینه3: مادرم لباس زیبایش را در جشن تولدم  پوشید. / گزینه4: برادرکوچکم را برای نوشنت تكليف هایش صدا زدم.

57. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: ای آنکه به دنیا مشغول شده است! / گزینه2: آرزوی طوالنی او را فریب داده است! / گزینه4: درحالیکه قرب، صندوقچه عمل است! 

58. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: خداوند را یاد کنید تا شام را یاد کند و به شام در سختی ها کمک مناید! 

59. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: جانانه از حق دفاع کن، اگرچه راهش دشوار باشد! 

60. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه:  کار خوب تو، شأنت را نزد مردم باال می برد! 

61. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: ماهی تیرانداز از عجیب ترین ماهیان در شکار است؛ / گزینه3: و این رها کردن کامالً شبیه رها کردن تیر است؛ / گزینه4: و بعد از این که شکار روی سطح 

آب افتاد، زنده آن را می بلعد! 

62. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه2: اهالی روستا به حضور در آن جشن، عالقه مند هستند! / گزینه3: کسی که در وعده هایش خیانت می کند، هیچ دینی ندارد!

گزینه4: کتاب سودمند شناخت تو را واقعاً زیاد می کند!

63. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: درغذایی که اسم خداوند بر آن برده نشده، هیچ برکتی نیست!

64. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: همه این کتابهای ارزشمند به یادگیرنده ارتباط دارد! 

گزینه2: پس از نوشنت انشاء، آن را به معلم داد پس او با شادمانی لبخند زد!

گزینه4: امروزبارها پس از دیدن فیلم، خاطرات مادرم از مقابل او گذشته است! 
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65. گزینه 2 پاسخ صحیح است:

گزینه1: الله نور آسامن ها و زمین است! / گزینه3: آن چراغ در شیشه ای است! / گزینه4: آن شیشه  گویی ستاره ای درخشان است!

66. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: من مطمئنم که هرکس تالش کند، به اهدافش می رسد!

67. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: این حیوان بامنک، سوت می زند و همچون انسان می خندد! / گزینه2: این درخت تنومند، از دانه ای کوچک رشد کرده است!

گزینه3: پیشنهاد تو قبول منی شود؛ زیرا آن به زیان رشکت منجر می شود!

68. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: آیا بش ازباکرتی نورانی، برای روشن کردن شهرها کمک می گیرد؟!

69. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: زمانی که معلم درس می داد، دانش آموزان رشوع به پچ پچ  کردند! / گزینه3: غذایی که اسم خداوند بر آن برده نشود، بیامری است! 

گزینه4: این ماهی دوست دارد که شکارهای زنده را بخورد!

70. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: به كسانی كه به نسبت هايشان افتخار می كردند، گفته شد.

71. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 

گزینه2: این ها اولین آیاتی هستند که درغار حرا بر پیامرب )ص( نازل شده اند!

گزینه3:  کسانی که خواسته پروردگارشان را برآوردند و مناز بر پا داشتند!

گزینه4: دانشمندی که از دانشش سود برده می شود، از هزاران عابد بهرت است!

72. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: خدایا در انجام واجباتی که آنها را بر ما واجب کردی، ما را یاری بده!

73. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: دیدم که توجه فرزندان مان به تلویزیون زیاد شده است!

74. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: مراکز فرهنگی رشدی قابل مالحظه ای در ثبت برخی افراد از متام جهان را شاهد بوده اند.

75. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: زد و خورد می کردیم که ناگهان مدیر دخالت کرد و ما را نصیحت منود!

76. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: این خانه ها در روستای شام چه زیبا هستند! / گزینه2: از کسانی مباش که بعد از کمک کردن ، بر دیگران مّنت می گذارند!

گزینه3: قربانی هایامن را تقدیم خدایامنان می کنیم تا رضایتشان را به دست آوریم!

77. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: آیا باور می کنی که ماهی ها به رسعت روی زمین افتادند؟!

78. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: درس هایت را به خوبی بخوان تا در امتحانات پایان سال موفق شوی! / گزینه2: خرافات در دین های مردم با رسعتی چشمگیر در گذرزمان ها افزایش می یابد!

گزینه3: ای ابراهیم، آیا تو این کار را با خدایان ما کردی؟
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79. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: و برای من ياِد نيکو در آیندگان قرار بده!

80. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: گردباد اشیاء را با قدرت می کشد!

81. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: آن گربه سه بار زخمش را لیسید!

82. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: آن نویسندگان کتابی تألیف منوده اند که کلامت فارسی عربی شده را در برمی گرفت! / گزینه2: کارهای این مرد واقعاً من را متعّجب می کند )از کارهای این 

مرد خوشم می آید(؛ پس او را تشویق کن! / گزینه4: کوچک ترین پرنده روی زمین به زیبایی باال و پایین می پرد!

83. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: پدیده تولد جوجه های گنجشک را مشاهده می کردم! / گزینه2: هر کس شام را به تفرقه دعوت کند، او مزدور دشمن است!

گزینه4: این چمدان را برای بازرسی ساده ای اینجا بیاور!

84. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: مادر را با هدیه ای که به او تقدیم شد، خوشحال کردی!

85. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: موضوع عجیب این است که ماهی ها رنگ های متفاوتی دارند! / گزینه3: بر آنچه نادان می گوید، صرب کنید، زیرا او نتیجه حرفش را خواهد دید!

گزینه4: گروهی را برای شناخت پدیده ای که دلیل تشکیل آن را منی دانیم، فرستادیم!

86. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: عادت کرده بودیم که ناهارمان را ساعت دو بعد از ظهر بخوریم! / گزینه3: برادرم گفت: هشت صفحه از کتاب چهارم را دو بار خواندم!

گزینه4: آن دانش آموز دیروز از مدرسه به خانه اش آمد!

87. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: بیاموزید و اندیشه کنید وهمچون نادانان منیرید.

88. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: معلّمم از من خواست که پدر و مادرم فردا به مدرسه بیاید! / گزینه2: گربه ای دارم که زخمش را چند بار می لیسد تا بهبود یابد!

گزینه3: از خدا برای موفقیتم در درسهایم و زندگی ام یاری می جویم!

89. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: پیامربان با خرافاتی که در عقیده های مردم افزایش یافته بود، مبارزه می کردند!  / گزینه3: هنگامی که معلاّمن به کالس بازگشتند، دانش آموزان خندان را 

دیدند! / گزینه4: دوستم را در کتابخانه دیدم درحالیکه به دنبال کتاب های تاریخی می گشت! 

90. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: هنگامی که  برخشمت به آسانی چیره شدی، پس تو قوی ترین مردم هستی! / گزینه2: این ماهی بچه های خود را هنگام خطر می بلعد! 

گزینه3: پدرمان ما را مقابل تلویزیون نشاند تا فیلم جالبی را ببینیم! 

91. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: هرکس پیش از سخن گفنت بیندیشد، خطایش کم می شود!
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79. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: و برای من ياِد نيکو در آیندگان قرار بده!

80. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: گردباد اشیاء را با قدرت می کشد!

81. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: آن گربه سه بار زخمش را لیسید!

82. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: آن نویسندگان کتابی تألیف منوده اند که کلامت فارسی عربی شده را در برمی گرفت! / گزینه2: کارهای این مرد واقعاً من را متعّجب می کند )از کارهای این 

مرد خوشم می آید(؛ پس او را تشویق کن! / گزینه4: کوچک ترین پرنده روی زمین به زیبایی باال و پایین می پرد!

83. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: پدیده تولد جوجه های گنجشک را مشاهده می کردم! / گزینه2: هر کس شام را به تفرقه دعوت کند، او مزدور دشمن است!

گزینه4: این چمدان را برای بازرسی ساده ای اینجا بیاور!

84. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: مادر را با هدیه ای که به او تقدیم شد، خوشحال کردی!

85. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: موضوع عجیب این است که ماهی ها رنگ های متفاوتی دارند! / گزینه3: بر آنچه نادان می گوید، صرب کنید، زیرا او نتیجه حرفش را خواهد دید!

گزینه4: گروهی را برای شناخت پدیده ای که دلیل تشکیل آن را منی دانیم، فرستادیم!

86. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: عادت کرده بودیم که ناهارمان را ساعت دو بعد از ظهر بخوریم! / گزینه3: برادرم گفت: هشت صفحه از کتاب چهارم را دو بار خواندم!

گزینه4: آن دانش آموز دیروز از مدرسه به خانه اش آمد!

87. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: بیاموزید و اندیشه کنید وهمچون نادانان منیرید.

88. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: معلّمم از من خواست که پدر و مادرم فردا به مدرسه بیاید! / گزینه2: گربه ای دارم که زخمش را چند بار می لیسد تا بهبود یابد!

گزینه3: از خدا برای موفقیتم در درسهایم و زندگی ام یاری می جویم!

89. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: پیامربان با خرافاتی که در عقیده های مردم افزایش یافته بود، مبارزه می کردند!  / گزینه3: هنگامی که معلاّمن به کالس بازگشتند، دانش آموزان خندان را 

دیدند! / گزینه4: دوستم را در کتابخانه دیدم درحالیکه به دنبال کتاب های تاریخی می گشت! 

90. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: هنگامی که  برخشمت به آسانی چیره شدی، پس تو قوی ترین مردم هستی! / گزینه2: این ماهی بچه های خود را هنگام خطر می بلعد! 

گزینه3: پدرمان ما را مقابل تلویزیون نشاند تا فیلم جالبی را ببینیم! 

91. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: هرکس پیش از سخن گفنت بیندیشد، خطایش کم می شود!



عربی جامع کنکور انسانی

386

92. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: و عمل کننده به آنچه می گویند، باشند!

93. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: درختی را دیدم که کهنسال بود و حیوانات از بوی آن فرار می کردند! 

94. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: فقط اقوام کافر، از رحمت الهی ناامید می شوند. 

95. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: شاید خدا ما را در درسامن یاری کند و از ما در برابر بدی های حادثه ها نگهداری کند! 

96. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: شاید بردباری، ما را از رسیدن به هدف های بلندمان باز دارد! 

97. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: هرچه را که فقیران به شام هدیه می دهند، رد نکنید و آنچه را دوست ندارید به آنان ندهید! 

98. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: بعد از اخرتاع دینامیت برخی کشورها به خرید آن روی آوردند. / گزینه3: در کندن تونل ها و شكافنت کانال ها و منفجر ساخنت زمین، 

گزینه 4: پس دینامیت به رسعت در همه سمت های جهان پخش شد! 

99. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: انسان فرصت طالیی اش را در زندگی گاهی غنیمت می شامرد! 

100. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: پدرم می گوید: ای کاش فرضیه حج را ادا کنم!

101. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: و مرا نصیحت کرد به پزشکی مراجعه کنم تا روی برگه اش بنویسد!

102. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: شاید مسلامنان بزرگی خود را تکرار کنند! / گزینه2: هیچ گنجی غنی تر ازقناعت نیست! / گزینه4: به بیچارگان از آنچه که مردم منی خورند، طعام منی دهد!

103. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: از به خواب رفنِت ِخرد و زشتِی لغزش به خدا پناه می بريم!

104. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: هیچ دردی برای انسان زیان بارتر از نادانی نیست!

105. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: ما باید گردشگران را به سفر به شهر زیبایامن تشویق کنیم!

106. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: من از جغدها با کشنت بسیاری از آنها رها شدم!

107. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: سخن او انوشیروان را مجدّداً به تعجب واداشت! / گزینه2: این درخت جز بعد از ده سال میوه منی دهد! / گزینه3: آن ها نهال هایی را در ابتدای زندگی 

جدیدشان می کارند!

108. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه2: آن شاعران ایرانی در اشعارشان از واژگان عربی بهره می بردند! / گزینه3: برخی تجربیات گرچه کم هستند ولی برای ما بسیار مفیدند!

گزینه4: قبل از اینکه لباس های مناسبی بپوشید، از خانه خارج منی شوید!
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109. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: از انسانی که دیگران از زبانش می ترسند، دوری می کنم!

110. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: دشمن پیشوی می کرد در حالی که می پنداشت که شکست ما نزدیک است! / گزینه3: انسان باید از هر عبادتی جزبرای خدای متعال آزاد شود!

گزينه4: اين ماهی شكارهای زنده را بر مرده شان ترجيح می دهد!

111. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: بايد درانتخاب دوست مناسب، عمیقاً بیندیشی!

112. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: در لیست ما کهن ترین آثار باستانی کشورها ثبت شده اند!

113. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: آیا دشنام گو بدِی کارش را درک نکرده تا از آن دوری کند؟! / گزینه3: نقاشان کشور در جشنواره ای جهانی برنده شده اند!

گزینه4: نصیحت گو از تکرار کالمی که نتیجه ای ندارد، پشیامن شده بود!

114. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: کاش همه کتابها را می دیدم )ديده بودم(! / گزینه2: شاید خیر بر ما نازل می شد )شده بود(! / گزینه3: کاش امتحان متام می شد )شده بود(!          

115. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: هر مسلامنی هنگامی که این صحنه را می بینند، به آن مشتاق می شود! / گزینه3: آثار باستانی بر توجه انسان به دین را تاکید می کند!

گزینه4: گویا خشنود ساخنت همه مردم هدفی است که به دست آورده منی شود!

116. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: فرمان داده شدم که خدا را بپرستم در حالی که دین را برای او خالص گردانیده ام!

117. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: زبان گربه همواره سالح پزشکی است، / گزینه3:  پس گربه زخمش را چندین بار می لیسد تا التیام یابد

گزینه4: و با این غریزه گربه پیشگیری از بیامری ها را می شناسد!

118. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: آیا رس جغد در یک جهت حرکت می کند؟ 

119. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: كاش جوانی روزی برگردد! 

120. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: خشك شده اين ميوه از ميوه های ديگر نيكوتر است. 

121. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: پرندگان از النه هایشان فرار کردند و از حیوانات جنگل کمک خواستند!

122. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه١: پروردگارما! چیزی را که به آن توانی نداريم به ما تحمیل نکن. / گزینه٢: قطعاً زمین را بندگان شایسته من به ارث می برند.  

گزینه٤: به نیکی نخواهید رسید تا از آنچه که دوست دارید، انفاق کنید. 
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109. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: از انسانی که دیگران از زبانش می ترسند، دوری می کنم!

110. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: دشمن پیشوی می کرد در حالی که می پنداشت که شکست ما نزدیک است! / گزینه3: انسان باید از هر عبادتی جزبرای خدای متعال آزاد شود!

گزينه4: اين ماهی شكارهای زنده را بر مرده شان ترجيح می دهد!

111. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: بايد درانتخاب دوست مناسب، عمیقاً بیندیشی!

112. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: در لیست ما کهن ترین آثار باستانی کشورها ثبت شده اند!

113. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: آیا دشنام گو بدِی کارش را درک نکرده تا از آن دوری کند؟! / گزینه3: نقاشان کشور در جشنواره ای جهانی برنده شده اند!

گزینه4: نصیحت گو از تکرار کالمی که نتیجه ای ندارد، پشیامن شده بود!

114. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: کاش همه کتابها را می دیدم )ديده بودم(! / گزینه2: شاید خیر بر ما نازل می شد )شده بود(! / گزینه3: کاش امتحان متام می شد )شده بود(!          

115. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: هر مسلامنی هنگامی که این صحنه را می بینند، به آن مشتاق می شود! / گزینه3: آثار باستانی بر توجه انسان به دین را تاکید می کند!

گزینه4: گویا خشنود ساخنت همه مردم هدفی است که به دست آورده منی شود!

116. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: فرمان داده شدم که خدا را بپرستم در حالی که دین را برای او خالص گردانیده ام!

117. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: زبان گربه همواره سالح پزشکی است، / گزینه3:  پس گربه زخمش را چندین بار می لیسد تا التیام یابد

گزینه4: و با این غریزه گربه پیشگیری از بیامری ها را می شناسد!

118. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: آیا رس جغد در یک جهت حرکت می کند؟ 

119. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: كاش جوانی روزی برگردد! 

120. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: خشك شده اين ميوه از ميوه های ديگر نيكوتر است. 

121. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: پرندگان از النه هایشان فرار کردند و از حیوانات جنگل کمک خواستند!

122. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه١: پروردگارما! چیزی را که به آن توانی نداريم به ما تحمیل نکن. / گزینه٢: قطعاً زمین را بندگان شایسته من به ارث می برند.  

گزینه٤: به نیکی نخواهید رسید تا از آنچه که دوست دارید، انفاق کنید. 
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123. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: نا امید نباش بلکه تالش کن تا این نقص جربان شود! / گزینه2: برای برادر کوچکم از سفرم پیراهنی آبی آورده بودم!

گزینه٣: گربه زخمی شد و زخم خود را چند بار لیسید تا بهبود یابد! 

124. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: می توانند زندگی انسان را نجات دهند،

125.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: هرگاه مؤمن بر پروردگار خویش تكیه مناید، قدرتش زیاد می شود!

126. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: آیا بت های شکسته شده  ما را منی بینید؟

127. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه2: این ها دانش آموزانی هستند که اوقات خود را بیهوده ضایع منی کنند! / گزینه3: امام بزرگوار ما می فرماید هیچ لباسی زیباتر از سالمتی نیست!

گزینه4: کارگران این کارخانه در تولید مواد خوراکی سستی منی کنند!

128. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: پس پذیرفتند و اقدام به خاموش کردن کولرهای در کالس کردند!

129. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: قلبی که در آن چیزی از حکمت نیست مانند خانه ای خراب است، / گزینه2: پس بیاموزید و یاد دهید و بیندیشید،

گزینه4: زیرا خداوند عذرخواهی بر نادانی را منی پذیرد!

130. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: کاش مهدی در مسابقه پینگ پنگ برنده شود! / گزینه2: این روِز رستاخیز است ولی شام منی دانستید. /گزینه4: هیچ گنجی برای انسان از قناعت غنی تر نیست!

131. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: قیمة کل امرٍئ بعمله الحسن!

132. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: وقتی بادهای شدیدی بوزد شاخه های درختان حرکت می كنند پس شکسته می شوند و بر زمین سقوط می كنند! 

133. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه2: گروهی را برای شناخنت ماهی های پخش شده بفرستید! / گزینه3: از دانشگاهی فارغ التحصیل شدم که آن را مادر دانشگاه ها می نامند!

گزینه4: پافشاری بر نقاط اختالف و دشمنی جایز نیست!

134. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه:  پس تالش مکن که در زندگی  آنان را خشنود سازی!

135. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: غافل مباش چه خداوند عقل كاملی را به تو عطا كرده است!

136. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: آیا آن ها را  می بینی از نقره یا مس آفریده شده اند!

137. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه1: به کسی که در زمین است رحم کن تا آنکه در آسامن است به تو رحم مناید! / گزینه2: به آنچه گفته است بنگر و به آنکه گفته است ننگر!

گزینه4: اگر دشمنی بکارد، زیان و پشیامنی درو می کند!
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138. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزینه2: در روز بیست و یکم ماه رمضان، دو جزء از قرآن را خواندم! / گزینه3: دانشمندان مسلامن در زمینه های گوناگون پیشفت می کردند!

گزینه4: سگ می تواند صدای ساعت را از مسافت 40 مرتی بشنود!

139. گزینه 3 پاسخ صحیح است:تصحیح گزینه های نادرست

گزینه١:  قومت را از تاریکی ها به سوی روشنایی خارج کن!  گزینه٢: دانش آموز با نشاط کسی است که فرصت های خوب را غنیمت می شامرد! 

گزینه٤: منظره باغ سبز چه زیباست!

140. گزینه 3 پاسخ صحیح است:شکل درست گزینه: کسی چیزی را مخفی نکرد مگر اینکه در لغزش های زبانش آشکار شد!

141. گزينه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: در روزی از روزها، پدرش او را نزد امیرمؤمنان علیه السالم آورد!

142. گزينه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: از رحمت خدا فقط قوم کافر مأیوس می شوند. / گزينه3: می دانم که بهرتین دوستان، قدیمی ترین ایشان است!

گزينه4: شب امتحان كتابی جز کتاب عربی را مطالعه نکردم!

143. گزينه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: انسان ضعیف آفریده شده است! / گزينه3: مجرمان را با سیامی خود شناخته می شوند! / گزينه4:  آیا شرت را منی بينند که چگونه آفریده شده است؟

144. گزينه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: بررشيكت آنچه را که طاقت ندارد، هرگز تحمیل نکن!

145. گزينه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: امام علی علیه السالم پندهای ارزشمندی به فرزند خود تقدیم می كند!

146. گزينه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: طبیعت در بهار آراسته می شود و ما از متاشای آن خوشحال می شویم!

147. گزينه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: خداوند، بهشت را بر هر دروغ گوی بی رشمی حرام کرد!  / گزينه3: چه بسا سخنی كه مشکالتی را برای تو بياورد! 

گزينه4: تایر منفجر شد و چرخ یدکی نداریم!

148. گزينه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: عاملی که از علمش نفع برده می شود از هزار عابد بهرت است! / گزينه2: در زبان عربی صدها کلمه عربی شده وجود دارد! 

گزينه3: مشک عطری است که از نوعی آهو گرفته می شود! 

149. گزينه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: آيا سختی ها را در زندگی همیشه تحمل می کنی! 

150. گزينه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: خیابان ولیعرص از مهمرتين خیابان ها در تهران است! 

151. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: زبان نهنگ آبی برابر با وزن فیل بزرگی است!  / گزينه2: عنکبوت ميليون ها حشه مرّض را می کشد! 

گزينه3: ای ]خدای[ بزرگوار در این شامگاه ما را ببخش! 



تقابلی

389
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152. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه٢: پدربزرگم از روغنی طبّی استفاده می کند تا زخمش بهبود يابد! / گزينه٣: مسافت شهرما تا اینجا هفتاد و پنج کیلومرتاست! 

گزينه٤: واژه نامه دهخدا واژگان بسیاری را به فارسی دربرمی گريد! 

153. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: از اخالق های نادان، مخالفت پیش از آنکه بفهمد است! / گزينه3: از میان مردم با بهرتینشان هم نشینی کردند! 

گزينه4: از ورزشگاه به مدرسه بازگشتیم تا در کالس بنشینیم! 

154.  گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: دانش آموزان  نبايد در درس خواندن کوتاهی كنند! 

155. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: هنگامیکه جاهالن  آنان را خطاب کنند، سخن آرام می گویند!

156. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: دانش آموزی را دیدم که به رسعت به سوی کالس می رفت! / گزينه2: مقاله ای را خواندم که دوستم قبالً آن را نوشته بود! 

گزينه3: فیلمی را مشاهده کردم که مرا در فهم زیست شناسی کمک می کرد! 

157. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: امیدی به خیر شام نیست، پس بايد بر خودمان اعتامد کنیم! / گزينه2: او را ديدم که به کوچک رحم می کند و قدر بزرگ را می داند! 

گزينه3: امسال در امتحان رشکت نخواهم كرد! 

158.  گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: از این مرد ویژگی هایی دیدم که مرا به شگفتی وا می داشت! 

159.  گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: گاهی می بينيم که بعضی از افراد در کارهای دیگران جاسوسی می کنند! 

160. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: بدترین دوستان تو کسی است که  تو را به دروغ گویی دعوت کند! / گزينه2: سخن بگو تا شناخته شوی چرا که تو در زیر زبانت پنهان هستی! 

گزينه3: مدرسه نخواهد توانست امتحان را به تأخیر بیاندازد چرا که زمان محدود است! 

161.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: با مردم درمورد هر آنچه شنيدی سخن نگو، تا رستگار شوی! 

162. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: می خواهم پولهايم را از حسابم برداشت کنم!/ گزينه2: دوست دارم که حسابم را اینرتنتی پرداخت كنم! 

گزينه3: منونه هايی از همکاری اقتصادی را ذکر می کنم! 

163. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: چهل شب برای خداوند مخلص شدم؛ پس چشمه های دانش از قلبم آشکارشد!  / گزينه2: خداوند نزد خودش نود و نه جزء از رحمتش را نگاه داشت! 

گزينه3: هر هفته هفت روز دارد و پنجمین روزش، چهارشنبه است! 
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164.  گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: امیدم از غیرخدا قطع شد و به او توکل منودم! 

165.  گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: دوستم برای بسنت پنجره ها و درها اقدام كرد! 

166. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: و ما در رحمت خود وارد كن كه تو مهربان ترین مهربانان هستی. / گزينه2: به ریسامن خداوند چنگ می زنم و در همه کارها بر او توکل می كنم!

گزينه4: خداوند رسپرست کسانی است که ایامن آوردند، آن ها از تاریکی ها به سوی روشنی خارج می كند. 

167.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: با کمک مردم در حیاط مدرسه مان، کتابخانه ای ساخته شد!

168.  گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: گناهكاران با چهره شان شناخته می شوند.

169. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: خدای ما جز به اندازه توامنان کارها را بر ما تحمیل منی كند! / گزينه2: اگر با مؤمن همنشینی كنی، به توسود می رساند! 

گزينه4: آیا مردم را به نیکی امر می کنید و خودتان را فراموش می كنيد! 

170.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: رسدردی داشت پس با برادر دلسوزش نزد پزشک مراجعه کرد! / گزينه3: قرآن بر آزادی عقیده میان مسلامنان و احرتام به ادیان الهی تأکید کرد!

گزينه4: پلیس گفت: لطفا این مالفه را از این جا به آن جا بیاور!

171.  گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: و روزى که برانگيخته می شوند، رسوايم مکن!

172. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: پنج بار به کتابخانه مراجعه کردم تا کتابی خاص را بگريم! / گزينه2:عبادت ده جز است، نه جزء در طلب حالل است! 

گزينه4: کالغ بيست سال تا سی سال يا بیشرتزندگی می کند! 

173.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: آیا باور می كنی که ماهی ها به رسعت روی زمین افتادند؟!

174. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه:  باید در انتخاب دوست مناسب عمیقاً بیاندیشید.

175. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: محبوب ترين بندگان خدا برای بندگانش سودمندترین آنهاست! / گزينه3: بزرگ ترین نادانی، اغراق در ستایش و نکوهش است! 

گزينه4: خداوند برای بندگانش چیزی برتر ازعقل را تقسيم نكرده است! 

176.  گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: در حالیکه در روزهای درسی تالش می کرد! )كان در جمله اول روی بقيه فعل ها اثر می گذارد(.

177.  گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: نادان به همراهان در اداره گذرنامه ناسزا گفت و از آن ها عذرخواهی نكرد!
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164.  گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: امیدم از غیرخدا قطع شد و به او توکل منودم! 

165.  گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: دوستم برای بسنت پنجره ها و درها اقدام كرد! 

166. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: و ما در رحمت خود وارد كن كه تو مهربان ترین مهربانان هستی. / گزينه2: به ریسامن خداوند چنگ می زنم و در همه کارها بر او توکل می كنم!

گزينه4: خداوند رسپرست کسانی است که ایامن آوردند، آن ها از تاریکی ها به سوی روشنی خارج می كند. 

167.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: با کمک مردم در حیاط مدرسه مان، کتابخانه ای ساخته شد!

168.  گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: گناهكاران با چهره شان شناخته می شوند.

169. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: خدای ما جز به اندازه توامنان کارها را بر ما تحمیل منی كند! / گزينه2: اگر با مؤمن همنشینی كنی، به توسود می رساند! 

گزينه4: آیا مردم را به نیکی امر می کنید و خودتان را فراموش می كنيد! 

170.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: رسدردی داشت پس با برادر دلسوزش نزد پزشک مراجعه کرد! / گزينه3: قرآن بر آزادی عقیده میان مسلامنان و احرتام به ادیان الهی تأکید کرد!

گزينه4: پلیس گفت: لطفا این مالفه را از این جا به آن جا بیاور!

171.  گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: و روزى که برانگيخته می شوند، رسوايم مکن!

172. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: پنج بار به کتابخانه مراجعه کردم تا کتابی خاص را بگريم! / گزينه2:عبادت ده جز است، نه جزء در طلب حالل است! 

گزينه4: کالغ بيست سال تا سی سال يا بیشرتزندگی می کند! 

173.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: آیا باور می كنی که ماهی ها به رسعت روی زمین افتادند؟!

174. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه:  باید در انتخاب دوست مناسب عمیقاً بیاندیشید.

175. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: محبوب ترين بندگان خدا برای بندگانش سودمندترین آنهاست! / گزينه3: بزرگ ترین نادانی، اغراق در ستایش و نکوهش است! 

گزينه4: خداوند برای بندگانش چیزی برتر ازعقل را تقسيم نكرده است! 

176.  گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: در حالیکه در روزهای درسی تالش می کرد! )كان در جمله اول روی بقيه فعل ها اثر می گذارد(.

177.  گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: نادان به همراهان در اداره گذرنامه ناسزا گفت و از آن ها عذرخواهی نكرد!
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178. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: چرا به راستی گفتارشان، نگاه منی کنی؟ / گزينه2: نگاه می كنم به آنچه می گوید و به کسی که می گوید، نگاه منی كنم! 

گزينه4: می دانستیم که کسانی که دشمنی را می كارند زیان را درو خواهند کرد!

179.  گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: این ها برندگانی اند كه بسیار خوشحال خواهند شد!

180. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: برادرانتان را پراکنده نكنيد. / گزينه3: احرتام بگذاربه باورهای کسی که چون برادر با تو نشست وبرخاست می کند.

گزينه4: خانه خراب و قلب کسی که از عشق تهی شد به شبیه هم شده اند.

181. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: بر افروخته شدن روغن ها باعث خارج شدن گازهای آلوده كننده نخواهد گردید! / گزينه2: این ها دانه هايی اند كه در سال های آینده درختان میوه دهنده ای 

خواهند شد! / گزينه4: ای فرزندانم با چه چيزی با این رسعت از سفرتان بازگشتید!

182. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه2: و او كسی است که توبه را از بندگانش می پذیرد! / گزينه3: خدایا مرا برپا دارنده مناز قرار ده! / گزينه4: خداوند مثال هایی را برای مردم می زند!

183.  گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: از اخرتاع پیشفته برای آسان شدن کارها استفاده می كنيم!

184. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: نبايد سخن آنان تو را ناراحت کند، زیرا همه عزت  از آن خداست!/ گزينه2: من از نفسی که سیر منی شود به تو پناه می آورم!

گزينه3: بادها به سویی می وزد که کشتی ها به آن میل ندارند!

185. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: در جشنی علمی درباره علوم انسانی رشکت می کنیم!

186. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: به ناامیدی اجازه ندادم که به قلبم وارد شود. / گزينه2: هرکس از ما یاری می خواست او را یاری می کردیم.

گزينه3: دانش آموزان به موفقیت نخواهند رسيد تا اینکه تالش کنند.

187. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: نامه ای عربی با خطی واضح به معلمم می نوشتم!

188. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: خدایا مرا بر آن چه در زندگی ام می خواهم، صبور گردان!

189. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: خواهر بزرگم سه سال در دانشگاه شهرمان درس داد!

190. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: گاهی در هر سال هزاران دلفین ها کشته می شوند!

191. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: لباس هایم از چمدانم بیرون می آورم!
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192. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: معدن جایی است که از آن ذغال سنگ و هزاران مواد ارزشمند دیگر، استخراج می شود!

193. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: گاهی چشمه زندگی در تاریکی ها جستجو می شود و این بهرتین راه حل است!

194. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: تالش کن که زبانت به نرمی سخن عادت دهی تا دوستی مردم را به دست آوری!

195. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: و هركس بخواهد زبان دیگر را بفهمد پس باید واژگانش را بفهمد!

196. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: خداوند منی خواهد شام را حالت بحرانی قرار دهد. / گزينه2: ماه رمضان که قرآن درآن فرو فرستاده شد.

گزينه4: ای کسانی که ایامن آورده اید، از خدا پروا کنید و همراه راست گویان باشيد.

197. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: ماشینم حرکت منی کند، پس آن را به رسازیری انتهای خیابان منتقل كردم!

198. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: بايد بيشرت تالش  کنیم تا همواره پدر و مادرمان را شاد کنیم! / گزينه2: نبايد احدی از ما از مشکالتی که با آن ها مواجه می شویم، فرار  کند!

گزينه3: با دوستانم پیامن بستم بر اینکه در سختی های زندگی رهایشان نکنم!

199. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: همه دانش آموزان نقششان را با مهارت بازی می کردند! / گزينه2: دلفین های زیادی را دیديم که نزدیک ما با شادمانی در آب می پريدند!

گزينه4: گاهی همکالسی ام مرا به خواندن کتاب هایی پیرامون روش های تقویت حافظه نصیحت می کند!

200. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: هر که آزموده شده )آزموده( را بیازماید، برایش پشیامنی به بار می آید! 
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192. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: معدن جایی است که از آن ذغال سنگ و هزاران مواد ارزشمند دیگر، استخراج می شود!

193. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: گاهی چشمه زندگی در تاریکی ها جستجو می شود و این بهرتین راه حل است!

194. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: تالش کن که زبانت به نرمی سخن عادت دهی تا دوستی مردم را به دست آوری!

195. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: و هركس بخواهد زبان دیگر را بفهمد پس باید واژگانش را بفهمد!

196. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: خداوند منی خواهد شام را حالت بحرانی قرار دهد. / گزينه2: ماه رمضان که قرآن درآن فرو فرستاده شد.

گزينه4: ای کسانی که ایامن آورده اید، از خدا پروا کنید و همراه راست گویان باشيد.

197. گزینه 3 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: ماشینم حرکت منی کند، پس آن را به رسازیری انتهای خیابان منتقل كردم!

198. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: بايد بيشرت تالش  کنیم تا همواره پدر و مادرمان را شاد کنیم! / گزينه2: نبايد احدی از ما از مشکالتی که با آن ها مواجه می شویم، فرار  کند!

گزينه3: با دوستانم پیامن بستم بر اینکه در سختی های زندگی رهایشان نکنم!

199. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصحیح گزینه های نادرست

گزينه1: همه دانش آموزان نقششان را با مهارت بازی می کردند! / گزينه2: دلفین های زیادی را دیديم که نزدیک ما با شادمانی در آب می پريدند!

گزينه4: گاهی همکالسی ام مرا به خواندن کتاب هایی پیرامون روش های تقویت حافظه نصیحت می کند!

200. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شکل درست گزینه: هر که آزموده شده )آزموده( را بیازماید، برایش پشیامنی به بار می آید! 
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درسنامة قواعد

ماضی )گذشته(            مضارع)حال_آینده(             حروف مستقبل)س، سوف(

 

نكته: صرف یک فعل ماضی در 14 صیغه )ذهب(:

فعل

فعل امر

مضارع

امر حارض امر غائب

ماضی

فعل 
ماضی

ی
رب

ع

نكته خیلی مهم: فعل مضارع از ماضی و فعل امر 
حاضر و امر غائب از مضارع ساخته می شود.
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درسنامة قواعد

ماضی )گذشته(            مضارع)حال_آینده(             حروف مستقبل)س، سوف(

 

نكته: صرف یک فعل ماضی در 14 صیغه )ذهب(:

فعل
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مضارع

امر حارض امر غائب
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ماضی

ی
رب

ع

نكته خیلی مهم: فعل مضارع از ماضی و فعل امر 
حاضر و امر غائب از مضارع ساخته می شود.
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نكته خیلی مهم: تاء کشیده ) ت ( مختص فعل ماضی است  مانند :
َشعرْت ، رشبُت ، کَشفِت ، نصَت ، تََعلَّمْت ، إنَتصَت ، ...............

نكتۀ ترجمه:فعل ماضی را به صورت گذشته ساده ) ماضی ساده ( و ماضی نقلی ترجمه می کنیم: 
َجلََس : نشست ، نشسته است                              َشَعروا :                                 َخرَجُتام: 

: نََصُت :                                                           جاءْت :                                   لَِعبنُتَّ

طرز ساخت فعل مضارع : 

 الف( اضافه کردن حروف مضارعه ) أ تـ یـ ن ( یا ) تـیـنـا  ( به اول فعل

 ب( اضافه کردن ضمه ـُ  به آخر فعل های شامره ) 1،4،7،13،14 ( و اضافه کردن ) ان ، ون ، ن ، ین ( به سایر فعل ها 

نكته: صرف یک فعل مضارع در 14 صیغه )ذهب(:

فعل 
مضارع

درسنامۀ قواعد
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نكتۀ ترجمه:در ترجمه فعل مضارع ، از  ) می  +  بن مضارع (  استفاده می کنیم : 
تَدَرسیَن:تَحُصداِن :یَنُصوَن : یاری می کنند

الیَتَعُب:نَجلُِس:یَحَفظَن:

أصَدُق:یُسافراِن:تَنَجحیَن :

                     حارض) مخاطب ( : از 6 صیغه مخاطب فعل مضارع ساخته می شود .

فعل امر 

               غائب ) امر بالم ( : از 8 صیغه غائب و متکلم ساخته می شود .

طرز ساخت فعل امر حارض: از 6 صیغه مخاطب فعل مضارع ساخته می شود بدین صورت:

 حرف مضارعه ) تـ ( را از اول فعل حذف می کنیم و به جای آن همزه)أ( اضافه می کنیم. 

 اگر آخر مضارع ، ضمه ـُ داشت آن را ساکن ـْ می کنیم؛ اگر )ن( داشت آن را حذف می کنیم بجز صیغه جمع مؤنث مخاطب )12(

 برای تعیین حرکت همزه ، به حرف دوم اصلی ریشه فعل توجه می کنیم: 

أُفُعل:⇦همزه را ضمه می دهیم⇦اگر ضمه داشت

إِفَعل یا فِعل:⇦همزه را کسه می دهیم⇦اگر فتحه یا کسه داشت

نكته: صرف یک فعل امر در 6 صیغه 
مخاطب)ذهب(:

امر
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نكتۀ ترجمه:در ترجمه فعل مضارع ، از  ) می  +  بن مضارع (  استفاده می کنیم : 
تَدَرسیَن:تَحُصداِن :یَنُصوَن : یاری می کنند

الیَتَعُب:نَجلُِس:یَحَفظَن:

أصَدُق:یُسافراِن:تَنَجحیَن :

                     حارض) مخاطب ( : از 6 صیغه مخاطب فعل مضارع ساخته می شود .

فعل امر 

               غائب ) امر بالم ( : از 8 صیغه غائب و متکلم ساخته می شود .

طرز ساخت فعل امر حارض: از 6 صیغه مخاطب فعل مضارع ساخته می شود بدین صورت:

 حرف مضارعه ) تـ ( را از اول فعل حذف می کنیم و به جای آن همزه)أ( اضافه می کنیم. 

 اگر آخر مضارع ، ضمه ـُ داشت آن را ساکن ـْ می کنیم؛ اگر )ن( داشت آن را حذف می کنیم بجز صیغه جمع مؤنث مخاطب )12(

 برای تعیین حرکت همزه ، به حرف دوم اصلی ریشه فعل توجه می کنیم: 

أُفُعل:⇦همزه را ضمه می دهیم⇦اگر ضمه داشت

إِفَعل یا فِعل:⇦همزه را کسه می دهیم⇦اگر فتحه یا کسه داشت

نكته: صرف یک فعل امر در 6 صیغه 
مخاطب)ذهب(:

امر
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 فعل امر غائب ) امر بالم (: از 6 صیغه غائب و 2 صیغه متکلم فعل مضارع ساخته می شود بدین صورت :

 به اول فعل مضارع حرف جازمه ) لـِ ( اضافه می شود .

اگر آخر مضارع ، ضمه ـُ داشت آن را ساکن ـْ  می کنیم؛ اگر ) ن ( داشت آن را حذف می کنیم بجز صیغه جمع  مؤنث غائب )6(

نكته: صرف فعل امرغائب در 6 صیغه غائب و 2 
َهُب(:

َ
صیغه متكلم )ذ

نكتۀ ترجمه:فعل ماضی را به صورت گذشته ساده ) ماضی ساده ( و ماضی نقلی ترجمه می کنیم: 
َجلََس : نشست ، نشسته است                              َشَعروا :                                 َخرَجُتام: 

: نََصُت :                                                           جاءْت :                                   لَِعبنُتَّ

در ترجمه فعل امر غائب از پیشوند )باید( همراه فعل مضارع التزامی )بـ( استفاده می شود.

   یَْذَهُب  لِیَْذَهْب ) باید برود (  یَْعبُدوَن لِیَعبُدوا ) باید عبادت کنند(
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                             مثبت: ذهبَت ) رفتی (                 قرأتُنَّ ) خواندید (                       شاهدوا ) دیدند (

برای منفی کردن فعل ماضی ، از حرف )ما( استفاده می شود که فقط معنای فعل ماضی را منفی می کند  فعل ماضی    
      اما در شکل فعل هیچ تغییری منیدهد .                                       

                          منفی: ما ذهبَت ) نرفتی (            ما قرأتُنَّ ) نخواندید (                    ما شاهدوا ) ندیدند ( 

                                     مثبت: یَْذَهُب ) می رود (             تَْجتَِهدوَن ) تالش می کنید (            یَْکتنُْبَ ) می نویسند (

فعل مضارع   منفی: الیَذَهُب ) منی رود (            التَجتَِهدوَن ) تالش منی کنید (          الیَکتنَُب ) منی نویسند ( 

                                 نهی: ال یَذَهْب )نباید برود (          التَجتَِهدوا ) تالش نکنید (               الیَکتنَُب ) نباید بنویسند ( 

نكتۀ:        )نفی(: فقط معنای فعل مضارع را نفی می کند و هیچ تغییری در شكل ظاهری فعل ایجاد نمی کند. 
حرف ال         

)نهی(: آخر فعل مضارع را مجزوم )ساکن( می کند و معنا ا به امر منفی تغییر می دهد.

نكته مهم: ال نفی و ال نهی بر سر 14 صیغه مضارع می آیند.

رصف صیغه فعل در کنکور:

للغائبة: مفرد مؤنث غائب )4( للغائب: مفرد مذکر غائب )1(                    

للغائبتیِن: مثنی مؤنث غائب )5( للغائبیِن: مثنی مذکر غائب )2(                  

للمتکلم وحده: من )13( للغائبات: جمع مؤنث غائب )6(                        للغائبي: جمع مذکر غائب )3(                   

للمتکلم مع الغیر: ما )14( للمخاطبة: مفرد مؤنث مخاطب )10(                 للمخاطب: مفرد مذکر مخاطب )7(             

للمخاطبتیِن: مثنی مؤنث مخاطب )11( للمخاطبیِن: مثنی مذکر مخاطب )8(           

للمخاطبات: جمع مؤنث مخاطب )12( للمخاطبیَن: جمع مذکر مخاطب )9(           

ما)نفی(
ال )نفی و نهی(
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                             مثبت: ذهبَت ) رفتی (                 قرأتُنَّ ) خواندید (                       شاهدوا ) دیدند (

برای منفی کردن فعل ماضی ، از حرف )ما( استفاده می شود که فقط معنای فعل ماضی را منفی می کند  فعل ماضی    
      اما در شکل فعل هیچ تغییری منیدهد .                                       

                          منفی: ما ذهبَت ) نرفتی (            ما قرأتُنَّ ) نخواندید (                    ما شاهدوا ) ندیدند ( 

                                     مثبت: یَْذَهُب ) می رود (             تَْجتَِهدوَن ) تالش می کنید (            یَْکتنُْبَ ) می نویسند (

فعل مضارع   منفی: الیَذَهُب ) منی رود (            التَجتَِهدوَن ) تالش منی کنید (          الیَکتنَُب ) منی نویسند ( 

                                 نهی: ال یَذَهْب )نباید برود (          التَجتَِهدوا ) تالش نکنید (               الیَکتنَُب ) نباید بنویسند ( 

نكتۀ:        )نفی(: فقط معنای فعل مضارع را نفی می کند و هیچ تغییری در شكل ظاهری فعل ایجاد نمی کند. 
حرف ال         

)نهی(: آخر فعل مضارع را مجزوم )ساکن( می کند و معنا ا به امر منفی تغییر می دهد.

نكته مهم: ال نفی و ال نهی بر سر 14 صیغه مضارع می آیند.

رصف صیغه فعل در کنکور:

للغائبة: مفرد مؤنث غائب )4( للغائب: مفرد مذکر غائب )1(                    

للغائبتیِن: مثنی مؤنث غائب )5( للغائبیِن: مثنی مذکر غائب )2(                  

للمتکلم وحده: من )13( للغائبات: جمع مؤنث غائب )6(                        للغائبي: جمع مذکر غائب )3(                   

للمتکلم مع الغیر: ما )14( للمخاطبة: مفرد مؤنث مخاطب )10(                 للمخاطب: مفرد مذکر مخاطب )7(             

للمخاطبتیِن: مثنی مؤنث مخاطب )11( للمخاطبیِن: مثنی مذکر مخاطب )8(           

للمخاطبات: جمع مؤنث مخاطب )12( للمخاطبیَن: جمع مذکر مخاطب )9(           

ما)نفی(
ال )نفی و نهی(
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1. آمدن حروف )) قد ، سـ ، سوف ، لن ، أن ، مل ، ملّا (( در اول کلمه

2. آمدن تاء کشیده ساکن )) ْت (( در آخر کلمه            

3. آمدن ضامیر )) َت ، ُتا ، تُم ، ِت ، تُنَّ ، ُت (( در آخر کلمه 

ضمیرتعدادجنسنوعشامره
ترجمه 

فارسی
صیغهمضارعماضی

امر حارض

)مضارع(

امر غائب

)مضارع(

ال نفی

)مضارع(

ال نهی

)مضارع(

1

غائب

مذکر

ال یَفعْلال یَفعُللَِیفَعْل-للغائبیَفعُلَفَعَلاوهومفرد

ال یَفعالال یَفعالِنلَِیفَعال-للغائبیِنیَفعالِنَفَعالآن دوهاممثنی2

ال یَفعلواال یَفعلوَنلَِیفَعلوا-للغائبیَنیَفعلوَنَفَعلواآنهاهمجمع3

4

مؤنث

ال تَفعْلال تَفعُللَِتفَعْل-للغائبةتَفعُلَفَعلَْتاوهیمفرد

ال تَفعالال تَفعالِنلَِتفَعال-للغائبتیِنتَفعالِنَفَعلَتاآن دوهاممثنی5

الیَْفَعلَْنال یَْفَعلَْنلَِیفَعلَن-للغائباتیَْفَعلَْنَفَعلَنآنهاهنَّجمع6

7

مخاطب

مذکر

ال تَفعْلال تَفعُل-إفَعْلللمخاطبتَفعُلَفَعلَتتوأنَتمفرد

ال تَفعالال تَفعالُن-إفَعالللمخاطبیِنتَفعالُنَفَعلتامشام دو تاأنتاممثنی8

ال تَفعلواال تَفعلوَن-إفَعلواللمخاطبیَنتَفعلوَنَفَعلُتمشامأنتمجمع9

10

مؤنث

ال تَفعلیال تَفعلیَن-إفَعلیللمخاطبةتَفعلیَنَفَعلِتتوأنِتمفرد

ال تَفعالال تَفعالِن-إفَعالللمخاطبتیِنتَفعالِنَفَعلتامشام دو تاأنتاممثنی11

ال تَْفَعلَْنال تَْفَعلَْن-إفَعلَنللمخاطباتتَْفَعلَْنَفَعلنُتَّشامأننُتَّجمع12

13

متکلم
مذکر و 

مؤنث

ال أفعْلال أفعُلأِلفَعْل-للمتکلم وحدهأفعُلَفَعلُتمنأنامفرد

نَفعُلَفَعلْنامانحنمثنی جمع14
للمتکلم مع 

الغیر
ال نَفعْلال نَفعُللَِنفَعْل-

جمع بندی

نشانه های
 فعل:
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 نشانه های اسم: 

1. داشنت الـ : الکتاب ، الّشجرة ، املسلمون ، ....  

2. داشنت تنوین ــًــٍـــٌ : کتاٌب ، شجرًة ، قلامً ، محمٍد ، ......

3. داشنت ة تأنیث : شجرة ، مدرسة ، منضدة ، .  ))ت(( نشانه فعل ماضی است : ذهبْت ، کشفَت ، تکلّمِت ، شاهدُت 

4. بعد از حرف جر اسم می آید : إلی بیٍت ، بربٍّ ، فی املدرسِة ، کجنٍة ، .......

َسم(، بـ ، لـ ، َک ، ...
َ
، حّتی، و )ق حروف جر: من، َعن، علی، إلی، فی، ُربَّ

5. منادا واقع شدن : یا الله ، یا معلّم ، یا محمد ، .....          

6. مضاف واقع شدن : رسول الله ، امیر املؤمنین ، .........

                                                                            

                      مذکر: اسمی است که بر جنس نَر داللت کند: محمد ، سعید ، أب ، أخ ، إبن ، َعّم ، تلمیذ ، معلّم ، ثَور ، دیک  

مؤنث: اسمی است که بر جنس ماده داللت کند: مریم ، فاطمة ، اُّم ، اُخت ، بنت ، تلمیذة ، معلّمة ، بقرة ، دجاجة
 اسم      

                                            نشانه های مؤنث   ) ة ،  ٰی  ، اء (  :    شجرة، فاطمة ، ُکبرٰی، َزْهراء، َصنعاء  

ّهامة... .
َ

مة، ف
ّ

ّعالة( اسم مبالغه، نشانه مونث نیست: َعال
َ

نكته:   ة در وزن )ف
خ: مذکر

َ
        ة  درآخر اسم های جمع مكسر، نشانه مؤنث نیست: ِاْخَوة: مفرد = ا

)ٰی  -  اء ( به رشطی که نشانه مؤنث است که جزء سه حرف اصلی کلمه نباشد: کرُبٰی، ُسْعدٰی، َصْحراء، َحْمراء ...

بنابراین کلامتی همچون: الَفتٰی ، ماء ، ِشفاء ، بَقاء ، َدواء .... مؤنث نیستند.

                                                                            مذکر

اسم

 مذکر و
مؤنث
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 نشانه های اسم: 

1. داشنت الـ : الکتاب ، الّشجرة ، املسلمون ، ....  

2. داشنت تنوین ــًــٍـــٌ : کتاٌب ، شجرًة ، قلامً ، محمٍد ، ......

3. داشنت ة تأنیث : شجرة ، مدرسة ، منضدة ، .  ))ت(( نشانه فعل ماضی است : ذهبْت ، کشفَت ، تکلّمِت ، شاهدُت 

4. بعد از حرف جر اسم می آید : إلی بیٍت ، بربٍّ ، فی املدرسِة ، کجنٍة ، .......

َسم(، بـ ، لـ ، َک ، ...
َ
، حّتی، و )ق حروف جر: من، َعن، علی، إلی، فی، ُربَّ

5. منادا واقع شدن : یا الله ، یا معلّم ، یا محمد ، .....          

6. مضاف واقع شدن : رسول الله ، امیر املؤمنین ، .........

                                                                            

                      مذکر: اسمی است که بر جنس نَر داللت کند: محمد ، سعید ، أب ، أخ ، إبن ، َعّم ، تلمیذ ، معلّم ، ثَور ، دیک  

مؤنث: اسمی است که بر جنس ماده داللت کند: مریم ، فاطمة ، اُّم ، اُخت ، بنت ، تلمیذة ، معلّمة ، بقرة ، دجاجة
 اسم      

                                            نشانه های مؤنث   ) ة ،  ٰی  ، اء (  :    شجرة، فاطمة ، ُکبرٰی، َزْهراء، َصنعاء  

ّهامة... .
َ

مة، ف
ّ

ّعالة( اسم مبالغه، نشانه مونث نیست: َعال
َ

نكته:   ة در وزن )ف
خ: مذکر

َ
        ة  درآخر اسم های جمع مكسر، نشانه مؤنث نیست: ِاْخَوة: مفرد = ا

)ٰی  -  اء ( به رشطی که نشانه مؤنث است که جزء سه حرف اصلی کلمه نباشد: کرُبٰی، ُسْعدٰی، َصْحراء، َحْمراء ...

بنابراین کلامتی همچون: الَفتٰی ، ماء ، ِشفاء ، بَقاء ، َدواء .... مؤنث نیستند.

                                                                            مذکر

اسم

 مذکر و
مؤنث
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       مفرد 

اسم      مثنی: اِن ، یِن                     مذکر سامل : وَن ، ین َ
                       جمع        مؤنث سامل: ات

مکّس ) تکسیر(                                                                

  اسم مفرد: اسمی است که بر یک نفر یا یک شیء داللت کند: کتاب، شجرة، باب، سیارة

  اسم مثنی: اسمی است که بر دو نفر یا دو شیء داللت کند و با افزودن ))اِن ، یِن(( به آخر اسم مفرد ، ساخته می شود:
 

 مثنی هستند اما در اصل ردیف اول: مفرد و ردیف دوم: جمع مكسر هستند. )حفظ کنید( 
ً
نكته: کلمات زیر ظاهرا

 
فران، َطَیران، ایمان، احسان، ُسلطان، ُبرهان، ُخسران، فرمان، َجوعان،

ُ
          َرَمضان، َجَریان، َدَوران، غ

            رحمان، عطشان، میادین، بساتین، شیاطین، قوانین، مضامین، مساکین، مجانین، موازین، سالطین، براهین

 جمع: اسمی است که بر بیش از دو نفر یا دو شیء داللت کند و به 3 قسمت تقسیم می شود: 

 الف: جمع مذکر سامل: جمعی است که برای مردان و صفت آنها بکار می رود و با افزودن ))وَن ، یَن(( به آخر اسم مفرد، ساخته می شود.

                موارد زیر مونث معنوی هستند: 
م، ...

ُ
خت، بنت، ا

ُ
1. نام مخصوص زنان: زینب، مریم، نرجس، فاطمه، ا  

2. نام شهرها و کشورها و قبایل: ایران، طهران، بانه، قریش، ...  
ن، َعین، ِکتف، َکّف، ...

ُ
ذ

ُ
3.اغلب اعضای زوج بدن: ِرجل، َید، أ  

4. کلمات زیر به صورت سماعی مؤنث هستند:  
       َشمس، أرض، َنفس، دار، َسماء، جهّنم، نار، ِبئر، َحرب، ریح، عصا، فأس ... .

 مفرد
 مثنی
جمع
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 ب: جمع مؤنث سامل: جمعی است که با اضافه کردن ))ات(( به مفرد مؤنث ساخته می شود :

        مؤمنة   مؤمنات           معلّمة  معلاّمت             نِعمة  نَِعامت            تلمیذة  تلمیذات

       شجرة  .............             ساعة .............              مسلمة ................      جلسة ................

 ج: جمع مکس : جمعی است قاعده خاصی ندارد و سامعی است : 

       کتاب   کُتُب                یوم   أیّام                        بَحر   ِبحار                ماء  میاه 

        َشَجر   أشجار               غراب   غربان                  لباس   ألبسة              طعام  أطعمة

فعال جزء وزن های جمع مكسر است: أنصار، أقسام، أجسام ، أموات .....  
َ
نكته: وزن أ

              وزن إفعال جزء مصادر ابواب مزید است: إکرام، إحسان، إنشاء، إنذار، ..... 

       

                     

نكته: کلمات زیر به ظاهر جمع مذکر سالم اند اما در اصل جمع مكسر هستند. )حفظ کنید(        
   میادین، بساتین، شیاطین، قوانین، مضامین، مساکین، مجانین، موازین، سالطین، براهین، غصون، فنون، متون، دیون

نكته: هر کلمه ای که »ات« داشته باشد ، جمع مؤنث سالم است بجز 4 کلمه زیر که جمع مكسر هستند. 

أصوات، أموات، أبیات، أوقات

مثنی: أخواِن- أخویِن
 أب 

مثنی: أخواِن- أخویِن                                  
أخ 

جمع مکس: إخوان- إخوة                                                جمع مکسر: آباء
     

ون: مرفوع
اسم جمع مذکر سامل

اِن: مرفوع                                   
اسم مثنی

  
یِن: منصوب و مجرور              یَن: منصوب و مجرور

                

َ ، أنا ، نَحُن                                  منفصل: منفصل مرفوعی: ُهَو ، ُهام ، ُهم ، هَی ، ُهام ، ُهنَّ ، أنَت ، أنُتام ، أنُتم ، أنِت ، أنُتام ، أننتُّ

ضمیر                            

                 1. متصل به فعل ) شناسه فارسی(: ا ، و ، َن ، َت ، مُتا ، تُم ، ِت ، مُتا ، تُنَّ ، ُت ، ی ، نا 

                                  متصل    2. متصل به فعل ، اسم و حرف: ه ، ُهام ، ُهم ، ها ، ُهام ، ُهنَّ ، َک ، کُام ، کُم ، ِک ، کُام ، کُنَّ ، ی ، نا   

                 

ضامیر
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 اول می آیند و مبتدا هستند. ) مبتدا همیشه مرفوع است (
ً
نكات ضمایر: ضمایر منفصل مرفوعی: غالبا

.    /    انِت مشاغبة.
ٌ

                         هم مسرورون.  /    أنا تلمیذ
متصل به فعل ) شناسه فارسی(:  1. اگر به فعل معلوم بچسبند  فاعل                                  مثال: کتبَت - شربُت
                                                                    2. اگر به فعل مجهول بچسبند  نائب فاعل                    مثال: ُمِنعنا - ُضِربتم

                                                                    3. اگر به افعال ناقصه بچسبند  اسم فعل ناقصه          مثال: کانوا - أصبحِت
متصل به فعل، اسم و حرف:          1. اگر به فعل بچسبند  مفعول به )مفعول(                    مثال: َوضعُته - أجلسَک

                                                                    2. اگر به اسم بچسبند  مضاف الیه                                 مثال: سیارتی - حاسوبکم 
                                                                    3. اگر به حرف بچسبند  مجرور به حرف جر                 مثال: علّی - فیها 

 

نكته :انواع ضمیر»نا« و نقش آن:

        1( ضمیر»نا« همراه فعل مضارع و فعل امر همیشه متصل منصوبی و نقش آن مفعول به و منصوب است.
منا )به مایاد بده(

ِّ
خِبرنا )به ما خبر بده( / َعل

َ
منا )به ما می آموزد( / ا

ِّ
         ینُصرنا )مارایاری می کند( / ُیعل

        2( ضمیر»نا« همراه فعل ماضی اگر ماقبل »نا« ساکن ْــ باشد متصل مرفوعی ونقش آن فاعل و مرفوع است. 
         َنَصْرنا )یاری می کنیم( 

         3( اگر ماقبل آن متحرک )➖( باشد همیشه متصل منصوبی ونقش آن مفعول به و منصوب است. َنَصَرنا )یاری   کردمارا(

                                                      

اسم اشاره: عبارت است از اسمی که بر چیز معینی داللت کند و بر سه قسم است: نزدیک، دور، مکانی.

                  

معنی مؤنث   مذکر

این

این دو )این ها(

 این ها )اینان( 

هذه

هاتاِن

هاتیِن

هؤالِء

هذا

هذاِن

 هذیِن 

هؤالِء

مفرد: 

مثنی: 

جمع :

اسم اشاره نزدیک:   
           

   

                                                           

معنی مؤنث مذکر

آن

    آن ها، آنان

تلک

أولئَک

ذلک

أولئَک 

مفرد: 

جمع :

                                              

اسم اشاره دور:     

معنی

اینجا

    آنجا

ُهنا

ُهناَک

اسم اشاره مکانی:    
                 

اسم
اشاره

َُ
َ
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ـ " باشد، اسم اشاره با )اسم الـ دار( یک کلمه محسوب 
ْ
نكته: اسم بعد از اشاره )مشار الیه(، اگر دارای " ال

می شوند ) چسب ( و خود اسم اشاره بصورت مفرد )این» نزدیک«، آن»دور«( ترجمه می شود، حتی اگر
 اسم اشاره مثنی یا جمع باشد:

 هذا الطالُب ُمجتهٌد.  این دانش آموز، تالشگر است.

 هذاِن الطالباِن ُمجتهداِن.    این دو دانش آموز ) این دانش آموزان (، تالشگر هستند.  

 هؤال   ِء الطُاّلُب ُمجتهدوَن.    این دانش آموزان، تالشگر هستند.

ـ " نباشد، اسم اشاره و اسم الـ دار هردو کلمه 
ْ
نكته: اما اگر اسم بعد از اسم اشاره )مشار الیه(، دارای " ال

جداگانه حساب می شوند و اسم بعد اسم     اشاره مشار الیه نیست )خبر است( و اسم اشاره طبق صیغه خود 
)مفرد، مثنی، جمع( ترجمه می شود:

هذا طالٌب ُمجتهٌد.           این دانش آموز تالشگری است

هذاِن طالباِن ُمجتهداِن.     این ها )این دو( دانش آموز تالشگری است

هؤال   ِء طُاّلٌب ُمجتهدوَن.     این ها دانش آموزان تالشگری است
 

اسم موصول بر دو نوع است: عام و خاص
الف( اسم موصول عام: اسمی است که برای مذکر یا مؤنث/ مفرد و مثنی و جمع مشرتک است و به صورت یکسان به کار می رود و عبارتند از:

                     1. َمْن:  کسی که، کسانی که )برای انسان(

                     2. ما:  چیزی که، چیزهایی که، آنچه )برای غیرانسان(

ب( اسم موصول خاص: اسمی است که برای مذکر یا مؤنث/ مفرد و مثنی و جمع به صورت جداگانه به کار می رود و عبارتند از : 

 
معنی مؤنث مذکر

کسی که: که

    کسانی که :که

ألّتي

ألاّليت

ألّذي

أَلّذیَن 

مفرد: 

جمع :

                      

                                                                                                                                                                                                                         

نكته ترجمه:در ترجمه اسم موصول خاص بدین صورت عمل می کنیم:
ـ دار  قرار گیرد معنی " که" را می دهد و نقش صفت را می گیرد. 

ْ
 A( اگر اسم موصول خاص بعد از اسم ال

ـ دار  قرار نگیرد یا در اول جمله بیاید به معنی »کسی که، کسانی که « است.
ْ
 B( اگر اسم موصول خاص بعد از اسم ال

َذَهْبُت إلی املَْسِجِد ألّذی ُقرَْب َمْدرسِتنا.  به مسجدی که نزدیک مدرسه مان بود رفتم

أْصحاُب النّبی)ص( ألَذیَن شاَهدوا هذا املَْنظَر َغضُبوا.  یاران پیامرب که این صحنه را دیدند عصبانی شدند

جاَء اَلّذی َعرَْفناُه.  آمد کسی که او را می شناختیم   

ألّذیَن یَْنَجحوَن يف حیاتِهم... .  کسانی که در زندگی شان موفق می شوند.

 

اسم
موصول
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اسم
موصول
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اعداد اصلی و ترتیبی: 

 عدد اصلی برای شامرش اشیاء به کار می روند: یک ، دو ، سه ، .....	

 عدد ترتیبی برای بیان رتبه به کار می روند: اول )اولین(، دوم )دومین(، سوم )سومین( .....	

دد
ع

رد
مف

ی
صل

عرشتسعمثانیسبعسّتخمساربعثالثاثـنانواحدمذکرا

عرشةتسعةمثانیةسبعةسّتةخمسةاربعةثالثةاثـنتانواحدةمؤنث

ی
تیب

تر

العارشالتاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانیاالولمذکر

العارشةالتاسعةالثامنةالسابعةالسادسةالخامسةالرابعةالثالثةالثانیةاالُولیمؤنث

ب
رک

م

ی
صل

ا

ثالثة اثنی عرشأحدعرشمذکر
خمسة اربعة عرشعرش

ــــتسعة عرشمثانیة عرشسبعة عرشستة عرشعرش

إحدی مؤنث
عرشة

اثنتی 
عرشة

ثالث 
خمس اربع عرشةعرشة

ــــتسع عرشةمثانی عرشةسبع عرشةست عرشةعرشة

ی
تیب

تر

الحادی مذکر
عرش

الثانی 
عرش

الثالث 
الخامس الرابع عرشعرش

عرش
السادس 

ــــالتاسع عرشالثامن عرشالسابع عرشعرش

الحادیة مؤنث
عرشة

الثانیة 
عرشة

الثالثة 
عرشة

الرابعة 
عرشة

الخامسة 
عرشة

السادسة 
عرشة

السابعة 
التاسعة الثامنة عرشةعرشة

ــــعرشة

ود
عق

ی
صل

ا
ــــتسعونمثانونسبعونسّتونخمسوناربعونثالثونعرشونـــــمذکر

ــــتسعونمثانونسبعونسّتونخمسوناربعونثالثونعرشونـــــمؤنث

ی
تیب

تر

ــــالتسعونالثامنونالسبعونالسّتونالخمسوناالربعونالثالثونالعرشونـــــمذکر

ــــالتسعونالثامنونالسبعونالسّتونالخمسوناالربعونالثالثونالعرشونــــمؤنث

ف
طو

مع

ی
صل

ا

واحد مذکر
وعرشون

اثنین و 
عرشون

ثالث 
وعرشون

أربع و 
عرشون

خمس و 
عرشون

سّت و 
عرشون

سبع و 
عرشون

مثانی و 
عرشون

تسع و 
ــــعرشون

واحدة مؤنث
وعرشون

اثنتین 
عرشون

ثالثة و 
عرشون

أربعة و 
عرشون

خمسة و 
عرشون

ستة و 
عرشون

سبعة و 
عرشون

مثانیة و 
عرشون

تسعة و 
ــــعرشون

ی
تیب

تر

االّول و مذکر
عرشون

الثانی و 
عرشون

الثالث و 
عرشون

الرابع و 
عرشون

الخامس و 
عرشون

السادس و 
عرشون

السابع 
وعرشون

الثامن و 
عرشون

التاسع و 
ــــعرشون

االولی و مؤنث
عرشون

الثانیة و 
عرشون

الثالثة 
وعرشون

الرابعة و 
عرشون

الخامسة و 
عرشون

السادسة و 
عرشون

السابعة و 
عرشون

الثامنة 
وعرشون

التاسعة و 
ــــعرشون

اعداد و
حسابات
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تعریف معدود: کلمه ای که همراه عدد می آید.  پنج کتاب – ده عینک – دو کامیون – سی و هفت مورچه – هزار کارگر ..................

معدود عدد 1 و 2 نقش صفت دارد پس کامالً شبیه عدد و همیشه عدد بعد از معدود آورده می شود.

مثال: بقرٌة واحدٌة   /   حاسوباِن اثناِن  /   کاتباً واحداً   /  حامریِن اثنیِن   /   طالبتیِن اثنتیِن

معدود اعداد 3 الی 10 به صورت جمع و مجرور )ـِ  ـٍ  یَن( و همیشه معدود بعد از عدد می آید .

عدد مذکر عدد مؤنث، معدود مؤنث عدد و معدود از نظر مذکر و مؤنث برعکس هستند، معدود مذکر

مثال: خمسُة اقالٍم  /  ثالُث جلساٍت  /  تسُع صلواٍت  /  عشةُ ُ اصابعٍ  /  ستُة مسلمیِن  /  سبعُة عیوٍن

معدود اعداد 11 و 12 به صورت مفرد و منصوب ) ًة   اً ( و همیشه معدود بعد از عدد می آید . 

عدد مؤنث عدد مذکر، معدود مؤنث عدد و معدود از نظر مذکر و مؤنث یکسان هستند ، معدود مذکر

مثال: أحد عَش کوکباً  /  إحدی عشَة العبًة   /   اثنا عَش إماماً  /      اثنتا عشَة شجرًة

نكته: از میان اعداد اصلی عدد یک بر وزن »فاِعل » می آید و بقیه اعداد وزن خاصی ندارند و سماعی هستند.
علی( بر وزن " فاِعل " نمی آید و بقیه بر وزن 

ُ
ولی)ف

ُ
از میان اعداد ترتیبی فقط عدد أّول )أفَعل( – ا           

                 "فاِعل"هستند. )اعداد اصلی 1 و 2، همه اعداد ترتیبی نقش صفت دارند.(
اعداد اصلی )شمارشی( بدون " ألـ " هستند ولی اعداد ترتیبی و کلمه قبل از آنها دارای " ألـ " هستند .           

اعداد اصلی 1 و 2 )واحد، اثنین( را می توان حذف کرد بدون اینكه در معنی اثر داشته باشد.           
 و قلمین اثنین امس: دیروز یک کتاب و دو قلم را خریدم.

ً
 واحدا

ً
مثال: اشتریُت کتابا           

 و قلمین امس: دیروز یک کتاب و دو قلم را خریدم.
ً
اشتریُت کتابا           

25 = 12 + 13 اثنا َعرَشَ زائد ثالثة َعرَشَ یُساوی َخمسة و عرشیَن.+زائد

45 = 33 − 78مثانیة و َسبعون ناقص ثالثة و ثالثین یُساوی َخمسة و أربعیَن.ـناقص

16 = 13 × 7ثالثة َعرَشَ فی َسبَعة یُساوی واحداً و تسعیَن.×رضٌب فی / فی

.÷تقسیم علی / علی 16 = 4 ÷ 64أربعة و سّتون تقسیم علی أربعة یُساوی ِستَّة َعرَشَ

عدد و معدود 1 و2

عدد و معدود 3 تا 10

عدد و معدود 11 و 12

حسابات )العملیات الحسابّیه(

رابطه عدد و معدود در اعداد 1 الی 12
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         مجرد ) 3 حرفی (: فعلی است که ریشه اصلی آن ٣ حرف باشد و حرف زائد نداشته باشد: 

                           َجلََس ، نََصَْت، کََتبوا ، نرََشَتا ، .....

فعل ثالثی   مزید )4،5،6 حرفی(: فعلی است که ریشه اصلی آن عالوه بر 3 حرف ، 1 یا 2 یا 3 حرف زائد داشته باشد: 
                               أجلََس، َعلََّم ، یُجاِهدوَن، إسَتعَمَل ، .....

                                                

نكته: فعل ثالثی مزید، از 8 باب تشكیل شده است بنابراین هر فعلی که در یكی از این 8 باب قرار 
گیرد ثالثی مزید است در غیر این صورت ، ثالثی  مجرد خواهد بود. 

معنی باب )کاربرد(تعداد حروف زائدحروف الزائدةمصدر)باب(امرمضارعماضی

1
أَفَعَل

أکرََم

یُفِعُل

یُکرُِم

أَفِعْل

أَکرِْم

إفعال

إکرام
أ

)همزه(

یک حرف زائد

بزیادة حرف واحد 

برای متعدی کردن

2
َل َفعَّ

َعلََّم

ُل یَُفعِّ

یَُعلُِّم

ْل َفعِّ

َعلِّْم

تَفعیل

تَعلیم

تشدید

تکرار عین الفعل
برای متعدی کردن

3
فاَعَل

جاَهَد

یُفاِعُل

یُجاِهُد

فاِعْل

جاِهْد

ُمفاَعلَة)ِفعال(

ُمجاَهَدة)ِجهاد(
ا

)الف(
برای مشارکت یک طرفه

غالباً متعدی

4
َل تََفعَّ

َم تََقدَّ

ُل یََتَفعَّ

ُم یََتَقدَّ

ْل تََفعَّ

ْم تََقدَّ

ل تََفعُّ

م تََقدُّ

ت – تشدید

)ت – تکرار عین 

الفعل(

دو حرف زائد 
بزیادة حرفین 

اغلب برای مطاوعة
)اثر پذیرفنت( – 

همیشه الزم
و معموال با »شد« ترجمه 

می شود

5
تَفاَعَل

تَعاَرَف
یََتفاَعُل
یََتعاَرُف

تَفاَعْل

تَعاَرْف
تَفاُعل
برای مشارکت دو طرفه - ت - اتَعاُرف

غالباً الزم

افَتَعَل6
اکَتَشَف

یَفَتِعُل

یَکَتِشُف

افَتِعْل

اکَتِشْف

افِتعال

اکِتشاف
اغلب برای مطاوعةا - ت

)اثرپذیرفنت( – غالباً الزم

7
انَفَعَل

انَحرََف

یَنَفِعُل

یَنَحرُِف

انَفِعْل

انَحرِْف
انِفعال
ا – نانِحراف

اغلب برای مطاوعة
)اثرپذیرفنت( – همیشًه 

الزم

8
اسَتفَعَل

اسَتخَرَج

یَسَتفِعُل

یَسَتخِرُج

اسَتفِعْل

اسَتخِرْج

اسِتفعال

اسِتخراج
ا – س - ت

سه حرف زائد
بزیادة ثالثة 

حروف

برای طلب و درخواست – 
غالباً متعدی

فعل
مزید

افعال
مجردثالثی مزید
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1. دو باب ))انفعال – افتعال(( از نظر شکل ظاهری و حرکات، به همدیگر شباهت زیادی دارند با این تفاوت که :

در باب انفعال  دومین حرف ))ن(( زائد است . 

در باب افتعال  سومین حرف ))ت(( زائد است . 

احرَتََم -  انَفَجَر -  اشــرَتََک - انَهَدَم -  یَحَتِملون - یَنزجرون- تَجَتهدَن- تَنَبســطَن

باب افتعال- باب إنفعال- باب إفتعال- باب إنفعال- باب إفتعال- باب إنفعال- باب إفتعال- باب إنفعال

اما اگر فعلی ، دو حرف ))ن و ت(( با هم داشته باشد باب افتعال است: 

          انَترَشَ – انَترَثَ – یَنَتِقُم – نَنَتِظُر – تَنَتقالن – یَنَتِبهوَن ..... .

2. برخی از افعال باب )) افتعال و استفعال (( به هم شباهت دارند پس در تشخیص آنها باید به ریشه واژه توجه کنیم : 

اگر حرف )) س (( جز ریشه فعل باشد باب افتعال و اگر جز ریشه فعل نباشد باب استفعال است .

استََمَع :  .........               استََنَدت: .........                  یستوی : .........                   استَلََم : .........

استمّر:  ..........               یستسلمون: .........              استَمتََع : .........

  

الزم: فعلی است که معنی آن با فاعل کامل می شود و فقط به فاعل نیاز دارد. )به مفعول نیاز ندارد(                          

فعل  
متعدی: فعلی است که عالوه بر فاعل ، به مفعول نیز نیاز دارد تا معنای آن کامل شود.             

 راه های تشخیص فعل متعدی:

الف: اگر به معنای فعل داده شده عبارت چه کسی را، چه چیزی را اضافه منودیم و معنادار بود ، آن فعل متعدی است.

: یاری کرد  چه کسی را یاری کرد؟ متعدی کََتَب: نوشت  چه چیزی را نوشت؟ متعدی                 نرََصَ

َسأَل: پرسید  چه چیزی را پرسید؟ متعدی                 َهلََک: هالک کرد  چه کسی را هالک کرد؟ متعدی

ب: هر فعلی که مجهول باشد ، متعدی است: )فعل الزم چون مفعول ندارد ، مجهول منی شود(

کُِتَب: فعل ماضی مجهول )متعدی(                            ُسِئَل: فعل ماضی مجهول )متعدی(

یُرزَقوَن: فعل مضارع مجهول )متعدی(                       تُشکَُر: فعل مضارع مجهول )متعدی(

ج: فعل هایی که در باب های ))إفعال – تفعیل –  ُمفاَعلَة – إستفعال(( بکار رفته اند، متعدی هستند:

مانند:  ارَسَل – اذَهَب – َعلََّم – َخرََّب – قاتََل – ضاَرَب – اسَتغَفَر - اسَتعَمَل

متعدی )%60( متعدی )%100(

الزم و 
متعدی

شباهت ابواب مزید
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 راه های تشخیص فعل الزم: 
الف: اگر به معنای فعل داده شده عبارت )چه کسی را ، چه چیزی را ( اضافه منودیم و معنادار نبود ، آن فعل الزم است.

َذَهَب: رفت  چه کسی را رفت؟!!! ) الزم (                     ناَم: خوابید  چه کسی را خوابید ؟!!! ) الزم (
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َ – تََفرََّق – انَترَشَ – اجَتَمَع – تَکاَمَل – تَعاَوَن –إنَقلََب – إنَفَصَل مانند: تَکَربَّ

                                                                                        

    
1. فعلیه

انواع جمله: 
2. اسمیه                

جمله فعلیه: جمله ای است که با فعل آغاز شود خواه در اول جمله باشد یا وسط یا آخر جمله مثال اگر در یک منت پانزده فعل داشته باشیم پانزده جمله فعلیه داریم!

1. فعل               2. فاعل          3. مفعول )مفعول می تواند بیاید و می تواند نیاید! ارکان جمله فعلیه          

اسم ظاهر                  

ضمیر بارز  به سه صورت می آید:    

ضمیر مسترت     

الف: فاعل به صورت اسم ظاهر: اسم ظاهر یعنی ضمیر نباشد پس هر گاه بعد از فعل معلوم اسم مرفوعی بیاید آن اسم می تواند نقش فاعل را بپذیرد 

)کننده کار(  َذَهبَْت  َمريَُم.                  رََجَع   ُموىس.                 قَد اَفْلََح اَلُْمؤِمنوَن.                    َجلَْسُت  ُمَعلَّمي َعيِل املنضدة ِ. 

                                فاعل و مرفوع                          فاعل و مرفوع                                 فاعل و مرفوع                                   فاعل و مرفوع

 

نكته: فاعل هرگز قبل از فعل نمی آید پس اگر اسم مرفوعی در اول جمله و قبل از فعل بیاید آن کننده کار             
          بود، نقش مبتدا را می پذیرد نه فاعل.           

ب: فاعل به صورت ضمیر بارز: هرگاه به آخر فعل معلوم ضامیر متصل مرفوعی )ا ، و ، َن ، َت ، ُتا ، تُم ، ِت ، تُنَّ ، ُت ، ی ، نا( بچسبد این ضامیر نقش فاعل 

را می گیرند )به جز ضامیر هک(

اَلُْمؤِمنوَن يَْعُبُدوَن اَللََّه.                               اَنّا اَْرَسلَْناَك َشاِهداً.                     اِْرِجِعي اىِل َربِِّك.

فعل مضارع و فاعل ضمیر بارز )واو(                  فعل ماضی و فاعل ضمیر بارز )نا(           فعل أمر وفاعل ضمیر بارز )ی(

الزم )100%(الزم )%60(

فاعل

اسمیهجمله فعلیه
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ج. فاعل به صورت ضمیر مسترت: هرگاه بعد از فعل معلوم، اسم ظاهر و ضمیر بارز نیامده باشد فاعل ضمیر مسترت خواهد بود.

                                      اَلطّالُِب َجاَء.                                    اَلَْحَسَنُه تُْذِهُب اَلّسيئَة.

                             فعل ماضی و فاعل ضمیر مسترت )هو(                             فعل مضارع ضمیر مسترت )هي(

رصف یک فعل ماضی در 14 صیغه و تشخیص فاعل آن:

            َجلََس    َجلََسْت                                  َجلَسَت     َجلَسِت                                   َجلَسُت

غائب   َجلَسا    َجلََستا                    مخاطب  َجلَستاُم     َجلَستُام                    متکلم    

            َجلَسوا   َجلَسَن                                   َجلَستُم     َجلَسنُتَّ                                    َجلَسنا

رصف یک فعل مضارع در 14 صیغه و تشخیص فاعل آن:

                                                             فاعل: ضمیر مسترت أنَت                   

            یَجلُِس       تَجلُِس                               تَجلُِس       تَجلِسیَن                               أجلُِس
فاعل: ضمیر مستتر أنا

    فاعل: ضمیر نحن    
     

غائب  یَجلِساِن    تَجلِساِن             مخاطب    تَجلِساِن      تَجلِساِن                 متکلم                        

           یَجلِسوَن    یَجلِسَن                         تَجلِسوَن   تَجلِسَن                            نَجلُِس

نكته: ) نون ( در دو صیغه فعل )6 و 21( مضارع معلوم، نون ضمیر بوده و نقش فاعل می گیرد اما در بقیه          
               صیغه ها نون نشانه فعل مضارع  )ثبوت ن( است و ضمیر نیست.

رصف یک فعل امر در 6 صیغه و تشخیص فاعل آن:

                             فاعل: ضمیر مسترت أنَت        

                         اْجلِْس        اْجلِسی

            مخاطب   اْجلِسا         اْجلِسا   
فاعل در فعل امر حارض هرگز بصورت اسم ظاهر منی آید.

                            اْجلِسوا        اْجلِسَن              

 
 

اسم ظاهر                                                         

ضمیر
مفعول: به دو صورت می تواند بیاید:

الف. مفعول به صورت اسم ظاهر: هرگاه بعد از فعل متعدی اسم منصوبی بیاید آن اسم منصوب نقش مفعول را دارد.

                     

 در ترجمه مفعول، از کلمه » را « استفاده می شود.
ً
نكته ترجمه:  غالبا

دانش آموز نامه ای را نوشت                     کََتَب التلمیذ رسالًة.        

                       فعل       فاعل و مرفوع  
                       َخلََق اللُه اإلنساَن.           خداوند انسان را آفرید

                        فعل     فاعل و مرفوع   

مفعول و منصوب

مفعول و منصوب

/ ی – نا( بچسبد، این  َن/ َک، کُام، کُم ، ِک، کاُم، کنَّ ب. مفعول به صورت ضمیر: هرگاه به آخر فعل، ضامیر متصل منصوبی»هک« )ه، ُهام، ُهم، ها ، ُهام، هُّ

ضامیر نقش مفعول را دارند.
فعل+ ضمیر هک: مفعول

    اسم+ ضمیر هک: مضاف الیه
                      . . .

مفعول

نكته: فاعل در فعل امر حاضر هرگز بصورت اسم ظاهر نمی آید
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اسم ظاهر                                                         

ضمیر
مفعول: به دو صورت می تواند بیاید:
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 در ترجمه مفعول، از کلمه » را « استفاده می شود.
ً
نكته ترجمه:  غالبا

دانش آموز نامه ای را نوشت                     کََتَب التلمیذ رسالًة.        

                       فعل       فاعل و مرفوع  
                       َخلََق اللُه اإلنساَن.           خداوند انسان را آفرید

                        فعل     فاعل و مرفوع   

مفعول و منصوب
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/ ی – نا( بچسبد، این  َن/ َک، کُام، کُم ، ِک، کاُم، کنَّ ب. مفعول به صورت ضمیر: هرگاه به آخر فعل، ضامیر متصل منصوبی»هک« )ه، ُهام، ُهم، ها ، ُهام، هُّ

ضامیر نقش مفعول را دارند.
فعل+ ضمیر هک: مفعول

    اسم+ ضمیر هک: مضاف الیه
                      . . .

مفعول

نكته: فاعل در فعل امر حاضر هرگز بصورت اسم ظاهر نمی آید
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ترکیب یا نقش کلامت جمالت زیر را بنویسید:

4. رأیُت موسی. 3. ال تَرفَْع أصواتکم فوَق صوت النبّي.          2. تَْکتُُب الطالبُة واجباتِها.          1. َوَعَد اللُه املؤمنیَن.          

. 8. َسلَّمَت علی علیٌّ 7. الالعبون یَلَعبوَن فی امللعِب.              6.  املؤمُن یَخاُف اللَه.             5. ُهَو بَلََغ منزلَة رفیعَة.     

                                                          

جمله ای است که با اسم رشوع می شود و از مبتدا و خرب تشکیل شده است.

مبتدا و خرب هر دو مرفوع هستند. مبتدا در اصل، معرفه است و خرب مفرد، نکره.

ارکان جمله اسمیه    1. مبتدا )مرفوع(         2. خبر )مرفوع(   

الباقیاُت الصالحاُت خیٌر عنَد ربَِّک ثواباً. اللُه علیٌم.              الطالباِن مجتهداِن .          

مبتدا و مرفوع                                             مبتدا و مرفوع       خرب و مرفوع                 مبتدا و مرفوع                خرب و مرفوع

                 ) نکره (
                                   ) معرفه (                ) نکره (                     ) معرفه (  

) نکره ( 
) معرفه (         

 

                                                                  

مبتدا انواع ندارد و همیشه به صورت اسم می آید.  مبتدا: اسم مرفوعی است که غالباً در آغاز جمله اسمیه می آید.    

جمله اسمیه: مبتدا + خبر

1( اسم + مفرد )اسم مرفوع(                         

2( اسم + جمله )جمله(

3( اسم + شبه جمله )جارومجرور یا ظرف(

نیا مزرعُة االخرِة. الِعلُم ناَفع.          املؤمنوَن ُمتفرّقوَن.          الدُّ

مبتدا و مرفوع          مبتدا و مرفوع                مبتدا و مرفوع

القايِض عادٌل.         ُهَو تلمیٌذ.                

مبتدا و مرفوع           مبتدا و مرفوع                

 نقش مبتدا دارند.
ً
نكته: ضمایر منفصل مرفوعی ) ُهَو- ُهما- ُهم- هی... (   غالبا

                    أنا طالبٌة.              نحن مساکیٌن.                 أنَت سائٌق.                أنِت ُمدّرسة.
                                                                                     

خرب: به کلمه یا کلامتی گفته می شود که غالبأ بعد از مبتدا قرار می گیرد و درباره ی آن توضیح می دهد.

خرب و مرفوع 

جمله
اسمیه

ترین

مبتدا
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خرب به سه صورت می تواند بیاید:

التلمیُذ مسوٌر.                  املسلموَن منتِصوَن.  

                                                       خرب و مرفوع                                    خرب و مرفوع

    التلمیذ جـاَء.             الَحسنُة تُذِهُب الّسيئَة.

                                           خرب و مرفوع ) جمله فعلیه (               خرب و مرفوع )جمله فعلیه(

    الحمُد لِلِّه.                      الجنُة تحَت االقداِم أَمّهاِت.

                                            خرب و مرفوع ) شبه جمله (          خرب و مرفوع )شبه جمله(

ترکیب یا نقش جمالت زیر را بنویسید:

2. هو قايِض.                   1. أنا ذلک...                                            

4. خیُر الّناِس َمْن یُساِعُد اآلخریَن.              3. هو الذی أَرَْسَل رسولَه بَالُهدی.        

6. اللُه مِبا تَْعَملوَن علیٌم. 5. اللُه علی کُلٍّ يشٍء قدیٌر.          

8. ضوُء الّشمِس قوٌی و أشعُة القمِر ضعیفٌة. 7. إْعجاُب املرِء  ِبَنْفِسه دلیٌل علی ضعِف عقلِه.                              

ْمُت زینٌة.        10. الصَّ 9. القناعُة کَْنٌز.             

12. القلُم فوَق املنضدِة.                      . 11. املعلُّم يف الصفِّ

14. هؤألِء طاّلٌب مجتهدوَن.                  13. الوايل لرعیِته کاألَِب ألَْوالِده.            

15. املؤمنوَن ُمخلِصوَن.

معرب: به فعلی گفته می شود که حرکت آخر آن به سبب عواملی که بر آن وارد می شود تغییر کند.                           

فعل  
                            مبنی: به فعلی گفته می شود که حرکت آخر آن به سبب عواملی که بر آن وارد می شود تغییر نکند.

ماضی: مبنی                                        مضارع: معرب بجز دو  صیغه جمع مؤنث غائب و مخاطب )6 و 12 ( 

امر حارض)امر مخاطب( : مبنی                 امر غائب: معرب بجز صیغه جمع مؤنث غائب )6(

}ماضی{    و   }امر حارض) صیغه های 7 تا 12 ({    مبنی 

}مضارع{  و    }امر غائب ) صیغه های 1 تا 5 و 13 و 14({  معرب

صیغه های 6 و 12 ) جمع مؤنث غائب و جمع مؤنث مخاطب ( فعل مضارع و صیغه 6 امر غائب ) جمع مؤنث غائب ( 

)6(: یَفَعلَن    یَذَهَب ، یَشکُرَن ، یَنَجحَن        )12(: تَفَعلَن    تَذَهَب، تَشکُرَن، تَنَجحَن 

خرب 1. خرب مفرد

2. جمله  فعلیه

3.  شبه جمله  

ترین

مبنی معرب فعل
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خرب به سه صورت می تواند بیاید:
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}ماضی{    و   }امر حارض) صیغه های 7 تا 12 ({    مبنی 

}مضارع{  و    }امر غائب ) صیغه های 1 تا 5 و 13 و 14({  معرب

صیغه های 6 و 12 ) جمع مؤنث غائب و جمع مؤنث مخاطب ( فعل مضارع و صیغه 6 امر غائب ) جمع مؤنث غائب ( 

)6(: یَفَعلَن    یَذَهَب ، یَشکُرَن ، یَنَجحَن        )12(: تَفَعلَن    تَذَهَب، تَشکُرَن، تَنَجحَن 

خرب 1. خرب مفرد

2. جمله  فعلیه

3.  شبه جمله  

ترین

مبنی معرب فعل
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معرب: کلمه ای است که حرکت حرف آخرش با توجه به موقعیت آن در جمله تغییر کند.                                 

                    

مبنی: کلمه ای است که حرکت حرف آخرش با توجه به موقعیت آن در جمله تغییر نکند.     
کلمه

 تقسیم بندی معرب و مبنی در اسم:

همه اسم ها معرب اند بجز :        

1. ضمایر          2. اسم شرط        3. اسم موصول         4. اسم اشاره          5. اسم استفهام  مبنی          

                                                                               

مضاف الیه: اسمی است که اسم دیگری بر آن اضافه کرده باشند.     مضاف + مضاف الیه

راه های تشخیص مضاف الیه:                                         
1. مضاف هرگز اَلـْ و تنوین منی گیرد/ مضاف الیه همیشه مجرور و معموالً  اَلـْ  می گیرد.

2. هر اسمی که معرفه به اضافه باشد مضاف است و اسم بعد از آن حتامً نقش مضاف الیه دارد.

مضاف نقش نیست، و با توجه به جایگاهی که دارد نقش هایی از جمله: مبتدا ، خرب ، فاعل ، مفعول ، .... می گیرد

        یعنی بعد از این کلمات قطعا مضاف الیه می آید.

ْیر- ُکّل- َبْعض- جمیع
َ

ْبل – َبْعد – َنْحو - غ
َ
ف – َجْنب – َحْول – َبْین – َحْین – َمَع – ق

ْ
مام – َوراء – َخل

َ
ْوق– ِعْنَد – َتْحت – أ

َ
ف

 الجّنُة تحَت أَقداِم األُّمهاِت.                       کُلُّ يشٍء هالٌک.

مضاف الیه و مجرور )مضاف(     مضاف الیه و مجرور                   مضاف الیه و مجرور

 الحسُن و الحسیُن سیّدا شباِب أْهِل الجّنِة.

                       مضاف الیه و مجرور)مضاف(     مضاف الیه و مجرور)مضاف(       

مضاف الیه و مجرور

معنی معرب

اضافی وصفی

اسم

ترکیب
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صفت و موصوف: )نعت و منعوت(: صفت کلمه ای است که بعد از اسم قرار می گیرد و برخی احوال آن را بیان می کند که متعلق به آن است.

                            مفرد: منظور از صفت مفرد آن است که یک کلمه                             "اسم" باشد )مفرد ، مثنی ، جمع (

انواع صفت
)نعت(             جمله وصفیه

 الف: صفت مفرد باید در 4 مورد از موصوفش پیروی کند:     )موصوف + صفت(

1. از نظر جنس  )مذکر و مؤنث(                           2. از نظر عدد )مفرد، مثنی،جمع(
    3. از نظر معرفه و نكره بودن                                 4. از نظر اعراب و حرکات

هو تلمیٌذ ناجٌح                                         أَمضیُت أسبوعیِن کاملیِن... 

               صفت و مرفوع                                                                                                                                    صفت و منصوب

1. برای جمع غیر انسان، صفت از نظر جنس و عدد بصورت مفرد و مؤنث می آید اما در دو مورد    نكته:   
                            دیگر)معرفه و نكره، حرکات( از موصوفش پیروی می کند.

...                                             األهداَف الّسامیةَ                 في القروِن األولی  کثیرةٌ 
ٌ

                                   ِلي أَعمال
                                           صفت و مرفوع                                                                 صفت و منصوب                               صفت و مجرور
2. اسم منسوب » ّی «  غالبأ  نقش صفت را دارند./ باید در ترجمه اسم منسوب ، پسوند »ی« ذکر شود.                    

ِعّزاٌء
َ
 اإلیرانّیوَن أ

ُ
َعُم اإللهّیُة  و الَمواِهُب الطبیعّیُة ِرْزٌق ِلإلنساِن.      الّرجال                                  النِّ

                                             صفت           صفت                                     صفت
ُم الِلغَة العـربّیةَ                                      هذا سیـٌف حدیدیٌّ                 الطفُل الفلسطینیُّ مـظلوٌم

ُّ
َتَعل

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
                                أ

                                                      صفت                                                                   صفت                                 صفت
3. اعداد اصلی »1و2« و تمام اعداد ترتیبی نقش صفت دارند به شرطی که از نظر جنس و عدد و حرکات و                        

                                  معرفه و نكره بودن با اسم ماقبل خود مطابقت داشته باشد.
عدد اصلی2عدد اصلی1

مؤنثمذکرمؤنثمذکر

اثنتاِناثناِنواحِدةواحِد

اثنتیِن اثنیِن

                  اعداد ترتیبی: اّول ) اولین ( – دوم ) دومین ( – پنجم ) پنجمین ( ........  
التمریُن الّرابَع:  تمرین چهارم)چهارمین تمرین( :  درس سوم )سومین درس( 

ُ
                      الّدرُس الثالث

                                                         صفت                                                                            صفت
4. صفت در زبان فارسی به صورت مفرد ترجمه می شود. هرچند که در زبان عربی مفرد ، مثنی ، جمع باشد.

  المجتهُد.... دانش آموز کوشا                     التلمیذاُت  المجتهداُت... دانش آموزان کوشا
ُ

التلمیذ
            صفت مفرد                                                                          صفت جمع

لعلماُء المسلموَن ..... دانشمندان مسلمان
            صفت جمع

5. گاهی میان موصوف و صفت به وسیله  مضاف الیه  فاصله می افتد.
در زبان عربی مضاف الیه  بر صفت مقدم است اّما در زبان فارسی صفت بر مضاف الیه مقدم است.
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صفت و موصوف: )نعت و منعوت(: صفت کلمه ای است که بعد از اسم قرار می گیرد و برخی احوال آن را بیان می کند که متعلق به آن است.

                            مفرد: منظور از صفت مفرد آن است که یک کلمه                             "اسم" باشد )مفرد ، مثنی ، جمع (

انواع صفت
)نعت(             جمله وصفیه

 الف: صفت مفرد باید در 4 مورد از موصوفش پیروی کند:     )موصوف + صفت(

1. از نظر جنس  )مذکر و مؤنث(                           2. از نظر عدد )مفرد، مثنی،جمع(
    3. از نظر معرفه و نكره بودن                                 4. از نظر اعراب و حرکات

هو تلمیٌذ ناجٌح                                         أَمضیُت أسبوعیِن کاملیِن... 

               صفت و مرفوع                                                                                                                                    صفت و منصوب

1. برای جمع غیر انسان، صفت از نظر جنس و عدد بصورت مفرد و مؤنث می آید اما در دو مورد    نكته:   
                            دیگر)معرفه و نكره، حرکات( از موصوفش پیروی می کند.

...                                             األهداَف الّسامیةَ                 في القروِن األولی  کثیرةٌ 
ٌ

                                   ِلي أَعمال
                                           صفت و مرفوع                                                                 صفت و منصوب                               صفت و مجرور
2. اسم منسوب » ّی «  غالبأ  نقش صفت را دارند./ باید در ترجمه اسم منسوب ، پسوند »ی« ذکر شود.                    

ِعّزاٌء
َ
 اإلیرانّیوَن أ

ُ
َعُم اإللهّیُة  و الَمواِهُب الطبیعّیُة ِرْزٌق ِلإلنساِن.      الّرجال                                  النِّ

                                             صفت           صفت                                     صفت
ُم الِلغَة العـربّیةَ                                      هذا سیـٌف حدیدیٌّ                 الطفُل الفلسطینیُّ مـظلوٌم

ُّ
َتَعل

َ
ْن أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
                                أ

                                                      صفت                                                                   صفت                                 صفت
3. اعداد اصلی »1و2« و تمام اعداد ترتیبی نقش صفت دارند به شرطی که از نظر جنس و عدد و حرکات و                        

                                  معرفه و نكره بودن با اسم ماقبل خود مطابقت داشته باشد.
عدد اصلی2عدد اصلی1

مؤنثمذکرمؤنثمذکر

اثنتاِناثناِنواحِدةواحِد

اثنتیِن اثنیِن

                  اعداد ترتیبی: اّول ) اولین ( – دوم ) دومین ( – پنجم ) پنجمین ( ........  
التمریُن الّرابَع:  تمرین چهارم)چهارمین تمرین( :  درس سوم )سومین درس( 

ُ
                      الّدرُس الثالث

                                                         صفت                                                                            صفت
4. صفت در زبان فارسی به صورت مفرد ترجمه می شود. هرچند که در زبان عربی مفرد ، مثنی ، جمع باشد.

  المجتهُد.... دانش آموز کوشا                     التلمیذاُت  المجتهداُت... دانش آموزان کوشا
ُ

التلمیذ
            صفت مفرد                                                                          صفت جمع

لعلماُء المسلموَن ..... دانشمندان مسلمان
            صفت جمع

5. گاهی میان موصوف و صفت به وسیله  مضاف الیه  فاصله می افتد.
در زبان عربی مضاف الیه  بر صفت مقدم است اّما در زبان فارسی صفت بر مضاف الیه مقدم است.



عربی جامع کنکور انسانی

416

ب: جمله وصفیه:

هرگاه بعد از اسم نکره ای ، جمله ای بیاید آن جمله)اسمیه – فعلیه( نقش جمله وصفیه را می گیرد.                     

.......+ اسم نكره )موصوف( + فعل         
             جمله وصفیه

  .....+ اسم نكره )موصوف( + جمله اسمیه

      

نكته ترجمه:  در ترجمه جمله وصفیه از » که « استفاده می شود :
                                  رایُت أبناًء فی الشارع َیلعبون کرة الید: 

مْت علی بناٍت فی السوق َیشَتریَن أداة مكیاج: 
َّ
                                   بیتا َسل

معلوم: فعلی است که فاعل و کننده کار آن ، مشخص باشد. )مبنی للمعلوم(                            

فعل 
مجهول: فعلی است که فاعل و کننده کار آن ، مشخص نباشد. )مبنی للمجهول(                               

معلوم
مجهول

 نكته مهم: ممكن است بین اسم نكره و جمله وصفیه توسط 

 )صفت مفرد، مضاف الیه، جار و مجرور( فاصله بیفتند.
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نكته:  مجهول کردن مختص فعل متعدی است. )برای مجهول کردن به 
مفعول نیاز داریم که فعل متعدی دارای مفعول است(

          

1. اولین حرف فعل را ضمه می دهیم .                   2. به دومین حرف ریشه اصلی فعل، کسه می دهیم.

کَتََب                             نرََصْت                                   إحرَتََم                                  إکتََسَب                             

َعلََّم                               قَتََل                                     إستَشَهَد                               أنزََل           

نكته:   فعل ماضی که اولین حرفش، ضمه  ُــ  باشد صددرصد   ........   است.

 در ترجمه فعل ماضی مجهول از کلمه )) شد (( 
ً
نكته ترجمه:    معموال

: یاری شد  استفاده می کنیم : نََصَ : یاری کرد  نُِصَ

1. اولین حرف فعل را ) حروف مضارعه ( ضمه می دهیم     2. به دومین حرف ریشه اصلی فعل ، فتحه می دهیم . 

یَکتُُب  یکتب            تَنرُصُ  تنرص                    تَکتَِسُب  تکتسب                       یَستَغِفُر  ریستغفر      

یَفنَتُ  یفنت                تُرِسُل  ترسل                    نُشاِهُد  نشاهد                         یَرزَقون  یرزقون

 در ترجمه فعل مضارع مجهول از کلمه ))می شود(( 
ً
نكته ترجمه: غالبا

یُرَسُل : فرستاده می شود استفاده می کنیم :یُرِسُل: می فرستد
  

    

                              معـلوم:  فعل معلوم  +  فاعل + مفعول

جمله    
                              مجـهول:  فعل مجهول + نائب فاعل )جانشین(

1. فعل)ماضی،مضارع( را طبق قاعده مجهول می کنیم.            2. فاعل جمله را حذف می کنیم.

3. مفعول به را که منصوب است به جای فاعل قرار داده وآن را تحت عنوان نائب فاعل، مرفوع می کنیم.

َخـلََق        اللُه           اإلنساَن.   ⇦   ُخلـَِق           اإلنساُن.  /      َدقَّ         املدیُر         الَجرَس.   ⇦   ُدقَّ              الَجـرُس.

فعل ماضی    فاعل ومرفوع    مفعول ومنصوب        فعل ماضی مجهول    نائب فاعل ومرفوع    فعل ماضی    فاعل و مرفوع     مفعول ومنصوب           فعل ماضی مجهول        نائب فاعل ومرفوع

رَس.  ⇦    کتب              الّدرس. یَنـْرُصُ         اللُه             املؤمنیَن.    ⇦   ینرص             املـؤمنـ .   /     کَتَبَت        الطالبُة         الدَّ

       

طرز ساخت فعل ماضی مجهول: 

طرز ساخت فعل مضارع مجهول: 

طرز مجهول کردن فعل معلوم: 

مجهول

مجهول
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نكته:  مجهول کردن مختص فعل متعدی است. )برای مجهول کردن به 
مفعول نیاز داریم که فعل متعدی دارای مفعول است(

          

1. اولین حرف فعل را ضمه می دهیم .                   2. به دومین حرف ریشه اصلی فعل، کسه می دهیم.

کَتََب                             نرََصْت                                   إحرَتََم                                  إکتََسَب                             

َعلََّم                               قَتََل                                     إستَشَهَد                               أنزََل           

نكته:   فعل ماضی که اولین حرفش، ضمه  ُــ  باشد صددرصد   ........   است.

 در ترجمه فعل ماضی مجهول از کلمه )) شد (( 
ً
نكته ترجمه:    معموال

: یاری شد  استفاده می کنیم : نََصَ : یاری کرد  نُِصَ

1. اولین حرف فعل را ) حروف مضارعه ( ضمه می دهیم     2. به دومین حرف ریشه اصلی فعل ، فتحه می دهیم . 

یَکتُُب  یکتب            تَنرُصُ  تنرص                    تَکتَِسُب  تکتسب                       یَستَغِفُر  ریستغفر      

یَفنَتُ  یفنت                تُرِسُل  ترسل                    نُشاِهُد  نشاهد                         یَرزَقون  یرزقون

 در ترجمه فعل مضارع مجهول از کلمه ))می شود(( 
ً
نكته ترجمه: غالبا

یُرَسُل : فرستاده می شود استفاده می کنیم :یُرِسُل: می فرستد
  

    

                              معـلوم:  فعل معلوم  +  فاعل + مفعول

جمله    
                              مجـهول:  فعل مجهول + نائب فاعل )جانشین(

1. فعل)ماضی،مضارع( را طبق قاعده مجهول می کنیم.            2. فاعل جمله را حذف می کنیم.

3. مفعول به را که منصوب است به جای فاعل قرار داده وآن را تحت عنوان نائب فاعل، مرفوع می کنیم.

َخـلََق        اللُه           اإلنساَن.   ⇦   ُخلـَِق           اإلنساُن.  /      َدقَّ         املدیُر         الَجرَس.   ⇦   ُدقَّ              الَجـرُس.

فعل ماضی    فاعل ومرفوع    مفعول ومنصوب        فعل ماضی مجهول    نائب فاعل ومرفوع    فعل ماضی    فاعل و مرفوع     مفعول ومنصوب           فعل ماضی مجهول        نائب فاعل ومرفوع

رَس.  ⇦    کتب              الّدرس. یَنـْرُصُ         اللُه             املؤمنیَن.    ⇦   ینرص             املـؤمنـ .   /     کَتَبَت        الطالبُة         الدَّ

       

طرز ساخت فعل ماضی مجهول: 

طرز ساخت فعل مضارع مجهول: 

طرز مجهول کردن فعل معلوم: 

مجهول

مجهول
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نكته:   1.  فعل های الزم ، أمر، ناقصه   مجهول نمی شوند.
                  2. بعد از فعل مجهول، نائب فاعل می آید نه فاعل و مفعول:    

تَُعلَُّق هذِه الشبکُة

فعل و مفعوله هذه

فعل و فاعله هذه

فعل و نائب فاعله هذه

فعل و نائب فاعله هذه الشبکة

                 3.هنگام مجهول کردن فعل ) ماضی ، مضارع (  نباید زمان فعل را تغییر داد:
                  إِکَْتَسَب  یُکَْتَسُب )غلط(                      تَْنَصُح  نُِصَحْت )غلط(

                 فعل ماضی         فعل مضارع مجهول                  فعل مضارع     فعل ماضی مجهول

 

نكته ترجمه: در ترجمه فعل مجهول از عبارت  »شد، می شود«  استفاده می شود.

              

 

حرف نون وقایه: هرگاه به آخر فعل و ضمیر متکلم وحده )ی( بچسبد ، میان آن دو ، نون قرار می گیرد که آن را نون وقایه می گویند. 
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حرف اضافه و متّمم: در دستور زبان فارسی به حروفی مانند: از، در، با، به و..... حروف اضافه می گویند. اسم بعد از آن متمم نامیده می شود. 

مانند: علی به مدرسه رفت.  به: حرف اضافه    مدرسه: متمم

                                                                                     

 جار و مجرور: حرف جر)جار(: معادل حروف اضافه در زبان فارسی است.

به حرف جر، جار و به اسم بعد از آن مجرور و به هر دو اينها »جار و مجرور« می گويند.

ی: بر             ِب: به ، بوسیله «                                                    
َ
مهم ترین حروف جر:» ِمن: از       إلی: به        عن: از         لِـ: برای         َک: مانند           فی: در         َعل  

مثال:

ٍة﴾:  ِمن: حرف جر      فّضٍة: مجرور به حرف جر ِمن: )...أساوَر ِمن فضَّ

دِق: فی: جار) حرف جر(    الصدِق: مجرور به حرف جر   فی: الّنجاُة فی الصِّ
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الی: جار) حرف جر        املَسجِد: مجرور به حرف جر

َعلی: )الناس عىل دين ملوکهم(: علَی: جار)حرف جر(      دیِن: مجرور به حرف جر

نون
وقایه

جار و 
مجرور
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نكته:منظور از مجرور بودن یعنی یكی از این حرکات را دارا می باشد: ـِـــٍـ یِن یَن.
رَیٍة  

َ
               در حالت مفرد:  ـِـــٍـ  مانند: فی الغاَبِة.  ِمن ق

   نكته: در زبان عربی اسم یا ال می پذیرد یا تنوین
               در حالت مثنی: یِن     مانند: ِبالوالَدیِن                      در حالت جمع: یَن     مانند: الی الُمسِلمیَن

                  

             

اسم مفعول

اسم زمان 
اسم تفضیلو مکان

اسم فاعل
اسم مبالغه

                                      

1. اسم فاعل: 
اسم فاعل کلمه ای است که برانجام دهنده کاری یا دارنده حالتی داللت می کند.

طرز ساخت آن:  

الف( درفعل ثالثی مجرد بر وزن »فاِعل« آورده می شود.

............/        َخلََق            عالِم    /         قََدَم نارِص     /    َعلَِم نرََصَ

............  /       نَِسَی             راِضی  /         َشَفَی هاِدی     /   رَِضَی َهَدَی

ب( اسم فاعل درفعل ثالثی مزید بر وزن )) ُمـ   ـِ ((  می آید ، بدین صورت که اولین حرف )) ُمـ (( و زیر حرف دوم ریشه اصلی )) کسه : ـِ (( می گذاریم. 

ُش         ُمَعلِّم    /     یُقاِوُم                       /     یَتََوحَّ ُمرِْسل     /       یَُعلُِّم یُرِْسُل

ُمْحرَتِم    /    یَنَکرِسُ                  /     یَْستَْکرِبُ           ُمتَشاِبه   /      یَْحرَتُِم یَتَشابَُه

اسم فاعل
فاِعل: نارِص، قائِل ، عائِد ، هاِدي ، ماِزح، رايِض ، فائِدة ، کائِناتفعل ثالثی مجرد

فعل ثالثی مزید
: ُمؤِمن، ُمْنِصف، املُِجّدیَن، املرُِضّة، ُمدیر، ُمرید، ُمبین، ُمْسَتقیم، ُمْسَتعین ُم

نكات تكمیلی: 
1: بعد از حروف جر فقط اسم یا ضمیر می آید. و هر دوی آن ها  مجرور به حرف جر می شوند.

مانند: فی الَبیِت.                عنکُم: َعن) جار( +  کُم )مجرور به حرف جر(

2: حرف جر »لـِ« اگر با ضمیر بكار رود مفتوح می گردد.به جز ضمیر»ی« متكلم.
مانند: لـِ+ نا = لَنا.             لـِ+ هم= لَهم             لـ+ ی= لی

3: حرف »لـ« به معنای داشتن نیز معنی می دهد.
مانند: لی کتاٌب: کتابی دارم.              کان لی کتاٌب: کتابی داشتم.

4: حرف »ِمن و َعن« اگر با اسم موصول) ما و َمن( بیایند ادغام می شوند.
مانند: ِمن+ ما= ِماّم  ) ِمن: حرف جر یا جار         ما: مجرور به حرف جر(

ن       ) َعن: حرف جر                  َمن: مجرور به حرف جر( َعن+ من= َعمَّ
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کلامتی همچون  :  اآلِخر، اآلِمر، ا                                                                         آلِمل ، اآلِكل...  اسم فاعل از باب ثاليث مجرد هستند.

کلامتی همچون: الخاّص     الهاّم       املاّر      الحار ّ    الشاّب     الّساّرة     الّضالَّي  ... اسم فاعل از فعل ثالثی مجرد هستند. 

                          )خاِصص(   )هاِمم(   )ماِرر(  )حاِرر(  )شاِبب(    )ساِرر(     )ضالِل (

2.اسم مفعول:
اسم مفعول کلمه ای است که برکسی یا چیزی داللت می کند که کاری بر آن واقع شده است.

طرز ساخت آن:

الف( در فعل ثالثی مجرد بر وزن »َمْفعول« ساخته می شود.

َمعلُوم    /  قََدَم              / َخلََق          َمنُصور               / َعلَِم نرََصَ

َمهدوی : َمهدّی     / رَِضَی         /  َشَفَی                 / نَِسَی         َهَدَی

ب( اسم مفعول درفعل ثالثی مزید بر وزن )) ُمـ   ـَ ((  می آید ، بدین صورت که اولین حرف )) ُمـ (( و زیر حرف دوم ریشه اصلی )) فتحه : ـَ (( می گذاریم.

ُش          یُرِْسُل             ُمرَْسل     / یَُعلُِّم         ُمَعلَّم     / یُقاِوُم                     / یَتََوحَّ

یَتَشابَُه       ُمتَشابَه        / یَْحرَتِم ُ         ُمْحرَتَم     / یَنَکرِسُ                    / یَْستَْکرِبُ         

اسم مفعول
َمفعول: َمظلوم، َمحصول ، َموجود ، َموضوع ، َمملوءة ، َمهدّی ، َمرضّیة ...فعل ثالثی مجرد

ُمـ  ـَ : َمرَسل، ُمسَتضَعف ، ُمختار ، ُمعتاد ، ُمراد ، ُمستشار ...    الففعل ثالثی مزید

نكات ترجمه: 

 غالبأ در ترجمه اسم فاعل از پسوند  » َـنده- ا« استفاده می شود:
عاِلم :  دانا          ُمؤِمن : ایمان آورنده          ُمْعِرض : روی گردانده    ناِصر : یاری کننده

 شاِکر :                            ُمطِرب :                                 ُمدیر :                                            ُمنِکر :
 غالبأ در ترجمه اسم مفعول از پسوند "شده" استفاده می کنیم:

 َمْنُصور: یاری شده          ُمْسَتْضَعف: ضعیف نگاه داشته شده         َمظلوم : ظلم واقع شده 
 مملوء :                                مشهود :                                                           ُمحَتَرم :

3و4. اسم زمان و مکان: 

اسم زمان و مکان بر زمان و مکان وقوع فعل داللت می کند. اسم زمان و مکان بر وزن های زیر می آید:

1. َمْفَعل: َمْعَبد، َمْشَهد، َمأَخذ، َمطْلَع، َمطَْبخ، َمطَّب، َمَمّر، َمَحّل

2. َمْفِعل: َمْغرِب، َمرْشِق، َمْجلِس، َمْحِفل، َمْسِجد، َمْوِضع، َمْنِزل، َمْوِعد

3. َمْفَعلَة: َمْدَرَسة، َمکَْتبة، َمْحَفظة، َمْقرَبة، َمْدیَنة، َمْزَرعة

ماء
َ
 نكات:     عاِلم: مشتق: اسم فاعل از فعل ثالثی مجرد  ُعل

میِن
َ
مون، عال

َ
م: جامد   عال

َ
                  عال

دانشمند ، دانا
جمع مکسر

جمع

دنیا ، جهان

درسنامۀ قواعد

421

غالبأ اسم زمان و مکان بر وزن » َمفاِعل « جمع بسته می شود: 

َمْسِجد  َمساِجد            َمْوِقف  َمواِقف                َمْعبَد                َمْحِفل

           نكته:     ُمزاِرع : مشتق : اسم فاعل از فعل ثالثی مزید  : کشاورز    
                                َمزاِرع : مشتق : اسم مكان              مفرد : َمزَرعة 

5. اسم تفضیل:
اسم تفضیل کلمه ای است که بر وصف چیزی با زیادتی برغیرآن داللت می مناید.

اسم تفضیل مذکر آن بر وزن )) أْفَعل ((  و مونث آن بر وزن )) ُفْعىٰل  (( ذکر می شود:

مذكر: أْعلَم، أْسَفل، أْحَسن ، أْفُضْل ، أْحَوج ، أقَوٰى ، أْدَنٰ ، أْقَصٰ ، أْزکٰى ، اَْعىٰل ، أقّل ، اََشّد، أصّل، أَحّب ، أَحّق ، أَهّم 

ُمؤنث: ُصْغرٰی ، کُرْبٰی ، ُحْسنٰی ، ُسْفلٰی ، ُفْضلٰی ، ُعظْمٰی ، ُعلْیا ، ُدنیا ...

                                                                       )ُعلْوٰی( )ُدنْوٰی(

نكته کنكوری:    دو کلمه : َخْیر  و َشّر   )أْخَیر – أْشَرر(

         )A اگر به معنای  :بهتر بهترین/ بدتر، بدترین باشند مشتق و اسم تفضیل هستند.
براساس معنا            

        )B اگر به معنای:  بهتر بهترین/ بدتر، بدترین نباشند مشتق و اسم تفضیل نیستند.

ـ " بگیرند اسم تفضیل نیستند: خوبی ، بدی ، خوب ، بد
ْ
                             دو کلمه »خیر و شر« در صورتی که " ال

براساس قواعد    دو کلمه »خیر و شر« در صورتی که بعد از آنها حرف جر »ِمن«  یا اسمی جمع بیاید این دو  کلمه  
             اسم تفضیل هستند : بهتر ، بهترین / بدتر ، بدیترین 

َخیر األُُموِر أَْوَسطَُها.  بهرتین کارها میانه رو ترین آنهاست ٍة.  شام بهرتین امت هستید                  كُْنُتْم َخْيـَر أُمَّ

َوَمْن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة خیـراَ يَرَه.  هرکس به اندازه ذره غباری نیکی انجام دهد پاداش آن را میبیند

َما تُنِفقوا ِمْن َخيـٍْر يَْعلَْمه اللُه.   هر چیز نیکی را که به ببخشد خداوند آن را می داند

َخْيـُركُم َمْن تََعلََّم الُْقرْآَن.  بهرتین شام کسی است که قرآن بیاموزد

العمُل الَخیُر ینفُعک.   کار خوب به تو سود می رساند ُهَو رَشُّ اأَْلَْعَداِء.  او بدترین دشمنان است                

  نكته: در ترجمه اسم تفضیل بدین صورت عمل می کنیم:

 به صورت صفت تفضیلی ))تر(( اگر بعد از 
ً
اگر بعد از اسم تفضیل حرف جر)) ِمْن (( بیاید اسم تفضیل معموال

اسم تفضیل،    حرف جر )) ِمْن ((  نیاید اسم تفضیل به صورت صفت عالی )) ترین (( ترجمه می شود:

ُهَو اَْحَسـُن َصديقي.  او بهرتین دوستم است.

ُهَو ِمن اَْحسـَُن اَْصدقايئ.  او از بهرتین دوستانم است.

ُهَو اَْحَسـُن ِمْن َحِميد.  او بهرت از حمید است.
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مذكر: أْعلَم، أْسَفل، أْحَسن ، أْفُضْل ، أْحَوج ، أقَوٰى ، أْدَنٰ ، أْقَصٰ ، أْزکٰى ، اَْعىٰل ، أقّل ، اََشّد، أصّل، أَحّب ، أَحّق ، أَهّم 

ُمؤنث: ُصْغرٰی ، کُرْبٰی ، ُحْسنٰی ، ُسْفلٰی ، ُفْضلٰی ، ُعظْمٰی ، ُعلْیا ، ُدنیا ...

                                                                       )ُعلْوٰی( )ُدنْوٰی(

نكته کنكوری:    دو کلمه : َخْیر  و َشّر   )أْخَیر – أْشَرر(

         )A اگر به معنای  :بهتر بهترین/ بدتر، بدترین باشند مشتق و اسم تفضیل هستند.
براساس معنا            

        )B اگر به معنای:  بهتر بهترین/ بدتر، بدترین نباشند مشتق و اسم تفضیل نیستند.

ـ " بگیرند اسم تفضیل نیستند: خوبی ، بدی ، خوب ، بد
ْ
                             دو کلمه »خیر و شر« در صورتی که " ال

براساس قواعد    دو کلمه »خیر و شر« در صورتی که بعد از آنها حرف جر »ِمن«  یا اسمی جمع بیاید این دو  کلمه  
             اسم تفضیل هستند : بهتر ، بهترین / بدتر ، بدیترین 

َخیر األُُموِر أَْوَسطَُها.  بهرتین کارها میانه رو ترین آنهاست ٍة.  شام بهرتین امت هستید                  كُْنُتْم َخْيـَر أُمَّ

َوَمْن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة خیـراَ يَرَه.  هرکس به اندازه ذره غباری نیکی انجام دهد پاداش آن را میبیند

َما تُنِفقوا ِمْن َخيـٍْر يَْعلَْمه اللُه.   هر چیز نیکی را که به ببخشد خداوند آن را می داند

َخْيـُركُم َمْن تََعلََّم الُْقرْآَن.  بهرتین شام کسی است که قرآن بیاموزد

العمُل الَخیُر ینفُعک.   کار خوب به تو سود می رساند ُهَو رَشُّ اأَْلَْعَداِء.  او بدترین دشمنان است                

  نكته: در ترجمه اسم تفضیل بدین صورت عمل می کنیم:

 به صورت صفت تفضیلی ))تر(( اگر بعد از 
ً
اگر بعد از اسم تفضیل حرف جر)) ِمْن (( بیاید اسم تفضیل معموال

اسم تفضیل،    حرف جر )) ِمْن ((  نیاید اسم تفضیل به صورت صفت عالی )) ترین (( ترجمه می شود:

ُهَو اَْحَسـُن َصديقي.  او بهرتین دوستم است.

ُهَو ِمن اَْحسـَُن اَْصدقايئ.  او از بهرتین دوستانم است.

ُهَو اَْحَسـُن ِمْن َحِميد.  او بهرت از حمید است.
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      نكته: آِخر: مشتق و اسم فاعل به معنای پایان     مؤنث   آِخرة

ْخرٰی           آَخریَن : دیگران
ُ
                     آَخر: مشتق اسم تفضیل به معنای دیگری  مؤنث   ا

                     َذَهْبَت اىل َصفِّ آَخر.       به کالس آخری رفتی.                                                                     دیگری

نكات طالیی: 1( جمع اسم تفضیل بر وزن أفاعل می باشد.   مثال : أفاضل – أراذل – أعاظم – أکابر

                              2( اسامی رنگ ها اسم تفضیل نیستند.   مثال : أحمر ) قرمز ( – أزرق ) آبی ( – أصفر ) زرد ( 

                                                                                                                      أخرض ) سبز ( – أ سود ) سیاه ( – أبیض ) سفید (

                             3( برای مقایسه افراد و اشیاء همواره از وزن )أفعل من( استفاده می شود چه مذکر باشد چه مؤنث.

                              مثال : سعیدة أذکی من رضا فی املدرسة              زهراء افضل من مریم فی الحسنات 

                              سیارتی أجمل من سیارة أخی                            جبل دماوند أفعل من جبل دنا 

6. اسم مبالغه: 
اسم مبالغه کلمه ای است که بر بسیار انجام دهنده کاری یا دارنده صفتی داللت می کند.

اسم مبالغه بر وزن های زیر می آید:

1. َفّعال: كَّذاب - تَّواب - َجّبار  - َغّفار - َقّهار- َحاّلف

2. َفّعالة: َعاّلمة - َفّهامة – اَّمارة – لَّوامـة – َحاّمدة - َخـاّلبة

نكته:  شغل ها و ابزار یا وسایلی که بر وزن ) فّعال و فّعالة ( هستند ، اسم مبالغه در نظر می گیریم. 

ال / نّجار / طّیار ) خلبان (
ّ

اش / بق
ّ

                مثال : رّسام : نقاش / بّزاز : پارچه فروش / خّیاط / کف

جة ) یخچال (
ّ

ارة ) عینک ( / سّجادة ) قالیچه ( / ثال
ّ

                            فّتاحة : دربازکن / سّیارة / نظ

                  
 در ترجمه اسم مبالغه از پیشوند )بسیار( استفاده می شود:

ً
نكته ترجمه: غالبا

                           َغّفار =  بسیار آمرزنده        َعاّلمة = بسیار دانا            َفّهامة :.......              کَّذاب :........

                                                                    

قبال خواندیم که اسم و فعل به معرب و مبنی تقسیم می شود. 

معرب کلامتی هستند که حرکت حرف آخر آن ها تغییر می کند ولی مبنی حرکت حرف آخر تغییر منی کند و ثابت است .

اکنون کلامتی که معرب هستند با اعراب آن ها آشنا می شویم .

اعراب
کلامت
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الف: به اسم هایی که عالمت های رفع   ـُــٌ ، اِن ، وَن    می گیرند ، مرفوع می گویند: املسجُد ، کتاٌب ، شجرتـاِن ، مسلموَن

ب: به اسم هایی که عالمت های نصب   ـَــً ، یِن ، یَن    می گیرند ، منصوب می گویند: الکریَم ، خیراً ، شجرتیـِن ، مسلمیـَن

ج: به اسم هایی که عالمت های جر       ـِــٍ ، یِن ، یَن    می گیرند ، مجرور می گویند : الخلیِل ، مسموحٍ ، شجرتیـِن ، مسلمیـَن

مجرور منصوب مرفوع

 مرفوعات:  1. مبتدا 2. خرب 3. فاعل 4. نائب فاعل 5. اسم افعال ناقصه 6. خرب حروف مشبهة بالفعل 7. خرب ال نفی جنس

منصوبات: 1. مفعول ) مفعول به ( 2. مفعول مطلق 3. خرب افعال ناقصه 4. اسم حروف مشبهة بالفعل 5. اسم ال نفی جنس       

               6. حال 7. مستثنی ) در اسلوب استثناء (  8. منادی) ویژه انسانی (                                     مبنی بر فتح ـَ 

مجرورات: 1. مجرور به حرف جر 2. مضاف الیه

الف( فعل مضارع مرفوع : فعل مضارع در حالت عادی ، مرفوع است. یعنی زمانی که قبل از آن، ادات ناصبه یا جازمه نیامده باشد که نشانه فعل مضارع 

مرفوع ضمه  ـُ   ) 1 ، 4 ، 7 ، 13 ، 14 ( یا ثبوت ن  ) 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ( است.

نكته ترجمه:فعل مضارع مرفوع معادل مضارع اخباری در زبان فارسی) می + بن مضارع ( ترجمه می شود.

یَْذَهُب: فعل مضارع مرفوع    و  نشانه رفع ضمه ـُ   )می رود(

أَجلُِس: فعل مضارع مرفوع    و     نشانه رفع ضمه ـُ   )می نشینم(

تَرَْجعیَن: فعل مضارع مرفوع  و    نشانه رفع ثبوت ن  )بازمی گردی(

تَنالوَن: فعل مضارع مرفوع    و    نشانه رفع ثبوت ن  )می رسید ، بدست می آورید(

ب( فعل مضارع منصوب: هرگاه قبل از فعل مضارع، یکی از حروف ناصبه )أَْن - کي )لکي( -  حّتی -  لـِ  -  لَْن – إَِذْن(  

بیاید آخرفعل مضارع را منصوب می کند که نشانه نصب فعل مضارع فتحه  ـَ )1، 4، 7، 13، 14( یا حذف ن ) 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ( است.

معانی حروف ناصبه

إَِذْنلَْنلـِـحّتیکي)لکي(أَْن

بنابراین، در اینصورتهرگزتا، تا اینکه، برای اینکهتا، تا اینکه، برای اینکهتا، تااینکه، برای اینکهاینکه، که

                  

اعراب
اسم

اعراب

فعل مضارع
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الف: به اسم هایی که عالمت های رفع   ـُــٌ ، اِن ، وَن    می گیرند ، مرفوع می گویند: املسجُد ، کتاٌب ، شجرتـاِن ، مسلموَن

ب: به اسم هایی که عالمت های نصب   ـَــً ، یِن ، یَن    می گیرند ، منصوب می گویند: الکریَم ، خیراً ، شجرتیـِن ، مسلمیـَن

ج: به اسم هایی که عالمت های جر       ـِــٍ ، یِن ، یَن    می گیرند ، مجرور می گویند : الخلیِل ، مسموحٍ ، شجرتیـِن ، مسلمیـَن

مجرور منصوب مرفوع

 مرفوعات:  1. مبتدا 2. خرب 3. فاعل 4. نائب فاعل 5. اسم افعال ناقصه 6. خرب حروف مشبهة بالفعل 7. خرب ال نفی جنس

منصوبات: 1. مفعول ) مفعول به ( 2. مفعول مطلق 3. خرب افعال ناقصه 4. اسم حروف مشبهة بالفعل 5. اسم ال نفی جنس       

               6. حال 7. مستثنی ) در اسلوب استثناء (  8. منادی) ویژه انسانی (                                     مبنی بر فتح ـَ 

مجرورات: 1. مجرور به حرف جر 2. مضاف الیه

الف( فعل مضارع مرفوع : فعل مضارع در حالت عادی ، مرفوع است. یعنی زمانی که قبل از آن، ادات ناصبه یا جازمه نیامده باشد که نشانه فعل مضارع 

مرفوع ضمه  ـُ   ) 1 ، 4 ، 7 ، 13 ، 14 ( یا ثبوت ن  ) 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ( است.

نكته ترجمه:فعل مضارع مرفوع معادل مضارع اخباری در زبان فارسی) می + بن مضارع ( ترجمه می شود.

یَْذَهُب: فعل مضارع مرفوع    و  نشانه رفع ضمه ـُ   )می رود(

أَجلُِس: فعل مضارع مرفوع    و     نشانه رفع ضمه ـُ   )می نشینم(

تَرَْجعیَن: فعل مضارع مرفوع  و    نشانه رفع ثبوت ن  )بازمی گردی(

تَنالوَن: فعل مضارع مرفوع    و    نشانه رفع ثبوت ن  )می رسید ، بدست می آورید(

ب( فعل مضارع منصوب: هرگاه قبل از فعل مضارع، یکی از حروف ناصبه )أَْن - کي )لکي( -  حّتی -  لـِ  -  لَْن – إَِذْن(  

بیاید آخرفعل مضارع را منصوب می کند که نشانه نصب فعل مضارع فتحه  ـَ )1، 4، 7، 13، 14( یا حذف ن ) 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ( است.

معانی حروف ناصبه

إَِذْنلَْنلـِـحّتیکي)لکي(أَْن

بنابراین، در اینصورتهرگزتا، تا اینکه، برای اینکهتا، تا اینکه، برای اینکهتا، تااینکه، برای اینکهاینکه، که

                  

اعراب
اسم

اعراب

فعل مضارع



عربی جامع کنکور انسانی

424

نكته ترجمه: فعل مضارع منصوب با حروف ناصبه ) أْن- کي)لکي(- حّتی- لـِ ( بجز لن معادل مضارع التزامی در زبان       
                           فارسی  » بـ + بن مضارع » ترجمه می شود.

ْن" ، معادل  آینده منفی ) نخواه + .... ( در زبان فارسی ترجمه می شود.
َ
  فعل مضارع منصوب با حرف ناصبه " ل

 

)1( عبادت می کند یَْعُبُد         َحّتي یَْعُبَد:    فعل مضارع منصوب    و  نشانه نصب فتحه ـَ         ) تا عبادت کند (  

)13( می خوانم أَْقَرأ     ألِْقَراَ :           فعل مضارع منصوب    و  نشانه نصب فتحه ـَ          ) تا اینکه بخوانم (  

)3( خارج می شوند یَْخرُجوَن    کی یَْخرُجوا:   فعل مضارع منصوب    و  نشانه نصب حذف ن        ) تا خارج شوند (  

)2( می نویسند یَکُْتبانِ     أَْن یَکُْتبا:       فعل مضارع منصوب    و  نشانه نصب حذف ن         ) که بنویسند (  

تَنالوَن       لَْن تَنالوا       فعل مضارع منصوب   و  نشانه نصب حذف ن         )به دست نخواهید آورد(         )9( به دست می آورید

یَرَجُع      لَْن یَرَْجَع       فعل مضارع منصوب    و  نشانه نصب  فتحه ـَ          ) باز نخواهد گشت (

1. حروف ناصبه بجز لَْن + فعل مضارع             

2. حرف جازمه لـِ )امرغایب( + فعل مضارع                    

مضارع التزامی      3.  فعل رشط 
4. لیَت ، لّعَل    +   فعل مضارع                    

5. فعل مضارع  مرفوع +   فعل مضارع مرفوع                     

ناصبه :  قبل از فعل مضارع می آید و آن را منصوب می کند و  به معنی ) تا ، تا اینکه ، برای اینکه ( است.                      

يسعى كثري من األطباء حتّى يَكتِشفوا طرقاً جديدًة للمعالجاِت  - )لن تنالوا الربَّ حتّى تُنفقوا ماّم تُحبّون(!                                    

انواع حّتی  
جاره ) جر ( : فقط اسم را مجرور مي كند نه ضمري به معني ايل مي آيد :                       

سالٌم هي حتّي مطلع الفجر  -   قرأت الدرَس حتي آِخِر كلمٍه فيه.                         

                                                              

آینده مثبت: س ، سوف + مضارع

سَیذَهُب ، سوف یَذَهُب : خواهد رفت                      سَتامرِسون ، سوف َتارِسون : مترین خواهید کرد

سَیحَربَن ، سوف یَحَربَن : ..................                      سَینجحاِن ، سوف یَنَجحاِن :.....................

آینده منفی: لن + مضارع 

لن تَدرسا : درس نخواهد خواند                                لن یَجلَس : نخواهد نشست

لن تَکَتِسَب :                                                        لن یَغَفروا : 

آینده
منفی)مستقبل( مثبت
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ج( فعل مضارع مجزوم: هرگاه قبل از فعل مضارع ، یکی ازحروف جازمه ) لَْم- لَاّم- ال نهی ـ لـِ امر غائب»أمر بالم«( بیاید آخر فعل مضارع را مجزوم می کند 

که نشانه فعل مضارع مجزوم ، سکون ـْ )1، 4، 7، 13، 14( یا حذف ن )2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11( است.

ْم:  معنی فعل مضارع را به ماضی ساده منفی یا ماضی نقلی منفی تبدیل می کند: 
َ
نكته ترجمه: حرف جازمه ل

                    تُؤِمنوَن: ایامن می آورید    لَْم تُؤِمنوا )ایامن نیاوردید، ایامن نیاورده اید(

ْم : ازپیش نفرستادم ، نفرستادم           لَْم نَْقِدْر : نتوانستیم             لَْم تََضْعه :  آن را قرار ندادی لَْم أَُقدِّ

                     

مضارع اخباری منفی    طی منی کنید: التَْقطَعوَن 

ماضی ساده منفی      طی نکردید: مل تَْقطَعوا ، ما َقطَْعُتم   

ّما ، فعل مضارع بیاید آن را مجزوم می کند که در این صورت حرف جازمه خواهد بود 
َ
ّما :اگر بعد از ل

َ
 نكته: ل

                ومعنی فعل مضارع را به ماضی نقلی منفی تغییر می دهد.
ّما به معنی»زمانی که، 

َ
ّما حرف جازمه نخواهد بود بلكه اسم می باشد. خود ل

َ
ّما، فعل ماضی بیاید ل

َ
                اما اگر بعد از ل

              هنگامی که« می باشد.    

نكته ترجمه:                + فعل مضارع : حرف جازمه ) هنوز ( 
                          لّما    

                                              + فعل ماضی : اسم

لَاّم َذَهَب : زمانی که رفت َذَهَب : رفت یَْذَهُب : می رود   لَاّم یَْذَهْب :     نرفته است)هنوز(  
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ال + فعل مضارع مرفوع  ال نفی                                        

ال + فعل مضارع مجزوم  ال نهی ) ناهیه ( ، ) جازمه (  انواع حرف ال      

نفی جنس+ اسم فتحه دارـَ بدون اَلْـ  و تنوین                         

حرف ال نفی: بر رس فعل مضارع می آید اّما در آخر فعل مضارع هیچ تغییری ایجاد منی کند و فقط معنی فعل مضارع را منفی می کند.

حرف ال نهی: بر رس فعل مضارع می آید و آخر فعل مضارع را مجزوم می کند و معنی فعل مضارع را به أمر منفی تغییر می دهد.

                                            لـِ  + اسم  جار و مجرور 

انواع حرف لـ ِ    لـِ  + فعل مضارع منصوب  لـِ ناصبه 
                            لـِ  + فعل مضارع مجزوم  لـِ جازمه

الف( حرف جر لـِ: بعد ازآن، اسم مجروری می آید.

ب( حرف ناصبه لـِ: بر رس متامی صیغه های فعل مضارع می آید و آخر آن را منصوب می کند  )فتحه ـَ یا حذف نون(

 حرف ناصبه ِل به معنای »تا- تا اینكه- برای اینكه« می باشد.

ج( حرف جازمه لـِ )لـِ أمر غائب(: 

بر رس 8 صیغه غايب و متکلم فعل مضارع می آید )بر رس 6 صیغه مخاطب منی آید( و آخر آن را مجزوم می کند )سکون ـْ  یا حرف نون(

حرف جازمه  ِل  به معنی »باید« می باشد.

 الحمُد لـلِّه /  لُنساِعد مظلومی العالَم /  لَاْم َجلَُسوا  علی املائدة لیتَناَولوا الَعشاَء....زمانی که بر رس سفره نشستند تا شام بخورند..

        حرف جر   حرف جازمه                                              حرف ناصبه 

 هرگاه بررس یکی از حروف عطف )و ـ فـَ ـ ...( حرف لـِ  بیاید ................. .

 هرگاه با فرمول ذیل روبه رو شدید لـِ جازمه داریم.

                                         الّذی، الّتی

        لـِ + مضارع............  کی، لکی، حّتی

                                      أن، أّن

روش های تشخیص لـِ جازمه و لـِ ناصبه
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 اگر در یک جمله )لـِ + مضارع( داشته باشیم و آن تنها فعل آن جمله باشد، لـِ جازمه داریم.

لنشّجع فریقنا فی املباریات کاُس اآلسیا!

 اگر در یک جمله )لـِ + مضارع( داشته باشیم و آن تنها فعل آن جمله نباشد، و عالوه بر آن یک یا دو یا ... فعل بیاید لـِ ناصبه داریم.

رکضُت الی البرئ ألطفی حریق!

                                                                        

ادامه مبحث جازمه:

همچنین اگر ادات رشط» إْن ، َمْن ، ما ، أَیَنام « بیاید دو فعل مضارع بعد خود را مجزوم می کند، که به اولی، فعل رشط مجزوم ، و به دومی جواب رشط 

مجزوم گفته می شود.

                  

فعل رشط، معادل مضارع التزامی و جواب رشط، معادل مضارع اخباری در زبان فارسی ترجمه می شود. )می توان جواب رشط را به صورت آینده نیز ترجمه کرد(.

 اگر ادات رشط بر رس فعل ماضی بیاید، فعل ماضی به دلیل مبنی بودن هیچ تغییری منی کند اّما معنی آن را به مضارع )التزامی-اخباری( تغییر می دهد.

هرکس صربکند پیروز می شود         َمْن    َصرَبَ    ظَِفَر.   

هرکس رسبلندی را بخواهد شبها بیداری می کشد َمْن    طَلََب   الُعلی َسِهَر اللیايَل. 

 گاهی جواب رشط به صورت جمله اسمیه یا حرف َقْد همراه فعل یا به صورت فعل أمر می آید که در این صورت، بر رس جواب رشط، حرف فاء جواب رشط 

یا جزای رشط می آید و می گوییم: جواب رشط

ماضی

 

 

اسلوب
رشط
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َمْن    یََتوَکَّْل    علی    الله    َفُهَو    َحْسُبه.          هرکس به خداوند توکل کند برایش کافی است.

َمْن    تَساوی   یَْوماه   َفهَو   َمْغبوٌن.          هرکس دو روزش شبیه هم باشد زیانکار است

                                                                         

اسم استفهام: برای سؤالی کردن جمله به کار می رود که عبارتند از:

َهل ، أ أَّیکَْمکیَفأیَنمتٰیملاذاماذاماَمن

کدامچندتاچگونه،چطورکجاچه وقتبرای چهچه،چیزیچه چیستچه کسی
آیا

اسم
شناخته شدهمعرفه

ناشناختهنکره

 نكته:  اسم در اصل، نكره است مگر این که جزء یكی از اقسام معرفه باشد.

                            معارف شش بَُود: ُمْضَمر،اضافه            َعلَم، ذوالالم، موصول اشاره
                              

 اسم های معرفه بر شش قسم هستند و تنها به 2 مورد اشاره خواهیم کرد که عبارتند از:

1. معرفه به َعلَم: متامی اسم انسان ها و همچنین اسم های منحرص به فرد و خاص مانند:

 اسم شهرها، کشورها یا دریاها و ... معرفه به َعلَم هستند:    مّحمد، مریم..../ بانه ، بوکان ، تهران / اقیانوس آرام....

2. معرفه به " الْـ ": هر اسمی که " الْـ " بگیرد، معرفه به " الْـ " خواهد بود: الکتاب، الَشجرة، اآلَن... .

إذا

اسم
استفهام

معرفه
نکره
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 معرفه است(
ً
م )ذاتا

َ
 نكته:   اگر اسم علم دارای " الـْ " باشد می گوییم: معرفه به َعل

                                                       الله  ،   الَحَسن   ،  القرآن 

 نكته:    اسم نكره در اصل نشانه خاصی ندارد یعنی هر اسمی که جزء 6 مورد ذکر شده قرار نگیرد ، نكره است.           

م نباشد ، نكره است.
َ
هر اسمی که تنوین  ــًــٍــٌ  بگیرد به شرطی که اسم َعل

                 )بنابراین تنوین تنها نشانه نكره بودن اسم نیست(                          کتاٌب = نکره      محمٌد= معرفه به علم 

 در ترجمه اسم نكره پیشوند ) یک (  یا پسوند ) ی ( استفاده می شود: )کاربرد ) ی ( بیشتر است.(
ً
 نكته ترجمه: معموال

             رأیُت تلمیذا.ً                       یک دانش آموز را دیدم  )دانش آموزی را دیدم(.

            ظََهرَْت سحابٌة يف الّسامء.    ابر در آسامن پدیدار شد.  ) درست: ابری(

            أَْهل القرآن.     أهل قرآنی  اهل قرآن          

           فرص َذهبّیة.     فرصت های طالیی  فرصت هایی طالیی

 جمله وصفیه )الجملة بعَدالَنکَرَة(: فعلی است که بعد از یک اسم نکره می آید و آن را توصیف می کند و در ترجمه همراه »که« می آید. 

 باید توصیف اسم نكره قبل از خود باشد )نه اسم معرفه( و در جنس و ُشمار با آن یكسان باشد. 
ً
نكته مهم: نكته مهم: حتما

مثال: 

1. کتابی را خریدم که قبالً آن را دیده بودم.      اِشرتیُت ِکتاباً َقد َرأیُتُه ِمن َقبل. 

2. سنجابی را دیدم که از درختی به درخت دیگر می پرید.      رأیُت ِسنجاباً یَقِفُز ِمن َشَجرٍة إلی َشَجرٍَة أُخری. 

3. پسی را دیدم که به رسعت راه می رفت.      رأیُت َولََداً یَمشی ِبُسَعٍة. 

4. دنبال فرهنگی لغتی می گردم که مرا در فهم متون کمک کند.   أَفتُِّش َعن ُمعَجم یُساِعُدنی فی َفهِم النُُّصوِص.

5. راضی ساخنت مردم هدفی است که بدست آورده منی شود .  إرضاُء النَّاِس غایٌَة ال تُدَرُک.

كره(   نكته ترجمه: ترجمه ی جمله ی وصفیه )الجمله بعد النَّ

1. ماضی + اسم نكره+ ماضی= ماضی ساده یا بعید          اِشرتیُت ِکتاباً َقد رأیُتُه ِمن َقبل. 

2. ماضی + اسم نكره+ مضارع= ماضی استمراری         رأیُت َولَداً یَمشی ِبُسَعٍة. 

3. مضارع+ اسم نكره+ مضارع= مضارع التزامی یا مضارع اخباری               اللُّهمَّ إنّی أَُعوُذ ِبک ِمن نَفٍس ال تَشَبُع. 

   

جمله بعد
نکره
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ً
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جمله بعد
نکره
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ن و عالئم نگارشی، موصوالِت         
َ
، ِل، أدات ناصبه بجز ل مَّ

ُ
 نكته: جمله ی وصفیه بعد از )َو، َف، ث

ین...« نمی آید( 
َ

ذ
ّ
تی، ال

ّ
ذی، ال

ّ
               »ال
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ٌة ِبالُقرِب ِمن َذنَِبها تَحَتوی ِزیتاً َخاّصاً.  نكته:  گاهی بین اسم نكره و جمله وصفیه فاصله می افتد: للَبطَِّة ُغدَّ

 

 نكته: جواب شرط را جمله ی وصفیه نگیرید:  إن تَجَتِهد کَثیراً ِفی َعَمٍل تَنَجح فی ذلَک الَعَمِل.    
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  نواسخ ) پت و مت جمله اسمیه !!! (                                                                                      

کلامتی هستند که بر رس جمله ی اسمیه )مبتدا و خرب( می آید و باعث تغییر در حرکات و نقش آنها می شود. که عبارتند از:

 1. افعال ناقصه                      

 2. حروف مشبهة بالفعل                        

 3. حرف ال نفی جنس

  جمله اسمیه :     مبتدا و مرفوع   +   خبر و مرفوع

 این افعال بر رس جمله اسمیه )مبتدا و خرب( می آید. مبتدا به هامن صورت مرفوع باقی می ماند اّما خرب را منصوب می کند. به مبتدا، اسم فعل 

ناقصه و به خرب، خرب فعل ناقصه گفته می شود.

نواسخ
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صَبَح )شد، گردید(
َ
افعال ناقصه: کاَن )بود(، لیَس )نیست(، صاَر، أ

اللُه  علیٌم.       کاَن اللُه علیامً /   التلمیذاِن ناجحاِن.       لیَس التلمیذ...  ناجحـ...  /  املؤمنوَن مَتفرّقوَن.      صاَر املؤمنـ... ُمَتفرّقـ...          

علٌی َدَرَس.       کان                 / النساُء یُحاولَن.           کانْت                              / الَدالفیُن تَسَبُح.        کانْت           

    

                                                                               

 این حروف رس جمله ی اسمیه )مبتدا و خرب( می آید. مبتدا را منصوب می کند اما خرب، به هامن صورت مرفوع باقی می ماند. به مبتدا ، اسم 

حروف مشبهة بالفعل و به خرب، خرب حروف مشبهة بالفعل گفته می شود.

 نكته ترجمه:   کان + فعل ماضی                     ماضی بعید )بود(                        کاَن التلمیُذ َذَهَب:  دانش آموز رفته بود 

                 کان + قد + فعل ماضی          ماضی بعید )بود(                         کان املعلّم قد َدرََّس: معلم درس داده بود

                 کان + فعل مضارع                    ماضی استمراری )می + بن ماضی(      کنُت أنظُُر: نگاه می کردم
 

اللُه  علیٌم.  ⇦ إنَّ  اللَه  علیٌم /   التلمیذاِن ناجحاِن.   ⇦ لیَت  التلمیذ...  ناجحـ...  /  املؤمنوَن مَتفرّقوَن.    ⇦ لََعلَّ املؤمنـ... ُمَتفرّقـ...          

علٌی َدَرَس.   ⇦ کأنَّ                 / النساُء یُحاولَن.      ⇦ أنَّ                                    / الَدالفیُن تَسَبُح.     ⇦ لکنَّ             

( حرف مای کافه )خنثی کننده( می چسبد و باعث می شود که حروف         نَّ
َ
 نكته: گاهی به آخر حرف مشبهة بالفعل )ِإنَّ ، أ

              مشبهة بالفعل از عمل کردن باز بماند که در این صورت هم بر سر جمله ی اسمیه و هم بر سر جمله فعلیه می تواند         
 – بی شک )معنای تأکید به جمله می دهند(

ً
ما : فقط- تنها – یقینا نَّ

َ
ما، أ               بیاید:ِإَنّ

            ادات حص

ا یُریُد اللُه.  ا املؤمنوَن إَْخَوٌة.                                   2. إمِنَّ             1. إمِنَّ
فاعل مرفوع

                                   فعل مضارع          
خربومرفوع

                  مبتدا و مرفوع            

 نكته کلیدی: 
حرف شـرط                      إْن : بعد از آن،  دو فعل مضارع مجزوم می آید./ غالبأ در اول جمله قرار می گیرد. )اگر،چنانچه(

حرف ناصـبه                      أْن : بعد از آن، یک فعل مضارع منصوب می آید./ غالبأ در اول جمله قرار نمی گیرد. )که، اینكه(
نَّ : بعد از آن، جمله اسمیه می آید./ هرگز در اول جمله قرار نمی گیرد. ) که-اینكه(

َ
حرف مشبهة بالفعل       أ

: بعد از آن،  جمله اسمیه می آید./ غالبأ در اول جمله قرار می گیرد. )به راستی-همانا( حرف مشبهة بالفعل       ِإنَّ

افعال
ناقصه

حروف 
مشبه بالفعل
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حروف 
مشبه بالفعل
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 به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.
ً
َعَلّ ، فعل مضارع باشد معموال

َ
 نكته ترجمه:  درصورتی که خبر لیَت و ل

                     لیَت املَوّدَة   تَْسَتِقرُّ  بیَن الناس :    ای کاش محبت و دوستی در میان مردم جای گیرد.    

                               خرب لیَت و مرفوع                                                               مضارع التزامی

 به صورت ماضی استمراری و ماضی بعید ترجمه می شود.
ً
َعّل ، فعل ماضی باشد معموال

َ
 نكته:  همچنین اگر خبر لیَت و ل

               لیَت املسلمیَن  إتََّحدوا فی العامل :  ای کاش مسلامنان در جهان متحد می شدند. ) متحد شده بودند ( 

                       

                                                                       

حرف ال نفی جنس بر نفی جمیع افراد هم جنس داللت می کند. این حرف مانند حروف مشبهة بالفعل عمل می کند. با این تفاوت که اسم 

حرف ال نفی جنس مبنی بر فتح ـَ و منصوب است.

حرف ال نفی جنس + اسم حرف ال نفی جنس مبنی بر فتح ـَ  + خرب ال نفی جنس و مرفوع

ـ و تنوین نمی گیرد .
ْ
ل

َ
 نكته:   اسم حرف ال نفی جنس همیشه به صورت اسم فتحه دار َـ می آید و هرگز ا
                   اسم حرف ال نفی جنس ، انواع ندارد و فقط به صورت اسم ظاهر می آید.

               ال ناجَح یََتکاَسُل.                        ال َریَب فیه. 

      
 زمانی است که بعد از اسم حرف ال نفی جنس ،کلمه ای دیگر نیاید

ً
نكته: گاهی خبر ال نفی جنس محذوف است و آن غالبا

             ال شکَّ                                      ال بُدَّ

                              ال + فعل مضارع مرفوع  ال نفی

انواع حرف ال       ال + فعل مضارع مجزوم  ال نهی ) ناهیه ( ، ) جازمه ( 
                              نفی جنس+ اسم فتحه دارـَ بدون اَلْـ  و تنوین 

منفی می کند. حرف ال نفی: بر رس فعل مضارع می آید اّما در آخر فعل مضارع هیچ تغییری ایجاد منی کند و فقط معنی فعل مضارع را

می دهد. حرف ال نهی: بر رس فعل مضارع می آید و آخر فعل مضارع را مجزوم می کند و معنی فعل مضارع را به أمر منفی تغییر

                                                                     

عبارت ) ما ِمن ( نیز دقیقاً مانند ال نفی جنس عمل می کند و با این تفاوت که اسم بعد از ما ِمن مجرور است 

 در ترجمه ال نفی جنس و ) ما ِمن (  از عبارت " هیچ ...... نیست ) وجود ندارد ، نمی باشد( استفاده می شود.     
ً
 نكته:   غالبا

                  ال ورقة ....    : هیچ برگی ..... نیست 

الی نفی 
جنس

ما ِمن
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من

اسم موصول
کسی که،

کسانی که
وسط جمله

اسم رشط
هر کس،
هر که

اول جمله

اول جملهچه کسیاسم استفهام
                                                                                     

                                                                                       

                                                                            

 ساختاری است که تعجب و شگفتی از چیزی را بیان می کند.

فرمول : ما أفَعَل
          مثال:    ما أحسَن أخالَق املؤمن              اخالق مؤمن چقدر نیکو است.

                     ما أجمُل الدیُن                         دین چقدر زیبا است. 

                                           حال معموال با قید حالت در زبان فـارسـی مطابقت دارد.

حال: کلمه ای است که حالت و چگونگی وقوع فعل را نشان می دهد.

                                      1. مفرد : اسم ، نکره ، مشتق ، منصوب

انواع حال      2.جمله حالیه ) جمله اسمیه (  منصوب

                                                                             

                              منظور از حال مفرد، آن است که یک کلمه »اسم« باشد خواه مفرد، مثنی یا جمع.

                        

حال مفرد : اسمی است نکره، منصوب و مشتق 

َرَجَع املسافر ساملاً                       َرَجَع املسافراِن ساملـ....                        َرَجَع املسافروَن ساملـ....             

َرَجَعْت املسافرة ساملـ...                َرَجَعْت املسافرتاِن ساملـ...                     َرَجَعْت املسافراُت ساملـ....

قرأُت املجاّلت َصعبًة                   نَقراُ املجاّلت َصعبـ....                             قرأوا املجاّلت َصعبـ....

شاهدَت الطالب شاکر....               َدَرَسْت زینب َفرِحـ....                             َدرََّس االساتیذ َسهلـ.....

             

جمع بندی: انواع من و انواع ما

ما

وسط جملهچیزی که، چیزهایی کهاسم موصول

اول جملههرچهاسم رشط

اول جملهچه چیزیاسم استفهام

پیش از فعل ماضینـ )منفی کننده ی ماضی(نافیه

به إّن َو أنَّ می چسبدفقطکافه

اول جملههیچ ...... نیستما ِمن

ما أفَعَل و اول جملهچقدر ..... استتعجب

اسلوب
تعجب

حال
حال

حال
مفرد

سوال مربوط به حال:
َعیَّن العبارة الّتی تُبَّیُن )تَِصُف( حالة أو هیئة                    
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 در ترجمه حال مفرد، از پیشوند» با « یا پسوند » ان- ا « استفاده می شود. 
ً
 نكته ترجمه: معموال

           1. َرجـََع الُجـنُد ظـاِفـراً.  سپاه پیروزمندانه برگشت
             فاعل و مرفوع         حال مفرد و منصوب )اسم فاعل(

          2. ُخلـَِق اإلنسـاُن َضعـیفاً .  انسان ضعیف آفریده شده است

             نائب فاعل و مرفوع      حال مفرد و منصوب

ْب َولَـَدَک صـَغیراً.  فرزندت را در کودکی )کودکانه( تربیت کن            3. أَدِّ

             مفعول و منصوب      حال مفرد و منصوب

           4. یَْجـَتهـُِد الطّالـُب يف عمله مسـروراً.  دانش آموز در کارش با خوشحالی تالش می کند.

               فاعل و مرفوع              حال مفرد ومنصوب)اسم مفعول(

                                                                            

 هرگاه پس از کامل شدن معنای جمله و آمدن ارکان اصلی آن، جمله ای پس از یک اسم معرفه بیاید که از لحاظ معنایی، با جمله اول، مرتبط 

باشد، جمله ی دوم را جمله حالیـه گویند.)اسمیه و فعلیه (

   

انواع جمله 
حالیه
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 عبارت » در حالـی که « را می نویسیم.      
ً
 نكته ترجمه: در ترجمه جمله حالیه ، غالبا

تعریف: به خارج کردن اسمی از یک حکم کلی ، استثناء می گویند.                                               

مانند: َفَسَجَد املالئکة کلّهم أجمعون إاّل ابلیس ، قرأُت مجاّلت إاّل واحدًة                                              

1. مستثنی: به اسم بعد از » إاّل « مستثنی می گویند.) منصوب(                                                                               

2. ادات استثناء: إاّل  اسلوب استثناء                                 
3. مستثنی منه: به کلمه ای که بر کل داللت می کند و مستثنی از آن جدا شده است      

ارکان استثناء
                                                 

                                                                               مانند » مالئکه . مجاّلت « در مثال های باال

                                                                               نکته 1 : در اسلوب استثناء هر سه رکن استثناء وجود دارد . 

نکته 2 : در اسلوب استثناء معموالً جمله مثبت است .                                                                               

اسلوب استثناء و اصلوب حص
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تعریف : »حص« یعنی اختصاص دادن موضوعی به کسی یا چیزی، در واقع در اسلوب حص األ برای استثناء منی آید ، بلکه                                           

                                   برای اختصاص و حص است.

مانند: الیـیـأُس َمـن َروحِ اللِه اال القـوُم الکـافـریِن    

1. اسم محصور : به اسم بعد از»  إاّل « اسم محصور می گویند .اسلوب حص                                             

2. ادات : إاّل   
 ارکان حص

                                    

در » اسلوب حرص« مستثنی منه وجود ندارد.                                                             

                                                             نکته : در اسلوب حرص معموالً جمله » منفی « است .

 نكات: 
1.  در بحث مضارع منصوب خواندیم که :     أن+الی نفی= أالّ         أن ال تُجاهدوا = أالّ تجاهدوا

 « اشتباه نشود.
ّ

 « با » إال
ّ

توجه کنید » أال
  . ............... 

ً
 « فعل آمد ، حتما

ّ
 ...............   .  اگر بعد از » اال

ً
 « اسم آمد ، حتما

ّ
اگر بعد از » اال

* أال ) بدون تشدید (: حرف تنبیه و به معنی آگاه باش می باشد    مثال : أال بذکر الله تطمنئ القلوب
2. برای تشخیص اسلوب استثناء از اسلوب حصر یا بالعكس ، به نكات زیر توجه کنید:

 « کلماتی نظیر : کّل ، شیء)أشیاء( ، بعض ، أحد ، عمل ، اعمال ، جمیع ، ناس 
ّ

* الف : اگر قبل از » إال

) به شرطی که مجرور نباشند ( بیاید، حتما .................... داریم .

 « کلماتی نظیر زیر بیاید، حتما ................. داریم.
ّ

* ب : اگر بعد از  » إال
، أحد عرش منکم 1. عدد+ ِمن+ ضمیر:واحداً منهم، إثنین مّنا، سبعه منهُّنَّ

2. بعض+ ضمیر: بعضهم، بعضکم، بعضنا، بعضها، بعضکُِّن، بعضُهنَّ

 3. ِمن+ ضمیر: منهم، منکم، مّنّا، منکّن، منهّن، منها..................

 « آمده باشد و بالعكس ، حتما .................. داریم.
ّ

 « مفرد باشد و جمع آن پیش از » إال
ّ

* ج : اگر کلمه بعد از » إال
 « می گذاریم، 

ّ
 د : روش ترجمه: هر 4 گزینه را ترجمه می کنیم به این صورت که انگشتمان را بر روی ادات استثناء » إال

اگر جمله معنادار بود آن حتما .............. است و اگر معنادار نبود یا ترجمه آن ناقص بود آن حتما ............ است.

 

 « را به صورت  بجز ، مگر ترجمه می کنیم ولی
ّ

 نكته ترجمه: اگر اسلوب إستثناء داشته باشیم ، » إال

 « را به صورت فقط و تنها  ترجمه کنیم. 
ّ

                         اگر اسلوب حصر داشته باشیم بهتر است » إال

                        مثال: ماجاء إلی متحف إاّل کریم /  لیست فی املدرسة إاّل عطیة  /    مل یَدُع الی املهرجان إاّل أصدقاءه 

= فقط یا تنها(
ّ

ما، لن، لیس، ... + إال
ّ
        منفی+ منفی: مثبت )ما، ال، لم، ل

                         

          

ادات حصر: 1. اسلوب حصر    2. إّنما و اّنما      3. کلمه »فقط«
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مفعول مطلق: مصدر یا اسم جامدی است منصوب از جنس فعل خود جمله که برای تأکید یا بیان نوع و کیفیت وقوع فعل می آید. 

نكته: مفعول مطلق هرگز به صورت مشتق نمی آید و همیشه جامد است چون مصدر است.

ل 5. َتفاُعل    6. إفتعال   7. إنفعال    8. إستفعال عُّ
َ

ه    4. َتف
َ
                 فعل ثالثی مزید: 8 باب    1. إفعال    2. تفعیل    3. ُمفاَعل

  مصدر      فعل ثالثی مجرد:وزن خاصی ندارد   
     مهم ترین آنها: َفتح، َفهم، َجرح، َصرب، نَظَر، ِذکر، َذهاب، جلوس، صعود، قعود، هجوم، وصول، قراء ه، شهاده،             

                       هجران، عصیان، وفاء، نَجاح، .........

تأکیدی: بعد از آن، صفت یا مضاف الیه منی آید. ـًـ                                                        

انواع مفعول مطلق 
نوعی: بعد از آن، صفت یا مضاف الیه می آید. ـًـ و ـَـ                                                        

                                                                              

سوال مربوط به مفعول مطلق تأکیدی:
َعیَّن العبارة الّتی تُبَّیُن )تَِصُف( رفع شّک وقوع الفعل أو تأکید وقوع الفعل                    

                                              

مصدری است منصوب ازجنس فعل خود جمله، که برای تاکید وقوع فعل به کار میرود) رفع شک وقوع فعل(.

 ،  بی شک.... 
ً
 ِیقینا

ً
 ، حتمأ ، کامال

ً
نكته:  در ترجمه مفعول مطلق  تاکیدی از کلمات تاکیدی همچون مسلما

   استفاده می شود.)خود لفظ مفعول مطلق تاکیدی ترجمه نمی شود( ) بعد از مفعول مطلق تأکیدی ، صفت و مضاف الیه نمی آید (

یَْجَتـِهُد التلمیُذ  يف املـدرسه إجتـهاداً.  دانش آموز در مدرسه یقیناً تالش می کند.

فعل مضارع )1( باب إفتعال       مفعول مطلق تأکیدی و منصوب

َرتِِّل القرآَن تـَرْتـیالً.  قرآن را حتامً با دقت بخوان.

فعل أمر)7( باب تفعیل      مفعول مطلق تأکیدی ومنصوب

یـَْنـَجـُح التلمیُذ النشیط نَجاحاً.  دانش آموز کوشا بی شک موفق می شود.                         

 فعل مضارع)1(                             مفعول مطلق تأکیدی ومنصوب

یُجاِهُد املؤمُن يف سبیِل الله مجاهدًة)ِجهاداً(.  مومن در راه خداوند یقیناً جهاد میکند.

فعل مضارع)1( باب مفاعلة               مفعول مطلق تأکیدی و منصوب

مفعول
مطلق

مفعول
مطلق تأکیدی
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مصدری است منصوب از جنس فعل خود جمله که برای بیان نوع و کیفیت وقوع فعل به کار می رود.

اُْذکـُروا اللَه ِذکـراً کثیراً .  خداوند را بسیار یاد کنید.
صفت

مفعول مطلق نوعی و منصوب       

آمنُت باللِه إیامناً ال یـَزوُل عنی.  به خدا ایامن آوردم آنچنان که در من از بین منی رود.
 فعل مضارع) 1( جمله وصفیه

فعل ماضی باب افعال   مفعول مطلق نوعی

َفاْصرِبْ صرباً جمیالً .  به زیبایی صرب کن.
 صفت

مفعول مطلق نوعی منصوب

ُر يف قلبي.  آیه را از قرآن خواندم به گونه ای که  در قلبم تاثیر می گذارد. َقرأُت آیًة ِمن القرآن قراءًة تـَُؤثِـّ

      مفعول مطلق نوعی منصوب        فعل مضارع)4(جمله وصفیه

أَنـْظُروا إلی الدنیا نَظََر الزاهدیَن فیها.  همچون پارسایان به دنیا بنگرید.
مضاف الیه و مجرور

       مفعول مطلق نوعی منصوب)مضاف(    

یـَعیُش البخـیُل يف الدنـیا عیـَش الُفقـراء.  انسان بخیل همچون فقراء در دنیا زندگی می کند.

       مفعول مطلق نوعی منصوب)مضاف(        مضاف الیه و مجرور

تعریف منادی: به معنای صدا زده شده و به کسی که او را خطاب می کنیم گفته می شود. 

مانند: یا الله ، یا محمد ، یا معلّم ، یا شیخ ، یا قدس ، یا طهران ، .....

   یا  حرف ندا  /    کلمه بعد از »یا«  منادی

                                                                      

                                                                   

علم: اسامی خاص ) اسامی معرفه به علم ( ، مبنی بر ضّم و منصوب : یا علُی ، یا محّمُد ، یا فاطمُة ، یا شیراُز                                          

نکره مقصوده: اسامی نکره ، مبنی بر ضّم و منصوب : یا تلمیُذ ، یا طالبُة ، یا مدینُة ، یا استاُذ  
منادی مفرد  

منادی مضاف: در این نوع ، مضاف و مضاف الیه ) ترکیب اضافی ( داریم . اسم بعد از » یا « نقش منادی و منصوب دارد و اسم بعد از

منادی مضاف الیه و مجرور است .

مانند:  یا رسوَل اللِه / یا معلَّمنا / یا قومی / یاربّی / یا معلِّمی الّصِف / یا طالَبی / املدرسِة

منادی مفرد و مضاف هیچگاه " الـ " و " تنوین " منی گیرند . 

نكته: در ترجمه مفعول مطلق نوعی از کلمات:  همچون، به نیكی، بسیار، مانند، سخت، آنچنان، چون... استفاده می شود.        
 خود لفظ مفعول مطلق نوعی ترجمه نمی شود( بعد از مفعول مطلق نوعی، صفت یا مضاف الیه می آید.

ً
                ) غالبا

                                                                             ) صفت :  مفرد ، جمله وصفیه ( 

مفعول مطلق نوعی )بیانی(

      منادی )ویژه انسانی(

مضافمنادی مفرد
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نكته: منادی قرار دادن اسم های » الـ « دار: 

             برای منادی قرار دادن اسم های » الـ « دار از دو کلمه أّیها )برای مذکر( و أّیتها )برای مؤنث( استفاده می کنیم.
             یا أیّها املؤمنون      یا أیّتها املؤمنات       یا أیّها الطالب      یا أیّتها الطالبة           یا أیّها العادل        یا أیّتها النفس

« همان» یا اللُه « ) منادی مفرد ) علم ( ، مبنی بر ضم و منصوب ( است. همَّ
ّ
نكات:» الل

م« حذف می شود و در حرکت کسره ی ماقبل بر 
ّ
م« گاهی »ضمیر یاء متكل

ّ
* در منادای مضاف به »ضمیر یاء متكل

جای می ماند . پس به اشتباه آن را منادای مفرد در نظر نگیرید!!!
یا صدیقی  یا صدیِق: منادای مضاف و منصوب             یا قومی  یا قوِم: منادای مضاف و منصوب

* گاهی حرف ندا  » یا « در جمله حذف می شود و تنها منادی باقی می ماند. برای تشخیص منادا بودن یا منادا 
نبودن باید به نكات زیر توجه داشت:    ) به احتمال زیاد سوال کنكور به این صورت بیاید پس دقت کنید (

اگر آنچه بعد از اسم آمده بود بر صیغه مخاطب داللت کند آن اسم منادی است و اگر بر مخاطب داللت نكند ، 
 مبتدا است .

ً
منادی نیست که در این صورت معموال

یعلـُم : فعل غائب/َرّب : مبتداربـَّنا يعـلُم كّل يشٍء.

التؤاخْذ : فعل نهی )مخاطب(/َرّب : مناداربـَّنا التؤاخْذنا ان نسينا.

یَغفر : فعل غائب/َغّفار: مبتداَغّفار الذنوب یغفُر سیئاتنا.

أغفر: فعل امر)مخاطب(/غفار: مناداَغّفار الذنوب أغفْر سیئاتنا.

هو : ضمیر غائب/عبد : مبتداعبد الله هو معلّم.

أنت : ضمیر مخاطب/عبد: مناداعبد الله أنت معلّم.

مهمترین مواردی که یر مخاطب داللت دارد
1.  فعل امر مخاطب      2. فعل نهی مخاطب          3. ضمیر مخاطب
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ّ
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جای می ماند . پس به اشتباه آن را منادای مفرد در نظر نگیرید!!!
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درس اول
1- يف أي عبارة اإلسم املؤنث أكرث؟

2( تَكتُب مریم واجباتِها يف ثالث ساعاٍت! 1( يا صديقي، إحَمْل هذه املنضدة! 

4( الفاكهُة تضمُن سالمَة الجسِم! 3( »و اذكروا نعمة الله عليكم«! 

2-عي ما فيه جمع التكسري أكرث:

2( و نحن مقاومون أمام األعداء ولكن تحب أصدقاءنا الشهدا! 1( و ليست الدموع النازلة من عيوننا دليالً عىل ضعفنا! 

4( ليتنا نكون معهم يف القيامة مرسورين فرحني ابدا! 3( و الذين يبذلون أنفسهم لوطننا و لديننا ولهم درجات عالية! 

3-كم فعالً يف العبارة التالية: »حملت والدي الذي مل يشف من مرضه إىل خارج املدينة و ألقيته إىل زاوية و تركته«

1( اربعة  2( ثالثة  3( خمسة  4( اثنان

4- إنتخب الفراغ كلمة مناسبة “.......................... األروبيون العلم من املسلمي”

3( اخذوا   4( اخذن 2( اخذ  1( اخذت 

5-عّین الصحیح :

3(التالمیذ ینجح.    4(التالمیذ تنجح. 1(ینجح التالمیذ.  2(ینجحون التالمیذ. 

6- عّین الفعل ماضی :

1( تَنَجحُ   2( تأکُُل  3( تَرَکُت   4( مَتَنُع

7- عّین فعل النهی :

4( ال تعبدوا 3( ال تعلمون  2( ال تحزنُ  1( ال تقربان 

8- عّین عبارة التی لیست فیها الفعل املاضی :

2( رأیُت الضیوف فی الغرفة جالسیَن! 1( الظروف أوعیة نأکُُل بها أنواع األطعمة! 

4( الله کتَب علی املسلمین الصیام! 3( بعَث الله األنبیاء مبّشین! 

9- عّین الصحيح للفراغ:

»كلكم.......................... خرب انتصار مقاتيل اإلسالم «

4(سمعنت 3(سمعن  2(سمعتم  1(اسمعنا 

سواالت قواعد
پایة دهم

ی
رب

ع
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10-عّین املثنی :

2( استقبل الزائرين الذين جاؤوا من مكة املكرمة! 1(أحب العاملني وهم يعملون من أجل تقدم البالد! 

4( رایت املسافرتین و هام جالستان فی غرفه االنتظار! 3(إن الصادقني ناجحون يف الحياة! 

11- عّي »ال« تختلف عن الباقي:

! 2( أيّتها الّنساء! ال تَقتُلَن أنفسَكنَّ 1( ال تُشاِهدا املالبَس النسائية! 

4( ال يتّخُذ أخوك أسلوباً صحيحاً! 3( ال تطلُبي السيئات لآلخرين! 

12- عین نوع الجمع يختلف عن الباقي:

2( علينا أن نرحم املساکین! 1(رأيت هؤالء املؤمنني يف املسجد! 

4(اتحاد املسلمین یسبتب تقدمهم! 3(شاهدت الطالب جالسین فی الصف! 

13. عي ما ليس فيه جمع سامل للمؤنث:

2(دفعت له مقدارا من الریاالت التی کانت معی! 1( من صفات املؤمنني بشاشة الوجه! 

4( الذین یقتلون  فی سبیل الله لیسوا من االموات! 3(االرض کره من الکرات فی الفضاء! 

14- عي ضمري »أنت« للتأكيد:

2(اعمل انت العمل الصالح قبل ان تتکلم عنه! 1(  أنت الذي تعلم قبلنا ما يجري يف أفكارنا! 

4( امنا انت النفس املطمئنه نعوذ بک فی املصاعب! 3( جعلك الله خري الناس و أنت تنفعهم دامئاً! 

15- عّین عبارة جاء فیها الجمع املکس أکرث:

2( مل یعتمد زمیلی علی أصدقائه فی األمور العظیمة. 1( عند الشدائد یعرف اإلخوان. 

4( تغیرت أصوات و أوزان املفردات و التوجد حروف »گ، پ، چ، ژ«. 3( انتباه الطاّلب و ابتعادهم عن الغفلة کانا من أهداف األستاذ. 

16-عین الصحیح :

1( انتم خرجتم إىل قاعة مدرستكم!  2( هم خرجن الی قاعه مدرستهم!

3( أنت خرج إىل قاعة مدرستک!  4( انا خرجنا الی قاعه مدرستنا !

17-عي الضمري غري املناسب عن جواب السؤاالت:

2( هل والدک طهراين؟ ال، هو أهوازي! 1(و أين مدرستكم؟ مدرستنا يف شارع بهاران! 

4( من هؤالء الالعبون؟ أنتم من فريقنا! 3( متی تبدأ أنت الدراسة؟ أنا أبدأ غدا! 

18- عّین الفعل املناسب للفراغ: ))أنا و أخی ........ إلی مشهد املُقَّدسة غداً ((.

3( نُسافرُ  4( یُسافراِن 1( اُسافرُ  2( سافرنا 

19-کم اسامً مؤنثا يف هذه العبارة »قلت ألمي: أكتب واجبايت ثم أذهب إىل الحديقة ألكل الفواكه الطازجة«

3(اربعه   4(خمسه 2(ثالثه  1( اثنان 

20-کم اسامً مؤنثا جاء يف هذه العبارة؟ »قالت املعلمة: ابحثي عن قلعة تاريخية يف مدينة ساري يف محافظة مازندران!«

3(ستة    4(سبعة 1(أربعة  2(خمسة 
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21-عین الجمع املذكر السامل :

2( بش الله املؤمنني! 1(يعمل السائق بالقوانني! 

4( کتب التلمیذ التامرین! 3( یساعة الناس املساکین! 

22- عین عبارة جاء فيها الجمع املکس و الجمع السامل معاً :

2( املهندسون صنعوا جرسا لعبور السيارات!  1( عجزت أرسته عن دفع نفقات دراسته! 

4( العربية من اللغات الرسمية يف العامل! 3( الغزال سمع من بعيد أصوات الصيادين! 

23. ما هو السؤال غري املناسب لهذه العبارة »أسافر مع أرسيت بالسیارة إىل إصفهان!«

2( مع من تذهب إىل السفر؟   3(ملاذا تسافر!  4(بم تسافر الی اصفهان! 1(إىل أين تسافر! 

24- عي عبارة ال تشتمل عىل إسم جمع:

2( أربعة أسامك وقعن يف شبكة الصياد! 1( إن فاعيل الخري عدتهم ليست قليلة! 

4( أصوات الطري تزيد جامل الحديقة! 3( صنع األخوان جرسا يفصل بينهام! 

: 25- عّین ما لیس فیه جمٌع مکّسٌ

2( أحبّتی هجرونی کام تشاء عداتی. 1( إّن املفردات العربیة کثیرُة فی الفارسیة. 

4( السمک یُحّرک زعانفه الصغیرة. 3( یجب أن تلتزموا مبکارم األخالق. 

26- عّین ال یوجد الفعل االمر فی العبارات :

امء! 2( إرَحْم من فی االرض یَرَحمَک من فی السَّ 1( اُنظُْر إلی ما قال و ال تَنظُْر إلی من قال! 

4(إقرأ دروَسَک بدقٍَّة تَنَجْح غی امتحانت آخِر السنِة! 3( الکالم کالدواِء کثیرُه یَنَفُع و قلیلُه قاتٌِل! 

27- عّین نوع األفعال يف هذه اآلية عىل الرتتيب: ) قل ِسريُوا يف األرض فانْظُروا كيف بََدأَ الخلق (

2( املايض - األمر - املايض - األمر 1( األمر - املضارع- األمر – املايض 

4( املايض - املضارع- األمر – األمر 3( األمر - األمر - األمر – املايض 

28-يف أي عبارة جاء املضارع املنفي:

2( ما يدرس أخوك يف الجامعة يا حسني! 1(ال تلبيس اللباس األسود يف الليل! 

4( العاقل ال يصادق الجاهل و يبتعد عنه! 3( الطالبتان ما یئستا من عملهام الصعب! 

29- عي الصحيح عن الكلامت التي تحتها خط :

1( نصيل يف مسجد قديم قرب نهر: )الفعل املاضی ، للمتکلم مع الغیر(

2( سننرص كل إخواننا يف الحرب : )الفعل املضارع، للمتكلم مع الغري )اول شخص جمع((

3( ال تبطلوا صدقاتكم باملن و األذي: )الفعل املضارع ، للغائبیِن (

4( إحفظوا مكانكم و ال تتحركوا عند الزلزال !: )الفعل املايض، للغائبني )سوم شخص جمع((

30-عین الخطأ يف استخدام أسامء اإلشارة:

2( هؤالء طالب مجدون يف مدرستنا! 1( فرح الطالب لهذه السفرة الجميلة! 

4( هذان األخوان يعمالن يف الفندق! 3( أولئك األشجار ذات الغصون الكثرية! 
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4( هذان األخوان يعمالن يف الفندق! 3( أولئك األشجار ذات الغصون الكثرية! 
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31- يف أي عبارة جاء فعل مضارع للنهي :

2( هؤالء الطالبات ال يذهنب اليوم إىل املدرسة! 1( هذا الرجل ال يوسل ابنه إىل ساحة القتال! 

4( ال تتعب املديرة من مسؤوليتها أمام الطالبات! 3(ایتها األم ال تعريف بني أوالدك! 

32- کم فعل امر جاء يف العبارة التالية: »قالت يل أمي: اصربي أمام صعوبة الحياة و انظري كيف أحب نجاحك و سعادتك يف الحياة«

4(واحد 3(اثنان  2(ثالثة  1(اربعة 

33- ما هو املناسب للفراغ: »............... أخوك يف املسابقات العلمية يف االسبوع املايض أ ال ....... إليه اليوم؟

3( نجحْت – تذهبني   4( تنجح – ذهبت 1( نجح - تذهب  2( ينجح - ذهبت 

34- عي الخطأ يف العبارة التالية: »انظري إىل هذه النملة الصغرية كيف تجمعي الحبوب و تنرشها إىل سطح األرض و تجهد يف عملها«

3( تجهد    4( تنش 1( أنظري   2( تجمعني 

35- ما هو نوع الفعل و صيغته يف العبارة التالية: »شاهدنا املعلم يف املكتبة و طلبنا منه التدریس الجید .«

2( ماٍض - للمتكلم مع الغري 1 ( مضارع - للغائب 

4( مضارع - للمتكلم مع الغري 3( ماٍض – للغائب 

36- عي العبارة التي جاء فيها النوعان من الفعل :

2( تركت املرأة العمل و ذهبت إىل الصالة! 1( أما شاهدت هذا الطفل الذي خرج من البيت مع أبيه! 

4( ال تحرم نفسك عن الطيبات التي أنزلها الله لك! 3( ما غفل هؤالء املسلمون عن مساعدة املساکین! 

37- عّین ) ال ( النفی :

3( ال یَعبدوا  4( ال تَخِربَن 2( ال أشُکرُ  1 ( ال مَتَنعْ 

38- عي العبارة التي ما جاء فيها الفعل املضارع :

2( تَوكَّل املؤمنون املجاهدون عىل الله عند الشدائد! 1( االمهات ال يتعنب من مسؤليتهن أمام أهلهن! 

4( اّن مهنديس هذه الشكة العظيمة يحاولون كثرياً يف تقدمها! 3( شاهدت شجرة خرضاء قد يختلف نوع اوراقها! 

39- عي الصحيح :

2( فعل ماض من »حصل« للغائبات←  حصلنت 1(امر من »حدث« للمخاطبة ← تحدثی 

4( فعل امر من »شکر« للمخاطبتین ← شکرتا 3(فعل مضارع للنهي من »تعب« للمخاطب ←ال تتعب 

40- عي الصحيح عن االفعال التي أشري إليها بخط :

1( جعلُت قلمي عىل منضدة املعلم: فعل مايض للمخاطب

2( کتبَت املعلمة مقاله عن اللغة: فعل ماض للمخاطبة

3( الطالبات خرجَن من الصف يف الساعة الواحدة، فعل مضارع للغائبات

4( جميع املعلمني يشرتكوَن يف حفلة يوم املعلم: فعل مضارع للغائبنَي

41- عي الخطأ يف نوع الفعل :

2( نجحنا ← فعل مضارع للمتكلم مع الغري 1( إصرب ← فعل امر للمخاطب 

4( ذهبت←  فعل ماض للغائبة 3( اُكتب←فعل امر للمخاطب 
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42- عي الصحيح يف صياغة األمر عن األفعال التالية:

3( قلقَت← إقلق    4( خرجنت← أخرجوا 1( تظفرن ← ظفرن   2( ترتكني ← ترکی 

43-عین عبارة تشتمل عىل الفعل املايض :

2( تنصحني أمي و تقول يل: اعمل بالجد و اقرا دروسک! 1( ولدي ال يغري نظره حول الحياة! 

4( قد نجحت يف حيايت مبساعدتك و مساعدة والدي! 3(الحس البرصي بدل عىل خلق اإلنسان الدقيق! 

44-  عّین ما فیه فعل النهی:

  2( أیّها األوالد ملاذا ال تقرئون دروسکم؟1( یا تلمیذتی ال تخرجی من الّصّف!

  4( األخت ال تُجالُس اإلنسان الجاهل!3( الراسب ال یأخُذ جائزة ذهبیة!

45- عیِّن الخطأ فی الضامئر:

2( أنا سمعُت أصوات الطّیور فی الَحدیقة.1( هی لَِعبَت مع صدیقاتها فی ساحة البیت.

4( أنَت تبحثیَن عن طَریق صحیح لحّل املشکلة.3( نحن نتکلَّم َمَع الغیر عندما نشُعر بالُحزن.

46- عّي العبارة التي ما جاء الفعل املضارع و األمر معاً:

2( قْل من ذا الّذي يخرُج منها الثَّمرة! 1( إرحْم من يف األرض يَرحمَک من يف الّسامء! 

4( إعَملوا صالحاً إيّن مبا تَعملوَن عليٌم! 3( اُنظُر إىل الليِل فمن أوَجَد فيه قمرَه! 

47- عي الفعل الصحيح للفراغي: »كانت هؤالء الطالبات............. يف املسابقات الرياضية التي ............... يف املدرسة.«

2( تشرتکن - تجري 1( يشرتکن – أجری 

4( تشرتكن - أجريت 3( يشرتكن - تجري 

48- عي الصحيح :

2( عيل و أخوه يبحث عن مفاتيح أبيهام! 1( أنا و أهيل سافرنا إىل مشهد املقدسة! 

3 (هؤالء تلميذات تجتهدون يف دروسهن!        4( أنا و صديقي ال أتعب من كتابة واجبايت!

49- عیِّن ما لیس فیه فعل األمر:

2( یا َصدیقی! اُْصُدْق فی حیاتک دامئاً.1( )َو اْصرِبْ َعلَی ما یَقولوَن و اْهُجرُْهم(

رب عنَد مواجهة املشاکِل.3( یا أعزّائی، اُترکوا الّنوم تَنَجُحوا فی حیاتِکم. 4( یا َحبیبی! علیک بالصَّ

50- عیِّن عبارًة جاء فیها الفعل املضارع للّنهی:

2( اُنظر إلی ما قال و ال تنظُر إلی َمن قال.1( قوُل »ال أعلم« نصف العلم.

4( أ التعلَم أنَّ الحّق هو الباقی؟3( )إنّنا ال نضیع أجَر َمن أحَسَن عمالً(

51- عیِّن ما فیه جمع تکسیر أکرث:

2( قرب کوروش یجذب ُسیّاحاً من ُدول العامل!1( قد نُقلت إلی العربیّه ألفاظ فارسیّة کثیرة!  

4( قال الشاّب ألصدقائه: »شاهدت نتیجة علمی!«3( یظهر الکذب فی فلتات اللسان و صفحات الوجه!

52- االفعال يف أيِّ عبارٍة أكرث:

2( اُنظْر إيل اللّيل فََمْن / أوجَد ِفيِه قمرَه! 1( ذاك هو الله الّذي / أنُعُمُه ُمنَهِمرة! 

4( فابَحْث َو قُْل َمن ذا الّذي / يُخرُج منها الثَّمرة! 3( كيَف منْت ِمن حبٍّة / و كيَف صارَت شجرَة! 
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42- عي الصحيح يف صياغة األمر عن األفعال التالية:

3( قلقَت← إقلق    4( خرجنت← أخرجوا 1( تظفرن ← ظفرن   2( ترتكني ← ترکی 

43-عین عبارة تشتمل عىل الفعل املايض :

2( تنصحني أمي و تقول يل: اعمل بالجد و اقرا دروسک! 1( ولدي ال يغري نظره حول الحياة! 

4( قد نجحت يف حيايت مبساعدتك و مساعدة والدي! 3(الحس البرصي بدل عىل خلق اإلنسان الدقيق! 

44-  عّین ما فیه فعل النهی:

  2( أیّها األوالد ملاذا ال تقرئون دروسکم؟1( یا تلمیذتی ال تخرجی من الّصّف!

  4( األخت ال تُجالُس اإلنسان الجاهل!3( الراسب ال یأخُذ جائزة ذهبیة!

45- عیِّن الخطأ فی الضامئر:

2( أنا سمعُت أصوات الطّیور فی الَحدیقة.1( هی لَِعبَت مع صدیقاتها فی ساحة البیت.

4( أنَت تبحثیَن عن طَریق صحیح لحّل املشکلة.3( نحن نتکلَّم َمَع الغیر عندما نشُعر بالُحزن.

46- عّي العبارة التي ما جاء الفعل املضارع و األمر معاً:

2( قْل من ذا الّذي يخرُج منها الثَّمرة! 1( إرحْم من يف األرض يَرحمَک من يف الّسامء! 

4( إعَملوا صالحاً إيّن مبا تَعملوَن عليٌم! 3( اُنظُر إىل الليِل فمن أوَجَد فيه قمرَه! 

47- عي الفعل الصحيح للفراغي: »كانت هؤالء الطالبات............. يف املسابقات الرياضية التي ............... يف املدرسة.«

2( تشرتکن - تجري 1( يشرتکن – أجری 

4( تشرتكن - أجريت 3( يشرتكن - تجري 

48- عي الصحيح :

2( عيل و أخوه يبحث عن مفاتيح أبيهام! 1( أنا و أهيل سافرنا إىل مشهد املقدسة! 

3 (هؤالء تلميذات تجتهدون يف دروسهن!        4( أنا و صديقي ال أتعب من كتابة واجبايت!

49- عیِّن ما لیس فیه فعل األمر:

2( یا َصدیقی! اُْصُدْق فی حیاتک دامئاً.1( )َو اْصرِبْ َعلَی ما یَقولوَن و اْهُجرُْهم(

رب عنَد مواجهة املشاکِل.3( یا أعزّائی، اُترکوا الّنوم تَنَجُحوا فی حیاتِکم. 4( یا َحبیبی! علیک بالصَّ

50- عیِّن عبارًة جاء فیها الفعل املضارع للّنهی:

2( اُنظر إلی ما قال و ال تنظُر إلی َمن قال.1( قوُل »ال أعلم« نصف العلم.

4( أ التعلَم أنَّ الحّق هو الباقی؟3( )إنّنا ال نضیع أجَر َمن أحَسَن عمالً(

51- عیِّن ما فیه جمع تکسیر أکرث:

2( قرب کوروش یجذب ُسیّاحاً من ُدول العامل!1( قد نُقلت إلی العربیّه ألفاظ فارسیّة کثیرة!  

4( قال الشاّب ألصدقائه: »شاهدت نتیجة علمی!«3( یظهر الکذب فی فلتات اللسان و صفحات الوجه!

52- االفعال يف أيِّ عبارٍة أكرث:

2( اُنظْر إيل اللّيل فََمْن / أوجَد ِفيِه قمرَه! 1( ذاك هو الله الّذي / أنُعُمُه ُمنَهِمرة! 

4( فابَحْث َو قُْل َمن ذا الّذي / يُخرُج منها الثَّمرة! 3( كيَف منْت ِمن حبٍّة / و كيَف صارَت شجرَة! 
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53- ما هو املناسب للفراغات الّتالية: »أننُتَّ .............. يف أعامل ...!«

1( تجتهدَن- کُنَّ    2( يجتهدَن- ُهنَّ  3( تجتهدن – کِ  4( يجتهدن- ِک

54- عیِّن »أخذ« خرج عن معناه األصلّی:

2( أخذ الطفل قلامً و بدأ یرسم رسامً! 1( أخذ املدرّس یسأل التالمیذ متارین الدرس!   

4( أخذ املوظّف ورقة و کتب فیه تقریرات! 3( أخذ الطالب کتباً من املکتبة لألمانة! 

55-عي العبارة التي ما جاء فيها فعل أمر:

2( إعمل بالحق و اعبد ربك!  1( اللهم ادفع عنا العرس! 

4( اترك الباطل و ال تياس أن الله معنا! 3( فاطمة و صديقتها لعبنا يف املدرسة! 

56- عیِّن الخطأ حسب اسم اإلشارة:

2( ُعُمر هذا البنت َسبعة. 1( ذلک العالُِم کَجبِل الرَّحمِة. 

4( مَثُر تلک الَشجرة لَذیذ. 3( هذه الَجزیرة َمجهولَة. 

57- عي الضامئر متصل املناسبة للفراغات:

)) و اذ قال موىس لقوم.....، یا قوم إّن ..... ظلمتم انفس.....((

3( ها، هن، كم  4( ه، كم، كم 2( هم، هم، هم  1( هم، کم، کم 

َیارتاِن.« 58- عیِّن الصحیح للفراغ: »عندما کان العاّمُل .................... جنب الشارع .................... السَّ

2( یَشتِغلوَن – احرتَقَت 1( یَشتِغُل – اِْحرتََق 

4( اِشتَغلوا – تحرتِقاٍن 3( یشتِغلوَن – اِحرتقتا 

59-عي الصحيح يف النهی و النفي معاً:

3(التشجدا   4(التقولوا 1(التشجدوا   2(التذکرن 

60- عیِّن عبارًة جاء فیها جمع سامل للمذکّر:

  2( اُحّب أن اُساِعَد مساکین املدینة کُّل یوم.1( نطلُُب منکم رعایة قوانین املَدرسة جیّداً.

  4( أیّها املجنون! ملاذا جلست علی مسند أمیرک؟3( إّن الزّوار اإلیرانیّیَن رَجعوا إلی بلدهم صباحاً. 

61-عي الصحيح يف الفراغات: أولئك.........ناجحات يف دروس.................... و نحن األوالد ................ أيضاً.

2( البنات، هن، ناجحون 1( الطالبتان، هامء ناجحتان 

4( الطاّلب، هم، ناجحون 3( الطالبات، هم، ناجحات 

62-عین ما فيه جمع مکس:

2( سمعت يف الغایة أصوات الصیادين من بعید! 1( شارع مدينتنا مملوءة بالبنني و البنات يف كل األیام! 

4( ال يیأس من رحمة الله إال القوم الظاملون! 3 ( قالوا لنا قائدنا اتحاد املسلمني بستب تقدمهم! 

63- عیِّن ما فیه فعُل األمر:

2( استخرَجوا الَذَهب ِمن معادن مدینتنا. 1( اشرَتَکن فی مهرجان األزهاِر فی أّول الّربیع. 

موا فی املجاالت العلمیّة و اکتََسبوا جائزة نوبل. 4( تَقدَّ یِّئة ال تستویاِن.  3( اجتَِنبوا اإلساءَة ألنَّ الحسنة و السَّ
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64-عي الصحيح يف األمر:

ْ 3 (تصَدماِن : إصدما  4(تقرأَن : إقرا 1(ترقَدوَن : أرقدوا   2(تجَمعوَن : أجمعوا 

65-عین اسم اإلشارة يرتجم جمعاً:

2(شارکت هؤالء الطالبات يف مباراة الكأس العاملي للرياضة ! 1( إولئك الفائزات أهدين جوائزهن إىل متحف اإلمام الرضا )ع(! 

4(ترجمت هذا النص مستعيناً مبعجم إنجليزي – فاريس! 3( هذه کتب قيمة قراتها و أهديث إىل املكتبة العامة! 

66- عّین الخطأ عن أسامء اإلشاره:

2( هاتان البنتان ال تضیّعان وقتهام فهام مجّدتان! 1( أُولئک الرجال یساعدون أبناءهم فی الدروس! 

4( هذه الجزیرة هادئه فهی مناسبه لالسرتاحه بعد العمل الکثیر! 3( هؤالء الکتب مفیده فعلیکم بقراءتها عّده مرّات! 

67- َعّین ما فیه جمع سامل للمذکَر:

2( إن کنتم من الصادقین فال تکذبوا فی أعاملکم! 1( قاَل املعلّم: شاهدُت هذین الطّالبین جالسین فی الّصّف! 

4( عليكم أن تساعدوا املساکین خاّصة فی فصل الّشتاء! الفین أن تُرشدنا إلی مکان ُسقوط طائِرة!   3( تستطیع الدَّ

68- فی أی العبارة الیوجد فعل النهی :

1( یا زَمیلی، ال تَجَعْل َحقیبَتَک ُهنا!  2( یا أَخواتی، ال تَظَْهرَْن ِبدوِن ِحجاٍب!

َجِر ِفی اللَّیِل! 4( ال تَرقُدوا تَحَت الشَّ 3( ال رجاَء لَِنجاتِِک، أنِت ال تَقِدریَن! 

69-عي النون يجب أن تحذف من آخر االسم:

2( أخوان هذه املعلمة حاوال أن يعطيا لها هدية يف يوم ميالدها! 1( متارين الدرس األول صعبة فال أقدر عىل أن أكتبها وحيداً! 

4( أشتغل مبطالعة كتاب حول مضامین جاءت يف أشعار »حافظ «! 3( غصون األشجار مملوءة بالثمرات التي نحت أن نأكلها كل يوم! 

؟  70- فی أّی عبارٍه ماجاَء الجمُع املَکّسُ

2( ظهرت ینابیُع الحکمِة علی لسانی! 1( طوُل قامِة الّزرافة ِستُة أمتاٍر!

4( یجری أجُز إستغفاِر الولِد للوالدیِن بعَد موتِهام!3( َمن جاَء بالحسنِة فله عُش أمثالِها!

71- عیِّن ما لیس خطأ )حسب القواعد(: 

  2( عملک الحسنة منقذک عن عذاب النار! 1( طبخت الطبّاخات طعاماً لذیذاً عن لحم األسامک! 

   4( یا ولدی، اِحذر مجالسة من یصّدقک دامئاً!3( أصدقائی یطالع الدروس مطالعة عمیقة! 

 72- عیِّن جواباً ما جاء فیه فعل األمر:

2( )قُْل لِلّه املَشُق َو املغرُب( 1( یا بُنّی اِتِّخذ ألَف َصدیٍق و األلُف قلیُل. 

4( اِْستغَفر العبد الصالح فی منتصف اللّیل َو سبَّح َربّه. 3( حاِولوا کثیراً حتّی تنجحوا فی أهدافکم. 

73- فی أّی األجوبة ما جاء االسم  املؤنث ؟

لِم! لفین ُ االنسان فی الحرب و السِّ 2( یُساعُد الدُّ 1( الحرباء تستطیع ُ أن تدیر عینیها فی إتّجاهیِن ُمختلفیِن! 

4( هذه یٌد یَحبُّها اللُه و الرّسوُل )ص(! نا یُساعدون زمالَءهم دامئاً!  3( طَلَبَُة َصفِّ

74- عّي ما فيه الجمع الّسامل و جمع الّتكسري معاً:

2( إبَحث عن نصٍّ أو ُجمٍل باللّغة العربيّة حوَل عظمة مخلوقات الله! 1( الِكالُب تَقِدُر عىل َسامِع األصوات ِمن مسافٍة بعيدة! 

مهم! 4( إتّحاد املسلمني يف هذا األمر يُسبُِّب تَقدُّ وا جميَع األصنام يف املَعابد فإنّها متاثيُل الشياطني!  3( کَرسِّ
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64-عي الصحيح يف األمر:

ْ 3 (تصَدماِن : إصدما  4(تقرأَن : إقرا 1(ترقَدوَن : أرقدوا   2(تجَمعوَن : أجمعوا 
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75- عّي ما ليس فيه جمع سامل للمؤنث :

2( لبعض أولياء الله کرامات كثرية! 1( لَطَمنا العدوَّ أشدَّ اللّطامت! 

4( صوُت تالوة القرآن ِمن أجمل األصوات لنا! 3( يل جّواٌل من أّدق الجّواالت الجديدة! 

76- فی أیِّ عباَرٍة الجمُع املکّسُ أکرُث؟

طّی َعلَی أمِن هذه املَدیَنِة بّالِکالِب الخاِصِة!  1( یُحاِفُظ الشُّ

2( الخاقانیُّ ِمن أکرِب الُشَعراِء اإلیرانیّین و لَُه قصیدةٌ َحوَل أحِد قُصور الّساسانیّیَن!

3( أستَطیُع إلتقاَط ُصَوِر َعلی أضواء هذه املَصابیِح ِمَن األماکِِن الَجمیلَِة!

4( األعشاُب الطَّبیَّةٌ مفیدٌه لِِعالِج األمراِض املُختَلَِفِه!

77- عي الصحيح للفراغ: »كان ........... يحفظون سورة القدر يف األسبوع املاضی!«

3( الطالبات    4( الطاّلب 1(الطالب    2( الطالبة 

78- عّین جواباً فیه الجمع السامل للمذکر، الجمع املؤنث السامل ، الجمع املکّس معاً :

2( رأیُت الّشیاطین فی کلٍّ امٍر یرتبط باملظلومین فی العالَم! 1( هؤالء الفاّلحون أرسَعوا نحَو األشجار ملّا سمعوا اصوات األوالد! 

4( املهندسون االیرانیّون َصَنعوا ِجرساً طویالً لعبور الّسیّارات! 3( َوَعَد اللُه املؤمنین و املؤمناِت َجّناٍت تَجری من تحِتها األنهاُر! 

79- عّي ما ليَس فيه جمٌع ساملٌ للمؤنث:

2( هناك حيواناٌت لبونٌة يف هذه املزرعة تُرِضع صغارها! 1( قَرأُت يف موسوعٍة علميٍّة أّن سْمَع الّدالفنِي يفوُق سمَعنا عَش مرّاٍت! 

4( الّدالفنُي تقدُر أن تتكلَّم مع بعضها البعض باستخداِم أصواٍت معيّنٍة! 3( الّدالفنُي تؤّدي حركاٍت جامعية و تستطيُع أن تضحَك و تبىك! 

80- عّین ما ليس فيه جمع التكسري: 

2( ُوجدت عظام تدّل عىل وجود حيوانات يف الزمن املايض! 1( رّب امأل صدري انشاحاً و فمي بالبسامت! 

4( اُقيمت الخيام يف ِمنى و عرفات! 3( شاهدنا الحجاّج يف املطار جاهزين للسفر! 

81- عي ما لیس فيها الفعل املضارع للغائبة:

2( تسمع األم كالم الفرس الصغري بدقة! 1( بارك الله فيك يا جواد، أنت تقرأ القرآن جيدا! 

4( تلك املدرسة تشح الدرس الرابع للطالبات! 3( والديت تقول يل دامئا، »عليك بالصرب يف الحياة!« 

82- عین الصحیح:

2( يحصد هؤالء الفالحون محصول املزرعة! 1( هؤالء املجاهدات تخدم وطنهن! 

4( يعتمدان هذان الصديقان عىل انفسها! 3( هذان الرجالن تغسالن سیارتهام! 

83- عي الخطأ عن فعل األمر:

2( يا صديقي، أصدقي يف حياتك دامئاً! 1 ( يا أختي، إصنعي مستقبلك بنفسك! 

4( يا أخوان، أنظرا إىل هذه الصور! 3( یا طباخات، رجاء اطبخن أطعمة بحریة! 

84- عیِّن عبارًة جاء فیها فعل مضارع للّنهی:

1( أیّتها الفائزاُت ال ترَصُْخَن أبداً.         2( ال تَنظُروَن إلی کرثِة َصوِمهم.

3( هؤالء النساء ال یَدُخلَْن املکتبَة.         4( )لَِم تَقولوَن ما ال تفعلوَن(!
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85- عّین الخطأ للفراغ:

»نحُن .......... ولکن.......... ال تعمُل إلی ما نَقول!«

2( ناصحتاِن – ِهَی 1( ناصحون- أنَت  

4( ناصحاٌت – ِهَی 3( ناصحاِن- أنِت  

86- عین الخطأ من األفعال:

2()ربنا ال تجعلنا مع القوم الظاملني (: املضارع للنهي، للمتکلم 1( )ال تقربا هذه الشجرة( : املضارع للنهي، للمخاطبنيِ 

4( عرفت كيف أدرُس: الفعل املضارع، للمتكلم وحده ٣( الطالب الذي ال يحاول هو راسب: املضارع للنفي، للغائب 

87- عیِّن الّنهی علی العمل:

2( ال نقوُل ملن یُقتل فی سبیل الله أمواتاً! 1( ال تیأسوا من رحمة الله ألنّه مع الصابرین! 

4( ال نجاح و ال فوز ملن ال یدرس و ال یجتهد! 3( ال تجلسن طالباتی عندما یشاهدن معلّمتهم! 

88-عین فعال يكن أن يكون مضارعا للنهي!

2( کیف تنتظر مساعدة اآلخرين عندما ال تساعدهم أبد! 1(أ التعلم أن الله هو خالق كل يشء و هو يرزقنا! 

4( ال تدخلن املخترب اآلن ألن فيه مواد محرتقة خطرة! 3( أنت الذي ال تتكلّم عام ليس لك علم! 

89- عّین الخطأ لتكمیل الفراغي: »..... كتبت رسالة لصديق.....«

3( أنا – ي  4( أنتام ۔ کام 2( أنت . ك  1(هی- ها 

90- عّین ما يختلف فيه نوع الجمع:  

2( ال يكن أن يكون يف قلبك حب الله و تعصيه يف الخلوات! 1( من املقّرر أن أقرأ هذا الكتاب يف أوقايت الفارغة! 

4( هؤالء الطلبة يف أيديهم علم التوحيد و العدل! 3( الحضارة هي التقّدم يف ميادين العلم و األدب و الفّن! 

91- عّي ما فيه جمع سامل للمؤنث:

2( هذه األبيات تتعلّق بشاعر كبريٍ! 1( أجمل األصوات لصوت القرآن! 

4( تبدأ اإلدارات عملها من الثامنة صباًحا! 3( أوقات الدراسة تبدأ من الثامنة صباًحا! 

92- فی أیَّ عباَرٍة جاَء الفعُل املضارع؟

2( اِعلَُموا أنَّ أفَضَل الّناس أنَفُعُهم للّناِس! وِر علی املُسلِِم!  1( أَحبُّ األعامِل إلی اللِه إدخاُل الرسُّ

4( أعلَُم أنَّ اللَه َمَعنا و هَو رَحامُن و رَحیٌم! 3( اِعتََقَد الُعلامُء أنَّ لأللواِن تأثیراً َعلَینا! 

93- عّین ما ليس فيه جمع التكسري: 

2( بعض عبادات اإلنسان و شعائره يف القديم كانت خرافيّة! 1( هذا جبل مرتفع ال يستطيع صعوده إاّل األقوياء! 

4( الناس شاکرین عىل نعامت الله املنهمرة عليهم! 3( كانت األصنام مکرّسة جميعاً إاّل األكرب منها! 

94 - عیِّن »ال« الناهیة )حسب الرتجمه والقواعد(:

2( من عالئم اإلنسان السعید هو أنّه ال أثر لرأی اآلخرین فی حیاته! 1( ال تغضبوا فإّن الغضب مفسدة و یجلب لکم الندامة! 

4( أتوقّع منک أاّل تنحنی أمام صعوبات حیاتک یا أخی! 3( اعلمو أّن کّل طعام ال یذکر اسم الله علیه هو داء! 
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2( بعض عبادات اإلنسان و شعائره يف القديم كانت خرافيّة! 1( هذا جبل مرتفع ال يستطيع صعوده إاّل األقوياء! 
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95- عیَّن الخطأ عن صیاغة األمر:

2( تَجلِسَن ← اِجلِس 1( تَجلِبون ← اِجلِبوا  

4( تَجمعان ← اِجَمعا 3( تَسَمعین ← اِسَمعی  

96- عیِّن الضمیر املناسب للفراغ: »............... یُکرَمان فی حفلة الجامعة کل سنة.«

4( أنتام3( نحن2( ُهام1( هم

97- عین الخطا لسؤال هذه الجملة: »نهض سعيد من النوم صباحاً و بعد تناول الفطور أخذ حقيبته و خرج من البيت!«

3( ماذا أخذ سعيد؟  4( من نهض من النوم؟ 2( متی نهض سعید؟  1( این ذهب سعيد؟ 

98-عین الصحیح عن األفعال ايل تحتها خط »إحذر علامً يرض اإلنسان و ال ينفعه!«

2( فعل مايض للغائب / فعل مضارع 1(فعل أمرللمخاطب / فعل مضارع منفی 

4(فعل امر / فعل مستقبل 3(فعل مضارع/ فعل نهی 

99-عین الخطا فی الضامئر :

2( هي ابحثي عن طريق لحل هذه املشكلة! 1(انا اتکلّم باللغة العربیة! 

4( انا سمعت أصوات الطیور! 3( هي لعبت مع صديقانها يف املدرسة! 

100-عي الفعلین املناسبي للفراغي: »إذا ..... عىل العدو، ................. العفو شكراً للقدرة عليه«

3( قدرنا – نجعل    4( قدرتن – یجعلن 1 ( قدرَت - إجعل  2( قدرتم – جعلوا 
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پاسخنامة تشریحی درس اول پایة دهم

1. گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- مریم 2- واجبات 3- ساعات

2. گزینه  2 پاسخ صحیح است: 1- األعدواء 2- أصدقاء 3- الشهدا

3. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- حملت  2- مل یشف 3- ألقیت 4- ترکت

4. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اخذ فعل مفرد و در اول جمله آمده است.

5. گزینه 1 پاسخ صحیح است: فعل در جمله مفرد است.

6. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ترکت تأکشیده »ت« دارد و ماضی است.

7. گزینه 4 پاسخ صحیح است: التعبدوا نهی است چون حرف نون حذف شده است.

8. گزینه 1 پاسخ صحیح است: نأکُل مضارع است.

9. گزینه 2 پاسخ صحیح است: سمعتم جمع مذکر مخاطب است و با »کم« هم خوانی دارد.

10. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مسافرتین و جالستان مثنی هستند.

11. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال نفی است. سایر گزینه ها النهی است.

12. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مساکین جمع مکرس است.

13. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اموات جمع مکرس است.

14. گزینه 2 پاسخ صحیح است: انت بعد فعل آمده و آن را تأکید کرده است.

15. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- اصوات 2- اوزان 3- حروف

16. گزینه 1 پاسخ صحیح است: انتم و خرجتم و مدرستکم با هم مطالبقت دارند.

17. گزینه 4 پاسخ صحیح است: انتم  هم

18. گزینه 3 پاسخ صحیح است: من و برادرم ............ فردا به مشهد مقدس: سفر می کنیم.

19. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- ام 2- واجبات  3- الحدیقة 4- الفواکه  5- الطازجة

20. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- املعلمة 2- قلعة 3- تاریخیة 4- مدینة 5- ساری 6- محافظة 7- مازندران

21. گزینه 2 پاسخ صحیح است: املؤمنین جمع مذکر سامل است.

22. گزینه 3 پاسخ صحیح است: اصوات جمع مکرس و صیادین جمع مذکر سامل است.

23. گزینه 3 پاسخ صحیح است: چرا سفر می کنی؟ با خانواده ام به اصفهان سفر می کنم.

24. گزینة 3 پاسخ صحیح است: أخوان مثنی است.

25. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مفردات جمع مؤنث سامل است.

26. گزینه 3 پاسخ صحیح است: ینفُع فعل مضارع است.

27. گزینه 3 پاسخ صحیح است: قل و سیروا و انظروا فعل امر و بدأ ماضی است.
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28. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ای حسین برادرت در دانشگاه چه چیزی )درس( می خواند.

29. گزینه 2 پاسخ صحیح است: س + ننرص فعل مضارع و متکلم مع الغیر است.

30. گزینه 3 پاسخ صحیح است: أولئک  هذه: االشجار جمع غیرانسان است.

31. گزینه 3 پاسخ صحیح است: التعرفی ال نهی است چون نون آخر آن حذف شده است.

32. گزینه 3 پاسخ صحیح است: 1- اصربی 2- انظری

33. گزینه 1 پاسخ صحیح است: نجح اول جمله و مفرد مذکر است )اخ مذکر است(

34. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تجمعین مخاطب است  تجمع درست است.

35. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شاهدنا ماضی و متکم مع الغیر است.

36. گزینه 4 پاسخ صحیح است: التحرم  مضارع و أنزل ماضی است.

37. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الأشکُر مضارع نفی است.

38. گزینه 2 پاسخ صحیح است: توکَّل ماضی است.

39. گزینه 3 پاسخ صحیح است: التتعب مضارع نهی للمخاطب است.

40. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یشرتکون مضارع للغائبیَن است.

41. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نجحنا ماضی متکلم مع الغیر است.

42. گزینه 3 پاسخ صحیح است: خلقَت مفرد مذکر مخاطب است و امر آن إقلق مفرد مذکر مخاطب است.

43. گزینه 4 پاسخ صحیح است: نجحت ماضی است.

44. گزینه 1 پاسخ صحیح است: التخرجی حرف نونش حذف شده و نهی است.

45. گزینه 4 پاسخ صحیح است: انَت مذکر و تبحثین مؤنث است.

46. گزینه 3 پاسخ صحیح است: انظر امر و اوجَد ماضی است.

47. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یشرتکن: رشکت می کنند – تجری: اجرا می شود.

48. گزینه 1 پاسخ صحیح است: من و خانواده ام به مشهد مقدس سفر کردیم.

49. گزینه 4 پاسخ صحیح است: در این گزینه فعل نداریم.

50. گزینه 2 پاسخ صحیح است: التنظر مضارع نهی است.

51. گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- ُسیّاح )مفرد: سائح( 2- دول )مفرد: دولة(

52. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- ابحث 2- قُل 3- یخرج

53. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تجهدن و کنَّ با ضمیر اننُتَّ مطابقت دارند.

54. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أخذ در گزینه 1 به معنی » رشوع کرد« و در سایر گزینه ها به معنی »گرفت« می باشد.

55. گزینه 3 پاسخ صحیح است: لعبنا به معنی بازی کردیم و ماضی است.
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56. گزینه 2 پاسخ صحیح است: هذا  هذه، البنت مؤنث است.

57. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ضمیر »ه« با موسی و »کم« با ظلمتم مطابقت دارد.

58. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یشتغلون: کار می کردند – إحرتقا: آتش گرفتند

59. گزینه 2 پاسخ صحیح است: التذکرن هم می تواند نهی باشد هم نفی

60. گزینه 3 پاسخ صحیح است: االیرانّیین: ایرانی +ین  جمع مذکر سامل است.

61. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ناجحات و هن با البنات / اوالد با ناجحون مطابقت دارد.

62. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اصوات جمع مکرس است.

63. گزینه 3 پاسخ صحیح است: اجتِنبوا فعل امر است.

64. گزینه 3 پاسخ صحیح است: تصدمان  إصدما         فعل امر مخاطب است.

65. گزینه 3 پاسخ صحیح است: هذه کتب: اینان )این ها( کتاب هایی هستند...

66. گزینه 3 پاسخ صحیح است: هؤالء الکتب  هذه الکتب

67. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الصادقین جمع مذکر سامل است.

68. گزینه 3 پاسخ صحیح است: التقدرین نون آن حذف نشده و مضارع نفی است.

69. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أخوان مثنی است و هرگاه پیش از اسم دیگری بیاید نون آن حذف می شود.

70. گزینه 4 پاسخ صحیح است: والدین مثنی است.

71. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یطالع  یطالعون   فعل بعد از اسم آمده و باید به صورت جمع بیاید.

72. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إستغَفر ماضی است.

73. گزینه 3 پاسخ صحیح است: طلبة مذکر )مفرد آن طالب و مذکر( است.

74. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُجمل )جمع جملة( جمع مکرس و مخلوقات جمع مؤنث سامل است.

75. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اصوات جمع مکرس است.

76. گزینه 3 پاسخ صحیح است: 1- صور 2- اضواء 3- مصابیح 4- اماکن

77. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یحفظون جمع مذکر غائب و اسم قبل آن باید جمع مذکر باشد.

78. گزینه 3 پاسخ صحیح است: املؤمنین جمع مذکر سامل، املؤمنات جمع مؤنث سامل جنات جمع مکرس است.

79. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اصوات جمع مکرس است.

80. گزینه 1 پاسخ صحیح است: بسامت جمع مؤنت سامل است.

81. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تقرأ فعل مضارع مخاطب است.

82. گزینه 2 پاسخ صحیح است: فعل قبل اسم و مفرد آمده و درست است.

83. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إصدقی امر مخاطب مؤنث و صدیقی مذکر است، درست آن إصدق است.
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77. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یحفظون جمع مذکر غائب و اسم قبل آن باید جمع مذکر باشد.

78. گزینه 3 پاسخ صحیح است: املؤمنین جمع مذکر سامل، املؤمنات جمع مؤنث سامل جنات جمع مکرس است.

79. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اصوات جمع مکرس است.

80. گزینه 1 پاسخ صحیح است: بسامت جمع مؤنت سامل است.

81. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تقرأ فعل مضارع مخاطب است.

82. گزینه 2 پاسخ صحیح است: فعل قبل اسم و مفرد آمده و درست است.

83. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إصدقی امر مخاطب مؤنث و صدیقی مذکر است، درست آن إصدق است.
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84. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الترصخَن فعل مضارع نهی است.

85. گزینه 3 پاسخ صحیح است: انِت با ال تعمُل مطابقت ندارد و درست آن: انِت تعملین

86. گزینه 2 پاسخ صحیح است: التجعلنا مخاطب است و متکلم اشتباه است.

87. گزینه 1 پاسخ صحیح است: التیأسوا مضارع نهی است.

88. گزینه 4 پاسخ صحیح است: التدخلن مضارع نهی است.

89. گزینه 4 پاسخ صحیح است: انتام مثنی و کتبت مفرد و کام نیز مثنی است.

90. گزینه 2 پاسخ صحیح است: خلوات جمع مؤنث سامل است و سایر گزینه ها جمع مکرس هستند.

91. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ادارات: ادارة + ات و جمع مؤنث سامل است.

92. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أعلُم فعل مضارع متکلم وحده است.

93. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شاکرین و نعامت جمع سامل است.

94. گزینه 1 پاسخ صحیح است: التغضبوا فعل نهی است.

95. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إجلسَن امر فعل تجلسَن است.

96. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ضمیر فعل یکرمان »هام« است.

97. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سعید کجا رفت؟

98. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إحذر فعل امر و الینفع مضارع منفی

99. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ابحثی مخاطب و ضمیر انِت درست است.

100. گزینه 3 پاسخ صحیح است: قدرنا و نجعل متکلم مع الغیر هستند.
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درس دوم

1- عي ما کله أعداد ترتیبة:

4( أوىل - أربعة - ثامنة 3( إثنان - سادسة – تسعه  2( تاسع - عارش - الحادي عش  1( أول – واحد - خامسة 

2- عیِّن العدد لیس صفة:

2( فی جامعتنا طالبان اثنان قد غیّرا فرعهام الدراسّی! 1( بدایة تقّدم اإلنسان امللحوظ یرجع إلی القرن العشین! 

4( أُرید أن أقرأُ هذا الکتاب للمرة الرابعة ألنّه رافع جّداً! 3( هذه أُولی آیات نُزلت علی النبّی فی املدینة املنّورة! 

3- عیِّن الصحیح فی العملّیات الحسابّیة:

2( مثانیَة َعَشَ ناقُص ثالثَه َعَشَ یساوی َسبعًة. 1( أربعوَن زائَد واحٍد و عشیَن یُساوی اثَنیِن و ِستّیَن. 

4( تِسَعٌة و تِسعوَن تقسیٌم علی تِسَعٍة یُساوی عشًَة. 3( أربعة فی اثنی عشة یساوی مثانیٌة و أربعیَن. 

4- عّین الخطأ عن األعداد:

2( سادس فی املئة من طاّلب املدرسة رسبوا فی االمتحانات! 1( استطاعت هذه الاّلعبة أن تحاول املرتبة الثانیة فی املباراة! 

4( فی هذ الفریق یلعب حارس مرمی واحد و ثالثة ُمهاجمین! 3( اِثنان لنبتعد عنهام ابتعاداً: مصاحبة األراذل و االغتیاب! 

5- عیِّن الصحیح فی استخدام العدد و املعدود:

2( سیسافر أبی إلی مهّمة إداریة لعشین و خمسة یوماً!1( کان فی الفندق أربع غرفة کبیرة انتخبنا غرفتنا من بینها!

4( اشرتیت من سوق الکتاب اثنین کتابین عن علم الّنفس!3( حرضت فی محارضة األستاذة ثالث عشة طالبة من صفنا!

6- َعّین عدداً فی َمحل الفاِعل:

2( حفظُت سبعة أبیاٍت ِمن دیواِن هذا الشاعر!1( تُوَجُد ثالثُة کتٍب فی َمحفظتی الکبیرِة!

4( نَزَلت ِمَن الحافلِة مثانی طالباٍت فی املحطِّة الثّانیِة!3( کان تِسعُة تالمیذ ِیستعموَن إلی کالِم املُعلِِّم!

حیَح فی استخداِم األعداِد: 7- َعیِّن الصَّ

بعٍة صباحاَ! 2( کتبُت مقالتیِن إثنتیِن فی مجاِل الرتبیِة و التَّعلیِم!1( یُفتَُح باُب َمدرستی فی الّساعِة السَّ

4( زرُت ثالثة بالٍد و اشرتیُت رابَع هدایا ألصِدقائی!3( راجعُت ُخمس مراٍت إلی الجامعِة ألعلَم درجاتی!

8- عیِّن الصحیح فی استخدام العدد و املعدود:

2( یبعد منزلنا عن سوق الکتب أقل من واحد کیلومرت!1( زادت عملیّة استخراج النفظ فی القرن العشون برسعة بالغة!

4( یشکل املسلمون أکرب عدد من السّکان فی تسعة و أربعین بلداً!3( قد اشتهرت أربعة کهف فی العامل فی التاریخ!

9- عیِّن الجواب للعملیة الحسابّیة: »مثانیة و خمسون ناقص ستة و عرشین یساوی ....................«

4( اِثنین و ثالثین3( ثالثة و ثالثین2( ثالثة و عشین1( مثانیة و عشین

10- عیِّن العدد غیر ترتیبی:

2( طلبُت ِمن َصدیقی أن یعطینی واحداً من أقالمه الجمیلة.1( قال الفالح البنه: علینا أن نحُصد القطعة الثالثة من هذه األرض.

4( حرضُت فی املوعد املقّرر فی الّساعة السادسة مساًء.3( طالَْعنا الیوَم فی املدرسة الفصل الرابع من درسنا التاسع.

11- عّین الخطأ فی العملّیات الحسابّیة:

2( مثانیة و ستّون ناقص ثالثة یساوی خمسة و ستّین.1( سبعة و خمسون زائد أربعة یساوی اثنین و خمسین.

4( تسعة فی ثالثة یساوی سبعة و عشین.3( مثانون تقسیم علی أربعة یساوی عشین.
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12- عیِّن الخطأ فی استخدام األعداد )حسب الرتجمه و القواعد(: 

2( إمّنا الله إله واحد فال تتّخذوا غیره کإلهکم! 1( الکاتب یتحّدث عن إشکالیّات الرتجمه فی الصفحة األولی! 

4( أنا سأذهب إلی مشهد املقّدسة للمرّة الثانیة! 3( من آمن بالله و جاء بحسنة فله عارشة أمثالها! 

13- عیِّن الصحیح عن استخدام األعداد:

2( دعوت أربعین و ثالثة شخصاً إلی حفلة زواجی!1( نُشت فی املجلّة رابع عشة مقالة عن الفلسفة!

4( وصلت إلی الجلسة فی الساعة الثامنة صباحاً!3( سابعون فی املئة من املدرسین مل یحرضوا الیوم فی املدرسة!

14- عّین الصحیح لتکمیل الفراغات:

2( ........ تقسیم علی خمسة یساوی ثالثة عش!: خمسة و مثانون1( سبعة و خمسون ........ أربعین یساوی سبعة عش!: زائد

4( مئة ناقص ........ یساوی واحد و عشین!: سبعة و تسعین3( تسعة و ثالثون ........ اثنین یساوی مثانیة و سبعین!: فی

15- عّین العدد صفة:

2( شاهدت ثالثة من الطالب یذهبون إلی املکتبة!1( تفّکر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة!

4( فی مدرستنا سبعة صفوف و لّکل صّف عشة تالمیذ!3( مرقد اإلمام الثامن فی مدینة مشهد املقّدسة!

16- »فــی صــّف مئــة تلمیــذ. عــرشون فــی املئــة منهــم شــارکوا فــی مســابقة علمّیــة. فنجــح خمســون فــی املئــة مــن املشــارکین فــی املســابقة!« عّیــن الخطــأ حســب 

العبارة:

2( ما نجح فی املسابقة عشة من املشارکین!1( عدد املشارکین کلّهم عشون!

4( ما شارک فی املسابقة مثانیة من التالمیذ!3( عدد الناجحین عشة فی املئة من تالمیذ الصّف کلّهم!

17- عّین الصحیح:

2( ثالثون فی املئة عدد أکرب من ُخمسه!1( ربع عدد یساوی عشین فی املئة منه!

4( خمسة عش فی أربعة یساوی سبعین!3( ستّة و تسعون أصغر من تسعة و ستّین!

18- »أنا و والدای و أخوای و أختای نذهب إلی أصفهان فی العطالت الصیفّیة!« کم عدد املسافرین حسب العبارة؟

4( أربعة3( خمسة2( سبعة1( مثانیة

19- میِّز الخطأ عن العملّیات الحسابّیة:

2( أربعة و ستّون زائد تسعة عش یساوی ثالثة و مثانین.1( ستّة و تسعون تقسیم علی اثنین و ثالثین یساوی أربعة.

4( اثنان و مثانون ناقص سبعة و أربعین یساوی خمسة و ثالثین.3( سبعة عش فی أربعة یساوی مثانیة و ستّین.

20- عّین الّصحیح فی استخدام العدد:

2( فی أّی فریق کرة القدم یلعب حادی عش العباً! 1( شاهدت سبعة تالمیذ فی الّصّف الثاّلث! 

4( فی کّل سنة أربعة فصول و اثنان و خمسون اُسبوعاً! 3( خمسة رضب فی خمس تساوی أحداً! 

21- »لهذه املجلَة العلمیّة .................... مبحثاً و املبحث .................... منها حول الکواکب.«؛ عیِّن الصحیح للفراغیِن:

4( تسعة عش / العشون3( اثنان / الواحد2( ثالثة عش / الثامن1( عشة / الثانی

22- میِّز الخطأ فی العدد أو املعدود:

2( کان اثناِن طائراِن قَد جلسا علی هذه الشجرة!1( کانت ثالث حنفیّات املاء مفتوحة!

4( أخذ الصیّاد أربع عشة سمکة من النهر!3( اِنتَِخب املقالة السادسة من هذه املجلّة للمطالعة!
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23- عّي الخطأ يف العملّيات الحسابّية : 

٢( سبعة و ستون ناقص أحَد عَش يساوي خمسة و ستّین!  ١( سبعٌة يف أربعة يُساوي مثانية و عشيَن! 

٤( مثانيٌة و مثانوَن تقسيم عىل أثنني يساوی أربعة و أربَعني! ٣( عشة زائد خمسة يساوي خمسة عش! 

24- عّین العدد من العقود :

2( لنا َعَشَ طالباٍت لکّل الّدروس! 1( فی صّفنا أکرث من ثالثین طالباً! 

4( و یجلس وراثی أربعة عش تلمیذاً! 3( أنا أجلس علی الکرسّی الثالث! 

25- عّین ما جاء العدد الرتتیبّی :

2( الّساعة الّسابعُة و عشون دقیقة! 1( أنا جئُت للمرة الثانیة! 

4( إّن طعاَم الواحد یَکفی اإلثنین! 3( رأیُت الخطاء فی الخّط الّسادس! 

26- عّي الصحيح:

2( تسعون رياالً ناقص عشين يساوي ستنّي رياٍل! 1( عشون رياالً يف خمسة يساوي مائة رياٍل! 

4( مثانون ریاالً تقسيم عىل عشين يساوي أربعني رياالً! 3( أحد عش رياالً زائد تسعة يساوي سبعة رياالٍت! 

27- عي الخطأ يف العملّيات الحسابّية:

 21÷3 = 7 )2   واحد و عشون تقسيم عىل ثالثة يساوي سبعةً    5×6 = 30)1   خمسٌة يف ستٍة يساوي ثالثنيَ 

 95 + 5 = 100 )4   خمسة و تسعون زائد خمسة يساوي مئًة  80 – 10 = 70)3   مثانوَن ناقص عشة يساوي تسعنيَ 

28- عّي الصحيح عن العمليات الحسابية :

2( ستٌة ناقص أربعة يساوي ثالثة!  ! 1( َعشٌة فی ثالثة يساوی ثالثة َعَشَ

! 4( ستّون تقسيم عىل ستّة يساوي ستة َعَشَ 3( خمسة و سبعون زائد خمسة و عشين يساوی مئة! 

29- عّي الصحيح:  » يف مدرستنا خمس صفوف و يف كّل صّف مثانية  طالب يف مدرستنا ....................!« 

ً 4( مثانية و ثالثون طالبا 3( خمسة و ثالثون طالباً  2( أربعون طالباً  1( خمسة و أربعون طالباً 

30- عّي الصحيح عن العمليات الحسابية :

2( ستّون ناقص سبعة يساوي خمسة وخمسني! 1( ثالثة و تسعون تقسيم عىل ثالثة يساوی عشین! 

4( عشون فی أربعة يساوي مثانني! 3( ثالثة و أربعون زائد خمسة و ثالثني يساوی مثانین! 

31- »سّتوَن ................. خمسٍة و عرشين يساوي ................... !« عي الصحيح للفراغي: 

3( زائد/ خمسة و خمسني   4( ناقص / خمسة و مثانني 2( ناقص/ خمسة و ثالثني  1( زائد / خمسة و أربعني 

32- عّي الصحيح للفراغ: »تسع و تسعون نجعة ......... ثالثة يساوی ثالثاً و ثالثي نجعة !«:

4( تقسيم عىل 3( رضب يف  1( زائد  2( ناقص 

33- ما هو الخطا يف العمليات الحسابية؟ 

2( أربعة عش رضب يف اثنني يساوي مثانية و عشين! 1( خمسة و ستّون ناقص ثالث و عشين يساوي اثنني و أربعني! 

4( مثانية و مثانون تقسيم عىل اثنني و عشين يساوي أربعة! 3( سبعة و ثالثون زائد واحد و عشين يساوي مثانية و ستنّي! 
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34- عّي الخطأ:

2( ستّة يف عشة يساوي ستني! 1( أربعة زائد خمسة يساوي عشة! 

4( مثانية عش تقسيم عىل اثنني يساوي تسعة! 3( خمسة و ثالثون ناقص خمسة يساوي ثالثني! 

35- عّین الّصحیح للفراغ:  » نجح سعیٌد يف املسابقة و حصل علی الجائزة الّذهبّیة، فهو الفائز .... « :

3( الواحد  4( األُولی 1( األحد  2( األّول 

36- عّین الّصحیح للفراغین:

»ذهبــُت مــع أحــد عــرش زمیــالً مــن زمــاليئ إلــی املکتبــة يف الّســاعة الســابعة َصباحــاً، رجــع ِمّنــا زمیــالن اثنــان ولکّننــا بقینــا خمــس ســاعات هنــاک. عنــد الرّجــوع 

کان عددنــا...... أشــخاص و کانــت الّســاعة....... «

4( تسعة / الثانیة عشة 3( عشة / الثانیة عشة  1( عشة/ثاين عش   2( تسعة/ ثاين عش 

37- عّین الخطأ للفراغ: » یذهب الطّالب صّفنا إلی املکتبة يف الّساعة الّثامنة و الّنصف و یرجعون بعد أربع ساعات، فیجلسون يف مکانهم .........

2( يف الثانیة عشة و ثالثین دقیقة. 1( نصف ساعة بعد الثانیة عشة. 

4( نصف ساعة قبل الواحدة بعد الظّهر. 3( يف الواحدة و ثالثین دقیقة بعد الظّهر . 

38- عیِّــن الّصحیــح للفراغیــِن: » ذهبــت مــع أرسيت إلــی ســفرة  یــوم األحــد، طالــت ســفرتُنا ثالثــة أیّــام. رجعنــا يف الّســاعة الّســابعة َصباحــاً، کُّنــا خمــس ســاعاٍت 

يِف الطّریــق. 

فوصلنا يف الّساعة...... من یوم ...... إلی بیتنا« 

4( الثانیة عشة/الثالثاء 3( الثاين عش/ األربعاء  1( الثاين عش/ الثالثاء    2( الثانیة عشة/ األربعاء 

39- عّین الّصحیح للفراغین:  

»کاَن يف فریقنــا أحــد عــرش العبــاً، طــال لَعبنــا مــّدة ســاعتین. مضــت عــرشوَن دقیقــة مــن اللّعــب. ُجــرَح العبــان اثنــان ِمّنــا، واصــل ....... العبیــَن املبــاراة ملــّدة..... 

دقیقــة إلــی نهایــة اللّعــب!«

2( تسعة / ساعتین و عشین 1( سبعة /  ساعة و أربعین 

4( تسعة / ساعة و أربعین 3( ستّة / ساعتین إاّل عشین 

40- عّي الخطأ عن تعيي الساعة الثانية عرشة إاّل ربعاً:

2( الحادية عشة و خمس و أربعون دقيقة  11/45 )1

4( 12 إال خمس عشة دقيقة 3( 11 و30 دقيقه 

41- عّي الخطأ ) عن العدد و املعدود(: 

2( و إذا تُريد أن تَصل إىل نتيجٍة أرسع مثالً يف سنة واحدة فازرع القمَح، 1( إن تَطلب أن تُشاهد نتيجَة عملك يف عش سنواٍت فاغرس الشجرَة، 

4( و إذا تُريد أن تَدخل الجامعَة فعليك أن تَدرَس اثنتي عشة سنواٍت! 3( و إن تَعزم تربيَة إنساٍن فانظر إىل أكرث من تسعٍة و تسعني عاماً، 

ق أّن تسعة عرش .................... سّتة یساوی ....................؟« 42- عّین املناسب للفراغین: »هل تُصدِّ

  4( علی – ثالثة عش3( زائد – خمسة عش  2( ناقص – إثنی عش1( فی – مئة و أربعة عش

حیح عن الّساعِة: 43- عیِّن الصَّ

»إذا کانَت العقربُة القصیرُة علی الخامسة و الطّویلة علی الّتاِسعة یَعنی الّساعة هی اآلَن ....................«

ً 4( السادسة متاما3ً( الخامسة إال ربعا2ً( السادسة إال ربعا1ً( الخامسة متاما
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34- عّي الخطأ:

2( ستّة يف عشة يساوي ستني! 1( أربعة زائد خمسة يساوي عشة! 

4( مثانية عش تقسيم عىل اثنني يساوي تسعة! 3( خمسة و ثالثون ناقص خمسة يساوي ثالثني! 

35- عّین الّصحیح للفراغ:  » نجح سعیٌد يف املسابقة و حصل علی الجائزة الّذهبّیة، فهو الفائز .... « :

3( الواحد  4( األُولی 1( األحد  2( األّول 

36- عّین الّصحیح للفراغین:

»ذهبــُت مــع أحــد عــرش زمیــالً مــن زمــاليئ إلــی املکتبــة يف الّســاعة الســابعة َصباحــاً، رجــع ِمّنــا زمیــالن اثنــان ولکّننــا بقینــا خمــس ســاعات هنــاک. عنــد الرّجــوع 

کان عددنــا...... أشــخاص و کانــت الّســاعة....... «

4( تسعة / الثانیة عشة 3( عشة / الثانیة عشة  1( عشة/ثاين عش   2( تسعة/ ثاين عش 

37- عّین الخطأ للفراغ: » یذهب الطّالب صّفنا إلی املکتبة يف الّساعة الّثامنة و الّنصف و یرجعون بعد أربع ساعات، فیجلسون يف مکانهم .........

2( يف الثانیة عشة و ثالثین دقیقة. 1( نصف ساعة بعد الثانیة عشة. 

4( نصف ساعة قبل الواحدة بعد الظّهر. 3( يف الواحدة و ثالثین دقیقة بعد الظّهر . 

38- عیِّــن الّصحیــح للفراغیــِن: » ذهبــت مــع أرسيت إلــی ســفرة  یــوم األحــد، طالــت ســفرتُنا ثالثــة أیّــام. رجعنــا يف الّســاعة الّســابعة َصباحــاً، کُّنــا خمــس ســاعاٍت 

يِف الطّریــق. 

فوصلنا يف الّساعة...... من یوم ...... إلی بیتنا« 

4( الثانیة عشة/الثالثاء 3( الثاين عش/ األربعاء  1( الثاين عش/ الثالثاء    2( الثانیة عشة/ األربعاء 

39- عّین الّصحیح للفراغین:  

»کاَن يف فریقنــا أحــد عــرش العبــاً، طــال لَعبنــا مــّدة ســاعتین. مضــت عــرشوَن دقیقــة مــن اللّعــب. ُجــرَح العبــان اثنــان ِمّنــا، واصــل ....... العبیــَن املبــاراة ملــّدة..... 

دقیقــة إلــی نهایــة اللّعــب!«

2( تسعة / ساعتین و عشین 1( سبعة /  ساعة و أربعین 

4( تسعة / ساعة و أربعین 3( ستّة / ساعتین إاّل عشین 

40- عّي الخطأ عن تعيي الساعة الثانية عرشة إاّل ربعاً:

2( الحادية عشة و خمس و أربعون دقيقة  11/45 )1

4( 12 إال خمس عشة دقيقة 3( 11 و30 دقيقه 

41- عّي الخطأ ) عن العدد و املعدود(: 

2( و إذا تُريد أن تَصل إىل نتيجٍة أرسع مثالً يف سنة واحدة فازرع القمَح، 1( إن تَطلب أن تُشاهد نتيجَة عملك يف عش سنواٍت فاغرس الشجرَة، 

4( و إذا تُريد أن تَدخل الجامعَة فعليك أن تَدرَس اثنتي عشة سنواٍت! 3( و إن تَعزم تربيَة إنساٍن فانظر إىل أكرث من تسعٍة و تسعني عاماً، 

ق أّن تسعة عرش .................... سّتة یساوی ....................؟« 42- عّین املناسب للفراغین: »هل تُصدِّ

  4( علی – ثالثة عش3( زائد – خمسة عش  2( ناقص – إثنی عش1( فی – مئة و أربعة عش

حیح عن الّساعِة: 43- عیِّن الصَّ

»إذا کانَت العقربُة القصیرُة علی الخامسة و الطّویلة علی الّتاِسعة یَعنی الّساعة هی اآلَن ....................«

ً 4( السادسة متاما3ً( الخامسة إال ربعا2ً( السادسة إال ربعا1ً( الخامسة متاما
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44- عّین الفراغ غیراملناسب لِـ »عرشین«:

2( طالعُت الّصفحَة الـ .................... ِمن کتابی!1( إّن لی .................... زمیالً مثالیّاً فی املدرسة!

4( إّن اللَّه یزید فی عمره .................... سنًة!3( ملدرستنا .................... مصابیح و شجرتان اثنتان!

45- عّین العدد غیرالرّتتیبی:

2( وصلُت إلی بیتی فی الّساعة الثّالثة و الّنصف!1( هذه اآلیة هی اآلیة االُولی ِمن تلک الّسورة!

4( بدأُت بقرائة تلک املقالة مرّتین اثنتین!3( بعد أن تأّملت فیه کثیراً و فی املرحلة العارشة فَهمتُه!

حیَح حسَب قواعِد األعداِد أو مفهوم الُجمل: 46- َعّیِن الصَّ

2( ذهبُت إلی إصفهاَن لِلَمرّة الثّانیِة!1( لنا رابعُة فصوٍل فی کلِّ َسنٍة!

4( الیوُم الخامُس ِمن أیّام االُسبوِع یوُم الخمیِس!3( عدُد »الثّالث« ِمن األعداِد األصلیِّة!

47- فی أیِّ عبارٍة ماجاءت األعداد الرّتتیبّیة؟

2( کاَن َجدی یأکُل غذاَءُه فی الساعِة الثّانیة عشَة متاماً!1( أخَذ فَریُقنا الجائِزََة األولَی فی املُسابقِة!

4( أحُد طُرُِق الّنجاِح أن النخاَف ِمن صعوباِت الحیاة!3( تاسوعاُء ُهو الیَوُم التاِسُع ِمن َشهِر املَُحرَّم!

48- عّین الّصحیح للفراغین: »أبواب املَتَحف مفتوحُة لکم ملدة عرشین .................... إال الیوم .................... من شهر رمضان املبارک!«

4( یوماً، العشیَن3( أیاٍم، عشیَن2( یوماً، عشیَن1( أیّاٍم، العشیَن

49- عّین العدد یختلف نوعه عن األعداد األخری:

2( زَمیلی هو أّول َمن واجه تلک املشاکل و الّصعوبات فی مدرستنا! 1( َحصلُت علی شهادة الّدکتوراة و أنا فی التّاسعة عشة ِمن ُعمری! 

4( بَدأُت الیوم مِبطالعة الّصفحة الثّانیة و العشین ِمن کتابی الجدید! 3( لی کتب کثیرة فی َمجاالت مختلفة و أنا أقرأ واحداً منها کّل اُسبوع! 

50- عّین الَعَدَد املُناسَب لِکّل الَفراَغیِن:

»فی الفصِل ال.......... من هذا الکتاِب َوَجدُت............. کلمًة جدیدًة!«

4( أَحَد َعَشَ 3( ِعشیَن   2( إثنتاِن و عشوَن   1( عارِش  

51- فی أَیِّ عبارة الیوَجُد  املعدود؟

2( »َمن جاء ِبالحسنه فله َعُش أَمثالِها«1( إثنتاِن ال یَجتَمعاِن: الحسُد و اإلیامن!

4( الُغراب یعیش عشیَن سنًة أو أکرث!3( تفّکر ساعة خیٌر من عبادة سبعیَن َسَنة!

52- عّین الّصحیح َحَسَب قواعد العدد و املعدود: 

2( أربعٌة جنوٍد واقفوَن أمام باَب املنظّمًة!1( یَلَعُب أَحَد العبین فی فریق کُرَِة القدم!

4( تیّار الکهرباء فی أربع ُحجرَةٍ مقطوٌع!3( لی أختاِن إثناِن و أٌخ واحٌد!

53- عّین الّصحیح فی املَعدود؟

باحُی کاَن التَّالمیُذ فی َعَشَِة َصّفاً! یِف َعشین أیّاماً!1( فی اإلصطفاف الصَّ 2( نَحُن سافَرنا فی الصَّ

4( َرأَیُت َسبعیَن رِجاالً فی هذه الحدیقه!3( فی ُحجرَةٍ املُدیرة تِسَعةٌ َو ِعشوَن کُرسیّاً!

: 54- َمیَّز العدَد الرّتتیبیَّ

2( أَنزََل فی األرِض ُجزءاً واِحداً فَِمنُه یرََتاَحُم الَخلُق! 1( إذا کاَن اثناِن یتَناَجیاِن فاَل تَدخلَّ بَیَنُهام! 

3( جاَء ُمعلمی بالَهدایا للفائزة األولی فی الَحفلَِه!        4( َجَعَل الله الرَّحمَة ِمَنَه ُجزٍء، فأمَسّک ِعنَدُه تسعًة َو تِسعیَن ُجزءاً!
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55- حذُف العدِد فی أَّی عبارٍة َمسموٌح؟ 

2( عندی واحٌد و عشوَن کتاباً فی املَکتبه!1( َهل عندَک کتاٌب واحٌد َحوَل الکیمیاء؟

4( إشرَتیُت ثالثًه کتُِب ِمن ُسوِق املدینه! 3( الّساعٌة اآلن هی الواحِدٌة و الّنصُف متاماً!

56- َعیِِّن الَعَدَد األصلی مفعوالً:

2( الَکلُب یقِدُر َعلَی َسامع َصوت الّساعِة ِمن َمسافِة أربعیَن قََدماً! ا إلُهکم إلٌه واحٌد«  1( »قاَل اللُه ال تَتَّخذوا إلَهیِن اِثَنیِن إمنَّ

4( ُزرُت ثاِمَن أمئِتنا )ع( فی األسبوع املاضی! مَس َو الَقَمر َرأیتُهم لی ساِجدیَن«  3( »إنی َرأیُت أَحَد َعَش کَوکَباً َو الشَّ

57- عّین الّصحیح فی إعالِن الّساَعِة: 

2( 7:15← الّسابعة و الّربع 1( 8:45 ←الثّامنة إاّل ّربعاً 

بع  4( 10:30← الَعشَة و الّنصف3(5:45 ← الخامسُة و الرُّ

58- عّي الّصحيح للفراغ: »يف هذا الّسفر سُیرافقني جّدي و والداي و اُختاي و أَخواي فيشرتي أيب للجميع ... ِبطاقاٍت!«

2( سّت1( مثاين

4( خمس3( سبع

59- فی أیِّ عبارة جاَء العدد األصلّی و الرّتتیبی معاً؟

2( لِبیِتنا ثالثُة غرٍف و الغرفة الثّانیة هی غرفتی الّتی اُحبُّها! 1( أخذُت معی سبعُة رجاٍل لنتکلَّم مع واحٍد من ُجنود العدّو! 

4( واحُد و َخمسوَن ناِقص َسبعة یُساوی أربعة و أربعون! 3( عندی اُخُت واحدُة و أخوان إثنان یدرُسان فی الجامعة! 

60- عّین الخطأ فی کتابه العملّیاِت الحسابّیة:

1( 100= 53 + 47 ← سبعًة و أربعون زائُد ثالثة و خمسیَن یُساوی مئًة! 

2( 43= 26- 69 ← تسعٌة و ستَوَن ناقُص ستٍَة و عشیَن یُساوی أربعًة و ثالثین!

3( 96= 12 ×8 ← مثانیٌة فی إثنی عش یُساوی ستَة و تسعیَن!

4( 38 = 2  76 ← ستٌَة و سبعون تقسیم علی إثنیِن یُساوی مثانیًة و ثالثیَن!

61- عّین الخطأ للفراغین: »الیوُم .................... ِمن أیّاِم األُسبوعِ یَوُم .................... فی إیران!«

4( الواحُد – الّسبِْت3( الثّالُث – اإلثنیِن2( الّساِدُس – الخمیِس1( الثّانی – األَحِد

62- عّي العدد غیر ترتیبّی: 

2( اليوم الثّالث من أيّام األسبوع هو اإلثنني!1( تأّملت فيه كثرياً و يف املرحلة العارشة فهمت جيّداً!

4( حرضت فی املوعد فی  الساعة الخامسة مساء!3( راجعت إىل املكتبة خمس مرّات ألخذ كتاب خالٍص!

63- عّین الخطأ فی العملیات الحسابیة:

2( أربعة و عشون زائد أحد عش یساوی خمسة و ثالثین! 1( ستّون ناقص سبعة یساوی ثالثة و خمسین! 

4( عشون تقسیم علی خمسة یساوی أربعة! 3( أحد عش فی أربعة یساوی خمسة عش! 

64- عّین الجواب للعملیات الحسابیة علی الرتتیب:

ب( أحد عش فی ثالثة یساوی ....................الف( خمسة عش ناقص تسعة یساوی ....................

4( أربعة و عشین / تسعة3( ستّون / ثالثة و ثالثین2( ستّة / أربعة عش1( ستة / ثالثة و ثالثین
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65- عّیــن غیراملُناســب للفــراغ: الیــوم إبتــدأت املراســیم فــی الّســاعة الخامســة و الّثلــث، إنّهــا طالَــت ســاعًة و عرشیــن دقیقــة، فــرتک جمیــُع الحّضــار صالــة املراســیم 

بعــد  إنتهائهــا فــی....

ً ٢( الّساعة الّسابعة إاّل ربعا ١( الّساعة الّسادسة و أربعین دقیقة 

٤( الّساعة الّسابعة إاّل عشین دقیقة ٣( الّساعة الّسادسة و الّنصف 

66- عّین الخطأ:

٢( مئه تقسیم علی عشین یُساوی خمسة. ١( مئه ناقص عشة یُساوی مثانین.  

٤( مثانون و اثنان تقسیم علی واحد و اربعین یُساوی اثنین. ٣( خمسة و ستون زائُد خمسة و ثالثین یُساوی املئة. 

67- عّین عدداً الیکون مضافاً: 

2( فی االصطفاف وقفنا فی عشة صفوف! 1( الیَوم الثّانی ِمن أیّام األسبوع یوم األحد! 

4( فی ساحة القریة رأیُت خمسة عش بقرة! 3( الغراُب یعیش ثالثیَن سنة أو أکرث! 

68- عّین الّصحیح للفراغ: »ما نَجحت سعیدة فی املباراة الّنهایّیة و حصلت علی الجائزة الفّضیة فهی الفائزة ......!«

4( الثّانیة 3( الواحدة   2( اإلثنین   1( األولی  

69- میِّز الخطأ فی العدد و املعدود:

2( یَعمُل سبعة و سبعون عامالً فی هذا املصنع! 1( َشَکَر املدیر ستّة تالمیذ الهتاممهم الکثیر باملرافق العاّمة! 

4( یَلعُب طفالن اثنان فی الحدیقة بفرح کثیر! 3( الیوم َدخَل مثانیة سائح إلی قریتنا الجمیلة! 

70- عّین الّصحیح للجواب:

کانــت فــی صّفنــا ســبُع طالبــات مجــّدات فــی درس األدب و کلٌّ منُهــنَّ وجــدَن إحــَدی عــشََة کلمــة دخیلــة فارِســیّة ِمــن کتابهــنَّ العربــّی و مل تکــن اللّغــات مشــرتکة 

بینهــا! فََکــم لغــة دخیلــة ُوجــَدت؟

2( سبٌع و سبعوَن 1( خمٌس و خمسوَن 

4( سبع عشة 3( إحدی عشة 

71- عّین الخطأ:

2( طالَعُت املقالة الثّامنة لهذا العامل. 1( َخَرِج أحد عش معلاّمً من الجلسة. 

4( ُهناک ثالثٌة علامء فی قریتنا. 3( َحرضت الطّالبُة الخامسُة فی الّصف. 

72- عّین الخطأ  عن العدد و املعدود:

2( هاتاِن الّنافذتان اإلثنتان مناسبتان للغرفة الکبیرة. 1( شاَهدنا جنب تلک األَعمدة أَربعة مهندس یَعلمون بدقٍّة. 

4( نزل من الحافلة أربعة رجال و بیدهم کُتٌُب. 3( وصل سبعون مسافراً من زیارة کربالء املقّدسة.  

73- عّین ما لیس فیه العدد الرّتتیبی: 

2( َغرسًت فی حدیقتی شجرتین إثنتین. 1( الیوم الثّانی من أیّام األسبوع یوم األحد. 

4( سیقولون ثالثة رابعهم کلبهم.3( یأخذ الفائز األّول جائزة ذهبیة. 

74- عّین الخطأ:

2( عشون ناقص ستّة یُساوی أربعة عش! 1( سبعة و عشون زائد خمسة یُساوی سبعة و سبعین! 

4( مئة فی عشة یُساوی ألف! 3( تسعون تقسیم علی خمسة یُساوی مثانیة عش! 
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75- عّیــن الخطــأ للفــراغ: »ذهبنــا مــع األصدقــاء فــی الّســاعة الخامســة و الثُّلــث صباحــاً إلــی البحیــرة ُقــرَب البلــِد و رجعنــا إلــی البیــت بعــد تســع ســاعات و وصلنــا 

فی  الّســاعة..........................« 

2( الثّالثة و عشین دقیقة 1( الثانیة و الثُّلث 

4( الثّانیة و عشین دقیقة 3( الثّالثة إاّل أربعین دقیقة 

76- َعّین العبارة املناسبة لهذه العملّیات »96= 12+ 84«:

2( أربعٌة و مثانون زائد اثنی عش یُساوی ستًَّة و تِسعون! 1( مثانیٌة و أربعون زائد اثنی عش یُساوی تسعًة و ستّون! 

4( مثانیٌة و أربعون زائد اثنی َعش یُساوی ستًَّة و تِسعون! 3( أربعٌة و مثانون زائد اثنی عش یُساوی تسعًة و ستّون! 

77- فی أَیِّ عبارٍة جاَء املعدوُد ِبصورٍة صحیحٍة؟

2( سبعُة رجالً 1( إثناِن کتاباِن  

4( ِسّت عشة مدینة 3( تسٌع و تسعون بََقرات  

78- عیِّن ما یَخَتلُف عن الباقی فی نتیجة العملیات الحسابیة:

4( خمسَة َعَشَ زائد خمسة3( تِسعوَن ناقص َسبعیَن2( خمسُة فی خمسة1( ُخمُس ِمئٍة

79- عّین الّصحیح ) عن العدد و املعدود(:

2( اِشرتكت عشة العبات يف مباراة كرة الّسلّة يف هذا الّشهر! 1( لهذا الفاّلح اثنا عشة شجرة يريد أن يغرسها يف الحديقة! 

4( خرجت إحدى عش تلميذًة من الّصّف ليذهنب إىل الّصف اآلخر! 3( سافر أربعة أصدقاء إىل بالد متعّددة حتّى يكسبوا تجارب قيّمة! 

80- عّي العدد أصلّياً:

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

4( إّن الباب السابع من هذا الّشارع بيت عمي!3( اليوم الخامس من االُسبوع هو يوم األربعاء!

81- عّي الخطأ عن العدد:

2( وجد العلامء يف قش اللّيمون عش فوائد!1( عند اُّمي خامتان اثنان ذهبيّان!

4( ليس عدُد مثانني و إثنني بعد عدد ثالثة و مثانني!3( أستعمل سّت حبوب يف كّل ليلة بسبب األمل الّشديد!

82- عّي الخطأ عن العدد:

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

4( ذهبنا إىل املدرسة هذه الّسنة خمسة أيّام من االُسبوع!3( زرعت حبّة يف األرض و حصدت مئة حبٍّة منها!

83- عّین الخطأ:

2( سبعون زائد عشین یساوی تسعین! 1( أربعة و ستون ناقص أربعة یساوی ستُة عش! 

4( إثنان و عشون فی إثنین یساوی أربعة و أربعین! 3( واحد و خمسون تقسیم علی ثالثة یساوی سبعة عش! 

84- عیِّن الّصحیح عن قواعد األعداد:

2( طالَْعُت الیوَم أربََع عشة صفحة من الّدرس الخامس! 1( لی أٌخ عمره أَْربَعة و ِعُشوَن سنوات! 

4( فی املرحلِة الثّالِث من املسابقة فاَز َخمسة طاّلٍب! 3( رََجَع طلبُة املدرسِة من الّسفرة الِعلمیّة قبل إثنین ساعتیِن! 

85- عّین الخطأ عن األعداد:

2( أربعة فی عشین یُساوی أربعة و عشین! 1( خمسون ناقص أربعة یُساوی ستّة و أربعین! 

4( اثنان و أربعون زائد خمسة عش یُساوی سبعة و خمسین! 3( مئه تقسیم علی أربعة یُساوی خمسة و عشین! 
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75- عّیــن الخطــأ للفــراغ: »ذهبنــا مــع األصدقــاء فــی الّســاعة الخامســة و الثُّلــث صباحــاً إلــی البحیــرة ُقــرَب البلــِد و رجعنــا إلــی البیــت بعــد تســع ســاعات و وصلنــا 

فی  الّســاعة..........................« 

2( الثّالثة و عشین دقیقة 1( الثانیة و الثُّلث 

4( الثّانیة و عشین دقیقة 3( الثّالثة إاّل أربعین دقیقة 

76- َعّین العبارة املناسبة لهذه العملّیات »96= 12+ 84«:

2( أربعٌة و مثانون زائد اثنی عش یُساوی ستًَّة و تِسعون! 1( مثانیٌة و أربعون زائد اثنی عش یُساوی تسعًة و ستّون! 

4( مثانیٌة و أربعون زائد اثنی َعش یُساوی ستًَّة و تِسعون! 3( أربعٌة و مثانون زائد اثنی عش یُساوی تسعًة و ستّون! 

77- فی أَیِّ عبارٍة جاَء املعدوُد ِبصورٍة صحیحٍة؟

2( سبعُة رجالً 1( إثناِن کتاباِن  

4( ِسّت عشة مدینة 3( تسٌع و تسعون بََقرات  

78- عیِّن ما یَخَتلُف عن الباقی فی نتیجة العملیات الحسابیة:

4( خمسَة َعَشَ زائد خمسة3( تِسعوَن ناقص َسبعیَن2( خمسُة فی خمسة1( ُخمُس ِمئٍة

79- عّین الّصحیح ) عن العدد و املعدود(:

2( اِشرتكت عشة العبات يف مباراة كرة الّسلّة يف هذا الّشهر! 1( لهذا الفاّلح اثنا عشة شجرة يريد أن يغرسها يف الحديقة! 

4( خرجت إحدى عش تلميذًة من الّصّف ليذهنب إىل الّصف اآلخر! 3( سافر أربعة أصدقاء إىل بالد متعّددة حتّى يكسبوا تجارب قيّمة! 

80- عّي العدد أصلّياً:

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

4( إّن الباب السابع من هذا الّشارع بيت عمي!3( اليوم الخامس من االُسبوع هو يوم األربعاء!

81- عّي الخطأ عن العدد:

2( وجد العلامء يف قش اللّيمون عش فوائد!1( عند اُّمي خامتان اثنان ذهبيّان!

4( ليس عدُد مثانني و إثنني بعد عدد ثالثة و مثانني!3( أستعمل سّت حبوب يف كّل ليلة بسبب األمل الّشديد!

82- عّي الخطأ عن العدد:

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

4( ذهبنا إىل املدرسة هذه الّسنة خمسة أيّام من االُسبوع!3( زرعت حبّة يف األرض و حصدت مئة حبٍّة منها!

83- عّین الخطأ:

2( سبعون زائد عشین یساوی تسعین! 1( أربعة و ستون ناقص أربعة یساوی ستُة عش! 

4( إثنان و عشون فی إثنین یساوی أربعة و أربعین! 3( واحد و خمسون تقسیم علی ثالثة یساوی سبعة عش! 

84- عیِّن الّصحیح عن قواعد األعداد:

2( طالَْعُت الیوَم أربََع عشة صفحة من الّدرس الخامس! 1( لی أٌخ عمره أَْربَعة و ِعُشوَن سنوات! 

4( فی املرحلِة الثّالِث من املسابقة فاَز َخمسة طاّلٍب! 3( رََجَع طلبُة املدرسِة من الّسفرة الِعلمیّة قبل إثنین ساعتیِن! 

85- عّین الخطأ عن األعداد:

2( أربعة فی عشین یُساوی أربعة و عشین! 1( خمسون ناقص أربعة یُساوی ستّة و أربعین! 

4( اثنان و أربعون زائد خمسة عش یُساوی سبعة و خمسین! 3( مئه تقسیم علی أربعة یُساوی خمسة و عشین! 
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86- »هِذِه هي املقالة ............. الّتي تنرش يف ثالث ............... يف الّسنوات األخرية!« عین الّصحیح : 

2( االَربََعة- كُتٍُب1( الرّابعة- َصِحيَفة

4( الرّابعة- مجالت3( اربعة- مراحل

87- عّي جاء فيه العدد الرّتتيبّي قبل عدد األصيّل:

2( إّن عشين باملئة من الّناس ال يرضون من الّدولة العشين! 1( يا بَُنيَّ اِعلَم أّن ألف صديق قلیل و عدّواً واحداً كثري! 

4( أّول َمن َصنعوا الطّائرة هذان األَخوان اإلثنان! 3( ثالثة و ثالثون عىل ثالثة يساوي أحد عش! 

«؟ 88- »لدّي ست و خمسون ُرّمانة، أريد أن أقّسمهم بي سبع صديقايت، كم ُرمانة يصل إىل كلَّ واحدة منهنَّ

2( ست رُّمانات1( تسع رُّمانات

4( مثان رُّمانات3( خمس رُّمانات

حيح عن الساعة: 6:45 89- عّي الصَّ

ادسة و الّربع و خمس دقائق!  ادسة و األربعون و خمس دقائق!1( السَّ 2( السَّ

ابعة إال ُربعاً! ادسة إال ُربعاً!3( السَّ 4( السَّ

90- عيِّ الخطأ يف »العدد«:

2( دخَل واحد و عشون طالباً يف صفهم!1( عدُد ركعاِت صالِة الفجر ركعتان اِثنتان!

4( صالُة الظّهِر تساوي أربع ركعات!3( شاهدُت واحداً طفالً يلعب يف الحديقة!

91- عي الصحيح يف الكتابة العمليات الحسابّية:

2( 90=30 +60 ← ستّون زائد ثالثون يساوي تسعة عش! 1( 40=2×20 ← عشون يف اثنني يساوي أربعني! 

4( 18=2÷52 ← ستة و خمسون تقسيم عىل اثنني يساوي الثّامن عش! 3(30=43-13 ← أربعة و ثالثون ناقص عش يساوى ثالثون! 

92- عي الصحيح:

2( الّساعة الخامسة إاّل ربعاً تساوي الرّابعة و الّربع!1( الّساعة الخامسة و الّنصف تساوي الّسادسة إال ربعاً!

4( الّساعة الخامسة إاّل ُربعاً بعد الّساعة الرّابعة!3( الّساعة الخامسة و الربع بعد الّساعة الّسادسة!

93- إذا قّســمنا صندوقــا مــن الربتقــال بــي عرشیــن أشــخاص و أعطينــا كّل واحــد منهــم أربعــة برتقــاالت و مــا بقــى يف الّصنــدوق برتقــاالً، َفکَــم برتقــاال كانــت يف 

الّصنــدوق؟

2( خمسون1( مئة

4( مثانون3( أربعة و عشون

94- إذا َقّســمنا صندوقــاً ِمــن الربتقــاالت بــي تســعة أشــخاص و أعطينــا كّل واحــد منهــم ثالثــة برتقــاالت و بقــى يف صنــدوق أربعــة برتقــاالت کــم برتقــاالً كانــت 

نــدوق؟ يف الصَّ

2( سبعة!1( واحد و ثالثون!

4( ثالثة و عشون!3( اثنان و ثالثون!

95- َخَرج طالب إلی املدرسة فی الّساعة الّسادسة و الّنصف و وصل إلیها بعد خمس و أربعین دقیقة، فی أّی ساعِة وصل الطّالب إلی املدرسة؟

2( الّسابعة و الّربع 1( الّسابعة و الّنصف  

4( الثّامنة و خمس عشة دقیقة 3( الثّامنُة إاّل ربعاً  

96- عّین املعدود جمعاً ساملاً:

2( حفظُت خمسة أبیات من هذه القصیدة الجمیلة! 1( إّن الغراَب حیوان یعیش ثاَلثین سنة أو أکرث! 

4( قد ذهبُت حّتی اآلن أربع مّرات لزیارة ثامن أمئّتنا! 3( کتبت الّتلمیذاُت ثالثة تارین علی لوحة الّصّف! 

قواعد

465

97- عّین الخطأ:

الفصل .................... من فصول الّسنة فصل .................... والیوم .................... من أیّام االُسبوع یوم .................... فی إیران!

بت 2( الّرابع – الّشتاء – الثّالث – اإلثَنین1( األّول – الربیع – األّول – السَّ

4( الثالث – الخریف – الّسابع – الجمعة3( الثانی – الّصیف – الخامس – الخمیس

98- عّي الخطأ عن الّساعة: 

2( الساعة الثالثة و النصف قبل الساعة الرابعة متاماً!1( الساعة السابعة و النصف قبل الساعة السادسة!

بع بعد الساعة الرّابعة و الّنصف!3( الساعة السادسة إاّل ربعاً بعد الساعة الخامسة و الّربع! 4( الساعة الخامسة و الرُّ

99- عیِّن الّصحیح للفراغین:

»ســافرت مــع أرستــی إلــی مشــهد املقّدســة فــی یــوم اإلثنیــن صباحــاً و بقینــا هنــاک أربعــة أیـّـام! رکبنــا لیــالً الطائــرة فــی الّســاعة التّاســعة إال ربعــاً و کّنــا ســاعة و 

نصــف فــی الطّائــرة! وصلنــا فــی الّســاعة ................... مــن یــوم .................... إلــی طهــران!«

2( العارشة و الّربع / األربعاء 1( العارشة و الّربع / الخمیس 

4( العارشة إال ربعاً / األربعاء 3( العارشة إال ربعاً / الخمیس 

100- عّین الخطأ فی العملیات الحسابّیة:

2( أربعة فی اثنی عش یساوی مثانیة و أربعین.1( ثالثة و أربعون زائد ستّة یساوی تسعة و أربعین.

4( عشون ناقص اثنین یساوی اثنی عش.3( تسعون تقسیم علی تسعة یساوی عشة.

101- کان لطالــب تســعامئة و اثنــان و ســّتون تومانــاً و هــو قصــد أن یشــرتی لــکّل زمالئــه فــی الصــّف کتبــاً ســعر واحــدٍة منهــا ســبعة و ثالثــون! کــم زمیــالً لهــذا 

الطّالــب فــی  صّفــه؟

4( سبعة و عشون3( ستّة و عشون2( أربعة و عشون1( خمسة و عشون

102- کــم زهــرًة نبتــت علــی الغــرس؟ »نبتــت ِمــن غــرْس ثالثــة أغصــان فــی الّســنة األولــی و بعــد أیـّـام ظهــرت علــی کّل منهــا ســبع أزهــار إال علــی الغصــن الثالــث 

بــل نبتــت علیــه  تســع أزهــار!«

4( ستَّ َعْشََة3( ثالث و عشون2( اثنتان و عشون1( واحدة و عشون

103- عّي الخطأ:

2( تلک خمسون نافذًة و أولئك عشون رجالً ينظُرون منها. 1( اُشاهد يف الغرفة مثانية عش كرسيّاً َخَشبيّاً. 

4( يف هذا الّصّف تسعٌة و عشون طاُّلٍب. 3( عندى ستُّة متاثيل جميلٍة من العلامء الكبار. 

حُت يف الصفحة ... يف الّسطر ... الخطأ ...« عّي الصحيح للفراغات: 104- »َصحَّ

2( أحد عش / الخمسة / العش1( الحادية عشة / الخامس / العارش

4( حادية عش / الثالث / االِثنان3( حادی عش / الخمس / عشة

105- عّي العدد ترتيبّياً:

2( نعمل الحسنة و نرجو من الله أن يجعل لنا عش أمثالها! 1( لبث نبيّنا نوح )ع( يف الّناس تسعامئة و خمسني عاماً! 

4( درسنا يف املدرسة أكرث من خمس ساعات متوالية! 3( ما جاء معلِّمي يف الحّصة الثانية ألنّه كان مريضاً! 

106- »کنــُت مــع صدیقــی مــن الّســاعة الخامســة مســاء حّتــی الّتاســعة لیــالً فــی القطــار و  قــرأت ثالثــة و  ســبعین صفحــة مــن کتــاب علمــی و  أیضــاً قــرأ صدیقــی 

تســع عــرشة  صفحــة منــه. فکّنــا ... ســاعات فــی الطّریــق و ُقــِرأت ... صفحــة مــن الکتــاب!« عّیــن الصحیــح علــی الرتتیــب:

2( ثالث- إثنتان و تسعون 1(  ثالث- إثنتان و مثانون 

4( أربع- اثنتان و تسعون 3( أربع- أربع و خمسون 
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97- عّین الخطأ:

الفصل .................... من فصول الّسنة فصل .................... والیوم .................... من أیّام االُسبوع یوم .................... فی إیران!

بت 2( الّرابع – الّشتاء – الثّالث – اإلثَنین1( األّول – الربیع – األّول – السَّ

4( الثالث – الخریف – الّسابع – الجمعة3( الثانی – الّصیف – الخامس – الخمیس

98- عّي الخطأ عن الّساعة: 

2( الساعة الثالثة و النصف قبل الساعة الرابعة متاماً!1( الساعة السابعة و النصف قبل الساعة السادسة!

بع بعد الساعة الرّابعة و الّنصف!3( الساعة السادسة إاّل ربعاً بعد الساعة الخامسة و الّربع! 4( الساعة الخامسة و الرُّ

99- عیِّن الّصحیح للفراغین:

»ســافرت مــع أرستــی إلــی مشــهد املقّدســة فــی یــوم اإلثنیــن صباحــاً و بقینــا هنــاک أربعــة أیـّـام! رکبنــا لیــالً الطائــرة فــی الّســاعة التّاســعة إال ربعــاً و کّنــا ســاعة و 

نصــف فــی الطّائــرة! وصلنــا فــی الّســاعة ................... مــن یــوم .................... إلــی طهــران!«

2( العارشة و الّربع / األربعاء 1( العارشة و الّربع / الخمیس 

4( العارشة إال ربعاً / األربعاء 3( العارشة إال ربعاً / الخمیس 

100- عّین الخطأ فی العملیات الحسابّیة:

2( أربعة فی اثنی عش یساوی مثانیة و أربعین.1( ثالثة و أربعون زائد ستّة یساوی تسعة و أربعین.

4( عشون ناقص اثنین یساوی اثنی عش.3( تسعون تقسیم علی تسعة یساوی عشة.

101- کان لطالــب تســعامئة و اثنــان و ســّتون تومانــاً و هــو قصــد أن یشــرتی لــکّل زمالئــه فــی الصــّف کتبــاً ســعر واحــدٍة منهــا ســبعة و ثالثــون! کــم زمیــالً لهــذا 

الطّالــب فــی  صّفــه؟

4( سبعة و عشون3( ستّة و عشون2( أربعة و عشون1( خمسة و عشون

102- کــم زهــرًة نبتــت علــی الغــرس؟ »نبتــت ِمــن غــرْس ثالثــة أغصــان فــی الّســنة األولــی و بعــد أیـّـام ظهــرت علــی کّل منهــا ســبع أزهــار إال علــی الغصــن الثالــث 
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106- »کنــُت مــع صدیقــی مــن الّســاعة الخامســة مســاء حّتــی الّتاســعة لیــالً فــی القطــار و  قــرأت ثالثــة و  ســبعین صفحــة مــن کتــاب علمــی و  أیضــاً قــرأ صدیقــی 
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عربی جامع کنکور انسانی

466

107- عیِّن العدد صفة:

2( قلیل من األعداء کثیر و ألف صدیق قلیل!1( اثنان ال ینظر اللّه إلیهام: قاطع الرحم و جار السوء!

4( أنا و صدیقی تعارفنا عندما کّنا فی الصّف الخامس!3( هذه من أولی قصص سمعتها فی طفولیّتی!

108- عیِّن الخطأ فی العملّیات الریاضّیة:

2( مئة ناقص اثنین و ثالثین یُساوی مثانیة و سبعین! 1( ثالثون باملئة من مئتین یُساوی ستّین! 

4( خمسة عش زائد أربعة و أربعین یُساوی تسعة و خمسین! 3( ستّة و تسعون تقسیم علی ثالثة یُساوی اثنین و ثالثین! 

109- عّي الخطأ )عن العدد(:

2( أخربت التلميذة ثالثني تلميذة عاّم شاهدته يف الّسفر! 1( یدور قمران اثنان حول كوكب املّريخ! 

4( يف مدرستنا اثنا عش صفوف و لكلّها مكيّف واحد! 3( أغلقت إحدى التّلميذات خمس حنفيّات يف املدرسة! 

110- عّي الخطأ من حيث قواعد العدد:

2( وجدُت أحد عش كتاباً يف مكتبة الجامعة حول املوضوع! 1( الّسنة الّدراسية للتاّلميذ تتكّون من تسعة أشهر! 

4( إقرأ بدقّة و ابحث عن إثنني خطأين يف هذه املقالة! 3( ما قبلُت يف إمتحان الفيزياء حتّى يف املرّة الرّابعة! 

111- عّین الخطأ يف العمليات الحسابية:

2( ثالثون تقسيم عىل عشة يساوى ثالثة!1( ثالثٌة يف سبعة يساوی واحداً و عشین!

4( أربعة زائد مثانية يساوى أربعة!3( أحد عش ناقص خمسة یساوی ستّة!

112- عيِّ الخطأ )عن الساعة(:

2( الساعة السادسة و عش دقائق = 100:16( الساعة الخامسة و خمس دقائِق= 5:05

4( الساعة الواحدة و خمس و ثالثون دقيقة = 31:35( الساعة الحادية عشة إاّل ُربعاً = 10:45

113- »الساعة اآلن الثانية و النصف. سأتناول طعامي بعد خمس عرشة دقيقة: فأنا أتناول الطعام يف الساعة ........«

عین الصحیح :

2( الثانية إاّل ربعا1ً( الثانية و الربع

4( الثالثة و الربع3( الثالثة إاّل ربعاً

114- ».......... امليدان يََقُع يف الشارع ...........!«؛ عيِّ الصحيح للفراغي:

2( هذان - السّت1( هذان - سادس

4( هذا - سّت3( هذا - السادس

115- عّي الّصحيح للفراغ: »تشري الّساعة إىل ...... إذا كانت عقرب الساعة عىل الّسابعة و عقرب الّدقائق عىل الّسادسة!«:

2( الّسادسة متاماً!1( الّسابعة و الّنصف!

4( الّسابعة متاماً!3( الّسادسة و الّربع!

116- عّي الّصحيح:

» قرأُت مع خمسة ...... من أصدقايئ القرآَن و تفكّرنا يف هذه اآلية: إذ قال يوسف ألبيه: يا أبِت إّن رأيُت أحد عرش .....«

2( رجٍل، كوكباً!1( رجاٍل، کوکباً!

4( رجالً، نجمًة!3( رجاٍل، أنجٍم!
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: »ذهبنا إىل املكتبة يف الساعة التاسعة إاّل ربعاً« 117- عّي الصحيح عاّم أشري أليه بخطٍّ

8:45 )18:15 )2

9:45 )39:15 )4

118- عي الخطأ:

2( مئة تقسيم عىل خمسة يساوى عشين. 1( اثنان و أربعون تقسيم عىل اثنني يساوی واحد و عشون. 

4( ستة يف خمسة يساوي ثالثني. 3( مئة ناقص عشين يساوى تسعني. 

119- »ذهب عيّل إىل الَسوق يف الساعة الخامسة و الربع و عاد إىل املنزل بعد ثالث ساعات و خمس عرشة دقيقة!« يف أّي ساعة وصل عيّل إىل املنزل؟

ً 2( الثامنة1( السادسة ااِّل ربعا

4( الثامنة ااِّل ربعا3ً( الثامنة و الّنصف

حيح يف العملّيات الحسابّية؟ 120- ما هَو الصَّ

2( خمسة و عشون زائُد أربعة و خمسنَي يساوي تسعة و ستنّي! 1( اِثناِن و خمسوَن زائُد خمسة و أربعني يساوي تسعة و تسعني! 

4( خمسة و عشون زائُد أربعة و خمسنَي يساوي سبعة و سبعنَي! 3( اِثناِن و خمسوَن زائُد خمسة و أربعني يساوي سبعة و تسعنَي! 
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پاسخنامه تشریحی درس دوم  پایة دهم

1- گزینه 2 پاسخ صحیح است: همگی بر وزن فاعل هستند. واحد بر وزن فاعل ولی عدد اصلی است.

2- گزینه3 پاسخ صحیح است: اُولی خرب است نه صفت

3- گزینه3 پاسخ صحیح است: 48 = 12×4

 4- گزینه 2 پاسخ صحیح است: سّت فی املئة درست است. برای نوشنت درصد از عدد اصلی استفاده می شود.

5- گزینه3 پاسخ صحیح است: ثالث عشة طالبة: بعد از اعداد 11 تا 99 معدود به صورت مفرد و منصوب می آید.

6- گزینه 4 پاسخ صحیح است: فاعل فعل نزلت مثانی است.

7- گزینه 2 پاسخ صحیح است: مقالتین إثنتین در جای درست و هر دو مثنی مؤنث هستند.

8- گزینه 4 پاسخ صحیح است: تسعة و اربعین بلداً: 49 کشور  معدود مفرد و منصوب است.

9- گزینه 4 پاسخ صحیح است:32=58-26

10- گزینه 2 پاسخ صحیح است: واحد و واحدة بر وزن فاعل و عدد اصلی هستند.

57 + 4 = 61   57 + 4 = 52 :11- گزینه 1 پاسخ صحیح است

12- گزینه3 پاسخ صحیح است: عارشة  عشة

13- گزینه 4 پاسخ صحیح است: الساعة الثامنیة: برای اعالم ساعت از اعداد ترتیبی استفاده می کنیم و در اینجا الثامنیة درست است.

14- گزینه3 پاسخ صحیح است:  39....2=78 فی: رضب

15- گزینه3 پاسخ صحیح است: االمام الثامن: امام هشتم  اعداد ترتیبی غالباً صفت هستند.

16- گزینه 4 پاسخ صحیح است: هشت نفر از دانش آموزان در مسابقه رشکت نکردند.

17- گزینه 2 پاسخ صحیح است 30 درصد عددی بزرگ تر از یک پنجم 100 است.

18- گزینه 2 پاسخ صحیح است: من + پدر + مادر + 2 برادر + 2 خواهر: 7 مسافر

96 ÷ 32= 3  96÷32=4 :19- گزینه 1 پاسخ صحیح است

20- گزینه 4 پاسخ صحیح است: اربعة فصول: عدد اصلی و معدود جمع و مجرور است.

       اثنان و خمسون اسبوعاً: عدد اصلی و معدود مفرد و منصوب که هر دو درست هستند.

21- گزینه 2 پاسخ صحیح است: 13 مبحث و مبحث هشتم درست هستند.

22- گزینه 2 پاسخ صحیح است: إثنان طائران  طائران إثنان

67 – 11 = 56    67-11 = 65 :23- گزینه 2 پاسخ صحیح است

24- گزینه 1 پاسخ صحیح است: ثالثین به معنی30 از اعداد عقود است.

25- گزینه 4 پاسخ صحیح است: واحد و اثنین عدد اصلی هستند.

26- گزینه 1 پاسخ صحیح است: 20 ریال رضبدر 5 مساوی است با 100 ریال
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27- گزینه3 پاسخ صحیح است: تسعین )90(  سبعین )70(

28- گزینه3 پاسخ صحیح است: 100 = 25 + 75

29- گزینه 2 پاسخ صحیح است: 5 کالس × 8 دانش آموز = 40 دانش آموز

30- گزینه 4 پاسخ صحیح است: 80 = 4 × 20

31- گزینه 2 پاسخ صحیح است: ...... =   60..... 25  جا خالی اول: منها )-( – جاخالی دوم:35

32- گزینه 4 پاسخ صحیح است:  99 .... 3= 33 ÷ تقسیم علی )علی(     نجعة: میش

37+ 21 = 58  37+ 21 = 68 :33- گزینه3 پاسخ صحیح است

4 + 5 = 9  4 + 5 = 10 :34- گزینه 1 پاسخ صحیح است

35- گزینه 2 پاسخ صحیح است: الفائز مفرد مذکر و عدد ترتیبی مفرد مذکر )االّول( نیاز دارد.

36- گزینه3 پاسخ صحیح است: رفتم با 11 همشاگردی: 12 همشاگردی

       12-2 =10 عشة

        7 + 5 = 12 الثانیة عشة

37- گزینه 3 پاسخ صحیح است: 30 :1 دقیقه بعد از ظهر- سایر گزینه ها:30: 12

38- گزینه 2 پاسخ صحیح است: الساعة مؤنث و اعالم ساعت همیشه به صورت مؤنث است3 روز بعد از روز یکشنبه  چهارشنبه

39- گزینه 4 پاسخ صحیح است: 11 بازیکن – 2 مصدوم: 9 بازیکن

     2 ساعت – 20 دقیقه: 40: 1

11/45   12 40- گزینه3 پاسخ صحیح است: الثانیة عشة إاّل ربعاً: یک ربع مانده به

      سایر گزینه ها 45: 11 را اشاره می کنند.

41- گزینه 4 پاسخ صحیح است: اثنتی عشه )12( معدود آن به صورت مفرد و منصوب )سنًة( می آید.

19 × 6 = 114  ............. = 6 ............. 19 :42- گزینه 1 پاسخ صحیح است: آیا باور می کنی

43- گزینه 2 پاسخ صحیح است: عقربه کوچک روی 5 و عقربه بزرگ روی 9 = یک ربع مانده به 6 = 45: 5

ً 44- گزینه3 پاسخ صحیح است: مصابیع جمع و معدود عدد 20 مفرد است.  درست : عشین مصباحا

45- گزینه 4 پاسخ صحیح است: اثنتین عدد اصلی است.

46- گزینه 2 پاسخ صحیح است: املّرة الثانیة عدد و معدود مناسب هستند.

47- گزینه 4 پاسخ صحیح است: احد عدد نیست.

48- گزینه 4 پاسخ صحیح است: بعد از عشین معدود مفرد می آید )یوماً(

    روز بیستم عدد ترتیبی است )الیوم العشین(

49- گزینه3 پاسخ صحیح است: واحداً عدد اصلی و سایر گزینه ها ترتیبی هستند.

50- گزینه3 پاسخ صحیح است: عشین هم می تواند عدد اصلی باشد هم ترتیبی

51- گزینه 1 پاسخ صحیح است: بعد از إثننان معدود نیامده است.
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27- گزینه3 پاسخ صحیح است: تسعین )90(  سبعین )70(

28- گزینه3 پاسخ صحیح است: 100 = 25 + 75

29- گزینه 2 پاسخ صحیح است: 5 کالس × 8 دانش آموز = 40 دانش آموز

30- گزینه 4 پاسخ صحیح است: 80 = 4 × 20

31- گزینه 2 پاسخ صحیح است: ...... =   60..... 25  جا خالی اول: منها )-( – جاخالی دوم:35

32- گزینه 4 پاسخ صحیح است:  99 .... 3= 33 ÷ تقسیم علی )علی(     نجعة: میش

37+ 21 = 58  37+ 21 = 68 :33- گزینه3 پاسخ صحیح است

4 + 5 = 9  4 + 5 = 10 :34- گزینه 1 پاسخ صحیح است

35- گزینه 2 پاسخ صحیح است: الفائز مفرد مذکر و عدد ترتیبی مفرد مذکر )االّول( نیاز دارد.

36- گزینه3 پاسخ صحیح است: رفتم با 11 همشاگردی: 12 همشاگردی

       12-2 =10 عشة

        7 + 5 = 12 الثانیة عشة

37- گزینه 3 پاسخ صحیح است: 30 :1 دقیقه بعد از ظهر- سایر گزینه ها:30: 12

38- گزینه 2 پاسخ صحیح است: الساعة مؤنث و اعالم ساعت همیشه به صورت مؤنث است3 روز بعد از روز یکشنبه  چهارشنبه

39- گزینه 4 پاسخ صحیح است: 11 بازیکن – 2 مصدوم: 9 بازیکن

     2 ساعت – 20 دقیقه: 40: 1

11/45   12 40- گزینه3 پاسخ صحیح است: الثانیة عشة إاّل ربعاً: یک ربع مانده به

      سایر گزینه ها 45: 11 را اشاره می کنند.

41- گزینه 4 پاسخ صحیح است: اثنتی عشه )12( معدود آن به صورت مفرد و منصوب )سنًة( می آید.

19 × 6 = 114  ............. = 6 ............. 19 :42- گزینه 1 پاسخ صحیح است: آیا باور می کنی

43- گزینه 2 پاسخ صحیح است: عقربه کوچک روی 5 و عقربه بزرگ روی 9 = یک ربع مانده به 6 = 45: 5

ً 44- گزینه3 پاسخ صحیح است: مصابیع جمع و معدود عدد 20 مفرد است.  درست : عشین مصباحا

45- گزینه 4 پاسخ صحیح است: اثنتین عدد اصلی است.

46- گزینه 2 پاسخ صحیح است: املّرة الثانیة عدد و معدود مناسب هستند.

47- گزینه 4 پاسخ صحیح است: احد عدد نیست.

48- گزینه 4 پاسخ صحیح است: بعد از عشین معدود مفرد می آید )یوماً(

    روز بیستم عدد ترتیبی است )الیوم العشین(

49- گزینه3 پاسخ صحیح است: واحداً عدد اصلی و سایر گزینه ها ترتیبی هستند.

50- گزینه3 پاسخ صحیح است: عشین هم می تواند عدد اصلی باشد هم ترتیبی

51- گزینه 1 پاسخ صحیح است: بعد از إثننان معدود نیامده است.
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52- گزینه 2 پاسخ صحیح است: بعد از اعداد3 تا 10 معدود جمع و مجرور است اربعة جنوٍد )چهار رسباز(

53- گزینه3 پاسخ صحیح است: 99 صندلی  معدود به صورت مفرد و منصوب است.

54- گزینه3 پاسخ صحیح است: الفائزة األولی  اولی عدد ترتیبی و مؤنث )اول( است.

55- گزینه 1 پاسخ صحیح است: معدود اعداد یک و دو می توانند حذف شوند.

56- گزینه3 پاسخ صحیح است: من 11 ستاره را ............. دیدم  احد عش مفعول است.

57- گزینه 2 پاسخ صحیح است: السابعة و الربع  هفت و ربع

58- گزینه 1 پاسخ صحیح است: من + پدربزرگ + پدر و مادر + 2 خواهر + 2 برادر

      پدر هشت بلیت می خرد.

59- گزینه 2 پاسخ صحیح است: ثالثة عدد اصلی و الثانیة عدد ترتیبی هستند.

60- گزینه 2 پاسخ صحیح است: اربعة و ثالثین ) )34 ثالثة و أربعین

61- گزینه 4 پاسخ صحیح است: الواحد  االّول

62- گزینه3 پاسخ صحیح است: خمس عدد اصلی است.

11 × 4 = 44  11 × 4 = 15 :63- گزینه3 پاسخ صحیح است

64- گزینه 1 پاسخ صحیح است: 6 = 9 – 15  /33 =3 × 11

65- گزینه3 پاسخ صحیح است: حارضان مراسم را ساعت 40 : 6 به بعد ترک می کنند

      گزینه:30: 6

001 – 01 =  09  001 – 01 = 08 :66- گزینه 1 پاسخ صحیح است

67- گزینه 1 پاسخ صحیح است: الثانی صفت است.

86-گزینه 4 پاسخ صحیح است: جایزه نقره بر نفر دوم )الفائزة الثانیة( تعلق می گیرد.

96- گزینه3 پاسخ صحیح است: مثانیة سائح )مفرد(  مثانیة ُسیّاح

70- گزینه 2 پاسخ صحیح است: 7 دانش آموز × 11 لغت = 77 لغت

71-گزینه 4 پاسخ صحیح است: ثالثة علامء  ثالثة علامء

72- گزینه 1 پاسخ صحیح است: أربعة مهندس   أربعة مهندسین

73- گزینه 2 پاسخ صحیح است: إثنتین عدد اصلی است.

27 + 5 = 32  27+5 =77 :74- گزینه 1 پاسخ صحیح است

75- گزینه 2 پاسخ صحیح است: ساعت 20:3 اشتباه است، سایر گزینه ها به 20: 2 اشاره می کنند.

76- گزینه 2 پاسخ صحیح است: هشتاد و چهار + دوازده = نود و شش

77- گزینه 4 پاسخ صحیح است: 16 شهر: معدود به صورت مفرد آمده که درست است.

78- گزینه 2 پاسخ صحیح است: 25=5×5 / سایر گزینه به )20( اشاره دارند.
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79- گزینه3 پاسخ صحیح است: أربعة اصدقاء عدد درست و معدود آن جمع و مجرور است.

80- گزینه 2 پاسخ صحیح است: واحدة عدد اصلی و سایر اعداد گزینه های دیگر ترتیبی هستند.

81- گزینه 4 پاسخ صحیح است: مثانین و إثنین  إثنین و مثانین

82- گزینه 1 پاسخ صحیح است: عشون و ثالثة  ثالثة و عشون

64 - 4 = 60  64 – 4 = 16 :83- گزینه 1 پاسخ صحیح است

84- گزینه 2 پاسخ صحیح است: الدرس الخامس عدد ترتیبی و صفت و مطابق با معدود آمده است.

4 × 20 = 80   4×20 =24 :85- گزینه 2 پاسخ صحیح است

86- گزینه 4 پاسخ صحیح است: املقالة الرابعة: عدد ترتیبی/ ثالث مجالت: معدود جمع و مجرور

87- گزینه 4 پاسخ صحیح است: اّول: ترتیبی- اإلثنان: اصلی

88- گزینه 4 پاسخ صحیح است: 56 انار ÷ 7 دوستم = 8 انار

89- گزینه3 پاسخ صحیح است: یک ربع مانده به هفت )7(

ً 90- گزینه3 پاسخ صحیح است: واحداً طفالً  طفالً واحدا

91- گزینه 1 پاسخ صحیح است: بیست رضبدر دو مساوی است با چهل: 40= 2 × 20

92-گزینه 4 پاسخ صحیح است: یک ربع مانده به 5 ، بعد از ساعت 4 است.

93- گزینه 4 پاسخ صحیح است: 20 نفر × 4 پرتقال = 80 پرتقال  80 پرتقال در صندوق است.

94- گزینه 1 پاسخ صحیح است: 9 نفر ×3 پرتقال = 27 پرتقال / 27 پرتقال + 4 پرتقال =31

95- گزینه 2 پاسخ صحیح است: ساعت30: 6 + 45 دقیقه = 15: 7

96- گزینه 4 پاسخ صحیح است: اربع مرّات  معدود مرّات و جمع مؤنث سامل است.

97- گزینه3 پاسخ صحیح است: روز پنجم هفته چهارشنبه است نه پنج شنبه: الخمیس  االربعاء

98- گزینه 1 پاسخ صحیح است: ساعت30: 7 قبل از ساعت 6 است: نادرست

99- گزینه 1 پاسخ صحیح است: ساعت 45: 8 سوار هواپیام +30: 1 در هواپیام = رسیدن 15: 10  دوشنبه + 4 روز = پنجشنبه

20 – 2 = 18   20-2 =12 :100- گزینه 4 پاسخ صحیح است

101- گزینه3 پاسخ صحیح است: 963 تومان ÷37 تومان = ..........؟     26=37÷962

102- گزینه3 پاسخ صحیح است: 2 شاخه × 7 شکوفه = 14 شکوفه / 1 شاخه × 9 شکوفه = 9 شکوفه     23 = 9 + 14

ً 103- گزینه 4 پاسخ صحیح است: 29 دانش آموز  معدود آن مفرد و منصوب است   تسعة و عشون طالبا

104- گزینه 1 پاسخ صحیح است: صفحه یازدهم – سطر پنجم – خطا دهم

105- گزینه3 پاسخ صحیح است: الثانیة عدد ترتیبی است.

106- گزینه 4 پاسخ صحیح است: ساعت 5 غروب تا 9 شب = 4 ساعت    73 صفحه + 19 صفحه = 92 صفحه
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79- گزینه3 پاسخ صحیح است: أربعة اصدقاء عدد درست و معدود آن جمع و مجرور است.

80- گزینه 2 پاسخ صحیح است: واحدة عدد اصلی و سایر اعداد گزینه های دیگر ترتیبی هستند.

81- گزینه 4 پاسخ صحیح است: مثانین و إثنین  إثنین و مثانین

82- گزینه 1 پاسخ صحیح است: عشون و ثالثة  ثالثة و عشون

64 - 4 = 60  64 – 4 = 16 :83- گزینه 1 پاسخ صحیح است

84- گزینه 2 پاسخ صحیح است: الدرس الخامس عدد ترتیبی و صفت و مطابق با معدود آمده است.

4 × 20 = 80   4×20 =24 :85- گزینه 2 پاسخ صحیح است

86- گزینه 4 پاسخ صحیح است: املقالة الرابعة: عدد ترتیبی/ ثالث مجالت: معدود جمع و مجرور

87- گزینه 4 پاسخ صحیح است: اّول: ترتیبی- اإلثنان: اصلی

88- گزینه 4 پاسخ صحیح است: 56 انار ÷ 7 دوستم = 8 انار

89- گزینه3 پاسخ صحیح است: یک ربع مانده به هفت )7(

ً 90- گزینه3 پاسخ صحیح است: واحداً طفالً  طفالً واحدا

91- گزینه 1 پاسخ صحیح است: بیست رضبدر دو مساوی است با چهل: 40= 2 × 20

92-گزینه 4 پاسخ صحیح است: یک ربع مانده به 5 ، بعد از ساعت 4 است.

93- گزینه 4 پاسخ صحیح است: 20 نفر × 4 پرتقال = 80 پرتقال  80 پرتقال در صندوق است.

94- گزینه 1 پاسخ صحیح است: 9 نفر ×3 پرتقال = 27 پرتقال / 27 پرتقال + 4 پرتقال =31

95- گزینه 2 پاسخ صحیح است: ساعت30: 6 + 45 دقیقه = 15: 7

96- گزینه 4 پاسخ صحیح است: اربع مرّات  معدود مرّات و جمع مؤنث سامل است.

97- گزینه3 پاسخ صحیح است: روز پنجم هفته چهارشنبه است نه پنج شنبه: الخمیس  االربعاء

98- گزینه 1 پاسخ صحیح است: ساعت30: 7 قبل از ساعت 6 است: نادرست

99- گزینه 1 پاسخ صحیح است: ساعت 45: 8 سوار هواپیام +30: 1 در هواپیام = رسیدن 15: 10  دوشنبه + 4 روز = پنجشنبه

20 – 2 = 18   20-2 =12 :100- گزینه 4 پاسخ صحیح است

101- گزینه3 پاسخ صحیح است: 963 تومان ÷37 تومان = ..........؟     26=37÷962

102- گزینه3 پاسخ صحیح است: 2 شاخه × 7 شکوفه = 14 شکوفه / 1 شاخه × 9 شکوفه = 9 شکوفه     23 = 9 + 14

ً 103- گزینه 4 پاسخ صحیح است: 29 دانش آموز  معدود آن مفرد و منصوب است   تسعة و عشون طالبا

104- گزینه 1 پاسخ صحیح است: صفحه یازدهم – سطر پنجم – خطا دهم

105- گزینه3 پاسخ صحیح است: الثانیة عدد ترتیبی است.

106- گزینه 4 پاسخ صحیح است: ساعت 5 غروب تا 9 شب = 4 ساعت    73 صفحه + 19 صفحه = 92 صفحه
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107- گزینه 4 پاسخ صحیح است: الخامس عدد ترتیبی و صفت برای الصف است.

100 – 32= 68  100 - 32= 78 :108- گزینه 2 پاسخ صحیح است

ً 109- گزینه 4 پاسخ صحیح است: إثناعش صفوف  إثنا عش صّفا

110- گزینه 4 پاسخ صحیح است: إثنین خطأین  خطأین إثنین

4+8 = 12  4+8=4 :111- گزینه 4 پاسخ صحیح است

112- گزینه 2 پاسخ صحیح است: ساعت 6 و 10 دقیقه = 10: 6

113- گزینه3 پاسخ صحیح است: ساعت30: 2 + 15 دقیقه = 45: 2   الثالثة أاّل ربعاً: یک ربع مانده به3

114- گزینه3 پاسخ صحیح است: میدان مفرد است  هذا / الشارع السادس  اعداد ترتیبی

115- گزینه 1 پاسخ صحیح است: عقربه ساعت: 7 و عقربه دقیقه: 6 =30: 7

116- گزینه 1 پاسخ صحیح است: بعد از خمسة معدود جمع و مجرور )رجاٍل( و بعد از احد عش معدود مفرد و منصوب ) کوکباً ( می آید.

117- گزینه 1 پاسخ صحیح است: التاسعة إال ربعاً یک ربع مانده به  9 :    45 : 8

100 – 20 = 80  100 - 20 =90  :118- گزینه3 پاسخ صحیح است

119- گزینه3 پاسخ صحیح است: ساعت 15: 5 + 15:3 =30: 80

120- گزینه3 پاسخ صحیح است: 97 = 45 + 52
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پاسخنامة کلیدی  درس دوم پایة دهم

اعداد
پاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخسوال

122124146128141013

232224216238211023

332324326338311034

422414436418421041

532544546538521053

642614626618641064

72 2734746718741074

842834846848841082

942924936938931094

1023045037029031104

1113125117149111114

1233245227219241122

1343335337329341133

1433415437419411143

1533525517529521151

1643635637629641161

1723735727749731171

1823825817849811183

1913945927939911193

20440360280210041203
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پاسخنامة کلیدی  درس دوم پایة دهم

اعداد
پاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخسوال

122124146128141013

232224216238211023

332324326338311034

422414436418421041

532544546538521053

642614626618641064

72 2734746718741074

842834846848841082

942924936938931094

1023045037029031104

1113125117149111114

1233245227219241122

1343335337329341133

1433415437419411143

1533525517529521151

1643635637629641161

1723735727749731171

1823825817849811183

1913945927939911193

20440360280210041203
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درس سوم و چهارم

1- عّین الخطأ يف تعیین مصدر األفعال :

4(یسافرون : مفاَعلَة 3( یُکرّبون : تفعیل  2( تستمرُّ : إفتعال  ل  1( تََخیَّْل : تََفعُّ

2- كَم فعالً مزيداً يوجد يف هاتِي العبارتِي َو اْذكْر بابه:   

"نَحن استَْقبَلنا من الّضيوف ثم ذهبنا و إنتبَهنا إليهم." نظافة الّشوارع تُساعدنا عىل العيش الَحَسن ىف املُجتمعِ."

2( اربعة - استفعال و انفعال و مفاعلة 1( ثالثة - استفعال و افتعال و مفاعلة 

4( اربعة - استفعال و افعال و مفاعلة 3( ثالثة - استفعال و افتعال و انفعال 

3- عّي ما ليس فيه من باب”استفعال” :

2( أستَْغفر اللَه من ذنويب و أطلُب منه أن يَستجيَب دَعوايت كُلّها! 1( ما اِسرتَحَم املُجاهدون من الظّاملني حتى يذهَب الظُلَم !  

4( قد اِستخرَج العاملُ من القرآن العلوَم النافعَة يف موضوعاٍت ُمختلفٍة! 3( أْستمُع إىل كالِم أخي دامئاً فَيقوُل يل عن تَجاربه! 

4- عّي الصحيح يف ماض املصادر:

3( تکریم: کَرَّمَ    4( إسالم: إستَلََم 1( تعايُش: عایََش  2( إحِتفاظ: حافَظَ 

5- عّي ما فيه الفعل الالزم:

2( معجم القاموس يَضُم مفرداٍت كثرية باللغة العربية! 1( يأمرنا الوالدن بأداء األمانة ألصدقائنا! 

4( الطّنان يُحرّك جناحيه الّصغريين بشكٍل ال تقدر عليه الطّيوُر االُخری! 3( قد آمنُت بأّن فسيلة الجوز ال تُثمر عادًة إاّل بعد عش سنواٍت!  
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4( ال تَستوی الحسنُة و السیئُة و ال املُحِسن و املُِسیء! 3( املَرافُق العامُة هی االماکن التی یَمتلِکها کلُّ الناِس! 
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11- فی ای جواب جاء الفعل املتعدی ؟ 

2( االعصار یَسحُب االسامک فی السامء! 1( تَعیُش االسامُک فی النهر! 

4( تَحدُث هذه الظاهرُة مرّتین فی السنِة! 3(تَنمو الشجرُة من حبٍّة صغیرٍة! 

12- کَم فعالً متعدیاً موجود فی العبارة ؟)الذی یَرمی النُّفایات فی غیر مکانها و یَرتُُک االبواَب املفتوحَة ال یناسب للصداقة(

3( ثالثة   4( اربعة 1( واحد  2( اثنان 

13- عّین الفعل الذی متعدیاً :

3( إنرَصَفَت    4( نَجتَِمُع مونَ  2( یَتََقدُّ 1( أخرَجوا 

14- عّي ما ليَس فيه مصدٌر من فعٍل مزيٍد:

1( اِغتنم ُسّكان املدينِة الفرصَة من وصوِل حاكم البالد فََذهبوا لِيتكلّموا َمَعه! 

2( أيّها امللك؛نَرجو ِمنك إغالق هذا املضيق و نحن َسُنساعدك يف هذا العمِل!

3( هاتان القبيلتان الوحشيّتان تقوماِن بتخريب البيوت و نَهِب األموال!

4( خاطبَه الله و خرّيه يف ُمحاَربة املشكني الفاسدين أو إصالحهم!

15- عّي الفعل الّذي ليس فيه حرف زائد :

ُم يف جميع أمورک! 2( إذا تُبِعد الّنوم الكثري عن نفسك تتقدَّ 1( رأيُت إحرتام املدير للموظَِّف املتقاعد يف مجلس التَّعارف! 

ندوِق و اسرَتِجعوا أماناتِكم! 4( إستَلِموا نُقوَدكم من الصُّ 3( الطّبيعُة ستنَقلُِب يف كل فصل من السنة! 

16- عّي الصحيح عن األفعال الّتي تحتها خّط :

1( بعد تَناُول الطعام تكلَّمْت جديت حول أيام شبابها !: )الفعل املضارع من باب »تفاعل«(

2( َسيَبتَسُم املستقبل عىل من يجتهد: )فعل مضارع من باب »استفعال«( 

3( املدير عرف املوظف الجديد فَتََعرََّف عليه املوظفون اآلخرون: )الفعل املايض من باب »تفّعل«( 

4( إستلََمْت االمرأة رسالة من والدها: )الفعل املايض من باب »استفعال«(

17- عّي العبارة الّتي فيها فعُل الّثاليث املزيد:

2( ال تَخافُوا يا أوالدي؛َواعملُوا ِمثيل.أنتم َسْوَف تَنَجحوَن. 1( ِعْنَدما َوَصلَِت الَسيّدُة املُديرَُة َسَكتَْت جميُع التّلميذاِت. 

4( طَلَب ِمّنا املُعلُِّم أن نَْجتَِمَع يف قاعِة اإلجتامعاِت. 3( جاَءِت األُّم إىل البيِت َو بَدأت ِبطبِخ الطّعام. 

18- عّین حرف »النون« ليس من الحروف األصلية للفعل:

2( اِنتََخبُت ثالث مقاالت من بني عشة كتب مطالعتی! 1( اِنتََشت رائحة كريهة يف أغلب مناطق املدينة! 

4( رب اُرزقني أن أشكَر نعمتك التي أنعمَت عىل و عىل والدى! 3( يَنزَِعُج رسول الله )ص( من التفريق بني البنني و البنات! 

19- عّي الفعل يختلف وزنه:

2( إنزََعَجِت املدرسة من عمل بعض الطلبة! 1( إنتظرَت زميلتي الحافلة للذهاب إىل املدرسة! 

4( الناس نيام يَنتبهوَن بعد موتهم! 3( إنتَخبَِت املديرة بعض الطالبات للمهرجان! 

20- عّي ما ليس فيه الفعل املزيد الثاليّث :

2( َسَنکِشُف كُلَّ يشء بعد مدة! 1( الناس نيام فإذا ماتوا اِنتبَهوا! 

4( سوف نَتََخرَُّج کُلّنا من املدرسة بعد سنتني! يارة!  3( الطالبات يَُنزِّلَن البضائع من السَّ
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21- عّي فعالً يكون من باب االستفعال:

2( كان الجيش البعثي يظّن أن إيران تستسلم خالل األيام األوىل من الحرب! 1( سيستمع الطالب إىل القرآن الكريم خاشعني! 

4( سيسّجل مهاجم املنتخب الكروايت هدفاً نظيفاً يف املباراة النهائية! 3( سوف نستلم رساالت جميلة من أصدقائنا! 

22- عّي الّصحيح عن األفعال املوجودة:

2( يُطفئ ، فعل فيه حرف زائد 1( إستالم به مصدر عىل وزن» استفعال«. 

4( تَعرََّف ، مصدره » تَعریف « 3( تَصاُدم ، ماضیه »صاَدَم« 

23. عي الفعل املزيد يختلف بابه عن غريه:

2( أيّتها السيّدة، إنّني اُحّب أن أنتج أفضل مالبس يف مدينتنا! 1( يف اليوم املايض أوالدنا إكتََسبوا جوائَز غاليًة! 

4( و طلبت زوجتي مّنى أمس أن ننتقل إىل خوزستان معاً! 3( ملاذا املوظّفون يَستمعون إىل كالم املدير بدقّة! 

24- عّي الفعل الذي ليس مصدره عىل وزن »مفاعلة«:

2( کاتََب الجندیُّ أرسته عرَب اإلنرتنت. 1( إنّها ال تُداِفُع عن الوطن دامئاً. 

4( تَعارَشوا کَاإلخوان يف املجتمع. 3( سُنجالُِس األصدقاء األذكياء. 

25- ما هو الخطأ عن ابواب األفعال يف العبارات التالية ؟ :

2( هو يُدافع عن حبيب حبيبه يف صفني: ُمفاَعلَة 1( أنتم َعلّقوا كّل قسم يف ناحية : تفعيل 

4( و ما الله يُريد ظلم للعباد : إفعال 3( هل يَستوي هو وصديقه يف العلم ؟ : إستفعال 

26- عّین العبارة التی لیست فیها مصدٌر:

2( املهرجان إحتفاٌل مبناَسبٍَة جمیلٍة کمهرجان األزهار! 1( تََعرُُّف البعِض علی البعِض اآلخِر هو التَعارُف! 

ی ))اإلنتباه ((! 4( شاهدُت یوم الخمیس فلامً یُسمَّ 3( القمُر کوکٌب یدور حول االرِض و تََشبََّه مبصباِح السامء! 

27- عّي الخطأ يف مصدر األفعال التي أشري إليها بخط:

2( ثبَّتوا أقدامكم واصربوا يف الحياة : تثبیت 1( سأنفق أموالی باملساكني : إنفاق 

4( هب ىل حكمة وألحقني بالصالحني : إلحاق 3( املؤمنون يُحاربون الظاملني: ُمحاِربَة 

28- عّي الفعل يختلف من حيث وزن املصدر املزيد :

2( يطلب الله من الناس بعد مشاهدة العذاب أن ينتبهوا! 1( انقطع سبُّ معبودات املشكني بعد نزول هذه اآلية! 

4( ينتفع كّل الناس من التعايش الّسلمي! 3( انتقل بعُض التالميذ من صّف إىل صّف آخر! 

29- عّین الصحیح عن املصدر لالفعال الّتالیة :

4(تََعرََّف  تعریف 3(تَُحوُِّل   تََحوُّل  1( تُشاِبُه  تَشابُه    2(  تُجلُِس   إجالس 

30- عّین الخطا فی افعال الّتالیة :

2( إستَِمعوا : امر باب إستفعال 1( أفتَِتُح : مضارع باب إفتعال 

4(یُحاِفُظ : مضارع باب ُمفاَعلَة ل  ُ : مضارع باب تََفعُّ 3( تَتََکربَّ

31- فی ای عبارة جاء فعل األمر مع املصدر املناسب؟

3( قَبِّْل : تََقبُّل  4( واِضْح : توضیح ْل : تحمیل  2( إستَِمْع : إستمتاع  1( َحمِّ
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32- مّیز الجواب الصحیح فی )) إستفعال و إفتعال (( علی الرتتیب :

3( إستعالم/ إنتَشنَ   4( إقتََسموا/ یَنتَِحُر 1( إستَلِم/ إستامع   2( یَنبَِسُط/ إستغَفرتْ 

33- عّي الخطأ يف أوزان مصادر األفعال: 

2( تَخّرَج صديقي من املدرسة بعَد التّعلّم يف السنتني! )تفعيل( ُر الغراُب بصوتِه أهَل الغابِة بالقرِب من الخطِر! )تفعيل(  1( يَُحذِّ

ل( 4( أخي الّناجُح تحّمَل مصائب كثرية حتّى يصَل إىل أهدافه! )تفعُّ ل(  3( تََجلّی اتّحادنا يف االجتناب َعن االساءِة باملسلمنَي! )تفعُّ

34- عّي فعالً حرف » التاء « فيه عالمة للفعل املضارع: 

2( تُحرّك السمكُة عيَنها و أنا قادٌم إليها ملشاهدِة جاملها! 1( القطُّ سقَط يف البحر ولكن ما تَأثََّر جسمه باملاء! 

4( أريد إسَم املوظّفنَي الّذيَن تعاملوا مع هذا املطعم الصينّى! 3( تََجلّی اتّحاُد األّمِة اإلسالميِّة يف اجتامعها يف الحّج! 

35- عّي الّنون من الحروِف الزّائدة للفعل: 

2( يأخُذ الّناُس األسامَك املنتشَة عىل األرض و يَتَناولونها! 1( أنزََل اللُه من الغيِم املطَر فأصبحت األرض مخرضًّة! 

4( قد إنبََعَث الرسوُل )ص( ليُتَّمم مکارم األخالق! 3( ليَت املسلمنَي يَنتَِبهوَن من نَوِم الغفلة و يُجّدوَن مجدهم! 

36- عّین حرف » ن « من الحروف األصلّیة للفعل: 

2( ینطلق طائر الطّنان برسعة و یتوقّف برسعة أیضاً! 1( إذا ینکرس سور الجهل نَبتعد نحن عن الحامقة! 

4( یَنتقل الّنفُط بالّناقالت يف املناطق الّتي ال توجد األنابیُب! 3( ال تنقطع األشجار يف الغابات إاّل و هو خسارة لبیئتنا!   

37- عّي فعالً ليس فيه حرف زائد: 

2( يُحرّك الحيوان َذنَبه لطرد الحشات! 1( ُيَنع التّلميُذ عن الكسل و هو صعٌب له! 

4( لِيمتنع الحارُس من الّنوم حني الحراسة! 3( نُجلس ضيوفَنا يف صدر الغرفة الحرتامهم! 

38- عیِّن الّصحیح فی تعیین باب األفعال:

: اِنِفعال  4( تَتأثَّراِن: تفاُعل 3( ما انتظرتنَّ 1( ال یَتساقَطون: ُمفاَعلَة  2( اِستَعانوا: استفعال 

39- اِنتِخب ما لیس فیه الفعل الّثالثّی املزید:

2( علی کّل الّناس أن یَتعایشوا مع بعضهم تعایُشاً سلمیّاً! 1( )سیروا فی األرض فانظُروا کیف بَدأ الخلق( 

4( )الله ولّی الّذین آمنوا یُخرُجهم ِمن الظّلامت إلی الّنور( 3( إنّها تُحوِّل ظالم البحر إلی نهار مضیء! 

40- عیِّن عبارة ماجاء فیها الفعل املتعّدی:

2( هل تُشاهد سقوط األسامک من الّسامء بدقٍّة؟! 1( َمعامل إیران األثریّة تَجذب الّسائحیَن من کّل العامل! 

4( اِستَخرَج الفالحون ماًء من برئ القریة! 3( الغّواصون َذَهبوا إلی أعامق املحیط لیالً! 

41- عّین ما لیس فیه فعل ثالثّی مزید:

2( یُحَسب إدیسون أوَّل من صنع مخترباً لألبحاث الّصناعیّة! 1( الّدولة متتلک األماکن العاَمة الّتی یتنفع بها الّناس! 

4( )و ال تجّسسوا و ال یغتب بعضکم بعضاً( 3( سیُرجع الزّّوار من املشهد املقّدسة و هم یتغیّرون! 

42- عّي فعالً يختلف من حيث الباب:

2( كان صديقي ينتظر والده للرجوع إىل البيت!1( أنا و زمييل استلمنا رسائل عرب اإلنرتنت!

4( تنتش الحرارة من الّشمس و فيها ضياء!3( يُنتج العاّمل املحاصيل يف خارج املدينة!
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32- مّیز الجواب الصحیح فی )) إستفعال و إفتعال (( علی الرتتیب :

3( إستعالم/ إنتَشنَ   4( إقتََسموا/ یَنتَِحُر 1( إستَلِم/ إستامع   2( یَنبَِسُط/ إستغَفرتْ 

33- عّي الخطأ يف أوزان مصادر األفعال: 

2( تَخّرَج صديقي من املدرسة بعَد التّعلّم يف السنتني! )تفعيل( ُر الغراُب بصوتِه أهَل الغابِة بالقرِب من الخطِر! )تفعيل(  1( يَُحذِّ

ل( 4( أخي الّناجُح تحّمَل مصائب كثرية حتّى يصَل إىل أهدافه! )تفعُّ ل(  3( تََجلّی اتّحادنا يف االجتناب َعن االساءِة باملسلمنَي! )تفعُّ

34- عّي فعالً حرف » التاء « فيه عالمة للفعل املضارع: 

2( تُحرّك السمكُة عيَنها و أنا قادٌم إليها ملشاهدِة جاملها! 1( القطُّ سقَط يف البحر ولكن ما تَأثََّر جسمه باملاء! 

4( أريد إسَم املوظّفنَي الّذيَن تعاملوا مع هذا املطعم الصينّى! 3( تََجلّی اتّحاُد األّمِة اإلسالميِّة يف اجتامعها يف الحّج! 

35- عّي الّنون من الحروِف الزّائدة للفعل: 

2( يأخُذ الّناُس األسامَك املنتشَة عىل األرض و يَتَناولونها! 1( أنزََل اللُه من الغيِم املطَر فأصبحت األرض مخرضًّة! 

4( قد إنبََعَث الرسوُل )ص( ليُتَّمم مکارم األخالق! 3( ليَت املسلمنَي يَنتَِبهوَن من نَوِم الغفلة و يُجّدوَن مجدهم! 

36- عّین حرف » ن « من الحروف األصلّیة للفعل: 

2( ینطلق طائر الطّنان برسعة و یتوقّف برسعة أیضاً! 1( إذا ینکرس سور الجهل نَبتعد نحن عن الحامقة! 

4( یَنتقل الّنفُط بالّناقالت يف املناطق الّتي ال توجد األنابیُب! 3( ال تنقطع األشجار يف الغابات إاّل و هو خسارة لبیئتنا!   

37- عّي فعالً ليس فيه حرف زائد: 

2( يُحرّك الحيوان َذنَبه لطرد الحشات! 1( ُيَنع التّلميُذ عن الكسل و هو صعٌب له! 

4( لِيمتنع الحارُس من الّنوم حني الحراسة! 3( نُجلس ضيوفَنا يف صدر الغرفة الحرتامهم! 

38- عیِّن الّصحیح فی تعیین باب األفعال:

: اِنِفعال  4( تَتأثَّراِن: تفاُعل 3( ما انتظرتنَّ 1( ال یَتساقَطون: ُمفاَعلَة  2( اِستَعانوا: استفعال 

39- اِنتِخب ما لیس فیه الفعل الّثالثّی املزید:

2( علی کّل الّناس أن یَتعایشوا مع بعضهم تعایُشاً سلمیّاً! 1( )سیروا فی األرض فانظُروا کیف بَدأ الخلق( 

4( )الله ولّی الّذین آمنوا یُخرُجهم ِمن الظّلامت إلی الّنور( 3( إنّها تُحوِّل ظالم البحر إلی نهار مضیء! 

40- عیِّن عبارة ماجاء فیها الفعل املتعّدی:

2( هل تُشاهد سقوط األسامک من الّسامء بدقٍّة؟! 1( َمعامل إیران األثریّة تَجذب الّسائحیَن من کّل العامل! 

4( اِستَخرَج الفالحون ماًء من برئ القریة! 3( الغّواصون َذَهبوا إلی أعامق املحیط لیالً! 

41- عّین ما لیس فیه فعل ثالثّی مزید:

2( یُحَسب إدیسون أوَّل من صنع مخترباً لألبحاث الّصناعیّة! 1( الّدولة متتلک األماکن العاَمة الّتی یتنفع بها الّناس! 

4( )و ال تجّسسوا و ال یغتب بعضکم بعضاً( 3( سیُرجع الزّّوار من املشهد املقّدسة و هم یتغیّرون! 

42- عّي فعالً يختلف من حيث الباب:

2( كان صديقي ينتظر والده للرجوع إىل البيت!1( أنا و زمييل استلمنا رسائل عرب اإلنرتنت!

4( تنتش الحرارة من الّشمس و فيها ضياء!3( يُنتج العاّمل املحاصيل يف خارج املدينة!
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43- عیِّن ما یختلف وزنه:

4( انبعاث 3( انطالق  2( اندفاع  1( انتشار 

44-  عّین فعالً له ثالثة أحرف زائدة:

2( أننّت تخرّجنّت من الجامعة قبل سنتین! 1( استعموا إلی القرآن یغفر الله ذنوبکم! 

4( نحن ننتظر ظهور منقذ العامل من الّشور! 3( الغّواصون استخرجوا ُدرراً جمیلة من البحر! 

45- عي الصحيح عن أوزان الكلامت التالية: »استلم، منترشة«.

3( استفعل، منفعلة   4( إفتعل، منفعلة 1( إستفعل، مفتعلة  2( إفتعل، مفتعلة 

46- عّین عبارة ماجاء فیها مصدر من املزید الثالثی:

2( خرج الطائر من عشه بعد تأکّده من ذهاب العدّو! 1( جاء الشطّی لتفتیش املسافرین واقفین فی الصالة! 

4( مضی شهران من تقاعد مدیر الشکة الالئق! 3( تَعلّم الطفل األبکم أن یتکلّم عرب حرکة الید! 

47- عیِّن حرف »ن« من الحروف األصلّیة للفعل:

2( ینزعج اإلنسان جّداً حینام یری الناس و هم یائسون! 1( اندفعت الجیوش، إلی املناطق الحدودیّة للدفاع عن البلد! 

4( انقسمت األطعمة بیننا باملساواة ِبیَد أّمنا الحنون! 3( ینتخب املواطنون من یتصّورون أنّه یدیر األمور موفّقاً! 

48- َعیَّن ِفعال لَُه ثالثُة حروٍف زائِدة:

2( )َهْل یَْستَوی الذین یعلَموَن و الَذیَن ال یَْعلَمون( 1( یَْستلُِم التالمیُذ أسئلََة اإلمتحاِن َعرْبَ اإلنرتنِِت! 

4( )و إذا قری القرآُن فاستعِموا لَُه و أنِصتُوا( 3( یُْستخدُمها املُزارعوَن کسیاج َحوَل املزارع لِحامیِة َمحاصیلهم! 

49- عّي الصحيح عن باب األفعال التالية:

2( هؤالء املوظّفون استلموا نقودهم فوضعوها يف الّصندوق! )استفعال( 1( انتشت هذه الرائحة يف عاصمة طهران منذ يومني! )انفعال( 

ل( 4( هو ظَن أن الحاممة تُشّجُعه عىل الخروج! )تفعُّ 3( امتنع الطاّّلب عن أكل الطعام يف هذا املطعم! )افتعال( 

50- عّي حرف »ن« من الحروف األصلّية للفعل:

2( »فقل إمّنا الغيب لله فانتظروا إّن معكم من املنتظرين« 1( سوف نتخّرج من املدرسة بعد سنتني! 

4( عندما تعصف رياح شديدة تنقطع الكهرباء يف هذه القرية! 3( انفجرت إحدى الزّجاجات يف املخترب فخاف الطاَّلب كثرياً! 

51- يف أَي عبارة ال يوجد من األفعال املزيدة؟

2( عندما نَنظُُر إىل إحتفالِهم نرَُسُّ كثرياً!1( فَِرَح حامٌد كثرياً ملّا إشرَتَى والُده حاسوباً له!

4( كاتََب الُجندَي أرُستَه َعرَب اإلنرتنِت!3( يَِجُب َعيَلَ أن اُنِفق من أموايل!

52- عیِّن الفعل املزید یختلف بابه:

2( الّنوروز أول یوم السنة الشمسیّة نحتفل به فی إیران!1( اِعتذروا من أخطاءکم دون الخجل!

4( الیوم تُنتخب الالعبة الفائزة فی نهایة املسابقة!3( ال تنفتح الهدایا قبل حضور جمیع الضیوف!

53- عّي الّصحيح يف وزن الكلامت عىل الرتتيب: )إسِتامع - ُمنَترِش - ُمشاَركَة - ُمَوظَّف(

ل ل1( اِسِتفعال - ُمنَفعل - ُمفاِعلَة - ُمَفعَّ 2( اِفِتعال - ُمفتَِعل - ُمفاَعلة - ُمَفعَّ

ل ل3( اِسِتفعال - ُمنَفعل - ُمفاَعلَة - ُمَفعِّ 4( اِنِفعال - ُمفتَِعل - ُمفاَعلَة - ُمَفعَّ
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54- عیِّن ما لیس فیه مصدر مزید:

2( اِجتناب اإلساءة أقّل شیٍء اُرید منک.1( )ال إکراه فی الّدین(

4( علیَک باملُجاهدة فی سبیل غایتک.3( هؤال رجال ال یشکون بعبادة الله شیئاً.

55- عیِّن حرف »النون« لیس من الحروف األصلّیة للفعل:

2( رائحة األزهار الربیعیّة انتشت فی ساحة دارِنا صباحاً. 1( یَنتَقُل أبی من َمدینتنا مبّدة اُسبوعین لِمهّمة إدرایّة. 

4( انتخبنا خمسة کتب علمیّة من بین عشة کتٍب جدیدة. 3( انکرَست الزجاجُة بیَد املرأة فی تلک الضیافة. 

56- عّین ما لیس فیه فعل یحتاج إلی املفعول ) متعدیاً (:

2( )قد أفْلََح املؤمنوُن الّذین هم فی صالتهم خاشعوَن( 1( صدیقی یَنَصُحنی أْن اُعاِمَل الّناس َمعاَملة َحَسنة! 

عون العبی کرة الّسلة فی املللعب! 4( هؤالء املتفرِّجون یَُشجِّ م املجتمع!  3( الّذی یَغرُس غرساً فی مکاٍن یُشارُِک فی تَقدُّ

57- عّین ما لیس فیها فعل مزید:

2( الّنباتات و األشجار تُوفِّر لإِلنسان طعاَمُه! 1( هؤالء الطاّلب یُْهدوَن کُتُبَهم إلی من ال یستطیعون رشاَءها! 

4( فَلْیَتَوکَِّل املُؤمنوَن فی کُّل ما یَْجری علیهم! 3( ال تَِفّروا من املوت ألن کُّل نفٍس ذائقُة املوِت! 

58- عّین ما یوَجُد فیه فعل األمر ثالثّیاً مجرّداً:

2( )و واَعْدنا موسی ثالثین لیلة و أمْتَمناها ِبَعش( 1( )إذا قُِرئَ الُقرآن فاستَِمعوا لَه و أنِصتوا( 

4( )و رأیَت الّناس یَدخلون فی دین اللّه أفواجاً فَسبِّح بحمد ربّک( 3( )و قال موسی ألخیه هارون اْخلُفنی فی قَومی و أصلْح( 

59- عّین ما فیه مصدر مزید:

2( املرافق العاّمة هی األماکن الّتی یَنتفع بها الّناس َجمعیاً! 1( إْن َصُعبت علیک تَحّمل مشاکِل الحیاة فاستَغِفر ربّک! 

4( یُشاهد اإلنسان فی حیاته کثیراً ِمن األفالم الّتی تُشِبه الخیال! 3( دیننا یُؤکّد علی أن نحرتم األدیان اإللهیّة و هو یَحرتُم الحّریّة! 

60- َعیِِّن الخطأ عِن األفعال:

2( )ربَّنا إنَّک َمن تُدِخُل الّناَر فقد أحزیتَه( :  کالهام من باٍب واحٍد 1( ُمعلُّمنا َعلَّمنا و نحن تَعلَّمنا :  لهام حرفاِن زائدانِ 

مِک یَسرتُ نفَسه ِعند الجفاِف :  کالهام مجرّد ثالثّی 4( یُوَجُد نوُع ِمَن السَّ 3( إستلَمُت نَّصاً عربیّاً فاجتَهدُت لرِتجمِته!  :  مصدرهام علی وزن »أفتعال« 

61- َعیِّن عبارًة جاَء فیها الفعُل املزیُد الّثالثی أکرث:

امِء!  1( ال اُصّدُق أن أری یوماً اسامکاً تَتساقَُط ِمَن السَّ

2( یا َصدیقی هل تَقِدُر علی أن تُشاهَدنی دوَن أن تُحرَِّک نفَسک؟!

عوا أوالَدکم أن یَبتِعدوا َعِن األصدقاِء الّسوِء لِکی یَتقّربوا إلی اللِّه! 3( َشجِّ

4( لِساُن الِقط مملوُء ِبُغدٍد تُفِرُز سائالً ُمطهِّراً فَیلَْعُق الِقطُّ ُجرَحه حتّی یَلتئَم!

62- عّین الخطأ عن فعل »تَخاَصموا«:

4( له حرفان زائدان3( فعل أمر2( ِمن باب »ُمفاعلة«1( فعل ماٍض

63- عّین فعالً مزیداً یختلف فیه عدد حروف الزّائدة عن البقّیة:

2( البالد اإلسالمیّة مجموعة ِمن الّشعوب تختلف فی لغاتها! 1( یؤکّد القرآن علی حّریة العقیدة: »ال إکراه فی الّدین«! 

4( بعض العلامء فی الحقیقة ُعَمالء یُحاولون إیجاَد التّفرقة بیننا! 3( أَمرَنا اإلسالم أال نَعبد إال اللّه و ال نُْشَک به شیئاً! 
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54- عیِّن ما لیس فیه مصدر مزید:

2( اِجتناب اإلساءة أقّل شیٍء اُرید منک.1( )ال إکراه فی الّدین(
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64- عّین فعالً ال تُعترب الّنون فیه من الحروف األصلّیة:

2( الّناس نیام إذا ماتوا إنتبهوا!1( انتشت رائحة األزهار الطّیّبة فی هذه الحدیقة!

4( إّن الطّیور املغرّدة تُغّنی فوق األشجار جمیالً!3( اللّهّم اهِدنی إلی رصاطک و رجائی قد انقطع!

65- عیِّن ما لیس فیه فعل أْو َمصدُر ِمن باب »افتعال«:

2( اِتّصالی الهاتِفی اِنَقطَعْت بَسبب نزول الثّلج الّشدید! 1( انتشاُر هذه األخبار یرَُسُّنی کثیراً! 

4( َستَْنَفِتُح أبواُب املدارس علی الطاّلب املشتاقین للتّعلیم! َن اُمور الّناِس!  3( هذه االقرتاحاُت قد َسبَّبْت أْن تَتََحسَّ

66- عّین ما فیه الفعل الالزم:

2( إّن أبانا ینصحنا أال نَرمی نفایاتنا فی البحر! 1( َمن لَم یَِجد الحیاة فی نفسه فَلن یَنالها فی اآلخرین! 

ت مفرداُت کثیرة ال تُستَمعل الیوم! 4( فی معجم القاموس إنَضمَّ 3( هل َعملت حتّی اآلن عمالً یُثیر إعجاب اآلخرین؟ 

67- عّین الّصحیح فی تعیین مصادر األفعال:

2( هل تَعلم أنّا مل نَتکاتب فی حیاتنا أبداً؟ :  مکاتَبة 1( إنّی تَخرَّجُت ِمن جامعة طهران قبل سنتین! :  تَخریج 

4( إّن هذه البنت املتواضعة تَُقبُِّل أیدی والدیها! :  تََقبُّل 3( إّن الحیاة قصیرة جّداً؛ هل تَداَرکتم ذنوبکم بالتّوبة؟ :  تَداُرک 

68- عيِّ عبارة ما جاء فيها فعٌل ِمن شكل فعل )باب( تفاُعل:

راسيَة!1( تَواَضعوا لَِمن تَتَعلَّمون ِمنه الِعلَم! نِة الدَّ 2( نحُن زَُمالُء تَعارَفنا يف ِبدايِة السَّ

4( یا تّجار، تَعاَملوا باإلنصاِف و العدالة!3( ال تُعارِشوا َمن يكذُب دامئاً!

69- َعیِِّن الخطأ عن املصدر لألفعال الّتالیة:

2( استَغَفرُوا ← إسِتغفار م  1( ابتََسَم ← تَبَسُّ

4( تََکلَّمتُم ← تََکلُّم 3( انَقطَعنا ← إنِقطاع  

70- َعیَِّن الّصحیح عن مصادِر األفعال »تََتَعلَُّق« و »اسَتلَمُت« :

2( تعلیق، اسِتالم 1( تعلیق، اسِتسالم  

4( تََعلُّق،اسِتالم 3( تََعلُّق، اسِتسالم   

71- فی أیِّ ِعبارٍة جاَء املَصدر أکرَث ِمن الباقی؟ 

2( إذا قام أَحٌد بإنتباه األموات یفِقُد أعصار الجهل!1( کأنَّ رسالة دیننا قامئه علی إحرتام اآلخرین! 

4( نشرتک فی اِحتفاٍل یَنَعِقُد سنویّاً فی َمدرستنا!3( تَنّوع املعامل و اإلستقرار األمنی نتیجة إهتامم املواطنین! 

72- أَّی فعٍل مصدره علی وزن »إنِفعال«؟

2( الّذین یَنترصوَن علی الظّالِمیَن فی سبیل الَحٌق هم الّناجحون!  ! 1( یَنصُحنا املعلُّم و یُرِشُدنا إلی طریق الَحقَّ

َنِه! 4( إنَقطََعت آماُل صدیقی بَعَد الرُّسوب فی هذه السُّ ُکُم اللُه ِبأجٍر کثیٍر!  3( أیّها املؤمنوَن! أنِفقوا أموالَُکم فَیُبَشَّ

73- فی أیَّ ِعبارٍة املصدُر؟

2( تَحدُث هذه الظاهرةٌ کّل سنٍه فیاُلِحُظ الناُس غیمًه؟ 1( َهّل تصّدُق أن تری أُسامکاً تَتَساقَُط؟ 

4( تعلَِّم اللُّغلَة العربیًَّة فإنَّها لغه القرآن! 3( أرسلوا فریقاً لزیارِة املکاِن و التعرِّف علی األسامِک! 

74- عيِّ »ن« ِمن الحروف األصلَية للفعل:

مس يف قَطَرات املاء الَصغرية عند نزول املطر! 2( انکرَسَ ضوء الشَّ 1( اِنترَصَ املجاِهدون يف ساحة الِقتال! 

4( ال ينقطع رجايئ من ريّب رغم املشاكل الكثرية! 3( )سيعلَُم الّذين ظَلَموا أَي منقلِب يَنقلبوَن( 
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حیح عن الفعلین »یَنَتِفُع- یََقرَُّب« علی الرّتتیب: 75- عّین الصَّ

1( مصدره: »إنتفاع« / له حرٌف زائد         2( له حرفان زائدان/ مصدره: »إقراب«

3( مضارٌع للمؤنّث/ حروفُُه األصلیّه: »ق ر ب«         4( مصدره علی وزِن »إنفعال«/ مضارُع للمذکّر

76- فی أّی عبارة ماجاء الفعل املزید الّثالثی؟ 

1( »قاَل أنّی أعلَُم ما التَعلمون«         2( تَعلَّم ُحسَن اإلستامع کام تَتعلَُّم ُحسَن الحدیث!

امَء مُتِطُر أسامکاَ فیَجمُعها الّناس! 3( »... َوما کُنَّا لََنهتَدَی لَوال أَن َهَدانَا اللُه«        4(کانَّ السَّ

77- عّي حرف »ن« من الحروف األصلَية للفعل:

2( أمَتنَّي أن أزور أصدقايئ الّذين سافروا إىل خارج البالد! 1( إّن ماّدة »الّديناميت« ال تنفجر إاّل بإرادة اإلنسان! 

4( قد ينقطع تيّار الكَهرباء يف بلدنا لكرثة استهالكة! 3( إن تجعل املاء الحاّر يف ِوعاٍء زجاجَي فَسينكرس! 

78- عّي الفعل الّذي يكن أن يكون أمراً:

2( يف غزوة اُحد تقّدم املشكون بعد ساعاٍت.1( تعلّم هذا الدرس من املعلّم املشفق.

4( هو بلّغ رسالتي اىل أخى الصغري يف املدينة.3( أجلُس مع والدّي يف حفلة التكريم.

79- کم عبارًة لها فعٌل ِمن باِب »إفتعال«؟

ب( والدا حامٍد سیَستلاِمِن رسائَل عرَب اإلنرتنت! الف( الّناُس نیاٌم فإذا ماتوا انتبهوا 

د( اإلعصار ریٌح شدیدةٌ تنتَقُل من مکاٍن إلی مکاِن آخر! ج( الّناُس یَحتفلوَن فی الهندوراس بهذا الیوم! 

4( أربع 3( ثالث   2( إثنتاِن   1(واحده  

80- عي الفعل الذي ليس فيه الحرف الزائد من جنس واحد:

2( تنطبق العالمتان يف الساعة الثانية عشة. 1( الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. 

4( ال ينتقص اجر العامل و املعلِّم و أجرهام متساويان. 3( تنتظر الطالبات حتى يدخل معلمتهن يف الصف. 

81- عي الصحيح عن ابواب االفعال:

2( اِن֯ترََصَ املجاِهدون يف ساَحِة القتال )انفعال( 1( نحن نستِمع اىل كالم املعلم )استفعال( 

4( يجُب اَن َيتنَع االنساُن عن تناول بعض االدوية عند املرض )افتعال( 3( بعض الناس ال يَتَناولون املأكوالت الغذائيّة )مفاعلة( 

82- ما هو املناسب وزناً؟

2( إنتظار- إنرصاف ← إنفعال 1( إفتتاح- إنتصار ← إفتعال 

4( إعالم- أحکام ← إفعال 3( إستامع- إستخراج← إستفعال 

83- عّین ما فیه فعُل و له حرفان زائدان:

2( األحمق یرید أن ینفعک فیرّضک.1( یُعجبنی حارس املرمی فی هذا الفریق.

4( یُشارک جمیع املعلّمین فی الجلسة.3( صاحبی الّصدوق یلتزم بالّصدق دامئاً.

84- عّین الخطأ فی تعیین باب األفعال:

ل1( أراد الرّجل أن یرتکب ذنباً: افتعال ل هدفاً: تفعُّ 2( أحد املهاجمین سیَُسجِّ

4( انکرست زجاجُة بإصابة الکرة: انفعال3( العالِم حاَول أن یُصلَح خطأه: إفعال

85- عّین ما فیه فعُل مزیُد:

2( من یُفکِّر قبل الکالم یسلم من الخطأ.1( الصدیق الحقیقی یَهدی أصدقاءه.

4( النبّی یَفّک األسیر و أرسته.3( الحکمة تَعمر فی قلب اإلنسان املتواضع.
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4( قد ينقطع تيّار الكَهرباء يف بلدنا لكرثة استهالكة! 3( إن تجعل املاء الحاّر يف ِوعاٍء زجاجَي فَسينكرس! 

78- عّي الفعل الّذي يكن أن يكون أمراً:
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4( هو بلّغ رسالتي اىل أخى الصغري يف املدينة.3( أجلُس مع والدّي يف حفلة التكريم.

79- کم عبارًة لها فعٌل ِمن باِب »إفتعال«؟

ب( والدا حامٍد سیَستلِامِن رسائَل عرَب اإلنرتنت! الف( الّناُس نیاٌم فإذا ماتوا انتبهوا 

د( اإلعصار ریٌح شدیدةٌ تنتَقُل من مکاٍن إلی مکاِن آخر! ج( الّناُس یَحتفلوَن فی الهندوراس بهذا الیوم! 

4( أربع 3( ثالث   2( إثنتاِن   1(واحده  

80- عي الفعل الذي ليس فيه الحرف الزائد من جنس واحد:

2( تنطبق العالمتان يف الساعة الثانية عشة. 1( الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. 

4( ال ينتقص اجر العامل و املعلِّم و أجرهام متساويان. 3( تنتظر الطالبات حتى يدخل معلمتهن يف الصف. 

81- عي الصحيح عن ابواب االفعال:

2( اِن֯ترََصَ املجاِهدون يف ساَحِة القتال )انفعال( 1( نحن نستِمع اىل كالم املعلم )استفعال( 

4( يجُب اَن َيتنَع االنساُن عن تناول بعض االدوية عند املرض )افتعال( 3( بعض الناس ال يَتَناولون املأكوالت الغذائيّة )مفاعلة( 

82- ما هو املناسب وزناً؟

2( إنتظار- إنرصاف ← إنفعال 1( إفتتاح- إنتصار ← إفتعال 

4( إعالم- أحکام ← إفعال 3( إستامع- إستخراج← إستفعال 

83- عّین ما فیه فعُل و له حرفان زائدان:

2( األحمق یرید أن ینفعک فیرّضک.1( یُعجبنی حارس املرمی فی هذا الفریق.

4( یُشارک جمیع املعلّمین فی الجلسة.3( صاحبی الّصدوق یلتزم بالّصدق دامئاً.
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86- عّین ما فیه فعٌل من باب »تفّعل«:

2( املسلم هو الّذی یُفرُِّج عن املکروب.1( العاقل ال یُکرِّر کذبَه َمرًّة أخری.

4( إّن التلمیذة تَخلّصْت من االمتحانات الصعبة.3( فکم مُترِّر عیشی و أنت حامل شهد.

87- عّین ما لیس فیه فعل مزید ثالثی:

2( اِصرب علی ما یقولون و اهجرهم. 1( املؤمن یُخلص أعامله لله دامئا. 

4( املوظّف یأتی حتی یُشاهد ِملفک. 3( ال تحزْن سُنصلح کل شیٍء برسعة. 

88- عّین ما فیه فعل من باب »اِنفعال«:

2( ذهبوا و احتفلوا بهذا الیوم بکّل رسوٍر!1( صالة االمتحان تنفتح فی الساعة العارشة!

4( تستفید الزرافة من أعشاب الشجرة!3( أخربُت صدیقی عن الخطر حتی یبتعد!

89- عّین الصحیح فی تعیین األبواب:
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4( و قد تُفتَّش عیُن الحیاة فی الظلامت. 3( یساعدنا املدرّس فی الصف حین حّل متارین.
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ِة اإلسالمیَِّة فی ُصَوٍر کَثیرٍة! 4( یاُلِحُظ الّناُس األسامَک فَیَأ ُخُذونها لِطَبِخها!3( یَتََجلَّی اتِّحاُد األُمَّ

93- عّین الصحیح فی وزن مصادر األفعال علی الرّتتیب: »اسَتَمع- اِسرَتَحَم- تَکاسل- انتحر«
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2( و بالحّق أنزلناُه و بالحّق نَزََل!1( نُجلُس األطفال جنب بحیرة زریوان! 

4( استَلمنا رساالٍت أرسلناها بالربید!3( ألَّفُت کتاباً إلحصاء مناطق الجذِب الّسیاحّی!

96- عّي الصحيح عن اوزان الكلامت التالية:

2( »یتفّکرون« عىل وزن »يفعلون«1( »ينتُش« عىل وزن »ينفعل«

4( »ُمستعرة« عىل وزن »مستفعلة«3( »يستمع« عىل وزن »يفتعل«
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97- عّین فعالً یأتی مصدرُه علی وزن »تَفاُعل«:

2( تَناول الفواکه لَِسالمة جسّم اإلنساِن ُمفیٌد! 1( هذه اإلمرأة املُتکرّبة تُجالس اآلَخریَن کّل یوم بالُخشونة! 

4( تُعارف الطُّاّلب علی بَعضِهم فی بدایة الّسنة الّدراسیّة! 3( أختی تُشاهد صوراً ِمن أیّاِم صغرها َمرسورًَة! 

98- َعیِّن حرف »النون« لیس من الحروف األصلّیة للفعل:

2( الّناس نیاُم فإذا ماتوا انتبهوا! ا الغیُب للِه فانتظروا إنّی معکم من املنتظریَن(  1( )فَُقْل إمنَّ

4( اِنْتََقَل املدیُر إلی َمدرستی! 3( قلوبنا اِنَْکرَسْت حینام رأینا َمرضانا فی املستشفی! 

99- عّین عبارة تختلف فی عدد الحروف الزائدة لألفعال:

2( اِنتَشوا بعض أخبار الکذب بینهم!1( نحن استمعنا إلی القرآن خاشعین!

4( أیّها الَّذین نَِدموا ِمن أعاملهم، استغِفروا من ذنوبکم!3( اِجتهد املجاهدان کثیراً فی ساحة الحرب!

100- عيِّ الصحيح يف تعيي نوع أبواب األفعال:

2( اِستََمعتم: اِفتعال1( َسَنسرتِجُع: اِنفعال

ل 4( تَتصادمَن: مفاعلة3( ال تُؤكِّْد: تفعُّ

101- عّي املزيد الثاليث يختلف يف الزمان:

2( تواضع الطاّلب أمام مدرَسهم الحاذق!1( املؤمنة تجاهد يف سبيل الله بأعاملها الحسنة!

4( املعلّمة تحّدثتنا عن كيفيَة قراءة الدروس!3( لعالج املرض تناول الطّفل ذاك الشاب املُّر!

102- عیِّن ما لیَس فیه فعل ِمن باب استفعال:

2( إستمع إلی الربامج الجدیدة!1( اِستغرَق وقتاً طویالً لیرجع األستاذ!

4( اِستَقِبلوا الّضیوَف فی فندقکم!3( یستخرجوَن ذهباً کثیراً من هذا الجبل!

103- عيِّ ما ليس فيه مصدر مزید:

2( يا أوالدى؛ زيِّنوا أنفسكم دامئاً يف الّدنيا باألخالق و اإلخالص! 1( یَزَرُع العاقل الُعدواَن فَيَحُصد الُخرساَن! 

4( الرّجاُل عىل اليمنِي و الّنساُء عىل اليَساِر للتفتيش! 3( يُريد اإلسالم من جميع املُسلمني بأن يحرتموا األديان اإللهيّة! 

104- عيِّ فعالً يختلف عدُد حروِفه الزَّائدة:

2( بعُض التَّالميِذ اليُحاِولوَن يف ِدراَسِتهم َمَع األسِف! 1( أيّتها املسلمة، ال تُفرّقی بین صفوف املسلمین عاملة! 

! 4( يَتجلَّی اتِّحاُد األّمِة اإلسالميِّة يف فريضِة الحجِّ وَن و يُنِذروَن!  3( أرسَل اللُّه األنبياَء و ُهم يُبَشِّ

105- عیِّن فعالً قد تعّدى إىل املفعول:

2( )التَيأُسوا ِمن َروح الله( 1( )اِرِجعي إىل ربِّک( 

4( يعلم الله ما يف صدورنا! 3( )ال يقدُر عىل يشء( 

106- عیِّن فعالً یختلف من حیث الباب:

2( یستند الطفل إلی أقوال والدیه و أفعالهام! 1( ال تُستهلِک الکهرباء فی البیت و لیس فیه أحد! 

4( قد استرت اإلنسان خلق لسانه! 3( الفتیاُت یستمعن إلی کالم املعلّمة بکّل دقّة! 

107- عّین ما فیه مصدر من باب املفاعلة:

2( تشرتک الطّالباُت فی ِسباق مهّم هذا األسبوع. 1( هؤالء الرّجال یحبّون اِکتشاف املوضوعات الجدیدة. 

4( یؤکّد العلامء تناول التّفاح کّل یوٍم. 3( إکرام اإلنسان من أمور صالحة لنا طول حیاتنا.  
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108- عّي الخطأ يف تعيي األبواب:

2( »هل يستوى الّذين يعلمون و الّذين ال يعلمون« )استفعال( 1( عىل كّل الّناس أن يتعايشوا مع بعضهم. )تفاعل( 

4( »و جاِدلهم بالّتي هي أحَسن« )مفاعلة( 3( »ال يُكلّف الله نفساً إاّل وسعها« )تفعيل( 

109- عّي الّنون ليست من الحروف األصلَية يف الفعل:

2( عامل يُنتفع بعلمه خري من ألف عاِبد!1( ملّا انتش هذا الخرب ما صّدقته!
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118- عّین الّصحیح:

»إن شاء الله سوف .................. کلّکم من املدرَسِة بَعَد سنَتین!«

4( تُتَخرَُّجوَن 3( تَتََخرَّجوَن   2( تُخرَُجوَن   1( تَخرُجوَن  

119- عّي الفعل الالزم له حرفان زائدان )مزید ثالثی(:

2( تحدث ظاهرة مطر السمك مرَتني يف السنة.1( يتعاون الشعب اإليراين عند وقوع الظواهر الطبيعية.

4( تفرغ بطاریة جّوالی خالل نصف یوم.3( إّن اُشاور أصدقايئ قبل أن أبًد بعمل.

120- عيِّ ما ليس فيه مصدر من فعل مزيد:

2( إّن األنفاق تُسّهل الوصول إىل املدن و القرى!1( الرجال و النساء وقفوا يف املطار للتفتيش!

4( رجعت إحدى الطالبات إلطفاء املكيّفات!3( يَجتمع جميُع أعضاء األرسة احتفاالً بالنوروز!

121- ميِّز ما فيه الفعل الثاليث املزيد أكرث:

1( إنّنا نتعايش تعايشاً سلميّاً و نبتعد عن العدوان ألنّه ال ينتفع به أحد.

2( )فاصرب إّن وعد الله حّق و استغفر لذنبَک(!

3( )و أنزَل من السامء ماًء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم(!

4( حينام شاهدُت تَساقَُط األسامِك من السامء عىل األرض صّدقت ظاهرة مطر السمِك.

122- عیِّن عبارًة لیس فیها فعٌل له حرٌف أو حروٌف زائدة:

2( یأخُذ الفائُز الثّانی جائزًة فضیًّة فی املسابقات! داقِة!  1( تََعتَِقُد اُّمی أّن الّسعادَة الحقیقیََّة فی الصِّ

4( یا اُختی، َهل سوَف تَتَخرَّجیَن ِمن املدرسة هذا العام؟ 3( یَنتَِقُل اإلعصاُر ِمن مکاٍن إلی مکاٍن أَخَر ِبرُسعٍة! 

123- عيِّ ما ليس فيه مصدر من فعل مزيد:

2( أنت تحتاجني إىل محاولة أخرى ليَِك֯ تَنجحي! 1( ليس هناك يشء أجمل من إدخال الرسور يف قلب مؤمن! 

4( لن أيأس أبداً مع أنّني ال أشاهد تقّدماً يف درويس! 3( ال أريد منكم إاّل الصمود أمام مشاكل الحياة! 

124- عیِّن الّصحیح عن أبواب األفعال: 

2( إحدی الّصحِف نََشَت عنوان خطأ. )انفعال( 1( اِنَهَدَم املخترب علی رأس أخیه األصغر. )إفتعال( 

4( هذا الشعب یَحتَِفُل بهذا الیوم. )استفعال( 3( القرآن یُؤکُِّد علی حریّة العقیدة. )تفعیل( 

125- أّی فعٍل مصدره علی وزن »إنِفعال«؟

2( الّذین یَنترصوَن علی الظّالِمیَن فی سبیل الَحقِّ هم الّناجحون!  ! 1( یَنصُحنا املعلُّم و یُرِشُدنا إلی طریق الَحقَّ

َنِة! 4( إنَقطََعت آماُل صدیقی بَعَد أن رَسَب فی هذه السِّ ُکُم اللُه ِبأجٍر کثیٍر!  3( أیّها املؤمنوَن! إنتِشوا دینکم فَیُبَشِّ

126- عّي الفعل الاّلزم:

2( والد صديقي يلك مزرعًة يف شامل إيران يزرع فيها الَرَز! 1( أكِميل الفراغات التّالية و أعِريب ما تحته خّط! 

4( الحيّة تدفن نفسها يف الّشتاء تحت الرّتاب و تنام نوماً كثرياً! 3( التاّلميذ كلّهم حلّوا أسئلة امتحان العربيَة إاّل سؤاالً! 

127- عّي ما ليس فيه الفعل الاّلزم:

2( كاَن مسؤول املكتبة ينصح من يَرمي الّنفايات يف غري مكانها املناسب! 1( تحُدُث هذه الظّاهرة سنويَاً يف إحدى البالد يف أمريكا الوسطى! 

4( )يا أيّها الّذين آمنوا لَِم تَقولون ما التفعلون( 3( هذا االقرتاح َحَسن و سنتعاَون جميعاً عىل العمل بهذا الحديث! 
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128- عيِّ ما فيه الفعل الثاليَث املزيد أكرث:

2( حدث يف مدينتنا كسوف أخرج الناس حتّى يالحظوه! 1( أخربت زميلتي بأنّنا منارس نشاطا حرّاً يكن لها الحضور فيه! 

4( يحرتم اإلسالم جميع األديان و يؤكّد عىل تعايش الناس بالَسلم! 3( يدخل الشطَي املسافرين و يفتّشهم قبل أن يدخلوا يف الطائرة! 

129- عّین فعالً له حرفان زائدان:

2( نَظّفی أسنانِک بالفرشاة بعد تناول الغذاء!1( األخوان یتکاتبان عرب اإلنرتنت!

4( جاِهدن األعداء بدایة أنفسکّن!3( )إّن الحسنات یُذهنب الّسیئات(

130- عّین ما لیس فیه مصدر مزید ثالثّی:

1( هل تراکم اُّمکم إال جزءاً من قلبها، یا أیّها األوالد؟! 

2( بعض األحیان نحن فی حالة االبتعاد عن الله و ال تری عیوننا من الله أثراً!

3( إعلموا أّن تراکم بخار املاء فی السامء یشّکل الغیم الّذی یُعّد منشاً املطر!

4( برودة الجّو تُحوِّل الّسحاب إلی قطرات املاء و تسبّب اإلمطار!

131- فی أّی عبارٍة جاءت األفعاُل املزیدُة أکرث؟

ُل لِیُحاِسَب نفَسه و یرَتُک أخطاءه!1( تَعلَّموا الِعلَم و تَواَضعوا لَِمن تُعلِّمونَه العلم! 2( اإلنساُن یتأمَّ

مُس تَظهُر! امِء مطراً و الشَّ 4( کیَف یُمکُن أن النُکرَِم َمن یَبُسُط لنا وجَهه دامئاً!3( یُنزُِل الله َِمن السَّ

132- فی أیِّ عبارٍة جاءت کّل األفعال فی باٍب واحٍد؟

2( إنتَظَروا – إستِمعا – إستَسلَموا1( نَتَناَوُل – یَتَعارَُف – التُعارِشوا

4( تُنِفقوَن – أسلَموا – إنعَقَدت3( إستَلََم – نَنتَِفُع – یَعتِقدوَن

133- َعّین عبارًة لیسْت کلُّ أفعالها مزیدة:

غاِر! َم األطفاِل الصِّ 2( یَنبِسُط وجهی حینام اُشاِهُد تَبسُّ 1( أخرج الرّب من األرض مثراٍت لکم فتأکلوَن منها! 

ُع املُعلّمُة الطّالباِت املُجتَهداِت الاّلتی یُحاولَن کثیراً! 4( تَُشجِّ دقَة!  3( الّذیَن یُبِطلوَن َصدقاتِهم ِباملَنِّ الیَتَعرَّفون علی َحالوة الصَّ

134- عّي ما ليس فيه فعالً مزيداً:

2( )إّن اللَه اليُِضيُع أجَر املُحسنني( 1( و قدُر كّل امرٍئ ما كاَن يُحِسنه! 

4( أنظُر إىل املَرء و قُل/َمن َشقَّ فيه برَصَه! 3( اإلعصار ريٌح شديدة تنتقل ِمن مكان إىل مكاٍن آخر! 

135- عّین حرف »ن« ليس من الحروف االصلَية للفعل:

2( تنتش أخبار نجاحكم يف الجامعات غداً!1( أحسنوا إىل الّناس يف جميع األحوال حتى تنجحوا!

4( تيّار الكهرباء إنقطع و لنا ضيوف يف هذا الهواء الحاَر!3( لیتنى إنتظرُت وصولك حتى نذهب معاً!

136- عّین عبارة ال یوجد فیها فعٌل له ِمن حروف زائدة:

2( نُِحّب أن تکتُب إنشاءک عن قیمة العلِم الثمینة! 1( هم طاّلٌب یرَُضّون اآلَخرین ِباملُشاَغبة! 

4( قال رسول الله إمّنا بُِعثُت أِلمُتِّم مکارم األخالق! 3( أعطاه َعهداً و قوالً ِبأن یَفعل شیئاً! 

137- عّین فعالً مزیداً بزیادة حرف واحد:

2( یَصید العقاب للملوک و ال یَتکلّم فَیَحملونه علی أیدیهم! 1( إّن الوالد مسوول معاش األرسة و یقوم بأمور صعبة! 

4( اإلنسان إذا مل یَقدر بأداء حّق الّناس ال یستَطیع بأداء حّق الله! 3( تُصبح الّدنیا فی عین املومن جمیلة ألّن له فکراً نظیفاً! 
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138- عّي الخطأ يف تعيي املصادر:

َع ← تشجيع/يَتََعلَُّم ← تَعلُّم 2( يَجتَِهُد ← إجِتهاد/يُعلُّم ← تعليم1( َشجَّ

4( تکلََّم ← تكلُّم/يحرتُم ← إحرتام3( يَعرُف ← تعريف/يَعَمُل ← َعمل

139- عّي حرف »س« من الحروف الزائدة:

2( استامع1( استغفار

4( تدریس3( احتساب

140- عّي فعالً من باب »إفعال«:

2( أجلُس يف نهاية الصّف حسب عادتی!1( النساء أجلسن أطفالهّن عىل الكرايَس يف الحفلة!

4( حمداً لله! تَنزُِل من الّسامء أمطار شديدة اليوم!3( العاّمل نَزَّلوا البضائع من السيّارات!

141- عّي املزيد يختلف بابُُه:

2( اِنترََصَ هؤالِء الجنود يف حرِبهم َمَع األعداء!1( هؤالء األصدقاء اِنتََفُعوا مِبا قاَل املَُعلِّم!

َوليّة!3( هذا الاّلعُب اِنَكرَس ِسّنه بََعَد اِصابة الُكرة اىِل فَِمه! حف الدُّ 4( َسوَف تُنتََش معلومات َحول هذا املرض يف الصُّ

142- عّي عبارة فعلها يختلف بابه:

2( أنتخُب الطّرق املختلفة!1( إخويت أنِفقوا ماّم تُِحبّون!

4( أجلِس صديقك عندنا!3( أنتَجنا ألف قطعة مالبس!

143- عّین حرف »س« ليس من الحروف األصلّية يف الفعل:

2( ﴿إذا سألك عبادي عّني فإيّن قريب﴾1( ﴿قُل هل يستوي الّذين يعلمون و الّذين ال يعلمون﴾

4( ﴿إيّاك نعبد و إيّاك نستعني﴾3( ﴿و ال تَُسبّوا الّذين يدعون من دون الله﴾

ل«: 144- عيِّ الفعل الّذي لَيَس َمصَدُرُه عىل وزِن »تََفعُّ

1( و إعتِصموا بحبل الله َجميعاً و التََفرَّقوا! 

موا ألنُفِسُكم من خريٍ تَِجدوُه عنَد اللِه! كاة و ما تَُقدِّ الة و آتُوا الزَّ 2( و أقيُموا الصَّ

امواِت و األرِض َربَّنا ما خلقَت هذا باِطالً! 3( َو يَتََفكَّرون يف خلق السَّ

الفنُي تستطيُع أن تَتََكلَّم باستخداِم أصواٍت ُمَعيََّنٍة! 4( الدَّ

تاِء و تَنتقل إىل األماكِن املُعتدلة.«   حيح عن وزن مصدر األفعال التَّالية: » تُهاجر الطّيور يف الشِّ 145- عيِّ الصَّ

2( إفعال - استفعال!1( إفعال - مفاعلة!  

4( مفاعلة - افتعال! 3( مفاعلة - إفعال!

146- عيِّ الفعل الذي يختلف وزنه:

بيع! 2( أوراُق األشجاِر تتساقط يف فصِل الخريف!1( كانت الّسامُء مُتطُر أسامكاً يف فصِل الرَّ

4( يُنفُق املؤمُن مالَه يف رضا الله!3( أيُّها النَّاس التُشكوا بعبادِة ربِّكم شيئا!

147- عّي الصحيح عن وزن مصادر األفعال التاليّة: »تَراكََم الغيم األسود و انفتَح الباب ِبريحٍ شديدٍة«

2( تفاعل ـ افتعال!1( مفاعلة ـ افتعال!

4( مفاعلة ـ انفعال!3( تفاعل ـ انفعال!

148- َعيِّ حرف »ن« ليس من الحروف األصلّية للفعل:

2( ال يَنتَِفُع أَحٌد ِباالرصار َعىَل نِقاِط الِخالِف!1( ذاَك ُهَو اللُه الَّذي تنَهِمُر أنعُمـه!

4( اإلعصاُر ريٌح شديدٌة تَنتَِقُل ِمن مكاٍن إىل َمكاٍن آَخَر!3( النـّاُس نياٌم؛ فَإذا ماتوا انتَبَهوا! 
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149- عّي الصحيح:

2( إستمعت زمياليت إىل كالم املعلاّمت! )باب إستفعال( 1( املُسلِموَن إنترصوا يف حرب الكّفار! )باب إنفعال( 

4( تُكاتُب املعلّمة زميالتها! )باب تفاعل( 3( مرحباً بكم، رّشفتمونا! )باب تفعیل( 

150- عيِّ فعالً يختلف عن البقَية من حيث وزن املصدر:

2( تاُلِحظ املدرَسة تقّدماً ملحوظاً يف دروس تلميذاتها!1( جالس العلامء يف حياتك فإنَهم مصابيح األَُمة!

4( تُكاتب البنت أرُستها عرب اإلنرتنت يوميّاً!3( تَواضع الطاّلب أمام أساتذتهم يف الجامعة!

151- عّي حرف الّنون ليس من الحروف الزّائدة للفعل:

2( عنَد ذكِر األحباب ينشح قلبی و خاطری دامئاً!1( هذه الّسنة اِنفتحت أبواب املدارس قبل الخريف!

4( هناك أشخاص ينتقدون أفعاالً و هم يقومون مبثلها!3( ينبسط وجُه املُشاهديَن عنَد مشاهدة لعب األطفال!

152- عيِّ الخطأ يف األفعال الّتالية: 

: فعل ماٍض ِمن باب »افتعال« 2( اِنتَبََه: فعل ماٍض ِمن باب »انفعال«1( اِنتََخبنُتَّ

ل«3( تَستَِمعوَن: فعل مضارع ِمن باب »افتعال« 4( تََخرَّجَن: فعل أمر ِمن باب »تََفعُّ

153- عّي الفعل يختلف من حیث الوزن أو الباب:

2( التالميذ انتفعوا مبطالعة الّدروس!1( بعد الدخول إىل الّصّف انقطع كالُمه!

4( هذا الطفل اعتذر من عمله السيّئ!3( اعرتف املجرم بذنبه أمام القايض!

154- َعّي الَخطأ عن وزن مصدر األفعال:

ل1( إسترت = استفعال 2( يتنبَّهوَن = تفعُّ

ل 4( ينقلبون = انفعال3( تَعّجبوا = تفعُّ

155- عيِّ جواباً يوجد فيه »األمر ـ املايض ـ املصدر ـ النهي« عىل الرتتيب:

2( جالِس ـ تََذكَّرا ـ تبجيل ـ ال تديُّن1( تََذكَّروا ـ اِبتََعَد ـ اجتهاد ـ ال تذكّري

4( تَكلَّم ـ اِستَخِدم ـ اِنِسحاب ـ ال تَنَسِحب3( َحرَّم ـ اِنَسَحَب ـ تعايُش ـ ال تفعلوا

156- عّي الخطأ يف باب الفعل:

2( أخرج املعلّم التلميذ الكسول! )إفعال(1( يتكلّم الطّالب باللّغة العربيَة! )تفعيل(

4( يستغفر املؤمن ربّه الرّحيم! )استفعال(3( إّن الرّجل اعتذر من صديقه! )افتعال(

157- َميِّز الفعل الزماً:

2( إنَّ اللَه يُِحبُّ املُحسنني يف جميع األحوال.1( تَقاتََل الُجنديّاِن فَسقَط أحدهام ِمن فَوِق الّسيّارِة!

4( اِلبَس هذه املالبس الخريفيّة عند الخروج من املنزل!3( رَشُّ الّناِس َمن ال يَعتَِقُد األمانََة َو ال يَجتَِنُب الخيانََة!

158- عيِّ حرف »نون« لیست من الحروف الزائدة للفعل:

2( لهذا املطار أربعون نافذًة قد اِنكرست إحداها!1( الّناس نيام فَإذا َماتوا اِنتَبَهوا!

4( إلهى قد اِنَقطََع رَجايئ َعِن الَخلِق و أنَت رجايئ!3( يَنَفِتُح باب املدرسة كّل يوٍم يف الّساعة املحّددة!

159- عيِّ الّصحيح يف ترجمة و باب األفعال يف الجمل الّتالية:

1( ﴿و بالحقِّ أنزَل֯ناه و بالَحَق نَزََل﴾: )نازل کردیم ـ من باب اِنفعال( 

2( ال تَجتمُع َخصلتان يف مؤمٍن: البُخل و الِكذُب. )جمع منی شود ـ من باب اِفتعال(

بيع. )باز می شوند ـ من باب اِفتعال( 3( تَنَفِتُح األزهاُر الجميلُة يف فصل الرَّ

4( يف املَصَنع يُستَخَدم عاّمٌل مجّدوَن. )به کار می گیرند ـ من باب اِستفعال(
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160- عيِّ مزيداً يختلف بابه:

2( كانت األرض مفروشة بالثلج فانقطع تيّار الكهرباء!1( الّناس نيام فإذا ماتوا إنتبهوا!

4( لننتقم من العدّو الَذي قتل قائد جيشنا!3( حتى اآلن إنتخبُت خمسة كتب ملكتبتى!

161- عّي عبارة فيها فعالِن من باب )= وزن َمصدر( واحد:

؛ أفِرغ علينا صرباً و ثبِّت أقدامنا عىل دينك!1( الّذين يُقرضون الله قرضاً حسناً يُضاِعفه لهم! 2( ربِّ

4( نُِحّس أّن أصدقائنا ال يُصّدقون كالمنا أبداً!3( تأّملُوا يف الطبيعة و جاملها لعلّكم تتذكّرون!

162- عيِّ الفعل املزيد يختلف بابُُه مع غريه:

2( إلهى علِّمنا طُرُق الحياة للوصول إىل الّسعادة.1( تُعلُِّم هذه املعلِّمُة التلميذات الدروس املفيدة.

َم الطاّلُب يف أعاملهم بعد ُجهٍد كثريٍ. مني هذه الهدايا إىل زميالتك.3( تَقدَّ 4( إنِّك تُقدِّ

163- عیِّن ما ليس فيه الفعل املتعّدى:

2( ال تَجتَِمُع خصلتان يف مؤمٍن؛ البخل و الكذب.1( اِشرتى والُد حامٍد حاسوباً له.

رر. 4( إّن رأيتُُهم يل ساجدين.3( زاَن اللُه الّسامء بأنُجٍم كالدُّ

164- ما هو الّصحيح من باب األفعال الّتالية و حروفها األصلّية عىل الرّتتيب؟

ثان: )من باب »تفعیل«، »ح د ث«( 2( قبََّل: )من باب »تفعیل«، »ق ب ل«(1( يتَحدَّ

4( اِنَهزمنا: )من باب »اِفتعال«، »ه زم«(3( ابتََسم: )من باب »اِنفعال«، »ت س م«(

165- َعین جواباً لیست کلامته من باٍب واحٍد:

2( جاَهدَن – یُؤاِخُذ- ُمجاَدلَة- داِفعوا 1(  یَستِمعون- استلم – یَنتُش – یُنِتجون 

4( أنِقُذ – اََسلََم – اَرِسل – تُعِطُی َف - اَتکلَُّم – تألُّْم – یَتَشکَّرونَ  3( تأسَّ

166- عیِّن الخطأ عن مصدر األفعال املعّینة:

2( کانت االُّم تُقبّل بنتها و تُجلسها عندها! )تقبیل( 1( أّی کلمة تُناِسُب التَّوضیحات التّالیة؟! )تناُسب( 

4( قد یتَحّوُل  ظالُم البحر إلی نهار ُمضی ء!)تحوُّل( 3( الِحرباء التستطیع أن تُحرِّکَ  رأسها! )تحریک( 

167- عیِّن فعالً له ثالثة حروف زائدة:

2( الناس یتعاونون لبناء مجتمع سلیم!1( هؤالء الطالبات یتخرّجن من جامعة طهران!

4( إنّی أقتصد فی استهالک املاء و الکهرباء!3( سأسرتجع أمانتی منه ألنّه رجل خائن!

168- عیِّن فعالً الحروف الزائدة فیها أکرث:

2( کُن من الّذین یستمعون القول فیتبّعون أحسنه!1( لقد رّشفتمونا مبَجیئکم إلی هنا یا ساَدة!

4( جعل اللّه الناس شعوباً و قبائل لیتعارفوا!3( اِستمتعوا هنا بأوقاتکم یا أوالدی الصغار!

169- عّي الفعل يختلف من حيث الوزن:

2( اِنقطع املطر بعد ساعات!1( تنتش الّصحف كّل يوم!

4( انفتحت النافذة بریح شديدة!3( ينجمد املاء يف فصل الشتاء!

170- عّي ما فيه الفعل الالزم:

2( ما شاهدنا سقوط األسامك يف بلدنا حتّى اآلن! 1( إّن الله خلَقنا من ذكٍر و اُثنى! 

4( تنتقل الّريح الشديدة من مكان إىل مكان آخر فيُصبح اإلعصار! 3( بعض الظاهرات قد حرّيت الناس فام وجدوا لها جواباً! 
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160- عيِّ مزيداً يختلف بابه:

2( كانت األرض مفروشة بالثلج فانقطع تيّار الكهرباء!1( الّناس نيام فإذا ماتوا إنتبهوا!

4( لننتقم من العدّو الَذي قتل قائد جيشنا!3( حتى اآلن إنتخبُت خمسة كتب ملكتبتى!

161- عّي عبارة فيها فعالِن من باب )= وزن َمصدر( واحد:

؛ أفِرغ علينا صرباً و ثبِّت أقدامنا عىل دينك!1( الّذين يُقرضون الله قرضاً حسناً يُضاِعفه لهم! 2( ربِّ

4( نُِحّس أّن أصدقائنا ال يُصّدقون كالمنا أبداً!3( تأّملُوا يف الطبيعة و جاملها لعلّكم تتذكّرون!

162- عيِّ الفعل املزيد يختلف بابُُه مع غريه:

2( إلهى علِّمنا طُرُق الحياة للوصول إىل الّسعادة.1( تُعلُِّم هذه املعلِّمُة التلميذات الدروس املفيدة.

َم الطاّلُب يف أعاملهم بعد ُجهٍد كثريٍ. مني هذه الهدايا إىل زميالتك.3( تَقدَّ 4( إنِّك تُقدِّ

163- عیِّن ما ليس فيه الفعل املتعّدى:

2( ال تَجتَِمُع خصلتان يف مؤمٍن؛ البخل و الكذب.1( اِشرتى والُد حامٍد حاسوباً له.

رر. 4( إّن رأيتُُهم يل ساجدين.3( زاَن اللُه الّسامء بأنُجٍم كالدُّ

164- ما هو الّصحيح من باب األفعال الّتالية و حروفها األصلّية عىل الرّتتيب؟

ثان: )من باب »تفعیل«، »ح د ث«( 2( قبََّل: )من باب »تفعیل«، »ق ب ل«(1( يتَحدَّ

4( اِنَهزمنا: )من باب »اِفتعال«، »ه زم«(3( ابتََسم: )من باب »اِنفعال«، »ت س م«(

165- َعین جواباً لیست کلامته من باٍب واحٍد:

2( جاَهدَن – یُؤاِخُذ- ُمجاَدلَة- داِفعوا 1(  یَستِمعون- استلم – یَنتُش – یُنِتجون 

4( أنِقُذ – اََسلََم – اَرِسل – تُعِطُی َف - اَتکلَُّم – تألُّْم – یَتَشکَّرونَ  3( تأسَّ

166- عیِّن الخطأ عن مصدر األفعال املعّینة:

2( کانت االُّم تُقبّل بنتها و تُجلسها عندها! )تقبیل( 1( أّی کلمة تُناِسُب التَّوضیحات التّالیة؟! )تناُسب( 

4( قد یتَحّوُل  ظالُم البحر إلی نهار ُمضی ء!)تحوُّل( 3( الِحرباء التستطیع أن تُحرِّکَ  رأسها! )تحریک( 

167- عیِّن فعالً له ثالثة حروف زائدة:

2( الناس یتعاونون لبناء مجتمع سلیم!1( هؤالء الطالبات یتخرّجن من جامعة طهران!

4( إنّی أقتصد فی استهالک املاء و الکهرباء!3( سأسرتجع أمانتی منه ألنّه رجل خائن!

168- عیِّن فعالً الحروف الزائدة فیها أکرث:

2( کُن من الّذین یستمعون القول فیتبّعون أحسنه!1( لقد رّشفتمونا مبَجیئکم إلی هنا یا ساَدة!

4( جعل اللّه الناس شعوباً و قبائل لیتعارفوا!3( اِستمتعوا هنا بأوقاتکم یا أوالدی الصغار!

169- عّي الفعل يختلف من حيث الوزن:

2( اِنقطع املطر بعد ساعات!1( تنتش الّصحف كّل يوم!

4( انفتحت النافذة بریح شديدة!3( ينجمد املاء يف فصل الشتاء!

170- عّي ما فيه الفعل الالزم:

2( ما شاهدنا سقوط األسامك يف بلدنا حتّى اآلن! 1( إّن الله خلَقنا من ذكٍر و اُثنى! 

4( تنتقل الّريح الشديدة من مكان إىل مكان آخر فيُصبح اإلعصار! 3( بعض الظاهرات قد حرّيت الناس فام وجدوا لها جواباً! 
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171- عّي الفعل املزيد يختلف يف الباب:

2( تساقَط الثلُج و أصبحت األرض مفروشة به!1( تراَحَم الّناس ما بينهم ألَن الله يُحَب الرّحم و املوّدة!

4( مائة تقسيم عىل خمسة يساوي عشين!3( اُختاي تتناجيان يف املطبح و أنا جالس هنا!

172- عّي الکلمة الغریبة فی القواعد:

2( یَنتَخنَب1( یَنتَِشوَن

4( یَنقِطعاِن3( اِنتَفَعتَا

173- عّي الخطأ يف تَعيِي نوع أبواِب األفعال:

2( اِعتَِذر: اِفِتعال1( َستَنترَِصوَن: اِنِفعال

ل ظَن: تََفعُّ 4( ما اِستَعَمرَتا: اِسِتفعال3( ال تَتََحفَّ

174- عّي العبارة الّتی فیها جاَء الفعل املزید أکرث:

2( َصَعَد الطفل عىل الشجرِة فََسَقَط عىل األرِض و انَکرَسَت֯ رِجلُه. 1( متتلك الدولة هذه األماكَن و ينتفُع بها الناُس جميعاً. 

4( )اعَملوا صالحاً إيّن مِبا تَعَملوَن عليٌم( 3( إّن هذا الرجل بََحَث األرَض كثرياً و استخَرج كنزاً مثيناً منها. 

175- عّین لیس مصدر مزیداً :

2( قرأنا سورة اإلنشقاق يف شهر رمضان!1( نطلب من الله آمالنا يف الّدعاء!

4( علَّمنا املعلّم و هذا التّعليم رضورَي لنا!3( كانت مّدة مسافرتنا قصرية جّداً!

176- عنّي عبارة فيها فعل ِمن باب »استفعال«:

تَِغُل يف مزرعة يتلكها جّدنا؛ إنّها كبريٌة جّداً. 2( َسَنش֯ 1( اِسرتِجع֯ أمانتك ِمن املدير فأنا بحاجة اليها. 

4( الّذي یَس֯لُم الناُس ِمن لِسانِه و يَِده فَهَو املُسلُم الَحقيقٌي. َس رَسائَل مهَمٍة قَبَل أُسبوِع َعرَب اإلنرتنِت.  3( اِس֯تَلَمُ֯ت َخم֯

177- عّي فعالً ماضياً مضارعه عىل وزن »يُفِعل«:

2( الكلب حيوان ويّف لإلنسان يحرس أمواله دامئاً! 1( قد َسرَت ُحسن أدب الّناس قبح نَسِبهم! 

4( بعض الّناس ما سمعوا كالمک ولكن يحكمون عليه! 3( كان قد أجلس كباَر القوم عىل مسند عاٍل يُختَص بهم! 

178- عّي عبارة فيها فعل له حروف زائدة:

2( قََذَف الصیّادوَن تلک السمکَة فی املاِء ألنَها کانَت֯ َصغیرًة. 1( فی ذلک الوقِت َسِمَع صوَت الباِب فََذَهَب إلیه و فَتََحُه. 

َجل֯ إّن العجلَة ِمن الشیطاِن فَاص֯رِب֯ فإَن الَصرب من الرحمن. 4( ال تَع֯ 3( فی نهایِة الشارع شاَهَد صدیَقه فَبََدأ ِبالحواِر َمَعُه. 

179- عّي فعالً ليس مصدره عىل وزن »تفعیل«:

2( القرآن يؤكّد عىل الحّرية يف االعتقاد بالّدين! 1( اِجتنبوا كالماً يفرِّق بني األصدقاء األوفياء! 

4( يف اليوم األّول من املدرسة تَعرَّف بعض الطاّلب عىل البعض اآلخر! 3( قد علّمنا املدرَُس الجديد اُسلوباً صحيحاً يف الّدراسة! 

180- عّي فعل األمر مصدره عىل وزن »مفاعلة«:

2( حاَول الطالب الفائز يف مساعدة أصدقائه يف الدراسة كثرياً! 1( تَعارف الضيوف قبل حضور صاحب البيت و قبل بداية الحفلة! 

4( تَعامل يف هذه السوق بالّصدق و األمانة ملعاش اهلک! 3( يا ولدي الحبيب! كاتِبنا طول سفرک حتّى نعلم عن أحوالك! 

181- فی أّی عبارة ماجاء »مصدر«:

2( الُفرشاة أداٌة لِتنظیف األسناِن.1( هؤالء یحبّون ُمساَعَدة اآلخرین.

4( هذا لیس کتاباً، بَل َدفرَتَ الَذکریاِت.3( تََعرُّف البعِض مع البعِض اآلَخِر.
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182- عنيِّ ما ليس فيه فعل له حروف زائدة:

2( تُحاِول األَم يف تربية أوالدها.1( تعرَف البعض عىل البعض اآلخر َحَدَث يف الَصَف.

4( له لغة خاَصة ليتفاهم مع اآلخرين.3( تلک الغدد تُفِرُز سائالً مطّهراً.

183- عيِّ ما ليس فيه املصدر:

2( تقّدم املسلمني يف املجاالت العلميَة كان قد تحرّي العامل. 1( تعايش املسلمني الحقيقَي مع سائر األديان من آداب املسلمني. 

4( ترَحم إىل الفقراء و ساعدهم لحَل مشاكلهم يف الحياة. 3( تحّول الجامد إىل السائل من الخواَص الكيمياويَة للمواَد. 

184- عيِّ الَصحيَح يف اَمِر االفعاِل الّتاليِة:

ث1( تُنزُِل : اِنزِل ُث : تََحدَّ 2( تَُحدِّ

4( تَتََكلَُّم : تََكلَّم3( تَذَهُب : اَذَهب

185- اِنتخب ما ليس فيه الفعل الثاليَث املزيد:

1( إّن املسلمني يعيشون يف مساحة واسعة من األرض من الصني إىل املحيط األطلسَی.

2( تعلَّموا العلم و تواضعوا لِمن تتعلّمون منه.

3( )الله ويَل الّذين آَمنوا يُخرجهم من الظُّلامت إىل الّنور(

4( ال تجتمع خصلتان يف مؤمن: البخل و الكذب.

186- عّي أفعاالً كلّها ِمن وزِن واحٍد:

/اِكتَسَب 2( اِستكرَبَ/اِستََمَع/اِستَخَرَج1( اِنتََخَب/اِنتََشَ

4( تَصاَدَم/تُشاِهُد/تساقََط3( اِنتَظََر/اِنتََقَم/اِنفتََح

187- عّي العبارة الّتي ماجاَء فيها فعٌل مزيد:

ر َعّنا َسيَّئاتِنا.1( واللُه يَعلَُم و أنتم التَعلَموَن. 2( َربَّنا كَفِّ

! جاِهِد الُكّفاَر و املنافقنَي.3( الّذي يَدرُُس، ُيِكُن لَُه الّنجاُح. 4( يا أَيُّها الَنبيُّ

188- عّي ما يَختلف يف نوع شكل الفعل:

رَس ِبدقٍَة!1( أ تتَعرَّفوَن أهايل جنوب إيران؟ 2( أيّها الطاّلب تَعلَّموا الدَّ

رَس هكذا جيّداً؟3( الطالُب تََخرََّج ِمن الجامعة بعد سنتنِي. 4( أيّها املعلُّم كيَف تُعلِّم الدَّ

: 189- عّي ما ليس فيه فعل متعدٍّ

2( الّناس يف الهندوراس يحتفلون سنويَاً لظاهرة مطر الّسمك! 1( أرسل معلّمنا فريقاً مّنا لزيارة صديقنا املريض يف بيته! 

4( حاول العلامء معرفة أرسار العامل حتّى يكتشفوا طريق الحياة الصحيحة! 3( إنّا نالحظ غيمة سوداَء عظيمة يف الّسامء و مطراً شديداً بعده! 

یاً فی العبارة التالیة؟: »ما یَئَس الُعلَامُء ِمن معرفة تلک الظاهرِة الَعجیَبِة َفحاَولوا َمعرَِفَتها و أرَسلوا َفریقاً لِلتََّعرُِّف علی َسَبِبها.« 190- کَم فعالً ُمَتعدِّ

2( اِثناِن1( أربعة

4( واحد3( ثاَلثَة

191- کم فعالً ثاُلثّياً مزيداً يف العبارة التالية؟: »اُنظُر֯ ِبِدقٍَّة؛ أنَت تُشاِهُد ُسقوَط األسامِك ِمن الّسامِء، كأنَّ الّسامَء ُتِطُر أسامكاً.«

2( ثاَلثَة1( واحد

4( اِثنان3( أربََعة
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182- عنيِّ ما ليس فيه فعل له حروف زائدة:

2( تُحاِول األَم يف تربية أوالدها.1( تعرَف البعض عىل البعض اآلخر َحَدَث يف الَصَف.

4( له لغة خاَصة ليتفاهم مع اآلخرين.3( تلک الغدد تُفِرُز سائالً مطّهراً.

183- عيِّ ما ليس فيه املصدر:

2( تقّدم املسلمني يف املجاالت العلميَة كان قد تحرّي العامل. 1( تعايش املسلمني الحقيقَي مع سائر األديان من آداب املسلمني. 

4( ترَحم إىل الفقراء و ساعدهم لحَل مشاكلهم يف الحياة. 3( تحّول الجامد إىل السائل من الخواَص الكيمياويَة للمواَد. 

184- عيِّ الَصحيَح يف اَمِر االفعاِل الّتاليِة:

ث1( تُنزُِل : اِنزِل ُث : تََحدَّ 2( تَُحدِّ

4( تَتََكلَُّم : تََكلَّم3( تَذَهُب : اَذَهب

185- اِنتخب ما ليس فيه الفعل الثاليَث املزيد:

1( إّن املسلمني يعيشون يف مساحة واسعة من األرض من الصني إىل املحيط األطلسَی.

2( تعلَّموا العلم و تواضعوا لِمن تتعلّمون منه.

3( )الله ويَل الّذين آَمنوا يُخرجهم من الظُّلامت إىل الّنور(

4( ال تجتمع خصلتان يف مؤمن: البخل و الكذب.

186- عّي أفعاالً كلّها ِمن وزِن واحٍد:

/اِكتَسَب 2( اِستكرَبَ/اِستََمَع/اِستَخَرَج1( اِنتََخَب/اِنتََشَ

4( تَصاَدَم/تُشاِهُد/تساقََط3( اِنتَظََر/اِنتََقَم/اِنفتََح

187- عّي العبارة الّتي ماجاَء فيها فعٌل مزيد:

ر َعّنا َسيَّئاتِنا.1( واللُه يَعلَُم و أنتم التَعلَموَن. 2( َربَّنا كَفِّ

! جاِهِد الُكّفاَر و املنافقنَي.3( الّذي يَدرُُس، ُيِكُن لَُه الّنجاُح. 4( يا أَيُّها الَنبيُّ

188- عّي ما يَختلف يف نوع شكل الفعل:

رَس ِبدقٍَة!1( أ تتَعرَّفوَن أهايل جنوب إيران؟ 2( أيّها الطاّلب تَعلَّموا الدَّ

رَس هكذا جيّداً؟3( الطالُب تََخرََّج ِمن الجامعة بعد سنتنِي. 4( أيّها املعلُّم كيَف تُعلِّم الدَّ

: 189- عّي ما ليس فيه فعل متعدٍّ

2( الّناس يف الهندوراس يحتفلون سنويَاً لظاهرة مطر الّسمك! 1( أرسل معلّمنا فريقاً مّنا لزيارة صديقنا املريض يف بيته! 

4( حاول العلامء معرفة أرسار العامل حتّى يكتشفوا طريق الحياة الصحيحة! 3( إنّا نالحظ غيمة سوداَء عظيمة يف الّسامء و مطراً شديداً بعده! 

یاً فی العبارة التالیة؟: »ما یَئَس الُعلَامُء ِمن معرفة تلک الظاهرِة الَعجیَبِة َفحاَولوا َمعرَِفَتها و أرَسلوا َفریقاً لِلتََّعرُِّف علی َسَبِبها.« 190- کَم فعالً ُمَتعدِّ

2( اِثناِن1( أربعة

4( واحد3( ثاَلثَة

191- کم فعالً ثاُلثّياً مزيداً يف العبارة التالية؟: »اُنظُر֯ ِبِدقٍَّة؛ أنَت تُشاِهُد ُسقوَط األسامِك ِمن الّسامِء، كأنَّ الّسامَء ُتِطُر أسامكاً.«

2( ثاَلثَة1( واحد

4( اِثنان3( أربََعة
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192- عیّن الفعل الغریب فی النوع:

2( تَنتَِش1ُ( تَنفِتُح

4( یَنتَِفُع3( یَنتَِظُر

193- عنّي ما ليس فيه مصدر من فعل مزيد:

2( إختبار التالميذ سيكون يف آخر السنة الدراسيّة! 1( وجود ظاهرة »مطر الّسمك« يُحرّي الناس حريًة! 

4( اليوم األّول من الَسنة الّشمسيّة يوم إحتفال النوروز لإليرانينّي! 3( اِنتهت الساعُة الدراسيّة و سأذهب إلطفاء املكيّفات! 

194- عّي الصحيح يف تعيي أبواب األفعال:

2( َسأُقَبُِّل: إفعال1( يُحاِفظوَن: تَفاُعل

4( ال مُتارِساِن: ُمفاَعلَة3( أَمطَرَت: تَفعيل

195- عّي ما لیس فیه الفعل املتعّدی:

2( تَختَلُِف الِبالُد اإلسالِميَُّة يف لُغاتِها و ألوانِها.1( ديُن اإلسالِم يَحرَتُِم األدياَن اإللهيََّة كثرياً.

4( هذا الرجُل يُفرُِّق املُسلِمنَي ِبكالِمه و ِفعلِه.3( يَزَرُع الجاِهُل الُعدواَن فَيَحُصُد الُخرساَن.

196- عّي العبارة الّتي ليس فيها الفعل الثاليَث املزيد:

2( اِذَهبوا ُهناك َو تََعرَّفوا عىل َسبَِب ذلك األمِر.1( قَد َجَعلنا َجوازاتِنا يف أيدينا لِلتَفتيِش.

4( اَنزَل اللُه القرآَن عىل النبيِّ لِِهدايَِة الناِس.3( هؤالِء الطاُّلُب يَتَعاَونوَن يف ِدراسِتهم َجيِّداً.

197- عيِّ الفعل املزید یختلف بابه:

2( الّنوروز أول يوم السنة الشمسيّة نحتفل به يف إيران!1( اِعتذروا من أخطاءكم دون الخجل!

4( اليوم تُنتخب الالعبة الفائزة يف نهاية املسابقة!3( ال تنفتح الهدايا قبل حضور جميع الضيوف!

198- عّي الصحيح عن وزن مصدر األفعال الّتالية: »اِنتقلتم«، »اِسَتمعنا«، »تَتخرَّجاِن«

ل ل1( إفتعال - إستفعال - تََفعُّ 2( إنفعال - إفتعال - تََفعَّ

ل ل3( إنفعال - إستفعال - تََفعِّ 4( إفتعال - إفتعال - تََفعُّ

199- عيِّ عبارة فيها فعل بزيادة حروف أكرث:

نوات املاضية. 2( تَقّدم اإليرانيّون يف مجاالٍت علميَة يف السَّ 1( يُشاركوَن يف حفلة عظيمة تكون يف آخر األُسبوع. 

4( أجلسوا األطفال َعىَل الكرايَس الخاّصة. 3( تُقّدم الهدايا للفائزين يف املسابقة. 

200- َعيِّ ِفعالً ليس له حرفاِن زائداِن:

2( يا اُختي! لاِمذا ال تَُصَدقنَي كالمي؟1( إستلمُت رَسائَل كثريَة َعرَب اإلنرتنِت!

َنِة!3( تَواَضعوا لَِمن تَتعلَّموَن ِمنه الِعلَم! 4( الزَُّمالُء يَتَعارفوَن َمَع بَعِض يف ِبدايَِة السَّ
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پاسخنامه تشریحی درس سوم و چهارم  پایة  دهم

: استفعال 1. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تستمرُّ

2. گزینه 1 پاسخ صحیح است: استقبل: إستفعال – إنتبه: إفتعال – تساعد: مفاعلة

3. گزینه3 پاسخ صحیح است: إستمع: افتعال

ل = تفعیل = تکریم 4. گزینه3 پاسخ صحیح است: کرّم = فعَّ

5. گزینه3 پاسخ صحیح است: آمنُت: ایامن آوردم – التثمر: میوه منی دهد  الزم هستند.

6. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ریشه اصلی إنکرس: ) ک س ر ( و حرف نون زأئد است.

7. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یستمعون: افتعال  ،  یستفیدون: إستفعال

ل 8. گزینه 3 پاسخ صحیح است: یدرّس: تفعیل  ،  سایر گزینه ها: تفعُّ

9. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ینتفُع: إفتعال و سایر فعل ها بر وزن إنفعال هستند.

10. گزینه3 پاسخ صحیح است: یمتلک + ها  ضمیر » ها « مفعول است.

11. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یسحب االسامک ) ماهی ها را می کِشد (     یسحب : متعدی

12. گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- یرمی: پرتاپ می کند     2- یرتک: رها می کند

13. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أخرجوا بر وزن باب إفعال   خارج کردند

14. گزینه 1 پاسخ صحیح است: وصول مصدر مزید نیست.

15. گزینه 1 پاسخ صحیح است: رایُت فعل مجرد است.

16. گزینه3 پاسخ صحیح است: تََعرََّف ماضی باب تفّعل است.

17. گزینه 4 پاسخ صحیح است: نجتمع فعل مزید باب إفتعال است.

18. گزینه3 پاسخ صحیح است: ینزعج بر وزن باب إنفعال و ریش اصلی آن )ز ع ج( و نون زائد است.

19. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إنزعجت: باب إنفعال – سایر فعل ها: إفتعال

20. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نَکِشُف: مجرد

21. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تستسلم: إستفعال

22. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یُطفئ: باب إفعال و یک حرف زائد دارد

23. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أنتج: باب إفعال – سایر فعل ها: باب إفتعال

24. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تَعارشوا: تفاعُل

25. گزینه3 پاسخ صحیح است: یستوی )س و ی(: إفتعال

26. گزینه3 پاسخ صحیح است: تََشبََّه فعل است نه مصدر

27. گزینه3 پاسخ صحیح است: ُمحاِربَة  ُمحاَربَة
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28. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إنقطع: إنفعال- سایر فعل ها: إفتعال

29. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تُجلُِس: إفعال )إجالس(

30. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إستِمعوا: امر باب إفتعال

ل: امر باب تفعیل )تحمیل( 31. گزینه 1 پاسخ صحیح است: َحمِّ

32. گزینه3 پاسخ صحیح است: إستعالم: إستفعال- إنتشَن: إفتعال

ل 33. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تَّخرَج: تفعُّ

34. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تُحّرک فعل مضارع است.

     نکته: هر فعلی که اول آن )ُت( داشته باشد، مضارع است.

35. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إنبعث )ب ع ث(: إنفعال و حرف نون زائد است.

36. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ینتقل )ن ق ل( نون جز ریشه اصلی است.

37. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یُمَنع: حرف زائد ندارد و مجرد است.

38. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إستعانوا: إستعانة  إستفعال

39. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سیروا – انظرو- بدأ = مجرد هستند

40. گزینه3 پاسخ صحیح است: ذهبوا: رفتند  متعدی نیست

41. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یُحَسب مجرد است.

42. گزینه3 پاسخ صحیح است: یُنتج: إفعال/ سایر فعل ها: إفتعال

43. گزینه 1 پاسخ صحیح است: انتشار: إفتعال/ سایر گزینه ها: إنفعال

44. گزینه3 پاسخ صحیح است: استخرجوا: استفعال 3 حرف زائد

45. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إستلم: إفتعل – منتشة: مفتعلة

46. گزینه3 پاسخ صحیح است: تَعلّم )یادگرفت( فعل است نه مصدر مزید

     تفتیش- تأکّد- تقاعد: مصدر مزید هستند

47. گزینه3 پاسخ صحیح است: ینتخب )ن خ ب( نون جز ریشه اصلی است.

48. گزینه3 پاسخ صحیح است: یستخدم: إستفعال  سه حرف زائد دارد

49. گزینه3 پاسخ صحیح است: امتنع )م ن ع(: إفتعال

50. گزینه 2 پاسخ صحیح است: انتظروا )ن ظ ر( نون جز ریشه اصلی است.

51. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تنظُر و نرسُّ فعل مجرد هستند.

52. گزینه3 پاسخ صحیح است: تنفتح: إنفعال/ سایر گزینه ها: إفتعال

ل 53. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إستامع: إفتعال – ُمنتَِش: ُمفتَِعل -  ُمشاَرکَة: ُمفاَعلَة – ُمَوظَّف: ُمَفعَّ

54. گزینه3 پاسخ صحیح است: مصدر مزید ندارد.
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55. گزینه3 پاسخ صحیح است: انکرست )ک س ر( نون حرف زائد است.

56. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أفَلَح: رستگار شد  الزم

57. گزینه3 پاسخ صحیح است: التَِفّروا: مجرد است

58. گزینه3 پاسخ صحیح است: اخلُف فعل امر مجرد است.

59. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تَحّمل )تَفّعل( مصدر مزید است.

60. گزینه 1 پاسخ صحیح است: َعلّمنا: ماضی باب تفعیل است و یک حرف زائد دارد

61. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- شّجعوا 2- یبتعدوا3- یتقّربوا

62. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُمفاَعلَة  تفاُعل

63. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تختلف )باب افتعال و دو حرف زائد(/ سایر گزینه ها 1 حرف زائد دارند

64. گزینه3 پاسخ صحیح است: انقطع بر وزن إنفعال و نون آن زائد است

65. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ستنفتُح   إنفعال

ت: ملحق شد یا شامل شد   الزم 66. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إنَضمَّ

67. گزینه3 پاسخ صحیح است: تدارکتم: تفاُعل )تداُرک(

68. گزینه3 پاسخ صحیح است: التُعارِشوا: ُمفاَعلَة

69. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ابتَسَم: افتعال )ابتسام(

ل )تعلُّق( / استَلمُت: إفتعال )استالم( 70. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تتعلُّق: تفعُّ

71. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- تنّوع 2- استقرار3- نتیجة 4- اهتامم

72. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إنقطعت: إنفعال

ل 73. گزینه3 پاسخ صحیح است: تعرّف  مصدر بر وزن تفعُّ

74. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إنترص )ن ص ر( نون جز ریشه اصلی است.

75. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ینتفُع: افتعال )إنتفاع(/ یقرُّب: تفعیل و یک حرف زائد دارد.

76. گزینه 1 پاسخ صحیح است: قال و التعلمون مجرد هستند.

77. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أمتّنی )م ن ی( نون جز ریشه اصلی است.

78. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تعلّم )یاد بگیر این درس را از معلم دلسوز(

79. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- انتبهوا 2- سیستلامن3- یحتلمون 4- تنتقل

80. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تنطبق: إنفعال )إنطباق( و سایر گزینه ها بر وزن إفتعال هستند.

81. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یمتنع: افتعال

82. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إفتتاح و إنتصار بر وزن إفتعال هستند.
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55. گزینه3 پاسخ صحیح است: انکرست )ک س ر( نون حرف زائد است.

56. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أفَلَح: رستگار شد  الزم

57. گزینه3 پاسخ صحیح است: التَِفّروا: مجرد است

58. گزینه3 پاسخ صحیح است: اخلُف فعل امر مجرد است.

59. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تَحّمل )تَفّعل( مصدر مزید است.

60. گزینه 1 پاسخ صحیح است: َعلّمنا: ماضی باب تفعیل است و یک حرف زائد دارد

61. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- شّجعوا 2- یبتعدوا3- یتقّربوا

62. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُمفاَعلَة  تفاُعل

63. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تختلف )باب افتعال و دو حرف زائد(/ سایر گزینه ها 1 حرف زائد دارند

64. گزینه3 پاسخ صحیح است: انقطع بر وزن إنفعال و نون آن زائد است

65. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ستنفتُح   إنفعال

ت: ملحق شد یا شامل شد   الزم 66. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إنَضمَّ

67. گزینه3 پاسخ صحیح است: تدارکتم: تفاُعل )تداُرک(

68. گزینه3 پاسخ صحیح است: التُعارِشوا: ُمفاَعلَة

69. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ابتَسَم: افتعال )ابتسام(

ل )تعلُّق( / استَلمُت: إفتعال )استالم( 70. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تتعلُّق: تفعُّ

71. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- تنّوع 2- استقرار3- نتیجة 4- اهتامم

72. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إنقطعت: إنفعال

ل 73. گزینه3 پاسخ صحیح است: تعرّف  مصدر بر وزن تفعُّ

74. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إنترص )ن ص ر( نون جز ریشه اصلی است.

75. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ینتفُع: افتعال )إنتفاع(/ یقرُّب: تفعیل و یک حرف زائد دارد.

76. گزینه 1 پاسخ صحیح است: قال و التعلمون مجرد هستند.

77. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أمتّنی )م ن ی( نون جز ریشه اصلی است.

78. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تعلّم )یاد بگیر این درس را از معلم دلسوز(

79. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- انتبهوا 2- سیستلامن3- یحتلمون 4- تنتقل

80. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تنطبق: إنفعال )إنطباق( و سایر گزینه ها بر وزن إفتعال هستند.

81. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یمتنع: افتعال

82. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إفتتاح و إنتصار بر وزن إفتعال هستند.
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83. گزینه3 پاسخ صحیح است: یلتزم: إفتعال و دو حرف زائد دارد.

ل: تفعیل 84. گزینه 2 پاسخ صحیح است: سیُسجَّ

85. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یُفکِّر: باب تفعیل و مزید است

ل 86. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تخلّصت: تَفعُّ

87. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إصرب، یقولون، اهجر مجرد هستند

88. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تنفتح: إنفعال

89. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أصلح: افعَل  إفعال

90. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الینطلق بر وزن باب إنفعال و حرف نون آن زائد است.

91. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تخرجوا: باب تفّعل و دو حرف زائد دارد.

92. گزینه3 پاسخ صحیح است: یتجلّی: باب تفّعل و دو حرف زائد دارد.

93. گزینه3: استمع: إفتعال/ إسرتحم: استفعال/ تکاسل: تفاعُل/ انتحر : افتعال

94. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یُنزُِل: یُفِعُل  إفعال و مزید است

95. گزینه3 پاسخ صحیح است: ألّفُت  تفعیل

96. گزینه3 پاسخ صحیح است: یستمع بر وزن یفتعل است

97. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تَعارف: تفاُعل

98. گزینه3 پاسخ صحیح است: إنکرست )ک س ر( نون آن حرف اصلی نیست.

99. گزینه 4 پاسخ صحیح است: استغفروا: إستفعال و سایر گزینه ها بر وزن إفتعال هستند.

100. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إستعمتم: إستامع  إفتعال

ل و سایر گزینه ها بر وزن تفاُعل هستند. 101. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تحّدثتنا: تفعُّ

102. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إستمع: إفتعال و سایر گزینه ها بر وزن استفعال هستند.

103. گزینه 1 پاسخ صحیح است: العدوان مصدر مجرد است.

ل و دو حرف زائد دارد و سایر گزینه ها یک حرف زائد دارند. 104. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَتجلّی: تفعُّ

105. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یعلم )می داند(  متعدی

106. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تُستهلک: إستفعال و سایر گزینه ها بر وزن إفتعال هستند.

107. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ِسباق )ِفعال( نام دیگر باب مفاَعلَة است.

108. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یستوی )س و ی(  إفتعال

109. گزینه3 پاسخ صحیح است: تنعقد )ع ق د( حرف نون آن اصلی نیست.

ل 110. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إعتصموا: إفتعال / التفرّقوا: تفعُّ
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111. گزینه 4 پاسخ صحیح است: سنتعاوُن: با یکدیگر همکاری می کنند  الزم

ل 112. گزینه3 پاسخ صحیح است: تَبیَّن: تفعُّ

ل 113. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تَخّرج: تَفعُّ

114. گزینه3 پاسخ صحیح است: إستغِفروا فعل امر است.

115. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مصدر ندارد

116. گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- تعلّم 2- تأثیر3- تحسین

117. گزینه3 پاسخ صحیح است: إستعمرکم: إستفعال

118. گزینه3 پاسخ صحیح است: تَتَخرَّجوَن: فارغ التحصیل خواهید شد

119. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یتعاون: دو حرف زائد دارد و به معنی )همکاری می کنند(: الزم است.

120. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أنفاق: تونل ها

121. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- نتعایش 2- نبتعد3- الینتفع

122. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یأخُذ مجرد است.

123. گزینه3 پاسخ صحیح است: مصدر مزید ندارد.

ُل  تفعیل 124. گزینه3 پاسخ صحیح است: یُؤکُِّد: یُفعِّ

125. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إنقطعت: إنفعال

126. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تنام: می خوابد  الزم

127. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ینصح: نصیحت می کند  الزم نیست )متعدی(

128. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- أخربت 2- منارس3- یُمکن

129. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یتکاتبان: تفاعل و دو حرف زائد دارد

130. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تراکم: ترا ) فعل ( + کم   مصدر نیست

131. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- تعلَّموا 2- تواضعوا3- تُعلِّموَن

132. گزینه3 پاسخ صحیح است: هر سه بر وزن إفتعال هستند.

133. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تأکلون مجرد است.

134. گزینه 4 پاسخ صحیح است: همه فعل ها مجرد هستند.

135. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إنقطع )ق ط ع( و حرف نون آن زائد است.

136. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یرَّضون مجرد است.

137. گزینه3 پاسخ صحیح است: تُصبح: إفعال

138. گزینه3 پاسخ صحیح است: یرَصُف مجرد است و بر وزن تفعیل نیست
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111. گزینه 4 پاسخ صحیح است: سنتعاوُن: با یکدیگر همکاری می کنند  الزم

ل 112. گزینه3 پاسخ صحیح است: تَبیَّن: تفعُّ

ل 113. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تَخّرج: تَفعُّ

114. گزینه3 پاسخ صحیح است: إستغِفروا فعل امر است.

115. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مصدر ندارد

116. گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- تعلّم 2- تأثیر3- تحسین

117. گزینه3 پاسخ صحیح است: إستعمرکم: إستفعال

118. گزینه3 پاسخ صحیح است: تَتَخرَّجوَن: فارغ التحصیل خواهید شد

119. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یتعاون: دو حرف زائد دارد و به معنی )همکاری می کنند(: الزم است.

120. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أنفاق: تونل ها

121. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- نتعایش 2- نبتعد3- الینتفع

122. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یأخُذ مجرد است.

123. گزینه3 پاسخ صحیح است: مصدر مزید ندارد.

ُل  تفعیل 124. گزینه3 پاسخ صحیح است: یُؤکُِّد: یُفعِّ

125. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إنقطعت: إنفعال

126. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تنام: می خوابد  الزم

127. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ینصح: نصیحت می کند  الزم نیست )متعدی(

128. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- أخربت 2- منارس3- یُمکن

129. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یتکاتبان: تفاعل و دو حرف زائد دارد

130. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تراکم: ترا ) فعل ( + کم   مصدر نیست

131. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- تعلَّموا 2- تواضعوا3- تُعلِّموَن

132. گزینه3 پاسخ صحیح است: هر سه بر وزن إفتعال هستند.

133. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تأکلون مجرد است.

134. گزینه 4 پاسخ صحیح است: همه فعل ها مجرد هستند.

135. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إنقطع )ق ط ع( و حرف نون آن زائد است.

136. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یرَّضون مجرد است.

137. گزینه3 پاسخ صحیح است: تُصبح: إفعال

138. گزینه3 پاسخ صحیح است: یرَصُف مجرد است و بر وزن تفعیل نیست



عربی جامع کنکور انسانی

498

139. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إستعفار: إستفعال  ریشه اصلی )غ ف ر(

140. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أجلسن: إفعال

141. گزینه3 پاسخ صحیح است: إنکرس )إنفعال( سایر گزینه ها بر وزن إفتعال هستند.

142. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أنتخب )إفتعال( سایر گزینه ها بر وزن إفعال هستند.

143. گزینه 4 پاسخ صحیح است: نستعین )ع ی ن( حرف س جز ریشه اصلی نیست.

144. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أقیموا: إفعال/ تُقّدموا: تفعیل

145. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تُهاجر: مفاعلة/ تنتقل: إفتعال

146. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تتساقط: تفاُعل و سایر گزینه ها بر وزن إفعال هستند.

147. گزینه3 پاسخ صحیح است: تراکََم: تفاُعل/ انفتح: انفعال

148. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تنهمر ) هـ م ر( حرف نون جز ریشه اصی نیست.

149. گزینه3 پاسخ صحیح است: رّشفتم: تشیف )تفعیل(

150. گزینه3 پاسخ صحیح است: تَواضع: تفاُعل و سایر گزینه ها بر وزن مفاعلة هستند.

151. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ینتقدون )ن ق د( نون جز ریشه اصلی است.

152. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إنتَبََه ماضی باب إفتعال است

153. گزینه 1 پاسخ صحیح است: انقطع: إنفعال و سایر گزینه ها بر وزن إفتعال هستند.

154. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إسترت: إستتار )إفتعال(

155. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تَذکَّروا: امر/ إبتَعَد: ماضی/ اجتهاد: مصدر/ التذکّری: نهی

ل 156. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یتکلّم: تفعُّ

157. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تَقاتََل: با یکدیگر جنگیدند  الزم

158. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إنتبهوا )ن ب ه( نون حرف زائد نیست و اصلی است.

159. گزینه 2 پاسخ صحیح است: التجتمع: جمع منی شود – إفتعال

160. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إنقطع: إنفعال و سایر گزینه ها بر وزن إفتعال هستند.

ل 161. گزینه3 پاسخ صحیح است: تأّملوا و تتذکّرون  تَفعُّ

ل و سایر گزینه ها بر وزن تفعیل هستند. َم: تَفعُّ 162. گزینه3 پاسخ صحیح است: تَقدَّ

163. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال تجمتُع: جمع منی شود  متعدی نیست )الزم(

164. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قبََّل: تقبیل )تفعیل( ریشه اصلی آن )ق ب ل(

165. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یُنِتجون: إفعال و سایر فعل های گزینه یک بر وزن إفتعال هستند.

166. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تُناِسُب: ُمناَسبَة )ُمفاَعلَة(
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167. گزینه3 پاسخ صحیح است: سأسرتجع: إسرتجاع )إستفعال( سه حرف زائد دارد.

168. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- إستمتعوا: إستفعال و سه حرف زائد دارد

169. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تنتش: إفتعال و سایر گزینه بر وزن إنفعال هستند.

170. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تننقل: منتقل می شود  الزم

171. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یساوی: مفاَعلَة و سایر گزینه ها بر وزن تفاعل هستند.

172. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ینقطعان: إنفعال و سایر گزینه ها بر وزن إنفعال هستند.

173. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إنفعال  إفتعال

174. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- متتلک 2- ینتفع

175. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مصدر مزید ندارد.

176. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إسرتجع: إسرتجاع )إستفعال(

177. گزینه3 پاسخ صحیح است: یُفِعل: إفعال    أجلس: إفعال

178. گزینه3 پاسخ صحیح است: شاهد: مفاَعلَة  مزید و حرف زائد دارد

ل 179. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تَعرَّف: تفعُّ

180. گزینه3 پاسخ صحیح است: کاتِبنا: امر باب مفاعلة است.

181. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مصدر ندارد

182. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تََعرَُف و َحَدَث مجرد هستند

183. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ترَحم فعل است نه مصدر

ل است 184. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تََکلَّم امر باب تفعُّ

185. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یعیشون مجرد است.

186. گزینه 1 پاسخ صحیح است: فعل های این گزینه بر وزن إفتعال هستند.

187. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَعلَُم و التَعلَموَن مجرد هستند.

ل هستند. 188. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تُعلِّم: تفعیل و سایر گزینه ها بر وزن تفعُّ

189. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یحتفلون: جشن می گیرند  الزم

190. گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- حاولوا 2- أرسلوا  متعدی

191. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- تُشاِهُد 2- مُتِطُر

192. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تَنفِتُح: إنفعال سایر گزینه ها بر وزن إفتعال هستند

193. گزینه 1 پاسخ صحیح است: وجود مصدر مجرد است.

194. گزینه 4 پاسخ صحیح است: متارسان: مامرسة )مفاعلة(
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167. گزینه3 پاسخ صحیح است: سأسرتجع: إسرتجاع )إستفعال( سه حرف زائد دارد.
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176. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إسرتجع: إسرتجاع )إستفعال(
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185. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یعیشون مجرد است.

186. گزینه 1 پاسخ صحیح است: فعل های این گزینه بر وزن إفتعال هستند.

187. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَعلَُم و التَعلَموَن مجرد هستند.

ل هستند. 188. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تُعلِّم: تفعیل و سایر گزینه ها بر وزن تفعُّ

189. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یحتفلون: جشن می گیرند  الزم

190. گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- حاولوا 2- أرسلوا  متعدی

191. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- تُشاِهُد 2- مُتِطُر

192. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تَنفِتُح: إنفعال سایر گزینه ها بر وزن إفتعال هستند

193. گزینه 1 پاسخ صحیح است: وجود مصدر مجرد است.

194. گزینه 4 پاسخ صحیح است: متارسان: مامرسة )مفاعلة(
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195. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تَختَلُِف: اختالف دارند  الزم

196. گزینه 1 پاسخ صحیح است: جعلنا مجرد است.

197. گزینه3 پاسخ صحیح است: تنفتح: إنفعال و سایر گزینه ها بر وزن إفتعال هستند.

ل رجان: تفعُّ 198. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إنتقلتم: إفتعال/ إستمعنا: إفتعال/ تَتخَّ

ل دو حرف زائد دارد و سایر گزینه ها یک حرف زائد دارند. 199. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تَقّدم: تفعُّ

200. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تُصَدقیَن حرف زائد ندارد و مجرد است.
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پاسخنامه کلیدی درس سوم و چهارم  پایة دهم
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درس پنج و شش

1- عّي املضاف و املضاف إليه :

4(رجل ایرانی 3(تلك الشجرة  1(مدينة طهران   2(شجرة جميلة 

2- عي جاء فيه الصفة و املضاف إليه معاً:

2( يسکن أخوان مجدان يف مزرعة كبیرة! 1( لبست أمي خامتها الّذهبي يف حفلة ميالدي! 

4( يأخذ الفائز األول يف املسابقات جائزة ذهبية! 3( أحّب عباد الله إىل الله أنصحهم للناس! 

3- »شّجعنا فريقنا ................................. يف نهاية املسابقة!« عي الصحيح للفراغ:

3(الفائزین  4( الفائزة 1( الفائزين  2( الفائز 

4- کم مضافاً إليه جاء يف عبارة »أحب عباد الله إىل الله أنفعهم لعباده!؟«

3( أربعة    4 ( خمسة 2( ثالثة  1(  اثنان 

5- عي كلمة »حسن« ليست صفة :

2( هذا عمل حسن ينفعك يف اآلخرة! 1( عملك الحسن يرفع درجتك! 

4( بيت الحسن قريب من بيتنا يف هذا الشارع! 3( الكالم الحسن يجلب محبة الناس! 

6- عي الصحيح عن الوصف:

ً 3( خامتاً ذهبياً    4( حفرة عميقا 1( الصف العارشة   2( صور  متحرك 

7- عیِّن ما لیس فیه الفعل املبنّی:

2( )إمّنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بین أخویکم( 1( )أال تحبّون أن یغفر الله لکم(  

4( إلهی نبِّهنی لذکرک فی أوقات الغفلة کثیراً! 3( )من املؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه( 

8- فی أّی عبارة ُوصف املفعول بجملة؟

2( قرب کوروش یجذب السیّاَح یأتون من أقصی نقاط العامل. ل هدفاً یذهب إلی الّنهائی.  1(  َمن یُسجِّ

4( اُلَِّفت کتب تضم الکلامت الفارسیّة املعّربة. 3( أقرا کُل یوم أحادیث تُشّجع علی مکارم األخالق. 

9- عيِّ ما ليس فيه فعل مبني:

2( اکتبوا آرائكم عن مهارة األساتذة إلخبار املدير رجاًء! 1( عىل املديرات أن يسمعن اقرتاحات التلميذات يف املدارس! 

4( هل تساعدين مديرة املدرسة يف إجراء الربامج الثقافية؟! ٣( التالميذ املمتازون تكلموا مع املدير عن االمتحانات! 

10- عّین ما لیس  فیه جمله وصفّیة: 

2( هناک شارع قد غرست فی جانبیه أشجار باسقة کثیرة!1(  خلق الله تعالی الّدنیا أرضاً قد ُملئت بالّنعم لإلنسان!

4( الصّحة و األمان کنزان ال یُکتسبان بسهولة و دون تعب!3( أیّها املؤمن! أقرأ من القرآن کریم ما تیرّس لک! 

11- عّین ما لیس فیه جمله وصفیة:

2( بعد محاولة کثیرة َوَجدُت املاء! 1( إنّها یٌد یُحبّها الله و رسوله و أولیائة! 

4( کیف یقتل ظبیاً یعشق الجامل! 3( هی آیاٌت تُثبت لنا صدق إّدعاء نزول القرآن! 

قواعد

503

12- عیِّن عبارة ماجاءت فیها جملة لتوضیح اسم نکره:

2( ال نعرف من الناس من یحّقق کّل آماله فی الدنیا. 1( ُهناک أعداد کبیرة من الحیوانات تعیش فی میاه البحر. 

4( الکتاب صدیق یُنقذک من ظلامت الجهل. 3( اللغة العربیّة قد أصبحت رمزاً لنا یدّل علی مقدار اهتاممنا بالرتاث اإلسالمّی. 

: 13- عیَّن الّصحیح فی املَحلَّ اإلعرابِّی ملا تَحته خطٌّ

2( أهل العلم یفوزوَن فی هذا العالَم!: خرب 1( رشُّ الّناس َمن ال یعتَقُد األمانَة!: خرب 

4( الّناُس من جهة اآلباء أکفاءٌ!: خرب 3( ألوان الفواکة املُختلفة تُعِجبنی!: خرب 

14- عّین ما لیَست فیه الصفة: 

2( قیمة املرء بأعامله الَحسنة فقط!1( لیَس اإلنسان سوی اللّحم و الَعظم و الَعصب! 

4( تَحتاج هذه البنت إلی مالبس أجَمل!3( »إنَّ األرض یرثُها عبادی الّصالِحوَن« 

15- عّین عبارة فیها انواع الفاعل:

2( )انفقوا ماّم رزقناکم من قبل أن یأتی یوم ال بیع فیه ...( 1( یحّب الله من یحافظ علی وقت صالته و یهتّم بها! 

4( رأیتُه یحّب الفقیر و یفلُک األسیر و یرحم الصغیر! 3( ارحموا الناس یرحمکم الله فأنّه یرحم الرحامء! 

16- عّین الجملة الوصفّیة:

2( هذه مواعظ تَهدیک إلی خیر الطرق! 1(  کم یوماً تبقی فی مّکة املکرّمة!  

4( بعد مّدة تقّدمُت فی أُموری الدراسیّة! 3( التّعاون أمر مهّم لبقاء املجتمع!   

17- »التجارب الکثیرة الّتی اکتسبتها طوال حیاتی تساعدنی علی حّل سعابی!« عیِّن الخرب فی العبارة )حسب الرتجمة و القواعد(:

4( الکثیرة 3( اکتسبتها   2( الّتی   1( تساعدنی 

18- عّین العبارة الّتی ماجاء فیها »جملة وصفّیة«:

2( شاهدُت فی الّشارع سیّارة کانت تتحّرک برسعة! 1( یغمره القلق و الحزن ألنه مل یقدر أن یزور صدیقه! 

4( سیجیء یوم للعاملین متأل األرض بالعدل بعد جور الظّاملین! 3( درّست املعلّمة موضوعاً جدیداً ماسمعتُه التّلمیذات حتّی اآلن! 

19-  عّین ما لیس فیه نعت:

2( وفّرت االرُسة ألوالدها الّصغار ما یحتاجون إلیه حتّی یدرسوا! 1( حکت لنا جّدتی حکایة ما سمعناها، عن کیفیّة دراسة الّنساء فی املاضی! 

4( التاّلمیذ یصلون إلی مدارسهم مکرّبین کّل یوم! 3( أصبحت املصافحة باألیدی عمالً شائعاً بین األصدقاء! 

20- عیِّن ما لیس فیه املبتدأ:

2( یحّذر الغراب الحیوانات عندما هی فی الخطر!1( تعاملک مع الناس یدل علی قدر عقلک!

4( فی مدینتنا حدیقة حیوانات یزورها املسافرون عادة!3( بعد کتابة الواجبات ستستطیعون مشاهدة املباراة!

21- عّین الوصف لیس  جملة:

1(  بعض األحیان یحدث إعصار یسحب األسامک إلی الّسامء ثّم تتساقط علی األرض!

2( إن نکتب أهدافنا علی ورقٍة نحصل علی ما نطلب برسعة عجیبة!

3( علینا أن نغتنم کّل فرصٍة نواجهها فی حیاتنا ونستفید منها فی مسیر اإلنتصارة!

4( للکالم آداب یجب علی املتکلّم ان یعمل بها!
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19-  عّین ما لیس فیه نعت:

2( وفّرت االرُسة ألوالدها الّصغار ما یحتاجون إلیه حتّی یدرسوا! 1( حکت لنا جّدتی حکایة ما سمعناها، عن کیفیّة دراسة الّنساء فی املاضی! 

4( التاّلمیذ یصلون إلی مدارسهم مکرّبین کّل یوم! 3( أصبحت املصافحة باألیدی عمالً شائعاً بین األصدقاء! 

20- عیِّن ما لیس فیه املبتدأ:

2( یحّذر الغراب الحیوانات عندما هی فی الخطر!1( تعاملک مع الناس یدل علی قدر عقلک!

4( فی مدینتنا حدیقة حیوانات یزورها املسافرون عادة!3( بعد کتابة الواجبات ستستطیعون مشاهدة املباراة!

21- عّین الوصف لیس  جملة:

1(  بعض األحیان یحدث إعصار یسحب األسامک إلی الّسامء ثّم تتساقط علی األرض!

2( إن نکتب أهدافنا علی ورقٍة نحصل علی ما نطلب برسعة عجیبة!

3( علینا أن نغتنم کّل فرصٍة نواجهها فی حیاتنا ونستفید منها فی مسیر اإلنتصارة!

4( للکالم آداب یجب علی املتکلّم ان یعمل بها!
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22- عیِّن الخطأ فی عدد األسامء املبنّیة:

2( الشمس مضیئة بذاتها فهی مصدر هذه الحرارة!: ثالثة1(  کیف یمکن لنا الجلوس جنبکم فی هذا الصف؟: أربعة

4( متی تغرب الشمس فإننا نجلس فی الحدیقة!: واحد3( أسال الله تعالی أن ینبهنی لذکره فی أوقات الغفلة!: اثنان

23- عّین »تنفع« َوَصَف نکرًة:

2( أحّب أن أُطالِع کّل املجاّلت الّتی تنفعنا فی مجال موضوعاتها! 1(  کلُّ مجلٍّة تنفعنا فی مجال موضوعاتها! 

4( یشرتی لنا أبی کّل مجلٍّة علمیّة تنفعنا فی مجال موضوعاتها! 3( کّل مجلٍّة نقرأها تنفعنا فی مجال موضوعاتها! 

24- فی أی جواٍب جاء املفعول قبل الفاعل؟

2( کان اإلعصار شدیداً و یسَحب األشیاء إلی الّسامء بقّوٍة.1( ساعدتنی املدرسة فی تعلم املهارات الجدیدة هذه السنة.

4( َحّولت املصابیح ظالم الشارع إلی نهاٍر مضیء لیالً.3( طالعنا قّصة رائعًة عن الحرباء و عجائب خلق الله.

25- عّین عبارًة لیست  فیها صفٌة:

2( رأیُت منلًة فی طریقی تَجَمع الطعام لِفصل الّشتاء! 1( علی اإلنسان أن یقوم بواجباته الدینیّة حتّی تقبل ِمنه! 

4( فی العامل ارسارٌ فیحاِوُل اإلنساُن أن یَکتشفها! 3( تَنتِشُ الّصحف و املجاّلت العلمیّة فی بالدنا کّل أیام االسبوع! 

26- عّین الوصف جملًة:

2( اإلنسان املؤمن یحّب أعامل الخیر و یعمل بها! 1(  رشح الطالب یتقّدم فی الدروس بفضل تعبه! 

4( فی مدرستنا أشجار تسقط أوراقها علی األرض! 3( أفضل الّناس من هو عاقل ألنّه یستفید من عقله! 

27- فی أیِّ عبارٍة ماجاءت جملٌة تَِصُف نکرٌة قبلَها؟

2( اُِصبُت مِبَرٍَض فَلَم أَذَهب إلی املدرسِة َسبََع أیّاٍم! ٌة!   تی َشجرٌة لَها ُمواصفاٌت خاصَّ 1( قَد تَنمو فی َحدیقَّ

4( هؤالِء فاّلحوَن أرسَعوا نحَو األشجاِر ملّا َسِمعوا أصواتاً عجیبًه! رِس!  فَّ تِلمیذین َمشاِغبیِن الیَستَمعاِن إلَی الدَّ 3(رأیُت فی الصَّ

28- عّین جملة تصف املفعول:

2( نُرید أن نَِصَف لکم حفلة علمیًة لَن ننساها اَبداً! 1(  یحمل النفط بالّناقالت الکبیرة الّتی تسیُر فی املُحیطات! 

4( اِشرَتَت اُّمی محفظًة جدیدًة حتّی تََضَع نقودها فیها! 3( للمؤِمن اخالٌق حسنٌة َوَهبَها الله تعالی له! 

29- فی أی عبارٍة جاءت الصفُة و املضاف إلیه معاً؟

2( اُِمر املُسلمون ِبتَعلم العربیِة لکتابَِة رسائِلِهم العلمیة!1( العربیُة هی ِجرس التواصل بَیَن املُسلمین فی العالَم!

4( یَِجُب َعلی اإلنساِن اإلجتناب َعِن الِکذِب فی کل األحواِل!3( کاَن العلامُء اإلیرانیوَن یستخدموَن اللغة العربیة للکتابِة!

30- عّین ما فیه جملٌة تَِصف الخرب:

2( ال یکون شخٌص مل یَنظر فی عواقب أعامله ناجحاً!1( إذا ظََهَر لک عیٌب ِمن إنساٍن فال تَشحه للّناس!

4( لیس اإلسالم دیناً ال یَهتم باألمور اإلجتامعیّة!3( ما أشار الرّجل إلی کالٍم یُسبّب أذی اآلخرین!

31- عّیِن املفعوَل موصوفاً ِبالجملِة:

فِر یُعجبنی جاملُها! 2( صباَح الیوِم إشرتیُت کتاباً مفیداً و طالعتُه رسیعاً!1( شاهدُت َمناِظر فی طریِق السَّ

َف رأیُت التَّالمیَذ یُطالعوَن دروَسهم ِجّداً!3( اُفتُِّش َعن ُمعجٍم یُساِعُدنی فی فَهِم النُُّصوِص العربیِّة! 4( ملّا دخلُت الصَّ

32- عیِّن عبارة ما جاءت فیها الصفة:

2( بَحثَْت زینْب عن مقالٍة علمیٍّة حول طرق تقویة الذاکرة. 1( )یرَضب الله األمثاَل لِلّناس و اللُه ِبُکل شیء علیم( 

4( بعَد َسنواٍت تََخرََّج َصدیقی من الجامعة بدرجٍة عالیٍة. 3( أنا العب ممتاز نشیط فی کرة القدم یا زمیلی! 
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33- عیِّن ما لیست فیه جملة وصیفة:

2( استلمت کتاباً من املکتبة الّتی تقع فوق مدرستنا.1( إلهنا إله سّخر لنا ما فی الساموات و األرض.

4( لکم درس فی هذا الکتاب یبیّن أسلوب الوصف!3( کان األطفال یلعبون فی یوم ینزل فیه املطر.

34- کم فعالً مبنّیاً و کم اسامً معرباً فی اآلیة الرّشیفة الّتالیة علی حسب الرتتیب؟ )ُقْل سیروا فی األرِض َفانْظُروا کیف بَدأ الَخلَْق(

4( أربعة – ثالثة3( اِثنان – أربعة2( ثالثة – ثالثة1( أربعة – اِثنان

35- عیِّن املبتدأ لیس لَُه مضاف إلیه أو صفة:

یَُّة لِلَْقَمِر تتجلِّی فی ِبدایَِة اللَّیِل!1( ساحُة املَْدرَسِة َمملوَءة ِبالتَّالمیِذ الْحِتفاِل یَوِم املَُعلِِّم! ُة الِفضِّ 2( األِشعَّ

4( النََّدُم َعلَی الّسکوِت َخیْر ِمن الّنَدِم َعلَی الَکالِم!3( َسْفرَتُنا الِعلمیَُّة کانَْت ُمفیَدًة ِجّداً!

36- عیِّن الخرب جملة فعلّیة:

ُضُه ِبتَْحِریِک رأِسها!1( أولئَک النِّساَء یَْذَهنْبَ إلی الّسوِق لِشاِء املاَلِبِس! 2( فی َعیِْن البوَمِة نَْقصٌ تُعوِّ

4( البَطُّ طائِر یَعیُش فی الرَبِّ َو املاِء!3( هِذِه ُصَور اِلْتََقطْناها فی قَْریٍَة َجمیلٍَة!

37- عّین ما فیه توصیف للنکرة )الجملة الوصفّیة(:

2( إن تزرعن فی املجتمع خیراً تشاهدن نتائجه! 1(  رضبُت لکم مثالً رائعاً فاستمعوا إلیه بدقَة! 

4( رّب إنّی أعوذبک من قلوب ُملئت بالحرام! 3( کلاّم أراد الرجل أن یرتکب ذنباً اِمتنع عنه! 

38- عیِّن عبارة فیها جملتان اسمّیتان:

2( الکالم ینفع قلیله و یقتل کثیره!1( الشمس جذوتها مستعرة!

4( طاق کرسی أشهر قصور امللوک الساسانیّین!3( من أنواع نزول املاء من السامء الثلج!

39- عّین جملة جاءت لتوضیح نکرة:

2( جعل الله لنا فی الدنیا مشاکل کثیرة حتّی یُربینا! 1( اُفتّش عن کتابٍ لکّننی ال أجده!  

4( التوجد سیّارٌة تنقلنا إلی الجامعة الیوم! 3( بعث الله أنبیاء للناس فعصی کثیر منهم األنبیا! 

40- عیِّن املبتداً موصوفاً:

2( أنوف الدالفین الذکیّة سالح حاد یقدر علی قتل أعداءها!1( أربعة تالمیذ فی االصطفاف الصباحّی واقفوان خارج الصفوف!

4( من بین أیّام السنة العطلة الصیفیّة أحّب األیّام إلی الطالب!3( من الثامنة صباحاً إلی الرابعة بعد الظهر دوام اإلدارات الحکومیّة!

41- عّین الجملة تَِصُف إسامً نکرة:

1( من مزایا الجسم القوّی أنّه یَجِذُب غذاًء مناسباً لنفسه. 

2( أجلََس املعلّم کّل واحد مهم فی زاویة من القاعة لِیَُفرَّقَهم.

َنِة القادمة تنمو تلک الجوزة و تصیُر شجرًة. 3( فی السَّ

4( جاء رجٌل إلی الّنبی )ص( فقال: َعلَّمنی ُخلقاً یَجَمُع لی خیر الدنیا و االخرة.

42- عیِّن الفاعل مضافاً:

2( إّن الخّفاش من حیوانات لبونة ترضع صغارها علی األشجار!1( اللوحات التحذیریّة تحّذر الناس العابرین من الوقوف هنا!

4( یسحب إعصار األسامک إلی السامء فی أمریکا الوسطی!3( فی إصفهان عامرات أثریّة سّجلتها قبل سنوات منظّمة الیونسکو!

43- عیِّن جملٌة جاءت لتوضیح ما قبلها:

2( علی الطالب أَن یتواضع ملن علّمه و یحاول أن یستمع إلیه بدقّة. 1( تبادل املفردات بین اللغات یجعلها غنیّة. 

4( تخلّص الرجل من مشکلة ال یعرف حلّها لها من قبل. 3( امتنع الرجل الکثیر املعاصی عن الذنوب لوفائه بالعهد. 
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44- عیِّن املبتدأ مثّنی:

ُر و اللُه یَُدبُِّر!1( نِسیاُن نِْعَمة ال مُتَْنُح لِلَْجمیعِ! 2( اإلِنساُن یَُقدِّ

4( اإلْحساُن إلی الّناِس ِمن أفَْضِل األُموِر!3( األَخواِن ساَعدا أباُهام فی ِزراَعِة األرِْض!

45-  عّین الّصفة یختلف  نوعها:

2( شاهدُت التاّلمیذ یلعبون فی امللعب الکبیر مع أصدقائهم! 1(  قرأنا اآلراء املتعّددة فی هذا املوضوع فنفّکر فیه! 

4( أبی ُمزارع یَجتهد دامئاً و ال یرضی بأن یرتک هذه القریة! 3( هذا هو التّلمیذ الّناجح یَمشی و  یَضحک مع بقیّة التالمیذ! 

46- عیِّن الفعل املعرب:

ُق کالَم العاقل الصادق.1( ارِشبی من هذا املاء. 4( النساُء یشرتکَن فی الحفلة.3( أغلََق العاّمُل باَب املصنعِ.2( اَُصدِّ

47- عّین املفعول موصوفاً بالجملة:

2( رأیُت فی الّساحة بنتاً متشی برسعة! 1(  یُعجبنی عیٌد یفرح فیه الُفقراء!  

4( سافرنا إلی مدینة شاهدنا صورتها فی التّلفزیون! 3( عاملٌ یُنتفع بعلمه خیٌر من الف عابٍد! 

48- عّین الفعل الّذی یصف الّنکرة:

2( علیک أن التتکلّم فی شیء لیس لک به علم! 1(  ُزرُت فی املَتحف آثاراً أکرث من مائة رّساٍم!  

4( ال تقٛف ما لیَس لَک به علٌم! 3( أتقی الّناِس َمن قال الحّق فی ما  له أو علیه! 

49- عیَّن کلمه »کبیرة« لیست  صفه: 

2( صفوف مدرستنا الکبیرة مملوءه بالتالمیذ! 1( سّجلنا أسامءنا فی مدرسة لها ساحة کبیرة جّداً!

4( قاعة مدرستنا کبیرة ولکن اآلن لیس فیها مکان للجلوس! 3( إّن الجیوش مجموعة کبیرة من الجنود للدفاع عن الوطن! 

50- عیَّن ما لیس فیه املفعول )املفعول به(: 

2( علی کّل الناس أن یتعایشوا مع بعضهم تعایشاً سلمیّاً!1( »یرید أن یُخرجکم من أرضکم فامذا تأمرون« 

4( إّن الله أمرنی مبداراة الناس کام أنا أُمرت بإقامة الفرائض!3( إنّه حیوان ذکی یحّب مساعدة اإلنسان! 

51- عّین الوصف یختلف  عن الباقی:

2( کُن فی الّشدائد کجزیرٍة الیکون البحُر قادراً أن یَبلعها! لوها إلی  فرٍص ذهبیّة!  1(  اِغتنموا الفرَص القلیلة و بَدِّ

4( کانت سیّارتُنا معطّلة فجعلتُها فی موقف تصلیح السیّارات ملدة  اُسبوع واحد! 3( آثارنا التاریخیّة فخرنا و هی من أهّم االّثار الّتی ُسّجلت فی ذاکرتنا! 

52- عیَّن عبارت فیها فاعل: 

2( یضّم هذا الکتاب الکلامت الفارسیة املعّربة!1( تغییر العادات القدیمة بحاجة إلی زمن کثیر!

4( البن مقّفع دور هاّم فی العالقات بین اللغتین العربیّه و الفارسیّه! 3( بعد نزول األمطار أصبحت األرض مخرّضة!

53- عین ما لیس  فیه فعٌل یصف ما قبله:

2( التَرفع صوتَک بأّی دلیل عندما تتکلّم مع اُّمک! 1(  للحرباء عیٌن تَدور کّل اِتّجاه تُریده! 

4( ألَّف کتاٌب عظیم یُحصی مدننا الجّذابة للّسیاحة! م لقامن مواعظ قیّمة یشیر القرآن إلیها!  3( یُقدَّ

54- »التجارب الکثیرة الّتی اکتسبتها طول حیاتی تفیدنی فی مواصلة طریقی نحو التقّدم!« عیِّن الخرب فی العبارة )حسب الرتجمة(:

2( الکثیرة1( تفید

4( الّتی3( اکتسبت
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55- فی أّی عبارة ما جاء  موصوف بالجملة:

2( من یکن فی کالمه کذباً یحّقر نفسه أمام الّناس! 1(  الَسبّورة لوح أمام الطاّلب یُکتب علیه! 

4( لِنحّدث بکالم نرجو تصدیقه! 3( أعوذ بالله من قائلین ال یفعلون ما یقولون! 

56- عیِّن الصحیح فی تعیین الخرب )حسب الرتجمة و القواعد(:

2( عباد الله املخلصون یعبدونه دون الطمع فی الجّنة!: املخلصون 1( الندم علی السکوت خیر من الندم علی الکالم!: علی السکوت 

4( علی الله املؤمنون یتوکّلون فی شدائد الدهر!: یتوکّلون 3( فی الغضب آثار سلبیّة رمّبا ال تُعّوض أبداً!: آثار 

57- عّین ما لیس فیه نعت:

2( نرید فی الحفلة أن نکرّم شخصیّة لها مقام عظیم بیننا! 1( کان مساکین املدینة مستمعین الی کالم القاضی! 

4( لیلة االمتحان قرأت دروساً عدیدة بصعوبٍة! 3( أرسلتنی دائرة الرتبیة و التعلیم مرّة اُخری لتفتیش االوراق! 

58- عّین ما لیس فیه نعت:

2( و کانوا یرمون کرة مملوءة بالرّتاب و املاء! 1(  کان األطفال یلعبون یوماً ینزل املطر فیه! 

4( و األطفال کلّهم کانوا فرحین بهذا اللّعب! 3( فجأة وقعت الکرة فوق شجرة کانت فی الشارع! 

59- عّین ما یشتمُل علی جملٍة تِصُف نِکرًة:

2( َمن َوَعظ أصِدقاَءه دامئاً فقَد َمَودَّتَهم. لوا ُصعوباِت الحیاِة ِبَشهاَمٍة َسَنواٍت طویلًة.  1(  هؤالِء الناُس تَحمَّ

4( رأیُت عامالً فی املَعَمِل یَجتَِهُد فی َعَملِه ِجّداً. خوِل.  3( اِنتَظَر الّشابُّ َخلَف الباِب و طَلََب إذناً للدُّ

60- عین ضمیر »نا« مفعوالً:

2( أخرجنا درراً جمیلة من الخلیج الفارسّی!1( جلسنا تحت شجرة کانت لها غصون خرضة!

4( شاهدنا مئات املصابیح الکهربائیّة فی عمق املحیط!3( أمرنا الله بتجّنب ما فیه مفسدة!

61- عّین الجملة بعد النکرة )الجملة الوصفیة(:

2( »أرسلنا إلی فرعوَن رسوالً فَعصی فرعوُن الرسوَل« 1(  مباراُة کرة القدم أعجبِت الحّضاَر فی امللعب! 

4( أردُت تَقّدماً فی تعلّم العلوم العربیة لِمعرفة مفاهیم القرآن! ل املدیُر فی موضوع یجلُب له مشاکل کثیرٌة!  3( تدخَّ

62- عین املفعول مقدماً علی الفاعل:

2( ساعدت صدیقی فی حّل متارین الفیزیاء!1( تحّرک البومة رأسها دون تحّرک جمسها!

4( ما قسم الله للعباد شیئاً أفضل من العقل!3( شاهدک املدیر عندما کنت فی املکتبة!

63- عّین الصحیح فی تشکیل جملٍة تَِصُف نکرًة:

اُِحبُّ فلامً .......... الّناَس.

4( أن یَُفرَِّح 3( یَُفرِّحُ  2( و یَُفرِّحُ  1(یَفَرُح  

64- انتخب للفراغ کلمة حّتی یکون الخرب جملة فعلّیة: »هؤالء .................... یستمعن إلی القرآن عند قراءته!«

4( النساء3( الرجال2( نساء1( رجال

65- عّین الجملة بعد النکرة )الجملة الوصفیة(:

2( اِشرتیت معجوَن أسناٍن و خرجُت من الصیدلیة! 1(  دخلت املمرّضة مستوصفاً کاَن جدیداً!  

4( هیأت األّم مائدة طعاٍم ألوالدها صباحاً! 3( هذا املضیق مملوٌء بأحجاٍر کثیرٍة! 
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55- فی أّی عبارة ما جاء  موصوف بالجملة:

2( من یکن فی کالمه کذباً یحّقر نفسه أمام الّناس! 1(  الَسبّورة لوح أمام الطاّلب یُکتب علیه! 

4( لِنحّدث بکالم نرجو تصدیقه! 3( أعوذ بالله من قائلین ال یفعلون ما یقولون! 

56- عیِّن الصحیح فی تعیین الخرب )حسب الرتجمة و القواعد(:

2( عباد الله املخلصون یعبدونه دون الطمع فی الجّنة!: املخلصون 1( الندم علی السکوت خیر من الندم علی الکالم!: علی السکوت 

4( علی الله املؤمنون یتوکّلون فی شدائد الدهر!: یتوکّلون 3( فی الغضب آثار سلبیّة رمّبا ال تُعّوض أبداً!: آثار 

57- عّین ما لیس فیه نعت:

2( نرید فی الحفلة أن نکرّم شخصیّة لها مقام عظیم بیننا! 1( کان مساکین املدینة مستمعین الی کالم القاضی! 
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2( و کانوا یرمون کرة مملوءة بالرّتاب و املاء! 1(  کان األطفال یلعبون یوماً ینزل املطر فیه! 

4( و األطفال کلّهم کانوا فرحین بهذا اللّعب! 3( فجأة وقعت الکرة فوق شجرة کانت فی الشارع! 
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2( أخرجنا درراً جمیلة من الخلیج الفارسّی!1( جلسنا تحت شجرة کانت لها غصون خرضة!
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65- عّین الجملة بعد النکرة )الجملة الوصفیة(:

2( اِشرتیت معجوَن أسناٍن و خرجُت من الصیدلیة! 1(  دخلت املمرّضة مستوصفاً کاَن جدیداً!  
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66- عیِّن املبتدأ مضافاً:

2( الجلیس الصالح خیر من الوحدة!1( جامل املرء فصاحة لسانه!

4( نوم علی علم خیر من صالة علی جهل!3( الحرباء ذات عیون متحرّکة!

67- ما هو املحّل اإلعرابّی للکلامت املعّینة فی هذه العبارة؟ »عین البومة ال تتحرّک و لکّنها تعّوض هذا النقص بتحریک رأسها فی کّل جهة!«

2( فاعل – مفعول – خرب1( خرب – فاعل – مضاف إلیه

4( خرب – فاعل – صفة3( خرب – مفعول – مضاف إلیه

68- عین الجملة الوصفیة:

2( ما القرآن إالّ هاٍد یهدینا إلی سبیل الحق! 1(  اِّن املخطئین فی غفلة و هم الیعلمون! 

4( فی الجنب عاٌر فاجتنبه  الِنّکَ  التنجو به  من خطرات الدنیا! 3( من یقتل مظلوما فقد جعل الله لولیّه سلطاناً! 

69- عّین العبارة الّتی فیها الخرب موصوفاً و لیس مضافاً!

2( لنا زمیل ذکّی قفز من الّصّف األّول إلی الّصّف الثّالث! 1( البطریق )پنگوئن( طائر مائّی یعیش فوق جبال ثلجیّة! 

4( إحدی موظّفة مستشفی بلدنا أختی الّصالحة! 3( فضل العامل علی غیره کفضل الّنبّی علی اُّمته! 

70- عّین ما لیس فیه جملة تَِصُف نکرًة:

2( تََعلَّمنا درساً لَن ننساه أبداً! 1(  فی أیِّ طریق َوقََع هذا الحادُث! 

4( نحُن عاملوَن نعمُل فی هذا املعمل! 3( ال توجُد سیّارًة تنقلُنا إلی الجامعة!  

»! 71- کم مضاف الیه یوجد فی هذه العبارة ؟ »الِعلُم أصُل کّل خیٍر َو الَجهُل أصُل کُّل رشٍّ

4( خمسة3( أربعة2( ثالثة1( إثنان

72- عّین الجملة الوصفیة تصف الفاعل:

2( عصفت ریاح شدیدة و ُخرَِّب بیٌت اشرتیناه فی  السیّنة املاضیة! 1(  أجُد برنامجاً یساعدنی علی تعلّم العربیّة! 

4( للکالم  آداٌب یجُب علی املتکلّم أن یعمل بها! 3( یعجبنی استاٌذ یدرّس بطُرُق مبتکرة! 

73- عیِّن الجملة فعلیة فقط:

2( تعلم معلمنا الحاذِق ینَفع کُل الطالب فی صفنا!1( تفّکر املؤمن فی املخلوقات و فی نفسه عبادُة!

4( تحّول ظلامُت البحار إلی الَنهار بالبکتیریا املضیئة!3( تقاعد موظِّف اإلدارة یؤدی إلی استخدام شاب!

74- عیِّن الّنعت )الّصفة( لیس مجروراً:

2( اِشرتیُت املالبس النسائیّة من سوق الّنجف!1( یُحمل النِّفظ بالّناقالت الکبیرة إلی خارج البالد!

4( البومة تَسُکن فی األماکن املرتوکة وحیدًة!3( هل تعلم أنَّ البالد مجموعة من املُُدن الکثیرة؟!

75- عّین ما لیس فیه فعٌل یَصف ما قبله:

2( علیک أن ال تتدّخل فی موضوع یُعرّض نفسک للتَُّهم! 1( قُلُت لالُستاد: الیوم علَّمتَنی درساً لَن أنساه أبداً! 

4( للُغراب لغة عاّمة أیضاً حینام یرحل إلی مکان آخر یستفید منها! 3( هذا خیُر کالم یَنِطقه ألنّه یُهّدئنی و یَمنُحنی الطّاقة! 

76- عیِّن الجملة التصف الفاعل:

2( تَنمو فی هذه الجزیرة شجرة یبلغ ارتفاعها مئة مرت!1( الکتاب صدیقٌ ینقذک من مصیبة الجهالة!

4( نادی التالمیَذ رجل کان وقف جنب الباب!3( یساعدنی شخص فی عمٍل أعتمد علیه اعتامداً!
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77- میِّز ما لیس فیه االسم املبنّی:

2( إّن الناس یحتفل بهذا الیوم فی الهندوراس.1( األسامُک تتعلّق مبیاه املحیط الّذی یبعد کثیراً عن محّل سقوطها.

4( تستطیع الحرباء أن تدیر عینیها فی اتّجاهات مختلفة.3( الینتفع أحد بنقاط الخالف و العدوان.

78- عین الجملة التی لیست وصفیة:

2( تعلّم التلمیذ درساً الیوم ال ینساه أبداً! 1( إستمع الّدرَس إستامعاً یشّجع املعلم علی التدریس! 

4( وجدت صدیقاً یساعدنی فی الدروس! 3( شاهدت املعلّمة تلمیذاً تضحک علیه! 

79- عّین املفعول جمع الّتکسیر:

2( َمن َزَرَع الُعدوان َحَصد الُخرسان! 1( إذا َملََک األراِذل َهلََک األفاِضل! 

4( املحافظات الّشاملیّة متتلک العامرات الخشبیّة! 3( بعض الحیوانات تَعرف بغریزتها األعشاب الطّبّیّة! 

80- عیِّن ما فیه صفتان:

2( للقمر أشّعة فّضیّة تخلب القلوب حّقاً! 1( إّن العاقل ال یتدّخل فی موضوع یعرّضه للتهم! 

4( وافق األستاذ أن یؤّجل االمتحان للطالب ملّدة أسبوع واحد! 3( عصفت ریاح شدیدة فّخربت بیوتاً جنب الشاطئ! 

81- عّین الخرب لیس اسامً ُمعرباً:

2( هذه نِعمةٌ ُمنهمرة أنَعَمها اللّه! 1( )إّن اللَّه علی کّل شیٍء قدیرٌ( 

4( هؤالء الطّیّاروَن نَزلوا ِمن طائراتهم الحربیّة! 3( کأّن األولیاء حارضوَن فی مهرجان املدرسة! 

82- عین العبارة التی لیست فیها الجملة الوصفیة:

2( ال تستش الکّذاب فإنّه کالرساب یقرّب علیک البعید! 1(  شاهد الصیاد سنجاباً یقفز من شجرة الی شجرة!  

4( وجدت برنامجاً فی الصباح یساعدنی علی تعلّم العربیة! 3( الکتاب صدیق ینقذک من مصیبة الجهل! 

83- عین ما یختلف فیه نوع الخرب:

1( کّل طالبٍة تُطالع جیّداً ناجحةٌ فی اإلمتحان!  2( هذه الطّالبة تُطالع جیّداً لإلمتحان!

3( تلک شجرةٌ تَْنمو فی املناطق اإلستوانیّة!  4( مقصدنا فی الحیاة الّدنیا التّقرّب إلی اللّه فقط!

84- عّین الجملة الوصفّیة:

2( رأی محّمد الدموع التی تتساقَُط من أعینهم فسال منهم... . 1( أنّها تُطلُِق قطرات املاء ِمن فمها إلی الهواء بقّوٍة تُشِبُه إطالق السهم. 

4( نادیُت فاطمة فی املکتبة تذهب إلی باب ا لقاعة. 3( شاَهدوا لیالً مثل املصابیح الکهربائیّة ذات الواٍن متعّددة. 

85- عّین ما لیس فیه اسم مبنّی:

2( القطب الّشاملّی یَتشّکل ِمن هذه املیاه املنجدة! 1( علی کّل الّناس أن یَتعایشوا مع بعضهم تعایشاً سلمیّاً! 

4( أعطی إبراهیم علیّاً کتاب املحادثة باللّغة العربیّة! 3( إلی متی تُرید تغّفَل َعن اللّه و ال تستیقظ؟ 

86- عّین الخطأ حول کلامت العبارة الّتالیة: »وزن بعض الحیوانات یَبلغ ِضعَفی وزن اإلنسان البالغ!«

4( اإلنسان: مضاف إلیه 3( ِضعَفی: مفعول  1( وزن )أّول(: فاعل    2( یَبلغ: خرب 

87- عین ما لیس فيه نعت ؟  

2( عرفت الخنساء من عیون ناقل الخرب أَنَّ أوالدها قد أُستشهدوا! 1(  کاَن الفارابی عاملاً یطالع ُ يف ضوء قندیل الُحراس! 

4( نَـزََل الـرّاکبوَن ِمـن سیـّارتـِهم الرسیـعِة اِلستقبال املـُقاتلین! 3( حملُت أَبی املریض علی ظهری إلی املُستشفی! 
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88- عي العبارة التي ماجاء فيها الجملة الوصفية:

2( اصبح املنظر جميالً رائعاً يخلب القلوب! 1( انه حیواٌن شاعٌر يعشق الجامل! 

4( وضعت عىل االرض سالحاً أخذته لصيد األسامک! 3( انظر اىل قرونه الجميلة التي ظهرت كالفضة! 

89- عّین الجملة الفعلّیة :

2( ُحسُن االدب یَسرُتُ قُبح النَّسب! 1( أَحبُّ عباد الله إلی الله   أنَفُعهم لعباده! 

4( َسیُّد القوم خادمهم فی الّسفر! 3( عداوة العاقل خیٌر من صداقة الجاهل! 

90- عّین ما فیه النعت أکرث:

2( ما عرفته و قلت له: »الحّجاج« أظلم الّناس! 1(  خرجت  للتنزّه فی یوم کان هواؤه جیّداً! 

4( فی أیّام متوالیة سافرت إلی خارج مدینتی الصغیرة! 3( رأیت »الحّجاج« الظّامل مل یَُر مثله فی الظلم! 

91- عّي املبتدأ يف العبارات التالية:

2( صوت الغراب الغريب لتحذير الحيوانات! 1( رب؛ إىل أي بلد سيسافر أيب هذا األسبوع! 

4( أال تعيش الحيوانات املائية عىل السواحل! 3( يف ظالم البحر نجد أسامکاً مضيئة! 

92- عّین ما فیه جملة تصف نکرة:

2( جامعة من األطفال یلعبون فرحین فی هذه الحدیقة! 1(  کّل شیٍء یرخص إذا کرث إاّل اإلدب، فإنّه إذا کرث غال! 

4( من رأی منکم أحداً یدعو إلی التفرقة، فهو عمیل العدّو! 3( من یسّجل هدفاً یذهب إلی الّنهائّی! 

93- ما هو الخرب فی العبادة التالیة؟  »عباُد اللِه الّصالحون فی صالتهم خاشعون.«

4( خاشعون 3( فی صالتهم  1( الله   2( الّصالحون 

94- عّي املفعول موصوفاً بالجملة:

2( قد يأكل التّمساح فريسة أكرب من فمه! نت خلقي!  1( أشكرك يا ريّب بأن حسَّ

4( أتعرف طّائرا ينقر جذوع األشجار لُصنع العّش! ل هدفك و اذهب إليه بقّوة و إرادة!  3( سجِّ

95- عّي النعت جملة: 

2( شاَرَک طاّلبٌ يتحّدثون باللّغة العربيّة يف الّندوة! 1( نزل الطّائر عىل شجرٍة يحمل الطعام! 

4( يل هذه القطّة فلها عيون زرقاء! 3( ذلك الكتاب الّذي ال ريب فيه هدى! 

96- عّي ما فيه توصيف للنكرة )الجملة الوصفية(:

2( الكعبة الّشيفة بناء مقّدس بناه » إبراهيم عليه الّسالم«!  1( اُحّب أن أزوَر »حامداً« و هو غائٌب عّنا ُمنذ سنة! 

4( ارُسة »صادق« ما عرفت » منصوراً« كان يشتغل يف املزرعة معه! 3( ُعرف »حافظ« عارفاً و هو قد استفاد من لغة القرآن يف أبياته!  

97- عّي جملًة فعلّيًة تَصف اسم النكرة:

2( ظَهر غيم أسود ىف الّسامء! 1( َصنع باَب بيتي حّداد ماهر! 

4( هيّأت االُّم للفرخ طعاماً ثُّم ذهبْت! 3( هذه جبال َسببّت تغيرَي مسريي! 

98- عّین الجملة الفعلیة :

3( کیف حالک؟  4( مرارة الدنیا حالوة اآلخرة! 1( این تَذهبون؟  2( این الکتاب؟ 
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99- عّین ماجاءت الجملة التی تصف نکرًة:

2( ُسِئّل النبّی )ص(: أّی املال خیٌر؟ قال زرٌع زرَعَه صاحبُه! 1(  أَمرَنی ربّی مبداراة الّناِس کام أَمرَنی بأداء الفرائض! 

4( الشجرُة الخانقُة شجرٌة تنمو فی الغابات االستوائیّة! 3( عاملٌ یُنتََفُع بعلمه خیٌر من الف عابٍد! 

100- »إّن أخی أحقُّ مّنی برحمة الله ألنّه یتکفل معاش ارُستنا بدون مساعدة اآلخرین!« کم جملة فعلیة فی العبارة ؟

3( ثالثة  4( کل الجمالت إسمیٌة 1( واحدة   2( اثنتان 

101- عّین ما مل تأت الجملة بعد الّنکرة؟

2( إّن ألبی اخالقاً ال نجدها عنده غیر من أصدقائه! 1(  کتَب مقالًة کشفُت فیها عن کثیٍر من املوضوعات! 

4( حرضنا فی جلسة تُدرّس فیها موضوعات مختلفة! 3( إنَّ  لِمدرسة نافذٌة ُمشفة علی البستان! 

102- عّین الخرب فی هذه الجملة : » سیُد القوم خادُمهم فی الّسفر« :

4(خادُمهُم 3( فی السفر  2( خادمُ  1( القومِ 

103- عّین اسم الفاعل موصوفاً:

2( تنمو الشجرة الخانقة فی بعض الغابات االستوائیّة! 1(  شعراء اإلیرانیّین قد أنشدوا أبیاتاً عن الحّب!  

4( اندفع مجاهدون إلی ساحات القتاب اشتهروا بالشجاعة! 3( ینقذک الصدیق الوفّی من شدائد تحدث الک!  

104- عي الوصف جملة: 

2( مازالت أحاسيسنا الثّوريّة متوج يف قلوب جامهرينا املسلمة!  1( كّل ذلك بفضل العلامء الّذين ُوهبوا املقدرة و الّذكاء! 

4( هبط طائران عىل غصن الّشجرة أجنحتهام منكرسة! 3( إن زلّت عنه قدٌم فقد ثبتت له اُخرى! 

105- عّي العبارة التي تُوَجد فيها الصفة أكرث:

2( الّششُف قطعةٌ قامٍش جميل تُوَضُع عىل الرّسير! 1( املِسُك ِعطٌر رائع يُتََّخُذ من نوٍع مَن الِغزالِن! 

4( اِْشتَّقوا كلامٍت أُخَرى، مثُل "كنز" من كلمة "گنج" الفارسيِّة! 3( كلامٌت فارسيّة دخلت اللغة العربيّة تغرّيْت أصواتها! 

106- عّي جملة تَِصُف إسامً:

موا ألنفسكم من خريٍ تجدوه عند الله! 2(  ما تَُقدِّ 1( نحن نجتهُد كثرياً لِننجح يف أعاملِنا! 

4( كتَب التالميذ رسائالً تتحّدُث عن الّسامء و األفالک! 3( إن ال يقبل اإلنسان مشاكَل ال يصْل إىل أهدافه! 

107- عّین جملة تصف نكرة:

2( شاهدت التالميذ أمس يف مكتبة يطالعون بجّد! 1( هذه قّصة قصرية و تبنّي لنا عاقبة الكذب! 

4( من يحاول يف أموره كثرياً يصل إىل ما يريده! 3( سافرت إىل قرية يف األسبوع املايض كانت لها بيوت خشبيّة! 

108- عّین الجملة الّتی لیست اسمیة ؟

2( بعض الّناس یعلمون کثیراً و یقبلون من الکالم فی حیاتهم الیومیّة! 1( بجهد علامئنا الکبار فی کّل املجاالت ستُکتشف أرسار الکائنات! 

4(هذه املقالة الّتی طالعتها غنیّة بعناوین علمیّة و بدیعة! 3( التوکّل علی الله یوصل االنسان إلی أهدافه إن شاء الله! 

109- عّین ما لیس فیه جملة فعلّیة :

2( الغزال و االسد یرُسعان الی إمام! 1( فی املسابقة بین االسد و غزال سینجح الغزال! 

4( و الحیاة أهّم من الطعام للجمیع! 3( الغزال یهرب للحیاة و االسد یهرب للطعام! 
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99- عّین ماجاءت الجملة التی تصف نکرًة:

2( ُسِئّل النبّی )ص(: أّی املال خیٌر؟ قال زرٌع زرَعَه صاحبُه! 1(  أَمرَنی ربّی مبداراة الّناِس کام أَمرَنی بأداء الفرائض! 

4( الشجرُة الخانقُة شجرٌة تنمو فی الغابات االستوائیّة! 3( عاملٌ یُنتََفُع بعلمه خیٌر من الف عابٍد! 

100- »إّن أخی أحقُّ مّنی برحمة الله ألنّه یتکفل معاش ارُستنا بدون مساعدة اآلخرین!« کم جملة فعلیة فی العبارة ؟
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101- عّین ما مل تأت الجملة بعد الّنکرة؟

2( إّن ألبی اخالقاً ال نجدها عنده غیر من أصدقائه! 1(  کتَب مقالًة کشفُت فیها عن کثیٍر من املوضوعات! 

4( حرضنا فی جلسة تُدرّس فیها موضوعات مختلفة! 3( إنَّ  لِمدرسة نافذٌة ُمشفة علی البستان! 

102- عّین الخرب فی هذه الجملة : » سیُد القوم خادُمهم فی الّسفر« :
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4( اندفع مجاهدون إلی ساحات القتاب اشتهروا بالشجاعة! 3( ینقذک الصدیق الوفّی من شدائد تحدث الک!  

104- عي الوصف جملة: 

2( مازالت أحاسيسنا الثّوريّة متوج يف قلوب جامهرينا املسلمة!  1( كّل ذلك بفضل العلامء الّذين ُوهبوا املقدرة و الّذكاء! 

4( هبط طائران عىل غصن الّشجرة أجنحتهام منكرسة! 3( إن زلّت عنه قدٌم فقد ثبتت له اُخرى! 

105- عّي العبارة التي تُوَجد فيها الصفة أكرث:
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4( اِْشتَّقوا كلامٍت أُخَرى، مثُل "كنز" من كلمة "گنج" الفارسيِّة! 3( كلامٌت فارسيّة دخلت اللغة العربيّة تغرّيْت أصواتها! 
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2( الغزال و االسد یرُسعان الی إمام! 1( فی املسابقة بین االسد و غزال سینجح الغزال! 

4( و الحیاة أهّم من الطعام للجمیع! 3( الغزال یهرب للحیاة و االسد یهرب للطعام! 
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110- عّین الفاعل موصوفاً أو مضافاً:

2( تَُحوِّل األسامُک املُضیئَُة ظاَلَم البَحِر إلّی نَهاٍر ُمضیٍء! 1(  َهل تُعطی الَجوائُز القیّمُة الیَوَم لَِمن هَو أهٌل لِذلَِک؟! 

4( َعلََّم املُدرُِّس التّلمیَذ الناجَح اللّغَة العربیَّة فی الجامعة. 3( لَم تُضِعف هِذِه القضیُّة َعزَمُه، فَقد واَصَل َعملَُه َدووباً! 

111- مّیز الخرب فی العبارة التالیة : » أغلب الحیوانات تلک أیضاً لغة عامة تتفاهم من خاللها بعضها من بعض« :

3( لغة  4( عامة 2( متلکُ  1( الحیوانات 

112- عیِّن ما لیست فیه جملة وصفّیة:

2( شکر الّناس ملکاً أعاَد إلی بالدهم األمَن! 1(  نُشفق علی عامل قد ضاع بین ُجّهال!  

4( شاهدنا مشاهد فی هذا الفلم تُثیر الرعب! 3( تعلّمُت من زمیلٍ أن ال أتکاسل!  

113- عّین ما لیس فیه جملة تصف نکرة :

2( كانت الّسيارة تذهُب برسعٍة ال تُوَصُف! 1( علينا أن نأكَل أطعمًة تَحتاج جسمنا إليها! 

4( يف نواة املاّدة جسٌم مجهوٌل يدور َحول نفسه! 3( فَتَّشُت عنه يف مكتباٍت عديدٍة و أخرياً حصلُت عليه! 

114- عّي العبارة التي ُوِصفت فيها نكرة:

2( ذهبُت إىل مسجٍد برسعٍة و لكن ما سمعُت كالم الخطيب! 1( أنا أحبُّ أخواتنا املجتهدات دامئاً! 

4( سمعْت أصواُت التالميِذ من مسافة بعيدة! 3( وجدنا طُرُقاً مفيدًة تهدينا إىل النَّجاح! 

115- عّین الجملة الفعلیة :

2( نزول القرآن من جانب الله الحّق! 1( إّن الرّب ولّی املؤمنین دامئاً! 

4( وعد الله لنا الجّنة بأعاملنا! 3( وعدة الله حّق فی کل ما هو قوله! 

116- عّین نکرة مل تُوَصف:

2( یَتََجلَّی اتّحاد األَمة اإلسالمیّة فی ُصَوٍر کثیرٍة! 1( یقول العمالء کالماً یَُفرِّق بین صفوف املسلمین! 

4( شاَهدت فی سفری إلی الجنوب مناظر اَعَجبَتنی کثیراً! 3( َمن یُنِفق فی سبیل الله ماالً یُشاِهد جزاء عمله الَحَسن! 

117- عّین الخرب : » املاُل و البنوَن زینُة الحیاة و الدنیا « :

4( الدنیا 3( مال  1( البنونَ  2( زینة 

118- عّین ما فیه »الجملة الوصفیة«:

ل فی آثار خلقها األدباُء األقدمون! 2( تأمَّ 1(  اِشرتی الکتب لتستفیدی منها فی دروِسک!  

4( لیذهب و یرتک البیت الّذی سکن فیه سنین! 3( إنّها باعث الکتب الّتی ما کانت تحتاج إلیها! 

119- عّین الفاعل اسامً ظاهراً :

2( ألقی کل یوم بائع الکتب قرب مدرستنا! 1( سُنواجه فی القادم ما عملنا فی املاضی! 

4( وجدُت الرجال مشغولین مبا یُحبّون! 3( أ ما یستطیع هؤالء أن یطلبوا حّقهم! 

120- عّین جملة تصف اسم نکرة )الجملة الوصفّیة(:

2( بعَد  أن عمل والدی ثالثین عاماً تَقاَعد عن العمل! 1( ال تَسال عن اللئیم حاجة فیزول ماء وجهک!  

4( قُل لی: أّی عقل یُصّدق هذا الکالم العجیب! 3( کُن عضواً فی املجتمع یَنفع الناس بأعامله!  
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121- عّي ما لیست فيه »الجملة بعد النكرة« )الجملة الوصفية(: 

! 2( يف هذه املدرسة صٌف يدرس طاّلبه بجدٍّ 1( ال تعتمد عىل نفٍس تأمرک بالّسوء! 

4( إلهنا إلٌه سّخر الكائنات بقدرته العظيمة! 3( رأيُت الطّفل يف ساحٍة يلعُب! 

122- عي عبارة ما جاءت فيها »جملة بعد النكرة«:

2( إشرتيُت سيارًة جديدًة بالتّقسيط بدون مقّدم! 1( إشرتكُت يف حفلٍة زواٍج انعقدْت يف حديقٍة جميلٍة! 

ُر عنها! 4( قافلة الحضارة ترسُع و هناك أمٌم تتأخَّ 3( ال تذهْب إىل مكاٍن یُواجهک التُّهمة! 

123- عّین الخرب و نوعه : » املؤمن الشجاع الذی یقول الحّق حریص علی تحقیق العدالة « :

4( الذی – شبه جمله 3( حریص – مفرد  1( یقول الحّق – جمله فعلیه    2( الشجاع – جمله اسمیه 

124- أّی عبارة جاءت فیها » مفعول به « :

3( حانت وقت الصالة!  4( إقرتب یوم الُجُمعة! 1( إغتنم وقت دراستک!  2( الیوُم یوم العید! 

125- عّین الوصف جملة:

2( قام اإلیرانیّون بتألیف کتب سّهلت لهم طریقة تعلّم العربیّة و تعلیمها! 1( اللّغة العربیّة لغة عاملیّة فنتعلّمها و نعلّمها! 

4( رأیت الطیور علی شجرة تغنی بصوت جمیل! 3( إن وجدت فی حیاتک صدیقاً وفیّاً فال تفقده أبداً! 

126- عّین الفاعل :» اللّهّم التَجَعْل للشیطان علی عقلی سبیالً «:

4( شیطان 3( أنَت مسترت  2( هو مسترت  1( الله 

127- عّي عبارة ليس فيها توصیف إلسم النكرة:

2( ال أتدّخُل يف موضوعاٍت تَُعرُِّض نفيس للتّهم! ْب صدیقک بلقٍب یکرهه!  1( ال تُلَقِّ

4( ينعقُد يف مدينتنا مهرجان و يشرتُك فيه كثري من الّناس! 3( مقربُة جديّت خري مكاٍن أزورُه أسبوعيّا! 

128- » ينعم اإلنسان اليوم بنعم مختلفة مبا سخر من قوى الطّبيعة ملنافعه!« : عین الصحیح:

2( »مختلفة«: صفت / »الطبيعة«: مضاف اليه 1( »مختلفة«: صفت / »الطبيعة«: صفت 

4( »مختلفة«: مضاف اليه / الطبيعة«: صفت 3( »مختلفة«: مضاف اليه / الطبيعة«: مضاف اليه 

129- عّي الصحيح للفراغ. »أيّام الدراسة من األيّام ..................« :

4( جميلة 3( جميل  1( الجميل    2( الجميلة 

130- عّین ما فیه املوصوف:

2( تلمیذ یدرس دروسه برغبة و رسور ینجح حتامً! 1(  من عالمات املؤمن صرب عنده املصیبة!  

4( جعل الله الرّحمة مئة جزٍء و أمسک کثیرها عنده! 3( سرت الظاّلم املحیط ملّدة تسع ساعات!  

131- عیِّن ما فیه الخرب من نوَعیه: االسم و الجملة:

2( الّدالفیُن عّدوة لسمک الِقرش فحینام تراه تتجّمع حوله و تقتله! ع األسامِک أمٌر مهٌم لإلنسان!  1( َدور الّدالفیِن يف متییز أماکن تجمُّ

4( الّدلفیُن حیواٌن ذکّي و هو یُحّب اإلنسان و مساعدته مهام أمَکن! 3( هذه الحیوانات تُحیِّرنا جّداً يف اُسلوب حیاتها و کرثة جاملها! 
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عربی جامع کنکور انسانی

514

132- عّي العبارة التي ليس فيها النعت و املضاف إليه:

2( رأيت األوالد قد جلسوا تحت شجرة مخرضّة! 1( عطفت ممرّضات املستشفى املشفقات عىل املرىض! 

4( یلبس الناس مالبس شتوية يف هذا الفصل! 3( كانت عندي سّجادة قيِّمة ما وجدت مثلها يف سوق هذه املدينة! 

133- َعیِّن ما لیس فیه النعت:

قت لعظمتک! 2( الهی! ال تُسلَّط النار َعلَی وجوه َحدَّ 1(  قرأُت فی الیَوم الواحد َصحیفة و مجلّة! 

3( یَعبُُد املؤمن رّب العالّمیَن الرحیم! 3( رأیُت املصلّیَن فی مسجٍد یدعون ربّهم! 

134- کم صفة و كم مضاف إليه يف الجملة عىل الرتتيب؟  

» قائد الثّورة العظيم أيقظ املسلمني من نوم الغفلة الّذي كانوا فيه!«

3– 3)4  2 – 2 )3  3– 2 )2  2 – 3)1

135- عّي النعت يختلف عن الباقي:

2( إنتخب عنواناً آَخَر لهذه القضيّة! 1( ال تعتمد عىل الّنفس األّمارة! 

4( شاهدت حامرين سمينني يأكالن العشب! 3( توقّف الغزال يف نقطٍة بعيدٍة يرقب القمر! 

136- أىُّ جملٍة تصُف نكرة: 

2( ملّا َدَخل حجر كبرٌي يف رجل الحامر أحسَّ بأمل شديٍد فتظاَهَر بالَعَرج! المة!  الم يَجلب السَّ 1( إذا دخلَت مكاناً فَسلِّم يف بداية األمر، ألنَّ السَّ

4( كانت اإلمرأة واقفة قُرَب الخيمة مرتبِّصًة و قد غرست خنجرها يف األرض! لوا إىل أّن األرض تتشكَُّل من أجزاء ماّدة قد إنفَجرَت!  3( الفلكيّون توصَّ

137- عّي ما ليس فيه الّصفة أو املضاف إليه:

2( أعطى الله العباد بحواّس لإلستفادة من نَِعِمه! ١( ليت الحّكام الظّاملني يفهمون هذه الحقيقة! 

4( اِجَعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه! 3( سافرنا إىل غابات مازندران الجميلة يف هذه الّسنة! 

138- عّي الّصفة جملة:

ت ساعة اإلمتحان! 2( هناَك جلسة علميَّة فتغريَّ 1( اإلنساُن املؤمن ال يخون يف أماناِت اآلخرين! 

4( إّن للمؤمن أخالقاً َحسَنة أعطاها اللُه تعاىل له! 3( إّن الجريدة اإلسالميّة ال تنش إاّل الحقائَق! 

139- عّین ما فیه جملة وصفّیة:

2( ظهرت أشَعة القمر الجمیلة الّتی تخلب القلوب! 1( یربّی املعلّم الشعب فینشاً منه رجال صالحون! 

4( فی خالل الجبال حدائقٌ تجری فیها األنهار! 3( غابات وطنی جمیلٌة و جباله رائعة! 

140- عّین االسم مضافاً و موصوفاً معاً: 

2( من بین املالبس ذات األلوان املختلفة، األبیض منها أجمل! عنا علی األعامل الحسنة!  1( معلّمنا املُشفق محبوٌب عندنا و یُشجِّ

4( الّصدیق الّصالح مفیٌد لنا و إن کان بعیدا عّنا عادة! 3( حلویّات هذا الحلوايّن لذیذٌة و یبیعها للّناس کّل یوم ! 

141- عّین ما لیس فیه الجملة الوصفّیة:

2( التعتمد علی کالم یجّرک إلی الرّذائل! 1(  إنتش العلامء مقالًة یکتشفون أرسار الفواکه! 

4( و إجتنبوا سیئات أهّمها الغیبُة! 3( شارکوا فی أعامل تقرّب اإلنسان إلی الله! 
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142- عّین الوصف جملة:

1(  مل اُجب علی کثیر من األسئلة فی امتحان اللغة العربیّة و إن کانت سهلة لی! 

2( لقد عانی التلمیذ من صعوبات کثیرة تساعده إلی الوصول إلی أهدافه حقاً!

3( درجات اِمتحان التّلمیذ ضعیفة مع أّن تدریس املدرس الحاذق کان جیّداً!

4( قّدم حاکم املدینة هدیّة مثینة للّشاعر الّذی أنشد قصیدة رائعة!

143- عیِّن الصحیح عن املحّل اإلعرابّی للکلامت املحّددة:

2( الطالب املجّد ال یقرّص فی قراءة دروسه!: خرب 1( اشرتیت حاسوبی من متجر کبیر فی طهران!: مضاف إلیه 

4( )کّل نفس ذائقة املوت(!: خرب 3( تدّل الحیوانات اإلنسان علی الخواّص الطبّیّة للنباتات الرّبیّة!: فاعل 

144- عّین جملة تِصف الَنکرة:

2( أراد شخّص أن یُسبَّ الّذی کان َسبّة! 1(  سافرُت إلی القریة الّتی شاهدُت صورتها فی الحاسوب! 

4( إذا رأیت أستاذاً فأکرِمه! 3( رأیُت ِخصاالً ِمن ذلک الرّجل تُعجبنی جّداً! 

145- عیِّن الخطأ عن املحّل اإلعرابّی للکلامت املعینة:

2( )إّن الله ال یضیع أجر املحسنین(: مضاف إلیه و مجرور1( ال یرَحم الله من ال یرحم الّناس.: فاعل و مرفوع

4( إن الّناس آَمنوا بهذا الّدین الحنیف.: صفة و مجرور بالتبعیة3( )فهذا یوم البعث و لکّنکم کنتم ال تعلمون(: خرب و مرفوع

146- عّین املوصوف نکرة:

2( َعلی املتعلّم أن یکون عامالً مبا یَقول! 1(  ألف العلامء کُتُباً فی َمجاالت الرتبیة و التعلیم ترتبط بعضها باملتعلّم! 

4( علیک أن تدعو املخاطبین ِبکالمک الجمیل إلی العمل الصالح! 3( َمن یستمع إلی الّدرس جیّداً یرُسب فی االمتحان! 

147- عیِّن »َمن« مفعوالً:

2( من نادانی عندما کنت أقرأ دروسی فی الغرفة!1( ساعدی من یسألک شیئاً یحتاج إلیه!

4( ساعدنی من کان أقوی مّنی فی الدرس!3( من یامرس نشاطا باملداومة یصبح فیه أستاذا!

148- عیِّن کلمة »ما« لیست مفعوال:

2( )َو الله ُهَو الِّذی َخلََق لَُکم َما ِفی األرِْض(1( )یا أیَّها الِّذیَن آَمُنوا لَِم تَُقولُوَن َما ال تَْفَعلُوَن(

4( )َو اللُه یَْعلَُم َما فی قُلُوِبُکْم(3( )قَالُوا َهَذا َما َوَعَدنَا اللُه(

ح النکرَة: 149- َعیَّن ِعباَرة الیُوَجُد فیها ِفعل یَرْشَ

رَس ِبَقلٍَم أَخذتُُه ِمن زَمیلی!1( السبورُة لَوح أماَم الطالِب یُکتَُب َعلَیِه! 2( کتبُت الدَّ

4( فی الِحصِة األولَی الطالُب یَْستَِمعون إلی کَالِم املُعلِم!3( َشَجرَُة النفط َشَجرَة یَستَخِدُمَها املُزارِعوَن کالسیاج!

150- عّین الوصف جملًة:

2( »أرَسلنا إلی فرعون رَسوالً فََعصی فرعوُن الرّسوَل« 1( العلُم نوٌر و ضیاٌء یقذفُه الله فی قلوب أولیائه! 

4( »َو ما تَفَعلوا ِمن َخیٍر یَعلمه الله« 3( »إّن اللَه فالُِق الَحبِّ و النَّوی یُخِرُج الَحّی ِمَن املَیِّت« 

151- عّین جملًة تَصف إسامً مضافاً:

2( یَبلغ الّصادق بصدقه ما ال یَبلغه الکاذب بإلحتیاله! 1( ِمن فضلِک أعطینی بطاقًة دون هذه البطاقة ألّن فیها إشکاالً! 

4( شاهدنا ِسنجاب غابٍة یَقفز من شجرٍة إلی شجرٍة! بت بیتاً جنب شاطئ البحر!  3( عصفت ریاحٌ شدیدة َخرَّ
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142- عّین الوصف جملة:

1(  مل اُجب علی کثیر من األسئلة فی امتحان اللغة العربیّة و إن کانت سهلة لی! 

2( لقد عانی التلمیذ من صعوبات کثیرة تساعده إلی الوصول إلی أهدافه حقاً!

3( درجات اِمتحان التّلمیذ ضعیفة مع أّن تدریس املدرس الحاذق کان جیّداً!

4( قّدم حاکم املدینة هدیّة مثینة للّشاعر الّذی أنشد قصیدة رائعة!

143- عیِّن الصحیح عن املحّل اإلعرابّی للکلامت املحّددة:

2( الطالب املجّد ال یقرّص فی قراءة دروسه!: خرب 1( اشرتیت حاسوبی من متجر کبیر فی طهران!: مضاف إلیه 

4( )کّل نفس ذائقة املوت(!: خرب 3( تدّل الحیوانات اإلنسان علی الخواّص الطبّیّة للنباتات الرّبیّة!: فاعل 

144- عّین جملة تِصف الَنکرة:

2( أراد شخّص أن یُسبَّ الّذی کان َسبّة! 1(  سافرُت إلی القریة الّتی شاهدُت صورتها فی الحاسوب! 

4( إذا رأیت أستاذاً فأکرِمه! 3( رأیُت ِخصاالً ِمن ذلک الرّجل تُعجبنی جّداً! 

145- عیِّن الخطأ عن املحّل اإلعرابّی للکلامت املعینة:

2( )إّن الله ال یضیع أجر املحسنین(: مضاف إلیه و مجرور1( ال یرَحم الله من ال یرحم الّناس.: فاعل و مرفوع

4( إن الّناس آَمنوا بهذا الّدین الحنیف.: صفة و مجرور بالتبعیة3( )فهذا یوم البعث و لکّنکم کنتم ال تعلمون(: خرب و مرفوع

146- عّین املوصوف نکرة:

2( َعلی املتعلّم أن یکون عامالً مبا یَقول! 1(  ألف العلامء کُتُباً فی َمجاالت الرتبیة و التعلیم ترتبط بعضها باملتعلّم! 

4( علیک أن تدعو املخاطبین ِبکالمک الجمیل إلی العمل الصالح! 3( َمن یستمع إلی الّدرس جیّداً یرُسب فی االمتحان! 

147- عیِّن »َمن« مفعوالً:

2( من نادانی عندما کنت أقرأ دروسی فی الغرفة!1( ساعدی من یسألک شیئاً یحتاج إلیه!

4( ساعدنی من کان أقوی مّنی فی الدرس!3( من یامرس نشاطا باملداومة یصبح فیه أستاذا!

148- عیِّن کلمة »ما« لیست مفعوال:

2( )َو الله ُهَو الِّذی َخلََق لَُکم َما ِفی األرِْض(1( )یا أیَّها الِّذیَن آَمُنوا لَِم تَُقولُوَن َما ال تَْفَعلُوَن(

4( )َو اللُه یَْعلَُم َما فی قُلُوِبُکْم(3( )قَالُوا َهَذا َما َوَعَدنَا اللُه(

ح النکرَة: 149- َعیَّن ِعباَرة الیُوَجُد فیها ِفعل یَرْشَ

رَس ِبَقلٍَم أَخذتُُه ِمن زَمیلی!1( السبورُة لَوح أماَم الطالِب یُکتَُب َعلَیِه! 2( کتبُت الدَّ

4( فی الِحصِة األولَی الطالُب یَْستَِمعون إلی کَالِم املُعلِم!3( َشَجرَُة النفط َشَجرَة یَستَخِدُمَها املُزارِعوَن کالسیاج!

150- عّین الوصف جملًة:

2( »أرَسلنا إلی فرعون رَسوالً فََعصی فرعوُن الرّسوَل« 1( العلُم نوٌر و ضیاٌء یقذفُه الله فی قلوب أولیائه! 

4( »َو ما تَفَعلوا ِمن َخیٍر یَعلمه الله« 3( »إّن اللَه فالُِق الَحبِّ و النَّوی یُخِرُج الَحّی ِمَن املَیِّت« 

151- عّین جملًة تَصف إسامً مضافاً:

2( یَبلغ الّصادق بصدقه ما ال یَبلغه الکاذب بإلحتیاله! 1( ِمن فضلِک أعطینی بطاقًة دون هذه البطاقة ألّن فیها إشکاالً! 

4( شاهدنا ِسنجاب غابٍة یَقفز من شجرٍة إلی شجرٍة! بت بیتاً جنب شاطئ البحر!  3( عصفت ریاحٌ شدیدة َخرَّ



عربی جامع کنکور انسانی

516

152- عّین ما فیه توصیف للّنکرة:

2( إّن الفخر إلنسان یُحاول لتأمین معاشه جّداً!1( قد یُعطینی والدای ما أحتاج إلیه دامئاً!

4( إّن وعاء العلم ال یَضیق ِبُکّل ما ُجعل فیه!3( قد جمعُت أمواالً و أنفقتُها للیتامی!

153- عّین ما فیه توصیُف لِلّنکرِة )الجملة الوصفیة(:

2( أحُد ُمهاجمی فریِقنا لِیَُسجل هدفاً حتّی نَذهَب إلی النَّهائّی! 1( ملّا َجلََس فقیرٌ علی املائِدِة ما َوَجَد طعاماً لِیأکَل ِمنه! 

4( املتکلُّم لِیعمل آداباً و یَِجُب علیه أن یَدعوا املخاطبیَن إلی الخیِر! 3( قدَم لقامُن الحکیُم إلِبِنه مواِعَظ قیّمًة جاَءت بَعُضها فی القرآِن! 

154- عّین الخرب اسامً ال مضافاً و ال موصوفاً:

2( تلک أمثار مفیدة نأکلها کّل یوم!1( هذه الظّاهرة َحیَّرت الّناَس سنوات!

4( هؤالء أّمهاتنا الفاضالت فی الحقیقة!3( سبب الفوز املجاهدة فی سبیل الله!

155- عّین الوصف جملة:

2( إحتفال الّذکری الّسنویّة للشهداء أقّل واجب یمکن  إجراوه! 1(  أکّد املعلّم علی أداء الواجبات املنزلیّة یعملها الطاّلب! 

4( ذهبت إلی الطبیب ال أعرفه من قبل، عسی أن أجد شفائی عنده! 3( کّل شخص یختار طریقة لقضاء وقت الفراغ فی أیّام العطلة! 

156- عّین ما لیست  فیه الصفة:

2( العقل حسام قاطع فقاتل هواک بعقلک! 1(  سلّمت علی معلّمی یدخل الصّف! 

4( الکتاب صدیق یُنقذک من مصیبة الجهل! 3( اُدُع إلی سبیل ربّک بالحکمة و املوعظة الحسنة! 

157- عّیِن العبارَة الّتی ماجاءت فیها الجملُة اإلسمّیُة و الفعلّیُة معاً:

ِف! 2( مریُم ذهبت إلی املدیرِة و أخربتها مبا شاَهَدت فی الصَّ 1( نحُن تَحّملنا َمصاعَب کثیرًة حتّی نَصَل إلی أهداِفنا العالیِة! 

4( أنَت تُصبُح فی املدرسِة تلمیذاً ِمثالیّاً ألنََّک تَجتَهُد کثیراً! ُق أن أری یوماً تَساقَُط األسامِک علی األرِض!  3( ال اَُصدِّ

158- عیِّن جملة جاءت لتوضیح النکرة:

2( علینا أن نأکل أطعمة تحتاج إلیها جسمنا! 1( ظهرت أشَعة الشمس الذهبیّة من وراء الجبال املرتفعة! 

4( شاهدُت السنجاب یقفز من شجرة الی شجرة! 3( إّن أصدقائی األغنیاء یُنفقون من أموالهم! 

159- عّین ما لیس فیه صفٌة أو جملٌة تصف نکره:

2( و یُحکی أنَّ شابّاً کاَن کّذاباً! 1( اللُّهمَّ إنّی أعوُذ ِبَک ِمن قلٍب ال یَخَشُع! 

عِ دوٌر عظیٌم فی هذا التأثیِر! 4( و کاَن إلبِن املقفَّ 3( و ال نَستَطیُع أن نَِجَد لغًة بدون کلامٍت دخیلٍة! 

160- عّین الجملة الوصفیة:

2( رأیُت ذلک الّسنجاب یقفز من شجرة إلی شجرة! 1(  قال الّشاب الکاذب الّذی شاهد نتیجة عمله: کاد یقتلنی کذبی! 

4( ندم رجٌل یکذب فحاول أن یٌصلح نفسه! 3( الّصدق مع الله یتجلَّی بإخالص األعامل له! 

161- عّین عبارة ما جاءت فیها جملٌة تصف نکره:

یِّئِة! 2( یُحکی أَنَّ رَجالً کاَن کَثیَر املَعاصی َو الُعیوِب نَِدَم َعَن أَعاملِِه السَّ 1( ما خاف شخٌص ِمن شیٍء إاّل واجهه فی نوِمه دامئاً! 

4( ذََهبُت عند فاِضٍل صالحٍ و طلبُت منه َموِعظًَه مَتَنُعنی َعِن ارتِکاِب املَعاصی! 3( جاءت املالئکة بعامٍل ال یعمُل بعلمه طول عمره فی الّدنیا! 

162- عّین الجملَة  الفعلّیه التی تَِصُف إسم املفعوِل الّنکرة:
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4( أبحُث عن ُمعلٍّم حاذٍق یُساِعُدنی فی الّدروِس الّصعبة! 3( رأیُت فی املعمٍل أّن العاّمل کانوا یعملون بنشاٍط و بجّد! 
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163- عّین جملًة إسمّیًة خربُها فعُل مضارع من باب »تفعیل«:

2( تواضعوا ملن تتعلّموَن منه و ملن تُعلّمونه!1( تُعلّموا العلَم و تعلّموا له الّسکینَة و الوقاَر!

ُر به بقیّة الحیوانات! ُع األحراَر فی العالَم!3( للغراب صوتٌ یَُحذِّ 4( اإلسالُم یَُشجِّ

164- عّین عبارًة فیها جملة تصف اسم نکرة:

2( قرأُت آیًة من القرآن الکریم تهدی إلی أحسن طریق! 1(  إجتنب عن األقوال الّتی فیها إحتامل الکذب!  

4( »أرسلنا إلی فرعون رسوالً فعصی فرعون رسوالً« 3( إن تُقنع اآلخرین بکالٍم لَیّن یستمعوا إلی کالمک!  

165- أَیًّ عبارٍة لَها ِفعٌل یَِصُف نکرًة؟ 

2( ظَواِهُر العالَِم تَُعلُّمنا أشیاء کثیرًه!1( َمقربٌة کورَُش تَجِذُب ُسیّاحاً! 

4( الناُس نیاٌم فإذا ماتوا إنتَهبوا!3( تَعلُمُت درساً لَن أنساُه أبداً!

166- کم صفًة فی هذِه العبارة؟ »فی الّسنِه القاِدمة تَنُمو َجوزاٌت سلیمٌة َدَفَنتها َسناِجُب الغاِبة!«

4( خمُس صفات 3( أربُع صفات   2( ثالُث صفات   1( صفتاِن اثنتان  

167- َعیِّن إسم الفاعل مفعوالً:

یّاَح للّسفر إلی بالِد العالَم! 2( َمن َجرََّب املَُجرَّب َحلَّت ِبه النَّدامة!1( تُساِعد الّدوُل السُّ

4( )َو أدِخلِنی ِبرَحمِتَک فی عباِدَک الّصالحیَن(3( )َو یَقوُل الکاِفُر یا لَیتَنی کُنُت تُراباً(

168- َعّین ما فیه الوصُف بصورة الجملة: 

2( شاهدُت هاشامً یجمُع محاصیَل مزرعة بنشاط! 1( َوَجدُت مفرداٍت فی املعجِم أُفَتُِّش َعن معانیها! 

نجاَب فوَق َشَجرٍَة یَقِفٌر ِمن ُغصِن إلی ُغصن!3( تَهرًُب الحیواناُت من هذه الّروائح الکهریهه فی الغابة! 4( رأیُت السَّ

169- َعّین العبارة الّتی املوصوف فیها نِکرة:

کویا َشَجرٌَة ِمن أَطَوِل أَشجاِر العالَِم!1( أَنزََل اللُه تِسَعة َو تسعیَن ُجزءأً ِمَن الرّحمة لِلَخلق! 2( َشَجرٌَة السُّ

َنِة اإلیرانیِّة َخریٌف!3( َعَصَفت ریاٌح شدیدٌة کَرسَت ُغصوُن األشجاِر! 4( الَفصُل الثّالُِث فی السَّ

170- عّین الخطأ عن تعیین الخرب:

بوَن بوَن الطَّبیَعه ِبالنُّفایات! ← یَُخرَّ 2( هؤالء الّناُس یَُخرَّ 1( البَطُّ طائٌر یَعیُش فی الرَبِّ  و املاء!← یَعیُش 

ف ناجٌح!← ناجٌح 4( الطّالُب فی الصَّ 3( باُب صالِة اإلمتحان َمفتوٌح لِلطاّّلب! ← َمفتوحٌ 

حیَح فی تَعییِن نَوعِ الُجملَِه: 171- إنَتِخِب الصَّ

2( تَُحوُِّل األسامُک املُضیئَةٌ ظالَم البحر إلَی نهاٍر ُمضیٍء!←الجملة الفعلیّة 1( أظُنُّ أنَُّه قَد َذَهَب أَبی إلی مدینة طهراَن َمرّاٍت! ← الجملة اإلسمیّة 

4( أََحبُّ ِعباِد اللِه إلَی الله أنَفُعُهم لِِعباِده!← الجملة الفعلیّة 3( تََعلُّم اللَُّغة العربیّة واجٌب علی جمیع ُمسلمی العالَم!← الجملة الفعلیّة 

172- عّین ما لیست  فیه جملة وصفّیة:

2( استلمت کتاباً من املکتبة الّتی تقع فوق مدرستنا! 1( إلهنا إله سّخر لنا ما فی الساموات و األرض! 

4( لکم درس فی هذا الکتاب یبین أسلوب الوصف! 3( کان األطفال یلعبون فی یوم ینزل فیه املطر! 

173- عّین العبارَة الّتی ماجاء فیها الخربُ و املفعوُل و الّصفُة معاً:

2( التّفّکُر یُساِعُدنا فی کشِف أرساٍر عجیبٍة! 1( أبی یُشاِوُر اآلخریَن لَِحلِّ َمشاکِلِِهم الّشخصیِّة! 

4( الِحرباُء حیواٌن یُدیُر عینیه فی إتّجاهاٍت مختلفة! 3( »واللُه َولُی الّذیَن آَمنوا یُخرُِجُهم ِمَن الظّلاَمِت إلَی الّنوِر« 
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174- عّین الّصحیح للکلامت املعیَنة علی الرّتتیب:

1( الّدلفین َحیَواٌن  ذَکِّیٌ یُّحبُّ ُمساَعَدة اإلنساِن! )صفة – فاعل( 

2( َعَصَفت ریاٌح شدیدٌة و َحَدَث تَیّار فی ماِء املُحیط! )خرب- مضاٌف الیه(

َجر ِبال مَثٍَر! )مبتدأ- خرب( 3( العالُِم ِبال َعَمٍل کَالشَّ

4( اِجَعلنی فی َعینی َصغیراً َو فی أَعیُن الّناس کَبیراً! )مفعول-مجروٌر بحرف الجّر(

175- عّین الجملة الّتی لیس  فیها الصفة:

2( اِشرتیت رشیحة کان فیها إشکال! 1( له صدیق یُساعده فی الّشدائد!  

4( کاد یغرق عندما کذب للمرّة الثّالثة! 3( ُحکی أّن شاباً کان کّذاباً! 

176- عّین املفعول غیر موصوف بجملة:

2( إنّنا قد نکره شیئاً النُحبّه و إن کان یه خیّر! 1(  تُنَقل أنابیب یشرتیها املشرتی إلی املخزن! 

4( إن عرفَت مکاتَب تدعوک إلی الّشک فقد تَعرف طریق الّضالل! 3( یُودِّی الوالدان دوراً مهاّمً ال یُوّدیه غیُر هام من الّناس! 

177- فی أّی عبارٍة ماجاَء املفعول مقّدماً علی الفاعل؟

2( یدرّسنا معلّمنا دروساض تفیُدنا فی علم األقتصاِد و جلب املال! 1( َعلّمنی أبی کیف تکون مواجهه الّشخص الّذی لیَس مؤّدباً! 

4( »وال تقتلوا أنفَسکم إنَّ اللَه کان ِبُکم رحیامً« 3( تُدلُّنا بَعض الحیوانات عن طریٍق لحّل بعِض املشاکل! 

178- عّین ما فیه الصفة أقّل:

2( عندنا قلب ال یخشع لله بسهولة فنعوذ بربّنا الرحیم! 1(  عصفت ریح خّربت بیتنا فی جانب البحر! 

4( رأینا هجمة قویَة من جانب العب کان من فریق الّصداقة! 3( وصلُت إلی قریة توجد فیها ظواهر الطبیعة العجیبة! 

179- عّین ما لیس فیه جملة وصفیة:

2( شاهدت فی الشارع سیارة کانت تتحرک برسعة! 1(  قرب مدرستی یجری نهر صوته رنّان! 

4( هذا هو الظبی الذی فتشت عنه طول النهار! 3( اُمی مهندسة حاذقة تبنی البیوت الجمیلة! 

180- عیِّن جملًة تَصُف الفاعَل:

2( جاَء أشخاصٌ إلی حلفِة میالدی ما رأیتُهم قبَل هذا! 1( ساَعَدتنی بومات ألتخلَص ِمن رشِّ الِفرئاِن الکثیرِة! 

4( تُوَجُد فی کلِّ لُغٍة ُمفرداتٌ قد دخلت فیها ِمَن اللّغاِت االُخری! ف طالبٌ ُمشاغب یرَضُّ اآلخریَن بأعاملِه!  3( هناک فی الصِّ

181- عّین املناسب للفراغ حسب الصفت و املوصوف: »شارکتم فی ....... علمّیة ........ مبُناسبة شهدائِنا .........«

2( جلسِة- اِنعقدَت – األعزّاَء 1(  جلسٍة- اِنعقدت – األعزاِء  

4( جلسٍة- اِنعقَد- االُعزّاِء 3( جلسٍة- اِنعقدت- االُعزّاءَ 

182- فی أّی اآلیات التالیة یکون »الّذین« فاعال؟

2( )إذ یقوُل املُناِفقوَن و الَّذین فی قُلوِبِهم َمرَضٌ َغرَّ هؤالء دیُنُهم( 1( )یا أیُّها الَّذین آَمنوا لَِم تقولوَن ما ال تفَعلوَن( 

4( )و الَّذین کفروا لَُهم نارٌ جهّنم( 3( )لََقد کفر الَّذیَن قالوا إنَّ اللََّه هو املسیُح ابُن مریم( 

183- عّین الخرب من نوع »االسم«:

2( الحوت یُصاد الستخراج الزیت من کبده لصناعة مواّد التجمیل! 1( کّل مسلم حین یری هذا املشهد یشتاق إلیه! 

4( عامل یُنتفع بعلمه خیر من ألف عابد! 3( اآلثار القدیمة الّتی اکتشفها اإلنسان تُؤکّد اهتاممه بالدین! 
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184- فی أّی اآلیات التالیة ال یوجد املفعول؟

2( )لِیَجزیَُهم اللَّه أحَسَن ما عملوا و یَزیَدُهم من فَضلِه(1( )إمّنا یَخشَی اللََّه من ِعباِدِه العلامُء(

4( )إّن هذه أّمتُکم أّمًة واحدًة و أنا َربُُّکم فَاعبُدونِه(3( )أولئک یُسارِعوَن فی الَخیراِت و هم لها ساِبقوَن(

185- فی أّی العبارات التالیة یوجد الفاعل املوصوف؟

2( إمّنا یهّذب الناس اإلیامُن بالله. 1( من مل یَُؤدِّبه األبوان یؤّدبه الزمان. 

4( تفیُد األعشاب الطبّیّة لعالج األمراض املختلفة. 3( )لَُهم درجاُت ِعنَد ربّهم و مغفرُة و رزُق کریُم( 

186- عّین فیه الصفة أکرث:

2( الدراسة باللّغة العربیّة سهلة جّداً! 1( إلهنا إله واحٌد نعبده و النُشک به شیئاً! 

4( ال أرشب شایاً حاّراً بعد أن أرجع إلی البیت من املدرسة! 3( نشاهد املالبس الرجالیّة فی سوق مرکزی فی مدینتا الکبیرة! 

187- عّین املفعول مضافاً:

2( ملّا سافرنا إلی القریة کان عدد مرافقینا کثیرة! 1( جاء أحد موظّفی الشکة عندی و طلب مّنی نقوداً کثیرة! 

4( نحن نساعد من جاؤوا لنا بهدایا کثیرة! 3( یدعو القائد جنود الجیش باإلیثار و املقاومة! 

188- عّین جملة إسمّیة تختلف من الباقی:

2( رجال إطفاء الحریق یَسعون لألمن فی مدینتنا الکبیرة! 1(  أنتم تقدرون علی إکتساب التجارب العلمیّة بواسطة إجتهادکم! 

4( الّدنیا دارٌ فانیٌة فلامذا یرید اإلنسان أن یبقی فیها دامئاً؟ 3( بعد أن سافرنا إلی شیراز شاهدنا فیها صدیقاً هو کان ساکن تلک املدینة! 

189- عّین ما فیه الجملة الفعلّیة أکرث:

1( ما قسم الله للعباد شیئا أفَضَل من العقل! 

2( یجب علی اإلنسان أن ال یعتمد علی أصدقائه دامئاً.

3( أنزل العامل البضائع ففرغت السیارة منها!

4( )و منهم من یقول ربّنا آتنا فی الّدنیا حسنة و فی اآلخرة حسنة و ِقنا عذاب الّنار(

190- عّین النعت جملة:

1(  رأیت املسلمین یتعبّدون فی مسجد قد بُنی فی مرکز هذه املدینة!

2( نساء املجتمع اإلسالمّی هّن الالّتی دخلن فی جمیع شؤون املجتمع!

3( یضّخ قلب اإلنسان الّحی من الّدم ما یعادل مملوء أکرث من عش ناقالت!

4( علینا أن نراقب جمیع أعاملنا السیئة و غیر السیئة ألن الله هو الّذی یری کّل شیء!

191- عّین املفعول موصوفاً:

1( توجد غابات جمیلة فی محافظة لرستان.

2( بعض األشجار تنتش منه روائح کریهة تخنق الحیوانات.

3( شجرة الخبز شجرة استوائیة تنمو فی جزر املحیط الهادئ.

4( قد سجلّت منظمة الیونسکو مسجداً یقع فی محافظة فارس باسم "مسجد العتیق".

192- عیِّن »من« مضافاً إلیه )بالنظر إلی املعنی(:

2( أفضل من یساعدک فی الحیاة هو نفسک!1( من املؤمنین من یُؤثرون اآلخرین علی انفسهم!

4( املسلم من سلم الناس من لسانه و یده!3( َدلّنا علی الطریق الصواب من کان خبیراً جّداً!
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184- فی أّی اآلیات التالیة ال یوجد املفعول؟

2( )لِیَجزیَُهم اللَّه أحَسَن ما عملوا و یَزیَدُهم من فَضلِه(1( )إمّنا یَخشَی اللََّه من ِعباِدِه العلامُء(

4( )إّن هذه أّمتُکم أّمًة واحدًة و أنا َربُُّکم فَاعبُدونِه(3( )أولئک یُسارِعوَن فی الَخیراِت و هم لها ساِبقوَن(

185- فی أّی العبارات التالیة یوجد الفاعل املوصوف؟
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186- عّین فیه الصفة أکرث:

2( الدراسة باللّغة العربیّة سهلة جّداً! 1( إلهنا إله واحٌد نعبده و النُشک به شیئاً! 

4( ال أرشب شایاً حاّراً بعد أن أرجع إلی البیت من املدرسة! 3( نشاهد املالبس الرجالیّة فی سوق مرکزی فی مدینتا الکبیرة! 

187- عّین املفعول مضافاً:

2( ملّا سافرنا إلی القریة کان عدد مرافقینا کثیرة! 1( جاء أحد موظّفی الشکة عندی و طلب مّنی نقوداً کثیرة! 

4( نحن نساعد من جاؤوا لنا بهدایا کثیرة! 3( یدعو القائد جنود الجیش باإلیثار و املقاومة! 

188- عّین جملة إسمّیة تختلف من الباقی:

2( رجال إطفاء الحریق یَسعون لألمن فی مدینتنا الکبیرة! 1(  أنتم تقدرون علی إکتساب التجارب العلمیّة بواسطة إجتهادکم! 

4( الّدنیا دارٌ فانیٌة فلامذا یرید اإلنسان أن یبقی فیها دامئاً؟ 3( بعد أن سافرنا إلی شیراز شاهدنا فیها صدیقاً هو کان ساکن تلک املدینة! 

189- عّین ما فیه الجملة الفعلّیة أکرث:

1( ما قسم الله للعباد شیئا أفَضَل من العقل! 

2( یجب علی اإلنسان أن ال یعتمد علی أصدقائه دامئاً.

3( أنزل العامل البضائع ففرغت السیارة منها!

4( )و منهم من یقول ربّنا آتنا فی الّدنیا حسنة و فی اآلخرة حسنة و ِقنا عذاب الّنار(

190- عّین النعت جملة:

1(  رأیت املسلمین یتعبّدون فی مسجد قد بُنی فی مرکز هذه املدینة!

2( نساء املجتمع اإلسالمّی هّن الالّتی دخلن فی جمیع شؤون املجتمع!

3( یضّخ قلب اإلنسان الّحی من الّدم ما یعادل مملوء أکرث من عش ناقالت!

4( علینا أن نراقب جمیع أعاملنا السیئة و غیر السیئة ألن الله هو الّذی یری کّل شیء!

191- عّین املفعول موصوفاً:

1( توجد غابات جمیلة فی محافظة لرستان.

2( بعض األشجار تنتش منه روائح کریهة تخنق الحیوانات.

3( شجرة الخبز شجرة استوائیة تنمو فی جزر املحیط الهادئ.

4( قد سجلّت منظمة الیونسکو مسجداً یقع فی محافظة فارس باسم "مسجد العتیق".

192- عیِّن »من« مضافاً إلیه )بالنظر إلی املعنی(:

2( أفضل من یساعدک فی الحیاة هو نفسک!1( من املؤمنین من یُؤثرون اآلخرین علی انفسهم!

4( املسلم من سلم الناس من لسانه و یده!3( َدلّنا علی الطریق الصواب من کان خبیراً جّداً!
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193- عّین الّصحیح فی املحّل اإلعرابّی للکلامت الّتی أشیر إلیها بخّط:

»و َقْد بَیَّن ُعلَامُء اللَُّغة الَْعَربیِّة و الْفارِسیِّة أبعاَد هَذا التَّأثیِر ِفی ِدراساتِِهم«

2( فاعل – مضاف إلیه – صفت – مضاف إلیه – مفعول1( مبتدا  – مضاف إلیه – صفت – مفعول – مفعول

4( فاعل – صفت – صفت مفعول – مضاف إلیه3( فاعل  – مضاف إلیه – صفت – مفعول – مضاف إلیه

194- َعّین ما یَختلُف فی نوعِ الخرِب:

لُه إلی الکبیِر! غیِر یُبدِّ نِب الصَّ 2( اإلرصاُر علی الذَّ 1( لُِکلِّ َذنٍب آثارٌ سیّئةٌ جاَءت فی آیاٍت کثیرٍة! 

4( فی جامعِة ُجندی سابور أکرُب مکاتَِب فی العامِل! حیُح بیَن الّناِس ِمن أرساِر النَّجاِح!  3( التَّواُصُل الصَّ

195- عّین الّنکرة ُوِصَفت بالجملة:

٢( أعجَب کَثیراً ِمَن املتفرّجیَن جّداً حارس َمرَمی فَریق الّسعاَدِة! ١( إن یَغرس املُزارع َغرساً یَأکُل اآلخرون ِمن مثرتِه فی املُستَقبل! 

٤( قبَل حّصٍة تکلّم الطّالُب املُشاِغب مَع أحٍد ِمن زَُمالئِه فََحّذرُه املُعلّم! ٣( تاَل القاري آیاٍت ِمن سورَة البقرة أثّرت فی قُلوب املُستَمعیَن إلیها! 

196- عّین الوصف غیر جملة:

2( نرید من الله أن ینزّل لنا سکینة تنفعنا ألعاملنا! 1(  الّف العلامء کتباً یرتبط بعضها بالتاّلمیذ و بعضها باملعلّم! 

4( اِستمع الطاّلب إلی إنشاء یُنبّئهم بأداب الجلوس فی الّصف! 3( رأیت التلمیذ ال یلّقب أصدقاءه بألقاب سیئة! 

197- عّین ضمیر »نا« مفعوالً: 

2( علِّمنا هذا األسبوع الّسباحة رجاًء!1( تعلَّمنا الهندَسة فی ثاَلثة أَیّام! 

4( شاَهدنا مئات املصابیح املللّونة فی املحیط! 3( أکتَشفنا نَوعاً ِمن البَکتیریا املُضیئَة!

198- عّین عبارًة فیها املبتدأ مبنٌی: 

2( فی حقیبتی مرهٌم لحساسیّة الجلد! 1( َمن یعلُّم هذه العلوم الطّبیّة!

4( أبی، ما اشرَتَی الحبوَب املُسکَّنة! 3( نظَّفُت غرفًة فیها هذاِن رسیراِن!

199- فی أّی عبارٍة ما جاءت الجملة اإلسمّیة؟

2( جنب َمدرستی َوَجدُت شجرًة عظیمًة! 1( أنا أعلُم أنَّ مثرَة العلم إخالُص العمِل! 

4( إضاعُة الفرصة ُغصةٌ! 3( اللُه یرَضُب األمثاَل للناس فی القرآِن الکریم! 

200- عّین الخرب یختلف عن الباقی:

2( لکّل ذنٍب توبٌة إاّل سوء الُخلق! 1( أخربَنا الجیراُن مبا حَدَث و هم خائفوَن! 

4( املوسوعُة معجٌم کبیٌر یجمُع قلیالً من العلوم! ة!  3( ُحجرات املدرسة َمغلقٌة فی انتهاء الِحصَّ

201- کم مفعوالً تشاَهد فی العبارة الّتالیة؟ »یأمر القرآن املسلمین أاّل یسّبوا معبودات الکّفار فعلینا أن نحرتم جمیع العقائد!«

4( ثالثة 3( واحد   2( أربعة   1( إثنان  

202- عّین ما فیه من الصفات أکرث:

2( کاد کذبُه یقتله و ما عاد هذا الّشاّب مرّة اُخری إلیه! 1(  ما امتنع الرّجل کثیر املعاصی عن الّذنوب لعدم وفائه بالعهد! 

4( الیستشیر الناُس الرّجل الکذاب ألنّه یُبعد علیهم القریب! 3( أفتش عن معجم قیّم یساعدنی فی فهم النصوص الصعبة! 
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 : 203- عیِّن ما لیس فیه إسٌم مبنیًّ

2( صباح أحد األیّام نَعزم أن نسافر إلی تربیز!1( ما رأیکم أن ادرّس درساً جدیداً الیوم؟

4( سألَنا األستاذ: کیف العربیّه؟ سهٌل أو صعٌب!3( إعلم أّن تلک املحافظه من أجمل أماکن إیران!

204- عیِّن اإلسم مضافاً و موصوفاً معاً:

2( طالَعُت املقاالت املُفیدة لِهذا الکاتِب الّشهیر! 1( لِبالدنا تجاربٌ کثیرٌة فی صناعِة املواّد الغذائیّة! 

4( شاَهدت األّم طفلها مشفقًة علیه مشاهدًة کاملًة! 3( قاَمت َمَنظَّمُة یونسکو العالَمیّة ِبتَسجیِل املناطق الّسیاحیّة فی إیران! 

205- عّین نکرةًّ ُوصفت بجملة:

2( رأیُت الطّالب فی مدرسٍة و هو یضحُک کثیراً! 1( کان املُزارع یعمل فی أرٍض یَحصُد املحاصیل! 

4( علینا أن نتّخذ الّشهداء رساجاً یرشدنا إلی الّسعادة! 3( من یَُقل قوالً سدیداً یُقبل کالمه بین الّناس! 

206- عیِّن ما فیه الخرب من نوَعیه؛ االسم و الجملة:

2( الحرباء تستطیع أن تُدیر عیَنیها فی اتِّجاهات ُمختلفة! 1( عیُن البومة ثابتة و هی تُعوِّض هذا النَّقَص بتحریک رأسها! 

4( ذلک الرّجل الفالح مع جاره جالِسٌ فی مزرعة الرّز. 3( بعض الطّیور و الحیوانات تعرف بغریزتها األعشاب الطبّیّة! 

207- عیِّن الفعل الّذی فاعله اسم مبنّی:

2( ما قّسم الله للعباد شیئاً أفضل من العقل. 1( قد أنشد شاعر کبیر قصیدتین جمیلتین حول مقام االُّم. 

4( یعمل ذلک العامل فی مصنعٍ من الّصباح إلی املساء. 3( ال یصّدق العاقل قول الّذی یکذب کثیراً. 

208- عّین الجملة الفعلّیة:

2( أحبُّ عباِد اللّه إلی اللّه أنَفعهم لعباِدِه!1( بَعَد سنواٍت َحدَث مطر الّسمک!

4( ال شکَّ أّن إضاعَة الفرصِة غّصُة!3( نَظُر الولِد إلی والَِدیِه حبّاً لهام عبادةٌ!

209- عیِّن العبارة الّتی لیس فیها الرتکیب الوصفّی:

2( َحَصلت إیراُن علی ثروة َعظمیة ِمن الّسیاحة بعد الّنفط! 1( ُسّجل بعض ُمُدن إیران فی قامئة الرّتاث العاملّی! 

4( إّن کهَف علی صدر من أطول الُکُهوف املائیّة فی العالَم! 3( اشرتیُت هذا القمیص من الّسوق أمِس للهّدیة ألخی! 

210- عیِّن العبارة الّتی لیس فیها املبتدأ مضافاً:

2( کّل طعاٍم الیُذکر اسم الله علیه ال برکة فیه.1( تعاوُن الناس فی املجتمعِ من أهمِّ موضوعات البلدان.

ّف.3( صدیقی أهَدی إلیَّ کتاباً من مکتبته. بر أوضاع الصِّ 4( هذا املعلّم من یدِّ

211- َعیِّن ما فیه الخرب من نوَعیه: االسم و الجملة:

1( املُسلِموَن ُخْمُس ُسّکاِن الْعالَِم َو ُهم یَعیشوَن فی مساَحٍة واِسَعٍة ِمَن األرِض!

2( هذِه الَحیَواناُت َدلَِّت اإلنساَن َعلَی الَخواصِّ الطِّبّیَِّة لَِکثیٍر ِمَن النَّباتاِت الرَبّیَِّة َو َغیرِها!

عوِب الَکثیرَِة، تَختَلُِف فی لُغاتِها َو ألوانِها! 3( الِبالُد اإلسالمیَُّة َمجموَعُة ِمَن الشُّ

4( البوُم طائِرٌ یَسُکُن فی األماکِِن املرَتوکِة یَناُم فی النَّهاِر َو یَخُرُج فی اللَّیِل!

212- َعیِّن کلمة »ما« مضافاً إلیه )بالّنظر إلی املعنی(:

2( اُکرّم معلّمی بإطاعته و هو یمنح لی ما عنده من العلم!1( )َربَّنا ما َخلَْقَت هذا باِطالً(

4( یعلُم اللّه ما تُنِفقه ِمن أموالَِک!3( یَذَهُب زُمالئی إلی الّسوق لتهیئة ما یحتاجون إلیه!
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 : 203- عیِّن ما لیس فیه إسٌم مبنیًّ

2( صباح أحد األیّام نَعزم أن نسافر إلی تربیز!1( ما رأیکم أن ادرّس درساً جدیداً الیوم؟

4( سألَنا األستاذ: کیف العربیّه؟ سهٌل أو صعٌب!3( إعلم أّن تلک املحافظه من أجمل أماکن إیران!

204- عیِّن اإلسم مضافاً و موصوفاً معاً:

2( طالَعُت املقاالت املُفیدة لِهذا الکاتِب الّشهیر! 1( لِبالدنا تجاربٌ کثیرٌة فی صناعِة املواّد الغذائیّة! 

4( شاَهدت األّم طفلها مشفقًة علیه مشاهدًة کاملًة! 3( قاَمت َمَنظَّمُة یونسکو العالَمیّة ِبتَسجیِل املناطق الّسیاحیّة فی إیران! 

205- عّین نکرةًّ ُوصفت بجملة:

2( رأیُت الطّالب فی مدرسٍة و هو یضحُک کثیراً! 1( کان املُزارع یعمل فی أرٍض یَحصُد املحاصیل! 

4( علینا أن نتّخذ الّشهداء رساجاً یرشدنا إلی الّسعادة! 3( من یَُقل قوالً سدیداً یُقبل کالمه بین الّناس! 

206- عیِّن ما فیه الخرب من نوَعیه؛ االسم و الجملة:

2( الحرباء تستطیع أن تُدیر عیَنیها فی اتِّجاهات ُمختلفة! 1( عیُن البومة ثابتة و هی تُعوِّض هذا النَّقَص بتحریک رأسها! 

4( ذلک الرّجل الفالح مع جاره جالِسٌ فی مزرعة الرّز. 3( بعض الطّیور و الحیوانات تعرف بغریزتها األعشاب الطبّیّة! 

207- عیِّن الفعل الّذی فاعله اسم مبنّی:

2( ما قّسم الله للعباد شیئاً أفضل من العقل. 1( قد أنشد شاعر کبیر قصیدتین جمیلتین حول مقام االُّم. 

4( یعمل ذلک العامل فی مصنعٍ من الّصباح إلی املساء. 3( ال یصّدق العاقل قول الّذی یکذب کثیراً. 

208- عّین الجملة الفعلّیة:

2( أحبُّ عباِد اللّه إلی اللّه أنَفعهم لعباِدِه!1( بَعَد سنواٍت َحدَث مطر الّسمک!

4( ال شکَّ أّن إضاعَة الفرصِة غّصُة!3( نَظُر الولِد إلی والَِدیِه حبّاً لهام عبادةٌ!

209- عیِّن العبارة الّتی لیس فیها الرتکیب الوصفّی:

2( َحَصلت إیراُن علی ثروة َعظمیة ِمن الّسیاحة بعد الّنفط! 1( ُسّجل بعض ُمُدن إیران فی قامئة الرّتاث العاملّی! 

4( إّن کهَف علی صدر من أطول الُکُهوف املائیّة فی العالَم! 3( اشرتیُت هذا القمیص من الّسوق أمِس للهّدیة ألخی! 

210- عیِّن العبارة الّتی لیس فیها املبتدأ مضافاً:

2( کّل طعاٍم الیُذکر اسم الله علیه ال برکة فیه.1( تعاوُن الناس فی املجتمعِ من أهمِّ موضوعات البلدان.

ّف.3( صدیقی أهَدی إلیَّ کتاباً من مکتبته. بر أوضاع الصِّ 4( هذا املعلّم من یدِّ

211- َعیِّن ما فیه الخرب من نوَعیه: االسم و الجملة:

1( املُسلِموَن ُخْمُس ُسّکاِن الْعالَِم َو ُهم یَعیشوَن فی مساَحٍة واِسَعٍة ِمَن األرِض!

2( هذِه الَحیَواناُت َدلَِّت اإلنساَن َعلَی الَخواصِّ الطِّبّیَِّة لَِکثیٍر ِمَن النَّباتاِت الرَبّیَِّة َو َغیرِها!

عوِب الَکثیرَِة، تَختَلُِف فی لُغاتِها َو ألوانِها! 3( الِبالُد اإلسالمیَُّة َمجموَعُة ِمَن الشُّ

4( البوُم طائِرٌ یَسُکُن فی األماکِِن املرَتوکِة یَناُم فی النَّهاِر َو یَخُرُج فی اللَّیِل!

212- َعیِّن کلمة »ما« مضافاً إلیه )بالّنظر إلی املعنی(:

2( اُکرّم معلّمی بإطاعته و هو یمنح لی ما عنده من العلم!1( )َربَّنا ما َخلَْقَت هذا باِطالً(

4( یعلُم اللّه ما تُنِفقه ِمن أموالَِک!3( یَذَهُب زُمالئی إلی الّسوق لتهیئة ما یحتاجون إلیه!
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213- عیِّن الوصف فی الجملة:

2( العامل حیَّ و إن کان میّتاً!1( َمن یُحاوْل کثیراً یَصل إلی هدفه!

4( هؤالء طالبات مجتهدات شارکن فی الحفلة!3( َمن أنفق من أموال طیّبة فی سبیل الحق نجا!

214- عّي اسم مفعول لَم يوَصف ِبالجملة:

2( أ ال تُشاهدون مظلومني يف العامل يَستغيثون! 1( يف عبارات اللّوحة مفاهيم تُحرّي كلَّ قارئ! 

4( هؤالء الكبار ُمجرّبون يَستعمل الّصغار تجاربهم القيّمة! سة يعبد املسلمون فيها ربّهم!  ٣( املساجد بيوت ُمقدِّ

215- عّین الفاعل موصوفاً:

2( بعد غروب الّشمس َسرَتت الظّلمة القریَة ملّدة تسع ساعاٍت! 1( تُقّوی األعاصیر األشجار بالتّدریج أمام الظّواهر الطّبیعیّة! 

4( یحتوی ذنب البطّة القصیر زیتاً خاّصاً تَنتشه علی جسمها! 3( الیوم ُشّجع تلمیٌذ مثالیٌّ فی مدرستنا بسبب أخالقه الحسنة! 

216- عّین ما فیه املفعول به و خرب معاً: 

2( أللُّهمَّ إنِِّی أَُعوُذ ِبَک ِمن نفس ال تُشبُع!1( أُفتَّش عن معجم یُساعدنی فی فهم الّنصوص! 

4( کاَن ُحسن أدبک یَسرُت قُبح نَسبک!3( کلُّ طعاٍم ال یُذکَر اسم اللِه علیه.... ال برکة فیه! 

217- عّین ما فیه املضاف إلیه و الّصفة معاً: 

2( یستفید البش یوماً من تلک املعجزة البحریّة. 1( األطفال یَلعبوَن فی حدیقتنا الجمیلة بفرٍح. 

4( هو مبنزلة جاسوس من جواسیس الغابة.3( اُنظُر إلی املرء و قُل َمن َشقَّ فیه برصه؟

218- عّین الخرب یختلف )حیث اإلسم أو الجملة إو غیرهام(!: 

2( أحّب عبادالله إلی الله أنفُعهم لعباده!1( أرَذُل الّناس َمن یُغرق فی املدح و الّذَم!

4( سیّد القوم یخدم املسافرین فی الّسفِر!3( الّصوم و الّصالة ِمفتاحاِن لکّل خیٍر!

219- عیِّن ضمیر »نا« فاعالً و مفعوالً و مضافاً إلیه:

1( أخربنا مشف خدمات الفندق أّن املکیّف فی غرفتنا ال یعمل جیّداً و لیس لنا رششف!

2( یحسبنا املدرّس مجتهدین إن کّنا ملتزمین بقراءة دروسنا!

3( رّب اجعلنا و من ذّریتنا مقیمی الصالة، ما عبدنا احداً إاّل إیّاک!

4( أبونا من یساعدنا و یحرتم أصدقاءنا و یکون لنا صدیق وفّی!

220- عّین العبارة الّتی األسامء املبنّیة فیها أکرث:

2( إلهی! أنت هو الّذی یطعمنا و یرزقنا رزقاً حالالً! 1( یوم العدل علی الظّامل أشّد من یوم الجور علی املظلوم! 

4( رفع الرجل یدیه إلی السامء فی یوم العید للّدعاء إلی الله! 3( یشّجعنی املعلّم علی الدراسة و یَنهانی عن التکاسل! 

221- عّین ما فیه وصف للنکرة: 

2( من أّدب أوالده صغاراً رُسّ بهم کبیراً!1( إن شاء الله غداً َسُنسافر إلی مشهد املقّدسة! 

4( عندما أشاهد مظلوماً یمتلی قلبی حزناً!3( شاهدُت رجلین فی الشارع یتشاجران معاً! 

222- عّین عبارة جاءت فیها الصفة للمفعول:

2( اللّون البنفسجّی یعّدی األعصاب فی غرفة الّنوم! 1( فََحص الطبیب أسناَن الولد الّصغیر یوَم األحد! 

4( شهدت ایران فی الّسنوات األخیرة منّواً ملحوظاً فی الّسیاحة! 3( رسم الطاّلب املجّدون صورة الشهداء علی جدار املدرسة! 
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223- عیَّن املفعول ضمیراً:

2( یَنفُعَک هذا الکتاُب ألنَّه ذو قصص مفیدٍة! عنا فَریَقنا الفائز فی املباراة الریاضیّة!  1( َشجَّ

4( أنِفُق بعض أموالی لفقراء بلدی! 3( الله قد ذکََر أسامَء بعض الحیواناِت فی القرآن! 

224- عّین عبارة لیست فیها جملة إسمّیة: 

2( فی ظالم الیأس شاهدُت ضوءاً من الرّجاء! 1( فی القرآن ما یضمن سالمة روح اإلنسان! 

4( فی الّشتاء شمس الّسامء ُمحرقة!3( أحّب إخوانی من أهدی إلّی عیوبی! 

225- فی أّی عباَرٍة تشاهد »مضاف إلیه« أکرثً؟ 

! 2( شاهدُت أمس أحد ُموظّفی جامعتنا فی الّساحٍة!1( أنا أعلَُم درجاٍت أکرثِ زُمالئی فی الّصفِّ

! 4 ( لوُن إحدی أبواِب بیوِت قریِتنا أعَجبنی!3( الکالُم أفضُل وسیلٍة للتّعبیر عن الحبِّ

226- عّین املفعول موصوفاً: 

م الله للعباد شیئاً أفضل ِمن العقل! 2( تََشَّفنا بزیارة العتبات املقّدسة فی العراق! 1( ما قَسَّ

4( قد أنشد شاعران کبیران قصیدتین قبل الیوم! 3( أظُنُّ هذه املسافة سبعًة و ثالثین کیلومرتاً! 

227- عّین املفعول مضافاً:

2( »...... ال یَسّخر قَوٌم ِمن قَوٍم أن یَکونوا َخیراً ِمنُهم« 1( ما قََسَم اللُه لِلِعباِد َشیئاً أفَضَل ِمَن الَعقِل! 

4( »أَ یُِحبُّ أََحَدکُم أن یَأکَُل لَحَم أَخیِه َمیتاً فََکرِهتُموُه« 3( َوَجَد قُرَب هِذِه املُستَنَقعاِت قَوماً ِمنُهم فاِسدوَن و ِمنُهم صالِحوَن! 

228- عّین املبتدأ مضافاً: 

2( کأّن صدور األحرار قبور لألرسار! 1( املسافة بین هاتین املدینتین لیست قصیرة ! 

4( أکرب حیوان علی األرض هو الحوت األرزَق!3( الصالة مفتاح کّل خیر! 

229- عّین ما لیس فیه الفاعل موصوفاً:

2( یا بنیّتی، تقع الخیام خلف هذا النهر الواسع. 1( مع األسف، یرسب صدیقی الذکی فی مسابقة الجامعة. 

4( أعطی ربّنا الرحیم نعامً کثیرة فی حیاتنا. 3( قد ینشد الشاعران الکبیران صدیقی قصیدًة عن معامل إیران. 

230- عّین ما لیس فیه الفاعل: 

2( اإلخالص فی العمل و سیّد القوم خادمهم الّناس. 1( تحدث الظاهرُة مرّتین فی السنة أحیاناً.

4( ال أملک لنفسی نفعاً و ال رّضاً إاّل ما شاء اللُه. 3( أنَت ذکیُّ ولکن یَرُسُب زمیلک فی االمتحان. 

231- کم اسامً مبنیاً فی العبارة التالیة؟

»کیف اکَتشف َفریقکُم رِسَّ هذه األسامِک املُضیئِة؟«

4( ثالثة 3( واحد   2( أربعة   1( اِثنان  

232- فی أّی إجابة اسم مبنی:

2( اَلّناُس ِمن ِجهِة اآلباِء أَکفاُء أَبوُهُم آَدٌم و األُمُّ َحّواُء! 1( ال تَجتَمُع َخصلَتاِن فی ُمؤِمٍن: البُخُل َو الِکذُب! 

ُی األعصاِب! 4( اللَّوُن البََنفَسجیُّ لُِغرفَِة النَّوِم ُمَهدِّ ٌل للَِحرارٍَة و الکهَرباِء!  3( الّنحاس ُعنرُصٌ ِفلِزیٌّ کَالَحدیِد مُوصَّ

233- عّین النعت جملة:

2( إّن شعبنا یحاول بجّدیة أن یستغنی عن البضائع األجنبیّة! 1(  شاهدنا أحد املصانع الکبیرة و قد بُنی فی مرکز املدینة! 

4( هناک نباتات و فواکه تضمن سالمة جسم اإلنسان فی حیاته! 3( یعلّم املعلّم التاّلمیذ الدروس املفیدة الّتی تنفعهم فی الحیاة! 
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223- عیَّن املفعول ضمیراً:

2( یَنفُعَک هذا الکتاُب ألنَّه ذو قصص مفیدٍة! عنا فَریَقنا الفائز فی املباراة الریاضیّة!  1( َشجَّ

4( أنِفُق بعض أموالی لفقراء بلدی! 3( الله قد ذکََر أسامَء بعض الحیواناِت فی القرآن! 

224- عّین عبارة لیست فیها جملة إسمّیة: 

2( فی ظالم الیأس شاهدُت ضوءاً من الرّجاء! 1( فی القرآن ما یضمن سالمة روح اإلنسان! 

4( فی الّشتاء شمس الّسامء ُمحرقة!3( أحّب إخوانی من أهدی إلّی عیوبی! 

225- فی أّی عباَرٍة تشاهد »مضاف إلیه« أکرثً؟ 

! 2( شاهدُت أمس أحد ُموظّفی جامعتنا فی الّساحٍة!1( أنا أعلَُم درجاٍت أکرثِ زُمالئی فی الّصفِّ

! 4 ( لوُن إحدی أبواِب بیوِت قریِتنا أعَجبنی!3( الکالُم أفضُل وسیلٍة للتّعبیر عن الحبِّ

226- عّین املفعول موصوفاً: 

م الله للعباد شیئاً أفضل ِمن العقل! 2( تََشَّفنا بزیارة العتبات املقّدسة فی العراق! 1( ما قَسَّ

4( قد أنشد شاعران کبیران قصیدتین قبل الیوم! 3( أظُنُّ هذه املسافة سبعًة و ثالثین کیلومرتاً! 

227- عّین املفعول مضافاً:

2( »...... ال یَسّخر قَوٌم ِمن قَوٍم أن یَکونوا َخیراً ِمنُهم« 1( ما قََسَم اللُه لِلِعباِد َشیئاً أفَضَل ِمَن الَعقِل! 

4( »أَ یُِحبُّ أََحَدکُم أن یَأکَُل لَحَم أَخیِه َمیتاً فََکرِهتُموُه« 3( َوَجَد قُرَب هِذِه املُستَنَقعاِت قَوماً ِمنُهم فاِسدوَن و ِمنُهم صالِحوَن! 

228- عّین املبتدأ مضافاً: 

2( کأّن صدور األحرار قبور لألرسار! 1( املسافة بین هاتین املدینتین لیست قصیرة ! 

4( أکرب حیوان علی األرض هو الحوت األرزَق!3( الصالة مفتاح کّل خیر! 

229- عّین ما لیس فیه الفاعل موصوفاً:

2( یا بنیّتی، تقع الخیام خلف هذا النهر الواسع. 1( مع األسف، یرسب صدیقی الذکی فی مسابقة الجامعة. 

4( أعطی ربّنا الرحیم نعامً کثیرة فی حیاتنا. 3( قد ینشد الشاعران الکبیران صدیقی قصیدًة عن معامل إیران. 

230- عّین ما لیس فیه الفاعل: 

2( اإلخالص فی العمل و سیّد القوم خادمهم الّناس. 1( تحدث الظاهرُة مرّتین فی السنة أحیاناً.

4( ال أملک لنفسی نفعاً و ال رّضاً إاّل ما شاء اللُه. 3( أنَت ذکیُّ ولکن یَرُسُب زمیلک فی االمتحان. 
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4( هناک نباتات و فواکه تضمن سالمة جسم اإلنسان فی حیاته! 3( یعلّم املعلّم التاّلمیذ الدروس املفیدة الّتی تنفعهم فی الحیاة! 



عربی جامع کنکور انسانی

524

234- کم جملة فی هذه العبارة؟ »قیل مثُل فی املجتمع َمن طَلََب َشیئاً و َجدَّ َوَجَد«:
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236- عّین الفاعل موصوفاً:

2( یَزرع الفالح محاصیل املزرعة ُمّجداً!1( الالعب اإلیرانّی حصل علی املرکز األّول!
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4( أِحبُّ املعلّم الّذی علّمنی درس الحیاة!3( یُنقذ املفّکرون املجتمعات البشیَّة من الجهالة!

240- عیِّن ما یختلف فیه نوع الجملة:

2( تَساقط األسامِک من السامء فی ُجمهوریّة الهندوراس یَحدث َمرَّتیِن! 1( فی اعامق املحیطات تعیش هذا النوع من األسامک العجیبة! 

4( لی جّوال قد الشرَتیتُُه قبَل شهریِن تَفُرُغ بطاریته نصَف یوٍم! ِة االسالمیة فی الحّج جمیلٌ جّداً!  3( تجلّی اتّحاد األمَّ

241- َعیِّن املَفعول َمبنّیاً:

2( تَحّمل الرّجال املؤمنوَن هذه املَصائب ُمستَعینیَن باللِه! 1( بیَّن القائد املُعّمر لنا َغرض األعداء ِمن ُخطَطهم! 

4( تَعارَف هؤالء التاّلمیذ مَع بعضهم فی بدایة الّسنة الّدراسیّة! 3( هذان العاِبدان ساَعدا املُحتاَجیِن حتّی یکتسبا رِضا ربّی! 

242- َعیِّن الّصفة َمرفوعة بالواو:

2( طالبٌ ُممتازٌ نجح فی املُسابقاِت العلمیّة ِمن أصدقائی! 1( ُمحِسنوَن یُساعدوَن املَساکین َمحبوبوَن عنَد ربّنا العظیم! 

4( تاَلمیُذ ال یَرفعوَن أصواتهم فوق صوت املعلّم مؤّدبوَن! 3( َشباب املُجتمع املُجّدوَن یُحاولوَن لِتقّدم األّمة اإلسالمیّة! 

243- َعیِّن اسم املفعول، مفعوالً و اسم الفاعل مضافاً:

2( کان عّمی املُشِفُق ُمصاِحب الّصبیان و یلعب معهم! 1( اإلنسان املؤمن یری املعبوَد ناِظَر کل أعامله فیراقب ما یفعله! 

4( إنّنا ننتظر مسؤولی بالدنا العمل مبا یعدون الّناس! 3( ال یتّخذ املؤمنون الکافرین أولیاء بعضهم علی بعض! 

244- عّین العبارة التی فیها الصفة و املضاف إلیه معاً:

2( قرأت کتباً تُساعدنی علی کتابة مقاالتی! 1(  شاهدنا یوماً یضحک فیه األطفال! 

4( علیک أن ال تُحزنی الّسائرین بالفاظک! 3( إّن أفضل الناس أنفعهم للناس! 
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245- عّین ما لیس  فیه جملة وصفّیة:

2( کان فی صّفنا زمالء قد کتبوا شکایاتهم إلی املدیر! 1(  صدیقی ال یقول کلمًة ألنّه ال یعرف شیئاً عن املوضوع! 

4( رأیت فالّحاً یعمل فی املرزعة بصعوبة کّل الّنهار! 3( إّن الّدلفین حیوان ذکّی یحّب الناس و یحبّونه أیضا! 

246- عّین الوصف جملًة:

2( جاء معلّم إلی صّفنا یُقنعنا بکالمه اللیّن! 1( قم عن مکانک ملعلّمک حتّی تحرتمه!  

4( أخالق الطّالب الّذی یلتف إلی الوراء سیئة! 3( من أراد أن یسلم من الزّلل یجب أن یُفّکر! 

247- عّین الصفة أو النعت جملًة:

2( هو معلّم حنون یحرتمنا عند تدریسه اِحرتاماً! 1( اِستخرج أبی ماًء من برئ حدیقتنا لألشجار! 

4( طبخت والدتنا طعاماً لذیذاً و ما أکلنا حتّی اآلن مثله! 3( اِبتعد عن الکذب فهو کالرّساب غیر حقیقی! 

248- ّعیِّن الخرب یَختلف نوَعه َعن الباقی:

1( تحّمل َمصائب الّدهر و َمشاکل الحیاة ُممکن بالتّوکّل علی الرّّب! 

2( االستفادة ِمن األعشاب الطّبّیّة مفیدة لُِمعالجة هذا املَرض الَعجیب!

3( تَناُول طَعاٍم لَذیٍذ فی َمطعٍم َمشهور رويال یُعدُّ ِمن آماِل هذا املِسکین!

4( رّبٌ قد خلق الّساموات و األرض قادر علَی نرَصَِک و َحّل ُمشکالتک!

249- عّین الخطأ فیام تَحَتُه خّط:

2( أیَن تََقُع قلعة فلک األفالک؟!: )مبنّی( اللََة ِبالُهَدی«: )مبنّی(  1( »أولئَک الَّذیَن اْشرَتَُوا الضَّ

4( ُحسُن األدِب یَسرُتُ قُبح النََّسِب!: )معرب( 3( کَم املَسافُة ِمن بغداد إلَی ُهناک؟!: )معرب( 

250- عّین ما لیست فیه جملة لتوصیف الّنکرة:

2( رعایة األشجار و صیانتها من اُمور کنُت أهتّم بها! 1( شاهدنا اللّیلة املاضیة فلامً اقرتحه اُستاذی! 

4( من یندْم علی عمل یُحاول أن یُعّوضه قبل فوت الفرصة! 3( لِم ال ینتخب بعض الطاّلب فرعاً جامعیّاً یُعجبهم جّداً! 

251- عیِّن عبارَة لیست فیها جملُة بَعَد نکرٍة:

2( اللُّهمَّ إنّی أُعوُذ بَک ِمن نَفٍس ال تَشبَُع.1( َذَهَب سعیُد یُساِعُد زَُمالَءه فی الّدرِس.

4( إرضاُء الّناِس غایَةٌ ال تُدرُک.3( رأیُت طالباً یجتهد للّنجاح فی مسابقة حفظ القرآن.

252- عّین اسامً نکرة له صفتان:

2( نصحُت رجالً کثیر املعاصی أن یلتزم بوفاء العهد! 1( کاد الّشاّب الکاذب یموت بسبب کذبه الکثیر! 

4( عصفت ریاح شدیدة خّربت الجسور الّتی کّنا نعربها بعَض األحیان! 3( أّمی تعتقد أن تحمینی من الّشور أدعیة ندعوها بعد الّصالة! 

253- عّین الصفة جملًة:

بة للبیوت آِخر األسبوع! 2( ستعصف ریاٌح شدیدٌة مخرِّ 1( رأیت إمراًة فاضلًة کانت ملتزمة بالحسنات! 

4( أراک تبتعد عن السیئات لوفائک بالعهد! 3( ِمن فضلک أعطنی قمیصاً مببلغ تسعة و عشین ریاالً! 

254- عّین الفعل املزید یکون خرباً!:

2( هذه الَحیوانات تَّدُل اإلنسان علّی خواّص بعض النباتات! 1( مالبُس الاّلعبین تُغَسل قبل بدایة کّل مسابقة! 

4( فی مدینتنا الّناس یُنفقون من أموالهم صادقیَن! 3( هذا طائر یُرسل أخباَر الغابة و هو مِبنزلة جاسوٍس! 
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255- عّین الصفة:

2( اِکتسبت منه عربة لن أنساها أبداً فی حیاتی! 1(  إّن البومة تستفید من هذه القدرة حسناً لدوام حیاتها! 

4( أصبح ذلک الرجل موضع احرتام جمیع الّذین کانوا هناک! 3( جلسُت تحت هذه الشجرة ثّم تلوت آیتین! 

256- عّین ما لیست فیه الصفة:

2( آیات الله فی العامل کثیرة و علی املسلم أن یتدبّر فیها! 1(  سوف نسافر األسبوع القادم إلی املناطق املعتدلة من بالدنا! 

4( اعطانی أمین املکتبة کتاباً علمیّاً حتّی اُطالعه! 3( اِنتخب الرئیس شابّاً کان مملوءٌ بالتّجارب القیّمة! 

257- عّین الجملة اإلسمّیة:

2( فی دیننا ال یُقبل العمل الّصالح إاّل مع اإلخالص! 1( هناک یشتّد الربد فی نهایة فصل الخریف! 

4( فی متجرنا أرسة تُصَنع من أفضل نوعیّات الخشب! 3( هناک یُحّذر الغراب الحیواناِت لالبتعاد عن الخطر! 

258- عّین الجملة  الوصفیة:

2( تجّرع العظامء آالماً کثیرة فی حیاتهم العلمیّة! 1(  التعملوا عمالً تخافون أن یعلمه الله! 
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262- عیِّن ما لیس فیه جملة وصفّیة:

2( َخیُْر الفریق فریقٌ ال نحتاج عندهم بالکذب!1( اَکَلُْت الیوم مأکُوالً فیه فیتامینات کثیرة!

ُعوَن ُمْنتَجنا الوطنّی!3( شاَهْدنا الیوم حاِمداً یَلَْعُب فی ملْعٍب مع زمالئِِه! 4( هؤالء ُمتَّفرُجوَن یَُشجِّ
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4( للکالم آداٌب یَجُب علی املتکلّم أن یعمل بها! 3( إن تَفعل خیراً تَجده عندالله حتامً!  
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266- عیِّن الوصف لیس جملة:

2( ساعد زمالئک لیتقّدموا فی دروسهم الصعبة!1( عاملٌ ینتفع بعلمه خیر من ألف عابد!

4( ال توجد سیّارة هناک تنقلنا إلی الجامعة!3( الباحث کان یبحث عن مقالة تفیده فی املوضوع!

267- عّین املضاف إلیه جمعاً ساملاً للمذکّر:

2( هذه األشجار ذات غصون نرضة فی الربیع! 1( إّن الله یُحّب صوت الّذین یستغفرون باألسحار! 

4( قرأُت روایات عن سیرة موالنا أمیر املومنین )ع(! 3( إّن اإلسالم یُشّجع املسلمین علی مساعدة املساکین! 

268- عیِّن عبارًة جاَءت فیها جملٌة تصف إسَم فاعِل نکرة:

ٍق ما ال یبلُُغه الکاِذُب بإحتیاٍل! 2(  یبلُُغ الّصاِدُق ِبِصدَّ 1(  وجدت ُمتظاِهراً یَرکَُع َو یَسُجَد و قلبُّة یطغی علی اللِه! 

4( اُفَتَُّش عن ُمعَجٍم یُساِعُدنی فی فَهِم الّدروِس! 3( وجدُت برنامجاً یُساِعُدنی علی تعلُِّم العربیِّة! 

269- عّین الصفة من نوعین: االسم و الجملة:

2( الصدیق الصدوق من نصحک فی عیبک! 1( )إن تُقرضوا الله قرضاً حسناً یضاعفه لکم( 

4( له غشاء خاّص کاملظلّة یفتحه عند القفز! 3( العلم نور یقذفه الله فی قلوب عباده الصالحین! 

270- أیُّ عبارة التَشَتِمُل  علی جملٍة تَِصُف نکرًة:

2( انعقدت الحفلة فی االسبوع املاضی و َحرَضَ األباء و االّمهات فیها! 1( القناعُة ماٌل ال یَنَفُد! 

4( کَأنَّ إرضاء الّناِس غایة ال تُدَرُک! عف عند مواجهة املشاکل!  3( رأیت مؤمناً ال یَشُعر بالضَّ

271- عیِّن الخطأ فی املحّل اإلعرابّی للکلامت الّتی تحتها خّط:

2( نحن اآلن فی الطریق بعیدون عن الجامعة!: صفة 1( أَرید األدویة املکتوبة علی الورقة!: صفة  

4( عاَهد الطاّلب أستاذهم علی أن ال یکذبوا!: مفعول 3( ال تستش الکّذاب فإنّه کالرّساب!: مفعول  

272- میِّز ما فیه جملة تصف نکرًة:

هاُت َحفلًة األسبوَع املاِضی انَعَقَدت تَکریامً لِلطُّالِب الّناجحین! 1(  َحرَضَ األباُء و األُمَّ

2( تََخرََّج الطُّاَلُب نهایََة الفصِل الّدراسّی یَتَکلَّموَن ِباللَُّغِة الفرنسیَِّة!

ًة َجمیلًة ِمَن املذیاع اللّیلَة املاضیَة ِعندما فََرغُت ِمن اَعاملی الیومیَِّة! 3( َسِمعُت قَصَّ

ُب ِبِهم و یَدعوهم لِلجلوِس! یوُف املَطَعَم َو کاَن املُضیُف یُرَحَّ 4( َدَخَل الضُّ

273- عیِّن عبارة جاء فیها فعٌل لتوضیح نکرة:

2( أبحث عن نّص قصیر حول أهّمیّة العلم فی اإلنرتنت! 1( فی هذه املدینة مصانع یعمل فیها شباب کثیرون! 

4( ما عملُت عمالً أحسن من الدراسة فی هذه السنوات! 3( لهذه الشجرة مواصفات کباقی أشجار العامل! 

274- عّین الجملة الوصفّیة تختلف من الباقی:

2( الحیاة ککتاب نَتََعلَُّم منه کیف نواجه املشاکل! 1( قرأنا قصیدة جمیلة فی املکتبة أنَشَدتها شاعرة فلسطینة! 

4( لصدیقی دفرت الذکریّات و قلم یُِحبُّه کثیراً! 3( العلامء مصابیح نَقِدُر أن نستفید من نورهم فی الحیاة! 

275- عّي ما فيه ِصَفة : )جملة تصف الّنكرة(:

2( طالٌِب يَُسلُِّم عنَد دخول الّصّف متواضعاً مؤدٌَّب!1( عندما َدرّسُت طاّليب كانوا يف مكانهم متأّملني!

4( أولياُء طاّلب املدرسِة تََكلَّموا َعن مشاكِل أوالِدهم!3( َجلََس هؤالِء عىل كراسيّهم قبَل أن يُبدأ الّدرُس!
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266- عیِّن الوصف لیس جملة:
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276- عّین جملة تَِصُف نکرة قبلها:

2( االُُم مدرسٌة نتعلّم منهّن طریق الحیاة و السعادة! 1(  الرجال الذی شاهدتم فی املعرکة کاالُسود و الیخافون من اإلستشهاد! 

4( املطر نعمة من نعامت الله فرَن جو نزوله من السامء فی الخریف و الشتاء! 3( املعلمون املشفقون کاألنبیاء فی هدایتنا إلی الفوز و النجاح! 

277-  عّین العبارة التی فیها جملة وصفیة:

2( أعبد الله ربّی الذی خلقنی من الرتاب! 1( کانت الطفلة متشی و تلعب مع األطفال فی الطریق! 

4( أعجبتنی الطالبة تتزیّن باألخالق الفاضلة! 3( اِشرتک ثالثة العبین فی مباریات اُجریت أمس! 

278- عّین جملة وصفیه لیس فیها مفعول به:

2( هل یُعجبک بعد الشتاء عید یَفرح فیه الفقراء! 1(  الکتاب صدیق مخلص یُنقذک من مصیبة الَجهل! 

4( ما سافرُت إلی قریة کتبت حولها إنشاء صغیراً! 3( ترسم الطفلة فی دفرتها سواراً تحبّه حتّی یشرتیه أبوها لها! 

279- عّین خرباً ال يرتجم معرفة:

2( بيُعها بدون وصفة يف هذه الصيّدلية غري َمسموٍح!1( نحن يف هذه األيّام بعيدون عن املدرسة و الجامعة!

4( الدكتوراه شهادة تُعطَى لشخص تقديراً لجهوده!3( أنت ُمصاب مبرض جلدّي، أكتب لك الوصفة!

280- عّین جملًة وصفیًة:

2( ال تکونوا کالّذی الیدرُس و یتوقَع درجة العشین! 1(  شارکنا فی احتفال عظیم و شاهدنا فیه أکرث زُمالئنا! 

4( هل سافرت إلی مدینة مازندران مع صدیق أعرفه؟ 3( یَعمُل صدیقی املؤِمُن فی معمل ُصنع الکراسی فی مدینتنا! 

281- عّي املفعول جاء قبل الفاعل:

2( نحن نستخدم تلک اآلالت لتسهيل نقل الّنفط!1( قالت سّفانة : إّن الّنبّي يُحّب الفقري!

4( قد دلّتني هذه الحيوانات عىل خواّص الّنباتات الطّبيّة!3( للغراب صوٌت يحّذر به بقيّة الحيوانات يف الغابة!

282- عّین جملة وصفّیة فعلها مضارع:

2( یُرید أبناء البَش أهدافاً فیها خیرهم و سعادتهم! 1(  أحرتُم دامئاً َمن یُشَوقنی فی طریق الوصول إلی أهدافی! 

4( قرأُت مقالة حول تاریخ بلد سّجلته منظّمة یونسکو فی الّسنة املاضیة! 3( اُریُد أن أکون مثل مجاهد مؤمن یُجاهد فی ساحة املعرکة! 

283- عّي عبارة جاء فيها املضاف إليه: 

بيع! اب!1( الطَّبيعة الّتي اِبتَسمت يف الرَّ اكنة يف الرتُّ 2( تسقى الحياة السَّ

يف و َحزنَت يف الخريف! تاء و ِبدموِعها الباردة!3( و ضحكت يف الصَّ 4( تُريُد أن تبيك اآلن يف الشَّ

284- عّین ما فیه الصفت، نکرة و جمع:

2( العباد الّصالحون الیُشکون بعبادة ربّهم أحداً! 1(  سافرنا إلی مدینة مازندران الجمیلة فی السنة املاضیة! 

4(  أکتبوا إسم هوالء الرجال الّذین هم مؤمنون بیوم األِخر! 3( نحن نحرتم دامئاً فی حیاتنا معلاّمت ُمشفقات ألجل نصائحهّن! 

285- عّي الجملة التي ليست فعلية!

2( قد تُفتّش عنُي الحياة يف الظَّلامت!1( أخاف ِمنك و أرجو و أستَغيث و أدنو!

المة! 4( َسِل املصانَع َركباً تَهيُم يف الَفلَواِت!3( يف بُعِدها َعذاٌب يِف قرِبها السَّ

286- عّین املناسب للفراغین: »شجرة الَبلّوط .......... شجرٌة ...... ، ....... فی محاَفظّة أیالم«

2( هی- جمیلٍة – توَجُد 1(  هی- جمیلٌة – یوَجُد  

4( هی- جمیلٌة – توَجُد 3( هو- جمیٌل – یوَجُد  
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287- يف أيِّ عبارة توجد فيها »الصفة«:

2( تقرأ الطالبتان ُدروَسهام مشكلًة!1( وَصَل املسافر ُمتأّخراً إىل املَطار!

ف! 4( يُشّجع املُتَفرّجون فريَقهم فائزاً!  3( أشاهُد زينَب الَجالَِسة يف الصَّ

288- عّین الجملة الوصفّیة:

2(  أهل الکتاب هم الّذین آمنوا مبا أنزل الله علیهم بواسطة أنبیائه! 1(  أتکلّم مع اُستاذی دامئاً و هو یرشدنی فی الحیاة! 

4( لبالد ایران غابات واسعة کثیرة فیها أنواع الحیوانات و األشجار! 3( ذهبت إلی املکتبة ألشرتی کتباً علمیّة و قد کانت فیها أنواع الکتب! 

289- عّین ما فیه االسم املبنّی أکرث:

2( الکلب یقدر علی سامع صوت الساعة من مسافة أربعین قدیامً! 1( ذلک الشاّب صدیقی الحمیم فی املدرسة! 

4( من یصّدق أّن ظاهرة مطر السمک لیس فلامً خیالیّاً! 3( »أ تأمرون الناس بالرّب و تنسون أنفسکم« 

290- عّین ما لیس فیه الّنعت:

2( وقفت السیّارة قرب شارع یکون مزدحامً! 1(  أنا قطیرة مائیَة صغیرة منتشة فی الهواء! 

4( کن عادالً حتّی تقدر أن تحکم بین الّناس بالعدل! 3( قرأتم کتاباً حول األدب حتّی تکتبوا مقالة مفیدة! 

291- عیِّن الفاعل موصوفاً و مضافاً معاً: 

2( قد جاءت صفاٌت اإلنسان فی هذه السورة!1( اشرتک تالمیذ مدرستی فی املباراة الریاضیّة!

رنا قائدنا الشجاع ِمن العمالء!  4( نرََصنا أصدقاءنا األوفیا فی املباراة العلمیّة!3( حذَّ

292- عّین ما لیس فیه الّنعت:

2( قََضینا لیلة باردة فی هذه القریة! 1(  أَعدَّ الله الجّنة لعباده الصالحین! 

4( إّن إخوانی الّصادقین ساعدونی فی مصاعب الحیاة! 3( اللّهم ارزقنا توفیق الطّاعة و بُعَد املعصیة! 

293- عّین املناسب للفراغٍ إلیجاد جملة وصفّیة )جملة بعد الّنکرة(: »نَزل الطّائر علی أشجار فی الحدیقة....... !« 

غار! 1( قد انکرست أغصانها!  2( یحمل الطّعام ألطفاله الصِّ

4( فانقطع بغتًة!3( فیها مناظر جمیلٌة!

294- عّین ما لیس فیه نعت:

؛ أرجوک عبادة تقّربنا إلیک أکرث! 2( یاربِّ 1(  سأشرتک فی مباراة تجری فی االُسبوع القادم! 

4( قال املعلّم: هذا الدرس تکرث فیه األفعال! 3( کتب أبی مقالة تدرس فیها أمراض القلب! 

295- عّین اإلسم مضافاً و موصوفاً معاً:

2( یبلغ الّصادق بصدقه ما ال یبلغه الکاذب الحتیاله! 1( عصفت ریاٌح خّربت بیتاً جنب شاِطی البُحیرة األخرض! 

4( عدواة العاقل املُشِفق خیر ِمن صداقة الجاهل الخیّر! 3( یعجبنی أن ترحموا عزیزاً ذّل و غنیّاً افتقر و عاملاً ضاَع بین الّناس! 

296- عّین النعت جملة:

2( إمنا یدافع عن العدالة من یعرف قیمتها و هو مؤمن حّقاً! 1(  ربّنا الرؤوف أعطانا عقالً نتفّکر به حتّی یضیء طریقنا! 

4( ملاذا تَعدنی وعداً و أنت ال تعمل به و تنساه دامئاً! 3( علیک أن تختار صدیقاً وفیّاً مع إرادة قویّة و تعرف قدره! 

297- عّین ما لیس فیه نعت:

2( أخذت من املکتبة کتاباً علمیّاً کانت فیه مطالب جدیدة! 1(  إّن حیاة جّدی مملوءة بالتّجارب الثّمینة! 

4( إّن أفضل أصدقائی من یساعدنی عند الّشدائد و املشاکل! 3( سافرت مع أصدقانی هذا الّصیف إلی املناطق املعتدلة! 
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298- عّین الّنعت:

2( ال اُرید أن أستسلم أمام الیاس و أنا قادر أن اُسیطر علیه! 1(  اُشاهد الّشمس من نافذة غرفة تقع مقابل الجبال الشقیة! 

4(  أقطع کّل یوم طریقی نحو املدرسة مرسعة، مضطربًة! 3( منظر قریتنا جمیل، کانّها تستیقظ کّل صباح بطراوة! 

299- اّی عبارة ماجاء  فیها النعت جملة:

2( إن تقرض الله قرضاً حسناً یُضاعفه لکم! 1(  کأّن الشمس و القمر مصباحان تخرجان العامل من الظلامت إلی الّنور! 

4( إحذر عن ثروة وراءها لعنة الّناس! 3( ما صاَد الصیاد ظبیاً یعشق الجامل! 

300- عّین »من« مضافاً إلیه:

2( خیر الّناس من سلم اآلخرون من لسانه و یده! 1( علی املؤمن أاّل یُسّب من یدعو إلهاً غیر الله! 

4( لیت الّناس یتذکّرون من قد اجتهد ألیجاد حلِّ ملشاکلهم! 3( أفضل األعامل هو تشجیع من ینسی أهدافه فی الحیاة! 

301- عّین الوصف جملًة:

2( أصید الظّبی فی نقطٍة یُشاهد القمر! 1(  إن تقرضوا الله قرضاً حسناً یضاِعفه لکم! 

4( فتّشت عن الکتاب الّذی یرشدنی إلی طریق الحّق! 3(  لی صدیق فی حیاتی یساعدنی حّقاً! 

302- عیِّن جملًة تصف املبتدأ:

2( لی زمیل مجدٌّ أحبّه لصدقه و ألدبه أکرث من إجتهاده! 1( اللحُم غذاء مفید تُکَنز فیه مقادیر کثیرة من الربوتین! 

4( یفّصل الله اآلیات لقوم یعقلون و یستعملونها فی الحیاة حسناً! 3( هناک جلسة علمیّة فتغیّرت ساعة اإلمتحان! 

303- عّین ما الیشتمل  علی الجملة الوصفّیة:

2( تتأمل القلوب عندما یری الّناس طفالً یعمل فی الَشوارع! 1(  الّسّب عمل سیّی یلجأ إلیه اإلنسان الّضعیف فی الّشدائد! 

4( کنت مشغوالً بالّدراسة فسقطت قطیرة ماء علی وجهی فجاة! 3( الکهرباء طاقة تحتاج إلیها الّصنائع الجدیدة و تسقط من العمل دونها! 

304- عّین »ما« مفعوالً:

2( والله ما رأینا حبّاً بال مالمة! 1( الحسد یأکل الحسنات کام تأکل الّنار الحطب!  

4( اکرب العیب أن تعیَب ما فیک ِمثله! 3( الّصیادوَن یحفرون الرّتاب الجاّف لصید ما اختَفی! 

305- عّین »َمن« فاعالً فی العبارات الّتالیة:

2( هؤالء َمن نرََصونی فی أموری الکثیرة. 1( یُساعُدنا فی الّدرس َمن َهَو قوی فی دروسه.  

4( اَستخِدم َمن ِعنده مهارة کثیرة فی العمل. 3( َرزَقنا َمن یَحتاَج إلی ُمساعدتِنا هذِه األیّام.  

306- عیِّن الخرب یختلف فی املعرب و املبنّی:

2( کّل اولئک املسافرین ُزّوار أبی عبداللّه علیه السالم!1( هذه الَعالمة الجمیلة الیوم رمز الّسالم!

4( إّن اللّه رئوف علی الّشباّب املجاهدین!3( أفضل العباد هو الّذی له األخالق الُحسنی!

307- عیِّن فعالً فیه حرف أو حروف زائدة و فاعلُه جمُع ساملُ:

2( إّن القرآن یأمر املسلمین أال یسبّوا معبودات املشکین! 1( نباتات مفیدُة للمعالجة نستفید منها کدواٍء! 

4( قد َمَضت أوقات کثیرة من عمری أمام التّلفاز! 3( تحرُِّک البومات رأسها عوض تحریک عیونها! 
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308- عیِّن ما لیست فیه جملة إسمّیة:

2( أحبُّ إخوانی من أهدی إلی ُعیوبی!1( أ َسمعَت هذا املثل »الّسکوت أخو الرّضا«؟

4( )یا آدُم اسُکن أنت و زوجک فی الجّنة(3( )قد أفلح املؤمنون الّذین ُهم فی صالتهم خاشعون(

309- ّعین ما فیه توصیُف للنکرة:

2( هذه شجرةٌ یستخدمها املزارع کسیاٍج.1( ما قرأنا نصاً ألن األستاذ مل یسمح لنا.

4( التعاون من أموٍر جامعیٍة فنقوم به.3( ال تبقی الصعوبة دامئاً و تأتی سهولة بعدها.

310- عّین النعت جملة:

2( نرید ان نبقی ثالثه أیّام فی املنطقة االستوانیّة! 1(  أعرُف تلمیذاً مهَذباً یحاسب نفسه کّل یوم! 

4( اِعتمد علی الّنفس املهّذبة ألنّها تجتنب السیّئاِت! 3( عندما ننظر إلی الجبال الرّفیعة نحسب أنّها ثابتة! 

311- فی أّی عبارة ما جاء موصوف بالجملة:

2( من یکن فی کالمه کذباً یحّقر نفسه أمام الّناس! 1( الّسبّورة لوح أمام الطاّلب یُکتب علیه! 

4( لِنحّدْث بکالم نرجو تصدیقه! 3( أعوذ بالله من قائلین ال یفعلون ما یقولون! 

312- عّین ما لیس فیه الّنعت:

2( أ تکون صابراً عندما تواجه حوادث الحیاة املرّة؟ 1(  کنت أبحث عن کتاب یُفید الطاّلب املدرسة! 

4( إلهی نبّهنی لذکرک فی أوقات الغفلة! 3( سألنی صدیق مشفق عن مشاکلی فی الحیاة! 

313- يف أّي عبارة عدد األسامء املبنية أكرث؟:

2( اللّهم انرصنا عىل القوم الكافرين.1( من أين اشرتيت بطََّك الجميل يا سعید؟

4( هذا القميص من أفضل النوعيات يف الّسوق.3( رأينا دلفيناً ذكياً يقفز يف املاء بفرٍح.

314- عّي ما فيه جملة اسمية:

2( يف اليوم التايل استلََم أيب رسالة من أّمى.1( أحسن أعامٍل تواجهها يف الحياة اإلنفاق من الرزق.

4( أحّب الّذين يقاتلون يف سبيل الله لرضاه.3( لقد أرسلنا من قبلك رسالً إىل قومهم.

315- عّي ما فيه الجملة االسمية:

2( أحِسن إىل عباد الله حتى يُنعمك الله بفضله.1( يتلك أغلب الحيوانات لغًة عامًة لتواصلها.

4( هذا الحاسوب املتقّدم لک و تعمل به دروسک.3( أحّب أن أنظر إىل عيون الوالدين بالحنون و املحبّة.

316- عّي الّصحيح يف تعيي الخرب:

2( اُدعوين أستجب لكم عبادي الّصالحني.1( القائد يؤثّر يف شخصيّة جنوده يف الحرب.

4( بعض الحيوانات تعرف بغريزتها أشياء َعجيبًة.3( أكرب الحمق اإلغراق يف املدح و الذّم.

: 317- عّي ما فيه اسٌم مبنىُّ

2( اِشرتيت من الصيدليّة محراراً من أفضل النوعيّات.1( حلويات مدينة يزد مشهورة يف إيران!

4( السيّارة تنقل أخشاباً إىل القرية الواسعة.3( فأنزل الله سكينته عىل رسوله و املؤمنني.

318- عيِّ اسم املفعول مفعوالً:

2( قد ذُكِر امللّمعان الجميالن يف كتابنا الدرايّس!1( لِكثري ِمن الّشعراء اإليرانينّي ملّمعات!

ريازيِّ َممزوَجٌة ِبالَعربيَِّة! ُع حاِفٍظ الشِّ 4( الّشعراُء اإليرانيّوَن قد أنَشدوا ملّمعاٍت كثريًة!3( ُملَمَّ
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308- عیِّن ما لیست فیه جملة إسمّیة:

2( أحبُّ إخوانی من أهدی إلی ُعیوبی!1( أ َسمعَت هذا املثل »الّسکوت أخو الرّضا«؟

4( )یا آدُم اسُکن أنت و زوجک فی الجّنة(3( )قد أفلح املؤمنون الّذین ُهم فی صالتهم خاشعون(

309- ّعین ما فیه توصیُف للنکرة:

2( هذه شجرةٌ یستخدمها املزارع کسیاٍج.1( ما قرأنا نصاً ألن األستاذ مل یسمح لنا.

4( التعاون من أموٍر جامعیٍة فنقوم به.3( ال تبقی الصعوبة دامئاً و تأتی سهولة بعدها.

310- عّین النعت جملة:

2( نرید ان نبقی ثالثه أیّام فی املنطقة االستوانیّة! 1(  أعرُف تلمیذاً مهَذباً یحاسب نفسه کّل یوم! 

4( اِعتمد علی الّنفس املهّذبة ألنّها تجتنب السیّئاِت! 3( عندما ننظر إلی الجبال الرّفیعة نحسب أنّها ثابتة! 

311- فی أّی عبارة ما جاء موصوف بالجملة:

2( من یکن فی کالمه کذباً یحّقر نفسه أمام الّناس! 1( الّسبّورة لوح أمام الطاّلب یُکتب علیه! 

4( لِنحّدْث بکالم نرجو تصدیقه! 3( أعوذ بالله من قائلین ال یفعلون ما یقولون! 

312- عّین ما لیس فیه الّنعت:

2( أ تکون صابراً عندما تواجه حوادث الحیاة املرّة؟ 1(  کنت أبحث عن کتاب یُفید الطاّلب املدرسة! 

4( إلهی نبّهنی لذکرک فی أوقات الغفلة! 3( سألنی صدیق مشفق عن مشاکلی فی الحیاة! 

313- يف أّي عبارة عدد األسامء املبنية أكرث؟:

2( اللّهم انرصنا عىل القوم الكافرين.1( من أين اشرتيت بطََّك الجميل يا سعید؟

4( هذا القميص من أفضل النوعيات يف الّسوق.3( رأينا دلفيناً ذكياً يقفز يف املاء بفرٍح.

314- عّي ما فيه جملة اسمية:

2( يف اليوم التايل استلََم أيب رسالة من أّمى.1( أحسن أعامٍل تواجهها يف الحياة اإلنفاق من الرزق.

4( أحّب الّذين يقاتلون يف سبيل الله لرضاه.3( لقد أرسلنا من قبلك رسالً إىل قومهم.

315- عّي ما فيه الجملة االسمية:

2( أحِسن إىل عباد الله حتى يُنعمك الله بفضله.1( يتلك أغلب الحيوانات لغًة عامًة لتواصلها.

4( هذا الحاسوب املتقّدم لک و تعمل به دروسک.3( أحّب أن أنظر إىل عيون الوالدين بالحنون و املحبّة.

316- عّي الّصحيح يف تعيي الخرب:

2( اُدعوين أستجب لكم عبادي الّصالحني.1( القائد يؤثّر يف شخصيّة جنوده يف الحرب.

4( بعض الحيوانات تعرف بغريزتها أشياء َعجيبًة.3( أكرب الحمق اإلغراق يف املدح و الذّم.

: 317- عّي ما فيه اسٌم مبنىُّ

2( اِشرتيت من الصيدليّة محراراً من أفضل النوعيّات.1( حلويات مدينة يزد مشهورة يف إيران!

4( السيّارة تنقل أخشاباً إىل القرية الواسعة.3( فأنزل الله سكينته عىل رسوله و املؤمنني.

318- عيِّ اسم املفعول مفعوالً:

2( قد ذُكِر امللّمعان الجميالن يف كتابنا الدرايّس!1( لِكثري ِمن الّشعراء اإليرانيّني ملّمعات!

ريازيِّ َممزوَجٌة ِبالَعربيَِّة! ُع حاِفٍظ الشِّ 4( الّشعراُء اإليرانيّوَن قد أنَشدوا ملّمعاٍت كثريًة!3( ُملَمَّ
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319- يف أّي عبارة جاءت جملة فعلية اكرث؟

2( تواضع ملن تتعلّم منه و ملن تعلّمه ألَن النجاح فيهام! 1( تعلّم اللّغة العربية واجب عىل املسلمني فأتعلّمها و اُعلّمها حتى أموت! 

4( إعمل ما تشاء ألنّه يرى ما تعمل يف كل الزمان و املكان! ع أخى إليه و يساعده!  3( كان هذا الحيوان يشعر بأمل فرََسَ

320- مّيز ما فيه »ترکیب وصفی اضافی«:

2( أطاع التالميذ من معلّمي املدرسة و يعملون واجباتهم كل الّليل! 1( إّن شجرة الخبز شجرة عجيبة و تحمل األمثار يف نهاية األغصان! 

4( مفتاح التقّدم إكتساب العلم و زكاة العلم نشه! 3( إجَعل الّسعي صديقك الحميم و إعلم أنت ناجح يف حياتك! 

321- عین ما التوجد فیه جملة وصفّیة )= الجملة بعد الّنکرة(:

2( أنزَل الله من الّسامء مطراً أحیا به کّل شیء! 1(  أحَمُد اللَّه علی نَِعٍم أعطاها إلینا!  

4( صدَمتنی فی الّشارع سیّارًة فرقدُت فی املستشفی! 3( َحصلُت علی درجٍة ما حصل علیها أحٌد! 

322- فی  أّی عبارة تُوجد الّصفة بنوعیها:

2( هل تعرُف شیئاً یُنقذک من مصیبة الجهل العظیمة! 1(  یُعجبنی ولدٌ یحرتم الوالدین و یساعدهام بالرّسور! 

4( کیف یستطیع الرجل الکثیر املعاصی أن یلتزم بالحسنات! 3( الّنفس الّتی التشبع لیست نفساً راضیة! 

323- عّین املفعول موصوفاً بالجملة الفعلّیة:

2( ألیس الکتاُب صدیقاً مخلصاً یُنقذ اإلنسان من ُمصیبة الجهل! 1( طلبت من فاضل موعظة متنع العبد عن ارتکاب املعاصی! 

4( النجد فی اللّغة العربیّة مفردات دخلیة مل تتغیّر أصواتها و أوزانها! 3( أعوُذ باللّه رّب العاملین من صالة التُرفع و من دعاء الیسمع! 

324- عّین الجملة االسمیَة:

2( الیوَم اکَملُت لکم دینکم! 1(  »ایّاک نعبُد و أیّاک نستعین«  

4( فی یوِم القیامِة یَغِفُر اللُّه الذنوب! 3( اَحبُّ االعامِل عندی االجتهاد و املثابرة! 

325- فی أی عبارة جاء جملة بعد مفعول نکرة؟

2( شاهدت أشجاراً جمیلة فی الشارع یعجبنی جاملها! 1(  لّعل جامعة قلیلة تأتی عنا ألن کورونا شایع! 

4( إن  تقبل مشاکل ال تصل  إهدافک العالیة! 3( فی إحدی الشوراع کانت سیّارة إطفاء تسیر برسعة! 

326- عّین نعتاً جملة:

2( الریاضة لها فائدة عظیمة و هی تّعلمنا األخالق العالیة فی الحیاة! 1( إکتسبت هذه املّعلمة درجة فی العامل ما حصل علیها  أحد حتی اآلن! 

4( هناک أرسار عجیبة فی العامل فیحاول اإلنسان أن یکتشفها! 3( کأّن وجه األب کالّسامء لیس له لون واحد! 

327- َمیِّز ما فیه الفاعُل و املفعول معاً:

2( تَعیُش َحیواناٌت مائیٌَّة فی أعامِق املُحیط! 1(  نَستَفیُد ِمن النباتات املفیدة کََدواٍء! 

4( ما قََسَم اللُّه للعباِد شیئاً أفَضَل ِمَن الَعقل! 3( الِحرباء تستطیُع أن تَری فی اتِّجاهیِن فی وقٍت واحٍد! 

328- مّیز الرتکیب اإلضافی فی العبارت التالیة:

2( الُعلامء املسلمون ألّفوا کتباً مفیدة فی العصور املاضیة! 1( إنَّ اإلیثار صفة إنسانیّة یَِجُب إن نتحلّی بها! 

4( مجالسة الّصالحین داعیة إلی الّصالح! 3( أرید أن أذهب إلی املکتبة العاّمة! 
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329- عّین جملًة فعلّیًة لیس الفعُل فیها مزیداً ثالثیاً:

2( فی املدرسِة شاَهدنا کلَّ الفائزین فی املباراة! 1( التَتَحرَّک عین البومِة فإنّها ثابتٌة! 

4( »ال یُکلَّف اللّه  نفساً إاّل وسعها« 3( ال أقِدُر أکرثَ ِمن هذا علی انتظارَک فی املوقِف! 

330- عّین النعت جملة:

2( رسمت فی دفرتی صورة سحابة جمیلة فی الّسامء! 1(  أشکروا أصدقاء مخلصین یُبعدونکم عن الضالل! 

4( أمضینا اُبوعین کاملین فی إحدی املناطق فی شامل البالد! 3( زیّنت التمیذات صَفهّن مبصابیح ملّونة مبناسبة یوم التلمیذ! 

331- َمیِّز ما فیه الفاعل و املبتدأ معاً:

2( الَحَسُد یَأکُُل الَحَسناِت کَام تأکُُل الّنار الَحطََب! 1(  شاَهَد الَغّواصوَن ِمئاِت املصابیِح امللوَّنة! 

4( تَستَطیُع الِحرباُء  أن تُدیَر َعیَنیها فی اتِّجاهاٍت ُمختلَفٍة! 3( َهل لََک معلوماٌت َعن طاِق کرسی؟!  

332- عّین ما فیه توصیٌف للنکرة:

2( مررت بکافٍر و دعوته إلی سبیل الرّب! 1(  هذه الّشجرة تعطی أمثاراً و تنمو برسعٍة! 

4( رُّب صحیفٍة تقرأها فتتعلَّم منها علوماً نافعة! 3 ( البذور تحتوی خواّصاً فَنستفید منها! 

333- عّین النعت جملة:

2( فی العامل أرسار غامضة فیحاول اإلنسان  أن یکتشفها! 1(  یؤکَّد األطباء علی أکل العسل الطبیعی و هو مبید للجرایم! 

4( إّن الله بعث رسوالً إلینا یأمرنا بالصدق وأداء األمانة! 3( اِشرتت اُّمی محفظة جدیدة لی حتّی أضع کتبی فیها! 

334- عّین الوصف جمله:

1(  فی کتاب املسلمین إشارات علمیّة قد اکتشف العلم حقیقتها!

2( إستعنُت فی الّصید بأحد ساکنی الجزیرة و هو إنسان خبیر باملسالک!

3( الشمس غربت و ظهر القمر و له أشّعة فضیّة مع منظر جمیل جّداً!

4(  الیعجبنی اإلنسان املتحلّی بزینة الّدنیا حین الیسعی أن یتحلّی باملکارم املعنویّة!

335- عّین الوصف لیس جملًة:

2( هناک فی بالدنا فقراء لیس لهم نقود لتهیئة الطّعام! 1( من یُسافر إلی قریٍة یُشاهد مناظر جمیلًة فی الطّبیعًة! 

ثُوا عن شیء لیس لکم به علٌم! 4( علیکم أال تَتَحدَّ ی بهلوالً!   3( قرأنا قصصاً جمیلًة عن رجٍل مجنوٍن یُسمَّ

336- عّین ما فیه الّصفة:

2( طالبة تُطالع دروَسها برغبٍة تنجح بالشّک! 1( آیات الله فی العامل کثیرٌة و علی املرء أن یتدبّر فیها! 

4( من عالمات املؤمن الصرب عند املصیبة! 3( سرت الظّلمة املدینة ملّدة تسع ساعات! 

337- عّي الخرب يكون جملة فعلّية:

2( هؤالء علامء يحاولون لكشف أرسار الخلقة! 1( الّذي يُبّعدين عن الّضالل هو صديقي! 

4( دور العاّمل الّنشيطني يف تسهيل حياة اإلنسان مهّم جّداً! 3( يف هذا الفريق األعضاء يجتنبون عن العدوان! 

338- عیِّن كلمة »َمن« تَختلف يف املحّل اإلعرابّی:

2( إّن الله يُحُب َمن يَتوكل عىل الله يف كّل حال و زمان.1( ُسيسّجل هدفاً َمن َهَجَم عىل َمرمى فريق الربسبوليس.

4( جاَء إىل بيتنا َمن كاَن صديق أيب َسنواٍت ماضية.3( نصَحتني يف َعيبی َمن آثرتني عىل نفسها.
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329- عّین جملًة فعلّیًة لیس الفعُل فیها مزیداً ثالثیاً:

2( فی املدرسِة شاَهدنا کلَّ الفائزین فی املباراة! 1( التَتَحرَّک عین البومِة فإنّها ثابتٌة! 

4( »ال یُکلَّف اللّه  نفساً إاّل وسعها« 3( ال أقِدُر أکرثَ ِمن هذا علی انتظارَک فی املوقِف! 

330- عّین النعت جملة:

2( رسمت فی دفرتی صورة سحابة جمیلة فی الّسامء! 1(  أشکروا أصدقاء مخلصین یُبعدونکم عن الضالل! 

4( أمضینا اُبوعین کاملین فی إحدی املناطق فی شامل البالد! 3( زیّنت التمیذات صَفهّن مبصابیح ملّونة مبناسبة یوم التلمیذ! 

331- َمیِّز ما فیه الفاعل و املبتدأ معاً:

2( الَحَسُد یَأکُُل الَحَسناِت کَام تأکُُل الّنار الَحطََب! 1(  شاَهَد الَغّواصوَن ِمئاِت املصابیِح امللوَّنة! 

4( تَستَطیُع الِحرباُء  أن تُدیَر َعیَنیها فی اتِّجاهاٍت ُمختلَفٍة! 3( َهل لََک معلوماٌت َعن طاِق کرسی؟!  

332- عّین ما فیه توصیٌف للنکرة:

2( مررت بکافٍر و دعوته إلی سبیل الرّب! 1(  هذه الّشجرة تعطی أمثاراً و تنمو برسعٍة! 

4( رُّب صحیفٍة تقرأها فتتعلَّم منها علوماً نافعة! 3 ( البذور تحتوی خواّصاً فَنستفید منها! 

333- عّین النعت جملة:

2( فی العامل أرسار غامضة فیحاول اإلنسان  أن یکتشفها! 1(  یؤکَّد األطباء علی أکل العسل الطبیعی و هو مبید للجرایم! 

4( إّن الله بعث رسوالً إلینا یأمرنا بالصدق وأداء األمانة! 3( اِشرتت اُّمی محفظة جدیدة لی حتّی أضع کتبی فیها! 

334- عّین الوصف جمله:

1(  فی کتاب املسلمین إشارات علمیّة قد اکتشف العلم حقیقتها!

2( إستعنُت فی الّصید بأحد ساکنی الجزیرة و هو إنسان خبیر باملسالک!

3( الشمس غربت و ظهر القمر و له أشّعة فضیّة مع منظر جمیل جّداً!

4(  الیعجبنی اإلنسان املتحلّی بزینة الّدنیا حین الیسعی أن یتحلّی باملکارم املعنویّة!

335- عّین الوصف لیس جملًة:

2( هناک فی بالدنا فقراء لیس لهم نقود لتهیئة الطّعام! 1( من یُسافر إلی قریٍة یُشاهد مناظر جمیلًة فی الطّبیعًة! 

ثُوا عن شیء لیس لکم به علٌم! 4( علیکم أال تَتَحدَّ ی بهلوالً!   3( قرأنا قصصاً جمیلًة عن رجٍل مجنوٍن یُسمَّ

336- عّین ما فیه الّصفة:

2( طالبة تُطالع دروَسها برغبٍة تنجح بالشّک! 1( آیات الله فی العامل کثیرٌة و علی املرء أن یتدبّر فیها! 

4( من عالمات املؤمن الصرب عند املصیبة! 3( سرت الظّلمة املدینة ملّدة تسع ساعات! 

337- عّي الخرب يكون جملة فعلّية:

2( هؤالء علامء يحاولون لكشف أرسار الخلقة! 1( الّذي يُبّعدين عن الّضالل هو صديقي! 

4( دور العاّمل الّنشيطني يف تسهيل حياة اإلنسان مهّم جّداً! 3( يف هذا الفريق األعضاء يجتنبون عن العدوان! 

338- عیِّن كلمة »َمن« تَختلف يف املحّل اإلعرابّی:

2( إّن الله يُحُب َمن يَتوكل عىل الله يف كّل حال و زمان.1( ُسيسّجل هدفاً َمن َهَجَم عىل َمرمى فريق الربسبوليس.

4( جاَء إىل بيتنا َمن كاَن صديق أيب َسنواٍت ماضية.3( نصَحتني يف َعيبی َمن آثرتني عىل نفسها.
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339- عّین ما لیس فیه جملة وصفیة:

2( قرب بیتی یجری نهر صوته رنّان! 1( اِحذر املشفق الجاهل و هو یرُّضک!  

4( فی الرأس عقل یصلح کّل اُمورک! 3( اکتسب منک عربة لن أنساها أبداً! 

340- فی أّی عبارة الجملة اإلسمّیة أکرث: 

2( الواحد للجمیع و الجمیع للواحد؛ هذا ِشعار فریقنا!1( أبی و أّمی یَهتاّمن برتبیتنا و نحن نشکر جهودهام! 

4( النظر إلی البحر و النظر إلی املُصحف عبادة!3( ولدی التأکل الطعام إاّل و یداک نظیفتان! 

341- عيِّ ما ليس فيه مضاف إليه:

2( ﴿ربّنا ما خلقت هذا باطالً﴾1( أُرسَل األنبياُء لِيُبِّينوا الرصاط املستقيم!

4( ﴿شهر رمضان الّذي أُنزَل فيه القرآن﴾3( اآلثار القدية تؤكّد اهتامم اإلنسان بالدين!

342- مّيز عبارة ما جاء فيها املضاف و املضاف إليه:

2( الُدرُر ِمن األحجار الجميلة الغالية توجد يف السوق كثرياً! 1( سمعت الغزالة أصوات الصيادين يف الحفرة! 

4( يعمل أخي يف منظَمة كبرية و هو ممتاز يف عمله! 3( كّمل إديسون املصباح الكهربايئ و آلة السينام! 

343- کم موصوفاً يف العبارة التالية:

»يكن تعويض الضعف يف الساقي يف األطفال بتناول عصري الليمون أو عصري الربتقال و الحليب الطازج!«:

4 )4  3)3  2 )2   1 )1

344- عّي اإلسم مضافاً و موصوفاً معاً:

2( ﴿ربّنا أفِرغ علينا صرباً و ثبّت أقداَمنا و انرُصنا عىل القوِم الكاِفرين﴾ عبة و نَجح يف اإلمتحان!  1( التّلميُذ أجاَب َعن أسئلة املعلّم الصَّ

ِبالد، اَلَّذي يَأُمر الَ֯مسؤولني و يَنَصُحهم أِلداِء واجباتِهم! 4( رَئيُس ال֯ يـًة!  3( ياُلِحُظ الّناس َغيمـًة َسوداء َعظيمـًة َو رعداً و بَرقاً َو رياحاً قَوَّ

345- عّین الوصف جملة:

2( توقَف الظّبی فی نقطٍة یرقب القمر! 1(  رأیت صدیقی یذهب إلی املدرسة مرسعاً! 

4( أ تکرس صنادیق فیها أموال الّناس؟ 3( جلسنا علی مائدٍة لنتناول الطّعام!  

346- عّي عبارة ما جاء فيها املضاف أليه:

2( تحتوى ُمُدن العالَم الكبرية األسواق الصغرية أحيانا!1( عىل الشباب أن يستفيدوا ِمن أوقاتهم املفيدة!

4( هناك أشجار عالية و أزهار متنوعة يف الربكة الصغرية!3( هَن یقرأن الرسائل بعد الصالة!

347- عّي الجملة اإلسمّية:

2( يف هذا الشارع تصاَدَمت السيّارتان.1( هل تُؤدى األُم دوراً مهاّمً يف تربية األوالد؟

4( يف الغرفة الثالثة املُكيّف اليَعمُل.3( أُفتُّش يف املوسوعات العلمية.

348- عيِّ جملة تصف املبتدأ:

2( متعلّم يعمل بعلمه أفضل من عامل يغرتَ به! 1( َمن يُنفق من ماله عىل الفقراء فهو كريم! 

4( الشعائر الخرافيّة إزدادت يف أديان الّناس عىل مّر العصور! 3( املحيط الهادئ بحٌر يُعادل ثلث األرض تقريباً! 

349- عّین الّنعت جملًة:

2( تأّملت فیه و فی سبل مواجهته حسناً! 1(  قد اصبحت ببالٍء کان یزعجنی اِنزعاجاً حقیقیّاً! 

4( فصربت و أنا أشعر بأمل شدید فی قلبی! 3( و رأیت أّن الّصرب أفضل الّسبل عقالً! 
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350- عّین الّنعت یختلف نوعه عن الباقی:

2( فی األیّام املاضیة سافرت إلی مدینتی الّصغیرة! 1( هلک من لیس له حکیم یرشده! 

4( یجتهد معلّمو املدارس فی تعلیمنا الّصحیح! 3( »أمّنا الحیاة الّدنیا لهو و لعب«! 
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350- عّین الّنعت یختلف نوعه عن الباقی:

2( فی األیّام املاضیة سافرت إلی مدینتی الّصغیرة! 1( هلک من لیس له حکیم یرشده! 
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پاسخنامه تشریحی درس پنجم و ششم پایة دهم

1. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شهر تهران= مضاف و مضاف الیه

هبی  ـها : مضاف الیه -  الّذهبی: صفت
ّ

2. گزینه 1 پاسخ صحیح است: خاتمها الذ

3. گزینه 2 پاسخ صحیح است: فریق: مفرد مذکر      الفائز: مفرد مذکر

4. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- أحب 2- عباد3- هم 4- ه

5. گزینه 4 پاسخ صحیح است: بیت الحسن ) خانه حسن (: مضاف و مضاف الیه

6. گزینه3 پاسخ صحیح است: خامتاً: مفرد، مذکر، نکره، منصوب – ذهبیاً: مفرد، مذکر، نکره، منصوب

7. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تحبّون و یغفر معرب هستند.

8. گزینه3 پاسخ صحیح است: احادیث: مفعول ، تُشّجع: جمله وصفیه

9. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تساعدین معرب است.

10. گزینه3 پاسخ صحیح است: تیرّس جمله صله است

11. گزینه 2 پاسخ صحیح است: وجدُت جمله وصفیه نیست

12. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یحّقق جمله صله است.

13. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یفوزون خرب است.

14. گزینه 1: گزینه 1 صفت ندارد.

15. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- ارحموا )ضمیر واو( 2- اللّه )اسم ظاهر(3- یرحم )ضمیر مسسرت )هو((

16. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مواعظ: خرب و نکره ، تهدیک: جمله وصفیه برای مواعظ

17. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تساعدنی خرب برای مبتدا )التجارب(

18. گزینه 1 پاسخ صحیح است: فعل های گزینه یک جمله وصفیه نیستند.

19. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یصلون خرب برای مبتدا )التالمیذ(

20. گزینه3 پاسخ صحیح است: گزینه3 جمله اسمیه و مبتدا ندارد.

21. گزینه 2 پاسخ صحیح است: رسعة عجیبة = صفت مفرد

22. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- متی 2- نا   دو اسم مبنی

23. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مجلة: مضاف الیه و نکره ، تنفعنا: جمله وصفیه برای مجلة

24. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ساعدتنی املدرّسة:      ی : مفعول ، املدرّسة: فاعل  )مدرس به من کمک کرد.(

25. گزینه 4 پاسخ صحیح است: گزینه 4 صفت مفرد و جمله وصفیه ندارد.

26. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أشجار: مبتدا و نکره ، تسقط: جمله وصفیه برای أشجار

27. گزینه 2 پاسخ صحیح است: فعل های این گزینه جمله وصفیه نیستند.
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28. گزینه 2 پاسخ صحیح است: حفلة: مفعول و نکره ، لن ننساها: جمله وصفیه برای حفلة

29. گزینه 2 پاسخ صحیح است: رسائلهم العلمیة  ـهم: مصاف الیه ، العلمیة: صفت

ً 30. گزینه 4 پاسخ صحیح است: دیناً: خرب لیس و نکره ، الیََهتم: جمله وصفیه برای دینا

31. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مناظر: مفعول و نکره ، یُعجبنی: جمله وصفیه برای مناظر

32. گزینه 1 پاسخ صحیح است: صفت ندارد – علیم: خرب اللّه

33. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تقع بعد از التی آمده و جمله صله است.

34. گزینه 1 پاسخ صحیح است: فعل مبنی : 1- قل 2- سیروا3- انظروا 4- بدأ

•        اسم معرب: 1- األرض 2- الخلَق

35. گزینه 4 پاسخ صحیح است: بعد از الّندم علی )حرف جر( آمده پس مضاف الیه یا صفت نیست.

36. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یذهنَب خرب )جمله فعلیه( برای أولئک می باشد.

37. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قلوب: مجرور به حرف جر و نکره ، ُملئت: جمله وصفیه برای قلوب

38. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- الشمس: مبتدا   جذوتها مستعرة: خرب

   2- جذوت: مبتدا   مستعرة: خرب

39. گزینه 4 پاسخ صحیح است: سیارة: نائب فاعل و نکره ، تنقلنا جمله وصفیه برای سیارة

40. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أنوف: مبتدا )موصوف(، الذکیّة: صفت مبتدا

ً 41. گزینه 4 پاسخ صحیح است: خلقاً: مفعول و نکره، یَجمُع: جمله وصفیه خلقا

42. گزینه3 پاسخ صحیح است: سّجلتها: فعل      منظمة: فاعل )مضاف(     الیونسکو: مضاف الیه

43. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مشکلة: مجرور به حرف جر و نکره ، الیرصف: جمله وصفیه مشکل

44. گزینه3 پاسخ صحیح است: أخوان: دو برادر  مثنی

45. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ُمزارع: خرب و نکره ، یجتهد: جمله وصفیه ُمزارع

      اآلراء المتعّددة- الملعب الكبیر- التلمیذ الّناجح: صفت مفرد

ُق فعل مضارع متکلم وحده و معرب است. 46. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اُصدِّ

ً 47. گزینه 2 پاسخ صحیح است: بنتاً: مفعول و نکره ، متشی: جمله وصفیه بنتا

48. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شیء: مجرور به حرف جر و نکره، لیس لک به علم: جمله وصفیه شیء

49. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قاعة: مبتدا        مدرستنا: مضاف الیه      کبیرة: خرب قاعة

50. گزینه 2 پاسخ صحیح است: فعل یتعایشوا ) همزیستی کنند (        الزم است و مفعول ندارد.

51. گزینه 2 پاسخ صحیح است: جزیرة: مجرور به حرف جر و نکره ، الیکون: جمله وصفیه جزیرة

      در سایر گزینه ها صفت مفرد وجود دارد.

52. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یضّم فعل ، هذا: فاعل



قواعد

537

28. گزینه 2 پاسخ صحیح است: حفلة: مفعول و نکره ، لن ننساها: جمله وصفیه برای حفلة

29. گزینه 2 پاسخ صحیح است: رسائلهم العلمیة  ـهم: مصاف الیه ، العلمیة: صفت

ً 30. گزینه 4 پاسخ صحیح است: دیناً: خرب لیس و نکره ، الیََهتم: جمله وصفیه برای دینا

31. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مناظر: مفعول و نکره ، یُعجبنی: جمله وصفیه برای مناظر

32. گزینه 1 پاسخ صحیح است: صفت ندارد – علیم: خرب اللّه

33. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تقع بعد از التی آمده و جمله صله است.

34. گزینه 1 پاسخ صحیح است: فعل مبنی : 1- قل 2- سیروا3- انظروا 4- بدأ

•        اسم معرب: 1- األرض 2- الخلَق

35. گزینه 4 پاسخ صحیح است: بعد از الّندم علی )حرف جر( آمده پس مضاف الیه یا صفت نیست.

36. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یذهنَب خرب )جمله فعلیه( برای أولئک می باشد.

37. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قلوب: مجرور به حرف جر و نکره ، ُملئت: جمله وصفیه برای قلوب

38. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- الشمس: مبتدا   جذوتها مستعرة: خرب

   2- جذوت: مبتدا   مستعرة: خرب

39. گزینه 4 پاسخ صحیح است: سیارة: نائب فاعل و نکره ، تنقلنا جمله وصفیه برای سیارة

40. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أنوف: مبتدا )موصوف(، الذکیّة: صفت مبتدا

ً 41. گزینه 4 پاسخ صحیح است: خلقاً: مفعول و نکره، یَجمُع: جمله وصفیه خلقا

42. گزینه3 پاسخ صحیح است: سّجلتها: فعل      منظمة: فاعل )مضاف(     الیونسکو: مضاف الیه

43. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مشکلة: مجرور به حرف جر و نکره ، الیرصف: جمله وصفیه مشکل

44. گزینه3 پاسخ صحیح است: أخوان: دو برادر  مثنی

45. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ُمزارع: خرب و نکره ، یجتهد: جمله وصفیه ُمزارع

      اآلراء المتعّددة- الملعب الكبیر- التلمیذ الّناجح: صفت مفرد

ُق فعل مضارع متکلم وحده و معرب است. 46. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اُصدِّ

ً 47. گزینه 2 پاسخ صحیح است: بنتاً: مفعول و نکره ، متشی: جمله وصفیه بنتا

48. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شیء: مجرور به حرف جر و نکره، لیس لک به علم: جمله وصفیه شیء

49. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قاعة: مبتدا        مدرستنا: مضاف الیه      کبیرة: خرب قاعة

50. گزینه 2 پاسخ صحیح است: فعل یتعایشوا ) همزیستی کنند (        الزم است و مفعول ندارد.

51. گزینه 2 پاسخ صحیح است: جزیرة: مجرور به حرف جر و نکره ، الیکون: جمله وصفیه جزیرة

      در سایر گزینه ها صفت مفرد وجود دارد.

52. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یضّم فعل ، هذا: فاعل
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53. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تتکلّم اسم نکره ای را توصیف نکرده پس جمله وصفیه نیست.

54. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تفید: خرب التجارب

ً 55. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کذباً: خرب کان و نکره ، یحّقر: جمله وصفیه کذبا

56. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یتوکّلون خرب املؤمنون )مبتدا( است.

57. گزینه 1 پاسخ صحیح است: املدینه و القاضی هر دو مضاف الیه هستند.

58. گزینه 4 پاسخ صحیح است: فرحین: خرب کان  صفت نیست

59. گزینه 4 پاسخ صحیح است: عامالً مفعول و نکره ، یَجتهُد: جمله وصفیه عامالً

60. گزینه3 پاسخ صحیح است: أمر: فعل    نا: مفعول   اللّه: فاعل  خداوند به ما دستور داد

61. گزینه3 پاسخ صحیح است: موضوع: مجرور به حرف جر و نکره ، یجلب: جمله وصفیه موضوع

62. گزینه3 پاسخ صحیح است: شاهد: فعل   ک: مفعول   املدیر: فاعل  مدیر تو را دید

63. گزینه3 پاسخ صحیح است: یُفرُِّح: شاد می کند

      فیلمی را دوست دارم که مردم را شاد می کند.

64. گزینه 4 پاسخ صحیح است: هؤالء النساء: مبتدا     یستمعن: خرب )جمله فعلیه(

ً 65. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مستوصفاً: مفعول و نکره ، کان جدیداً: جمله وصفیه مستوصفا

66. گزینه 1 پاسخ صحیح است: جامل مبتدا )مضاف(، املرء: مصاف الیه

67. گزینه3 پاسخ صحیح است: التتحرُک: خرب ،  هذا: مفعول ،  ها: مضاف الیه

68. گزینه 2 پاسخ صحیح است: هاٍد: نکره ، یهدینا: جمله وصفیه هاٍد

69. گزینه 1 پاسخ صحیح است: طائر: خرب )موصوف( ، مائّی: صفت طائر

70. گزینه 1 پاسخ صحیح است: جمله وصفیه ندارد.

71. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- کّل   2- خیر3- کّل   4- رش

72. گزینه3 پاسخ صحیح است: استاٌذ: فاعل و نکره، یدرّس: جمله وصفیه استاذ

73. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تُحّول: تبدیل می شود  جمله فعلیه

74. گزینه 2 پاسخ صحیح است: املالبس: مفعول و منصوب       النسائیة: صفت و منصوب به تبعیت از مالبس

75. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یرحل جمله فعلیه اول جمله است و جمله وصفیه نیست.

76. گزینه 1 پاسخ صحیح است: صدیق: خرب و نکره، ینقذک: جمله وصفیه صدیق )خرب(

77. گزینه3 پاسخ صحیح است: احد، نقاط ، الخالف، العدوان  معرب هستند

78. گزینه3 پاسخ صحیح است: تضحک جمله حالیه برای املعلمة است.

79. گزینه3 پاسخ صحیح است: األعشاب: مفعول و جمع مکرس

80. گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- فضیّة: صفت أشّقة     2- تخلب جمله وصفیه اشّعة
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81. گزینه 4 پاسخ صحیح است: نزولوا: خرب و مبنی  فعل ماضی و امر مبنی هستند

82. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یقرّب جمله حالیه الرساب است

83. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تطالع: خرب از نوع جمله و سایر گزینه ها خرب از نوع مفرد )اسم( است.

84. گزینه 1 پاسخ صحیح است: قّوٍة: مجرور به حرف جر و نکره ، تُشبُه: جمله وصفیه قوة

85. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اسم های مبنی سایر گزینه ها: 1- هم 2- هذه3- متی

86. گزینه 1 پاسخ صحیح است: وزن ) أّول (: مبتدا

87. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ناقل الخرب: مضاف الیه ، قد استشهدوا: خرب أّن

88. گزینه3 پاسخ صحیح است: ظهرت جمله صله است.

89. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یسرتُ فعل و جمله فعلیه است.

90. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- متوالیة )صفت ایام( 2- الصغیره )صفت مدینة(

91. گزینه 2 پاسخ صحیح است: صوت: مبتدا

ً 92. گزینه 4 پاسخ صحیح است: احداً: مفعول و نکره ، یدعو: جمله وصفیه احدا

93. گزینه 4 پاسخ صحیح است: عباد: مبتدا   خاشعون: خرب

ً 94. گزینه 4 پاسخ صحیح است: طائراً: مفعول و نکره ، ینقر: جمله وصفیه طائرا

95. گزینه 2 پاسخ صحیح است: طاّلب: فاعل و نکره ، یتحّدثون: جمله وصفیه طاّلب

96. گزینه 2 پاسخ صحیح است: بناء: خرب و نکره ، بناه: جمله وصفیه بناء

97. گزینه3 پاسخ صحیح است: جبال: خرب و نکره ، سبّبت: جمله وصفیه جبال

98. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تذهبون فعل و جمله فعلیه است.

99. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أمرنی اول جمله است و جمله وصفیه نیست.

100. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یتکفل )جمله فعلیه(

101. گزینه3 پاسخ صحیح است: مشفة صفت مفرد نافذة است و جمله وصفیه ندارد.

102. گزینه 2 پاسخ صحیح است: سید: مبتدا    خادم: خرب   هم: مضاف الیه

103. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شعراء )مفرد: شاعر و اسم فاعل(، ایرانیین صفت شعراء

104. گزینه 4 پاسخ صحیح است: طائران: فاعل و نکره ، أجنحتهام منکرسة: جمله وصفیه) اسمیه ( طائران

105. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- فارسیّة  2- دخلت )جمله وصفیه کلامت(3- العربیّة

106. گزینه 4 پاسخ صحیح است: رسائالً: مفعول و نکره ، تتحّدُث: جمله وصفیه رسائالً

107. گزینه3 پاسخ صحیح است: قریة: مجرور و نکره ، کانت ................ : جمله وصفیه قریة

108. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ستکشف فعل و جمله فعلیه است.
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109. گزینه 4 پاسخ صحیح است: گزینه 4: فعلی ندارد. )أهّم اسم تفصیل است(.

110. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اسامک: فاعل و موصوف، املُضیئة: صفت اسامک

111. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أغلب: مبتدا ، متلک: خرب )جمله فعلیه(

112. گزینه3 پاسخ صحیح است: جمله وصفیه ندارد.

113. گزینه3 پاسخ صحیح است: حصلُت اول جمله جدید است و جمله وصفیه نیست.

ً 114. گزینه3 پاسخ صحیح است: طرقاً: مفعول و نکره ، تهدینا: جمله وصفیه طرقا

115. گزینه 4 پاسخ صحیح است: وعد: فعل )جمله فعلیه(، اللّه: فاعل

116. گزینه3 پاسخ صحیح است: یشاهد جمله وصفیه ماالً نیست بلکه جواب رشط است.

117. گزینه 2 پاسخ صحیح است: املال: مبتدا ، زینة: خرب

118. گزینه 2 پاسخ صحیح است: آثار: مجرور و نکره ، خلقها: جمله وصفیه آثار

119. گزینه3 پاسخ صحیح است: هؤالء: فاعل یستطیع

ً 120. گزینه3 پاسخ صحیح است: عضواً: خرب کان و نکره ، ینفع: جمله وصفیه عضوا

121. گزینه3 پاسخ صحیح است: یلعُب به الطفل بر می گردد که نکره نیست

      یلعُب جمله حالیه الطفل است.

122. گزینه 2 پاسخ صحیح است: بعد سیارة )نکره( جمله ای نیست که آن را توصیف کند.

123. گزینه3 پاسخ صحیح است: خرب: حریص و از نوع مفرد

124. گزینه 1 پاسخ صحیح است: وقت: مفعول

125. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کتب: مفعول و نکره، ّسهلت: جمله وصفیه کتب

126. گزینه3 پاسخ صحیح است: فاعل فعل التجعل، انت مسترت است.

127. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یشرتک هیچ کلمه ای را توصیف نکرده است.

128. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مختلفة: صفت نعم ، الطبیعة: مضاف الیه

129. گزینه 2 پاسخ صحیح است: االیّام: موصوف ، الجمیلة: صفت

130. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یدرّس: جمله وصفیه تلمیذ

131. گزینه 4 پاسخ صحیح است: حیوان: خرب )الدلفین( از نوع اسم ، یحّب: خرب )هو( از نوع جمله

132. گزینه 4 پاسخ صحیح است: شتویة: صفت مالبس، مضاف الیه وجود ندارد.

133. گزینه3 پاسخ صحیح است: یدعون به املعلّمین بر می گردد که نکره نیست.  یدعون جمله حالیه است.

134. گزینه3 پاسخ صحیح است: صفت: 1- العظیم      2- الّذی         مضاف الیه: 1- الثورة 2- الغفلة

135. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یأکالن: جمله وصفیه حامرین، صفت سایر گزینه ها مفرد است.

136. گزینه3 پاسخ صحیح است: ماّدة: مضاف الیه و نکره ، قد إنفجرت: جمله وصفیه ماّدة
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137. گزینه 4 پاسخ صحیح است: صفت و مصاف الیه نداریم

ً 138. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اخالقاً: نکره ، أعطاها: جمله وصفیه اخالقا

139. گزینه 4 پاسخ صحیح است: حدائق: نکره، تجری: جمله وصفیه حدائق

140. گزینه 1 پاسخ صحیح است: معلم: مبتدا )مضاف و موصوف(     نا: مضاف الیه، املُشفق: صفت

141. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یکتشفون به العامء بر می گردد که نکره نیست پس در اینجا جمله حالیه است.

142. گزینه 2 پاسخ صحیح است: صعوبات: مجرور و نکره ، تساعده: جمله وصفیه صعوبات

143. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کّل: مبتدا       نفس: مضاف الیه       ذائقة: خرب

144. گزینه3 پاسخ صحیح است: خصاالً: مفعول و نکره     تعجبنی: جمله وصفیه خصاالً

145. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الناس: مفعول و منصوب

146. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کتباً مفعول و منصوب، ترتبط: جمله وصفیه کتباً

147. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه: کمک کن به کسی که چیزی را از تو می خواهد که به آن احتیاج دارد

148. گزینه3 پاسخ صحیح است: ما وعدنا اللّه: خداوند وعده نداد  ما نفی

149. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یستمعون خرب الطالب است.

150. گزینه 1 پاسخ صحیح است: نور خرب و نکره ، یقذفه: جمله وصفیه نور

151. گزینه 4 پاسخ صحیح است: سنجاب: مفعول و نکره  ، یقفز: جمله وصفیه سنجاب

152. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما: مفعول و نکره ، أحتاج: جمله وصفیه ما

153. گزینه3 پاسخ صحیح است: مواعظ: مفعول و نکره ، جائت بـ : جمله وصفیه مواعظ

154. گزینه3 پاسخ صحیح است: سبب: مبتدا        املجاهدة: خرب است که بعد از مضاف الیه و صفت نیامده است.

155. گزینه 2 پاسخ صحیح است: واجب: مضاف الیه و نکره ، یمکن: جمله وصفیه واجب

156. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یدخل جمله حالیه معلّمی است.

157. گزینه3 پاسخ صحیح است: جمله اسمیه ندارد.

158. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اطمعة: مفعول و نکره، تحتاج الیها: جمله وصفیه اطعمة

159. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان کّذاباً : خرب أنَّ

160. گزینه 4 پاسخ صحیح است: رجٌل: فاعل و نکره ، یکذب جمله وصفیه رجل

161. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سایر گزینه ها: 2: رجالً، کاًن ...

              3: عامل، الیعمل
•               4: موعظة، متنعنی

162. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مجنون: اسم مفعول و نکره ، یمشی: جمله وصفیه مجنون

163. گزینه 4 پاسخ صحیح است: االسالم: مبتدا    یشّجع: خرب و فعل مضارع باب تفعیل
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143. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کّل: مبتدا       نفس: مضاف الیه       ذائقة: خرب

144. گزینه3 پاسخ صحیح است: خصاالً: مفعول و نکره     تعجبنی: جمله وصفیه خصاالً

145. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الناس: مفعول و منصوب

146. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کتباً مفعول و منصوب، ترتبط: جمله وصفیه کتباً

147. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه: کمک کن به کسی که چیزی را از تو می خواهد که به آن احتیاج دارد

148. گزینه3 پاسخ صحیح است: ما وعدنا اللّه: خداوند وعده نداد  ما نفی

149. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یستمعون خرب الطالب است.

150. گزینه 1 پاسخ صحیح است: نور خرب و نکره ، یقذفه: جمله وصفیه نور

151. گزینه 4 پاسخ صحیح است: سنجاب: مفعول و نکره  ، یقفز: جمله وصفیه سنجاب

152. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما: مفعول و نکره ، أحتاج: جمله وصفیه ما

153. گزینه3 پاسخ صحیح است: مواعظ: مفعول و نکره ، جائت بـ : جمله وصفیه مواعظ

154. گزینه3 پاسخ صحیح است: سبب: مبتدا        املجاهدة: خرب است که بعد از مضاف الیه و صفت نیامده است.

155. گزینه 2 پاسخ صحیح است: واجب: مضاف الیه و نکره ، یمکن: جمله وصفیه واجب

156. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یدخل جمله حالیه معلّمی است.

157. گزینه3 پاسخ صحیح است: جمله اسمیه ندارد.

158. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اطمعة: مفعول و نکره، تحتاج الیها: جمله وصفیه اطعمة

159. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان کّذاباً : خرب أنَّ

160. گزینه 4 پاسخ صحیح است: رجٌل: فاعل و نکره ، یکذب جمله وصفیه رجل

161. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سایر گزینه ها: 2: رجالً، کاًن ...

              3: عامل، الیعمل
•               4: موعظة، متنعنی

162. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مجنون: اسم مفعول و نکره ، یمشی: جمله وصفیه مجنون

163. گزینه 4 پاسخ صحیح است: االسالم: مبتدا    یشّجع: خرب و فعل مضارع باب تفعیل
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164. گزینه 2 پاسخ صحیح است: آیًة: مفعول و نکره ، تهدی: جمله وصفیه آیًة

ً 165. گزینه3 پاسخ صحیح است: درساً: مفعول و نکره ، لن أنساه: جمله وصفیه درسا

166.   گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- القادمة    2- سلیمة    3- َدفَتنها )جمله وصفیه جوزات(

167. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الُسیّاح: مفعول ، مفرد آن سائح بر وزن اسم فاعل

168. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مفردات: مفعول و نکره ،        أفتُِّش: جمله وصفیه مفردات

169. گزینه3 پاسخ صحیح است: ریاٌح: موصوف )نکره( ، شدیدة: صفت )نکره(

170. گزینه 1 پاسخ صحیح است: البّط: مبتدا ، طائر: خرب ، یعیش: جمله وصفیه طائر

171. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تحّول : فعل پس جمله فعلیه است.

172. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تقع بعد التی آمده پس جمله صله است.

173. گزینه3 پاسخ صحیح است: ولی: خرب  ، هم: مفعول ،      صفت ندارد

174. گزینه4 پاسخ صحیح است: صغیراً: مفعول ، أعین: مجرور به حرف جر

175. گزینه3 پاسخ صحیح است: کان کّذاباً خرب أّن است

176. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ها: مفعول و جمله وصفیه ندارد. أنابیب نائب فاعل فعل تُنَقل است.

177. گزینه 4 پاسخ صحیح است: التقتلوا: ضمیر واو: فاعل  ،  أنفس: مفعول

178. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- خربّت جمله وصفیه ریح          سایر گزینه ها: دو صفت دارند.

179. گزینه 4 پاسخ صحیح است: فتشت بعد از الذی آمده که جمله صله است.

180. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أشخاص: فاعل و نکره ، ما رأیتهم: جمله وصفیه أشخاص

181. گزینه 1 پاسخ صحیح است: جلسٍة: نکره ، إنعقدت )جمله وصفیه جلسة: هر دو مؤنث(   األعزاِء: صفت شهداِء

182. گزینه3 پاسخ صحیح است: کفر: فعل             الّذین: فاعل

183. گزینه 4 پاسخ صحیح است: عامل: مبتدا             خیر: خرب

184. گزینه3 پاسخ صحیح است: یسارعون: می شتباند، سبقت می گیرند  مفعول ندارد) الزم (

185. گزینه 4 پاسخ صحیح است: االعشاب: فاعل            الطّبّیة: صفت األعشاب

186. گزینه3 پاسخ صحیح است: الرجالیّة 2- مرکزی3- الکبیرة

187. گزینه3 پاسخ صحیح است: جنود: مفعول و مضاف ، الجیش مضاف الیه

188. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الدنیا: مبتدا        دار: خرب )مفرد یا اسم(، خرب سایر گزینه ها فعل ) جمله فعلیه ( است.

189. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- یقول   2- آتنا3- ِقنا

190. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مسجد: مجرور و نکره، قد بُنی: جمله وصفیه مسجد

ً 191. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مسجداً: مفعول و نکره، یقع: جمله وصفیه مسجدا
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192. گزینه 2 پاسخ صحیح است: افضل: مبتدا       من: مضاف الیه     افضل من: بهرتین کسی که ................

193. گزینه3 پاسخ صحیح است: علامُء: فاعل ، اللّغة: مضاف الیه ، العربیّة: صفت ، أبعاد: مفعول ، هذا: مضاف الیه

194. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یُبّدلُه: خرب )جمله فعلیه( اإلرصار، سایر گزینه ها به صورت شبه جمله است.

195. گزینه3 پاسخ صحیح است: آیاٍت: مفعول و نکره ، أثّرت: جمله وصفیه آیاٍت

196. گزینه3 پاسخ صحیح است: سیئة صفت مفرد ألقاب است.

197. گزینه 2 پاسخ صحیح است: علِّمنا: یاد بده به ما  ما: مفعول

198. گزینه 1 پاسخ صحیح است: من: مبتدا )مبنی(

199. گزینه 2 پاسخ صحیح است: جمله با وجدُت رشوع شده پس جمله فعلیه است.     جنب مدرستی حالت اضافه دارد.

200. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لکّل ذنٍب: خرب )شبه جمله(، خرب سایر گزینه ها مفرد )اسم( است.

201. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- املسلمین 2- معبودات3- جمیع

202. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- قیّم 2- یساعدنی )جمله وصفیه معجم(3- الصعبة

203. گزینه 2 پاسخ صحیح است: صباح ، احد ، االیام ، تربیز معرب هستند.

204. گزینه3 پاسخ صحیح است: منظّمة یونسکو العاملیّة، منظمة: مضاف و موصوف/ یونسکو: مضاف الیه/ العاملیّة: صفت

ً 205. گزینه 4 پاسخ صحیح است: رساجاً: مفعول و نکره ، یرشدنا: جمله وصفیه رساجا

206. گزینه 1 پاسخ صحیح است: عین: مبتدا ، ثابتة: خرب: مفرد )اسم( / هی: مبتدا ، تعوِّض: خرب )جمله(

207. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یعمل: فعل        ذلک: فاعل )مبنی(

208. گزینه 1 پاسخ صحیح است: َحدَث: فعل و جمله فعلیه

209. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- قامئة الرتاث العاملّی     2- ثروة عظیمة       4- الکهوف املائیة

210. گزینه 4 پاسخ صحیح است: هذا: مبتدا   املعلم: نقشی که از کتاب درسی حذف شده است.

211. گزینه 1 پاسخ صحیح است: املسلمون: مبتدا ، خمس: خرب: مفرد )اسم(/ هم: مبتدا ، یعیشون: خرب )جمله فعلیه(

212. گزینه3 پاسخ صحیح است: لتهیئة ما: برای تهیه چیزی  تهیئة: مضاف ، ما: مضاف الیه

213. گزینه 4 پاسخ صحیح است: طالبات: خرب و نکره ، شارکن: جمله وصفیه طالبات

214. گزینه3 پاسخ صحیح است: ُمقّدسة: اسم مفعول و صفت بیوت است/ یعبد جمله وصفیه بیوت است.

215. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ذنب: فاعل        القصیر: صفت ذنب

216. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یسرت: خرب        قبح: مفعول

217. گزینه 1 پاسخ صحیح است: حدیقتنا الجمیلة: نا: مضاف الیه، الجمیلة: صفت

218. گزینه 4 پاسخ صحیح است: سیّد: مبتدا، خرب: یخرم )جمله فعلیه(/ خرب سایر گزینه ها مفرد )اسم( می باشد

219. گزینه3 پاسخ صحیح است: اجعلنا: ما را قرار بده  مفعول

         ذّریتنا: نوادگان ما  مضاف الیه
            عبدنا: عبادت کردیم  فاعل
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220. گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- انت     2- هو     3- الذی     4- نا

221. گزینه3 پاسخ صحیح است: رجلین: مفعول و نکره، یتشاجران: جمله وصفیه رجلین

ً 222. گزینه 4 پاسخ صحیح است: منّواً: مفعول            ملحوظاً: صفت منّوا

223. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ینفعَک: به تو سود می رساند  ک: مفعول

224. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شاهدُت اول جمله و جمله فعلیه است.

225. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- احدی 2- ابواب3- بیوت 4- قریة 5- نا

ً 226. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شیئاً: مفعول        أفضل: صفت شیئا

227. گزینه 4 پاسخ صحیح است: احَدکم: احد: مفعول )مضاف(           کم: مضاف الیه

228. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اکرب حیوان: بزرگ ترین حیوان  اکرب: مبتدا )مضاف(

229. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الخیام )خیمه ها(: فاعل ، خلف: صفت نیست )نقشی که( از کتاب درسی حذف شده است(

230. گزینه 2 پاسخ صحیح است: فعل و فاعل نداریم.

231. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- کیف 2- کم3- هذه

232. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ضمیر » هم « مبنی است.

233. گزینه 4 پاسخ صحیح است: بناتات و فواکه: نکره ، تضمن: جمله وصفیه

234. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- قیل 2- طلَب3- َجدَّ  4- وَجَد

235. گزینه 2 پاسخ صحیح است: طائر: خرب )موصوف(، یعیُش: جمله وصفیه طائر

236. گزینه 4 پاسخ صحیح است: عصفت: فعل، ریاح: فاعل )موصوف( ، قویّة: صفت ریاح

237. گزینه3 پاسخ صحیح است: أولئک: مبتدا ، یصدقون: خرب )جمله فعلیه(/ خرب سایر گزینه ها مفرد )اسم( می باشد.

238. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اولئک: مبتدا ، ُسیّاح )خرب(  مفرد ُسیّاح: سائح )اسم فاعل(

239. گزینه3 پاسخ صحیح است: یُنقذ: فعل، املفکّرون: فاعل )از باب تفعیل ساخته شده است.(

240. گزینه 1 پاسخ صحیح است: جمله با تعیش رشوع شده پس جمله فعلیه است. جمله سایر گزینه ها، اسمیه است.

241. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تَحّمل: فعل     الرّجال: فاعل      هذه )مبنی(: مفعول

242. گزینه3 پاسخ صحیح است: املِجّدون: صفت شباب   نشانه رفع: واو

243. گزینه 1 پاسخ صحیح است: املعبود )اسم مفعول(: مفعول        ناظر: مضاف      کل: مضاف الیه

244. گزینه 2 پاسخ صحیح است: صفت: تساعدنی  جمله وصفیه کتباً        مضاف الیه: مقاالتی

245. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کلمًة نکره است ولی فعلی آن را توصیف نکرده است.

246. گزینه 2 پاسخ صحیح است: معلّم: فاعل و نکره، یُقعنا: جمله وصفیه معلّم

247. گزینه 2 پاسخ صحیح است: حنون: صفت مفرد معلم        یحرتمنا: جمله وصفیه معلم
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: خرب )جمله فعلیه(/ خرب سایر گزینه ها مفرد )اسم( است. 248. گزینه3 پاسخ صحیح است: تناُول: مبتدا ، یُعدُّ

249. گزینه3 پاسخ صحیح است: کم: ضمیر  مبنی

250. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یحاول جواب رشط است نه جمله وصفیه

251. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سعیُد) علم ( نکره نیست و یساعد جمله حالیه است.

252. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ریاح: نکره         شدیدة صفت مفرد ریاح             خّربت جمله وصفیه ریاح

253. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إمراة: مفعول و نکره ، کانت ..............: جمله وصفیه إمراة

254. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الّناس: مبتدا یُنفقون: خرب )از باب إفعال ساخته شده است(

255. گزینه 2 پاسخ صحیح است: عربة: مفعول و نکره ، لن أنساها: جمله وصفیه عربة

256. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کثیرة خرب آیات است

257. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ارسة: مبتدا ، فی متجرنا: خرب )شبه جمله(

258. گزینه 1 پاسخ صحیح است: عمالً: مفعول و نکره ، تخافون: جمله وصفیه عمالً

259. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُمعجم: اسم مفعول و نکره، یساعدنی: جمله وصفیه معجم

260. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مؤمن: نکره ، یثبت: جمله وصفیه مؤمن

261. گزینه 4 پاسخ صحیح است: دالفین: مفعول و نکره ، تَقفز: جمله وصفیه دالفین

262. گزینه3 پاسخ صحیح است: حامداً نکره نیست ویلعب جمله حالیه است.

263. گزینه3 پاسخ صحیح است: بلد: نکره ، قد جمعت: جمله وصفیه بلد

264. گزینه 1 پاسخ صحیح است: این گزینه صفت ندارد.

265. گزینه 4 پاسخ صحیح است: آداب: مبتدا و نکره ، یحُب: جمله وصفیه مبتدا

266. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الصعبة صفت مفرد دروس

267. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أمیر: مضاف ، املؤمنین: مصاف الیه و جمع مذکر سامل

ً 268. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُمتظاِهراً: فاعل و نکره ، یرکُع: جمله وصفیه ُمتظاهرا

269. گزینه 4 پاسخ صحیح است: خاّص: صفت مفرد )اسم( غشاء            کاملظلّة: جمله وصفیه غشاء

270. گزینه 2 پاسخ صحیح است: انعقدت و َحرَضَ جمله وصفیه نیستند.

271. گزینه 2 پاسخ صحیح است: بعیدون: خرب نحن

272. گزینه 1 پاسخ صحیح است: حفلة: نکره ، انعقدت: جمله وصفیه حفلة

273. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مصانع: مبتدا و نکره ، یعمل: جمله وصفیه مصانع

274. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أنشدتها: جمله وصفیه و فعل ماضی است، جمله وصفیه سایر گزینه ها فعل مضارع است.

275. گزینه 2 پاسخ صحیح است: طالب: مبتدا و نکره ، یُسلُّم: جمله وصفیه طالب
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259. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُمعجم: اسم مفعول و نکره، یساعدنی: جمله وصفیه معجم
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262. گزینه3 پاسخ صحیح است: حامداً نکره نیست ویلعب جمله حالیه است.

263. گزینه3 پاسخ صحیح است: بلد: نکره ، قد جمعت: جمله وصفیه بلد

264. گزینه 1 پاسخ صحیح است: این گزینه صفت ندارد.
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271. گزینه 2 پاسخ صحیح است: بعیدون: خرب نحن
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276. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مدرسة: خرب و نکره، نتعلّم: جمله وصفیه مدرسة

277. گزینه3 پاسخ صحیح است: مباریات: مجرور و نکره، اُجریت: جمله وصفیه مباریات

278. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یفرح: جمله وصفیه عید و بعد از آن مفعول نیامده است.

279. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الدکتوراه: مبتدا ، شهادة: خرب  دکرتا مدرکی است که ..............

280. گزینه3 پاسخ صحیح است: معمل: مجرور و نکره ، ُصنع: جمله وصفیه معمل

281. گزینه 4 پاسخ صحیح است: دلّتنی  ی: مفعول         هذه: فاعل

282. گزینه3 پاسخ صحیح است: مجاهد: مضاف الیه و نکره ، یُجاهد: جمله وصفیه )مضارع( مجاهد

283. گزینه 4 پاسخ صحیح است: دموعها  ها: مضاف الیه

284. گزینه3 پاسخ صحیح است: معلاّمت مشفقات  مشفقات صفت و نکره و جمع مؤنث سامل

285. گزینه3 پاسخ صحیح است: عذاٌب: نکره، فی قربها الّسالمة: جمله وصفیه )فعل نیست(

286. گزینه 4 پاسخ صحیح است: هی: مؤنث        جمیلة صفت شجرة          توجد )مؤنث( به شجره بر میگردد.

287. گزینه3 پاسخ صحیح است: الجالسة: صفت زینب

288. گزینه 4 پاسخ صحیح است: غابات: نکره ، فیها أنواع ............. : جمله وصفیه غابات

289. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- أ )آیا( 2- کم

290. گزینه 4 پاسخ صحیح است: عادالً: خرب کان است نه صفت

291. گزینه3 پاسخ صحیح است: قائد: فاعل ، نا: مضاف الیه، الشجاع: صفت

292. گزینه3 پاسخ صحیح است: الطّاعة و املعصیة: مضاف الیه

293. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اشجار جمع غیر انسان و به فعل مؤنث برای جمله وصفیه نیاز دارد.

             تنها گزینه 1 : قد انکرست أعضانها، مناسب جمله وصفیه است.

294. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تکرث: خرب هذا است نه جمله وصفیه

295. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شاطی: مضاف         البُحیرة: مضاف الیه         أخرض: صفت

296. گزینه 1 پاسخ صحیح است: عقالً: مفعول و نکره ، نتفّکر: جمله وصفیه عقالً

297. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یساعدنی جمله صله است.

298. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تقع جمله وصفیه نافذة است.

ً 299. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قرضاً: مفعول و نکره ، یُضاعفه: جمله و صفیه قرضا

300. گزینه3 پاسخ صحیح است: تشجیع من: تشویق کردن کسی که         تشجیع: مضاف        من: مضاف الیه

301. گزینه3 پاسخ صحیح است: صدیق: نکره، یساعدنی: جمله وصفیه صدیق

302. گزینه 2 پاسخ صحیح است: زمیل: مبتدا و نکره ، أحبّه: جمله وصفیه زمیل

303. گزینه 4 پاسخ صحیح است: فسقطت جمله جدید است نه جمله وصفیه
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304. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أن تعیَب: فعل ما: مفعول

305. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یساعد: فعل        نا: مفعول   من: فاعل

306. گزینه3 پاسخ صحیح است: هو: خرب افضل و مبنی ، سایر خربهای گزینه ها، معرب است.

307. گزینه3 پاسخ صحیح است: تحّرُک: فعل مزید با تفعیل            البومات، فاعل و جمع مؤنث سامل

308. گزینه 4 پاسخ صحیح است: جمله فعلیه است.

309. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شجرة: خرب و نکره، یستخدمها: جمله وصفیه شجرة

ً 310. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تلمیذاً: مفعول و نکره، یحاسب: جمله وصفیه تلمیذا

311. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یحّقر جواب رشط است نه جمله وصفیه

312. گزینه 4 پاسخ صحیح است: نبّهنی: خرب است صفت

313.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- من      2- این    3- ک

314. گزینه 1 پاسخ صحیح است: احسن: مبتدا ، تواجه: جمله وصفیه أحسن

315. گزینه 4 پاسخ صحیح است: هذا: مبتدا          لک: خرب

316. گزینه 4 پاسخ صحیح است: بعض: مبتدا   تعرف: خرب

317.گزینه3 پاسخ صحیح است: ضمیر )ه( مبنی است.

318. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ملّمعات: اسم مفعول و مفعول

319. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- إعمل 2- تشاء3- یری 4- تعمل

320. گزینه3 پاسخ صحیح است: صدیق: مضاف و موصوف       ک: مضاف الیه        الحمیم: صفت

321. گزینه 4 پاسخ صحیح است: رقدُت جمله جدید است و جمله وصفیه سیارة نیست.

322. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ینقذک: جمله وصفیه شیئاً           العظیمة: صفت مصیبة

323. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مفردات: مفعول و نکره ، مل تتغیّر: جمله وصفیه مفردات

324. گزینه3 پاسخ صحیح است: أحّب: مبتدا        االجتهاد: خرب

ً 325. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اشجاراً: مفعول و نکره ، یعجبنی: جمله وصفیه اشجارا

326. گزینه 1 پاسخ صحیح است: درجة: مفعول و نکره ، ماحصل: جمله وصفیه درجة

327. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اللّه: فاعل           شیئاً: مفعول

328. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مجالستة: مضاف           الّصالحین: مضاف الیه

329. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال أقِدُر: جمله فعلیه و مجرد است.

330. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أصدقاء: مفعول و نکره ، یبعدونکم: جمله وصفیه أصدقاء

331. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الحسد: مبتدا          الّنار: فاعل فعل تأکُل

332. گزینه 4 پاسخ صحیح است: صحیفٍة: نکره ، تقرأها: جمله وصفیه صفیحة
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304. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أن تعیَب: فعل ما: مفعول

305. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یساعد: فعل        نا: مفعول   من: فاعل

306. گزینه3 پاسخ صحیح است: هو: خرب افضل و مبنی ، سایر خربهای گزینه ها، معرب است.

307. گزینه3 پاسخ صحیح است: تحّرُک: فعل مزید با تفعیل            البومات، فاعل و جمع مؤنث سامل

308. گزینه 4 پاسخ صحیح است: جمله فعلیه است.

309. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شجرة: خرب و نکره، یستخدمها: جمله وصفیه شجرة

ً 310. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تلمیذاً: مفعول و نکره، یحاسب: جمله وصفیه تلمیذا

311. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یحّقر جواب رشط است نه جمله وصفیه

312. گزینه 4 پاسخ صحیح است: نبّهنی: خرب است صفت

313.  گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- من      2- این    3- ک

314. گزینه 1 پاسخ صحیح است: احسن: مبتدا ، تواجه: جمله وصفیه أحسن

315. گزینه 4 پاسخ صحیح است: هذا: مبتدا          لک: خرب

316. گزینه 4 پاسخ صحیح است: بعض: مبتدا   تعرف: خرب

317.گزینه3 پاسخ صحیح است: ضمیر )ه( مبنی است.

318. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ملّمعات: اسم مفعول و مفعول

319. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- إعمل 2- تشاء3- یری 4- تعمل

320. گزینه3 پاسخ صحیح است: صدیق: مضاف و موصوف       ک: مضاف الیه        الحمیم: صفت

321. گزینه 4 پاسخ صحیح است: رقدُت جمله جدید است و جمله وصفیه سیارة نیست.

322. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ینقذک: جمله وصفیه شیئاً           العظیمة: صفت مصیبة

323. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مفردات: مفعول و نکره ، مل تتغیّر: جمله وصفیه مفردات
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333. گزینه 4 پاسخ صحیح است: رسوالً: مفعول و نکره ، یأمرنا: جمل و وصفیه رسوالً
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349. گزینه 1 پاسخ صحیح است: بالء: مجرور و نکره ، کان ........... : جمله وصفیه بالء

350. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یرشده جمله وصفیه حکیم است و صفت سایر گزینه ها مفرد )اسم( است.
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پاسخنامه  تشریحی درس پنجم و ششم پایة دهم

جمله اسمیه و فعلیه - ترکیب وصفی و ترکیب اضافی
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درس هفتم 

1- عّین املبنّی للمجهول: 

2( ال تُؤّخر عمل الیوم إلی غد! 1( ال شیء یُحزننی کفراقک!

4( ال تُری الحقیقة إذا ال یرید اإلنسان رؤیتها!3( العلم ال یُضیّع عمر اإلنسان بل یفیده!

2- عّین املبنّی للمجهول:

دم أعاملک؟ 2( أال یُمِکن لک أن تُقَّ ل عمله إلی الغد!  1( ال یُرید أن یُوجَّ

4( یُشارِک فی الحفل لیُهنِّی األبطاًل! 3( کیف یُسمُع صوت الجرس من بعید؟ 

3- عّین املبّنی للمجهول:

2( بعض الّناس یخاف من الله و یطیع ما یطلبه منه! 1( یبقی اإلنسان علی امللکة الّتی اکتسبها بالتکرار و التّمرین! 

4( طُرد الّشیطان ألنّه ما سجد للّذی امر به! 3( الّذی یُحّب الّنور و الهدایة یهرب من الجهل و الظّلمة! 

4- عیِّن ما لیس فیه الفعل املجهول:

2( یُغلَُق فی هذه األیّام باب مدرسِتنا!1( اُشاِهُد فی هذا املسبَح حرکات الّدالفیِن الجامعیَّة!

4( تغَسُل قبل بدایة املسابقة مالبُس الالعبیَن!3( مل یُْخلَق شیء باِطالً فی هذه الّدنیا!

5- عّین فعَل مجهوٍل مضارعٍ نائب فاعلُُه جمع مکّس:

2( توَجُد لِمحطّاِت إنذاٍر علی امتداِد األنابیب أعمدُة إتّصاالٍت! 1( یُستَخَرُج املطّاُط ِمن شجرٍة ثّم یتحوَُّل لِسائٍل! 

ناعّی! ُم الَوقوُد إلی قسمین الوقود الطّبیعّی و الوقود الصِّ 4( یَُقسَّ 3( یُنَقُل النِّفُط ِمن اآلبار و املوانئ إلی املصافی عرَب األنابیب! 

6- عيِّ املصدر نائباً عن الفاعل:

2( يعترب الخرباء استهالك املطّاط من األعامل املهددة للبيئة! 1( يّحب الوالدان مشاهدة أوالدهام و هم ناجحون! 

4( يرى يف بعض الحوادث تعاون ملحوظ بني الغرباء! 3( تجرّب طرق مختلفة لعالج الرسطان يف املستشفيات! 

7- عیِّن نائب الفاعل مضافاً:

2( یُرزق الشهداء املکرمون عند ربّهم الرزّاق!1( الله القادر هو الّذی تُرجع االمور جمیعها إلیه!

4( عقدت بینی و بین صدیقی رشاکة تجاریّة!3( ملواصلة الدراسة سیُبعث إخوتی إلی الخارج!

8- عیِّن عبارة جاء فیها فعالن مجهوالن:

2( یرتَک الرجل وحیداً إذا کذَب فی حیاته.1( لِم ُضیّعت أمواٌل قد اکتُسبت بصعوبٍة؟

4( عندما سمع الصوت العجیب َهرب الجمیع.3( ذُکر اسم زَمیٍل ال یعرفه أحُد فی الجلسة.

9- عّین عبارة فیها فعل مجهول:

2( )و ال تُحزِنی یوَم یُبَعثوَن یوَم ال یَنَفُع مال و ال بَنون(1( یُِحب املُعلُم التلمیذ املثالی و یُجلُِسه ِعْنَده!

4( أنا ادرّس تالمیذی و ال اخرج أَحَدهم ِمَن الصِف!3( یُحاِوُل الرجُل العاِصی أْن یصلَح أعامله السیئة!

10- عیِّن نائب الفاعل اسامً ظاهراً:

2( إّن املیاه تُستخرج من اآلبار بأجهزة تعمل بالکهرباء!1( املجرمون یُعرفون بعالئم تتجلّی علی وجوهم!

4( هل تُنفق علی غیر الفقراء أموال املحسنین؟!3( ساعدنا فی املستشفی املرأة الّتی نُقلت إلیه بالسیّارة!
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11- عیِّن جواباً فاعله محذوف:

2( أعتذر منک، أعطیتک ثالمثئة و ثالثین.1( )َو ال تلِمزوا أنفَسکم َو ال تنابَزوا باأللقاِب(

4( تُغَسل َمالبس الریاضِة قبل بدایِة املسابقاِت.3( )یا أیُّها الّذیَن آَمنوا اِجتِنبوا کثیراً من الظن(

12- عیِّن عبارة ما جاء فیها الفعل املجهول:

2( فی لسان القط غدد تُفِرُز سائالً مطهرّاً.1( )إذا قُرئَ القرآن فَاستعُموا له و أنِصتوا لعلّکم تُرَحمون(

4( تُستخَدُم أجهزة کثیرة لِتهیئِة هذه األطعمة.3( نُقلت هذه املقاالت عرَب اإلنرتنت صباحا.

13- عیَّن ما لیس فیه الفعل املجهول )حسب الرتجمة و القواعد(:

2( هل تراهم ُخلقوا من فّضة/ أم حدید أم نحاس أم ذهب 1( لقد قیل من قدیم الزمان إّن الصرب مفتاح الفرج! 

4( کیف تُواجه تلک املرأة مع استشهاد أوالده األربعة! 3( إّن الشهداء أحیاء و عند ربّهم یُرزقون! 

14- عیَّن الفعل املجهول فیام أُشیر إلیه بخّط )حسب الرتجمه(:

1( سار امللک مع جیوشه العظیمه نحو املناطق الغربیّه من األرض! 

2( تنبعث هذه األضواء من نوع من البکتیریا الّتی تعیش تحت عیون األسامک!

3( متلک  الحیوانات لغة عاّمة تستطیع بها أن تتفاهم مع بعضها!

4( من البدایة لقد شّجع املسلمون علی طلب العلم و تعلیمه!

15- عیِّن ما ال یمکن أن یصبح مجهوالً )حسب الرتجمة و القواعد(:

2( ال یضیّع العاقل عمره فی السبیل الباطل! 1( رغم ذنوبی الکثیرة ال ینقطع رجائی من الله فهو تؤاب! 

4( إّن ربّنا خلق الساموات و األرض و ما بینهام فهو قادر علی کّل شیء! 3( أنشد ذلک الشاعر أشعاراً عن فضیلة الخلق الحسن! 

16- عیِّن الخطأ فی البنا للمجهول:
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2( تُرَسل رساالُت إلی مدینة شیراز.1( تُْفتَُح أبواُب صالة االِمتحاِن للطالِب.

ُحب. 4( اُْجلَِس الطّفُل علی الکرسّی.3( یُنزُِل الله املطر ِمَن السُّ
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، أیّها التالمیُذ!3( تُشاَهُد سفینُة عظیمُة جنُب البَحِر! فِّ 4( اُخرُجوا ِمن الصَّ
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21- عیِّن ما ال یُمکن بنائُه للمجهول:

2( الله َخلََق الّساموات و األرض و َجَعَل فیها الظّلامت و الّنور! 1( أال یُساِعدَک صدیقک الّذکّی فی فهم الّدرِس! 

4( الُعاّمل یُخرِّجوَن هذه األبنیة إلیجاد املَبنی الجدید! 3( َشْعُب هذا البلد یَتََحیَُّر عندما تتساقَُط األسامُک من الّسامء! 

22- عّین ما فیه الّنائب للفاعل:

2( تََکلَّموا تُعرَفوا فإّن املرء َمخبوء تحت لسانه! 1( اریُد أْن اُْصِبَح معلاّمً حتّی اَُربّی أبناًء شعبی! 

4( قُلُت فی نَفسی: کأّن إرضاء الّناس غایُة ال اُدرِکُها! 3( تَُحوُِّل األسامُک املضیئُة ظالَم البحر إلی نهار ُمضیء! 

23-  عّین الجملة الّتی فیها فعٌل مجهوٌل :

ر عمَل الیوم الی الغد أبدا!ً 2( ال تُؤخِّ 1( ) و ال تَحَسنَبَّ الّذین قُتلوا فی سبیل اللِه امواتاً(! 

4( العلم ال یَُضیُِّع عمَر اإلنسان! 3( ال شیء یُحزِنُنی کفراقک! 

24- أي فعل يكن أن يُبنى للمجهول:  

3( تُحرُِّك    4( يَنتقُل 1( يَقرتُب   2( تَفرَّق 

25- عّین  ما لیس فیه فعٌل مجهوٌل : 

2( یا أیُّها الّناس رُضَِب مثٌل فاستَِمعوا لُه! 1( أ یُِحبُّ أحدکم أْن یأکَل لحم أخیه میتاً! 

4( و اتَّقوا یوماً ... و ال یُقبَُل منها عدل و ال تنَفُعها! 3( شهر رمضان الّذی اُنزَِل فیه القرآن! 

26- عّین املبنّی للمجهول :

2( یَذکر املؤمنون أنُعَم َعلَیهم دامئاً! 1( إنَّ الله قد ذَکََر أسامء بعِض الحیوانات فی القرآن! 

4( فی الجلسة ُعلِّمنا أّن الرتجمة ِجرس ثقافّی! هر یَُعلِّمک أشیاء مفیدة علی َمرِّ الزّمان!  3( إنَّ الدَّ

27- عّین املبنی للمجهول :

2( مل یَنِفُق الغنُی أمواله علی الفقراء! 1( تُجَری مباراٌة ریاضیٌة کّل سنة! 

4( نُزیُِّن أنفسنا بزینة العلم! 3( تَتجّول فی الغابِة فُنشاِهُد برکة! 

28- عّین الفعل املجهول :

4( اَجلََس 3( اُجلَِس  1( اَجلُِس    2( اُجلُِس 

29- عّي الخطأ يف البناء للمجهول:

2( إكتشف اإلنسان قّوة نواة املاّدة  اُكتُِشفت قّوة نواة املاّدة! 1( تُقبِّل االُّم ولدها الّصغري    یُقبِّل الولُد الصغري! 

4( بعد تلك الحادثة فقدت املرأُة الرّسور  بعد تلك الحادثة فُقد الرّسوُر! 3( ال يرَتك الوالد التّوصية ألبنائه  ال ترُتَك التوصيُة لألبناء!  

30- عّي الفعل الذي يكن أن يبني للمجهول:

2( قد َهلَكتنا املعايص و بَُعدنا عن الله! 1( إبتعْد عن الكسالة حتّى تنتفع من قُواك! 

4( عندما يَصل الّربيع تَتَزيّن األرض باللّباس األخرض! 3( إن إعتمدَت عىل نفسك فال تخاُف من املتاعب! 

31- عّي الفعل املبني للمجهول:

2( تُنبِّهني اُّمي بأخطايئ يف حّق أيب العزيز! 1( اُتِّبَعت قوانني قد ُوِضعت حتّى اآلن! 

4( علينا أن نصرَب حتّى يحكم القايض بيننا حول هذا املوضوع! 3( عندي صديق ُمخلص يُرشدين إىل خري سبيل، و هو الكتاب! 
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32- عّین ما ُحذف فيه الفاعل:

2( يهديكم إىل خري األعامل من له حكمة بالغة! 1( قبل بداية املسابقات تُغسل املالبس الرياضيّة! 

4( إيّن رأيت دهرا من هجرك القيامة! 3( الدلفني من الحيوانات اللّبونة الّتي تُرضع صغارها! 

33- عي الخطأ يف البناء للمجهول:

1( يَبني هذا املعامر كثرياً من املساجد  يُبني كثري من املساجد!

2( يرَضب الله بعض األمثال لفهمنا   يرُضب بعض األمثال لفهمنا!

3( يَظلم الظّاملون املظلومني كثرياً يف الدنيا  ظُلم املظلومون كثرياً يف الدنيا! 

4( يَنتخب املدير شابنّي يعتمدان عىل نفسهام  يُنتخب شابّان يعتمدان عىل نفسهام!

34- عّین ما لیس فیه نائب الفاعل :

2( تُفتَُح أبواب صاالت االمتحان للطاّلب! غط!  1( فی املنَحدرات تُستخَدُم آالٌت لتقلیل الضَّ

4( یَستفیُد األنسان من الّنفط فی صناعة مواّد التّجمیل! ُق قول الّذی یکِذُب کثیراً!  3( ال یُصدَّ

35- عّي ما ليس فيه فعل مجهول:

2( »شهُر رمضان الّذي اُنزَِل فيه القرآن«! 1( العلُم ال يُضيُِّع عمَر االنساِن! 

4( »يا أيّها الّناُس رُضَِب مثٌل فَاستَِمعوا لَُه«! 3( يُْفتَُح باُب صالِة االمتحاِن للطُّالِب! 

36- عّین الفعل مجهوالً)بالّنظر إلی املعنی(: 

2( ال تَسمح أن یرتک احرتام الفقراء بسبب فقرهم! 1( اُرید أن تُخرب صدیقک أّن لحظة اللّقاء قریبٌة! 

4( اُکرّم معلّمي بإطاعته و هو یمنح يل ما عنده من العلم! 3( کیف یُمکن أن ال نکرم من یَبسط لنا وجهه دامئاً! 

37- عّین الفعل الّذي ال یُمکن أن یُقرأ مجهوالً)علی حسب املعنی(:

2( أرضعت األّم الحنون ولدها و هو صغیر جّداً! 1(أخربت الطّالبات کلُّهّن بهذا الخرب املّهم! 

4( أغفلت أبواب املدرََسة یوم أمِس بسبب األمطار الکثیرة! 3(أرسلت قوانین الّشیعة يف الکتب الّسامویَّة للّناس! 

38- َعیِّن الفعَل املجهوَل:

2( ال شیَء یُحزِنُنی فی العامِل کِفراِقَک!1( اُنِفُق بعَض أموالی لُِفقراِء بلدی!

ُب املؤمُن ِبالّدیِن ألنّه کلّه ِصدُق!3( اُرِسَل األنبیاُء لِهدایِتنا فی کلِّ املجاالِت! 4( ال یُکذِّ

39- کم فعالً مجهوالً یُری فی العبارة الّتالیة؟

»یوَجُد نوع ِمن األسامک یسرتُ نفسه عند الجفاف و یعیُش داخل حفرة حّتی ینِزل املطُر و هو یخَرج من الغالف خروجاً عجیباً!«

4( أربعة3( ثالثة2( اثنان1( واحد

40- عّیِن الفعَل الّذی یُمکُن أن یُبنی لِلمجهوِل:

2( تَنعِقُد َحفلُة فی مدرسِتنا حوَل انتصاِر ثورتِنا اإلسالمیِة! 1( اُکرُّم والدی بإطاعِتهام و اإلهتامِم بأوامرِهام دامئاً! 

4( قُم عن َمِجلسک ألبیَک و ُمعلِمک و إن کُنَت أمیراً! 3( علیَک أن تکوَن ُمجتهداً فی اکتساِب الُعلوِم لکی تَصَل إلی أهداِفَک! 

41- عّین الِفعَل املَجهوَل:

2( األنبیاُء اُرِسلوا لِهدایِه البَّشِ عِن الّضاللَه! 1( اَُدرُِّس فی املَدارِِس العدیدِة فی طهراّن! 

ٌف أِلَنَّها ما أجابَت َعِن األسئلَه! 4( أنا اُخِرُج التّلمیذة ِمن الصَّ 3( اُکتُب واِجباتَِک َحتّی تَلَجَح فی األمتحاناٍت! 

قواعد

555

42- عیِّن فعالً مجهوالً لیس فیه الحروف الزائدة:

2( اُرِسُل هدیٌة لِصدیقی العزیِز لِحفلِة میالده! ُب املُؤمُن بالّدیِن ألنَّه کُلّه ِصدُق!  1( ال یُکذِّ

4( یُعرَُف باستوُر ِبدوره املهمِّ فی التَّعرِّف علی أسباِب األمراِض! ُع البُلداُن اإلسالمیُّة علی التَّفرقِة!  3( َمَع األسِف تَُشجَّ

43- عّین فعالً فاعله محذوٌف: 

یِّئاِت«1( ال أَُصّدُق هذا األمر و یَُحیِّرُنی ِجّداً! 2( »إنَّ الَحَسناِت یُذِهنَب السَّ

4( »ال یُقبَُل ِمنها عدٌل و ال تَنَفَعها ِشفاعٌه«3( نُساِعُدَک فی َعَملَِک!

44- َعّین الّصحیَح عن الکَلاِمت املعّینه علی الرّتتیب:

1( الَّذی یُحاِوُل َهَدفاً فَهَو َسوَف یَنَجُح فی ُحصولِِه! )الفعُل املَجهول/ املبتدأ( 

2( تَُعوَُّض هَذا النَّقص ِبتَحریِک َرأِسها فی کُّل ناحیٍه! )الفعل املعلوم/ الّصفة(

3( یُسَمُع صوت األطفال من الزّقاق َجیداً! )الفعُل املَجهول/ املَضاف إلیه(

4( َرأیُت الّدالِفیّن تَُؤدِّی َحرکات َجامعیًَّه! )الفعل املجهول/ املفعول(

45- َعیِّن فعالً فاعله محذوٌف:

2( ُخیّر ذوالقرنین فی ُمحاَربَة املُشِکیَن الفاِسدیَن! 1( إنَّ رِجاَل هاتَیِن الَقبیلّتَیِن یُفِسدوَن فی األرض! 

4( أُِحبُّ أن أَشاِهد حرکاِت الّدالفین الجامعیّه! 3( إّن الُعلاَمَء یَُؤکِّدوَن أنَّ الّدلفین صدیق اإلنسان! 

46- عّین ما لیس فیه مجهوٌل:

2( یُکتَشف ما تحت البحر بالغّواصین! 1( »َشهُر رَمضاَن الّذی أُنزَِل فیِه الُقرآُن« 

4( »َو إذا قُِرَی الُقرآُن فَاستَِمعوا لَُه« 3( الّدالفین تُغّنی کالطُیور فی البحار! 

47- َعّین الفعَل املَجهوَل:

2( هذا الّریح ال یَستطیع أن یُخرّب البیوت! 1( »َو یا آَدُم اُسُکن أنَت َو َزوُجَک الَجنََّه« 

4( کان قمیصانی یُغَسالِن کّل أسبوٍع! 3( أَنِقُذ نفسی من املشاکل الَّتی َحدثت لی! 

48- عّین الفعَل املَجهوَل:

2( یُْخِرُج الُحبوَب إلی َسطِْح األرِْض،1( َو إْن یَْشُعُر بالرُّطُوبِة،

ْمِس، 4( حتّی تُجفَّف!3( َو تَبُْسطُها تحت َضْوِء الشَّ

49- عیِّن فعالً فاعله محذوف )بالَنظر إلی املعنی(:

2( اإلسالم یَحرتم األدیان االلهیَّة!1( یُؤکُد القرآن علی حریة العقیدة!

4( )ال یُکلف الله نفساً إال وسعها!(3( أشعلت النار فی مزرعة صدیقی!

50- عیِّن الّصحیح فی صیاغة املجهول:

2( تُنِفق الحکومُة األراضی الواسعة للفقراء!: اُنِفَقْت األراضی ... 1( تسمع صاحبات التّلمیذة رصاخاً فأرسعَن!: یُسَمُع رصاُخ ... 

4( املسلمون یطلبون من اللّه خیراً کثیراً!: تُطلَُب خیُر کثیُر ... 3( غیرُت سلوکی بعد التکلم مع األستاذ!: ُغیِّرُت سلوکی ... 

51- عیِّن فعالً یُصنع منه املجهول:

2( َوقََفت الحافلة فی املحطّة حتّی یَذَهَب املسافرون إلی َدورات املیاه. 1( اِستَمعت إلی کالم املعلّم جیّداً فی الّصّف. 

4( اللّه قد أنشأ اإلنسان من األرض و استعمرَه فیها! 3( یا صدیقی اِجلِس علی هذا الکرسّی الَخَشبّی. 
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42- عیِّن فعالً مجهوالً لیس فیه الحروف الزائدة:

2( اُرِسُل هدیٌة لِصدیقی العزیِز لِحفلِة میالده! ُب املُؤمُن بالّدیِن ألنَّه کُلّه ِصدُق!  1( ال یُکذِّ

4( یُعرَُف باستوُر ِبدوره املهمِّ فی التَّعرِّف علی أسباِب األمراِض! ُع البُلداُن اإلسالمیُّة علی التَّفرقِة!  3( َمَع األسِف تَُشجَّ

43- عّین فعالً فاعله محذوٌف: 

یِّئاِت«1( ال أَُصّدُق هذا األمر و یَُحیِّرُنی ِجّداً! 2( »إنَّ الَحَسناِت یُذِهنَب السَّ

4( »ال یُقبَُل ِمنها عدٌل و ال تَنَفَعها ِشفاعٌه«3( نُساِعُدَک فی َعَملَِک!

44- َعّین الّصحیَح عن الکَلِامت املعّینه علی الرّتتیب:

1( الَّذی یُحاِوُل َهَدفاً فَهَو َسوَف یَنَجُح فی ُحصولِِه! )الفعُل املَجهول/ املبتدأ( 

2( تَُعوَُّض هَذا النَّقص ِبتَحریِک َرأِسها فی کُّل ناحیٍه! )الفعل املعلوم/ الّصفة(

3( یُسَمُع صوت األطفال من الزّقاق َجیداً! )الفعُل املَجهول/ املَضاف إلیه(

4( َرأیُت الّدالِفیّن تَُؤدِّی َحرکات َجامعیًَّه! )الفعل املجهول/ املفعول(

45- َعیِّن فعالً فاعله محذوٌف:

2( ُخیّر ذوالقرنین فی ُمحاَربَة املُشِکیَن الفاِسدیَن! 1( إنَّ رِجاَل هاتَیِن الَقبیلّتَیِن یُفِسدوَن فی األرض! 

4( أُِحبُّ أن أَشاِهد حرکاِت الّدالفین الجامعیّه! 3( إّن الُعلاَمَء یَُؤکِّدوَن أنَّ الّدلفین صدیق اإلنسان! 

46- عّین ما لیس فیه مجهوٌل:

2( یُکتَشف ما تحت البحر بالغّواصین! 1( »َشهُر رَمضاَن الّذی أُنزَِل فیِه الُقرآُن« 

4( »َو إذا قُِرَی الُقرآُن فَاستَِمعوا لَُه« 3( الّدالفین تُغّنی کالطُیور فی البحار! 

47- َعّین الفعَل املَجهوَل:

2( هذا الّریح ال یَستطیع أن یُخرّب البیوت! 1( »َو یا آَدُم اُسُکن أنَت َو َزوُجَک الَجنََّه« 

4( کان قمیصانی یُغَسالِن کّل أسبوٍع! 3( أَنِقُذ نفسی من املشاکل الَّتی َحدثت لی! 

48- عّین الفعَل املَجهوَل:

2( یُْخِرُج الُحبوَب إلی َسطِْح األرِْض،1( َو إْن یَْشُعُر بالرُّطُوبِة،

ْمِس، 4( حتّی تُجفَّف!3( َو تَبُْسطُها تحت َضْوِء الشَّ

49- عیِّن فعالً فاعله محذوف )بالَنظر إلی املعنی(:

2( اإلسالم یَحرتم األدیان االلهیَّة!1( یُؤکُد القرآن علی حریة العقیدة!

4( )ال یُکلف الله نفساً إال وسعها!(3( أشعلت النار فی مزرعة صدیقی!

50- عیِّن الّصحیح فی صیاغة املجهول:

2( تُنِفق الحکومُة األراضی الواسعة للفقراء!: اُنِفَقْت األراضی ... 1( تسمع صاحبات التّلمیذة رصاخاً فأرسعَن!: یُسَمُع رصاُخ ... 

4( املسلمون یطلبون من اللّه خیراً کثیراً!: تُطلَُب خیُر کثیُر ... 3( غیرُت سلوکی بعد التکلم مع األستاذ!: ُغیِّرُت سلوکی ... 

51- عیِّن فعالً یُصنع منه املجهول:

2( َوقََفت الحافلة فی املحطّة حتّی یَذَهَب املسافرون إلی َدورات املیاه. 1( اِستَمعت إلی کالم املعلّم جیّداً فی الّصّف. 

4( اللّه قد أنشأ اإلنسان من األرض و استعمرَه فیها! 3( یا صدیقی اِجلِس علی هذا الکرسّی الَخَشبّی. 
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52- عیِّن فعالً ُتِکن قراءته معلوماً و مجهوالً معاً:

2( تستخدم آالت لتقلیل الّضغط فی أنابیب الّنفط! 1( الّنفط تصّدر إلی البُلدان الّصناعیّة و یستعمل فی الّصناعات! 

4( یصنع من الّنفط املطّاُط و العطوُر و ...! 3( مشتّقات الّنفط تنقل من املصافی إلی محطّات الوقود! 

53- عیِّن فعالً قد ُحذف فاعله:

2( الیوم قالَت املعلّمة قواعد الّدرس الّسادس لزمیالتی!1( ُصنع هذا الّسوار العتیق یَرجع إلی القرن العارش!

!3( قد یَذوب قلب اإلنسان کام یَذوب امللُح فی املاء! 4( هذا األسبوع َستُعلَن نتائج االمتحانات بال شکٍّ

54- عّین فعالً مزیداً ُحذف فاعلُه:

2( نَعتَِذُر ِمنُکم. َسیَُصلَُّح کُلُّ املعایِب ِبرُسَعٍة؛ َعلَی َعینی! لِم!  الفیُن ُدوراً ُمِهاّمً فی الَحرِب َو السِّ 1( تَُؤدِّی الدَّ

لفیِن الَّذی أنَقَذ إنساناً ِمَن الَغرِق! 4( یُشاِهُد أعضاُء األرسَِة ِفلامً رائِعاً َعِن الدُّ 3( )قُل إنّی اُِمرُت أن أعبد الله ُمخلصاً له الّدین( 

55- َعیِّن الفعل الّذی ُحذَف فاعله:

2( إّن اللّه أنزَل القرآن لِتَفهَم حقیقة القرآن!1( یُساِعد املُحسُن اآلخریَن فی سبیل اللِّه!

لفین من الَحیوانات اللَّبونة الَّتی تُرضع ِصغارَها!3( الیوم یُخلَُق االنتصاُر بسعٍی کثیٍر ال قلیٍل! 4( الدُّ

56- عّین فعالً ال یُمکن أن یُقرأ مجهوالً:

2( أبواب صالة اإلمتحان ستُغلق فی الساعة السابعة صباحاً! 1( هذه کُتب مؤثّرة تُنقذ َمن له مصائب عظیمة و أحزان کثیرة! 

4( هل یُؤّجل اإلمتحاُن بعد اتّصالنا ِباملدرّس مرّتین! 3( الحّضار غاضبون و إنّی متأکّد أنهم سیُقنعون بعد کالمی! 

57- عّین فعالً فاعله محذوٌف:

2( یُحاِول العمیل إیجاد الِخالف بَین ُصفوٍف املُسلمین! 1( لِلُغراب َصوٌت یُحّذر ِبه بَقیَّة الَحیَوانات! 

4( ستُخرَّب بُیوتنا فی هذا اإلعصار! 3( َرأیت الّدالفیَن تَُؤدَّی َحرکات َجامعیّة! 

58- عّین ما حذف فیه الفاعل:

2( هو الله الذی أَنزَل الله املطر من الغیم و زان اللُه السامء ِبأنجم. 1( اُستلَمت رسائل عرب االنرتنت الی املدرسة. 

4( من أخلَص لله أربعین صباحاً، ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه. 3( ما وَجد الناُس جواباً لهذه الظاهرة فحیّروا سنوات طویلة. 

59- عّین الفعل الذی حذف فاعله: 

2( الّریح أشعلت الّنار فی الغابة!1( الطبیب سّمی هذه النباتات األعشاب الطبیّة!

عب هدف ال یُدرک!  4( أدیَُّت فریضة الحّج سنوات ماضیة!3( إرضاء الشَّ

60- عّین الفعل املعلوم: 

2( استخدم املعلم کلامت جدیدة فی الحّصة الثانیة!1( سار النبی مع جیوشه و اُستقِبلت لعدالته! 

4( اُغتِنمت الفرصة إلصالح الفاسدین!3( ُوِجَد قوم قرَب تلک املُستنقعة!

61- عیِّن الجملة الّتی یُمکن أن تُبنی للمجهول:

2( ال تَنزُل الّنعم من الّسامء جاهزة! 1( أصبحت أوضاع العامل مناسبة إلنتصار املظلومین!  

4( فی حدیقتنا أزهار جمیلة یَفرُح الّناظروَن ِبرؤیتها! 3( فی هذه الّسنة َحفظنا ُجزین إثنین من القرآن الکریم!  

62- عیِّن فعالً مل یُذکر فاعله:

2( املواطن املسؤول یُحافظ علی نظافة املدینة! 1( هل تعلمون کیف یُستخرج الذهب من املناجم؟! 
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4( یُعطی املشف املسافر مفتاح غرفته! 3( یُقّدم هذا املطعم األطعمة الّصحیّة لزبائنه! 

63- عّین جملة یُمکن أن تُقرأ مجهولة:

2( األنابیب الطّویلة تنقل الّنفط من اآلبار إلی املوانی للتّقصیر! 1( خّربت اإلعصارات أبنیة بنیت جنب نهر القریة! 

4( اِنقطعت الکهرباء عندما اِنفجر الّدینامیت فی بیت »ألِفرد«! 3( اُرید أن أحکی لکم قّصًة حول أفعال اإلنسان املخّربة فی الطّبیعة! 

64- کم فعالً مجهوالً فی هذه العبارة؟ »تُؤثِّر علی قلبی جّداً آیات تُقَرأ فی االصطفاف الصباحّی فأُِحّب القارئین و بالتأکید سُیکرَّمون یوم القیامة!«

4( واحد 3( اِثنان   2( أربعة   1( ثالثة  

ِم اإلقِتصادّی!« َوُل النِّفَط فی صناعاٍت کثیرٍة للتَّقدُّ 65- َعیِّن الّصحیح فی الِبناء للَمجهول لهذه العبارة: »تَسَتخِدُم الدُّ

2( تَستَخِدُم النِّفُط فی صناعاٍت ...!1( تُستَخَدُم النِّفُط فی صناعاٍت ...!

َوُل النِّفَط فی صناعاٍت ...! 4( یُستَخَدُم النِّفُط فی صناعاٍت ...!3( یُستَخَدُم الدُّ

66- فی أیِّ األجوبة ُحذَف الفاعل؟

2( تحفُر اآلباُر ِبواسطة الُعاّمل فی املیادین النِّفطیّة! 1( إستخراج النِّفظ یستغرُق وقتاً طویالً فی بعض األوقات! 

4( تنتَقُل هذه املُشتّقات إلی املصافی َعرب األنابیب! 3( تُصّدر إیران قلیالً ِمن مشتّقات النِّفظ إلی البُلدان االُخری! 

67- عّین الفعل املجهول: 

2( أنفق من أموالک لجارک املحتاج. 1( أنفق أنا بعض أموالی لفقراء بلدی. 

4( أنفق املؤمن بعض أمواله إلی املساکین. 3( أنفق کثیر ِمن األموال فی شهر رمضان. 

68- عیِّن الّصفة لنائب الفاعل:

یاحة! 2( َمعالُِمنا التّاریخیُّة تَُسبُِّب مُنُّواً َملحوظاً فی السِّ 1( اَلُقطُن نَباٌت یُعِطی مَثَراً أبیََض اللَّوِن! 

عوَن فَریَقُهُم املَحبوَب أمس! 4( کاَن الحارضوَن فی املَلَعِب یَُشجِّ راِسّی!  3( یَُعیَُّن َدواُم املَدرَسِة الجدیُد فی ِبدایِة العاِم الدِّ

69- َعیِّن الفعل الّذی الیُمکُن  اَن یُبنی لِلَمجهول:

2( یَستَخِرج اإلنساُن الّنفَط ِمن باِطِن األَرض! 1( »َولََقد اَرَسلنا نوحاً اِلی قومه...« 

4( اَعطَیُت الجائزة له ِبَسبَب کَفه املهم! 3( لاَّم استََقرَّت االوضاع رجع الّناس نَحو املَناطق الَغربیّة! 

70- َمیِّز ما یذکُر فیه الفاعل:

2( ال یُغلَُق باُب رَحَمتِه ألنُّه ذو الجوِد َو الَکرَم! 1( قَد تطرُح مشاکِلهم الّدرسِیة بعَد نِهایة تدریس املعلّم!  

4( بعد ذلک َسیُنَقُل الّنفُط ِمن اآلباِر إلی املصافی! 3( ال یُفیُدنا الّذی کاَن َمشُغوالً ِبأُموِر الّدنیا َو ما فیها!  

71- عّین ما فیه الفاعل محذوف: 

2( خرج التالمیذ ِمن املدرسة بعد معلّمهم! 1( یُرِشد أمّئتنا اإلنسان إلی أفضل األعامل! 

4( اُنتخب هذا التلمیذ لِلمباراة العلمیّة!3( أرسل هذه الرسالة عن طریق اإلنرتنت! 

72- عّین ما فیه فعل مجهول )بالنظر إلی املعنی(: 

2( هذا العمل یُوجد فیکم شعوراً خاّصاً!1( ال أدخل إحساسی فی اتّخاذ القرارات! 

4( تُرشد الدالفین اإلنسان إلی أرسار البحار!3( املؤمنون یَدخلون الجّنة و هم ال یُظلمون!

73- عّین عبارة فیها فعٌل، فاعلُه محذوف: 

2( فی حدیقتنا أشجار کثیرة تنتش رائحتها! 1( انقطعت الکهرباء حینام ترکنا الّصالة! 

4( قُل إنّی اِمرُت أن أعبد الله ُمخلصاً له الّدین! 3( وصل إلی قوم یَسکنون قرب مضیٍق!
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4( یُعطی املشف املسافر مفتاح غرفته! 3( یُقّدم هذا املطعم األطعمة الّصحیّة لزبائنه! 

63- عّین جملة یُمکن أن تُقرأ مجهولة:

2( األنابیب الطّویلة تنقل الّنفط من اآلبار إلی املوانی للتّقصیر! 1( خّربت اإلعصارات أبنیة بنیت جنب نهر القریة! 

4( اِنقطعت الکهرباء عندما اِنفجر الّدینامیت فی بیت »ألِفرد«! 3( اُرید أن أحکی لکم قّصًة حول أفعال اإلنسان املخّربة فی الطّبیعة! 

64- کم فعالً مجهوالً فی هذه العبارة؟ »تُؤثِّر علی قلبی جّداً آیات تُقَرأ فی االصطفاف الصباحّی فأُِحّب القارئین و بالتأکید سُیکرَّمون یوم القیامة!«

4( واحد 3( اِثنان   2( أربعة   1( ثالثة  

ِم اإلقِتصادّی!« َوُل النِّفَط فی صناعاٍت کثیرٍة للتَّقدُّ 65- َعیِّن الّصحیح فی الِبناء للَمجهول لهذه العبارة: »تَسَتخِدُم الدُّ

2( تَستَخِدُم النِّفُط فی صناعاٍت ...!1( تُستَخَدُم النِّفُط فی صناعاٍت ...!

َوُل النِّفَط فی صناعاٍت ...! 4( یُستَخَدُم النِّفُط فی صناعاٍت ...!3( یُستَخَدُم الدُّ
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2( تحفُر اآلباُر ِبواسطة الُعاّمل فی املیادین النِّفطیّة! 1( إستخراج النِّفظ یستغرُق وقتاً طویالً فی بعض األوقات! 

4( تنتَقُل هذه املُشتّقات إلی املصافی َعرب األنابیب! 3( تُصّدر إیران قلیالً ِمن مشتّقات النِّفظ إلی البُلدان االُخری! 

67- عّین الفعل املجهول: 

2( أنفق من أموالک لجارک املحتاج. 1( أنفق أنا بعض أموالی لفقراء بلدی. 
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68- عیِّن الّصفة لنائب الفاعل:

یاحة! 2( َمعالُِمنا التّاریخیُّة تَُسبُِّب مُنُّواً َملحوظاً فی السِّ 1( اَلُقطُن نَباٌت یُعِطی مَثَراً أبیََض اللَّوِن! 
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4( اَعطَیُت الجائزة له ِبَسبَب کَفه املهم! 3( لاَّم استََقرَّت االوضاع رجع الّناس نَحو املَناطق الَغربیّة! 

70- َمیِّز ما یذکُر فیه الفاعل:

2( ال یُغلَُق باُب رَحَمتِه ألنُّه ذو الجوِد َو الَکرَم! 1( قَد تطرُح مشاکِلهم الّدرسِیة بعَد نِهایة تدریس املعلّم!  

4( بعد ذلک َسیُنَقُل الّنفُط ِمن اآلباِر إلی املصافی! 3( ال یُفیُدنا الّذی کاَن َمشُغوالً ِبأُموِر الّدنیا َو ما فیها!  

71- عّین ما فیه الفاعل محذوف: 

2( خرج التالمیذ ِمن املدرسة بعد معلّمهم! 1( یُرِشد أمّئتنا اإلنسان إلی أفضل األعامل! 

4( اُنتخب هذا التلمیذ لِلمباراة العلمیّة!3( أرسل هذه الرسالة عن طریق اإلنرتنت! 
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2( هذا العمل یُوجد فیکم شعوراً خاّصاً!1( ال أدخل إحساسی فی اتّخاذ القرارات! 
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74- عّي الخرب فعالً مجهوالً:

2( هذه التامرين تُساعدنا لتعلّم دروسنا! 1( التواضع نعمة اليُحَسد عليها! 

4( مالبس الرياضة تُغسل قبل بداية املسابقات! 3( عاملٌ يُنتَفع ِبعلمه خري ِمن ألف عابد! 

75- عّین الفعل مجهوالً )بالّنظر إلی املعنی(:

2( ینتش زیٌت خاٌص علی جسم البطة فالیتأثَّر جسمها باملاء! 1( ینبعث ضوُء املصابیح امللّونة من األسامک املضیئة! 

4( تبتعد حیواناُت الغابة رسیعاً عن منطقة الخطر بسامع صوت الغراب! 3( تحّول ظلامُت البحر إلی نهاٍر مضیٍء بأضواء األسامک املضیئة! 

76- کم فعالً مجهوالً تشاهد فی اآلیة التالیة؟

»یا أیّها الّناس رُضَِب مثٌل فاستِمعوا له إّن الّذین تَدعوَن من دون الله لن یَخلُقوا ذباباً«

4( اِثنان 3( أربعة   2( واحد   1(  ثالثة  

77- عّین فعالً مجهوالً یَصف جمعاً ساملاً:

2( تُعجبنی آیات جمیلة تُسمع من التّلفاز! 1( فرِحنا ملّا رأینا فی املدینة میادیَن جدیده تُصَنع! 

4( لِم تَصف منافقین لهم أصوات تُرفَع فوق صوت الّناِس! هم الّشعب!  3( هوالء فاّلحون ُمجدون یُبجِّ

78- َعیِّن نائب الفاعل موصوفاً:

2( تُصّحح املعلّمة الناشطة أوراق الطالبات بعد االمتحان! 1( اِستیقَظ الطّالب الَکسالن ِمن نوم الَغفلة بعد االستامع إلی إنشائی! 

4( رفع علُم ایران الجمیل بواسطة العٍب فاز فی املباراة! 3( نَزلِت األنعم الّسامویّة علی الّناس و ُهم َشکروا ربّهم َمرسوریَن! 

79- فی أَیِّ ِعبارٍه ال یُوَجُد الفاعل؟

2( ترَُضُب األمثاُل لِلّناِس فی الُقرآِن َو األحادیِث! 1( یاُلِحُظ الّناس الثَّلَج ِمن ناِفَذِه بُیُوتِِهم! 

ُح الطّالُِب الذَّکیُّ أَخطاءُه قَبَل اإلمِتحاِن! 4( یَُصحِّ 3( یَُفرُِّق َعمیُل الَعدوِّ املُسلِمیَن بإیجاِد الِخالِف! 

80- عّین ما لیس فیه نائب الفاعل:

2( ُرزق الّناس فرحین و لکّنهم ینسون رازقهم برسعة! 1( علیه أن یبیع فواکه بستانه بسعر مناسب قبل نهایة الفصل! 

4( کانت تَجری وسط القریة عیٌن تُسقی القریة مبائها! 3( النِّعم تضیَّع إن ال یعرَف طریق إستعاملها الّصحیح! 

81- عیِّن فعالً فاعُل محذوٌف:

2( إّن الله أنزل القرآن لِتَفهم حقیقة القرآن! 1( ال یکتَسُب املجُد إاّل باإلجتهاد! 

4( ال یمکن له أن یَُصّحَح األوراق الیوم! 3( یُساعد املحسن اآلخریَن فی سبیل الله! 

82- عیِّن ما لیس فیه املجهول:

یُْت »أَْحَمَد« أِلنّی اُِحبُّ َحْمَد الله شاکراً! 2( ُسمِّ 1( إنّی ُمِنعُت ایذاِء َمْن آذانی! 

4( هل تری هوالء املفتخریَن بأنفِسهم الّذین َخلََقهم الله ِمن طینٍة! 3( فاّلُحو هذه الُقری مل یَُحرِّقُوا أشجاراً قد قِطَعْت جذوعها! 

83- عّین ما فیه فعل مجهول:

2( هذه العقائد تُفرّق بین صفوف املسلمین تفریقاً! 1( أطلب العلم و لو کان فی أقصی البالد! 

4( أیّها التالمیذ؛ یجب أن یُطفأ املکیّف بعد انتهاء الدوام الدراسّی! 3( هل مُتکن إنارة الشوارع باالستعانة من هذه البکتیریا؟! 
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84- عیِّن ما فیه فاعل:

2( أمنّا الفخر لعقل ثابت و حیاء و أدب! 1( نشت أخبار کذبة فی مدینتنا أمس! 

4( فی اإلسالم یؤکّد علی منزلة املرأة فی املجتمع! 3( أنقذ الله نبیّه من قومه الجهالء! 

85- عّین الفعل الّذی ال یُمکن أن یُقرأ مجهوالً: )علی َحسب املعنی(

2( تخرّب بیوتُنا و الحاکم ساکِت و هذا عجیب جّداً! 1( أمرنا ِبأداء واجباتنا کلّها فی یوم الجمعة! 

4( معلاّمت مدرستنا یحرتمن دامئاً بین الطّالبات الصالِحات! 3( إنّه َحیوان ذکّی یُساعد اإلنسان علی اکتشاف الحقیقة! 

86- َعیِّن ما ال یمکن أن یبنی للمجهول:

2( یحّب األب طفلته الّصغیرة و یجلسها عنده! 1( بعث الله رسله لیبیّنوا للّناس طریق الحق! 

4( یرجع التالمیذ من املدرسة فی الساعة الرّابعة! 3( ذوالقرنین یحارب الظلم و الفساد فی بالده! 

87- عیِّن الّنائب للفاعل جمعاً:

2( ُجرح املقاتالن فی ساحة املعرکة شدیداً! 1( کُتبت علی کّل مّنا الفرائض الّدینیّة و لکن لیست صعبة! 

3( تنقطع األشجار بعد مّدة قلیلة ِمن منّوها!  4( یُعلّم الطاّلب زمالءهم مسألة ُدرِّست فی الّصّف!

88- عیِّن ما فاِعلُُه محذوُف:

2( و فی آیات متعّددٍة أنزَلتها علینا املالئکة!1( قال اللّه تعالی فی القرآِن الکریم!

4( أْن یُرِشدوا الّناَس و یهدیهم إلی رصاطه!3( یُرسُل األنبیاُء فی هذه الّدنیا!

89- عیِّن العبارة الّتی لیس فیها الفاعل:

2( قد أسست هذه املکتبة العاّمة فی القرن العشین. ع املدیُر فریقنا الفائَز فی املباراة العلمیة.  1( َشجَّ

4( )یا آدم اْسُکْن أنَت و زوُجک الَجنََّة( 3( )ربُّنا الّذی أْعطی کُلَّ شیء َخلَقُه ثُمَّ َهَدی( 

90- عّین الفعل املجهول:

2( یفتح باب صالة االمتحان معلّمنا!1( تغسل مالبس الّریاضة قبل بدایة املسابقات!

4( ال یخرج من األرض الجافّّة رّز و نبات!3( رضب الله مثل خلق ذباب لضعف قدرة اإلنسان!

91- عّي فعالً النعلم من فاعله: 

2( ال اُصّدق أّن الّدالفني تُغّنى كالطّيور!1( الّدالفني تُرضع صغارها ألنّها من اللّبونات!

4( عرفت أرساراً من حياة هذا الحيوان بإرشاد أيب!3( سحبت السفينة إىل الّشاطئ مبساعدة الّدالفني!

92- عّي ما ليس فيه فعٌل مجهوٌل:

2( عليك أن تحاول حتى تصنع غرفتك وحيداً.1( يصّدر قسٌم من النفط إىل البلدان الّصناعيّة.

4( ال يشاَهد القمر عند حركته يف السامء.3( يُسّمى شارع »انقالب« ب »شارع الكتب«.

93- عّي ما ليس فيه فعٌل مجهوٌل:

2( املؤمن الحقيقي يُصلح عمله الّسيىء لرضا الله. 1( يف السنوات األخرية يصّدر فستقٌ كثرٌي إىل بلدان أخرى. 

4( أنفقت أموال يف الشهر املايض لهوالء الفقراء. 3( التلميذات يرشدن حتّى يَتعلَّمن دروسهَن َجيِّداً. 
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4( )یا آدم اْسُکْن أنَت و زوُجک الَجنََّة( 3( )ربُّنا الّذی أْعطی کُلَّ شیء َخلَقُه ثُمَّ َهَدی( 

90- عّین الفعل املجهول:

2( یفتح باب صالة االمتحان معلّمنا!1( تغسل مالبس الّریاضة قبل بدایة املسابقات!

4( ال یخرج من األرض الجافّّة رّز و نبات!3( رضب الله مثل خلق ذباب لضعف قدرة اإلنسان!

91- عّي فعالً النعلم من فاعله: 

2( ال اُصّدق أّن الّدالفني تُغّنى كالطّيور!1( الّدالفني تُرضع صغارها ألنّها من اللّبونات!

4( عرفت أرساراً من حياة هذا الحيوان بإرشاد أيب!3( سحبت السفينة إىل الّشاطئ مبساعدة الّدالفني!

92- عّي ما ليس فيه فعٌل مجهوٌل:

2( عليك أن تحاول حتى تصنع غرفتك وحيداً.1( يصّدر قسٌم من النفط إىل البلدان الّصناعيّة.

4( ال يشاَهد القمر عند حركته يف السامء.3( يُسّمى شارع »انقالب« ب »شارع الكتب«.

93- عّي ما ليس فيه فعٌل مجهوٌل:

2( املؤمن الحقيقي يُصلح عمله الّسيىء لرضا الله. 1( يف السنوات األخرية يصّدر فستقٌ كثرٌي إىل بلدان أخرى. 

4( أنفقت أموال يف الشهر املايض لهوالء الفقراء. 3( التلميذات يرشدن حتّى يَتعلَّمن دروسهَن َجيِّداً. 
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94- عّي ما فيه نائب الفاعل:

2( ُمنحِت التّلميذاُت الّناجحاُت جائزًة مثينًة يف مدرستنا!1( كرُثت أدواُت القتِل و التّخريب باخرتاع الّديناميت!

4( يُوجد الّصانعون املجّدون املطّاط من النِّفط!3( يُفلح التاّلميُذ الّذيَن يُرشدونهم املعلّمون الّناجحون!

95- عّي ما ُحذف فيه فاعل:

2( انفجر املُْخترََبُ َو انهدم َعلی رَأِس أخيِه األصَغِر! 1( تُعطَى الجوائُز التلميَذ الّناجَح يف االصطفاف الّصباحي! 

ُع املُتََفرِّجوَن فریقُهُم الفائز فَرِحیَن اليَوَم! 4( یَُشجِّ 3( بَْعَد أَِن اْخرتع نوبُل الّديناميَت، فَانْتش الّديناميت يُف َجميعِ أنَح֯اِء الع֯املَ! 

96- يف أّي عبارة ليس الفعل معلوماً؟

2( اُخرُج التلميذ الّذي ما درس من الّصف!1( يُجلس أيب بنتي الصغرية عىل رجله!

4( من تاب و عمل صالحاً يدخل الجّنة و ال يُظلم!3( يُحاول التلميذ املشاغب أن يُصلِح أعامله الّسيّئة!

97- َعیِِّن العبارَة التی جاَء فیها فعٌل مزیٌد ثالثی مجهوالً:

2( املتواضعوَن یُحرتَموَن عنَد جمیعِ الناِس!1( أعداُء بالِدنا یُقتَلوَن ِبرسعٍة فی الَجبهاِت!

4( املؤمنوَن یُحِسنوَن اآلَخریَن قربًة إلی الله!3( املعلّموَن ال یُکلفوَن التَّالمیَذ إال ُوسَعهم!

98- عیِّن فعالً یمکن قرائته مجهوالً:

2( یُفرز لسان القّط سائالً مطّهراً!1( تُنتج هذه اآلالت مصانع کبیرة!

4( تُرضع الدالفین صغارها فإنّها من اللبونات!3( یُساعد املساکین من آمن باللّه!

99- عیِّن عبارة ال یُبنی منه املجهول:

2( تحّرک البومة رأسها مئتین و سبعین درجة!1( البومة طائر ینام نهاراً و یخرج للصید لیالً!

4( ال تأکلوا الطعام رسیعاً ألنّه یرّض بصّحتکم!3( تلعق القطّة جرحها عّدة مرات حتّی یلتئم!

100- عّي فعالً فاعله محذوف:

2( بعد إعالن الّنتائج ينتِبه بعض الطاّلب! 1( ال تُحرّك عيوُن البومة أبداً فإنّها ثابتة! 

4( تؤّدي هذه الّدالفني دوراً ُمهاّمً يف الحرب و الّسلم! 3( ذلك الطّفل ال يُصّدق رؤية تلك الظّاهرة العجيبة! 
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پاسخنامه تشریحی درس هفتم  پایة دهم 

1. گزینه 4 پاسخ صحیح است: التُری: مضارع مجهول

ل: مضارع مجهول 2. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أن یُو جَّ

3. گزینه 4 پاسخ صحیح است: طُرد: ماضی مجهول

4. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اُشاِهُد: مضارع معلوم

ُم: مضارع مجهول  ،   الوقوُد: نائب فاعل و جمع مکرس 5. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یُقسَّ

6. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تعاُون: مصدر و نائب فاعل

7. گزینه3 پاسخ صحیح است: إخوه: نائب فاعل )مضاف( ، ی: مضاف الیه

8. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- ُضیّعت 2- اکتبست

9. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یُبَعثون: مضارع مجهول

10. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تُنفق: مضارع مجهول     أموال: نائب فاعل

11. گزینه  4 پاسخ صحیح است: تُغسَل: مضارع مجهول

12. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تُفِرُز: مضارع معلوم

13. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تُواجه: فعل معلوم  ،  تلک: فاعل

14. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ُشّجع )تشویق شدند(: ماضی مجهول

15. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الینقطع فعل الزم است و مفعول ندارد.   نکته: فعل های الزم مجهول منی شوند.

16. گزینه 4 پاسخ صحیح است: بَِعثتم  بُعثِتم

17. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أن یرتک: مضارع مجهول ، هذان )اسم اشاره(: نائب فاعل

18. گزینه 2 پاسخ صحیح است: التُشاهد: مضارع مجهول به معنی: دیده منی شود

19. گزینه3 پاسخ صحیح است: یُنزُِل: مضارع معلوم ، الله: فاعل

20. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اُخرُجوا: امر مخاطب

یََر )شگفت زده می شوند(: فعل الزم است و مفعول ندارد. 21. گزینه3 پاسخ صحیح است: یَتَحَّ

22. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تُعرَفوا: مضارع مجهول ، نائب فاعل: واو

23. گزینه 1 پاسخ صحیح است: قُتلوا: ماضی مجهول

24. گزینه3 پاسخ صحیح است: تُحّرک )حرکت می دهد(: فعل متعدی و مجهول می شود

25. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یُِحبُّ و یأکل: مضارع معلوم هستند.

26. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ُعلّمنا: ماضی مجهول

27. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تُجَری: مضارع مجهول
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28. گزینه3 پاسخ صحیح است: اُجلَِس: ماضی مجهول

29. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یُقبِّل  یُقبَّل

30. گزینه 2 پاسخ صحیح است: هلکت )هالک کرد(: فعل متعدی و مجهول می شود

31. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اُتِبعت و ُوضعت ماضی مجهول هستند

32. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تُغسل: مضارع مجهول

33. گزینه3 پاسخ صحیح است: ظُلم  یُظلَم

34. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَستفیُد: مضارع معلوم ، اإلنسان: فاعل

35. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الیُضیُِّع: مضارع معلوم

36. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أن یرتک: مضارع مجهول

37. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أرضعت: شیرداد  مجهول نیست

38. گزینه3 پاسخ صحیح است: اُرِسَل: ماضی مجهول

39. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- یوَجُد

40. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اُکرُّم )گرامی می دارم، تکریم می کنم(: متعدی و از آن مجهول ساخته می شود.

41. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اُرِسلوا: ماضی مجهول

42. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یُعرَُف: مضارع مجهول و مجرد

43. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الیُقبَُل: مضارع مجهول

44. گزینه3 پاسخ صحیح است: یُسَمُع: مضارع مجهول ، االطفال: مضارف الیه

45. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُخیِّر: ماضی مجهول

46. گزینه3 پاسخ صحیح است: تُغّنی: مضارع معلوم

47. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یُغَسالِن: مضارع مجهول

48. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تُجفَّف: مضارع مجهول

49. گزینه3 پاسخ صحیح است: أشعلت ) شعله ور شد(: ماضی مجهول

50. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یُسَمُع: مضارع مجهول، رصاُخ: نائب فاعل

51. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أنشا )خلق کرد، پدید آورد(: فعل متعدی و از آن فعل مجهول ساخته می شود.

52. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تستخدم: 1- معلوم: به کار می گیرد   2- مجهول: به کار گرفته می شود.

53. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تُعلَن: مضارع مجهول

54. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یُصلَُّح: مضارع مجهول از باب تفعیل

55. گزینه3 پاسخ صحیح است: یُخلَُق: مضارع مجهول
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56. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تُنقذ من: نجات می دهد کسی را ................

57. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تُخرَّب: مضارع مجهول

58. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اُستلَِمت: ماضی مجهول

59. گزینه3 پاسخ صحیح است: الیُدَرک: مضارع مجهول

60. گزینه 2 پاسخ صحیح است: استخدم: ماضی معلوم ، املعلم: فاعل

61. گزینه3 پاسخ صحیح است: َحفظنا )حفظ کردیم(: فعل متعدی است و از آن مجهول ساخته می شود.

62. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یُستخرج: مضارع مجهول

63. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إنقطعت: قطع شد، إنفجرت: منفجر شد

64. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- تُقَرأ 2- سیُکرَّمون

65. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الّنفظ: نائب فاعل و مذکر ، پس فعل مجهول باید مذکر باشد   یُستَخدُم: مضارع مجهول

66. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تُحفُر: مضارع مجهول

67. گزینه3 پاسخ صحیح است: أنفق: ماضی مجهول

68. گزینه3 پاسخ صحیح است: دواُم: نائب فاعل ، الجدید: صفت دوام

69. گزینه3 پاسخ صحیح است: أستقرّت )استقرار یافت(، رجع )بازگشت( الزم هستند و مفعول ندارد و مجهول منی شوند.

70. گزینه3 پاسخ صحیح است: یُفیُد: فعل معلوم ، الّذی: فاعل

71. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اُنتخب: ماضی مجهول

72. گزینه3 پاسخ صحیح است: الیُظلمون: مضارع مجهول

73. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اُِمرُت )دستور داده شدم(: ماضی مجهول

74. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مالبس: مبتدا  ،  تُغسل: خرب و فعل مجهول

75. گزینه3 پاسخ صحیح است: تُحوَّل )عوض می شود(: مضارع مجهول

76. گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- رُضَِب

77. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تُسمع: مضارع مجهول و جمله وصفیه آیات

78. گزینه 4 پاسخ صحیح است: علُم: نائب فاعل ، الجمیل: صفت علُم

79. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ترَُضُب : مضارع مجهول  فعل مجهول، فاعل و مفعول ندارد.

80. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أن یبیع: مضارع معلوم و فاعل آن ضمیر مسترت هو

81. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الیُکتَسُب: مضارع مجهول

82. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تری: مضارع معلوم، َخلََق: ماضی معلوم

83. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أن یُطفأ )خاموش شود(: مضارع مجهول
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57. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تُخرَّب: مضارع مجهول

58. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اُستلَِمت: ماضی مجهول

59. گزینه3 پاسخ صحیح است: الیُدَرک: مضارع مجهول

60. گزینه 2 پاسخ صحیح است: استخدم: ماضی معلوم ، املعلم: فاعل

61. گزینه3 پاسخ صحیح است: َحفظنا )حفظ کردیم(: فعل متعدی است و از آن مجهول ساخته می شود.

62. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یُستخرج: مضارع مجهول

63. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إنقطعت: قطع شد، إنفجرت: منفجر شد

64. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- تُقَرأ 2- سیُکرَّمون

65. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الّنفظ: نائب فاعل و مذکر ، پس فعل مجهول باید مذکر باشد   یُستَخدُم: مضارع مجهول

66. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تُحفُر: مضارع مجهول

67. گزینه3 پاسخ صحیح است: أنفق: ماضی مجهول

68. گزینه3 پاسخ صحیح است: دواُم: نائب فاعل ، الجدید: صفت دوام

69. گزینه3 پاسخ صحیح است: أستقرّت )استقرار یافت(، رجع )بازگشت( الزم هستند و مفعول ندارد و مجهول منی شوند.

70. گزینه3 پاسخ صحیح است: یُفیُد: فعل معلوم ، الّذی: فاعل

71. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اُنتخب: ماضی مجهول

72. گزینه3 پاسخ صحیح است: الیُظلمون: مضارع مجهول

73. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اُِمرُت )دستور داده شدم(: ماضی مجهول

74. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مالبس: مبتدا  ،  تُغسل: خرب و فعل مجهول

75. گزینه3 پاسخ صحیح است: تُحوَّل )عوض می شود(: مضارع مجهول

76. گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- رُضَِب

77. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تُسمع: مضارع مجهول و جمله وصفیه آیات

78. گزینه 4 پاسخ صحیح است: علُم: نائب فاعل ، الجمیل: صفت علُم

79. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ترَُضُب : مضارع مجهول  فعل مجهول، فاعل و مفعول ندارد.

80. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أن یبیع: مضارع معلوم و فاعل آن ضمیر مسترت هو

81. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الیُکتَسُب: مضارع مجهول

82. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تری: مضارع معلوم، َخلََق: ماضی معلوم

83. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أن یُطفأ )خاموش شود(: مضارع مجهول
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84. گزینه3 پاسخ صحیح است: أنقذ: فعل  ،   اللّه: فاعل

85. گزینه3 پاسخ صحیح است: یُساعد )کمک می کند( : مضارع معلوم

86. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یرجع )باز می گردد(: فعل الزم است و مجهول از آن ساخته منی شود.

87. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کُتبت: ماضی مجهول ،  الفرائض: نائب فاعل و جمع مکرس

88. گزینه3 پاسخ صحیح است: یُرسُل: مضارع مجهول

89. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اُسست: ماضی مجهول

90. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تغسل: مضارع مجهول

91. گزینه3 پاسخ صحیح است: سحبت: ماضی مجهول

92. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أن تحاول ، تصنع مضارع معلوم هستند.

93. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یُصلح: مضارع معلوم

94. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُمِنحت: فعل مجهول ، التلمیذات: نائب فاعل

95. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تُعطَی: مضارع مجهول

96. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الیُظلم: مضارع مجهول

97. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یُحرتَمون: مضارع مجهول از باب افتعال

98. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تُنتج: تولید می شود

99. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ینام )می خوابد(، یخرج )خارج می شود( فعل الزم هستند و از آن ها مجهول ساخته منی شود.

100. گزینه 1 پاسخ صحیح است: التُحّرک: مضارع مجهول
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پاسخنامة کلیدی درس هفتم پایة دهم 

معلوم و مجهول

پاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخسوال

14213412613811

21222424621824

34231434634834
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54251452654853

64264463662864
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92291493693892

104302501703901

114311514714913

122321522723922

134333534734932

144344542744942

151351553753951

164362561762964

172372574772972

182383581784981

193391593792991

2044016028011001
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درس هشتم 

1- عّي ما ليس فيه نون الوقاية:

2( إلهي؛ اُحبّك ألنّك تجعلني يف أعني الّناس كبرياً! 1( أحِسني إىل املساكني دامئاً يا اُختي العزيزة! 

4( إنتخبتني هذه االرُسُة ملساعدة أوالدها! 3( قد أعطاين والداي ما أحتاج إليه يف طول األيّام! 

2- عّین العبارة الّتی لیست فیها نون الوقایة :

2( أبی یُرشدنی فی الحیاة دامئاً! 1( یا اُّمی ال تسکنی فی هذا البیت الخرب! 

4( إلهی ال تَجَعلنی غافالً عن ذنوبی! 3( یا اُّمی ما شکرتُک عندما أرضعتنی! 

3- عّین ما لیست فيه » نون الوقاية « :

2( بغتة يشء ثقيل رفعني إىل األعىل بقوة! 1( أطلب منكم أن تساعدوين يف بناء هذا السد! 

4( أتحسبني رجالً ال يداري الناس يف أعامله! 3( ال تهني و ال تحزين و أنت أفضل الطالبات يف املدرسة! 

4- عیِّن ما لیس فیه حرف جّر:

2( املوسوعة ُمعجم یجمع کثیراً من العلوم!1( لّدی خطّة رائعة حول هذه القضیّة فنّفذوها!

4( )و إذا سألک عبادی عّنی فإنّی قریب(3( من هو مسؤول الغرف و الحفاظ علیها!

5- عّي ما ليس فيه نون الوقاية:

2( أعّني يا زمييل الحنون يف حل هذه املسألة! 1( إحمني و ولدي الصغري يا أخي الكبري! 

4( أغنى من القناعة ال يَِجد الّناس كنزاً يف حياتهم! 3( ليتني كنُت معك يف هذه الحادثة حتّى اُساعدك! 

6- عّین ما ليس فيه نون الوقاية:

2( أ هذا الحيوان أنقذين من الغرق؟! 1( يا أصدقاء؛ صّدقوين فأنا ال أكذب علیکم! 

4( رّب أدخلني جّنتك برحمتك! 3( اللّهّم أنت عوين الوحيد يف كّل مصيبة! 

7- عيِّ حرفاً له معنى الفعل:

2( يا أيب؛ عرِّفنا عىل صديق اإلنسان يف البحار!1( عزيزيت؛ الّدهُر يومان: يوم لِک و یوم علیِک!

4( ُعاّمل التّنظيف مسؤولُو الحفاظ عىل الُغرف يف الفندق!3( نعتذر منکم، علينا بتصليح كلِّ الّنواقص يف الغرف!

8- عّین ما لیست فیه نون الوقایة:

َنِة املاضیَِة! روِس فی السَّ 2( کان أخی األکرُب یُساِعُدنی فی الدُّ ثْنی مبا َحَدَث لک حتّی اُرشِدک!  1( َحدِّ

4( عسی أن تَبلَُغنی أخباٌر سارٌَّة عن نَجاحک فی االمتحانات! نیا ال تَبقی علی حالٍة واحدٍة!  3( ال تَحزَنی مبا فاتتِک إلّن الدُّ

9- عّین فعالً مل یتصل بنون وقایه :

2( ال تظّنینی جاهالً ال أفهم شیئاً بل أنّی أفهم کل شیء! 1( کیَف یُمکننی تصدیُق کالمک یا أخی العزیز! 

4( أحُد الطاّلب نادانی أّن أخی أصبح مریضاً! 3( إستَعینی باملعجم لرتجمة هذه النصوص الصعبة! 

10- عّین عبارة فیها حروف الجّر اکرث:

2( نَختَصُّ یومیّاً أوقاتنا إلی الّریاضة عند طلوع الّشمس! عتُُه إلی الّصرب کالجبل!  1( إقرَْتَْحُت لصدیقی اإلسرتاحة و شجَّ

4( خاَف نوبل أْن یَذکره الّناس بالّسوء بعد موته! الة إنَّها لَکبیرة إاّل علی الخاشعین(  رب و الصَّ 3( )استَعینوا بالصَّ
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11- عّین النون الوقایه :

2( نََفَعنی کٌل ما تَعلَّمُت فی أیّام شبابی! 1( ال تَحزَنی إنَّ اللَه یُساعدک فی أمرک! 

4( یا بَُنّی إزَرع الیوم لکی تحصد غدا! 3( تَزیّنی فی هذا الیوم یکون بسبب العید! 

12- عّین جملة فیها نون الوقایه :

2( إنَّ العلامء یُأکَّدون أنّها تَتَکلَُّم بأصوات معیّنة! 1( َعزَمُت أن أشُکَر ُمنِقذی و لکّنی ما رأیته! 

4( اللّهّم انفعنی مبا َعلَّمتنی! 3( اللّهّم اجعلنا فی أعین الناس کباراً! 

13- عّین ما فیه نون الوقایة:

2( هل تعرف أنَّ النَّملة تَبني بیتها تحت األرض و له نوافذ! 1( أیّتها التّلمیذة املجتهدة! بیِّني لزمیالتک اُسلوب قراءة الّدروس! 

4( أنقذين أحُد أصدقايئ قبل أن أغرق يف الّشدائد! 3( نتمنَّی أن نصل إلی أهدافنا دون تعب؛ و هذا محال! 

14- عّي الخطأ للفراغ ماّم بي القوّسي )حسب أحكام الحروف الجاّرة(:

2( ﴿َو أدِخلني ِبرَحَمِتَك فی ِعباِدَك ....... ﴾ )الّصالِحنَي(1( أُنظُر إىل ....... كيف تَقِفُز قُريب يف املاِء ِبَفَرح! )الّدالفنَي(

4( ذهبُت يوماً إىل ....... و ساعدتُهم! )املَساكنِي(3( ُخمُس ُسّكاِن العالَِم ِمَن ..........! )املُسلِمنَي(

15- عّین ما فیه » نون وقایة « : 

2( بعض الطّیور تَبني بیوتها فوق األشجار املرتفعة! 1( یَجب علیک أن تُحسني ملن مل تکن له قدرة! 

4( یا أختي، إن تؤمني بأّن الّنجاَح نتیجُة أعاملک فحاويل! 3( یُرشدين ُمعلّمي الّرؤوف دامئاً إلی تعلُّم العلوم الّنافعة! 

16- عّي ما فيه » نون الوقاية«:  

2( سينفعني غداً كلُّ ما أتعلّم اليوم! 1( إّن البلبل يُغّني حتّى إذا كان يف القفس! 

4( هذا الرّجل يبني بيته يف حديقة خارج املدينة! 3( ال تَحزين إّن اللّه يساعدِك يف هذه املسألة! 

17- عّین ما لیس فیه » نون وقایة « :

2( أعانني صدیقي يف تعلُّم درويس الّصعبة فشکرته کثیراً! 1( یُساعدين کالُم صدیقي إلصالح نفيس! 

4( یَتمنَّی أخي أن یَصل إلی املراحل العالیة يف العلم! 3( أقول لزمیيل أِعّني يف حّل هذه املسألة! 

18- فی أّی عبارة لیس الجاّر و املجرور؟

2( لُِکلِّ ذنب توبة إاّل سوء الخلق! 1( »َو انرُصنا َعلَی القوِم الکافرین«  

4( رأستها تؤّدی حرکات جامعیّة؛ فهل تتکلّم معاً! 3( رَجَع الرجل بسیّارتِه بعد دقیقتیِن! 

19- عّین ما لیس فیه » نون « للوقایة: 

2( منعني التزامي بالّصدق من ارتکاب املعايص! مي يف الحیاة!  1( إّن مل تؤمني بقّوة نفسک فلن تتقدَّ

4( يف اللّعب أعطاين صدیقي الکرَة و رمیتُها إلی الهدف! 3( أعانتني بومات مزرعتي ألتخلَّص من رشِّ الفرئان! 

20- عیِّن ما فیه »نون وقایة«:

2( ال تحزين یا صدیقتي العزیزة علی هذه املشکلة! 1( أمتنَّی أن أصعَد إلی ذلَک الجبل املرتِفع! 

4( اُختي! یجب علیِک أن تَُعیِّني برنامجک يف األسبوع! 3( کان صدیقي يف البحر، فنادی: إن مل تعینوين أغرق! 
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عربی جامع کنکور انسانی

568

21- فی أیِّ األجوبة عدد حروف الجّر أکرث ِمن األجابات االُخری؟

2( أعتذُر ِمنک؛ رجاًء إسرَتِح و أنا سأتّصُل باملُشف! 1( عفواً َمن هَو مسؤول تنظیف الُغرَف و الِحفاظ علیها؟ 
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ٍة! 4( رَفََعنی َشیُء بَغتًَة إلی األعلَی ِبُقوَّ لِم!  لفین َدوراً ُمهاّمً فی الَحرب و السِّ 3( یُؤدِّی الدُّ
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4( إن تَتعاونی أبداً علی العمل بالقانون فأنت عملت بواجبک! 3( لِم التُعیّنین زماناً أن تُحاسبی نفسک فیه و تفّکری بأعاملک؟! 

24- َعیِّن ما فیه »نون الوقایة«:

2( أرسلَنی املدیر لشاء مصباح صف املدرسة! 1( تتمنی اختی أن تصل إلی أهدافها بسهولة؛ و هذا محال! 

4( هذه املرأة تبنی دارها فی بستان خارج القریة! 3( أحِسنی إلی الُفقراء و املساکین یا بنتی العزیزة! 

25- فی أّی عبارٍة ماجاء جاّر و مجرور؟
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4( أنَصحک بقراءة کتاِب حول طُرُق تقویة الّذاکرة! 3( أکتُب قّصة جمیلًّ فی صحیفة جداریّة! 

26- عّین ما فیه نون الوقایة أکرث:

2( ما أفقرنی إلی مغفرة ربّی، لیتنی کنت مع الّشهداء! 1( ذهب إخوانی للّریاضة و ما أذهبونی! 

4( أحسنی إلّی و اُنرصینی و ال تجعلینی فی أعین الّناس صغیراً! 3( إلهی ال تَُؤدِّبنی ِبُعقوبتک، أنت َدلّلتنی علیک و دعوتنی إلیک! 

27- أّی عبارة لیس فیها الجاّر و املجرور؟

2( یؤّدی الّدلفین دوراً مهاّمً فی الحرب و الّسلم. 1( یا أبی، عرِّفنا علی هذا الّصدیق. 

4( سمعت صوت مکیِّف الهوا و فظننت أّن الطّالبات یامرسن نشاطاً حرّاً. 3( إّن بالدنا إیران غنیّة بالّنفظ و الغاز. 

28- عیِّن ما لیس فیه نون الوقایة:

2( االُّم نصحتنی جیّداً عن األعامل الیومیّة! 1( زارنی األصدقاء مساء أمس فی املستشفی! 
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2( یأمرنا الله بإقامة الّصالة مع اآلخرین و مبداراة الّناس.1( بقیت فی املدرسة من الثامنة صباحاً إلی السابعة مساء.

4( ألفُت کتاباً عن املوضوع الجدید فی الّسنة الجدیدة.3( إّن َربّی العظیم یقبل التّوبة منا و یعفو عن السیئات.

30- َعّین ِعباَرًة ماجاَءت فیَها الحروُف الَجارُة َو نوُن الِوقایة َمعاً:

2( إستَطاُع الدلفیُن أن یُنِقَذنی ِمَن الغرق!1( اِشرتی إخوانی ألختی الصغیرِة أساِوَر ِمن َذَهب!

4( بَعَد نَجاتِِه قاَل: »أَخَذنی َشیء إلَی الّشاِطئ!«3( و اجعلنی فی َعینی صغیراً و فی أعیُن الّناس کَبیراً!
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31- عیِّن ما فیه حروف الجّر أکرث:

2( انظر إلی األشجار و قل من الّذی یخرج منها أمثارها!1( إیران من أنجح الدول فی مّد خطوط األنابیب لنقل النفط!

4( فی املکتبة بدأنا بالبحث عن کتاب حول صناعة السیاحة!3( الحفاظ علی الحدائق العاّمة واجب علی کّل مّنا کمواطن!

32- عیِّن ما لیس فیه »نون« الوقایة:

2( أیّتها الالعبة تعاونی الفریَق للتقدم.1( َعلَمتنی املعلّمُة درساً جدیداً.

4( أوصلنی منقذ إلی الشاطئ بغتة.3( هم یعرفوننی بذکٍر َحسِن دامئاً.

33- عیِّن عبارة ما جاء فیها حرف الجّر:

2( إّن فائدة املشمش املجّفف َمَع الفستق کانت موضوع مقالتی.1( قفز الَغواص من فوق الجبال اململوءة بالثلج.

4( اِستغرق وقتا طَویال حمُل البضائع ِبالعربة.3( اشرتکُت فی مهرجاِن األفالِم و لبثت یومیِن فی طهران.

34- عیَّن الصحیح عن عدد الحروف الجاره: 

2( التائب إلی الله کمن ال َذنب له  : أَربعة 1( »کّل حزب مبا لدیهم فرحون«. اثنان 

4( کّل واحد مّنا بطاقته بیده  : ثالثة 3( أحّب عباد الله أنفعهم لعباده  : واحد 

35- عیِّن ضمیر »الیاء« مفعوالً:

2( األفضل لک أن تصربی علی شدائد أصابتک!1( یقول الکافر فی یوم القیامة یا لیتنی کنت ترابا!

4( اللّهّم اجعلنی صبوراً عندما أبتلی مبصائب عظیمة!3( فی قلبی أرسار کثیرة ال یفطنها أحد بسهولة!

36- عیِّن ما فیه »نون الوقایة«:

2( یجب أن تکونی قویّة لکی ال تحزنی علی ما فاتک!1( أ ال تساعدوننا فی فهم هذه الدروس الصعبة!

4( اِضمنی أال تکّرری أعاملک القبیحة مرّة أخری!3( رّب أدخلنی فی جّنات تجری من تحتها األنهار!

37- عّین الخطأ حول اإلیضاحات عن حروف الجّر:

1( علیکم مبکارم األخالق فإّن ربّی بََعثَنی بها!: فیها ثالثة حروف جارّة

2( )إقرأ و ربّک األکرم الّذی علّم بالقلم(: حروف الجّر فی اآلیة یُعادل حروف »فی«

3( لِکّل تلمیٍذ منضدةٌ جمیلةٌ جّداً: حرف »لِـ« یُعاِدل فعل »یَملُک«

4( فَضل العالِم علی غیره کفضل الّنبّی صلی الله علیه و آله و سلم علی اُّمته!: حرف الجّر الثّانی یُفید التّشبیه

38- عّین نون الوقایة:

2( قرأُت قصًة حول طائرٍة تَُغّنی فی الغابة! 1( )إیّاک نَعبُد و إیّاک نَستعین( 

4( األنُف عضُو یُساعُدنا فی التّنّفس و الَشّم! 3( )و أدِخلنی برحمتک فی عبادک الّصالحیَن( 

39- فی أیِّ عبارة جاء »نون الوقایة«؟

1( املُعلّوَن یُکرِموننا فی جمیعِ األحواِل!  2( ال یَحزُن َمن تَوکَّل علی اللِّه فی حیاتِِه!

3( ِبنتای تُزیّناِن کأسیِن زُجاّجییِن لِلمسابقة!  4( ال یُشّجُعنی أحُد ألداِء األعامِل الَحسنِة!

40- عّین ما فیه نون الوقایة:

2( یا أختی العزیزة ال تَظُنی أّن الخائن صدیقک! 1( قالت األم لی: یا بُنیتی ال تَضمنی أحداً ال تعرفینه أبداً! 

4( إن التّجارب ال تُْغنی املتعلّمین دون الکتب! 3( ال یَحزُننی قَولهم ألنی أعتقد أّن العزّة لله جمیعاً! 
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41- عّین ما املجرور بحرف الجّر فیه أکرث:

1( أنّی َرأیُت ُدلفیناً کَبیراً یَقِفُز قُربی فی املاء ِبَفَرح!

2( »ُسبحاَن الذی أرَسی ِبَعبِدِه لَیالً ِمَن املَسِجد الّحرام إِلَی املَسِجد األقصی«

3( »قاَل کَم لَِبثَت قاَل لَِبثُت یَوماً أو بَعَض یَوِم قاَل بَل لَِبثَت مائًَه عاٍم فَانظُر إلی طعاِمَک و رَشاِبَک«

4( َمسئوول اإلستقباِل یَتَِّصُل ِباملَشِف َو یَأتی املَشُِف َمَع ُمهنِدس الّصیانه!

42- عّین ما لیس فیه الجار و املجرور أو نون الوقایة:

2( إلهی أعِطنی مِبسألتی إیّاک جمیع خیر الّدنیا و اآلخرة! 1( تستطیعین أن تَشحنی رصید جّوالک عرب اإلنرتنت! 

4( ِخصال هذا الرّجل تُعِجبنی فإذا یکون نبیّاً فللّسابق فضله! 3( إّن الّدالفین تَُغّنی کالطُیور فإنّی اُِحبُّ أصواتها! 

43- عّین املجرور بحرف الجّر جمعاً مکّساً:

2( َعلَیُکم مِبَکارِم األخالِق فأنَّ َربّی بًًعثَنی ِبها! َنیٍة!  1( إنّها تَستَطیُع أن تَتَکلََّم ِباسِتخدام أصواٍت معَّ

4( یُکتَشف ما تحت البحر بالغّواصین! 3( قَرأُت فی َموسوَعٍة َعلمیٍّة أنَّ الُعلاَمَء یُؤکَّدوَن علی هذه الظّاهرة! 

44- عّین ِعبارًة ماجاَء فیها نوُن الِوقایَة:

ٍة! 2( رَفَعنی َشیٌء بَغتًَة إلَی األعلَی ِبُقوَّ 1( ال تَُغّنی طیوُرِک فی الَقَفِص فَأَخرِجیها ِمنه! 

4( أَطلُُب ِمنَک أَن تُساِعَدنی فی ِبناِء املَدرَسة! 3( »َوال تُخزِنی یَوَم یُبَعثوَن« 
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51- مّیز ما فیه نون الوقایه: 

2( دلفینی الجمیل یَقفز ِبفرِح فی املاء قربی. 1( بطاقٌة شحنی مبلغها الیوم خمسه آالٍف.

4( »ال تُخزنی یوم یبعقون« 3( سکونی یُساعد تالمیذی لفهم الدروِس. 

52- فی أیِّ األجوبة ما جاءت نون الوقایة؟

الفین فی البحار تَُحیّرُنی کثیراً! 2( رجاًء أعِطنی مفتاح غرفتی رقَُمها ِمئة و ثالثون!1( ُمساعدة الدَّ

4( الحمُد لِلّه الّذی أنَشأنی فی ارُسٍة سلیمٍة!3( کانَت الطّیوُر فی تلک الحدیقة تَُغّنی ِبصوٍت جمیل!

53- فی أّی عبارة جاء نون الوقایه:

2( إّن هذه أمتُّکم أّمًة واحدًة و أنا ربّکم فاعبُدوِن! 1( قد یکوُن بین الّناِس َمن هو أحسُن مّنی! 

4( ال تَظّنی أّن املاَل خیٌر من العلم فأّن العلَم یحرُسک! 3( أعِطنی مفتاَح غرفه مئثَیِن و عشیَن! 

54- عیِّن ما فیه حرف الجّر مبعنی »داشنت«: 

2( »الحمدالله رّب العاملین!«1( ما عندی درٌس أقرأه فی هذه اللّحظة! 

4( لی سؤال عن هذا املوضوع الّذی تکلّمت!3( لِمن هذه الحقیبة؟ اِلرُستی! 

55- عیِّن ما فیه نون الوقایة:

2( کونی صادقة معی فی جمیع أقوالک و أفعالک! 1( ال أحّب أن أتکرّب علی من هم دونی! 

4( عندما دخلُت القاعة أخذُت مکانی و بدأت أُشاهد الفلم! 3( تحزننی مشاهد الحروب الّتی فیها الّدمار و الدماء! 

56- عیِّن حرف ّجر یَدلُّ علی التشبیه!؟ 

2( ال یتکلّم الّدلفین کاإلنسان باستخدام الحروف! 1( کأّن الّسامَء متطر األسامک!

4( َمثل الجلیس الصالح مثل العطّار!3( »اُنظر کیف رَضبُوا لَک األمثاَل«

57- عیِّن الصحیح عن عدد الحروف الجاّرة:

2( إنَّ اللَه أَمرنی مِبُداراة الّناس کَام أَمرَنی ِبإقاَمة الَفرائِض!: إثنان فَّ الّثالِث!: ثالث  فَّ األوَِّل إلَی الصَّ 1( لََدینا زمیٌل ذَکیٌّ ِجّداً قََفَز ِمَن الصَّ

َجِر ِبال مَثٍَر!: إثنان 4( العالُِم ِبال َعَمٍل کَالشَّ 3( لََدیَّ َجّواٌل تََفُرُغ بطاریّتُه کّلَّ یَوٍم، رجاًء أصلِحُه لِی!: واحد 

58- فی أّی عبارة جاء نون الوقایة؟

2( ما أتوقَّع منک هو أاّل تنسانی أبداً! 1( إستعینی باملعجم إن مل تفهمی معنی الکلامت! 

4( إذا لست متأکّدة فال تضمنی أحداً! 3( تذوقی حالوة الّصرب بعد تحّمل مّر الّصعوبات! 

59- يف أيِّ ِعبارٍة جاَء »نون الوقاية«؟

َ ُسلُويك تغيرياً!1( معلّمونا يعرفونَنا حتّى بعَد سنواٍت طويلٍة! 2( أنا اُعاين التّكاُسَل فَعيلَّ أن أغريِّ

4( إجعلني يف عيني صغرياً و يف أعنِي الّناِس كبرياً!3( ال كنَز أغنى ِمَن القناعِة فال تَحزين يا صديقتي!

60- عّین ما فیه الجاّر و املجرور أکرث من الباقی:

1( اللون األبیض لون الهدوء فاُحبّها کثیراً و أستفید منها فی تلوین األشیاء!

2( قرأت فی موسوعة علمیّة أّن العلامء یُؤکّدون أّن الدالفین تستطیع أن تتکلّم باستخدام أصوات معیّنة!

3( علی امتداد األنابیب توجد أعمدة اتّصاالت کمحطّات إنذار و لوحات تحذیرّة باللون األصِفر!

4( للبطّة غّدة بالقرب من ذنبها تحتوی زیتاً خاّصاً تنشه علی جسمها!
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پاسخنامه تشریحی درس هشتم پایة  دهم 

1. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أحسنی ) ح س ن ( نون جز ریشه اصلی است.

2. گزینه 1 پاسخ صحیح است: )س ک ن( نون جز ریشه اصلی است.

3. گزینه3 پاسخ صحیح است: تهنی )هـ و ن(، تحزنی )ح ز ن( نون جز ریشه اصلی است.

4. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لّدی )نزد( حرف جر نیست.

5. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أغنی )غ ن ی( نون جز ریشه اصلی است.

6. گزینه3 پاسخ صحیح است: )ع و ن( نون جز ریشه اصلی است.

7. گزینه3 پاسخ صحیح است: علینا اول جمله: بر ما واجب است.

8. گزینه3 پاسخ صحیح است: التحزنی )ح ز ن( نون جز ریشه اصلی است.

9. گزینه3 پاسخ صحیح است: إستعینی )ع ی ن( نون جز ریشه اصلی است.

10. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- لـ 2- إلی3- کـ

11. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نفعنی: نفع + نی    نون و قایه

12. گزینه 4 پاسخ صحیح است: انفعنی: انفع + نی  نون وقایه

13. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أنقذ نی: أنقذ + نی  نون وقایه

14. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إلی الّدالفیَن  إلی الّدالفیِن

15. گزینه3 پاسخ صحیح است: یرشدنی: یرشد + نی  نون وقایه

16. گزینه 2 پاسخ صحیح است: سینفعنی: ینفع + نی  نون وقایه

17. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَتمنَّی ) م ن ی ( نون جذ ریشه اصلی است.

18. گزینه 4 پاسخ صحیح است: هل استفهام )سوالی( است.

19. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مل تؤمنی ) أ م ن ( نون جز ریشه اصلی است.

20. گزینه3 پاسخ صحیح است: مل تعینونی: تعینو + نی  نون وقایه

21. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- ِمن 2- بـ3- علی

22. گزینه 4 پاسخ صحیح است: رفعنی: رفع + نی  نون وقایه، إلی: حرف جر

23. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یوفّقنی: یوفق + نی  نون وقایه ، ضمیر » ی « : مفعول

24. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أرسلنی: أرسل + نی  نون وقایه

25. گزینه 2 پاسخ صحیح است: جار و مجرور وجود ندارد.

26. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- ال تؤّدینی 2- دلّلتنی3- دعوتنی

27. گزینه 4 پاسخ صحیح است: جار و مجرور نداریم
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28. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تدیّنی: تدیّن +ی  تدیّن )مصدر( ،  ی: مصاف الیه

29. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- فی 2- ِمن3- إلی

30. گزینه 1 پاسخ صحیح است: حرف جر: لـ ، ِمن/ نون وقایه ندارد

31. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- علی 2- علی3- ِمن 4- کـ

32. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تعاونی )ع و ن( نون جز ریشه اصلی است.

33. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مع: حرف جر نیست.

34. گزینه3 پاسخ صحیح است: لـ : واحد

35. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إجعلنی: إجعل + نی  ی: مفعول

36. گزینه3 پاسخ صحیح است: أدخلنی: أدخل + نی  نون وقایه

37. گزینه 2 پاسخ صحیح است: بالقلم )با قلم، به وسیله قلم( به معنی فی )در( نیست.

38. گزینه3 پاسخ صحیح است: أدخلنی: أدخل + نی  نون وقایه

39. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الیُشّجعنی: یُشّجع + نی  نون وقایه

40. گزینه3 پاسخ صحیح است: یَحزننی: یحزن + نی  نون وقایه

41. گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- بـ 2- ِمن3- إلی

42. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تشحنی )ش ح ن ( نون جز ریشه اصلی است، جار و مجرور ندارد.

43. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مبکارم: بـ + مکارم  مجرور به حرف جر و جمع مکرس

44. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تّغنی )غ ن ی( نون جز ریشه اصلی است.

45. گزینه3 پاسخ صحیح است: اشفنی: اشف )مجرد( + نی  نون وقایه

46. گزینه 2 پاسخ صحیح است: من: اسم موصول است نه حرف جر

47. گزینه 2 پاسخ صحیح است: علیکم اول جمله: بر شام واجب است.

48. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إمتحنی ) م ح ن ( نون جز ریشه اصلی است.

49. گزینه 2 پاسخ صحیح است: علیکم اول جمله : بر تو الزم است.

50. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تُخاطبنی: تخاطب + نی   نون وقایه

51. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تُخزنی: تُخز + نی  نون وقایه

52. گزینه3 پاسخ صحیح است: تغّنی )غ ن ی( نون جز ریشه اصلی است.

53. گزینه3 پاسخ صحیح است: أعطنی: أعط + نی  نون وقایه

54. گزینه 4 پاسخ صحیح است: حرف) لـ ( در اول جمله بیاید به معنی دارد و داشت است     لی سوال: والی دارم

55. گزینه3 پاسخ صحیح است: تحزننی: تحزن + نی  نون وقایه
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28. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تدیّنی: تدیّن +ی  تدیّن )مصدر( ،  ی: مصاف الیه

29. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1- فی 2- ِمن3- إلی

30. گزینه 1 پاسخ صحیح است: حرف جر: لـ ، ِمن/ نون وقایه ندارد

31. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- علی 2- علی3- ِمن 4- کـ

32. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تعاونی )ع و ن( نون جز ریشه اصلی است.

33. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مع: حرف جر نیست.

34. گزینه3 پاسخ صحیح است: لـ : واحد

35. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إجعلنی: إجعل + نی  ی: مفعول

36. گزینه3 پاسخ صحیح است: أدخلنی: أدخل + نی  نون وقایه

37. گزینه 2 پاسخ صحیح است: بالقلم )با قلم، به وسیله قلم( به معنی فی )در( نیست.

38. گزینه3 پاسخ صحیح است: أدخلنی: أدخل + نی  نون وقایه

39. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الیُشّجعنی: یُشّجع + نی  نون وقایه

40. گزینه3 پاسخ صحیح است: یَحزننی: یحزن + نی  نون وقایه

41. گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- بـ 2- ِمن3- إلی

42. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تشحنی )ش ح ن ( نون جز ریشه اصلی است، جار و مجرور ندارد.

43. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مبکارم: بـ + مکارم  مجرور به حرف جر و جمع مکرس

44. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تّغنی )غ ن ی( نون جز ریشه اصلی است.

45. گزینه3 پاسخ صحیح است: اشفنی: اشف )مجرد( + نی  نون وقایه

46. گزینه 2 پاسخ صحیح است: من: اسم موصول است نه حرف جر

47. گزینه 2 پاسخ صحیح است: علیکم اول جمله: بر شام واجب است.

48. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إمتحنی ) م ح ن ( نون جز ریشه اصلی است.

49. گزینه 2 پاسخ صحیح است: علیکم اول جمله : بر تو الزم است.

50. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تُخاطبنی: تخاطب + نی   نون وقایه
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54. گزینه 4 پاسخ صحیح است: حرف) لـ ( در اول جمله بیاید به معنی دارد و داشت است     لی سوال: والی دارم

55. گزینه3 پاسخ صحیح است: تحزننی: تحزن + نی  نون وقایه
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56. گزینه 2 پاسخ صحیح است: حرف جر »ک« بر تشبیه داللت دارد، کاألنسان: مانند انسان

57. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- لـ : واحد

58. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تنسانی: تنسا + نی  نون وقایه

59. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إجلعنی: إجعل + نی  نون وقایه

60. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- لـ 2- بـ3- ِمن 4- علی 
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درس اول و دوم

1- عنّي ما ليس فيه »اسم التفضيل«:

2( اُحّب املعلمني الّذين ينفعون الّناس بأعاملهم! 1( أفاضلنا من يُحبّون العلم و يعملون به! 

4( أحّب إخواننا من يُرشدوننا إىل فهم عيوبنا بكالم لیِّن! 3( ُحسن الخلق أثقل األعامل عند الله من عباده! 

2- عنّي كلمة » الخري« لیست اسم التفضيل :

2( خري األعامل أوسطُها! 1( الخري يف ما وقع! 

4( اُحب أن أقوم بخري األعامل يف الحياة! 3( خري الّناس من يُجرب نفسه عىل الخري ! 

3- میّز عبارة فیها إسم املَفعول من مزید ثاليّث :

2( املَلعب َمملوء مِبُتفرِّجین یُشّجعون فریقهم! 1( علَی العاِقل أن یَبتعد عن ُمصاَدقة الجاهل! 

4( الّصدیق الّصدوق َمن آثَرک علَی نفسه! 3( من یَعبد ربّه خالِص اً فهو ُمقرَّب عند اللّه! 

4- عیّن ما فیه اسم التفضیل:

2( أحبُّ َصدیقي الّذي یُفکِّر يف أعامله و أسالیبه دامئاً! 1( لِنبتعد عن األعامل الّتي تجعل األراذل یَحکمون علینا! 

4( أسخَط الّصبوُر الّشیطاَن بحلِمه أمام املشاکل! راً فام أرضی معلّمه عنه!  3( کتب التّلمیذ واجباته ُمتأخِّ

5- )عندما َدخل املُشرتِي يف ُدکّان َصدیقه َرأَی األسعاَر أَرَخص فَعزَم أن یُشّجع أقرباءه لِرشاء َملزوماتهم منه !(

میِّز ما ال یوجد فی العبارة:

3( إسم مفعول   4( إسم تفضیل 1( اسم مبالغة  2( إسم فاعل 

6- عنّي عبارًة ال یُوجد فيها اسم فاعٍل أو اسم مفعوٍل أو اسم مبالغٍة:

2( مىض الزّمان و قلبي يَُقوُل إنَّك قادٌم! 1( َمن جرّب املُجرَّب حلَّت به الّندامة! 

4( ليَست دموُع عيني هذا لنا العالمة! 3( َو كَم مُتّرر عييش و أنَت حامُل شهٍد! 

7- عّین اسم الفاعل ليس من املجرد الثاليث :

2( مىض الزمان و قلبي يقول إنّك آيت! 1( كونوا من اآلمرين باملعروف و الناهني عن املنكر! 

4( ) و اجعلني من ورثة جّنة النعيم (! 3( ال شّك أّن الله يف القلوب املنكرسة! 

سواالت قواعد
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8- عّي ما فيه اسم الفاعل و اسم املفعول و اسم املبالغة معاً :

2( أنشد بعض شعراءنا أشعاراً ممزوجة بالعربيّة و الفارسيّة سّموها امللّمع! 1( كان سائق يسوق برسعة بالغة يف الزقاق معجباً بنفسه 

4( العاّلمة الطباطبايئ من أشهر املفرّسين للقرآن الكريم يف العامل! 3( مصّدق القّوال يف كّل ما يقول محروم من اعتامد الناس! 

9- عّین ما فیه اسم التفضیل:

2( من یُرید خیَر اآلخرة فعلیه أن یعمل الحسنات!1( ما أجَمل القلوب التی تتمنی الخیر للناس!

4( لون هذا القلم أبیض فال یُری علی الورقة البیضاء!3( سیموت نصف إبداعک إن فکرت طبق رأی اآلخرین!

10- عّي الجواب الذي ال يكون اسم الفاعل:

4( الضالنّي 3( املُسلاِمت  1( اآلكِلنيَ  2( اآلَخرونَ 

11- أی االسامء کُلّها مشتقة :

3( تَضحیة ، ُحسن ، مؤمنون    4( عارِف ، َحمد ، ُمختار 1( الدنیا ، ِسجن ، أعظَم   2( َمطلَع ، کُّفار ، شاّب 

12- عّي ما ليس فيه اسم التفضيل:

2( كان ِمن بني أصدقايئ َمن هو أنجح التالميذ!  1( أتقي الّناِس من ال يَخاف الّناِس من لسانه! 

4( إّن اللّون األبيض أحسن لوٍن أللبسة املمرّضات! 3( أعلم أّن َمن َجمع علَم الّناس إىل علمه فهو عليٌم! 

13- عّي الخطأ )يف التفضيل(:

2( إّن اُختي الُصغرى هي التلميذة الكربى يف الّصف! 1( ال شّك أّن لغة القرآن أبلغ من جميع اللّغات االُخرى! 

4( هذه التلميذة ُصغرى من زميالتها يف الّصف! 3( معلّمونا يف املدرسة من أفاضل معلّمي البالد! 

14- عّي ما فيه اسم التفضيل:

2( أنا أعلم أّن هذا ليس مفيداً! 1( الّسخّي أكرم هؤالء الفقراء! 

4( اإلجابة الحسني تتعلّق بأخي! 3( هو عىص ربَّه فندم عىل عمله! 

15- عّي الخطأ عن اسم التفضيل:

1( الحديقة الّصغرى مع األشجار املثمرة أحسن من الحديقة الكربى من دون األمثار!

2( اإلخوان الّذين يساعدوننا يف أمورنا الّصعبة خري إخوان يف حياتنا!

3( إّن األعامل الّتي نعملها لكسب الحالل فضلی من بقيّة أعاملنا!

4 ( ساعات تفكُّرنا يف اليوم الواحد أقّل من نومنا عادًة!

16- عّین ما لیس فیه اسم التَّفضیل: 

2( یجب أن نری اآلخریَن أحسن مّنا! 1( أکرب حیوان نراه حولنا هو الفیل! 

4( أکره األعامل لقطع التّواصل بین الّناس هو الغیبة! 3( أحسن إلی الّناس کام ترید أن یُحسنوا إلیک! 

17- عّي ما يدل عىل املكان :

2( هو من مفاخر اُمتنا!   1( هو من ُمقاتلينا! 

4( مصالح االُّمة نحفظها! 3( َيشون يف مساكنهم! 
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18- عّي عبارة ما جاء فيها اسم املكان:

2( العاّمل ينرصفون إىل املَصانع صباحاً!  ! 1( الكذُب مفتاح لكّل رشٍّ

4( ذهب السائح إىل أكرب مكتبة يف خوزستان! 3( ألدخل املحمل حتّى أجلس جنب حبيبي! 

19- عّین ما فیه اسم الّتفضیل و اسم املکان معاً:

2( رأیت يف املکتبة فی مدینتنا کانت من أکابر مکاتب العامل! 1( إّن بعض املتاجر مفتوح إلی نهایة اللّیل! 

4( یَجب أن یکون لون جدار املطابخ خاّصة يف األماکن العاّمة أبیض! 3( نُحّب أن نشرتي ما نریده بثمن أرخص و نوعیّة أعلی! 

20- أي كلمة من كلامت التي تحتها خط تختلف عن الباقي؟

2( َملَعّب آزادي أكرُب َمالعِب كرِة القدِم يف إيران! 1( مطاِعُم القاهرِة أكرثُ من مطاِعِم األُرُدِن! 

ُم اليَستطيُع املقاومَة أماَم املشاكِل! 4( الّشاُب املُتََنعِّ 3( قيمة املنازِل يف طهراَن أكرثُ من سائِر ُمدِن إيران! 

21- میِّز کلمة »خیر« اسم التفضيل:

2( الخرُي يف ما َوقََع! 1( فََمن يَعَمْل مثقاَل ذرٍة خرياً يَرَه! 

4( خرُي األموِر أوسطُها! 3( أعامُل الخريِ توِجُب رِضوان الله! 

22- عّین ما لیس فیه اسم التَّفضیل:

2( بکالمه اللّین َسمعنا أهدی الکلامت! 1( ُهو يف حیاته أهدی مّني کثیراً! 

4( أهدی عمٍل نعرفه، هو بالعمل ال بالکالم! 3( صدیقي أهدی إيّل کتاباً من مکتبته! 

23- عّي ما فيه » اسم التفضيل« أكرث: 

2( أرشف الّناس من يكون رؤوفاً لألرسة! 1( أعوذ من الّشور بأحسن الخالقني! 

4( أفضلكم َمن هو ألني و ألطف لآلخرين! 3( اُحّب أوسط األمور ألنّها خري األعامل! 

24- عّي جواباً جاء فيه إسم املكان:

2( ليَس يشٌء أثقل يف امليزان من الخلِق الحسِن! 1( عداوة العاقل خرٌي من صداقة الجاهل! 

3( إنَّ املدارَس اإلبتدائية ُعطِّلَت يف اليوم الثلجّي!  4( هذه املصابيُح امللّونة جميلٌة لتزينِي الُغرِف!

25- عّي ما ليس فيه اسم الفاعل:

2( علينا أْن نُساعد املُستضَعفنَي يف العامل! 1( إّن كرثَة الكالِم قاتُل اإلنسان! 

4( یُشاِهَد الطاّلُب ُمعلِّمهم يف املكتبة! 3( ما تزرع يف الّدنيا، تحصد يف اآلِخرة! 

26- عّي العبارة التي فيها اسامن للتفضيل:

2( إنَّ الصالة من أفضل أعامل املؤمنني أجراً! 1( أصلََح الخطيُب أعامله فَجزاه اللُه خرياً! 

4( هو من أعاظم الُعلامء و مؤلّف أّهم كتاٍب يف الّنحو! 3( اجتِنب من رَشّه أكرثُ من خیرِه! 

27- عّي عبارة فيها كلمة »خیر« ترتجم »بهرتین« :

2( خري الكالم ما قّل و دّل! 1( إّن حياتكم يف الدنيا لهو و لعب و اآلخرة خري و أبقى لكم! 

4( بقيّة الله خري لكم إن کنتم مؤمنین!   3( قد يكون الخري يف ما يقع و إن كّنا جاهلني بعاقبته! 
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18- عّي عبارة ما جاء فيها اسم املكان:

2( العاّمل ينرصفون إىل املَصانع صباحاً!  ! 1( الكذُب مفتاح لكّل رشٍّ

4( ذهب السائح إىل أكرب مكتبة يف خوزستان! 3( ألدخل املحمل حتّى أجلس جنب حبيبي! 

19- عّین ما فیه اسم الّتفضیل و اسم املکان معاً:

2( رأیت يف املکتبة فی مدینتنا کانت من أکابر مکاتب العامل! 1( إّن بعض املتاجر مفتوح إلی نهایة اللّیل! 

4( یَجب أن یکون لون جدار املطابخ خاّصة يف األماکن العاّمة أبیض! 3( نُحّب أن نشرتي ما نریده بثمن أرخص و نوعیّة أعلی! 

20- أي كلمة من كلامت التي تحتها خط تختلف عن الباقي؟

2( َملَعّب آزادي أكرُب َمالعِب كرِة القدِم يف إيران! 1( مطاِعُم القاهرِة أكرثُ من مطاِعِم األُرُدِن! 

ُم اليَستطيُع املقاومَة أماَم املشاكِل! 4( الّشاُب املُتََنعِّ 3( قيمة املنازِل يف طهراَن أكرثُ من سائِر ُمدِن إيران! 

21- میِّز کلمة »خیر« اسم التفضيل:

2( الخرُي يف ما َوقََع! 1( فََمن يَعَمْل مثقاَل ذرٍة خرياً يَرَه! 

4( خرُي األموِر أوسطُها! 3( أعامُل الخريِ توِجُب رِضوان الله! 

22- عّین ما لیس فیه اسم التَّفضیل:

2( بکالمه اللّین َسمعنا أهدی الکلامت! 1( ُهو يف حیاته أهدی مّني کثیراً! 

4( أهدی عمٍل نعرفه، هو بالعمل ال بالکالم! 3( صدیقي أهدی إيّل کتاباً من مکتبته! 

23- عّي ما فيه » اسم التفضيل« أكرث: 

2( أرشف الّناس من يكون رؤوفاً لألرسة! 1( أعوذ من الّشور بأحسن الخالقني! 

4( أفضلكم َمن هو ألني و ألطف لآلخرين! 3( اُحّب أوسط األمور ألنّها خري األعامل! 

24- عّي جواباً جاء فيه إسم املكان:

2( ليَس يشٌء أثقل يف امليزان من الخلِق الحسِن! 1( عداوة العاقل خرٌي من صداقة الجاهل! 

3( إنَّ املدارَس اإلبتدائية ُعطِّلَت يف اليوم الثلجّي!  4( هذه املصابيُح امللّونة جميلٌة لتزينِي الُغرِف!

25- عّي ما ليس فيه اسم الفاعل:

2( علينا أْن نُساعد املُستضَعفنَي يف العامل! 1( إّن كرثَة الكالِم قاتُل اإلنسان! 

4( یُشاِهَد الطاّلُب ُمعلِّمهم يف املكتبة! 3( ما تزرع يف الّدنيا، تحصد يف اآلِخرة! 

26- عّي العبارة التي فيها اسامن للتفضيل:

2( إنَّ الصالة من أفضل أعامل املؤمنني أجراً! 1( أصلََح الخطيُب أعامله فَجزاه اللُه خرياً! 

4( هو من أعاظم الُعلامء و مؤلّف أّهم كتاٍب يف الّنحو! 3( اجتِنب من رَشّه أكرثُ من خیرِه! 

27- عّي عبارة فيها كلمة »خیر« ترتجم »بهرتین« :

2( خري الكالم ما قّل و دّل! 1( إّن حياتكم يف الدنيا لهو و لعب و اآلخرة خري و أبقى لكم! 

4( بقيّة الله خري لكم إن کنتم مؤمنین!   3( قد يكون الخري يف ما يقع و إن كّنا جاهلني بعاقبته! 
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28- عّي ما فيه اسم الفاعل و اسم املفعول معاً: 

عِ!  وها باملُملَمَّ 1( أنَشَد بعضهم أبياتاً ممزوجاً بالعربيّة و الفارسيّة و َسمُّ

2( يَتِّصُل مسؤوُل االستقباِل مبشِف خدماِت الفندِق!

3( يُؤَجُر أربَعٌة : السائُل و املُتََكلِّم و املُستَِمُع واملُِحبُّ لَهم!

4( إذا ماَت اإلنساُن إنقطََع عملُه إال مِن ثالٍث : صدقٍة جاريٍة أو علٍم يُنتَفُع ِبِه أو ولٍد صالٍح يَدُعو لَُه!

29- عّي ما يشتمل عىل اسم املبالغة :

2( األسامك املضيئُة تَحوُِّل ظاَلَم البحِر إىل نهاٍر ُميضٍء!  1( )ما أُبّرئُ نفىس إّن الّنفس ألّمارة بالّسوء إاّل ما رَِحَم َربّی(! 

3( من عِمَل ِمنكم ُسوءاً بجهالٍة ثُّم تاَب ِمن بعده و أصلََح فَإنّه غافر الّذنوب!        4( َمن َجرََّب املُجرّب َحلَّت به الندامة!

30- عّي العبارة التي ال تجد فيها اسم املكان:

2( جنب الّصالة تجد مواقف الّسيارات! 1( هل تَظُنُّ أّن مخازننا مملوءة بالرُّّز! 

4( موعُدنا جنب باب املدرسة عندما خرجنا من الّصف! 3( يف املسائل التي نواجه فيها املشاكل نراجع إىل املعلّم!   

31- عّین ما فيه إسم املكان و التفضيل معاً :

2( أنَكَر الُكّفار الحياة بعد املوت يف اآلِخرة! 1( أعظم مساحة األرض هو مياه املُحيطات! 

4( َسل املصانع رکباً تهيم يف الفلوات! 3( يُنقل الّنفط من اآلبار االُخرى إىل املصايف! 

32- عّین ما فيه إسم الفاعل أو إسم املفعول من فعل مزيد: 

نا يف مناسبة والدتها! منا هديًة الُمِّ 2( قَدَّ 1( إجتنب من مشاورة الّصديق الجاهل! 

4( الطّالبات يَجتهدَن يف طلب العلم! 3( األمر باملعروف والنهي عن املُنَكر واجب علينا! 

33- أّی کلمة جامدة :

3( العلامء   4( املناظر 1( األیّام  2( املؤمنین 

34- يف أي العبارة ما جاء اسم املكان؟ 

2( کنُت يف ُغرفتي و كان أّمي يف املَطبَخ! رَس الجديَد عىل الّسبورِة!  1( كَتََب املعلُّم الدَّ

4( جاء الّضيوف إىل َمنزِلنا من مكاٍن بعيٍد! 3( إجتمَع الطاّلب يف املَدرسِة لتبجيل معلّمهم! 

35- عّین الخطأ :

2( اسم املفعول من » َرزََق « : مزروق 1( اسم الفاعل من » یُشاِهد « : شاِهد 

4( اسم الفاعل من » يَتََعلَُّم « : ُمتََعلِّم 3( اسم املفعول من » َجهََّز « : ُمَجهَّز 

36- عّي كلمة »رّش« لیست اسم التفضيل: 

2( رّش الّناس من يرُضُّ األخريَن و اليساعدهم يف شؤونهم! 1( من ال يَعتقدوَن األمانَة رشُّ أصدقائكم! 

! 4( ليس سوء الظنَّ من صفاتنا و صفات أصدقائنا و هو رشٌّ 3( الغيبُة رّش األخالِق و من أهّم أسباب قطعِ التّواُصل بني الّناس! 

37- عّین ما فيه اسم التفضيل و اسم املكان معاً: 

2( يا أسمَع الّسامعنَي إرَحمني يف كّل األحوال! 1( أذهُب إىل املَزارع بعد الظّهر دامئاً! 

4( مقربَُة وادي الّسالم من أكَرِب املقابر يف العالَم! 3( أعبُُد ربَّ املَشِق و املَغرِب! 
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38- ّعي ما فيه من املشتقات أكرث :

2( شاهدنا موكب قارون املعظّم يف الطريق! 1( اللّهّم صلِّ و سلِّم و بارك عىل محّمد و آل محّمد! 

د حرض املُحّصل يف املكتبة! 4( قبل املَوعد املُحدَّ 3( سمعت كلامت مطلوبة مبناسبة هذه الجلسة العظيمة! 

39- عّي ما ليس فيه اسم التفضيل : 

2( رأيُت هذا الجبَل أعىَل من بقيَّة الجباِل! 1( اآلية األوىل يُساعُدنا يف الحياة و تقوُل: ال تعيبوا اآلَخريَن! 

4( اُحّب يف متَجر صديقي أن أشرتی قمیصاً باللّون األبيض! 3( أعلم أنَّ َمن جمَع علَم الّناس إىل علمه فلهم قّوة أكرث! 

40- عّین ما فيه اسم يدل عىل كرثة الصفة:

2( الله يغفر الذنوب جميعا فهو غّفار الذنوب! 1( القدير هو ربنا سبحانه و تعالی! 

4( أشد األعامل عىل الشيطان هي التوبة بعد الصالة! 3( األطفال فرحون اليوم ألنهم يلعبون يف الساحة! 

41- عین عبارة ليس فيها إسم عىل وزن »فاعل«:

2( إعمل آلخرتك كأنك متوت غداً! 1( مىض الزمان و قلبي يقول إنك آيت! 

4( الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون! 3( جاء رشطي املرور و رشح اإلشارات الالزمة للتالميذ! 

42- عّي ما فيه اسم التفضيل أقّل: 

1( إّن الَخوف من األمل أسوأ من نفس األمل!

2( التَنتظْر النَّظرَة الُحسني، اِعملها، سيجيء لك خرٌي منها!

كوت أثقُل من استغاثتك بأعىل األصوات! 3( إّن األمل الّذي يضطرّك إىل السُّ

بوا رشَّ ظروف الحياة غالباً! 4( إّن الّذين ينصحونك ألفضل األمور هم الّذين َجرَّ

43- عّین وزن »أفعل« لیس اسم تفضیل:

2( هذه الّسورة أعظم الّسور يف القرآن الکریم! 1( الّسکوت أبلغ کالم مقابل الجاهل! 

4( الِغنی األکرب الیأس من کّل ما يف أیدي الّناس! 3( َمن أحسن إلیک فأحِسن إلیه، و هذا العمل حسٌن! 

44- عي ما ليس فيه اسم التفضيل: 

2( إّن الجامعة خرٌي من الوحدة فعليكم بالَجامعة! 1( إن التّفّكر خرٌي من أّي يشء حتّى العبادة! 

4( قد تكون جملٌة قصرية خرياً من جملة طويلة لبيان نظرتنا! 3( إّن الطّفل الّصغري يرى كّل خريٍ يف أّمه و يَلجأ إليها!  

45- عیِّن ما یدّل علی املکان:

2( مکارم األخالق متّمها النبّی )ص(!1( إنّه من مفاخر جامعتنا!

4( املقاالت تُطبع فی مطابع متقّدمة!3( الحّب من مضامین أشعارهم!

46- عیِّن ما لیس فیه اسم التفضیل:

2( العباد الصالحون یبلغون أرفع الدرجات عند الله. 1( من عادة صدیقی أنّه دامئاً یشرتی أغلی األشیاء. 

4( إنّی فعلت واجباتی الدراسیّة فی أقّل من عشین دقیقة. 3( من أحّب هدفاً فعلیه االجتهاد فی سبیله. 

47- عیِّن جاء فیه اسم الفاعل و اسم املفعول و اسم التفضیل معاً:

2( أصبح الرجل موظّفاً الئِقاً بین زمالئه مرّة اُخری!1( هذا األمر واضح إنّه رجل ُمتکرّب ُمعَجب بنفسه!

4( طلب املعلّم أن یُعیّن الطالب أصّح الجواب!3( الله أنزل أحسن الحدیث ولکّن الکّفار مل یؤمنوا به!
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38- ّعي ما فيه من املشتقات أكرث :

2( شاهدنا موكب قارون املعظّم يف الطريق! 1( اللّهّم صلِّ و سلِّم و بارك عىل محّمد و آل محّمد! 

د حرض املُحّصل يف املكتبة! 4( قبل املَوعد املُحدَّ 3( سمعت كلامت مطلوبة مبناسبة هذه الجلسة العظيمة! 

39- عّي ما ليس فيه اسم التفضيل : 

2( رأيُت هذا الجبَل أعىَل من بقيَّة الجباِل! 1( اآلية األوىل يُساعُدنا يف الحياة و تقوُل: ال تعيبوا اآلَخريَن! 

4( اُحّب يف متَجر صديقي أن أشرتی قمیصاً باللّون األبيض! 3( أعلم أنَّ َمن جمَع علَم الّناس إىل علمه فلهم قّوة أكرث! 

40- عّین ما فيه اسم يدل عىل كرثة الصفة:

2( الله يغفر الذنوب جميعا فهو غّفار الذنوب! 1( القدير هو ربنا سبحانه و تعالی! 

4( أشد األعامل عىل الشيطان هي التوبة بعد الصالة! 3( األطفال فرحون اليوم ألنهم يلعبون يف الساحة! 

41- عین عبارة ليس فيها إسم عىل وزن »فاعل«:

2( إعمل آلخرتك كأنك متوت غداً! 1( مىض الزمان و قلبي يقول إنك آيت! 

4( الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون! 3( جاء رشطي املرور و رشح اإلشارات الالزمة للتالميذ! 

42- عّي ما فيه اسم التفضيل أقّل: 

1( إّن الَخوف من األمل أسوأ من نفس األمل!

2( التَنتظْر النَّظرَة الُحسني، اِعملها، سيجيء لك خرٌي منها!

كوت أثقُل من استغاثتك بأعىل األصوات! 3( إّن األمل الّذي يضطرّك إىل السُّ

بوا رشَّ ظروف الحياة غالباً! 4( إّن الّذين ينصحونك ألفضل األمور هم الّذين َجرَّ

43- عّین وزن »أفعل« لیس اسم تفضیل:

2( هذه الّسورة أعظم الّسور يف القرآن الکریم! 1( الّسکوت أبلغ کالم مقابل الجاهل! 

4( الِغنی األکرب الیأس من کّل ما يف أیدي الّناس! 3( َمن أحسن إلیک فأحِسن إلیه، و هذا العمل حسٌن! 

44- عي ما ليس فيه اسم التفضيل: 

2( إّن الجامعة خرٌي من الوحدة فعليكم بالَجامعة! 1( إن التّفّكر خرٌي من أّي يشء حتّى العبادة! 

4( قد تكون جملٌة قصرية خرياً من جملة طويلة لبيان نظرتنا! 3( إّن الطّفل الّصغري يرى كّل خريٍ يف أّمه و يَلجأ إليها!  

45- عیِّن ما یدّل علی املکان:

2( مکارم األخالق متّمها النبّی )ص(!1( إنّه من مفاخر جامعتنا!

4( املقاالت تُطبع فی مطابع متقّدمة!3( الحّب من مضامین أشعارهم!

46- عیِّن ما لیس فیه اسم التفضیل:

2( العباد الصالحون یبلغون أرفع الدرجات عند الله. 1( من عادة صدیقی أنّه دامئاً یشرتی أغلی األشیاء. 

4( إنّی فعلت واجباتی الدراسیّة فی أقّل من عشین دقیقة. 3( من أحّب هدفاً فعلیه االجتهاد فی سبیله. 

47- عیِّن جاء فیه اسم الفاعل و اسم املفعول و اسم التفضیل معاً:

2( أصبح الرجل موظّفاً الئِقاً بین زمالئه مرّة اُخری!1( هذا األمر واضح إنّه رجل ُمتکرّب ُمعَجب بنفسه!

4( طلب املعلّم أن یُعیّن الطالب أصّح الجواب!3( الله أنزل أحسن الحدیث ولکّن الکّفار مل یؤمنوا به!
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48- عیِّن ما لیس فیه اسم التفضیل:

2( رمّبا تجدین فی شیء خیراً ما کنت تظنیّن فی البدایة!1( احرتموا أفاضلکم لکی ال تسیطر علیکم الشقاوة!

4( أشقی الناس من یکره الناس مجالسته لفحشه!3( فقیه واحد أشّد علی الشیطان من ألف عابد!

49- عیِّن اسم فاعل من فعل دون حرف زائد:

2( الله هو ُمنزل القرآن علی النبّی )ص(!1( یستخدم املصنع ُعاّمالً سنویّاً!

4( رجاًء راِجع الطبیب لتهیئة الوصفة!3( موجودات العامل تُسبّح لربّها تسبیحاً!

50- عّین »أغلب« لیس إسم تفضیل:

1( أحاول أن أغلب شهوتی فإنّها تُذّل من یَتبعها!

2( إّن أغلب الحیوانات مَتلک لُغة عاّمة للتّفاهم مع بعضها!

3( ینصح املدیر اولئک الطالَب دامئاً لکّن أغلبهم ال ینتبهون!

4( قد َغلبهم فریُقنا فی أغلب ُمباریات أقیمت فی األشُهر األخیرة!

51- عّین الفاعَل یَقوم بالعمل کثیراً:

2( ملّا تکلّمنا حوَل الّصدق نظَر إلینا الکّذاب الّذی َجلََس مَعنا! 1( یَوم الّسبت فی بدایة الّصباح یعمُل الُعاّمل فی املَصنع ُمجّدین! 

4( ألَّف الُکتّاب کثیراً من آثارهم حول الرّتبیة و التّعلیم! یّاح مع سیّارته املُعطّلة فی مدینتنا!  3( أ مل تُشاهدی السَّ

52- عیِّن الخطأ:

2( اسم فاعل من »تَکلََّم«  ُمتکلِّم1( اسم فاعل من »اِغتَنَم«  ُمغتََنم

4( اسم مفعول ِمن »َصلََّح«  ُمَصلَّح3( اسم مفعول من »فَتََح«  َمفتوح

53- عیِّن الصحیح فی ما اُشیر إلیه بخّط:

2( أبعد العجلة من نفسک فإنّها صفة الشیطان. اسم التفضیل 1( واِجه حقائق الحیاة و ال تهرب منها أبداً. اسم الفاعل 

4( ال یؤمن الّکفار من مشاهدة الطبیعة و التفّکر فیها. اسم املبالغة 3( )إّن رّش الدواُب عند الله الّذین کفروا فهم ال یؤمنون( اسم التفضیل 

54- عیِّن ما یّدل علی اسم یقوم بالعمل الکثیر فی الحرفة:

2( یغفر الله الغّفار ذنوبنا بعد استغفارنا!1( هذه الطبّاخة ال تستطیع أن تفتح الباب مع املفتاح!

4( إنَّ سیّارتهم معطّلة فی الشارع املزدحم!3( التّجار اإلیرانیّون یُصّدرون بضائع إلی خارج إیران!

55- عیِّن ما لیس اسم الفاعل:

2( املُرشدون هم الّذین أطاعوا أوامر الله!1( )رّب اجعلنی ُمقیم الصالة(

4( حّکام املدینة محبوبون عند الناس!3( )أ لیس الله بأحکم الحاکمین(

56- عیِّن الصحیح فی ترجمة املفردات حسب القواعد: »ُمساِعدة – خاِدم – صبّار – مستور – ُمفرِّح«

١( یاری دهنده – خدمت کننده – بسیار بردبار – پنهان شده – شاد کننده

2( یاری دادن – خادم – بردبار – پنهان شده – شادمان

3( یاری شونده – مورد خدمت قرار گرفته – بسیار صبور – پنهان کننده – شادی

4( یاری دهنده – خادمان – بردباری – پنهان شده – شادی بخش
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57- عیِّن الخطأ حول الکلامت املعّینة علی الرّتتیب:

1( اِشرتیُت هذه النظّارة الّشمسیّة بقیمٍة غالیٍة. )اسم املبالغة(

اب یُقرِّب علیک البَعید. )اسم املفعول – اسم املبالغة( 2( إیّاک و ُمصاَدقَة الکّذاب، فإنّه کالرسَّ

3( فی هذا املَصَنع یَعَمل عاّمل کثیرون من الّصباح حتّی املَساء. )اسم مکان – اسم الفاعل(

4( أَحبُّ إخوانی من أعطانی عیوبی. )اسم التّفضیل(

58- عیِّن اسم مبالغة فاعالً:

2( یستخدم النظّارة من ال تری عیونه جیّداً!1( أنزل العاّمل أشیاء من السیّارة!

4( أجاب رجل عالمة عن سؤالنا الصعب!3( یخادعک الکّذاب بأقواله دامئاً!

59- عیِّن ما لیس فیه اسم التفضیل:

2( إن أّول درس تعلّمته هو أن ال أعتمد علی الناس برسعة! 1( علیک أن تُعامل غیرک بالتی هی أحسن! 

4( إن حاکم املدینة یحکم بین الناس بأحسن الحکم! 3( هذا العامل أحدث انقالباً فی علم الطب! 

60- عیِّن ما لیس فیه اسم املبالغة:

2( أ ال تعلم أّن الله غّفار و یغفر الذنوب جمیعاً؟!1( لی صدیق صبّار یدعونی إلی الحلم دامئاً!

4( إنّی قد سافرت إلی کربالء املقّدسة عّدة مرّات!3( الخبّاز یبدأ بعلمه من الساعة الخامسة صباحاً!

61- عیِّن ما فیه اسم املکان:

2( علیکم مبکارم األخالق فإّن الله بعث رسوله بها!1( محامد املعبود الصمد کثیرة فال تْحصی!

4( لهذا الشاعر أشعار قیّمة ذات مضامین اجتامعیّة!3( ال تفرغ مجالس العلم من هواتها أبداً!

62- عیِّن کلمة »رّش« ال تدّل علی التفضیل:

2( یجب أن تبتعدوا عن أعامل رّش تقّربکم إلی النار!1( رّش الناس ذو الوجهین فال تتّخذوه کصدیقکم!

4( من غلبت شهوته عقله فهو رّش من البهائم!3( من رّش األعامل هو الرجاء من دون الله!

63- عیِّن اسم الفاعل من فعل لیس له حرف زائد )أو حروف زائدة(:

2( هل تعلم أّن الفرس قادر علی النوم و هو یقف علی أقدامه! 1( أیّها املشاهدون الکرام، الحظوا الربنامج بعد اإلعالنات! 

4( هل کنت تعلمین أّن مثانین فی املئة من موجودات العامل حشات! 3( )قل إنّی أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدین( 

64- عّین ما لیس  فیه اسم املبالغة و اسم الفاِعل َمعاً:

2( یَکوُن لِمدرستی مدیٌر حاذٌق و فَّهامة! 1( ال توجد الّصداقة فی قَلب املُتکرّب و املّکار! 

4( إشرتیُت النظّارة ألخی املاهر إلستخدامها فی َمعَملِه! 3( یَعَمل العاّمل املُجّدون فی َمصنع األبواب و الّنوافذ! 

65- عّین الخطأ عن استخدام اسم التفضیل:

2( صدیقتی فاطمة فُضلی من زمیالتها فی األخالق!1( الحیاة الُفضلی ملن عّود نفسه علی الصدق!

4( نهر النیل أطول األنهار فی الکرة األرضیّة!3( هذا الولد أصغر من إخوانه سّنا فی األرسة!

66- عیِّن ما لیس فیه اسم الفاعل )حسب الرتجمة و القواعد(:

2( لهذا الفلم مشاهد مرعبة ال تجوز مشاهدتها لألطفال! 1( هل تصّدق أّن هذه األضواء منبعثة من نوع من البکتیریا! 

4( صدیقی معتمد بین الجمیع فنحبّه حبا کثیراً! 3( قال نوح )ع( لقومه: »فانتظروا إنّی معکم من املنتظرین«! 
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67- عّین کلمة »خیر« تدّل علی الّتفضیل:

2( أعلمَت أّن خیر األوالد َمن یساعد والدیه! 1(  الخیر هو ما یُقّدر الله لعباده الّصالحین! 

4( إّن األصدقاء األوفیاء یصل إلینا خیرهم ال رشّهم! 3( من یعمل عمالً خیراً یجد ثوابه فی اآلخرة! 

68- عیَّن ما فیه اسم التفضیل: 

2( عملک الخیر شیء وحید ال یرتک بعد موتک!1( »قل أعوذ برّب الفلق من رّش ما خلق« 

4( أکابر القوم یؤکّدون علی التعاون الشامل بین األهالی! 3( اللون األحمر یثیر االهتامم فیستخدم فی إشارات املرور! 

69- عّین کلمة »خیر« لیست اسم التفضیل:

2( إّن العاقل َمن یَعرف خیَر الّشین.1( عصفوُر فی الید خیٌر من عشٍة َعلَی الشجرِة!

4( خیر إخوانی َمن أهدی إلی عیوبی.3( أنا ِبخیٍر و کیف حالک یا صدیقی؟

70- عیِّن الجواب الّذی ال یشتمل علی اسم الفاعل و اسم املفعول و اسم التفضیل معاً:

1( النفط مشهور بالّذهب األسود و هو ُمستخَرج من باطن األرِض. 

2( إّن الفوز و النجاح بابهام مفتوح لکن ُمؤِمن ینتخب من األمور أوسطها.

3( اندفع املقاتلون نحو ساحة الحرب املفروضة و الشهادة کانت ألیق لَهم جداً.

4( فی صف آَخر درّس املُعلّم الفیزیاء و َعرف الکتاب املشهور فی هذا املجال.

71- عیِّن الصحیح عن ترجمة املفردات )حسب القواعد(:

»تّواب – منبعث – جّهال – مشاِهدة – مخبوء«

2( بسیار توبه کننده – فرستنده – بسیار نادان – دیده شده – پنهان کننده 1( توبه پذیر – فرستاده شده – نادانان – دیدن – پنهانی 

4( بسیار توبه پذیر – فرستنده – بسیار نادان – دیدن – پنهان شده 3( بسیار توبه کننده – فرستاده شده – نادانان – بیننده – پنهان شده 

72- عیَّن العباره الّتی ماجاء فیها اسم املکان و اسم التفضیل معاً: 

2( ذلَک َمتجُر زمیلی و له رَساویل أفضل! 1( کان فی جامعه جندی سابور أکرب املکاتِب! 

4( لیس شیُء أثقَل فی املیزان من الُخلُق الَحَسِن!3( رشاُء البضائع ِمَن املَصنع سیکون أرخص! 

73- عیَّن ما لیست فیه کلمه »رّش« اسم التفضیل: 

2( ِبئَس الَعَمُل نیُّة الشِّ لإلخوان! 1( رَشُّ الّناِس ذوالَوجَهیِن!

4( هذا الرجُل رشُّ ِمن زُمالئه!3( إنَّ رَشّکُم َمن ال یَجتَِنب الخیانَه!

74- عیِّن ما لیَس  فیه اسم التفضیل: 

2( هذا أَحَسُن رسواٍل عندنا! 1( أهدی إلیَّ زمیلی قمیصاً أَرزَق!

4( اشرتیُت أربُع حقائَب من أغلَی األسعار! 3( هِذه أعلَی األشجاِر فی العامل! 

75- عیِّن الخطأ:

2( املُستِمع: اسم فاعل )باب افتعال( 1( املُنِصف: اسم فاعل )باب انفعال( 

4( املُغتَصبه: اسم مفعول )باب افتعال( 3( املُستَضَعُفون: اسم مفعول )باب استفعال( 

76- فی أّی عباره ماجاء اسم الّتفصیل؟ 

2( ألیَس فی هذا املجلس أکرُب منَک؟ 1( أنَت أولی به، أنَت أمیُر املؤمنین! 

4( هذا التّلمیُذ أکرََم صدیَقُه!3( هَو أَحقُّ منَک بالُحکم!
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77- عّین عبارة فیها اسم التفضیل صفٌه: 

2( أحسُن اللّباس للمؤمن لباس التقوی. 1( ُمغتنم الُفرص أحّق بالّنجاح.

4( یُحّب الوالدان أن یجمع األوالد خصاَل الخیر. 3( الطالُب األفضل هو الّذی یتواَضُع أمام االُستاذ.

78- عیِّن جواباً ما جاء فیه اسم التفضیل: 

2( خیر اإلخوان َمن أهدانی عیوبی. 1( رّش الّناس ذو الوجهین. 

4( الخیُر فی ما وقع یا أخی. 3( خیر االُمور أوَسطُها. 

79- عیِّن ما لیس فیه إسم املکان:

2( تُوَجُد َمطاِبُع قدیمیٌَّة فی هذا البلد! 1(  فی هِذِه القریة منازُل خشبیٌّة جمیلٌة! 

4( تََوقَّفت هذه الحافلُة فی املوقِف أربَع دقائَق! 3( إنَّ هذا املواِطَن یُداِفُع َعن وطِنِه فی الحرب! 

80- عیِّن الخطأ: 

4(آِخر ← اُخری 3( أعظَم ← ُعظمی  2( أدنَی ← ُدنیا  1( أحَسن ← ُحسنی 

81- عیِّن الخطأ عن جمع الکلامت التالیه:

4( أفَضل← أفاِضل 3( َمسجد← َمساِجد  1( َموعظة ← َمواعظ    2( َمطبَخ ← طبایخ  

82- عیِّن ما لیس فیه اسم تفضیل:

2( أنکر الحامر أّن له رَشُّ األصوات! 1( إّن الرّثوة أهون شیء فی عیون املؤمینن! 

ُه ُمقتَدراً! 4( اَقوی الناِس َمن َعفا َعدوَّ 3(  اَخی الّصغیر اَقبََل الیوم علی رشاء مالبس زرقاء! 

83- عیِّن ما لیس فیه اسم املکان:

2( أُغلَِقِت املَصانُع الکبیرٌه بعَد إخراج الُعاّمِل. 1( کانَت املَخازُن مملوءًه بالقمح فی فصل الَخریف. 

4( اُختی املِضیافَُه جاءت باألطعمه اللّذیذه من املَطَعم لضیوفها. 3( هذه املَفاتیح ُصنعت من فلّز النُّحاس لتلک البیوِت. 

84- عیِّن ما لیس فیه إسم الفاِعل:

2( إّن »حافظ« من أشهر الّشعراء فی العالَم! 1(  إّن العلامء ورثة األنبیاء بین املحرومین! 

4( کُن آِمراً باملعروف لِتکوَن محبوباً عنَد اللِه! 3( أََمَر انورشوان أن یُعطََی لَلفاّلح ألف دیناٍر آخٍر! 

85- عیِّن ما فیه اسم الفاعل و اسم املفعول معاً:

2( ما تحدث الصبّار عاّم جری علیه من الصعوبات فی حیاته. 1( نظّفت نظّارة بنتی عندما رجعت من اللعب قبل العشاء. 

4( کان الجندی املجرّب أّمارة بحسن الخلق کام یَشاء أمیره. 3( ذاق املنتج من ذلک العجین املمزوج بالّشهد. 

86- َعیِِّن الخطأ فی التَّفضیِل:

2( َمکتبُة مدرسِتنا أکرُب َمکتبٍة فی مدینِتنا!1( اُختی مریُم کربی ِمن صدیقِتها زینب!

4( لیَس شیٌء أثقَل فی املیزاِن ِمَن الُخلُِق الَحَسِن!3( فاطمُة الکربی ِهَی بنُت رسوِل الله صلی الله علیه و آله و سلم!

87- عیِّن »إسم املبالغة« یختلف عن اآلخرین فی اإلستعامل:

4( نظّارة 3( خاّلق  2( فّهامة  1( ستّار  
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77- عّین عبارة فیها اسم التفضیل صفٌه: 

2( أحسُن اللّباس للمؤمن لباس التقوی. 1( ُمغتنم الُفرص أحّق بالّنجاح.

4( یُحّب الوالدان أن یجمع األوالد خصاَل الخیر. 3( الطالُب األفضل هو الّذی یتواَضُع أمام االُستاذ.

78- عیِّن جواباً ما جاء فیه اسم التفضیل: 

2( خیر اإلخوان َمن أهدانی عیوبی. 1( رّش الّناس ذو الوجهین. 

4( الخیُر فی ما وقع یا أخی. 3( خیر االُمور أوَسطُها. 

79- عیِّن ما لیس فیه إسم املکان:

2( تُوَجُد َمطاِبُع قدیمیٌَّة فی هذا البلد! 1(  فی هِذِه القریة منازُل خشبیٌّة جمیلٌة! 

4( تََوقَّفت هذه الحافلُة فی املوقِف أربَع دقائَق! 3( إنَّ هذا املواِطَن یُداِفُع َعن وطِنِه فی الحرب! 

80- عیِّن الخطأ: 

4(آِخر ← اُخری 3( أعظَم ← ُعظمی  2( أدنَی ← ُدنیا  1( أحَسن ← ُحسنی 

81- عیِّن الخطأ عن جمع الکلامت التالیه:

4( أفَضل← أفاِضل 3( َمسجد← َمساِجد  1( َموعظة ← َمواعظ    2( َمطبَخ ← طبایخ  

82- عیِّن ما لیس فیه اسم تفضیل:

2( أنکر الحامر أّن له رَشُّ األصوات! 1( إّن الرّثوة أهون شیء فی عیون املؤمینن! 

ُه ُمقتَدراً! 4( اَقوی الناِس َمن َعفا َعدوَّ 3(  اَخی الّصغیر اَقبََل الیوم علی رشاء مالبس زرقاء! 

83- عیِّن ما لیس فیه اسم املکان:

2( أُغلَِقِت املَصانُع الکبیرٌه بعَد إخراج الُعاّمِل. 1( کانَت املَخازُن مملوءًه بالقمح فی فصل الَخریف. 

4( اُختی املِضیافَُه جاءت باألطعمه اللّذیذه من املَطَعم لضیوفها. 3( هذه املَفاتیح ُصنعت من فلّز النُّحاس لتلک البیوِت. 

84- عیِّن ما لیس فیه إسم الفاِعل:

2( إّن »حافظ« من أشهر الّشعراء فی العالَم! 1(  إّن العلامء ورثة األنبیاء بین املحرومین! 

4( کُن آِمراً باملعروف لِتکوَن محبوباً عنَد اللِه! 3( أََمَر انورشوان أن یُعطََی لَلفاّلح ألف دیناٍر آخٍر! 

85- عیِّن ما فیه اسم الفاعل و اسم املفعول معاً:

2( ما تحدث الصبّار عاّم جری علیه من الصعوبات فی حیاته. 1( نظّفت نظّارة بنتی عندما رجعت من اللعب قبل العشاء. 

4( کان الجندی املجرّب أّمارة بحسن الخلق کام یَشاء أمیره. 3( ذاق املنتج من ذلک العجین املمزوج بالّشهد. 

86- َعیِِّن الخطأ فی التَّفضیِل:

2( َمکتبُة مدرسِتنا أکرُب َمکتبٍة فی مدینِتنا!1( اُختی مریُم کربی ِمن صدیقِتها زینب!

4( لیَس شیٌء أثقَل فی املیزاِن ِمَن الُخلُِق الَحَسِن!3( فاطمُة الکربی ِهَی بنُت رسوِل الله صلی الله علیه و آله و سلم!

87- عیِّن »إسم املبالغة« یختلف عن اآلخرین فی اإلستعامل:

4( نظّارة 3( خاّلق  2( فّهامة  1( ستّار  



عربی جامع کنکور انسانی

586

88- عّین اإلسم الّذی ماجاء فی العبارة: »إنَّ الله هو سّتار العیوب و الّسّیئات فی الّدنیا و اآلخرة!«

4( اسم فاعل3( اسم تفضیل2( اسم مکان1( اسم مبالغة

89- عّیِن العبارَة الّتی جاَء فیها إسُم الفاعِل و إسُم املفعوِل معاً:

2( املُعلِّموَن یَشعروَن باملَسؤولیِة أماَم التَّالمیِذ!1( اُِحبُّ املُؤِمن الّذی یَقوُم مبُساَعدِة اآلَخریَن!

4( فی الصیِف کُلُّ ُمزارعی قریِتنا یَحِصدوَن َمحاصیلَهم!3( لِیعلَِم الکّفاُر الغربیوَن أنَّ املُقاتِلیَن ال یَستَسلِمون!

: حیَح فی ما تحَته خطُّ 90- َعّین الصَّ

2( ُمشاَورُة العقالء تَزیُد قدرة اإلنسان! )کالهام اسُم الفاِعل( 1( أحَسن أخی األکرُب إلی الضیوِف! )کالهام اسُم التفضیِل( 

4( اللوُن األحمُر ِمن أجمل األلواِن! )کالهام اسُم التفضیِل( 3( لِساُن الِقط َمملوء ِبُغدد تُفرُز سائالً ُمطهراً! )کالهام اسُم الفاِعل( 

91- عیِّن العبارة الّتی ما جاء  فیها اسم املکان و اسم التفضیل معاً:

2( کانت مکتبتنا فی خوزستان أکرب من غیرها! 1( ذلک َمتجر صدیقی له رساویل أفضل! 

4( فأقول فی نفسی: یا لیتنی أذهُب مرّة اُخری إلی املَشهد املقّدسة! 3( »َمن بعثنا من مرقدنا هذا ما وعده الرّحمن و صدق املرسلون« 

92- عیِّن کلمة »خیر« لیست مبعنی »أفَضل«:

2( »ربّنا آمنا فأغفر لنا و ارحمنا و أنت خیر الرّاحمین« 1(  »و من یعمل مثقال ذرّة خیراً یره« 

4( »ذلک خیٌر لکم عند بارئکم فتاَب علیکم إنّه هو التّواب الرّحیم« 3( »یا أیّها الّذین آمنوا الیسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیراً منهم« 

93- عّین ما فیه واحد ِمن اسم الَتفضیل فقط: 

2( ما أرضی املؤمن ربّه مبثل الحلم! 1( خیر األمور أوسطها! 

4( خیر إخوانکم َمن أهدی إلیکم عیوبکم!3( و ال أسخط الّشیطان مبثل الّصمت! 

94- عیِّن العبارة التی فیها اسم التفضیل و اسم املکان معاً:

2( ربّنا إحفظنا من رّش شیاطین املشق و املغرب! 1(  جبل دماوند أعلی جبل فی ایران! 

4( کان خیر أصدقائی من عرفتها فی  أحد هذه املطاعم! 3( هذه املکتبة کانت أصفر و کراسیها کانت أحمر! 

95- عّین الّصحیح:

2( الّدنیا: اسم التّفضیل املذکّر 1( املُعِجزة: اسم الفاعل من مصدر »ُعْجز«  

4( الَعاّلمة: اسم املبالغة للمؤنّت 3( املزرعة: اسم املکان من ماّدة »زرع«  

96- فی أیَّ عبارٍه جاَء اسُم التَّفضیِل و اسُم املکاِن معاً؟

2( أِحبُّ مکتبًه َمدرستی ألنَّها واِسعٌه ِجّداً! 1( لوُن جداِر متجِر أبی أبیُض و أزرُق!  

4( ذهَب أفاِضُل َمدینِتنا لِزیارِه الُعلاَمِء فی املدارس الِعلمیِّه! 3( أمِس رأیُت فی املسجِد رجالً یُدعو الّناَس إلی الخیِر! 

97- َعّیِن الَخطأ َحَسَب الَقواِعِد:

2( یُجمع اسُم التَّفضیِل علی وزِن »َمفاعل«! 1( قد تکوُن کلمُه »خیر« اسَم التَّفضیِل!

4( یُستعَمُل وزُن »أفعل« لِلقیاِس بین اإلسمیِن املؤنثیِن!3( وزُن »َمفَعل« ِمن أَهمَّ أوزاِن اسِم املکاِن! 

98- عّین اسم التفضیل »صفًة«:

2( إّن ربّک الکریم زیّن الّسامء الّدنیا مبصابیح! 1(  یَلبَُس هذا الرَُّجل لِباساً أَخرَض مبناسبة هذا الیوم!  

4( قال الّنبّی)ص( إنَّ هؤالِء أَفَضل اُرِسلُت بالتّعلیم! 3( هذه الّشجرة قد یَبلُُغ ارتفاُعها إلی أکرث ِمن مئة مرتٍ! 

99- عّین اسم املفعول من باب له حرفاِن زائداِن: 
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2( َمن َجرَّب املُجرَّب حلّت به الّندامه! 1( جالل الّدین الؤومّی هو معروف باملولوّی!

4( الّنفط املُستخَرج فی املَوانی ینتقل بالّناقالت!3( أَهّم ُمخرَتعاَت ألفرد نوبل هو دینامیت! 

100- عّین اسم املبالغه الّذی قد أستخدم لغرض مختلف: 

2( فأحرَض الحاکم جامعة ِمن الحّدادیَن لطناعه الّسجن! 1( تَحرّکت سیّارة و تصادمت طفله بها عن غفله! 

4(إعلم أنّی سأکوَن َسبّاحاً فی املستقبل القریب!3( أحد هؤالء السّجانیَن کان أغلظ و أغیض جّداً! 

101- عّین الّصحیح فی الّصیاغات الّتالیه: 

2( یُشاِهُد   شاِهد1( یَکتُم   َمکتوم

4( یُجرِبُ   َمجبور3( یَتَمیَُّز    ُمَمیِّز

حیَح َعِن الکلامِت املعّینِة: 102- عّیِن الصَّ

2( أصرُب کثیراً ِعنَد ُمواَجَهة املشاکِل! )اسم املفعول(1( علیَّ أن نکوَن ُمبلَِّغ دیِن اإلسالِم! )اسم املفعول(

عاُت! )اسم الفاعل( عراء اإلیرانییَّن ُملمَّ 4( أمر الحّکاُم الظّاملون ِبقتِل املظلومیَن! )اسم املبالغه(3( لِکثیٍر ِمَن الشُّ

103- عّین الخطأ فی تعیین نوع األسامی:

1( بََدأ یُراقب املَزَرعة و یسأل اللَه أن یرفع ُمشکله! )اسم مکان – اسم فاعل( 

نیا أمام اآلخرة قلیل جّداً! )اسم تفضیل – اسم فاعل( 2( َمتاع حیاة الدُّ

3( إنّهم الیشعرون بالّضعف عنَد ُمواَجهة املَصاعب! )اسم مفعول – اسم مکان(

4( ما هی أکرب جائزة تَحصل علیها فی حیاتک الّدراسیِّة! )اسم تفضیل – اسم فاعل(

104- عّین ما ال یشَتِمُل علی إسِم الَتفضیل و إسِم الفاِعِل معاً:

2( کاَن العاُم املاضی ِمن أَشدَّ األعواِم ُصُعوبًَه! عریَِّه ِعنَد علامء األدب!  َع ِمن أَهمَّ األسالیِب الشَّ 1( إن املُملَمَّ

فَّ الحاِدی َعَش! 4( أکَمَل الواِجباِت املدرسیّه أَحُد طاُّلِب الصَّ 3( قال أمیِر املُوِمنین )ع(: َمن َغلَبَت َشهوتُُه َعقلَُه فَُهَو رَشُّ ِمن البهائِم! 

105- عّین مالیس اسم املکان؟

3( معترب  4( منازل 2( مغرب  معابر 

106- عّین ما لیس فیه اسم املبالغة:

2( أستاذنا فّهامة ألنّه یعفو عن سیّئاتنا! 1( سلّمُت علی خبّاز و هو ال یلتفت إلّی!  

4( یا ربّی الرزّاق احِمنی فی املشاکل! 3( نقل بالناقالت أقل خطراً و نفقًة! 

107- عّین ما فیه اسم الفاعل من الفعل املزید:

2( هذا الشیخ معّزز عند جمیع الّناس ق املسلمون قوله و ترکوه.  1(  مل یصدِّ

4( من جرَّب املجرّب حلّت به الّندامة. 3( أخرَج رئیس هذه املنظّمة بسبب الخیانة 

108- عّین إسم التَّفضیل مفعوالً: 

2( الُفقراء املَساکین أحَوج ألی ُمساُعدتنا! 1( َعداوُه العاِقل َخیٌر ِمن َصداقَه الجاِهل!

! َر الّدنیا الّتی کانَت َمملوءه ِبالُشّ 4( أَحبُّ ِعباِد اللِه ألَی اللِه أنَفُعهم لِِعباِده!3( جاَء الّنبی)ع( و نَوَّ
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2( َمن َجرَّب املُجرَّب حلّت به الّندامه! 1( جالل الّدین الؤومّی هو معروف باملولوّی!

4( الّنفط املُستخَرج فی املَوانی ینتقل بالّناقالت!3( أَهّم ُمخرَتعاَت ألفرد نوبل هو دینامیت! 

100- عّین اسم املبالغه الّذی قد أستخدم لغرض مختلف: 

2( فأحرَض الحاکم جامعة ِمن الحّدادیَن لطناعه الّسجن! 1( تَحرّکت سیّارة و تصادمت طفله بها عن غفله! 
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106- عّین ما لیس فیه اسم املبالغة:

2( أستاذنا فّهامة ألنّه یعفو عن سیّئاتنا! 1( سلّمُت علی خبّاز و هو ال یلتفت إلّی!  

4( یا ربّی الرزّاق احِمنی فی املشاکل! 3( نقل بالناقالت أقل خطراً و نفقًة! 
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109- عیِّن اسم املبالغة یدّل علی کرثة الصفة:

2( رکِب الطیّارون طائراتهم الحربیّة!1( وصَف لی الطبیُب نظّارة شمسیّة!

4( أعرُِف ذلک الرّجل الکّذاب و ال اُجالُِس معه أبداً.3( تفرغ بطّاریّة هاتفی الجّوال رسیعاً!

110- يف أيِّ عبارة ما جاء إسم التَّفضيل ؟

2( قُدرُة الكالِم أقوى ِمَن الّسالِح!1( رَشُّ الّناِس َمن ال يَعتَِقُد األمانََة !

! 4( أكرَم املديُر التّلميَذ املثايلَّ يف املراسيم!3( خرُي الكالِم ما قَلَّ َو َدلَّ

111- عّین عبارة ماجاء فیها اسم املکان و اسم التفضیل معاً:

2( هناک أحسن مکاتب فی مساجد طهران.1( مررت مبدارس فی بلدک أجمل من سائر البالد.

4( ملعب »آزادای« أکرب مالعب إیران.3( أعجبنی معابد الهند و آثارها التاریخیة.

112- فی أیُّ عبارٍة لیس أسٌم املکاِن مفعوالً؟
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بوا َمسجد األقصی!3( أکرثُ املَصانع الّصناعیِّه تَقُع فی خارِج املدینِه! 4( لن نَسَمَح لِلکّفاِر أن یُخرِّ

113- فی أیِّ عبارٍة جاَء إسُم التَّفضیِل و أسم املکان معاً؟ 

!1( خیُر الّناِس َمن یُحاِوُل لِحلَّ َمشاکِِل الّناِس! 2( أهدی مدیُر املدرسِة جائزًه لِلتَّلمیِذ املِثالیِّ

4( ِبناُء املدارِس الجدیدة ِمن أَهمِّ االُموِر فی بالِدنا!3( قالِت املُدرَّسُة لی: أحِسنی إلی الّناِس دامئاً!

114- عیِّن ما لیس فیه اسم الفاِعل:

2( فَانتَِظروا إنّی َمَعُکم ِمَن املُنتَِظریَن! 1(  داِفع َعن الَحقِّ و املَظلُومیَن فی َجمیعِ األحواِل!  

4( أنا ُمواِفٌق أن اُجالَِس َمَع الطُّاّلِب! 3( أنت ُمَکرُِّم الو الدیِن ِمَن البدایة َحتَّی اآلن! 

115- عیِّن ما لیس فیه إسم املبالغة:

یّارة دون اإلنتِباه َعن الَجّو ِمن أخطر األعامل! تاء ِبالسَّ فر فی الشَّ 2( السَّ 1( صدیقی رَّسام حاذٌق یَرسم علی الُجدران فی املدینة! 

4( َستّار الّذنوب یغفر ُذنوبنا إن نَتب! سة بسبب مرض کورونا!  3( هذه األیّام الزّّوار ال یَذهبون إلی مشهد املُقدَّ

116- عّین املبتدأ و الخرب یکونان إسم الفاعل:

2( طاُّلب هذه املَدرَِسِة فی الجلسات قادرون علی التَّکلُّم باللّغة العربیّة! عة!  عراء اإلیرانیّیون أَنَشدوا أبیاتاً تُستَفاد فیها األحادیث املُتنوِّ 1( الشُّ

فات الطّیّبة! 4( املَشاکِل و الّشدائد الّتی تُواجهنا تَرفع الصَّ 3( تَعلُّم العلوم و املهارات و الُفنون نافع لنا فی أداء واِجباتنا! 

117- عّین کلمة »خیر« إسم الّتفضیل:

2( خیُر هذا الفرع فی الجامعة أکرث جّداً! 1( کتبٌت فی رسالة ألبی و أّمی: أنا بخیر و کیف أنتام یا أعزّائی! 

4( هذا العمل خیر طریٍق للطاّّلب املجّدین للّنجاح! راسة عندما لیس فیها هدٌف!  3( ال خیر فی الدِّ

118- عّین ما فیه إسم املبالغة ال یدّل علی کرثة الّصفة:

2( تُب علینا إنَّک أنَت التّواب الرّحیم« 1( کان لی أستاذ عاّلمة فی األخالق تُوفِّی قبل عشین سنة! 

4( إشرتیُت فتّاحة رخیصة إنکرست فی أّول مرّة إستخدمتُها! 3( ال تُعارِشوا قَّواالً بال عمل و ال تعتمدوا علیه! 

119- عّین اسم املکان و هو موصوّف:

2( نحن شاهدنا أکرب مکتبة فی خوزستان! 1( العامل کان أصلُه من البالد الّشاملیّة! 

4( وجدنا املکتبة مملوءة بالکتب العلمیّة مبضامین متنّوعتة! 3( هذه الّسنة تُطبع الکتب الدراسیّة فی مطابعنا الحدیثة! 
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120- عّین مافیه إسامن للّتفضیل:

2( أذهب اآلن ألی أقرب متجر أِلشرتی رِسواالً أبیض! 1( مل یَخرت زمیلی لُِمستقبله خیر الطریق ولکّننی أعلم ذلک! 

4( إنّهم ما أحسنوا أخالقهم إاّل أکملَهم أیامناً! 3( خیر األمور أوسطها فحّی علی العمل الخیر! 

121- عّین اسم تفضیل یکون فاعالً:

2( هذه حقیقة واضحة ال یَعلمها أکرث الّناس! 1( حصل الفائز األّول علی جائزة قیّمة! 

4( هم ینتظرون ُمساعدتک فعلیک أن تُرِسل أکرث ِمن هذا! 3( قُطر هذه الشجرة یَبلغ أکرث من ثالثة أمتار! 

122- عیِّن ما الیجد فی هذه العبارة:

» الّزّوار الّذین یَزورون العتبات املُقّدسة و املشاهد الرّشیفة ُهم ِمن أفضل عباد الله!«:

3( إسم املبالغة   4( إسم املفعول 2( إسم املکان   1( إسم الفاعل   

123- عیِّن الخطأ فی الّتفضیل:

2( َمن أهَدی إلیکم عیوبکم فَهو خیُر من اآلَخرین! 1( الّسید املحّمدی أفضل معلّمینا فی املدرسة فَنحبّه جمیعاً! 

4( من بین الطالبات سمیّة کربی من عاطفة! 3( قیمة املَنازل فی طهران أکرث ِمن سائر بالد إیران! 

124- َعیِّن ما فیه »اسم التفضیل« أکرث:

عی! 2( أحَسُن الطُرِق لِلُوصوِل إلی الغایات الُفضلی ُهَو السَّ 1( طالعْت اُّمی أکرث الکتب العلمیّة الّتی توجد فی مکتبة مدرستنا! 

4( قاَل الرَّجُل األعلَم: لَوُن املَوِز أصَفُر و لَوُن الرُّّماِن أحَمُر! 3( تَنَصُحنا اآلیَُة َو تَقوُل: ال تَعیبُوا اآلخرین! 

125- عّین ما لیس فیه اسم تفضیل و اسم مکان معاً:

2( کأّن أعامق قلب املؤمن املتواضع منبت الحکمة و املعرفة! 1( أفضل مکان للمطالعة هو املکاتب بسبب هدوئها! 

4( ستجری مسابقة فی ملعب آزادی بین أقوی فریقین فی البالد! 3( قد تجدن فساتین أرخص فی املتجر الّذی یقع انتهاء الشارع! 

126- عّي ما ليس فيه اسم التفضيل:

2( أسعى أن أكرَم الّذين يَعَملون لِرضا الله.1( أحّب العلامء من يفيُد الّناَس ِبعلِمِه.

4( ما َوَجدُت َشخصاً أجّل ِمن أستاِذنا.3( هذا أخى و هو أصغُر أعضاء األرسَِة.

127- عّي ما فيه اسم التفضيل و اسم املكان معاً:

م الِبالِد. 2( زَُماليئ األكاِبُر َعلَّموين َدرَس األمِس.1( تؤّدى املصانع دوراً يف تَقدُّ

4( تَقُع املَطبَعَة يف أكرَبِ مدينٍة إِليران.3( هذا الفاّلح يَحرُس َحدائِقه الكبرية.

128- عیِّن اسم املفعول و اسم الفاعل علی الرّتتیب:

دة للتّقرّب إلی الله! 2( لنا طرق متعدِّ 1( نحن ننتظر اإلمام املنتظَر و نحن من املنتِظریَن! 

4( املُشاِهدوَن یُشاهدوَن الفلم املنتَخب فی املهرجان! 3( األنبیاء عالِموَن و مرَسلوَن من جانب الله!  

129- عّین ما فیه اسم املبالغة:

2( ملّا شاهد املکانة الرّفیعة للعلامء عزم علی الّذهاب إلی مدارس! 1( ال إله إاّل الله امللک القّدوس الّسالم املؤمن املهیمن الجبّار املتکرّب! 

4( أّسس هذا املکان املقّدس هذا املؤمن املحسن لرضا الله! 3( بعد الّسؤال عن الخدم جلس امللِک علی مسنده الخاّص! 
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129- عّین ما فیه اسم املبالغة:

2( ملّا شاهد املکانة الرّفیعة للعلامء عزم علی الّذهاب إلی مدارس! 1( ال إله إاّل الله امللک القّدوس الّسالم املؤمن املهیمن الجبّار املتکرّب! 

4( أّسس هذا املکان املقّدس هذا املؤمن املحسن لرضا الله! 3( بعد الّسؤال عن الخدم جلس امللِک علی مسنده الخاّص! 
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130- عیِّن کلمة »رّش« تدّل علی التفضیل: 

2( ما رأیت رّشاً کثیراً من هذه الجامعة!1( العاقل من یعرف خیر الّشین! 

4( من رّش أعامل الناس  هو الخیانة!3( رّش الناس یرجع إلی أنفسهم یوماً!

131- عیِّن ما لیس فیه اسم املکان و اسم التفضیل معاً:

2( توجد فی هذه املَزارع شجرة من أطول أشجار املنطقة! 1( إن تطبخی الطعام فی البیت فهو خیر لنا من أکل الطعام فی املطاعم! 

4( خیر الطاّلب من ال یرّض زمالءه بسلوکه فی الصّف! 3( یبیع هذا املتجر أرخص البضائع فی الّسوق! 

132- يف أيِّ عبارة ماجاءت اسم فاعل و مبالغة معاً؟

ق يف املهرجان! 2( رأينا املُِتَكلِّم الَخالَّ ف!  1( فَرح الطّالب لِكالِمه املُؤيَّد يف الصِّ

باً ِمن كالمه! َمُة التِّلميَذ ُمتعجِّ 4( سأَل العالَّ باُر يَخِدُم ِبُكلِّ َشوٍق!  3( املَُمرُِّض الصَّ

133- عّین ما لیس فی العبارة: »کانت مکتبة »جندی سابور« فی خوزستان أکرب مکتبة فی العامل القدیم!«

4( اسم مکان 3( صفت   2( اسم تفضیل   1( اسم فاعل  

134- عّین العبارة الّتی ماجاء فیها إسم الفاعل و املفعول معاً:

1( بدأ الّنّجار بالعمل لکّنه ما کان مجتِهداً و ما کانت أخشاب البیت مرغوبة! 

2( جاء والداً الفاّلح إلی املزرعة و حصدا املحصول!

3( أیَن کان مدرُِّس العربیّة أمس؟ هل کان مریضاً؟

4( رأینا بستاناً مملوًء باالزهار ُمتشاِبٌه بالخیال!

135- عّین ما یَخَتلُِف َعِن الباقی:

4( نظّارة 3( سیّارة   1( فَتّاحة    2( عاّلمة  

حیح َعن »ُمسَند- َمرَجع«: بالرّتتیب: 136- َعّین الصَّ

2( اسُم فاعٍل ِمن باِب »إفعال« - اسُم مفعول ِمن باِب »إفعال« 1( اسُم مکاٍن- اسُم مفعول ِمن باِب »إِفعال« 

4( اسُم مفعوٍل ِمن باِب »إفعال« - اسُم مکاٍن 3( اسُم مکاٍن- اسُم مفعول ِمن باِب »تفعیل« 

137- عّین فاعالً یکوُن اسَم الفاعل بزیادة حرٍف واحد:

2( یُداِفُع املؤمُنوَن َعن املظلومیَن!1( َمْن َجرََّب املُجرَّب َحلَّت به الّندامُة!

4( لو َعلَِم الناِقُص بنقِصِه لَکاَن کامالً!3( إّن الله یُِحبُّ املُتِقَن عملَُه!

138- عّین ما لیَس فیه وصُف یَُدلُّ علَی أنَُّه یَقوُم بالَعَمِل کثیراً:

2( اَشرتِی بطّاریَّة الجّوال فی املتَجر!1( و ال تُِطْع کُلَّ حالٍّف َمِهیٍن!

4( ال یَْعلَم املُذنُِب أّن اللَّه َستّار العیوب!3( اِّن النفَس ألّمارة بالّسوء!

139- عّین اسم املفعول ِمن املزیِد الثُّالثی:

2( »نحُن نُِحبُّ مساَعدَة اآلَخریَن فی کُلِّ األوقاِت«! 1( »ال تْستَِقلَّ ما َجَمعَت لتکوَن راضیاً مبا مَتلُِک«! 

منا«! 4( »إحرَتُِموا املَْسُؤولیَن الَّذین یَجتَِهدوَن لتََقدُّ ُم أعاملُُه خالَِصًة للِّه، فَهَو َسیَنتَِفُع بها«!  3( »هناک َمن ُمقدَّ

140- عّین کلمة »أعلم« مختلفاً:

2( إذا نستشیر اآلَخرین سنکون أعلم من قبل! 1( إّن ذلک العامل أعلم من هذا العامل! 

4( أعلُم إخوانی من جمع علم اآلخرین إلی علمه! 3( أعلُم أّن اللّه یحبُّنا و یرحُمنا فی کثیر األوقات! 
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الِح! 2( ال نَجرُح اآلَخریَن ِبلسانِنا النَّ قدرَة الکالِم أقَوی ِمَن السِّ  ! َّ 1( أوصانی والدی العزیُز أن أعمَل الخیَر و أجتِنَب الشَّ

غَری: االستهزاُء بالّناس ِمن أقبِح األعامِل! 4( قالت لی اُختی الصُّ 3( کان إبُن سینا ِمن أفاِضِل الُعلامِء اإلیرانییَن فی الطِِّب! 

142- عّین ما فیه اسم الّتفضیل و اسم املکان معاً:

2( إنّی أحّب أن أبنی لِفقراء قریتنا َمساکِن رَخیَصة! 1( أ تعلُم أّن الّدنیا داُر فانیُة و اآلِخرة داُر باقیُة! 

4( أکاِبر األدیان یذهبون إلی َمعاِبدهم فی األیّام املُعیّنة! وال األصَفر من َمتَجر صدیقی!  3( اشرتیُت الرسِّ

143- عّین إسم املبالغة یختلف فی الّداللة:

2( سائق سیّارة األجرة أوَصلَنا إلی املُتَحف!1( من صفات اللّه تعالی أنّه هو التّّواب الرّحیم!

4( حیاة الکّذاب مملوءة بأشخاص ال یعتمدون علیه!3( صدیقتی الفّهامة ساعدتنی فی أیّام الحیاة الّصعبة!

144- عیِّن اسم الفاعل فی محّل الفاعل:

2( ال یُحّب أحٌد الکّذاب فی مدرستنا! عنا الّشعراء علی اإلنشاد أکرث فأکرث!  1( شجَّ

ّف! 4( قد یُفتَّش الطاّلب فی املکتبة و أحیاناً فی الصَّ 3( »و إذا خاطَبَهم الجاهلون قالوا سالماً«  

145- عّین عبارة لیس فیها اسم التفضیل:

2( أعطی الّصدقات کّل یوم و أحّب هذا العمل! 1( خیُر إخوانکم َمن أهدی إلیکم ُعیوبکم! 

4( أْعرف صدیقی َمن یَعتَِمُد َعلَی نفسه و عقله ال َعلَی اآلخرین! 3( ما هو أسوأ حیوان َرأیتَه فی حیاتَِک و خفَت ِمنه! 

146- عّین ما لیس فیه إسم الّتفضیل أو املکان:

2( سوقها املشهور من أکابر األسواق املسَقفة! دنا أبداً!  1( إنّی أعلَم أّن هذه املشاکل ال یُهدَّ

4( ُمکیف الهواء وسیلة لتربید الهواء فی املنازل عادًة! 3( علینا أن نرجع إلی املتجر مرًّة أخری! 

147- عّین ما لیس فیه اسم مبالغة:

2( ملّا تکلّمت املرأة املظلومة ضحک أحد النظّار! 1( َعلم الّشعب أّن هذا الحاکم فّهامة عرصه! 

4( ال تُخرب أحداً عن معصیتک و تُب إلی الله فإنّه تّواب! 3( ِمن الّناس رجل قّوال ال نشاهد منه غیرالکالم! 

148- عّي كلمة »أحسن« اسم التفضيل:

2( أحسن التلميذ عند املعلّم َمن يَقوم بأداء واجباته الّدراسيّة!1( من أحسن إىل الفقراء يف الّدنيا فَإّن الله يُعطيه ما يُريد!

4( ما أحسن األغنياء إىل هؤالء الفقراء عندما أرادوا املساعدة!3( قال صديٌق يل: أحسن عزاءك يف مصيبة الحسني )ع(!

149- عّي ما ليس فيه اسم املكان:

2( ال يعتمد العاقل عىل املناصب الدنيويّة الزّائلة!1( بعض األجرام يكن رؤيتها باملنظار فقط!

4( لقد أنقذنا تسعة ُمصابني يف حريق أحد املصانع!3( أمر األطفال الّنشيطون بالعبور من ممّر املُشاة!

فِة: 150- عيِّ ما فيه اسٌم يُدلُّ َعىل كرثِة الصِّ

2( اُولئك الُعاّمل الّذين أحرقُوا بيوَت الناِس قَتَلُوا رُشطيَّنِي بَقذف أحجاٍر! 1( ال تأُخذوا الباطَل ِمن أهِل الحّق كونوا نُّقاد الكالم! 

4( ال تستطيع جّديت أن تقرأ القرآن بدون نظّارة! 3( یا َمن بابُُه َمفتوٌح َعىَل التََّوابنَي، اِرَحمنا! 
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الِح! 2( ال نَجرُح اآلَخریَن ِبلسانِنا النَّ قدرَة الکالِم أقَوی ِمَن السِّ  ! َّ 1( أوصانی والدی العزیُز أن أعمَل الخیَر و أجتِنَب الشَّ

غَری: االستهزاُء بالّناس ِمن أقبِح األعامِل! 4( قالت لی اُختی الصُّ 3( کان إبُن سینا ِمن أفاِضِل الُعلامِء اإلیرانییَن فی الطِِّب! 

142- عّین ما فیه اسم الّتفضیل و اسم املکان معاً:

2( إنّی أحّب أن أبنی لِفقراء قریتنا َمساکِن رَخیَصة! 1( أ تعلُم أّن الّدنیا داُر فانیُة و اآلِخرة داُر باقیُة! 

4( أکاِبر األدیان یذهبون إلی َمعاِبدهم فی األیّام املُعیّنة! وال األصَفر من َمتَجر صدیقی!  3( اشرتیُت الرسِّ

143- عّین إسم املبالغة یختلف فی الّداللة:

2( سائق سیّارة األجرة أوَصلَنا إلی املُتَحف!1( من صفات اللّه تعالی أنّه هو التّّواب الرّحیم!

4( حیاة الکّذاب مملوءة بأشخاص ال یعتمدون علیه!3( صدیقتی الفّهامة ساعدتنی فی أیّام الحیاة الّصعبة!

144- عیِّن اسم الفاعل فی محّل الفاعل:

2( ال یُحّب أحٌد الکّذاب فی مدرستنا! عنا الّشعراء علی اإلنشاد أکرث فأکرث!  1( شجَّ

ّف! 4( قد یُفتَّش الطاّلب فی املکتبة و أحیاناً فی الصَّ 3( »و إذا خاطَبَهم الجاهلون قالوا سالماً«  

145- عّین عبارة لیس فیها اسم التفضیل:

2( أعطی الّصدقات کّل یوم و أحّب هذا العمل! 1( خیُر إخوانکم َمن أهدی إلیکم ُعیوبکم! 

4( أْعرف صدیقی َمن یَعتَِمُد َعلَی نفسه و عقله ال َعلَی اآلخرین! 3( ما هو أسوأ حیوان َرأیتَه فی حیاتَِک و خفَت ِمنه! 

146- عّین ما لیس فیه إسم الّتفضیل أو املکان:

2( سوقها املشهور من أکابر األسواق املسَقفة! دنا أبداً!  1( إنّی أعلَم أّن هذه املشاکل ال یُهدَّ

4( ُمکیف الهواء وسیلة لتربید الهواء فی املنازل عادًة! 3( علینا أن نرجع إلی املتجر مرًّة أخری! 

147- عّین ما لیس فیه اسم مبالغة:

2( ملّا تکلّمت املرأة املظلومة ضحک أحد النظّار! 1( َعلم الّشعب أّن هذا الحاکم فّهامة عرصه! 

4( ال تُخرب أحداً عن معصیتک و تُب إلی الله فإنّه تّواب! 3( ِمن الّناس رجل قّوال ال نشاهد منه غیرالکالم! 

148- عّي كلمة »أحسن« اسم التفضيل:

2( أحسن التلميذ عند املعلّم َمن يَقوم بأداء واجباته الّدراسيّة!1( من أحسن إىل الفقراء يف الّدنيا فَإّن الله يُعطيه ما يُريد!

4( ما أحسن األغنياء إىل هؤالء الفقراء عندما أرادوا املساعدة!3( قال صديٌق يل: أحسن عزاءك يف مصيبة الحسني )ع(!

149- عّي ما ليس فيه اسم املكان:

2( ال يعتمد العاقل عىل املناصب الدنيويّة الزّائلة!1( بعض األجرام يكن رؤيتها باملنظار فقط!

4( لقد أنقذنا تسعة ُمصابني يف حريق أحد املصانع!3( أمر األطفال الّنشيطون بالعبور من ممّر املُشاة!

فِة: 150- عيِّ ما فيه اسٌم يُدلُّ َعىل كرثِة الصِّ

2( اُولئك الُعاّمل الّذين أحرقُوا بيوَت الناِس قَتَلُوا رُشطيَّنِي بَقذف أحجاٍر! 1( ال تأُخذوا الباطَل ِمن أهِل الحّق كونوا نُّقاد الكالم! 

4( ال تستطيع جّديت أن تقرأ القرآن بدون نظّارة! 3( یا َمن بابُُه َمفتوٌح َعىَل التََّوابنَي، اِرَحمنا! 
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پاسخنامه تشریحی درس اول و دوم پایة یازدهم

1. گزینه  2 پاسخ صحیح است: اُحّب: فعل مضارع، ترجمه گزینه: دوست دارم معلامنی که با کارهایشان به مردم سود می رساند.

2. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الخیر: اسم تفضیل نیست  کلمه خیر و رش اگر » الـ « بگیرند اسم تفضیل نیستند.

3. گزینه3 پاسخ صحیح است: ُمقرَّب: اسم مفعول از فعل ثالثی مزید باب تفعیل

4. گزینه 1 پاسخ صحیح است: األراذل: اسم تفضیل  اراذل جمع ارذل

5. گزینه 1 پاسخ صحیح است: در این عبارت اسم مبالغه دیده منی شود اسم فاعل: املُشرتی   اسم مفعول: َملزوم  اسم تفضیل: ارَخص

6. گزینه 4 پاسخ صحیح است: این عبارت اسم فاعل یا اسم مفعول یا اسم مبالغه ندارد.

7. گزینه3 پاسخ صحیح است: املنکرسة: اسم فاعل از ثالثی مزید باب إنفعال

8. گزینه3 پاسخ صحیح است: مصّدق: اسم فاعل- القّوال: اسم مبالغه  - محروم: اسم مفعول

9. گزینه3 پاسخ صحیح است: اآلخرین: اسم تفضیل

10. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اآلَخروَن: اسم تفضیل

11. گزینه 2 پاسخ صحیح است: َمطلَع: اسم مکان- کُّفار: اسم فاعل – شاّب: اسم فاعل

12. گزینه3 پاسخ صحیح است: أعلم: می دانم )فعل مضارع(

13. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ُصغری من  اصغر من

14. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الحسنی: اسم تفضیل )مؤنث احسن(

15. گزینه3 پاسخ صحیح است: فضلی من  افضل من

16. گزینه3 پاسخ صحیح است: أحسن: کمک کن )فعل امر(

17. گزینه3 پاسخ صحیح است: مساکن) مفرد آن مسکن (: اسم مکان

18. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مفتاح: کلید   اسم مکان نیست

19. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أکابر: اسم تفضیل - مکاتب: اسم مکان

20. گزینه 4 پاسخ صحیح است: املشاکل )مفرد آن: ُمشکل(: اسم فاعل- سایر کلامت مشخص شده اسم مکان هستند.

21. گزینه 4 پاسخ صحیح است: خیُر األموِر: بهرتین کارها  اسم تفضیل

22. گزینه3 پاسخ صحیح است: أهدی: هدیه داد یا اهدا کرد )فعل ماضی(

23. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- أفضل 2- ألین3- ألطف 4- آخرین

24. گزینه3 پاسخ صحیح است: مدارس: )مفرد آن: مدرسة(: اسم مکان

25. گزینه 2 پاسخ صحیح است: املُستضَعفیَن: اسم مفعول از ثالثی مزید باب إستفعال

26. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- أعاظم      2- أّهم

27. گزینه 2 پاسخ صحیح است: خیر الکالم: بهرتین سخن  اسم تفضیل
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28. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مسؤول: اسم مفعول – ُمشِف: اسم فاعل

29. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أّمارة: اسم مبالغه

30. گزینه3 پاسخ صحیح است: مشاکل) مفرد آن ُمشکل (: اسم فاعل از ثالثی مزید باب إفعال  اسم مکان نیست

31. گزینه3 پاسخ صحیح است: اُخری: اسم تفضیل- املصافی: اسم مکان

32. گزینه3 پاسخ صحیح است: املُنَکر: اسم مفعول از فعل ثالثی مزید باب إنفعال

33. گزینه 1 پاسخ صحیح است: األیّام: جامد

34. گزینه 1 پاسخ صحیح است: املعلّم: اسم فاعل  اسم مکان نیست

35. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شاِهد  ُمشاِهد

36. گزینه 4 پاسخ صحیح است: رّش: بد  اسم تفضیل نیست

37. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أکَرب: اسم تفضیل – مقابر: اسم مکان

ل  4- املکتبة د3- املُحصِّ 38. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- املَوعد:   2- املُحدَّ

39. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اُحّب: دوست دارم )فعل مضارع( – األبیض: )سفید(  اسم تفضیل نیستند

40. گزینه 2 پاسخ صحیح است: َغّفار: اسم مبالغه

41. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اسم فاعل ندارد

42. گزینه 1 پاسخ صحیح است: این گزینه یک اسم تفضیل )أسوأ( دارد –  سایر گزینه ها دو اسم تفضیل دارند.

43. گزینه3 پاسخ صحیح است: أحسن: کمک کند )فعل ماضی(  اسم تفضیل نیست

44. گزینه 4 پاسخ صحیح است: خیر: خوبی – خیر در سایر گزینه ها  اسم تفضیل است

45. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مطابع) مفرد آن مطبع (: اسم مکان ) چاپخانه ها(

46. گزینه3 پاسخ صحیح است: أحّب: دوست دارم )فعل مضارع(   اسم تفضیل نیست

47. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُموظَّفاً: اسم مفعول – الئقاً: اسم فاعل  - اُخری: اسم تفضیل

48. گزینه 2 پاسخ صحیح است: خیراً: خوبی  اسم تفضیل نیست

49. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُعاّمل: )مفرد آن عامل(: اسم فاعل از ثالثی مجرد

50. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أن أغلب: غلبه کنم )فعل مضارع(  اسم تفضیل نیست

51. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الکّذاب: اسم مبالغه

52. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُمغتََنم  َمغتَِنم

53. گزینه3 پاسخ صحیح است: رّش الدواب: بدترین چهارپایان  اسم تفضیل

54. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الطّباخة )آشپز(: اسم مبالغه

55. گزینه 2 پاسخ صحیح است: املُرَشدون: اسم مفعول
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28. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مسؤول: اسم مفعول – ُمشِف: اسم فاعل

29. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أّمارة: اسم مبالغه

30. گزینه3 پاسخ صحیح است: مشاکل) مفرد آن ُمشکل (: اسم فاعل از ثالثی مزید باب إفعال  اسم مکان نیست

31. گزینه3 پاسخ صحیح است: اُخری: اسم تفضیل- املصافی: اسم مکان

32. گزینه3 پاسخ صحیح است: املُنَکر: اسم مفعول از فعل ثالثی مزید باب إنفعال

33. گزینه 1 پاسخ صحیح است: األیّام: جامد

34. گزینه 1 پاسخ صحیح است: املعلّم: اسم فاعل  اسم مکان نیست

35. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شاِهد  ُمشاِهد

36. گزینه 4 پاسخ صحیح است: رّش: بد  اسم تفضیل نیست

37. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أکَرب: اسم تفضیل – مقابر: اسم مکان

ل  4- املکتبة د3- املُحصِّ 38. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- املَوعد:   2- املُحدَّ

39. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اُحّب: دوست دارم )فعل مضارع( – األبیض: )سفید(  اسم تفضیل نیستند

40. گزینه 2 پاسخ صحیح است: َغّفار: اسم مبالغه

41. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اسم فاعل ندارد

42. گزینه 1 پاسخ صحیح است: این گزینه یک اسم تفضیل )أسوأ( دارد –  سایر گزینه ها دو اسم تفضیل دارند.

43. گزینه3 پاسخ صحیح است: أحسن: کمک کند )فعل ماضی(  اسم تفضیل نیست

44. گزینه 4 پاسخ صحیح است: خیر: خوبی – خیر در سایر گزینه ها  اسم تفضیل است

45. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مطابع) مفرد آن مطبع (: اسم مکان ) چاپخانه ها(

46. گزینه3 پاسخ صحیح است: أحّب: دوست دارم )فعل مضارع(   اسم تفضیل نیست

47. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُموظَّفاً: اسم مفعول – الئقاً: اسم فاعل  - اُخری: اسم تفضیل

48. گزینه 2 پاسخ صحیح است: خیراً: خوبی  اسم تفضیل نیست

49. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُعاّمل: )مفرد آن عامل(: اسم فاعل از ثالثی مجرد

50. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أن أغلب: غلبه کنم )فعل مضارع(  اسم تفضیل نیست

51. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الکّذاب: اسم مبالغه

52. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُمغتََنم  َمغتَِنم

53. گزینه3 پاسخ صحیح است: رّش الدواب: بدترین چهارپایان  اسم تفضیل

54. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الطّباخة )آشپز(: اسم مبالغه

55. گزینه 2 پاسخ صحیح است: املُرَشدون: اسم مفعول
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56. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُمساِعدة: یاری دهنده – خاِدم: خدمت کننده – صبّار: بسیار بردبار – مستور: پنهان شده – ُمفرِّح: شاد کننده

57. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُمصاَدقَة: اسم مفعول نیست – مصدر باب مفاعلة

58. گزینه3 پاسخ صحیح است: الکّذاب: فاعل فعل یخادع و اسم مبالغه

59. گزینه3 پاسخ صحیح است: أحدث: پدید آورد )فعل ماضی(  اسم تفضیل نیست

60. گزینه 4 پاسخ صحیح است: املُقّدسة: اسم مفعول   اسم مبالغه ندارد

61. گزینه3 پاسخ صحیح است: مجالس: )مفرد آن مجلس(: اسم مکان

62. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أعامل رّش: کارهای بد  اسم تفضیل نیست

63. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قادر: اسم فاعل از فعل ثالثی مجرد

64. گزینه3 پاسخ صحیح است: العاّمل )مفرد آن عامل(: اسم فاعل – اسم مبالغه ندارد

65. گزینه 2 پاسخ صحیح است: فُضلی من  أفضل من

66. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ُمعتَمد: اسم مفعول

67. گزینه 2 پاسخ صحیح است: خیر أوالد: بهرتین فرزندان:  اسم تفضیل است

68. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أکابر )مفرد آن اکرب(: اسم تفضیل

69. گزینه3 پاسخ صحیح است: أنا ِبخیٍر: من خوب هستم  اسم تفضیل نیست

70. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مشهور و ُمستخَرج: اسم مفعول – اسم فاعل و اسم تفضیل ندارد

71. گزینه3 پاسخ صحیح است: تّواب: بسیار توبه کننده – منبعث: فرستاده شده – جّهال: نادانان – مشاِهدة: بیننده –  مخبوء: پنهان شده

72. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أثقل: اسم تفضیل – اسم مکان ندارد

: نیت بد  اسم تفضیل نیست 73. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نیُّة الشَّ

74. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أهدی: هدیه داد )فعل ماضی( – أزرق: آبی )رنگ(  اسم تفضیل نیستند

75. گزینه 1 پاسخ صحیح است: باب انفعال  باب إفعال

76. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أکرََم: گرامی داشت )فعل ماضی( – اسم تفضیل نیست

77. گزینه3 پاسخ صحیح است: الطالُب األفضل: دانش آموز برتر )األفضل صفت الطالب(

78. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الخیر: خوبی  اسم تفضیل نیست

79. گزینه3 پاسخ صحیح است: املُواِطَن: اسم فاعل )شهروند(  اسم مکان نیست

80. گزینه 4 پاسخ صحیح است: آِخر  آِخرة   آَخر اُخری

81. گزینه 2 پاسخ صحیح است: طبایخ  َمطابخ

82. گزینه3 پاسخ صحیح است: اَقبََل: قبول کرد یا پذیرفت )فعل ماضی(  اسم تفضیل نیست

83. گزینه3 پاسخ صحیح است: املَفاتیح: )مفرد آن مفتاح به معنی کلیدها(  اسم مکان نیست

قواعد

595

84. گزینه3 پاسخ صحیح است: فاّلح: کشاورز )اسم مبالغه(  اسم فاعل نیست

85. گزینه3 پاسخ صحیح است: املنتج: اسم فاعل – املمزوج: اسم مفعول

86. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کربی ِمن  اکرب ِمن

87. گزینه 4 پاسخ صحیح است: نظّارة: عینک )بر ابزار یا وسیله داللت دارد( – اسم مبالغه گزینه های دیگر بر مبالغه کردن بر صفت داللت دارد.

88. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اسم مکان: ندارد – اسم مبالغه: ستّار     اسم تفضیل: الّدنیا     اسم فاعل: آِخرة

89. گزینه 2 پاسخ صحیح است: املُعلِّمون: اسم فاعل – مسؤولیة: اسم مفعول

90. گزینه3 پاسخ صحیح است: سائالً و مطُهراً: هر دو اسم فاعل هستند

91. گزینه3 پاسخ صحیح است: مرقَد: اسم مکان – اسم تفضیل ندارد

92. گزینه 1 پاسخ صحیح است: خیراً: خوبی یا نیکی  اسم تفضیل نیست

93. گزینه 4 پاسخ صحیح است: خیر أخوانکم: بهرتین برادران شام ) خیر : اسم تفضیل (  تنها اسم تفضیل گزینه می باشد

94. گزینه 2 پاسخ صحیح است: رّش شیاطین: بدترین شیطان ها )رّش: اسم تفضیل( – املشق و املغرب: اسم مکان

95. گزینه3 پاسخ صحیح است: املزرعة: اسم مکان از ریشه زرع

96. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أفاِضل: اسم تفضیل )مفرد آن أفضل( – مدینة ، املدارس: اسم مکان 

97. گزینه 2 پاسخ صحیح است: جمع اسم تفضیل بر وزن »أفاعل«

98. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الّسامء الّدنیا: آسامن دنیا )آسامن پست ، آسامن خوار(  الّدنیا صفت الّسامء

99. گزینه3 پاسخ صحیح است: ُمخرَتعات: اسم مفعول از فعل باب إفتعال  باب إفتعال 2 حرف زائد دارد

100. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سیّارة: ماشین )بر ابزار یا وسیله داللت دارد(  اسم مبالغه سایر گزینه ها بر )شغل( داللت دارد

یز   َمجبور  ُمجرِب 101. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اسم مفعول یَکتُم )ثالثی مجرد(  بر وزن مفعول )َمکتوم( شاهد   ُمشاهد     ُمَمیِّز  ُمتَمِّ

عراء )مفرد آن شاعر(: اسم فاعل 102. گزینه3 پاسخ صحیح است: الشُّ

103. گزینه3 پاسخ صحیح است: ُمواَجهة: اسم مفعول نیست )مصدر باب مفاعلة(- املَصاعب: اسم مکان نیست )مفرد آن صعب: سخت(

104. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الواِجبات ، طاُّلب )مفرد آن طالب( ، الحادی: اسم فاعل- اسم تفضیل ندارد

105. گزینه3 پاسخ صحیح است: معترب: اسم مفعول  اسم مکان نیست

106. گزینه3 پاسخ صحیح است: اسم مبالغه سایر گزینه ها : خبّاز – فّهامة- رزّاق اسم مبالغه هستند.

107. گزینه 1 پاسخ صحیح است: املسلمون )مفرد آن ُمسلم(: اسم فاعل از فعل ثالثی مزید باب إفعال

108. گزینه3 پاسخ صحیح است: نَوَّر الّدنیا: دنیا را نورانی کرد  الّدنیا: اسم تفضیل و مفعول

109. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الکّذاب: اسم مبالغه )بر صفت مبالغه می کند( – نظّارة- الطّیارون- الجّوال: اسم های مبالغه ای هستند که بر شغل و وسیله داللت دارند.  

110. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اَکرََم: گرامی داشت )فعل ماضی(  اسم تفضیل نیست

111. گزینه3 پاسخ صحیح است: معابد )مفرد آن معبد(: اسم مکان – أعجب : شگفت زده کرد )فعل ماضی( اسم تفضیل نیست.
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84. گزینه3 پاسخ صحیح است: فاّلح: کشاورز )اسم مبالغه(  اسم فاعل نیست

85. گزینه3 پاسخ صحیح است: املنتج: اسم فاعل – املمزوج: اسم مفعول

86. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کربی ِمن  اکرب ِمن

87. گزینه 4 پاسخ صحیح است: نظّارة: عینک )بر ابزار یا وسیله داللت دارد( – اسم مبالغه گزینه های دیگر بر مبالغه کردن بر صفت داللت دارد.

88. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اسم مکان: ندارد – اسم مبالغه: ستّار     اسم تفضیل: الّدنیا     اسم فاعل: آِخرة

89. گزینه 2 پاسخ صحیح است: املُعلِّمون: اسم فاعل – مسؤولیة: اسم مفعول

90. گزینه3 پاسخ صحیح است: سائالً و مطُهراً: هر دو اسم فاعل هستند

91. گزینه3 پاسخ صحیح است: مرقَد: اسم مکان – اسم تفضیل ندارد

92. گزینه 1 پاسخ صحیح است: خیراً: خوبی یا نیکی  اسم تفضیل نیست

93. گزینه 4 پاسخ صحیح است: خیر أخوانکم: بهرتین برادران شام ) خیر : اسم تفضیل (  تنها اسم تفضیل گزینه می باشد

94. گزینه 2 پاسخ صحیح است: رّش شیاطین: بدترین شیطان ها )رّش: اسم تفضیل( – املشق و املغرب: اسم مکان

95. گزینه3 پاسخ صحیح است: املزرعة: اسم مکان از ریشه زرع

96. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أفاِضل: اسم تفضیل )مفرد آن أفضل( – مدینة ، املدارس: اسم مکان 

97. گزینه 2 پاسخ صحیح است: جمع اسم تفضیل بر وزن »أفاعل«

98. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الّسامء الّدنیا: آسامن دنیا )آسامن پست ، آسامن خوار(  الّدنیا صفت الّسامء

99. گزینه3 پاسخ صحیح است: ُمخرَتعات: اسم مفعول از فعل باب إفتعال  باب إفتعال 2 حرف زائد دارد

100. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سیّارة: ماشین )بر ابزار یا وسیله داللت دارد(  اسم مبالغه سایر گزینه ها بر )شغل( داللت دارد

یز   َمجبور  ُمجرِب 101. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اسم مفعول یَکتُم )ثالثی مجرد(  بر وزن مفعول )َمکتوم( شاهد   ُمشاهد     ُمَمیِّز  ُمتَمِّ
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104. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الواِجبات ، طاُّلب )مفرد آن طالب( ، الحادی: اسم فاعل- اسم تفضیل ندارد
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106. گزینه3 پاسخ صحیح است: اسم مبالغه سایر گزینه ها : خبّاز – فّهامة- رزّاق اسم مبالغه هستند.
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108. گزینه3 پاسخ صحیح است: نَوَّر الّدنیا: دنیا را نورانی کرد  الّدنیا: اسم تفضیل و مفعول
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112. گزینه3 پاسخ صحیح است: املَصانع )مفرد آن مصنع(: اسم مکان و مضاف الیه  مفعول نیست

: اسم تفضیل 113. گزینه 4 پاسخ صحیح است: املدارس )مفرد آن َمدرَسة(: اسم مکان – أَهمِّ

114. گزینه 1 پاسخ صحیح است: دافعِ: دفاع کن )فعل امر(  اسم فاعل نیست

115. گزینه3 پاسخ صحیح است: الزّّوار: اسم فاعل )مفرد آن الزائر(  اسم مبالغه نیست

116. گزینه 2 پاسخ صحیح است: طاُّلب: اسم فاعل و مبتدأ )مفرد آن طالب( – قادرون: اسم فاعل و خرب

117. گزینه 4 پاسخ صحیح است: خیر طریق: بهرتین راه- اسم تفضیل

118. گزینه 4 پاسخ صحیح است: فتّاحة: دربازکن )اسم مبالغه بر ابزار یا وسیله داللت دارد( – اسم مبالغه سایر گزینه ها بر کرثت صفت داللت دارد.

119. گزینه3 پاسخ صحیح است: مطابع: اسم مکان )مفرد آن مطبع(- الحدیثة: صفت مطابع )موصوف(

120. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1_خیر: بهرتین   2_أوسط: میانه ترین یا معتدل ترین   2 اسم تفضیل هستند

121. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال یَعلمها أکرث الّناس: اکرث مردم آن را منی دانند  ال یَعمل: فعل   ها: مفعول    أکرث:  فاعل )اسم تفضیل(

122. گزینه3 پاسخ صحیح است: إسم فاعل: الزّّوار )مفرد آن زائر( – اسم مکان: املشاهد )مفرد آن َمشَهد(-   اسم مفعول: املُقّدسة  اسم مبالغه ندارد

123. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کربی من  أکرب َمن

124. گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- أحَسن : برترین   2- الفضلی: برتر  2 اسم تفضیل هستند

125. گزینه 2 پاسخ صحیح است: َمنِبت: )منشاء یا منبع( اسم مکان- اسم تفضیل ندارد

126. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسعی) تالش می کنم ( و أن أکرم ) که گرامی بدارم (: فعل مضارع هستند

127. گزینه 4 پاسخ صحیح است: املَطبَعة و مدینة: اسم مکان – أکرَب: اسم تفضیل

128. گزینه 1 پاسخ صحیح است: املُنتظَر: اسم مفعول از ثالثی مزید – املُنتِظرین: اسم فاعل از ثالثی مزید

129. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الجبّار ) بسیار مسلط (: اسم مبالغه

130. گزینه3 پاسخ صحیح است: رّش الناس )بدترین مردم(  رّش: اسم تفضیل

131. گزینه 4 پاسخ صحیح است: خیر الطاّلب )بهرتین دانش آموزان(  خیر: اسم تفضیل – اسم مکان ندارد

132. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الطالب: اسم فاعل – اسم مبالغه ندارد

133. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اسم تفضیل: أکرب    صفت: القدیم      اسم مکان: مکتبة    اسم فاعل ندارد

134. گزینه3 پاسخ صحیح است: مدرِّس: اسم فاعل – اسم مفعول ندارد

135. گزینه 2 پاسخ صحیح است: عاّلمة: اسم مبالغه )بر کرثت صفت داللت دارد( – اسم مبالغه سایر گزینه ها بر ابزار یا وسیله داللت دارد

136. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ُمسَند: اسم مفعول از فعل ثالثی مزید از باب إفعال – َمرَجع: اسم مکان

137. گزینه 2 پاسخ صحیح است: املؤمُنون: فاعل و اسم فاعل از فعل ثالثی مزید باب إفعال

138. گزینه 2 پاسخ صحیح است: الجّوال: تلفن )اسم مبالغه بر ابزار یا وسیله داللت دارد( – اسم مبالغه سایر گزینه ها بر کرثت صفت داللت دارند.

م: اسم مفعول از ثالثی مزید باب تفعیل 139. گزینه3 پاسخ صحیح است: ُمقدَّ
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140. گزینه3 پاسخ صحیح است: أعلم: می دانم )فعل مضارع(   أعلم در سایر گزینه ها به معنای داناتر و داناترین ) اسم تفضیل( هستند

: بد َّ 141. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الخیر: خوب ، نیک   الشَّ

142. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أکابر )مفرد آن أکرب(: اسم تفضیل      َمعاِبد )مفرد آن َمعبد(: اسم مکان

143. گزینه 2 پاسخ صحیح است: سیّارة: ماشین )اسم مبالغه بر ابزار و وسیله داللت دارد(  اسم مبالغه سایر گزینه ها بر کرثت صفت داللت دارد

144. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الطاّلب: فاعل و اسم فاعل )مفرد آن طالب(

145. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أعطی )می بخشم یا أعطا می کنم( و أحّب )دوست دارم(: فعل مضارع هستند.

146. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أعلَم: می دانم )فعل مضارع( – املشاکل: اسم فاعل )مفرد آن مشکل(  اسم تفضیل و اسم مکان نیستند.

147. گزینه 2 پاسخ صحیح است: املرأة: زن – النظّار: بینندگان) اسم فاعل و مفرد آن ناظر(  اسم مبالغه نیستند

148. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أحسن التلمیذ: برترین دانش آموز  أحسن: اسم تفضیل

149. گزینه 1 پاسخ صحیح است: املنظار: دوربین یا تلسکوپ  اسم مکان نیست

ابین: بسیار توبه کننده )اسم مبالغه بر کرثت صفت داللت دارد( 150. گزینه3 پاسخ صحیح است: التوَّ
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پاسخنامه کلیدی درس اول و دوم پایة یازدهم 

اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم زمان و مكان ، اسم تفضیل ، اسم مبالغه 
پاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخسوال
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درس سوم  و ششم

1- عّي املعادل للاميض املنفي يف الفارسية:

4( مل یتعلم 3( لن یتعلم  1( ليتعلم    2( التتعلم 

2- عّین ما جاء فيه أسلوب الرشط:

2( من تكلّم يف الصّف عندما درّس املعلّم! له!  1( من رأيت من معلّميك فبجِّ

4( ما الفخر إاّل ملن يتلك الشجاعة! 3( ما من خري تُنفقه إاّل كان الله به عليامً! 

3- عّي حرف الالم جازماً:

2( يخرج أخي األكرب ليطلب الّرزق لنا كّل يوم! 1( اُريد أن أجتهَد كثرياً ألنجح يف الّسباق! 

4( كنُت قد سعيت للرجوع إىل املكتبة لكّني مل أستطع! 3( ليعتمد عىل نفسه أخي الّصغري يف اُمور حياته! 

4- عّین العبارة التي يف املعني یعادل عبارة »ما عرفت أستاذي إال بعد وفاته«

2( مل اعرف أستادي إال بعد وفاته! 1( ال اعرف أستادي اال بعد وفاته! 

4( ما كان عرفت استادي إال بعد وفاته! 3( ما اعرف استادي إال بعد وفاته! 

5- عّي ما ليس فيه أسلوب الرشط:

2( من یُعامل الناَس بالّسوء لينظر إىل عاقبة أمره! 1( من يُحسن إىل الّناس فاللُه يَجزيه عىل أحسانه! 

4( من سار يف طريق العلم الیندم و إن تحّمل املشقة! 3( من يَلتزم بأن يكون عامالً مبا يقول فهو مؤمن! 

6- يف أي عبارة ال يوجد فعل يدل عىل املستقبل؟

2( ال تَستّش الكّذاب فإنّه سوف يُقرّب علیک البعيد! 1( أنت تستسلمني أمام املشاكل دامئاً و هذا سبب فشلک! 

4( إيّن سأسافر إىل مشهد لزيارة ثامن أمئّتنا! 3( ملّا سألتُه عن عزمه فقال إيّن لن أفشل كام كان يحدث يف املايض! 

7- عّي حرف الالم جازماً:

2( التلميذ ليطلب العلم و ال يكسل ليقرب الخري إليه! 1( إعترب بالتجارب لبطول لك عمرك مع الربكة! 

4( ملا غربت الشمس جلست مع جديت ألتكلم معها عن الوقائع! 3( سافر إىل إحدى الجزر االستوائية ليشاهد الحيوانات النادرة!  

8- عیِّن حرف »الم« یختلف عن الباقی فی العبارات:

2( طلبُت املساعدة من اآلخرین ألصل إلی هدفی!1( الطالب یذهب إلی املکتبة لیقرأ کتاباً!

  4( وقفت الحافلة فی املوقف لینزل منها ستة رکّاب!3( الّناس لیتوکّلوا علی الله فی جمیع األوقات!

9- فی أّی عبارة یَختلف حرف الالم: 

2( لِیستَمع الکافروَن إلی الکالم الحّق! 1( بََعَث الله النبّی )ص ( لیهدی الّناَس! 

4( قَرََّر طالب واحد لِیَغیب عن االمتحان! 3( لُِنشارک فی حّل التامرین ، رَجعنا إلی الّصف! 

10- عیِّن »ما« رشطّیًة:

2( ما أجمل قولک ألنّه حّق و مقبول! 1( )ما من دابّة فی األرض و ال طائر یطیر بجناحیه إال اُمم أمثالکم( 

4( )و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله( 3( ما اقرتبت الطفلة من النار لتحفظ نفسها من الحریق! 



قواعد

599

درس سوم  و ششم

1- عّي املعادل للاميض املنفي يف الفارسية:

4( مل یتعلم 3( لن یتعلم  1( ليتعلم    2( التتعلم 

2- عّین ما جاء فيه أسلوب الرشط:

2( من تكلّم يف الصّف عندما درّس املعلّم! له!  1( من رأيت من معلّميك فبجِّ

4( ما الفخر إاّل ملن يتلك الشجاعة! 3( ما من خري تُنفقه إاّل كان الله به عليامً! 

3- عّي حرف الالم جازماً:

2( يخرج أخي األكرب ليطلب الّرزق لنا كّل يوم! 1( اُريد أن أجتهَد كثرياً ألنجح يف الّسباق! 

4( كنُت قد سعيت للرجوع إىل املكتبة لكّني مل أستطع! 3( ليعتمد عىل نفسه أخي الّصغري يف اُمور حياته! 

4- عّین العبارة التي يف املعني یعادل عبارة »ما عرفت أستاذي إال بعد وفاته«

2( مل اعرف أستادي إال بعد وفاته! 1( ال اعرف أستادي اال بعد وفاته! 

4( ما كان عرفت استادي إال بعد وفاته! 3( ما اعرف استادي إال بعد وفاته! 

5- عّي ما ليس فيه أسلوب الرشط:

2( من یُعامل الناَس بالّسوء لينظر إىل عاقبة أمره! 1( من يُحسن إىل الّناس فاللُه يَجزيه عىل أحسانه! 

4( من سار يف طريق العلم الیندم و إن تحّمل املشقة! 3( من يَلتزم بأن يكون عامالً مبا يقول فهو مؤمن! 

6- يف أي عبارة ال يوجد فعل يدل عىل املستقبل؟

2( ال تَستّش الكّذاب فإنّه سوف يُقرّب علیک البعيد! 1( أنت تستسلمني أمام املشاكل دامئاً و هذا سبب فشلک! 

4( إيّن سأسافر إىل مشهد لزيارة ثامن أمئّتنا! 3( ملّا سألتُه عن عزمه فقال إيّن لن أفشل كام كان يحدث يف املايض! 

7- عّي حرف الالم جازماً:

2( التلميذ ليطلب العلم و ال يكسل ليقرب الخري إليه! 1( إعترب بالتجارب لبطول لك عمرك مع الربكة! 

4( ملا غربت الشمس جلست مع جديت ألتكلم معها عن الوقائع! 3( سافر إىل إحدى الجزر االستوائية ليشاهد الحيوانات النادرة!  

8- عیِّن حرف »الم« یختلف عن الباقی فی العبارات:

2( طلبُت املساعدة من اآلخرین ألصل إلی هدفی!1( الطالب یذهب إلی املکتبة لیقرأ کتاباً!

  4( وقفت الحافلة فی املوقف لینزل منها ستة رکّاب!3( الّناس لیتوکّلوا علی الله فی جمیع األوقات!

9- فی أّی عبارة یَختلف حرف الالم: 

2( لِیستَمع الکافروَن إلی الکالم الحّق! 1( بََعَث الله النبّی )ص ( لیهدی الّناَس! 

4( قَرََّر طالب واحد لِیَغیب عن االمتحان! 3( لُِنشارک فی حّل التامرین ، رَجعنا إلی الّصف! 

10- عیِّن »ما« رشطّیًة:

2( ما أجمل قولک ألنّه حّق و مقبول! 1( )ما من دابّة فی األرض و ال طائر یطیر بجناحیه إال اُمم أمثالکم( 

4( )و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله( 3( ما اقرتبت الطفلة من النار لتحفظ نفسها من الحریق! 
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11- عّي حرف الالم الجازمة :

2( أرسل الله األنبياء لتؤمنوا به و برسوله! 1( ليعتمد املؤمن عىل نفسه و ال يُحاك اآلخرين! 

4( ال تنو بيع املحاصيل لتزداد ثروتک! 3( اُسافر إىل ذلك البلد ألفتّش عن موضوع مهّم! 

12- يف أي عبارة ال یوجد الفعل املستقبل؟

2( من هرب من الواقع فسوف تقع يف الّصعوبات! 1( وصَف الطّبيُب أدويًة ألتناول قبل الطّعاِم! 

4( أجتهُد كثرياً ألنجح يف مباراٍة ستَنعِقُد غداً! 3( لن يوافَق االستاُذ أن يُؤّجل اإلمتحان للطاّلب! 

13- عّي »ما« رشطية:

2( ما ِمن طائِر إاّل وله جناحان يطري بهام! 1( ما أظلَم اإلنسان يف حياته للّضعفاء! 

4( ما تعمل من خري يف الّدنيا تجد مثرته يف اآلخرة! 3( ما عندي وصفٌة كتب الطّبيُب فيها األدوية الاّلزمة يل! 

14- عّي العبارة التي ليس فيها معادل للمضارع االلتزامي:

2( الجاهل يُعارِض املتكلم قبل أن يسمَع الكالم! 1( لن أنىس ما فعله والداي يف صغري! 

4( ذهبت إىل املكتبة ليك تقرأ الدرس! 3( )لن تنالوا الربَّ حتّى تُنفقوا ماّم تُحبّون(! 

15- عّي الالم يختلف عن البقية:

2( لنكلّم الناس عىل قدر عقولهم! 1( قال الصيديّل: لرياجع صديقك الطبيب! 

4( لتتقّدم يف مهنتها ذهبت إىل مدينة بعيدة! 3( ليحكم القايض بني الخصمني عىل أساس العدل! 

16- عّین فعالً يرتجم عىل شكل املضارع اإللتزامي:

2( أليوم أذهب عند جّديت الحنون لعيادتها ألنّها مريضة! 1( نجتمع حول األستاذ لفهم موضوعات مهمة يف حياتنا! 

4( سخر الله الكائنات لإلنسان يف الطبيعة لينتفع بها يف حياته! 3( يستفيد الشباب من نصائح الكبار الكتساب التجارب القيمة!   

17- عي الخطأ يف نفي الفعل:

2( يُحاول يف الحياة = ال يُحاول يف الحياة! 1( أنفقُت من مايل = ما أنفقُت من مالی! 

4( سأكتب الرسالة = ألن ال أكتب الرسالة! 3( اُكتْب هذه العبارة = ال تَكتْب هذه العبارة! 

18- عّي ما فيه الّنهي عن القيام بالعمل :

2( ال حيلة لنا إاّل التمّسك بالعمل و االلتزام بالعهود! 1( ال نجاح و ال فوز ملن يُريدهام بال جهد و عمل! 

4( ال تَغرتّوا مبا لديكم، فرمّبا يزول يف لحظة! 3( ال تَبلغون بأقوالكم آمالَكم، فإّن الهّمة دواؤكم! 

19- عّین ما فيه طلٌب للقياِم بالعمل:  

2( أجتهُد كثرياً ألنجَح يف أعامل اليوميّة! 1( لِرضايِة أيب عملُت ما يطلُب مّني! 

4( ال يَُشّجُعني أحٌد ألداِء األعامِل الَحسنة! 3( أِلذكْر ُمعلّمتي الّتي حاولَت لنجاحي! 

20- عّین ما ليس فيه فعل يف معنى املضارع اإللتزامی:

2( يَُفتُِّش الطالُب عن معجٍم يُساِعُده يف فَهِم النصوص! ُم يف دروسه جداً!  1( إنَّ التلميذ الضعيف مَع مرور األيّام يَتََقدَّ

يّارة بدقٍَّة! 4( يُعاِهُد صدیقی أرشتَُه بأْن يسوَق السَّ 3( تَجتَِهُد الطالبُة كثرياً يف دروسها کي تبلَغ هدفها يف الحياة! 
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21- عّین ما ليس فيه أداة الرشط و فعله و جوابه:

2( إذا َهربنا من الحقيقة فشلْنا يف الحياة! 1( إْن ال تَصرِبي عىل َمرارة الّدنيا ال تَذوقي َحالوة عاقبِتها! 

يارة الّتي اشرتاها أبوك يوَم الثالثاِء! 4( ما نوُع السَّ نيا و اآلخرة!  3( مْن ساَعَد املظلومنَي يف حياته ساعدُه اللُه يف الدُّ

22- عّي »حّتى« يختلف عن الباقي:

2( أنفق جميع أمواله قبل وفاته حتّى ألبسته! 1( ليُحاول الطاّلب حتّى يأخذوا حقهم! 

4( يجب علينا اإلعتامد عىل أنفسنا حتّى نصل إىل أهدافنا! 3( إنَّ أيب ساعدين حتّى أعمل كل واجبايت! 

23- أي عبارة ال ترتجم »املضارع اإللتزامي«؟

2( يسعى كثري من األطباء حتّى يَكتِشفوا طرقاً جديدًة للمعالجاِت! 1( ممن نتعلَُّم اللغة العربيّة لِنفهم لغًة عامليًّة! 

4( اُفَتَُّش عن طالٍب يُساِعُدين يف أداء واجبايت الّدراسيّة! هر درساً مل يَُعلّمني أحد طول حيايت !  3( علّمني الدَّ

24- عّي ما الیرتجُم فيه الفعل إىل املضارع اإللتزامّی:

2( ِمن أخالِق الجاهِل اإلجابُة قبَل أن يسمَع! 1( ) ما تَفعلوا ِمن خريٍ فإنَّ اللَه به عليٌم(! 

4( التاّلميُذ لَن يَذَهبوا إىل املدرسة ألنَّ الجوَّ ُملوٌَّث! 3( ) لكيال تَحزَنوا عىل ما فاتَكم (! 

25- ما هو الخطأ عن نوع »الم« و »ال« فی األجوبة الّتالیة علی ترتیب :

2( فلیَعبُد الّناس الله و ال یُشکوا بِه! ) جازمة – ناهیة ( 1( ال أتَکلُّم أثناء تدریس املعلّم لیَفهم الطاّلب الّدرس! ) نافیة – ناصبة ( 

4( إلخی َجّوٌل ال یُعطیه الی أحٍد! ) جارّة – نافیة ( 3( ألجتنب الَشّ ال اُجالس األرشار ! ) جازمة – ناهیة ( 

26- عّین العبارة الرشطّیة:

2( من املؤمنین من یرّجحون اآلخرین علی أنفسهم!1( ما تعمل من الخیر ترجع نتیجته إلیک یوماً ما!

4( ما اسم الکتاب الّذی تحّدثت عنه فی الصّف!3( من یغفر الذنوب جمیعاً إال الله فهو الغّفار الرحیم!

 27- عّین مضارعاً ليس ُمعادالً لإللتزامّي الفاريّس:  

2( حاولُت أن أترَك التَّكاُسَل مبُساَعدِة أيب! 1( مل يرتِك املِسلم واجباتِه اإللهيّة أبداً! 

نوِب ألنَّها تُبِعُدنا ِمن الله! 4( لَنجتنْب ِمن الذُّ اَط املستقيَم!  3( بُِعَث النَّبيُّ لِيُبنّيَ لَنا الرصِّ

28- عّین أسلوب الرشط:

2( من أنشَد هذه األشعار الجميلة حول املعلم! 1( ما قال ذلك العامل الجليل كتبُت يف دفرتي ألستفيَد به يف آتی! 

4( من سلّمُت عليه يف شارع ولیعرص زمييل يف املدرسة! 3( ما قام الطالب املشاغب حني دخل املعلم الصف! 

29- عّین جواب الرشط جملة اسمّیة:

2( من جاء بالحسنة و ما کان فی قلبه أثر من النفاق فله عش أمثالها! 1( من ینفق أمواله فی سبیل الله و هو مؤمن یغفر الله ذنوبه! 

4( إذا کانت لک فکرة رائعة عن ذاک املوضوع فاطرحها فی الجلسة! 3( إذا کان اثنان یتناجیان فال تدخل بینهام فهو عمل قبیح! 

30- عّي »الم« األمر:

2( ذهب األطفال إىل الحديقة لِيلعبوا فيها! 1( إنّنا لِنتعلّم من والدنا درس الحياة فهو أعلم مّنا! 

4( لصديقي شهادة يف الحاسوب فيساعدين يف مسائله! 3( إّن الله خلق لَنا نعامً كثرية فعلينا أن نشكره دامئاً! 
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21- عّین ما ليس فيه أداة الرشط و فعله و جوابه:

2( إذا َهربنا من الحقيقة فشلْنا يف الحياة! 1( إْن ال تَصرِبي عىل َمرارة الّدنيا ال تَذوقي َحالوة عاقبِتها! 

يارة الّتي اشرتاها أبوك يوَم الثالثاِء! 4( ما نوُع السَّ نيا و اآلخرة!  3( مْن ساَعَد املظلومنَي يف حياته ساعدُه اللُه يف الدُّ

22- عّي »حّتى« يختلف عن الباقي:

2( أنفق جميع أمواله قبل وفاته حتّى ألبسته! 1( ليُحاول الطاّلب حتّى يأخذوا حقهم! 

4( يجب علينا اإلعتامد عىل أنفسنا حتّى نصل إىل أهدافنا! 3( إنَّ أيب ساعدين حتّى أعمل كل واجبايت! 

23- أي عبارة ال ترتجم »املضارع اإللتزامي«؟

2( يسعى كثري من األطباء حتّى يَكتِشفوا طرقاً جديدًة للمعالجاِت! 1( ممن نتعلَُّم اللغة العربيّة لِنفهم لغًة عامليًّة! 

4( اُفَتَُّش عن طالٍب يُساِعُدين يف أداء واجبايت الّدراسيّة! هر درساً مل يَُعلّمني أحد طول حيايت !  3( علّمني الدَّ

24- عّي ما الیرتجُم فيه الفعل إىل املضارع اإللتزامّی:

2( ِمن أخالِق الجاهِل اإلجابُة قبَل أن يسمَع! 1( ) ما تَفعلوا ِمن خريٍ فإنَّ اللَه به عليٌم(! 

4( التاّلميُذ لَن يَذَهبوا إىل املدرسة ألنَّ الجوَّ ُملوٌَّث! 3( ) لكيال تَحزَنوا عىل ما فاتَكم (! 

25- ما هو الخطأ عن نوع »الم« و »ال« فی األجوبة الّتالیة علی ترتیب :

2( فلیَعبُد الّناس الله و ال یُشکوا بِه! ) جازمة – ناهیة ( 1( ال أتَکلُّم أثناء تدریس املعلّم لیَفهم الطاّلب الّدرس! ) نافیة – ناصبة ( 

4( إلخی َجّوٌل ال یُعطیه الی أحٍد! ) جارّة – نافیة ( 3( ألجتنب الَشّ ال اُجالس األرشار ! ) جازمة – ناهیة ( 

26- عّین العبارة الرشطّیة:

2( من املؤمنین من یرّجحون اآلخرین علی أنفسهم!1( ما تعمل من الخیر ترجع نتیجته إلیک یوماً ما!

4( ما اسم الکتاب الّذی تحّدثت عنه فی الصّف!3( من یغفر الذنوب جمیعاً إال الله فهو الغّفار الرحیم!

 27- عّین مضارعاً ليس ُمعادالً لإللتزامّي الفاريّس:  

2( حاولُت أن أترَك التَّكاُسَل مبُساَعدِة أيب! 1( مل يرتِك املِسلم واجباتِه اإللهيّة أبداً! 

نوِب ألنَّها تُبِعُدنا ِمن الله! 4( لَنجتنْب ِمن الذُّ اَط املستقيَم!  3( بُِعَث النَّبيُّ لِيُبنّيَ لَنا الرصِّ

28- عّین أسلوب الرشط:

2( من أنشَد هذه األشعار الجميلة حول املعلم! 1( ما قال ذلك العامل الجليل كتبُت يف دفرتي ألستفيَد به يف آتی! 

4( من سلّمُت عليه يف شارع ولیعرص زمييل يف املدرسة! 3( ما قام الطالب املشاغب حني دخل املعلم الصف! 

29- عّین جواب الرشط جملة اسمّیة:

2( من جاء بالحسنة و ما کان فی قلبه أثر من النفاق فله عش أمثالها! 1( من ینفق أمواله فی سبیل الله و هو مؤمن یغفر الله ذنوبه! 

4( إذا کانت لک فکرة رائعة عن ذاک املوضوع فاطرحها فی الجلسة! 3( إذا کان اثنان یتناجیان فال تدخل بینهام فهو عمل قبیح! 

30- عّي »الم« األمر:

2( ذهب األطفال إىل الحديقة لِيلعبوا فيها! 1( إنّنا لِنتعلّم من والدنا درس الحياة فهو أعلم مّنا! 

4( لصديقي شهادة يف الحاسوب فيساعدين يف مسائله! 3( إّن الله خلق لَنا نعامً كثرية فعلينا أن نشكره دامئاً! 
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31- عّین جواب الرشط ماضياً :

2( إذا قدرُت عىل عدوك، فاجعْل العفو عنه شرئة! 1( من كَرُثَ كالمه، كَرُثَ خطؤه! 

4( أعلُم الناِس، من َجَمَع علم الناِس إىل علمه! 3( إن استمع التلميذ إىل كالم املعلم، يَتعلّْم دروسه! 

32- عیِّن الصحیح عن أسلوب الرشط )حسب الرتجمة و القواعد(:

2( ما تعمل الیوم من األعامل ترجع نتیجتها إلی نفسک! 1( من تتوکّلوا علی الله فی أمورکم فال تصبحوا مأیوسین! 

4( من تنفق من خیر فإّن ربّک به علیم! 3( ما علّم علامً فله أجر من عمل به! 

33- عّي »ال« الناهية: 

2( ال يَتَقّدم الطالب املتكاسل يف أموره الدراسيّة أبداً! 1( ال تجالِس يف حياتك إاّل العقالء و الحكامء! 

4( إّن املؤمنات ال يسمحن ألوالدهّن أن يعارشوا مع األرشار! 3( أال يريد هؤالء األطفال أن يذهبوا إىل الحديقة لللعب؟ 

34- عّي ما يعادل املستقبل املنفّي يف الفاريّس:  

2( إنّنا لَن نَستَسلَِم أمام األعداء ألّن توكُّلنا عىل الله! 1( ستفهم البالُد العربيُة أّن أمريكا ما كانت صديقتها عىل َمدى التاريخ! 

4( ترى أنَّ جسمك ال يبقى قويّاً و إنّک ال تعيش يف الحياة مخلّداً! يث الّناَس بكل ما سمعِت به لعلّه مل يكن حّقاً!  3( سوف ال تَُحدِّ

35. عّي »الالم« الّتي ما أوجدت معنى املضارع اإللتزامّي: 

2( لن نرتک الّدراسة لنصَل إىل أهدافنا العاليّة! 1( يُحاوُل العلامُء ملعرفِة التي يبعدنا عن الّضاللة! 

4( إنّه يطلب الكرامة ليذوَق منها كأساً! 3( تَجتهُد الطالبُة كثرياً يف دروسها لتبلَغ هدفها يف الحياة! 

36- عّین جواب الرّشط ماضياً:

2( ما فََعلنّت اليوم من الخريات تَجدن مثرها غداً! 1( إن فَِهمَن حقيقة املوضوع تَوكَّلن عىل ربّهّن! 

4( إن أنَجَح يف هديف هذا اُنِفق بعض أموايل شاكراً! 3( من َسّجل هدفني فهو َذهب إىل الّنهايّئ! 

37- عّي حرف »الاّلم« يختلف عن الباقي:

2( من يُساعدين الُكّمل هذا الكتاب يف هذه الّسنة! 1( َعلينا أن نُحاول لَننجح يف اُمورنا! 

4( راَجعُت الّصيدليّة ألشرتي الحبوب بدون َوصفة! 3( ُسّمي أخي مهندساً حاذقاً لكرثة علمه! 

38- عیَّن فعالً ال یتغّیر ظاهره فی اُسلوب الرشط:

2( علیکّن أن تزرعن بذور الصداقه بین أهالی مدینتکّن! 1( من املقّرر أن نرجع إلی البیت قبل الساعه التاسعه! 

4( التلمیذتان تحاوالن لصنع غد مضیء ألنفسهام! 3( الجاهل یعارض املوضوع قبل الفهم الدقیق من الکالم! 

39- عیِّن »ما« یَختلُف َعِن الباقی:

2( ما انفقوا فی سبیل الله یَْعلْمُه اللُه!1( ما اَنَفقوا اموالهم ألنهم یحبونها!

4( ما تُنفقوا فی سبیله فهو یری!3( ما انفقَت ِمن اموالک تجد عندالله ثوابَها!

40- عّین فعل الرشط و جوابه مزيداً ثالثياً:

2( من يَتََفکَّر يف َخلِق الله یُشاِهد قدرة الله! موا ألنفسكم من خريٍ تَِجدوه عند الله (!  1( ) ما تُقدِّ

4( إذا اجتََهدَت يف أمورك نََجحَت فيها!  ! 3( إْن تُحاِولَن كثرياً تَِصلَن إىل أهداِفُکنَّ
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41- عّي الخطأ يف صيغة املضارع:

2( تكلّمُت مع أصدقايئ ليعلموا كيف ُيكن لهم أن ينجحوا يف برامجهم! 1( رأيُت زُماليئ مأيوسنَي فقلت لهم ال تَيأسوَن من رحمة الله! 

4( إنّهّن خرجن من دارهّن کي يذهنب إىل املدرسة و أننّت مل تخرجن حتّى اآلن! 3( إنّهم َخرجوا من دارهم ليَذهبوا إىل املدرسة و أنتم مل تخرجوا حتّى اآلن! 

42- عیَّن »الالم« تدّل علی األمر )حسب الرتجمه(:

2( لننتخب فرعنا الجامعٌی بدقّة لکی ال نندم فی املستقبل! 1( لنجتنب رّش األعامل حاولنا کثیراً فنجحنا!  

4( لتعلّم لغة جدیدة تساعدنا املامرسة أکرث من کّل شیء! 3( لنهتدی إلی الطریق الصواب یجب أن نطیع أوامر الله! 

43- عي »ال« تختلف عن الباقي: 

2( ال تَدُخلَن املُخترَبَ اآلن ألّن فيه مواّد ُمحرتقة! 1( ال تَحرّم نفسك عن الطّيباِت الّتي أنزل الله لك! 

4( الّذي ال يعمل بجدٍّ لن ير الّنجاح يف حياته! 3( ال تَحزن مبصيبة قد وصلت إليك! 

44- عّي » َمن « ما جاءت للرشط:

َّ و يَتََوقَُّع الخري أجهُل النَّاس!  2( من يفعُل الشَّ 1( من لَم يَتُْب فأولئك هم الظّاملون! 

ٌّ من البهائِِم! 4( من َغلَبْت شهَوتُُه َعقلُه، فهو رشَّ َب نَفَسه!  3( من ساَء ُخلُقه َعذَّ

45- عّي ما ليس فيه املضارع املجزوم:

2( هؤالء الطاّلب لَم يقرّصوا يف أداء الواجبات! 1( ال تقّربوا من سوء الظّّن ألنّه يوقعكم يف الخطأ! 

4( ألبتعد عن الكذب حتّى يعتمد الناّس عىّل! 3( لِتنجح يف عملك يجب أْن تجتهد أكرث فأكرث! 

46- عّي ما ليس أسلوب الرشط :

ُل هدفاً يف ُمباراِة كرة القدم! 2( سيذَهُب إىل النَّهاىّئ من يُسجِّ 1( ) من يَتَوَكَّل عىَل الله فَهو حسبُُه (! 

4( إْن صربَت حصلَت عىل النَّجاح يف حياتَك! 3( ما فََعلَت من الخرياِت َوَجدتها ذخريًة آلِخرَتَك! 

47- عّي »الم« يختلف اآلخرين يف املعنى:

2( أرَسع أخي إىل الطّفل لِينرصه قبل التّصاُدم! 1( كانت أختي تشرتي حقيبة للّسفر! 

4( لهّن إشرتيُت هذه الفساتني الجميلة! 3( عليكم أن تجتهدوا لِتهذيب الّنفس كثرياً! 

48- عّین »من« الرشطّية: 

2( َمْن ال يَستمع إىل كالم املعلّم جيداً يَرُسب! 1( َمْن يُساِعدَك َعىل كتابة إنشائَك و يقرأ! 

4( ِمن أَحبِّ عباد الله َمْن نَفَع عباده! 3( َمْن يُعلِّم علم الدين و يعمل به! 

49- عّي ما يختلف يف جواب الرشط:

2( و َمْن مل يتُْب فأولئَك ُهم الظّاملون! 1( و َمْن يَتوكَّْل عىل الله فهو حسبه! 

4( مْن يُفکِّْر قبَل الكالِم يَسلَْم من الخطأ! 3( َمْن َعلََّم علامً فَلَُه أجُر من َعِمَل به! 

50- عّین »ما« الرشطّية:

2( ما فعلت يعلمه الله! 1( ما اقرتب الطفل من الّنار ليحفظ نفسه! 

4( ما هذا الدخان الذي نشاهده فوق الجبل! 3( إفعل ما تحّب من الخريات! 



قواعد

603

41- عّي الخطأ يف صيغة املضارع:

2( تكلّمُت مع أصدقايئ ليعلموا كيف ُيكن لهم أن ينجحوا يف برامجهم! 1( رأيُت زُماليئ مأيوسنَي فقلت لهم ال تَيأسوَن من رحمة الله! 

4( إنّهّن خرجن من دارهّن کي يذهنب إىل املدرسة و أننّت مل تخرجن حتّى اآلن! 3( إنّهم َخرجوا من دارهم ليَذهبوا إىل املدرسة و أنتم مل تخرجوا حتّى اآلن! 

42- عیَّن »الالم« تدّل علی األمر )حسب الرتجمه(:

2( لننتخب فرعنا الجامعٌی بدقّة لکی ال نندم فی املستقبل! 1( لنجتنب رّش األعامل حاولنا کثیراً فنجحنا!  

4( لتعلّم لغة جدیدة تساعدنا املامرسة أکرث من کّل شیء! 3( لنهتدی إلی الطریق الصواب یجب أن نطیع أوامر الله! 

43- عي »ال« تختلف عن الباقي: 

2( ال تَدُخلَن املُخترَبَ اآلن ألّن فيه مواّد ُمحرتقة! 1( ال تَحرّم نفسك عن الطّيباِت الّتي أنزل الله لك! 

4( الّذي ال يعمل بجدٍّ لن ير الّنجاح يف حياته! 3( ال تَحزن مبصيبة قد وصلت إليك! 

44- عّي » َمن « ما جاءت للرشط:

َّ و يَتََوقَُّع الخري أجهُل النَّاس!  2( من يفعُل الشَّ 1( من لَم يَتُْب فأولئك هم الظّاملون! 

ٌّ من البهائِِم! 4( من َغلَبْت شهَوتُُه َعقلُه، فهو رشَّ َب نَفَسه!  3( من ساَء ُخلُقه َعذَّ

45- عّي ما ليس فيه املضارع املجزوم:

2( هؤالء الطاّلب لَم يقرّصوا يف أداء الواجبات! 1( ال تقّربوا من سوء الظّّن ألنّه يوقعكم يف الخطأ! 

4( ألبتعد عن الكذب حتّى يعتمد الناّس عىّل! 3( لِتنجح يف عملك يجب أْن تجتهد أكرث فأكرث! 

46- عّي ما ليس أسلوب الرشط :

ُل هدفاً يف ُمباراِة كرة القدم! 2( سيذَهُب إىل النَّهاىّئ من يُسجِّ 1( ) من يَتَوَكَّل عىَل الله فَهو حسبُُه (! 

4( إْن صربَت حصلَت عىل النَّجاح يف حياتَك! 3( ما فََعلَت من الخرياِت َوَجدتها ذخريًة آلِخرَتَك! 

47- عّي »الم« يختلف اآلخرين يف املعنى:

2( أرَسع أخي إىل الطّفل لِينرصه قبل التّصاُدم! 1( كانت أختي تشرتي حقيبة للّسفر! 

4( لهّن إشرتيُت هذه الفساتني الجميلة! 3( عليكم أن تجتهدوا لِتهذيب الّنفس كثرياً! 

48- عّین »من« الرشطّية: 

2( َمْن ال يَستمع إىل كالم املعلّم جيداً يَرُسب! 1( َمْن يُساِعدَك َعىل كتابة إنشائَك و يقرأ! 

4( ِمن أَحبِّ عباد الله َمْن نَفَع عباده! 3( َمْن يُعلِّم علم الدين و يعمل به! 

49- عّي ما يختلف يف جواب الرشط:

2( و َمْن مل يتُْب فأولئَك ُهم الظّاملون! 1( و َمْن يَتوكَّْل عىل الله فهو حسبه! 

4( مْن يُفکِّْر قبَل الكالِم يَسلَْم من الخطأ! 3( َمْن َعلََّم علامً فَلَُه أجُر من َعِمَل به! 

50- عّین »ما« الرشطّية:

2( ما فعلت يعلمه الله! 1( ما اقرتب الطفل من الّنار ليحفظ نفسه! 

4( ما هذا الدخان الذي نشاهده فوق الجبل! 3( إفعل ما تحّب من الخريات! 



عربی جامع کنکور انسانی

604

51- عّین حرف الالم یختلف عن الباقی : 

2( لِنتجّنب مشاورة کل مشفق جاهل! 1( أِلجعل الجهد نُصب أعیُنی حتّی أصَل الی هدفی! 

4( أِلبعد نَفسی عن الَغَضب ، حاولُت کثیراً!  3( لِیعلم اإلنسان أّن العقل السلیم مصلح لِکّل األمور! 

52- عیَّن حرف »الالم« یتضُمن معنی »االمتالک«:

2( ال تحزن فی أیّام الشّده فإّن الدهر یوم لک و یوم علیک! 1( لنعبد الرّب الّذی ال إله غیره و هو الغنی الحمید!  

4( لکٌل ذنب توبه إاّل سوء الخلق فالتزموا باألخالق الحسنه! 3( للتقّدم فی أُمورک یجب أاّل تیأس عند الفشل! 

53- عّي عبارة جاء فيها ثالثة من أنواع معاين الالم:

2( إنَّ اإلمتحانات تساعُد الطاّلب لِتََعلُِّم دروسهم فليَعلَموا ذلَك لِتَنَجحوا! 1( )فليعبدوا ربَّ هذا البيت الّذي أطعَمهم من جوٍع و آمَنهم من خوٍف( 

4( تََكلَّمُت مع صديقي ليَعلم كيف ُيِكُن له أن ينجَح يف املسابقة! 3( و نادى أصحابَُه لُِمساعدته فأرسَع أصحابُُه إليه لِيُنِقذوُه! 

54- عیَّن »مل« تدّل علی االستفهام )حسب الرتجمه و القواعد(:

2( الطاّلب املجتهدون مل یقرّصوا فی أداء الواجبات! 1( مل تقولوا الحقیقه للمدیر عندما تبیّن األمر لکم! 

4( مل یسمع أحد حتّی اآلن شیئاً عن زمان انعقاد الجلسة! 3( مل تدّخلت فی موضوع یعرّضک للتهم!  

55- عّي ما فيه طلٌب للقيام بالعمل:

2( قاموا ليذهبوا إىل املدرسة! 1( ليذهبوا إىل املدرسة! 

4( هم اجتمعوا للّذهاب إىل املدرسة قبل فوات الفرصة! 3( لهم إما للّذهاب إىل املدرسة و إّما البقاء فيها! 

56- عّي »الم« األمر:

2( املُسلموَن لیَتَّحدوا حتّى يغلبوا عىل أعداءهم!  1( عىل املُتعلِّمنَي أن يَدرُسوا لینجحوا يف حياتِهم! 

4( لِتَجلب رضايَة والدیَک حاِوْل كثرياً! 3( مل يُخلِق الّناس من قوٍم واحٍد لتعارفوا أنفسهم! 

57- عي ما فيه طلٌب للقيام بالعمل:

2( أِلذكر معلّمتي الّتي حاولت لنجاحي! 1( لِرضايِة أيب عملُت ما يطلُب مّني! 

4( ال يَُشّجُعني أحٌد ألداء األعامِل الحسنِة! 3( أجتهُد كثرياً ألنجَح يف أعاميل اليوميّة! 

58- عیِّن العبارة الّتی لها معنی املضارع:

2( ملّا رأیتُه حزیناً ذهبت إلیه. 1( تَقّدم الطالب فی دروسه بشکله ملحوظ. 

4( إن تواضعت ملعلّمک کرّمت نفسک. 3( عندما درّس املعلّم استمع التالمیذ إلی کالمه. 

59- عّین ما فیه املعادُل للمضارع االلتزامی الفارسی:

2( أخَذ املُزارُع یُفکِّر:  ملاذا ازداَد عدُد ِفرئان الحقل ازدیاداً کبیراً! 1(  ذاَت یوم الَحَظ املُزارُع أنَّ عدد أفراِخ الطُّیور یَنقُص تدریجیّاً! 

4( أیُّها الفاّلح، أ تأمُل أن تَعیَش حتّی تأکَل ِمن مثر فسیلِة الجوِز! 3( بَعد ُشهور شاهَد املُزارُع أّن الخرضاوات باملزرعة تَتعرَُّض لألَکل و التَّلَف! 

60- عّین العبارة الّتی لیس فیها اُسلوب الرشط:

2( ما اشرتیُت ِمن سوِق الکتب خیُر ُمساعٍد لی فی العربیّة! 1( هِذِه الَحیَُّة تِقُف کَالَعصا فَإذا َوقََف طیُر َعلَیها تَصیُدُه. 

4( من قرأ دروسه طول الّسنة ما تعَب لیلة االمتحان! 3( َمن َغلَبَت َشهَوتُُه َعقلَُه فَُهَو رَشُّ ِمَن البَهائِِم. 
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61- عّي ما ليس فيه أسلوب الرشط:

له تبجيالً! 2( من رأيَت من األصدقاء يدعوك إىل الخري فبَجِّ 1( من ال يَتدّخل يف موضوٍع ال يرتبط به يعمل عمالً عقالنيّاً! 

َم مكارم األخالق هو النبّي األكرم! 4( من بُعث ليُتمِّ د نفسه عن الخطأ!  3( من مل يقْل كَل ما علم فهو يُبعِّ

62- عیِّن عبارًة جاء فیها املعادل للمضارع اإللتزامّی:

2( لَِم ال نعامل الجهالء کأنفسهم! 1( الالعبون کانوا یریدون أن ینترصوا بأیِّ طریٍق! 

4( قد أذَهُب فی بحر قزوین )الخزر( أکرث من اللّعب مع أصدقائی! 3( قال الدکتور ملریضه أنَّ مرضه سیعود فی املستقبل! 

63- عّي ما ليس فيه مضارع مجزوم :

2( عىل اإلنسان أن ال يحايك اآلخرين طول حياته! 1( أيّها الّشباب ؛ ال تتّبعوا ما يُبعدكم عن الحقيقة! 

4( لينزل املطر من الّسامء حتّى تخرَض األرض و تُخرج النبات! 3( إن مل يتّخذ أخوك األسلوب الصحيح يف املطالعة يخرس! 

64- عّین الكلمة املناسبة للفراغ: »هو .................. يف املدرسة أمس« 

3( لن يحرض   4( ليحرض 1( مل يحرض  2( ال يحرض 

65- عّین جواب رشط یختلف  نوعه:

2( إن تتفّکر قبل الکالم تسلم من الخطاء إن شاءالله! 1( إن یرس اإلنسان علی الرصاط املستقیم فهو فائز! 

4( ما تبذل من خیر تَر ثوابه عندالله لنفسک! 3( من تأِت من خیر تجد جزاءه برسعة! 

66- عّین ما یختلف عن الباقی فی الرتجمة :

3( لَن تقوَل   4( حتّی تقوَل 2( لَِکی تقوَل  1( لِتقوَل 

67- عیِّن ما لیس فیه الفعل املستقبل:

2( أنتم سوف تفرحون من العمل الَحسن جّداً.1( َسأصیُر طبییة لخدمة الّناس فی الوطن.

4( َستعرفین أّن مفتاح الّنجاح هو االجتهاد.3( هل سألتم من أنفسکم ما هو تأثیر األلوان علینا؟

68- عّین ما لیس فیه الرّشط:

2( من یُسّجل هدفًا و الَحکم یقبل نَجعلْه يف فریقنا الفائز! 1( من سهر يف سبیل اللّه فهو غیر باک یوم القیامة! 

4( من یزرع شجرة الجوز یعلُم أنّها ال تُثمر إاّل بعد عش سنوات! 3( من استطاع أن یحصل علی مشتّقات الّنفط إکتفی بنفسه! 

69- عّین ما لیس فیه املعادل للمضارع االلتزامّي الفاريّس: 

2( یا أصدقاُء، یَجب أن تکونوا من املتوکّلین حتّی ال تیأسوا! ر الشطيُّ املسافریَن أاّل یقرتبوا من األماکن الخطرة!  1( یُحذِّ

4( یجتمع التاّلمیذ مع معلّمیهم یَومیّاً لِیَتعلّموا العلم! 3( یا أیّها األطفاُل؛ ال تقربوا من هذه الحفرة ألنّها خطرة! 

70- عّي ما فيه الم األمر: 

2( تُطلِق سمكُة السهم قطراِت املاء لتسقط الحشُة! 1( أنار اللُّه قلبَنا بالعلوم الّنافعة لنذكره! 

4( إّن فراَخ » برناكل« لتَسقط و إاّل التتعلّم الطرياَن! 3( َجلسنا أمام التّلفاز لنشاِهد فلامً رائعاً! 

71-  عّي ما فيه الم األمر:  

2( ساعد أصدقاءك ليخرجوا من مشاكلهم بسهولة! ١( عند مشاهدة آثار قدرة اللّه ليخشع القلب! 

٤( ذهب صديقي إىل متجر آخر ليشرتي رسواالً أرخص! 3( يجب عىل اإلنسان كثرٌي من املحاوالت ليُصلح نفسه! 
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61- عّي ما ليس فيه أسلوب الرشط:
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72- عّین جواب الرّشط یختلف نوعه عن الباقي:  

یئة نَُغیِّرها بعد مّدة بسهولة! 2( إن نَندم علی أعاملنا  السَّ 1( إن ترتکوا أداء واجباتکم املدرسیّة تَرسبوا يف نهایة الّسنة! 

4( إن یقطع أحد کالم األخریَن فُهَو قلیل األدب! 3( إن ینم طفٌل صغیٌر يف الغرفة أتکلَّم َهمساً! 

73- عّي ما ليس فيه أسلوب الرّشط

2( من كان أسوًة مناسبة لكم يف الحياة! 1( من َعلَّم إنساناً أنقذه من ظلمة الجهل! 

4( من عمل الرّب و اإلحسان وجد نتيجة ذلك حقاً! 3( من يجالس العقالء يكتسب فضائل كثرية! 

74- عّي معني حرف الّالم يختلف عن الباقي يف فعل »لننتبه«: 

2( تكلَّم أيب معنا لننتبه إىل الخطرات الّتي أمامنا! 1( إن نقصد أن نَسبح يف املاء فلننتبه إىل عمقه! 

4( إّن االمتحانات قريبة فلننتبه إىل فرصنا القليلة! 3( لننتبه حتّى نشاهد جامل الطّبيعة يف كّل يشء! 

75- عّي »ما« رشطّيًة:

2( ما نبتت األشجار الخانقة يف بلدنا ألنّها أشجار إستوائيّة! 1( ما تتعلّمه من العلوم املختلفة تُبّعدك عن الجهالة! 

4( ما من صابر يصرب عىل املشاكل ااّل و هو يحصل عىل الّنجاح! 3( ما وجدَت يف ذلك الكتاب الّذي أثَّر يف نفسك بعد قرائته!   

76- عّي »ما« رشطّيًة ) يف املعني(: 

2( ما أرىض اآلباء واألّمهات إال سعادة أوالدهم! 1( ما تَنتخب من هذه الكتب فهي ُمفيدٌة لك! 

4( ما هو عمُل التّلميذ الّذي ال يَدرس بعد إعالن نتائج االمتحانات! 3( ما من عامل يعمل بعلمه إال وهو يَرى الخرَي يف نتيجة عمله! 

77- عّین »ما« رشطّیة:

٢( ما تقول عنه يف هذا األمر غیر صحیح! ١( ما فعلُت هذا لک حتّی أتوقّع أجره! 

٤( ما تطلب من الخیر لآلخرین فإنّک تری نتیجته! ٣( ما تزرع يف الّدنیا حتّی تری نتیجته يف اآلخرة! 

78- عیِّن »ما« الرّشطیة:

2( ما نوع الرّائحة الّتی انتشت فی تلک الحدیقة! 1(  ما تجمع الحیوانات فی الّصیف تنفعها فی الّشتاء! 

4( ما أنتِظر من األصدقاء ُهو صدق الحدیث! 3( ما عرفنی زمیلی حین َمررُت من جنبه! 

79- عیِّن »من« رشطیة:

2( من صدقک فهو صدیقک ال من صّدقک!1( من یعمل الخیر لآلخرین فال ینتفع به!

4( من شاهدناه أمام باب املدرسة معلّمنا!3( من یستخدم ما یتعلّم فائز فی حیاته!

80- عیِّن فعالً مضارعاً ال یرُتجم التزامیاً:

2( من أراد الدخول فی البحر فلیعرف السباحة!1( قد غیر العرب املفردات الدخیلة لتناسب ألسنتهم!

4( إّن اآلملین بالفوز ال یرتکوا املحاولة املستمرّة له!3( إذا رغبتم فی النجاح فال تیأسوا من األحداث السیّئة!

81- عیِّن ما لیس فیه مضارع یُرتجم التزامّیاً:

2( أرسَل الله أنبیاء کثیرین إلی عباده یرشدونهم إلیه سبیله! 1( ال شّک فی أّن هدفنا هو النجاح فلنحاول له جّداً! 

4( نحرض فی املطار حتّی نشّجع الریاضیّین حین العودة إلی الوطن! 3( فی املستقبل یقوم کّل واحد مّنا بعمل ینتفع املواطنون به! 
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82- عیِّن »َمن« یختلف عن البقّیة:

2( من عرّفنی و تکلّم معی فی الّشارع صدیق أخی! 1(  من َعلّم علامً فله أجٌر کثیٌر عند اللّه! 

4( من مل یقرّص فی أداء واجباته الیوم یصل إلی أهدافه غداً! 3( من اجتهد فی معاش أهله یدخل فی رضوان الله! 

83- عیِّن »الالم« تدّل علی األمر:

2( لتطّلعوا علی تراثنا العلمّی یجب أن تقرؤوا کثیراً! 1( لنتکلّم مع أستاذنا فی املدرسة مل نخرج بعد الصّف! 

4( لنساعد أّمنا فی أعامل البیت ألنها کثیرة جّداً! 3( لتحصال علی ما تریدان علیکام باملحاولة دون الوقفه! 

84- عیِّن الرشط:

2( من الیتکاسل فی أداء واجباته الیوم یصل إلی الّنجاح غداً! 1( من دعاک و تکلّمت معه و أعطاک املفتاح مسؤول عن الفندق! 

4( ما هذه الکتب الّتی أراها فی یدک! 3( ما فکر التلمیذ فی عاقبة أمره فهو ندم فی نهایة الّسنة! 

85- عیِّن »الالم« تدّل علی األمر:

2( املعلّم یهدی الطاّلب إلی الطریق الصواب لیصحبوا ناجحین! 1( إن أردنا أن نَصل إلی الجلسة فی الوقت املعیّن فَلُنرسع! 

4( اِفرح بنجاح صدیقک لرتی رشحاً فی صدرک! 3( هل یُمکن لإلنسان أن ینسی رحمة ربّه فی الحیاة! 

86- عیَّن الاّلم تختلف عن البقّیه )حسب الرتجمه و القواعد(:

٢( الدهُر یومان؛ یوم لنا و یوٌم علینا. ١( لهذا التمساح طریقه غریبه فی تنظیف أسنانه.  

٤( »وما تقّدموا ألنفسکم من خیٍر تجدوه عندالله« ٣( رفع املعلّم صوته لیسمع الطاّلب.  

87- عّین اُسلوب الرّشط:

2( من یُساعد الزمالء فی الدروس یُحبّوه جّداً! 1(  من یُساعد زمیلنا فی تعلّم الدرس الّسابع! 

4( نُکرّم من یُساعد زمیله فی الدرس و الیرَتکه وحیداً! 3( من یُساعد زمالئه فی الدرس محبوب عنده! 

88- عّین جواب الرّشط جملة اسمّیة:

2( من یُشاغب فی الصّف و هو عاملٌ بعمله یرَّض اآلخرین! 1(  من یَمَدح إنساناً بغیر ما فیه فال تَنتظر منه خیراً! 

4( إذا تکلَّم املعلّم فی الصّف فال تَسبقه بالکالم فهو عمل سیّی! 3( ما تزرع من خیر لنفسک و إن کان قلیالً فأنت تَحصد مثرته! 

89- عّین »ما« لیست رشطیة:

2( ما حاولُت کثیراً فال اَنتظر الّنجاح فی املسابقة! 1( ما یُقال فی هذه الّصالة یَسمعه اآلخرون! 

4( ما طالعَت من هذه الکتب فهی مفیدة لک! 3( ما تقم به من األعامل الحسنة تشاِهد نتیجته مستقبالً! 

90- عیِّن عباره یُوجد فیها الفعل املستقبل املنفی:

٢( فقدُت قلمی عند جداٍر فلن أجده! ١( سیخرج مدیر املَصنع عامله الخائن!  

٤( کیف یُمکن الحصول َعلَی ِبناء فی أفضل مکان! ٣( کان الغربیّون یربّون خیر األطباء فی الجامعه!  

91- عّین املضارع املجزوم:

٢( ذهبنا لنقّدم الهدایا ألصدقائنا! ١( ینبغی لکم أن تحاولوا لوحده املسلمین!  

٤( من یحفر برئاً ألخیه یقع فیها! ٣( جاء إلیکم لیتکلّم حول مشاکله املالیّه! 
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82- عیِّن »َمن« یختلف عن البقّیة:
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92- عّین »ما« جازمه: 
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2( یقول لنا االُستاد إنّنا نأمل غداً ُمشقاً لشعبنا فلنحاول لذلک! 1( لنعرف ما حولنا حتّی نتسلّط علی أنفسنا و علی أعاملنا! 

4( تَهیّا املدرسة لإلحتفال الکبیر کام جرت علیه العادة کّل عام! 3( صحبنا أصدقاءنا إلی القاعة الکربی لنشارک فی فرحة العید! 

95- عّین العباره الّتی ماجاء فیها »فعل مضارع مرفوع«:

2( أال تُحبّون أن یغفر الله لکم« 1( »لن تنالوا الرّب حتی تُنفقوا ماّم تُحبّون« 

4( »والله یرزق من یشاء بغیر حساب« 3( »أمر الله املسلمین أن یتعاونوا علی البّؤ و التّقوی«  
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97- عّین فعالً یمکن أن یُرتجم باملاضی أو باملضارع:

2( یا علّی! إن تَُفکّر قبل الکالم تَسلَم من الخطأ! 1( ما تَزَرْع فی الّدنیا تَحُصْده فی اآلخرة یا أخی! 

4( َمن َصرَب َحَصل علی الّنجاح فی حیاته! 3( کان معلّمونا یُدرّسون اللّغة العربیّة جیّداً! 

98- عّین ما فیه أسلوب الرّشط:

2( َمن یُبِعدَک عن الّسیئات فُهو صدیُقَک حّقاً! 1(  »ما یریُد اللُّه لِیَجَعَل علیکم ِمن َحَرٍج!«  

4( ما أَجَمَل الطّبیعَة الّتی َخلََقها اللُّه توازُناً فرََنی نظاماً 3( ألیس من أجاب سؤالی هو طبیٌب قد أَلََّف کُتُباً! 

99- عّین نوع »ما« فی العبارة: »ما کان عندی فأنا أنِفقه فی سبیل الله ولکن ما کان عندی شیٌء ألنِفقه!«

4(نفی – سؤالی3( رشطی – سؤالی2( نفی – رشطی1( رشطی – نفی

100- َعیِّن »َمْن« الرشطیة:

2( لیَس ِمْن أهِل الجنِة َمْن یَخاف الناُس ِمن لِسانِِه!1( اعلُموا أّن َمْن فکر قبل الکالم َسلَِم ِمَن الَخطأ!

4( یا زمالئی! َمْن أهدی إلی هذا الکتاَب حتی أشُکرَه!3( سألتُُه عمن کان یَسوُق السیّارًَة فی ذلَِک الَوقِت!

101- َعیِن الِعبارَة التی الترَُتَْجم إلی املضارع اإللتزامی:

روِس! 2( اإلمتحاناُت تُساعُد الطالَب لِتَعلِّم الدُّ 1( لِنحاول کثیراً لِلُحُصوِل َعلَی األهداِف! 

4( نَبَحُث عَن زَمیٍل یُساِعُدنا فی تَرَجَمة الٌنُصوِص اإلنجلیزیة! 3( طَلََب املَُعلُم ِمنی أن أوزَع أوراَق اإلمتحاِن! 

102- َعّین مضارعاً یرُتَجُم إلی اإللتزامّی الفارسّی:

2( أبحُث َعن دواٍء یُساِعُدنی فی ِعالٍج َمرضی! 1( »أقرأ الکتَب املفیدَه الّتی إشرتیتُها أمس! 

ُعه علی األعامِل الَحَسنِه! 4( أنَصُح َصدیقی دامئاً و اُشجَّ ها!   3( شاَهدُت ِطفلًه تَذَهُب ِبرُسعٍه ِعنَد اُمَّ
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103- عّین ما فیه الرّشط:

2( من یقدر علی حّل القضیّة الّصعبة! 1(   ما ظلمناهم ولکن ظلموا أنفسهم! 

4( من ال یعتقد األمانة فهو رشٌّ من البهائم! 3( ما تزرعون فی مزرعتکم الکبیرة و الخرضة!  

104- عّین عباره لیس فیها فعٌل یعادل املضارع اإللتزامّی:

2( قرأُت کتاباً یهدینی إلی التّعالی و الجَد فی تکالیفی! 1( عسی العرب أن ینطق حول الکلامت الّدخیله طبَق أصلها! 

4( إِلبَعد نفسی عن الغضب حاولُت سنین متامدیه جّداً! 3( إن نحاول یجذب قرب کوروش سیّاحاً من دول العامل!  

ِط الّذی فیه فعٌل مزید ثالثی:  105- عّین جواَب الرشَّ

موا ألنفِسکم ِمن خیٍر تَجدوه عنَد اللِه« 2( َمن ال یَستمع إلی الّدرِس جیّداً یَرسب فی اإلمتحاِن!1( »ما تُقدَّ

4( ما صنَع الُعاّمُل بأیدیهم و انتفَع الّناُس ِبه فهو مفیٌد لنا!3( إن بلغَت ِقمَة أحِد الِجباِل تشاِهد املناظَر الرّائعة!

106- َعّین »من« أو »ما« رشطّیًه: 

ِف لِنتَعلَّم خیٌر لنا حتامً!1( هل تَعلُم: ما تَعَمل ِمن َخیٍر یَعلَمه اللُه! 2( ما یقولُه املعلُّم فی الصَّ

نِه! عه!3( من یُعلّمنا درَس الفیزیاِء و یُساِعدنا فی هذه السَّ 4( من یُعلَّق وساَم اإلجتهاِد علی ُعنِق التِّلمیِذ و یَشجَّ

107- َعّیِن الفعَل الّذی ال یُرتَجُم إلی املضارع اإللتزامّی:

عنی أماَم اآلخریَن!1( )َو یَقوُل الکافُر یا لَیتَنی کُنُت تُراباً( 2( لیَت املعلَّم یُشجِّ

4( حاِولوا کثیراً لعلَّکم تَنجحوَن فی اإلمتحاِن!3( لعلِّ املُدرِّسَة تُعیُِّن التِّلمیذَة املثالیَّة!

108- عّین مضارعاً معادالً لاللتزامی الفارسی:

2( ترجعین إلی البیت ثم متارسین واجباتک! 1(  الشباب یمشون و هم الیشعرون بالتعب! 

4( أکتُب مقالًة تساعد األساتذة فی تعلیم العربیة! 3( رأیت دلفیناً فی البحر یلعب مع األطفال! 

109- َعیِّن فعالً لیس منفّیاً:

2( لِم تَسألُنی َعن الّدروِس الجدیدِة؟! 1( ال أطلُُب الِعزَّة ِمن غیِر اللِّه! 

4( مل یَقبِل املسلموَن ظلَم املُستکربیَن! 3( أمل یُشاِهد اإلنساُن نتیجَة ظُلِمه؟! 

110- عّین »ما« لیست رشطّیة:

2( ما یجمع التلمیذ من العلوم یستعمله یوماً! 1(ما اشرتیت من الّسوق تجعله فی غرفتک! 

4( ما تشاهد فی صورة الکتاب و ترسمه! 3( ما تفعل فی سبیل الخیر یعلمه الله! 

111- عّین عبارة لیس فیها ما یمکن أن یُرتِجم إلی املضارع اإللتزامّی:

2( نعلم أّن تبادُل املفردات ال یُوَجد فی جمیع اللّغات!1( ما فعلت ِمن الخیرات وجدتها ذخیرًة آلخرتک!

4( َسیَهلک َمن لیس له حکیم یُرشده!3( َمن سأل فی صغرة أجاب فی کربه!

جمِة أو القواعِد: حیَح لِلفراغ حسَب الرتَّ 112- عّیِن الصَّ

».................... التالمیُذ إلی الّدرِس بدقٍة و .................... فی أداِء الواجباِت .................... فی اإلمتحاِن!«

2( سوف یستمُع – مل یتکاسلوا – فال ینجحوَن1( لن یَستمَع – سوف یتکاسلوَن – لِینجحوا

4( ال یستمُع – یَتکاسلوَن – فسوف ینجحوَن3( لِیستمع – الیتکاسلوا – حتّی ینجحوا
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113- عّین »الم« یتخلف َعِن الباقی:

2( جهُد النَّملِة کثیُر فلیجعِل االنساُن النَّملَة نصَب أعِینه!1( لِنبتعد َعِن اإلهامِل فی أداِء واجِبنا و نَدرس جیّداً!

ِف لِتعلِّم دروِسِهم و ال یَتکاسلوَن! ِف: لِینظر کلُّ ِمنکم إلی الکتاِب ِبدقٍة!3( یُحاوُل تالمیُذ الصَّ 4( قال املُعلُّم فی الصَّ

114- ما هو املناسب للفراغین؟ »علینا .................... نعلم أنَّ الله سبحانه .................... یُساعد ظاملی العامل!«

4( لَِکی – َمن3( أْن – لَْن2( َمن – لَْم1( إْن – لَْن

115- فی إیِّ عبارٍة جاَء فعُل ال یرُتَجم إلی املضارع؟

2( یا صدیقی العزیز! لَِم تَقوُل ما ال تَفعُل!1( ال أخاُف أن یَعرِفَنی مدیُر املدرسِة!

4( قد أجتَهُد فی ِقراءِة کتاٍب ثُمَّ ال أحصُل علی فائدٍة ِمنه!3( الطالبُة مل تَقدر أن تَستلَم رسالًة عرَب اإلنرتنِت!

116- َعّین فعالً ال یرُتَجم إلی اإللتزامّی الفارسّی:

2( إن نشأ أن نَهتدَی إلی الرّصاِط املستقیِم فَلْنتَّبْع قوانیننا الّدینیّة! هم!  1( لِیستیقظ کلُّ املسلمیَن ِمن نوِم الَغفلِة حتّی یأخذوا حقَّ

4( )فلیعبدوا ربَّ هذا البیِت الّذی أطعَمهم ِمن جوٍع و آمَنهم ِمن خوٍف( 3( علی َحسِب تعالیِمنا الّدینیّة ال یُشِک املسلموَن ِبعبادِة ربِّهم أحداً! 

ط ِمن األفعاِل املزیدِة: 117- َعیِِّن الفعَل الرشَّ

2( ما یَجَمع اإلنساُن ِمن خیٍر یُشاِهد مثرتَه فی النَّهایِة!1( ما شاَهدُت تَقّدماً فی دروسی فحاولُت أکرثَ!
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2( نادانی َصدیقی رَصیِف املُقاِبل أن أشاِهَدُه َولکّنی مل اَلتَِفت إلیِه! ُهم ِمَن الظّالِمیَن!  1( سیَقُف کُلُّ املُسلمیَن أماَم اإلستکباِر حتّی یأُخذوا َحقَّ
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4( »ال تَحزَن إّن الله َمعنا« 3( لَن أَستِش الکاذب ألنَّه لیس صادقاً أبداً! 
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124- عّین ما فیه أدات الرّشط:

2( َمن َغرََس َشَجرًة َرأَی أجَر عملِه! 1( املُسلِم َمن َسلَِم الّناس ِمن لِسانه َو یَِده!  

4( ما طَلَبَت أُختی ِمّنی أن أُساِعَدها! 3( ما هَو َهَدفُکم ِمن النِتخاب املهنة! 

125- عّین حرف »الالم« یختلُف تأثیرها َعِن الباقی: 

ات! 2( لهذا الحیواِن عینان جمیلتاِن جّداً!1( لیَس لِهؤالء الشعراء اإلیرانیّین امللعُّ

4( هل تَعلَُم أّی طریٍق أحَسن لِِذهابی!3( ذهبُت إلی البستاِن ألری أشجاره الباسقه!

126- عین العبارة الّتی جواُب الرّشط فیها جملٌه اسمیٌَّه: 

2( إن تَقرأ إنشاءک فسوف یَتََنبَّه زمیلُک!1( َمن آَمَن ِباللِه فَُهَو الُّمتَّقی!

4( ما فعلَت من الخیراِت وجدتَها ذخیرٌه!3( »و إذا خاطَبَُهم الجاهلوَن قالوا َسالماً«

127- عّین ما یدّل علی معنی املضارع االلتزامی:

2( إّن اللّه ال یغیِّیر ما بقوٍم حتّی یغیِّروا ما بأنفسهم! 1(  هؤالء املمرّضون یسهرون طول اللّیل لِراحة املرضی! 

4( لَم تساعدنی أختی إِلنّها کانت مشغولًة! 3( کان النبّی یأمر أصحابه بإعزاز اآلخرین! 

128- عّین الفعل املضارع یُرتجُم باملاضی:

2( هؤالء مل یعتمدن علی غیرهّن فی أمورهّن عبثاً! 1( ال یحصُل التَقّدُم و الّنجاح دون تحّمل املصائب! 

4( ملاذا لن تسافری مع أخیک إلی قریتک؟ 3( أنتُُم الرّجال ال تَیأسوَن من رحمه الله! 

129- عّین حرف »ل« لیس مبعنی األمر: 

2( ألترجم جیّداً تعلّمت الّغه العربیّه!1( قد هجَم  األعداء علینا، فلرناقب! 

4( لنواجه الحقائَق بالتّفاول و الرّضی! 3( ألعتذر عن الجمیع بسبب سلوکی! 

130- عّین »ال« الّناهیه: 

2( ال یتوکل علی اللِه إاّل املؤمنوَن به! 1( ال تخرسی نفسک من أجل ما ال یستحّق!

4( یجب أن ال نرفَع أصواتنا فوق من هو أکرب مّنا! 3( ال یستوی أصحاُب الّنار و أصحاُب الجّنه!

131- عّین فعالً مضارعاً ال یَُغّیُر بَسبب الحروف: 

2( لرَِنحِل اآلَن فسوف نصُل متأّخرین! 1( رَبَّ إنّی أسألَُک أن تُدِخلَنی الَجنَّه! 

! قَن أهدافَهنَّ 4( حاِولی لِتَنَجحی و اعَملی الّصالحاِت لِتَفوزی! 3( املسلامُت لِیُحاِولَن أّن یُحقَّ

132- عّین ما فیه »الم« األمر و »ال« الّنافیه معاً:

2( ال تکذب الّناس لتجلب ثقة الّناس! 1( لِیَنفع اإلنساُن اآلخریَن عند الحاجة  و ال یُحرّمهم من املساعدة! 

4( لیندم الّناس علی عمل ال یفّکرون فیه قبل أداءه! 3( ال تَحزَن فی الحیاة ألّن مصائَب الحیاة ال تَبقَّی دامئاً! 

133- عّین ِفعالً ُمضاِرعاً ما تََغیَّر آِخره:

2( ال تَجلِسی فی الّصف و صدیقاتک فی الّساحه! 1( َذَهب املرضی إلی الّصیدلیّه لَکی یَستلموا أدویتهم! 

4( قال األستاذ: َمن یَکِذب ال یَنَجح! 3( عاهدت الطّالبات معلّمتهّن أن یَذهنَب إلی  املکتبه! 

134- عّین الفعل الّثانی فی العبارات یختلف زمانه عن الباقی:

2( یَجلُس کّل واحٍد منهم فی قاعة اإلمتحان حتّی تتوزََّع األوراًق! 1( قّرر الطاّلب أن یَفعلوا ذلک العمل مع التّأخیر! 

4( أقوُل قصة قصیرة تُبَّین لک نتیجة الکذب! 3( َمن کاَن منکم یَسوق الّسیارة فی ذلک الوقت؟! 
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135- عّین العبارَه الّتی ال ترَُتَجُم  إلی املضارعِ اإلنتزامی: 

2( إلستامِع کالم املُعلّم جئُت أماَم الَّصَف!1( َمن ال یَرَحم اآلخریَن ال یَرحمه اللُه أیضاً!

4( أبَحُث َعن طَبیٍب حاذٍق اُراجعه عند ااملرِض!2( َعلَینا أن ال نَهرََب ِمن أداِء واجباتِنا املَدرسیِّه!

136- عّین فعالً لیس معادل مضارع االلتزامی الفارسی:

2(  »یا لیت قومی یعلمون مبا غفر لی َربّی« 1(  َو لَنذکُر مثالً إبراهیَم الَخلیَل )ع( الّذی حاول إلنقاذ قومه! 

4( »إنّا جعلناه قرآناً عربیّاً لعلّکم تعقلون« 3( لعّل امتحان نهایة الفصل قد تَأّخر! 

ط ال یکون فعالً ماضیاً: 137- عّین فعل الرشَّ

2( إن تَفکِّر ساَعة فُهو خیُر لک من ِعبادة کثیرة! 1( من تََنبَّه الیوم فله َحالَوة العاِقبَة حتامً! 

4( إن تَکلّموا عند تدریس املعلِّم ال یفهموا الّدرس! 3( من تََعلّم فی صغره یُساِعده فی کربه! 

138- عّین ِفعالً یَّدلُّ علی املستقبل املنفی: 

2( لَن یَفَشَل الطّالُب الّذی یَجتهُد کثیراً!1( إن َهَربَت ِمن الواقعِ فَسوَف تُواِجُه املشاکَل!

4( عاَهدُت والِدیَّ أن ال أکذَب أبداً!3( التُوَجُد َسیّارٌه تَنقلُنا إلی الجاِمَعِه إِلمتحاِن!

139- عین عبارة لیس فیه فعل یرتجم »مضارع التزامی«:

2( ینرص اللّه املؤمنین إن إتّحدوا جمیعاً! 1(  کلّمت مع الفائزات حول اإلمتحان ألفهم رّس نجاحهّن! 

4( کان أصدقاءنا یدعوننا إلی قاعة الحفلة حتّی نشارک فی فرحة العید! 3( إّن بعض الناس یخاف من ربّهم و یطیع ما یطلبه! 

140- عّین فعالً یعادل املضارع االلتزامی الفارسی:

2( فِهمت أن تالمیذی لیسوا مجّدین فی قراءة دروسهم! 1( نرید الّذهاب إلی سوق بلدنا الکبیر یوم الجمعة! 

4( لنتقّدم فی إبحاثنا العلمیّة شارکنا فی هذا االجتامع! 3( إن الّذین یتقون الله و یخافونه لن یُدرکوا نار جهّنم! 

طیَّه:  141- عّین »َمن« أو »ما« الرشَّ

فَّ َو یَهِمس! 2( ما أطلُِب ِمنُکم ُهَو القیاُم ِباألعامِل الَحَسَنٍه!1( َمن یَجلِس َجنبَک فی الصَّ

4( ما کاَن ِعندی قَلٌَم فام إستَطَعُت أن أکتب شیئاً!3( َمن یرَتک الِحرَص و الطََّمَع یَِعیش فی راحٍة!

142- أُی عباره أُسلوب الرّشِط؟ 

2( یَحُصُل َعلَی الرّاَحة َمن یَصرُب َعلَی التَّعب! 1( ما هَو رِسُّ نَجاِحَک فی الَحیاه! 

خُص الّذی ما التَزََم ِباآلداب!  4( الّضیافة ثالثة أیّام فاَم زاَد فَهو َصَدقٌَة!3( ما نََجَح الشَّ

143- فی أّی ِعبارٍه یُرَتَجُم املضارُع إلی املاضی؟ 

2( »إن تقرُِضوا الله قَرضاً َحَسناً یُضاِعفُه لَُکم«1( َوَجدُت کتباً نافعًه تُبعُدنی عن الّضالله! 

َل فی موضوٍع یَُعرَُّضنا للتّهم!  4( قرأَ الطّالب درسه حتّی ینجَح فی االمتحاناٍت!3( علینا أن ال نَتََدخَّ

144- عّین »ال الناهیه«: 

2( ال تَحزَن یا أخواتی العزیزات فإّن اللَه َمَعنا!1( َمن ال یَجتَِهد فی أعامله، یَفَشل فی حیاتِه! 

4( اِخترَِبوُهم بأداِء األمانِه ال ِبأداِء الّصالِه!3( أنا أَقَرأُ األدعِیَه َو ال أُراِجُع ترُجَمتَها أبداً! 

145- عیِّن ما لیس فیه املعادُل للمضارع اإللتزامّی الفارسّی:

اِط املُستقیِم أبداً! 2( الِعباُد املُؤمنوَن ال یَبتِعدوا َعِن الرصِّ 1( طلبت االم ِمن بنِتها أال تَقرتَب ِمَن األماکِن الَخطرة! 

4( من یُساِعُدنا فی ُمطالَعِة الّدروِس حینام مل نَتعلَّْم جیداً! عفاَء!  3( یُفتُش املُعلُم َعن طالٍب ُمجدٍّ یُساِعُد التالمیَذ الضُّ
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146- عّین حرَف »لِـ« یدلُّ علی طلب للقیاِم بعمٍل:

2( قاَل املُعلُم لِیُحاِول کل مِنا ِبتهذیِب نفِسه قبَل اآلَخریَن! سَة قطعنا مسافاٍت طویلًة!  1( لِنشاَهد األماکَن املُقدَّ

4( ذهبُت إلی ُمعلمی الَحنوِن ألتکلم َمعه َعن َمشاکلی الّدراسیّة! 3( یَجتمُع کلُّ التَّالمیِذ حوَل االُستاِذ لِفهم موضوعاٍت ُمهمٍة! 

147- عیِّن ما فیه املستقبل املنفی:

2( )عسی أن تکرهوا شیئاً و هو خیُر لکم(1( البائع مل یُبیِّن لنا صفات املکیف الجدید!

4( من یُکّرر عمله القبیح مرّاٍت ال یعتمد األصدقاء علیه!3( ال تُوجد أماکن تاریخیّة هنا و لن تجذب سیّاحاً!

148- عّین حرف الالم لألمر:

2( من یَسَع إلصالح نفسه فعلیه اإلبتعاد عن الفاسدین! 1( من یَبحث عن النجاح فَلیتعلّم طُرق الحصول علیه! 

4( طَلب املعلُّم من الطالب أن یَجلسوا ُمبتعدین ِمن بعضهم لیُفرّقهم! 3( لِیُغلَق املضیق جاء الناُس ِبالکثیر من الحدید و الّنحاس! 

149- عین عبارة جاءت فیها أدوات الرشط:

2( من زرع أشجار الرمان فی حدیقتنا هذا أبوی.1( ابحثی عاّم طلبت أّمک قبل ساعة.

4( ما تفعلوا من الخیرات وجدتم ذخیرًة آلخرتکم.3( ما حاول التالمیذ کثیراض فالیصلون إلی أهدافکم.

150- َعیِّن »ما« الرّشطّیة: 

2( الّناُس أعداُء ما َجِهلوا! 1( ما تَزرع تَحُصد! 

بیَِة!3( ما فَعلَت ِمَن الَخیراِت فکیَف تَنتَِظُر الّنجاَة! 4( ما اسُم الِکتاِب الَّذی أَلَّفتَُه فی َمجاِل الرتَّ

ِط: 151- َعیِّن اُسلوَب الرشَّ

2( ما سافرُت إلی خارج املدینة الکتِسب التَّجارَب!1( َمن حاولْت فی درِسها و نَجحْت فی اإلمتحاِن!

4( إّن اللَّه یُحبُّ َمن یُجاِهد فی سبیلِه و یُساِعد اآلَخرین!3( إذا نَتوُب ِمَن املعاصی تَبدأ فی حیاتِنا َصفحُة بَیضاُء!

152- عّین ما لیس فیه اسلوب الرشط:

٢( ما تَعَمله ِبصدٍق یَنفعک ِفی الّنهایه! ١( َمن تَعلَّم اللّغة العربیّة یَفهم لغة القرآن بشکٍل صحیٍح! 

٤( َمن یُحبُّ اللَه یُحسُن إلی الّناس! ٣( إن کانت روحک کبیرًة تُشاِهد أخطاء اآلخریَن صغیرة!  

153- عیِّن ما ال یوجد فیه معادل للمضارع اإللتزامی: 

2( أزرُع شجرة تأکُل الطّیور و الحیوانات مثارها!1( َمن خاَف الّناُس ِمن لِسانِه فَهو ِمن أهِل الّنار! 

4( تکلّموا تُعرَفوا، فإّن املرء مخربء تحت لسانه! 3( إشرتیت کتاباً یُساعِدنی فی تََعلُِّم الَعَربیَّه! 

154- َعیِّن »َمن« َغیر رَشطّی:

٢( من طلَب َشیئاً و َجّد َوَجد! ١( من تَواضع لآِلَخرین کرُث أحرِتامه!  

٤( من قَطع غصون الّشجره الّتی زَرعتُها العام املاضی! ٣( قال کبارنا: من الَن لسانه قنع الّناس! 

ِط له حرفان زائدان:  155- عّین جواَب الرشَّ

2( َمن یُفّکر قبَل الکالِم یَسلم َمَن الَخطأ!1( ما تََزَرع ِفی الّدنیا، تحُصد فی األخره! 

4( إن قرأَت دروَس املدرسِه ِبدقٍّه إنتَفعَت ِبها!3( إن تَنرصوا اللَه یَنرُصکم« 

156- فی أّی عبارٍة لیس أسلوب الرّشط؟ 

2( َمن سأَل فی ِصَغرِه أجاَب فی کِربِه!1( »ما تَفعلوا ِمن خیٍر یَعلمه اللُه« 

4( أن تُنفقی أموالَِک لِلُفقراِء یُساِعدِک ربُِّک!3( َمن یَجتِهُد کثیراً و هو أنجح ِمَن اآلخرین! 



قواعد

613
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عربی جامع کنکور انسانی

614

157- عیِّن »من- ما« الرّشطّیه:

٢( ما َعرفَنی املُعلُِّم حینام َمررُت علیه! ١( َمن َعلََّم ِعلامً فَلَه أجُر َمن َعِمَل ِبِه! 

٤( ما نَجح الطّالُب الّذی مل  یَنظُر إلی عواقِب األموِر! ٣( َمن دعاَک إلی األعامِل الَحسنِه! 

158- عیِّن ما فیه الجمله الرّشطّیه:

٢( من یعبد الله دامئاً حتّی یُجزیه الله فی اآلخره! ١( إن تحاولوا للتّعایش مع الّناس فأنتم مفلحون! 

٤( من یکتب أهدافه العالیه علی الورقه أِلساعده! ٣( و ما من دابّه فی األرض و ال طائر بجناحیه إاّل أمم أمثالکم! 

159- عّین »ما« حرفاً: 

2( ما سمعُت رّشاً منک حتی اآلن! 1( ما فعلتم من الخیر فإنّه عندالله! 

4( ما یساعدک فی الدراسة هو االستمرار! 3( ما َمّر فی ذهنی َجَری علی لسانی! 

160- عّین ما فیه الرّشط:

2( َمن یمشی علی األرض هوناً َو هو من أحسن عباد الله! 1( ما وهبُت املسکین لباساً و هو یحتاج إلیه إحتیاجاً! 

4( ما أنفقتم فی سبیل الله فإّن الله به علیم! 3( صالة َمن یومن حّقاً تنهاه عن الّسیّئة و املنکر! 

161- عّین جواب الرشط فعالً مضارعاً: 

2( إن یزرع املرء خیراً فهو یحصد رسوراً!1( من عرف نفسه فقد عرف ربّه! 

4( إن سمعَت کالماً ال تَعلُمه فَفّکر فیه! 3( ما تُنِفقی من خیر یعلمه الله! 

162- عّین ما ال یعادل »املضارع اإللتزامّی« فی الرّتجمة:

1( ألواصل محاوالتی للوصول ألی تقّدم أکرب ماّم أنا فیه!

2( لعّل املدرّس یُغیّر طریَقة تَدریسِه ِمن اُستاذ حاذٍق یُدرُّس هذه اللّغه فی الجامعة!

3( تَعلّمت اللّغة العربیَّة ِمن اُستاذ حاذٍق یُدرُّس هذه اللّغة فی الجامعة!

4( َعسی املُخطی أن یرتک کَبائر الّذنوِب و یرجَع إلی طَریق الحّق!

163- عّین »ال« نافیة للمضارع:

2( علیکم أن ال تُخربوا اآلخرین مبا رأیتموه! 1( زمیالتی ال تَتکاسلَن فی أداء دورکَن السهَم فی هذا األمر! 

4( کیف تَتوقَّع الّنجاح ملن ال تحرُّک له إلی أهدافه! 3( إنّه ال یُساعد املُجرمین إن یُرد أمن ُمواطنیه! 

164- عّین ما فیه طلٌب لعدم القیام بعمٍل: 

2( کأّن إرضاء الّناس غایٌة ال تُدرک! 1( »لَِکیال تأسوا علی مافاتکم« 

4( »وال تقولوا ملن یقتل فی سبیل الله أمواتاً«3( »ال ییأُس من َروح الله إاّل القوم الکافرون« 

165- عیِّن »الالم« تبّین السبب:

2( أرسُع لنتناول العشاء ثّم نذهب رسیعاً! 1( لیستمع التالمیذ إلی الدس فی الصّف جیّداً! 

4( إن أراد أحد أن یهتدی إلی الرصاط املستقیم فلیتّبع القوانین! 3( لنعترب بتجارب اآلخرین فی حیاتنا! 

166- عیِّن ما یعادل املضارع االلتزامی من حیث املعنی:

2( وزّع األستاذ علی الطاّلب أوراق االِمتحان!1( فکن صادقاً مع نفسک و مع اآلخرین فی الحیاة!

4( لن نستطیع الحضور فی االمتحان فی الوقت املحّدد!3( علینا أن نُحاول لننجح فی أمورنا!
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167- عیِّن املسقبل املنفّی:

2( لن یُوصلک الّش إلی خیر الدنیا و اآلخرة!1( سیُسافر املسافرون فی رأس الساعة الثامنة!

4( علیکم أن ال تستغیثوا إال برب العاملین!3( إنّه یُحرک جناحیه مثانین مرة فی الثانیة!

168- عیِّن املضارع لیس مضارعاً فی املعنی:

2( مجالسة األبرار لن تجلب لک الندامة!1( علینا أن نُبعد أنفسنا عن الغضب!

4( من یتوکّل علی الرّب العظیم فهو حسبه!3( قد تُفتِّش الحیاة فی الظلمة!

169- عیِّن ما فیه أسلوب الرّشط:

2( من إهدی إلینا عیوبنا هو من خیر إخواننا!1( من یُقوُل کالماً یُفرُِّق املسلمین فاعلَوا أنّه جاهل!

4( من أحسن قوالً ِمّمن دعا إلی اللّه و عمل صالحاً!3( من یُجادل اآلَخرین بأحسن طریٍق فهو أعلم الّناس!

170- عّین حرف الالم مبعنی »یجب«:

2( ألتعلّم الّدرس جیّداً ذهبُت إلی منزل أحِد زَمالئی!1( یُحاِول األساتیذ لتشکیل فَریق ثقافّی فی الجامعة!

4( هؤالء الطاّلب لیَجتهدوا کثیراً للوصول إلی أهدافهم!3( ساعَدنا الجیراُن لِنحُصد محاصیلنا قبل بدایة الخریف!

171- عیِّن »َمن« الرّشطّیة:

2( َمن کاَن فی مراسیم تکریِم التّلمیذ املثالّی!1( َمن یُحِسن إلیَک و إلی أقربائَک فاْحرتْمه!

4( َمن حاوَل کثیراً حتّی ینجَح فی االمتحان!3( ال تباحْث َمن یقوُل الکالم الکذب!

172- عیِّن حرف الاّلم لألمِر:

2( أرَسَل اللُه األنبیاَء لِتُؤمنوا بِه و برُُسلِِه! 1( املؤمنوَن لِیَعتَِمدوا علی أنُفِسهم و یتوکَّلُوا َعلَی َربَّهم! 

وِق اِلُساِعَد والدی فی أعاملِِه! 4( َذَهبُت إلی السُّ 3( ِجئنا إلیُکم لَِنلَعَب َمَعُکم فی الّساحِة! 

173- عّي ما فيه أسلوب الرّشط:

2( من يفعل الّشّ و يتوقّع الخري هو أجهل الّناس!1( الّصالة عمود الّدين فمن يلتزم بها ال يضُل أبداً!

4( من ساعدين حتّى أنجح يف املسابقة كان دلييل!3( ما أقبََح أن يفقد بعُض الّناس الّصفات اإلنسانيّة!

174- عّین حرف »الالم« یختلف فی املعنی و النوع:

2( َحرَضَ التالمیذ فی الصفوف لیدرسوا! 1( تنزل قطرات املطر علی األرض لتسقی النباتات! 

4( فی الطّبیعة عجائب کثیرة لتنبُّه االنسان! 3( أجیُء إلیک ألتکلَّم حول مشاکلی فی الحیاة! 

175- َعیِّن الاّلم، ال تدّل علی طلب للقیام بالعمل:

2( علیَک أن تواجه الحیاَة بالّتفاؤِل لِتحصل علی النجاح! 1( أِلحفظ سّت صفحات ِمن موضوعات هذِه الُکتب! 

4( هذا معلُّم اللّغِة العربیّة، فلیصرب فی تعلیم طاُّلبه! 3( قال الَحَکُم قبَل بدایة املباراة، کُّل العٍب لیلتزم بقوانین املباراة! 

176- عّین ما فیه الّنهی عن القیام بالعمل:

2( َمن ال یَُفکَّر فی أحواِل رعیّتِه یُعاِقبُه اللُه عاجالً أو آجالً! 1( َمن ال یَجتَِهدوا فی أعاملهم ال یَنَجحوا!  

4( ال یُقرصِّ الطاّلب فی أداء واجباتهم املدرسیة! 3( أال یرید هؤالء األطفال أن یذهبوا إلی الحدیقة لللعب؟! 

177- عّي املايض ليس يف اسلوب الرشط:

2( هذه املعلّمة َمن حاولَت يف تدريسها ثمَّ نََجَحت يف عملها! 1( إن َصرَبَت يف حياتَك َحَصلَت عىل النجاح! 

4( إذا اجتََهدَت يف هذه االيام نََجحَت غداً! 3( أقوُل لكم: َمن حاَوَل يف حياتِِه وصل اىل اهدافِه! 
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167- عیِّن املسقبل املنفّی:

2( لن یُوصلک الّش إلی خیر الدنیا و اآلخرة!1( سیُسافر املسافرون فی رأس الساعة الثامنة!

4( علیکم أن ال تستغیثوا إال برب العاملین!3( إنّه یُحرک جناحیه مثانین مرة فی الثانیة!

168- عیِّن املضارع لیس مضارعاً فی املعنی:

2( مجالسة األبرار لن تجلب لک الندامة!1( علینا أن نُبعد أنفسنا عن الغضب!

4( من یتوکّل علی الرّب العظیم فهو حسبه!3( قد تُفتِّش الحیاة فی الظلمة!

169- عیِّن ما فیه أسلوب الرّشط:

2( من إهدی إلینا عیوبنا هو من خیر إخواننا!1( من یُقوُل کالماً یُفرُِّق املسلمین فاعلَوا أنّه جاهل!

4( من أحسن قوالً ِمّمن دعا إلی اللّه و عمل صالحاً!3( من یُجادل اآلَخرین بأحسن طریٍق فهو أعلم الّناس!

170- عّین حرف الالم مبعنی »یجب«:

2( ألتعلّم الّدرس جیّداً ذهبُت إلی منزل أحِد زَمالئی!1( یُحاِول األساتیذ لتشکیل فَریق ثقافّی فی الجامعة!

4( هؤالء الطاّلب لیَجتهدوا کثیراً للوصول إلی أهدافهم!3( ساعَدنا الجیراُن لِنحُصد محاصیلنا قبل بدایة الخریف!

171- عیِّن »َمن« الرّشطّیة:

2( َمن کاَن فی مراسیم تکریِم التّلمیذ املثالّی!1( َمن یُحِسن إلیَک و إلی أقربائَک فاْحرتْمه!

4( َمن حاوَل کثیراً حتّی ینجَح فی االمتحان!3( ال تباحْث َمن یقوُل الکالم الکذب!

172- عیِّن حرف الاّلم لألمِر:

2( أرَسَل اللُه األنبیاَء لِتُؤمنوا بِه و برُُسلِِه! 1( املؤمنوَن لِیَعتَِمدوا علی أنُفِسهم و یتوکَّلُوا َعلَی َربَّهم! 

وِق اِلُساِعَد والدی فی أعاملِِه! 4( َذَهبُت إلی السُّ 3( ِجئنا إلیُکم لَِنلَعَب َمَعُکم فی الّساحِة! 

173- عّي ما فيه أسلوب الرّشط:

2( من يفعل الّشّ و يتوقّع الخري هو أجهل الّناس!1( الّصالة عمود الّدين فمن يلتزم بها ال يضُل أبداً!

4( من ساعدين حتّى أنجح يف املسابقة كان دلييل!3( ما أقبََح أن يفقد بعُض الّناس الّصفات اإلنسانيّة!

174- عّین حرف »الالم« یختلف فی املعنی و النوع:

2( َحرَضَ التالمیذ فی الصفوف لیدرسوا! 1( تنزل قطرات املطر علی األرض لتسقی النباتات! 

4( فی الطّبیعة عجائب کثیرة لتنبُّه االنسان! 3( أجیُء إلیک ألتکلَّم حول مشاکلی فی الحیاة! 

175- َعیِّن الاّلم، ال تدّل علی طلب للقیام بالعمل:

2( علیَک أن تواجه الحیاَة بالّتفاؤِل لِتحصل علی النجاح! 1( أِلحفظ سّت صفحات ِمن موضوعات هذِه الُکتب! 

4( هذا معلُّم اللّغِة العربیّة، فلیصرب فی تعلیم طاُّلبه! 3( قال الَحَکُم قبَل بدایة املباراة، کُّل العٍب لیلتزم بقوانین املباراة! 

176- عّین ما فیه الّنهی عن القیام بالعمل:

2( َمن ال یَُفکَّر فی أحواِل رعیّتِه یُعاِقبُه اللُه عاجالً أو آجالً! 1( َمن ال یَجتَِهدوا فی أعاملهم ال یَنَجحوا!  

4( ال یُقرصِّ الطاّلب فی أداء واجباتهم املدرسیة! 3( أال یرید هؤالء األطفال أن یذهبوا إلی الحدیقة لللعب؟! 

177- عّي املايض ليس يف اسلوب الرشط:

2( هذه املعلّمة َمن حاولَت يف تدريسها ثمَّ نََجَحت يف عملها! 1( إن َصرَبَت يف حياتَك َحَصلَت عىل النجاح! 

4( إذا اجتََهدَت يف هذه االيام نََجحَت غداً! 3( أقوُل لكم: َمن حاَوَل يف حياتِِه وصل اىل اهدافِه! 
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178- عّي الجملة الرشطية:

2( ِمن الّناس يُحاِولون يف طريق الظّلم فالله َينعهم َعنُه.1( اِعلم ما تُنِفق من الخري تَِجُده يف اآلِخرَِة.

رِس و املُطالََعِة.3( َمن يُحّب أن يَعفو اللُه َعن َسيِّئاتِِه. ُعَك َعىل تَرِك الدُّ 4( ما يَُشجِّ

179- عّین جواب الرشط يختلف نوعه عن الباقي:

2( إذا تَجتَِهد يف الّدرس تَفَهم كُلَّه بدقٍَّة.1( ما تَعَمل اليوَم تَحُصده غًد يف اآلِخرَِة.

4( من َعلَّم ِعلامً فَلُه أجُر من َعمَل ِبِه.3( إن نصرَب أمام املشاكل يساِعدنا الله لَِحلِّها.

180- عیِّن عبارة جاء فیها فعل النهی: 

2( إن مل تهرب من الواقع ال تفشل فی حیاتک أبداً!1( عاهد األوالد أباهم علی أاّل یکذبوا! 

4( هذه الطالبة ال تتکاسل فی أداء واجباتها!3( یا زمیالتی! ال تقلن ما ال تعلمن! 
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پاسخنامة تشریحی درس سوم و ششم پایة یازدهم

1. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مل یتعلم  ) مل + مضارع = ما + ماضی (

له: جواب رشط 2. گزینه 1 پاسخ صحیح است: من: ادات رشط      رأیت: فعل رشط   فبجِّ

3. گزینه3 پاسخ صحیح است: لیعتمد : باید اعتامد کند )تنها فعل گزینه می باشد = الم جازمه یا الم امر (

4. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ما عرفت = مل اعرف

5. گزینه 2 پاسخ صحیح است: من: کسی که ) من موصول (  أسلوب رشط نداریم   ترجمه ی گزینه: کسی که با مردم با بدی رفتار می کند باید عاقبت کارش را ببیند.

6. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تستلمین: فعل مضارع   بدون ) سین و سوف و لن ( آمده پس مستقبل یا آینده نیست.

7. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لیطلب: باید بخواهد )تنها فعل این جمله است: الم جازمه یا الم امر(  نکته: بعد از حرف واو جمله جدید آمده و یک جمله مستقل 

از جمله قبلی به شامر می آید. 

8. گزینه3 پاسخ صحیح است: لیتوکّلوا: باید توکل کنند )تنها فعل گزینه است = الم جازمه( – سایر الم های گزینه های دیگر  ) الم ناصبه ( است.

الم در سایر گزینه ها ) الم ناصبه ( است 9. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لِیستَمع: باید گوش کنند )تنها فعل جمله است = الم جازمه یا الم امر ( 

10. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط    تفعلوا: فعل رشط    یعلمه: جواب رشط

11. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لیعتمد: باید اعتامد کند )تنها فعل جمله است: الم جازمه یا الم امر(   حرف واو جمله جدید را ایجاد کرده است. 

12. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ألتناول: فعل مضارع   ) سین، سوف، لن ( نیامده پس مستقبل یا آینده نیست.

13. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط    تعمل: فعل رشط     تجد: جواب رشط

14. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لن أنسی: فراموش نخواهم کرد )مستقبل یا آینده(   مضارع التزامی نیست

15. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لتتّقدم: تا پیشفت کند )تنها فعل گزینه نیست و یک فعل دیگر ) ذهبت ( وجود دارد: الم ناصبه( –  الم های گزینه های دیگر ) الم 

جازمه یا الم امر( می باشند.

الم ناصبه )مضارع التزامی(( 16. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لینتفع: تا اینکه سود بربد )تنها فعل گزینه نیست و یک فعل دیگر ) سخر ( وجود دارد: 

17. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ألن ال أکتب الرسالة  لن أکتب الرسالة

18. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الّنهی عن القیام بالعمل: نهی کردن از انجام کار  ال نهی )ال تَغرتّوا : ال نهی(

19. گزینه3 پاسخ صحیح است: طلٌب للقیاِم بالعمل: امر به انجام دادن کار ) ألذکر: الم جازمه یا الم امر (

ُم: پیشفت می کند) مضارع اخباری ( 20. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَتََقدَّ

21. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما: اسم استفهام به معنی ) چه، چه چیزی (  أسلوب رشط نیست

22. گزینه 2 پاسخ صحیح است: حتّی )حرف جر( قبل از اسم آمده است. – حتّی در سایر گزینه ها قبل از فعل مضارع و ادات ناصبه )تا، اینکه، برای اینکه( می باشد.

23. گزینه3 پاسخ صحیح است: مل یَُعلّمنی: به من یاد نداده بود – مضارع التزامی نیست

24. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لَن یَذَهبوا: نخواهد رفت )مستقبل(  مضارع التزامی نیست

25. گزینه3 پاسخ صحیح است: ألجتنب: برای اینکه دوری کنم )الم ناصبه(  الم جازمه نیست – ال اُجالس: هم نشینی منی کنم )ال نفی(  ال ناهیه نیست



قواعد

617

پاسخنامة تشریحی درس سوم و ششم پایة یازدهم

1. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مل یتعلم  ) مل + مضارع = ما + ماضی (

له: جواب رشط 2. گزینه 1 پاسخ صحیح است: من: ادات رشط      رأیت: فعل رشط   فبجِّ

3. گزینه3 پاسخ صحیح است: لیعتمد : باید اعتامد کند )تنها فعل گزینه می باشد = الم جازمه یا الم امر (

4. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ما عرفت = مل اعرف

5. گزینه 2 پاسخ صحیح است: من: کسی که ) من موصول (  أسلوب رشط نداریم   ترجمه ی گزینه: کسی که با مردم با بدی رفتار می کند باید عاقبت کارش را ببیند.

6. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تستلمین: فعل مضارع   بدون ) سین و سوف و لن ( آمده پس مستقبل یا آینده نیست.

7. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لیطلب: باید بخواهد )تنها فعل این جمله است: الم جازمه یا الم امر(  نکته: بعد از حرف واو جمله جدید آمده و یک جمله مستقل 

از جمله قبلی به شامر می آید. 

8. گزینه3 پاسخ صحیح است: لیتوکّلوا: باید توکل کنند )تنها فعل گزینه است = الم جازمه( – سایر الم های گزینه های دیگر  ) الم ناصبه ( است.

الم در سایر گزینه ها ) الم ناصبه ( است 9. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لِیستَمع: باید گوش کنند )تنها فعل جمله است = الم جازمه یا الم امر ( 

10. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط    تفعلوا: فعل رشط    یعلمه: جواب رشط

11. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لیعتمد: باید اعتامد کند )تنها فعل جمله است: الم جازمه یا الم امر(   حرف واو جمله جدید را ایجاد کرده است. 

12. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ألتناول: فعل مضارع   ) سین، سوف، لن ( نیامده پس مستقبل یا آینده نیست.

13. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط    تعمل: فعل رشط     تجد: جواب رشط

14. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لن أنسی: فراموش نخواهم کرد )مستقبل یا آینده(   مضارع التزامی نیست

15. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لتتّقدم: تا پیشفت کند )تنها فعل گزینه نیست و یک فعل دیگر ) ذهبت ( وجود دارد: الم ناصبه( –  الم های گزینه های دیگر ) الم 

جازمه یا الم امر( می باشند.

الم ناصبه )مضارع التزامی(( 16. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لینتفع: تا اینکه سود بربد )تنها فعل گزینه نیست و یک فعل دیگر ) سخر ( وجود دارد: 

17. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ألن ال أکتب الرسالة  لن أکتب الرسالة

18. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الّنهی عن القیام بالعمل: نهی کردن از انجام کار  ال نهی )ال تَغرتّوا : ال نهی(

19. گزینه3 پاسخ صحیح است: طلٌب للقیاِم بالعمل: امر به انجام دادن کار ) ألذکر: الم جازمه یا الم امر (

ُم: پیشفت می کند) مضارع اخباری ( 20. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَتََقدَّ

21. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما: اسم استفهام به معنی ) چه، چه چیزی (  أسلوب رشط نیست

22. گزینه 2 پاسخ صحیح است: حتّی )حرف جر( قبل از اسم آمده است. – حتّی در سایر گزینه ها قبل از فعل مضارع و ادات ناصبه )تا، اینکه، برای اینکه( می باشد.

23. گزینه3 پاسخ صحیح است: مل یَُعلّمنی: به من یاد نداده بود – مضارع التزامی نیست

24. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لَن یَذَهبوا: نخواهد رفت )مستقبل(  مضارع التزامی نیست

25. گزینه3 پاسخ صحیح است: ألجتنب: برای اینکه دوری کنم )الم ناصبه(  الم جازمه نیست – ال اُجالس: هم نشینی منی کنم )ال نفی(  ال ناهیه نیست



عربی جامع کنکور انسانی

618

26. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط      تعمل: فعل رشط       ترجع: جواب رشط

27. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مل یرتک: ترک نکرد )ماضی منفی(  مضارع التزامی

28. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط     قال: فعل رشط    کتبُت: جواب رشط

29. گزینه 2 پاسخ صحیح است: من: ادات رشط   جاء: فعل رشط   فله عش أمثالها: جواب رشط )جمله اسمیّة(

30. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لِنتعلّم: باید یاد بگیریم: )تنها فعل گزینه است: الم جازمه یا الم امر(

31. گزینه 1 پاسخ صحیح است: من: ادات رشط    کَرُثَ: )اول( فعل رشط   کَرُثَ: )دوم( جواب رشط )فعل ماضی(

32. گزینه 4 پاسخ صحیح است: من: ادات رشط    تنفق: فعل رشط    فإّن ....... : جواب رشط

33. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال تجالِس: همنشینی نکن )ال ناهیه(

34. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لن نَستَسلَِم: تسلیم نخواهیم شد )مستقبل یا آینده منفی(

35. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ملعرفة: لـ  + معرفة  )اسم(  جار و مجرور

تَوکَّلن: جواب رشط )ماضی( 36. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إن: ادات رشط    فَِهمَن: فعل رشط  

37. گزینه3 پاسخ صحیح است: لکرثة: ل + کرثة )جار و مجرور(  الم در سایر گزینه ها ناصبه است

38. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تزرعن: فعل مضارع )جمع مؤنث مخاطب(   فعل های جمع مؤنث مخاطب و جمع مؤنث جمع مؤنث غائب در هیچ حالتی 

تغییر منی کنند.

39. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما اَنَفقوا: انفاق نکردند )ما نفی(  در سایر گزینه ها أسلوب رشط داریم

یُشاِهد: جواب رشط )ثالثی مزید باب مفاَعلة( ل(   40. گزینه 2 پاسخ صحیح است: من: ادات رشط    یَتََفکَّر: فعل رشط )ثالثی مزید باب تفعُّ

41. گزینه 1 پاسخ صحیح است: التَیأسوَن  التیأسوا

42. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لننتخب: باید انتخاب کنیم )الم جازمه یا الم امر(  الم در سایر گزینه ها ناصبه است

43. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال یعمل: کار منی کند )ال نفی(  ال در سایر گزینه ها نهی است

44. گزینه 2 پاسخ صحیح است: من: کسی که ) من موصول (  در سایر گزینه ها اسلوب رشط داریم

45. گزینه3 پاسخ صحیح است: لِتنجح: تا موفق شوی )مضارع منصوب( و أن تجتهد: که تالش کنی )مضارع منصوب(  مضارع مجزوم نیستند.

46. گزینه 2 پاسخ صحیح است: من: کسی که ) من موصول ( در سایر گزینه ها أسلوب رشط داریم.

47. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لِینرصه: تا به او کمک کند )تنها فعل گزینه نیست و فعل دیگر ) أرسع ( وجود دارد: الم ناصبه(  در سایر گزینه ها الم )جر( داریم.

48. گزینه 2 پاسخ صحیح است: َمن: ادات رشط     الیَستمع: فعل رشط     یَرُسب: جواب رشط

49. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَسلَم: جواب رشط) فعل مضارع ( جواب رشط در سایر گزینه ها همراه حرف ) فَـ ( آمده  است.

50. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط     فعلت: فعل رشط    یعلمه: جواب رشط

51. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أِلبعد: برای اینکه دوری کنم )تنها فعل گزینه نیست و یک فعل دیگر ) حاولُت ( وجود دارد: الم ناصبه  در سایر گزینه ها الم 

جازمه یا الم امر داریم.

52. گزینه3 پاسخ صحیح است: للتقّدم: پیشفت دارد )لـ +التقّدم: الم در اول جمله به معنی )دارد( می باشد(
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53. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لِتََعلُِّم: الم جر    فلیََعلموا : الم جازمه    لِتَنَجحوا: الم ناصبه

54. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3 : چرا در موضوعی که تو را در معرض تهمت ها قرار می دهد دخالت کردی؟  لَِم: چرا ، برای چه

55. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لیذهبوا: باید بروند: )الم جازمه یا الم امر(

56. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لیَتَّحدوا: باید متحد شوند ) الم جازمه یا الم أمر (

57. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أِلذکر: باید ذکر کنم )الم جازمه یا الم أمر(

  تواضعت: فروتنی کنی- کرّمت: گرامی می داری  58. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 4 : اگر برای معلمت فروتنی کنی خودت را گرامی میداری

معنی آن ها مضارع است

59. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أن تَعیَش: که زندگی کنی )مضارع التزامی( – حتّی تأکَل: تا بخوری )مضارع التزامی(

60. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ما اشرتیُت: نخریدم )ما نفی(  أسلوب رشط نداریم

61. گزینه 4 پاسخ صحیح است: من : کسی که ) من موصول (   أسلوب رشط نداریم  ترجمه گزینه 4: کسی که مبعوث شد تا مکارم اخالق را کامل کند هامن 

پیامرب گرامی است.

62. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أن ینترصوا: که پیروز شوند )مضارع التزامی(

63. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أن ال یحاکی: أن + ال یحاکی  مضارع منصوب

64. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مل یحرض: حارض نشد )معادل ما نفی(  ترجمه عبارت : او دیروز در مدرسه حارض نشد

65. گزینه 1 پاسخ صحیح است: فهو فائز: جواب رشط )فـ + هو فائز )جمله أسمیّة((  جواب رشط در سایر گزینه ها )مضارع( می باشد.

66. گزینه3 پاسخ صحیح است: لَن تقوَل: نخواهد گفت )آینده یا مستقبل منفی(   سایر گزینه ها مضارع التزامی هستند

67. گزینه3 پاسخ صحیح است: سألتم: پرسیدید )ماضی(

68. گزینه 4 پاسخ صحیح است: من : کسی که ) من موصول (  در سایر گزینه ها أسلوب رشط داریم

69. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال تقربوا: نزدیک نشوید )ال نهی(  مضارع التزامی نیست

70. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لتَسقط: باید سقوط کند )تنها فعل جمله است:) الم جازمه یا الم أمر (

71. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لیخشع: باید فروتنی کند )تنها فعل جمله است: الم جازمه یا الم أمر(

72. گزینه 4 پاسخ صحیح است: فَُهَو قلیل األدب: جواب رشط )فـ + قلیل األدب )جمله اسمیّه((  جواب رشط سایر گزینه ها )مضارع( است.

73. گزینه 2 پاسخ صحیح است: من استفهام )چه کسی یا کیست(   أسلوب رشط نداریم   ترجمه گزینه 2: چه کسی الگوی مناسبی برای شام در زندگی بود

74. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لننتبه: الم ناصبه )تنها فعل جمله نیست و یک فعل دیگر ) تکلّم ( وجود  دارد(  در سایر گزینه ها الم جازمه داریم

75. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط     تتعلّم: فعل رشط     تُبّعد: جواب رشط

76. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط     تَنتَخب: فعل رشط     فهی ُمفیدٌة لک: جواب رشط )جمله اسمیه(

77. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط     تطلب: فعل رشط     فأنّک: جواب رشط )جملیه اسمیه(

78. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط     تجمع: فعل رشط     تنفع: جواب رشط

79. گزینه 1 پاسخ صحیح است: من: ادات رشط    یعمل: فعل رشط     فال ینتفع به: جواب رشط
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53. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لِتََعلُِّم: الم جر    فلیََعلموا : الم جازمه    لِتَنَجحوا: الم ناصبه

54. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3 : چرا در موضوعی که تو را در معرض تهمت ها قرار می دهد دخالت کردی؟  لَِم: چرا ، برای چه

55. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لیذهبوا: باید بروند: )الم جازمه یا الم امر(

56. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لیَتَّحدوا: باید متحد شوند ) الم جازمه یا الم أمر (

57. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أِلذکر: باید ذکر کنم )الم جازمه یا الم أمر(

  تواضعت: فروتنی کنی- کرّمت: گرامی می داری  58. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 4 : اگر برای معلمت فروتنی کنی خودت را گرامی میداری

معنی آن ها مضارع است

59. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أن تَعیَش: که زندگی کنی )مضارع التزامی( – حتّی تأکَل: تا بخوری )مضارع التزامی(

60. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ما اشرتیُت: نخریدم )ما نفی(  أسلوب رشط نداریم

61. گزینه 4 پاسخ صحیح است: من : کسی که ) من موصول (   أسلوب رشط نداریم  ترجمه گزینه 4: کسی که مبعوث شد تا مکارم اخالق را کامل کند هامن 

پیامرب گرامی است.

62. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أن ینترصوا: که پیروز شوند )مضارع التزامی(

63. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أن ال یحاکی: أن + ال یحاکی  مضارع منصوب

64. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مل یحرض: حارض نشد )معادل ما نفی(  ترجمه عبارت : او دیروز در مدرسه حارض نشد

65. گزینه 1 پاسخ صحیح است: فهو فائز: جواب رشط )فـ + هو فائز )جمله أسمیّة((  جواب رشط در سایر گزینه ها )مضارع( می باشد.

66. گزینه3 پاسخ صحیح است: لَن تقوَل: نخواهد گفت )آینده یا مستقبل منفی(   سایر گزینه ها مضارع التزامی هستند

67. گزینه3 پاسخ صحیح است: سألتم: پرسیدید )ماضی(

68. گزینه 4 پاسخ صحیح است: من : کسی که ) من موصول (  در سایر گزینه ها أسلوب رشط داریم

69. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال تقربوا: نزدیک نشوید )ال نهی(  مضارع التزامی نیست

70. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لتَسقط: باید سقوط کند )تنها فعل جمله است:) الم جازمه یا الم أمر (

71. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لیخشع: باید فروتنی کند )تنها فعل جمله است: الم جازمه یا الم أمر(

72. گزینه 4 پاسخ صحیح است: فَُهَو قلیل األدب: جواب رشط )فـ + قلیل األدب )جمله اسمیّه((  جواب رشط سایر گزینه ها )مضارع( است.

73. گزینه 2 پاسخ صحیح است: من استفهام )چه کسی یا کیست(   أسلوب رشط نداریم   ترجمه گزینه 2: چه کسی الگوی مناسبی برای شام در زندگی بود

74. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لننتبه: الم ناصبه )تنها فعل جمله نیست و یک فعل دیگر ) تکلّم ( وجود  دارد(  در سایر گزینه ها الم جازمه داریم

75. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط     تتعلّم: فعل رشط     تُبّعد: جواب رشط

76. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط     تَنتَخب: فعل رشط     فهی ُمفیدٌة لک: جواب رشط )جمله اسمیه(

77. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط     تطلب: فعل رشط     فأنّک: جواب رشط )جملیه اسمیه(

78. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط     تجمع: فعل رشط     تنفع: جواب رشط

79. گزینه 1 پاسخ صحیح است: من: ادات رشط    یعمل: فعل رشط     فال ینتفع به: جواب رشط
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80. گزینه3: پاسخ صحیح است: ال تیأسوا: نا امید نشوید )مضارع نهی(

81. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أرسَل + یرشدون  ماضی استمراری

82. گزینه 2 پاسخ صحیح است: من : کسی که )من موصول(  در سایر گزینه ها أسلوب رشط داریم   ترجمه گزینه 2:  کسی که من را شناخت و با من در خیابان 

صحبت کرد دوست برادرم است. 

83. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لنساعد: باید کمک کنیم )تنها فعل گزینه است: الم جازمه یا الم أمر(

84. گزینه 2 پاسخ صحیح است: من : ادات رشط    الیتکاسل: فعل رشط    یصل: جواب رشط

85. گزینه 1 پاسخ صحیح است: فَلُنرسع: باید شتاب کنیم ) الم جازمه یا الم أمر (

86. گزینه3 پاسخ صحیح است: لیسمع: تا بشنود )تنها فعل گزینه نیست و فعل دیگر ) رفع ( وجود دارد الم ناصبه(  در سایر گزینه ها ) الم جر ( وجود دارد.

87. گزینه 2 پاسخ صحیح است: من: ادات رشط    یُساعد: فعل رشط    یُحبّوه: جواب رشط

88. گزینه3 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط    تزرع: فعل رشط    فأنت تَحصد مثرته: جواب رشط )جمله اسمیه(

89. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ما حاولُت: تالش نکردم )ما نفی(

90. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لن أجده: نخواهم یافت )آینده یا مستقبل منفی(

91. گزینه 4 پاسخ صحیح است: من: ادات رشط      2( یحفر: فعل رشط )مضارع مجزوم(    یقع: جواب رشط )مضارع مجزوم(

92. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط )ما جازمه(     یفّکر: فعل رشط     یسطره: جواب رشط

93. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ما: چیزی که یا آنچه )ما موصول( - در سایر گزینه ها أسلوب رشط داریم  ترجمه گزینه 2: آنچه انجام می دهید از نیکی ها ذخیره 

ای برای آخرتتان می یابید. 

94. گزینه3 پاسخ صحیح است: لِنشارک: تا اینکه رشکت کنیم )تنها فعل جمله نیست و فعل دیگر) صحبنا ( وجود دارد :   الم ناصبه(

95. گزینه3 پاسخ صحیح است: أن یتعاونوا: که با هم همکاری کنند )مضارع التزامی(  مضارع مرفوع ندارد

96. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مل یقاتلوا:نجنگیدند )ماضی منفی(  مضارع منصوب نیست

97. گزینه 4 پاسخ صحیح است: نكته: هر گاه فعل رشط و جواب رشط به صورت ماضی باشند، ترجمه آن ها هم به صورت مضارع و هم به صورت ماضی امکان پذیر است.    ترجمه گزینه 4 

در هر دو حالت:     1- هرکس صرب کند پیروزی در زندگیش اش بدست می آورد   2- هر کس صرب کرد پیروزی در زندگیش بدست آورد

98. گزینه 2 پاسخ صحیح است: َمن: ادات رشط     یُبعد: فعل رشط     فُهو صدیُقک: جواب رشط )جمله اسمیه( 

99. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما: )اول(: ادات رشط     کان: فعل رشط     فأنا أنِفقه: جواب رشط )جواب اسمیه(   ما )دوم(: نبود )ما نفی(

100. گزینه 1 پاسخ صحیح است: من: ادات رشط   فّکر: فعل رشط   َسلَِم: جواب رشط

101. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تُساعُد: کمک می کند )مضارع اخباری( - لِتَعلّم: برای یادگیری )لـ + تَعلّم )اسم( (

102. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أبحُث )مضارع( + یُساِعُدن )مضارع(  معادل مضارع التزامی

: جواب رشط )جمله اسمیه( 103. گزینه 4 پاسخ صحیح است: من: ادات رشط       ال یعتقد: فعل رشط      فهو رشُّ

104. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قرأُت )ماضی( + یهدینی )مضارع(  معادل ماضی استمراری

105. گزینه3 پاسخ صحیح است: إن: ادات رشط    بلغَت: فعل رشط   تشاِهد: جواب رشط )فعل ثالثی مزید باب مفاعلة(

قواعد

621

106. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط    تَعلم: فعل رشط   یَعلَم: جواب رشط

107. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَقوُل: می گوید )مضارع اخباری(

108. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أکتُب )مضارع( + تساعد )مضارع(  معادل مضارع التزامی

109. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 2: چرا در مورد درس های جدید از من سؤال می کنی.  معادل منفی ندارد

110. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما: چه یا چیزی )استفهام یا سؤالی(  أسلوب رشط ندارد

111. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نعلم: می دانیم )مضارع اخباری( - الیُوَجد: پیدا منی شود )مضارع اخباری(

112. گزینه3 پاسخ صحیح است: لِیستمع: باید گوش دهد       ال یتکاسلوا: نباید تنبلی کنند     حتّی ینحجوا: تا موفق شوند  ترجمه صورت سؤال: دانش آموزان باید 

با دقت به درس گوش بدهند نباید در درس هایشان تنبلی کنند تا در امتحان موفق شوند.

113. گزینه3 پاسخ صحیح است: لِتعلّم: لـ + تعلّم )الم جر(  در سایر گزینه ها الم جازمه وجود دارد

114. گزینه3 پاسخ صحیح است: أن نعلم: که بدانی     لَن یُساعد: کمک نخواهد کرد    ترجمه عبارت: بر ما واجب است که بدانیم خداوند سبحان هرگز به ظاملان 

دنیا کمک نخواهد کرد. 

115. گزینه3 پاسخ صحیح است: مل تَقدر: نتوانست )ماضی منفی(

116. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أطعَمهم: به آن ها غذا داد )ماضی ساده(

ل    یَصل: جواب رشط 117. گزینه 4 پاسخ صحیح است: َمن: ادات رشط      یَتَحّمل: فعل رشط )ثالثی مزید باب تفعُّ

118. گزینه3 پاسخ صحیح است: مل تُؤِمنوا: ایامن نیاوردید )مل + مضارع = ما + ماضی(

119. گزینه 2 پاسخ صحیح است: من: چه کسی یا کی )استفهام یا سؤالی(   ترجمه گزینه 2: چه کسی اموالش را در راه خدا انفاق می کند و به مردم با انفاقش کمک 

می کند.

120. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه صورت سؤال: هر کس در دنیایت بکارد در آخرتت درو می کند.  ترجمه نادرست

121. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لَن یَنَجَح: موفق نخواهد شد )آینده یا مستقبل منفی(

122. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال یُقلُّل: کم منی کند )مضارع نفی(

123. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لَم یَعلموا: ندانستند )ماضی منفی(

124. گزینه 2 پاسخ صحیح است: من: ادات رشط   َغرََس: فعل رشط   رأی: جواب رشط

125. گزینه3 پاسخ صحیح است: ألری: تا ببینم )تنها فعل جمله نیست و فعل دیگر ) ذهبت ( وجود دارد: الم ناصبه(  در سایر گزینه ها الم جر وجود دارد.

126. گزینه 1 پاسخ صحیح است: َمن: ادات رشط    آَمَن: فعل رشط   فَُهَو املُتَّقی: جواب رشط )جمله اسمیه(

127. گزینه 2 پاسخ صحیح است: حتّی یغیِّروا: تا اینکه تغییر دهند )مضارع التزامی(

128. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مل یعتمدن: اعتامد نکردند )ماضی منفی(

129. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ألترجم: تا ترجمه کنم )تنها فعل جمله نیست و فعل دیگر ) تعلّمت ( وجود دارد: الم ناصبه(  در سایر گزینه ها الم جازمه وجود دارد.

130. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال تخرسین  التخرسی )الی نهی(

131. گزینه3 پاسخ صحیح است: یُحاوِلَن: فعل مضارع )جمع مؤنث غائب(  فعل مضارع )جمع مؤنث غائب و جمع مؤنث مخاطب( آخر آنها به هیچ وجه تغییر منی کنند.
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132. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لیندم: باید پشیامن شوند )الم جازمه یا أمر( – ال یفّکرون: فکر منی کنند یا منی اندیشند )الی نفی(

133. گزینه3 پاسخ صحیح است: یَذهنَب: فعل مضارع )جمع مؤنث غائب(  فعل مضارع )جمع مؤنث غائب و جمع مؤنث مخاطب( آخر آنها به هیچ وجه تغییر منی کنند.

134. گزینه3 پاسخ صحیح است: کاَن + یَسوق )مضارع(  معادل ماضی استمراری     فعل دوم سایر جمله جدید ترجمه مضارع التزامی می باشد.

135. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال یَرَحم: رحم منی کند )ال نفی( – ال یَرحمه: به آن رحم منی کند )ال نفی(

136. گزینه3 پاسخ صحیح است: لعّل +  قد تَأّخر )ماضی(  معادل ماضی بعید یا ماضی استمراری

137. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إن: ادات رشط     تَکلّموا : فعل رشط) مضارع (   الیفهموا : جواب رشط

138. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لَن یَفَشَل: شکست نخواهد خورد )آینده یا مستقبل منفی( 

139. گزینه3 پاسخ صحیح است: یخاف: می ترسند   یطیع: پیروی می کنند    یطلب: می خواهد )مضارع اخباری(

140. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لنتقّدم: تا پیشفت کنیم )تنها فعل جمله نیست و یک فعل دیگر ) شارکنا ( وجود دارد = الم ناصبه(  مضارع التزامی

141. گزینه3 پاسخ صحیح است: َمن: ادات رشط       یرَتک: فعل رشط  یَِعیش: جواب رشط

142. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط   زاَد: فعل رشط    فَهو َصَدقٌَة: جواب رشط )جمله اسمیه(

143. گزینه 1 پاسخ صحیح است: َوَجدُت ) ماضی ( + تُبعُدن )مضارع(  معادل ماضی استمراری

144. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال تَحزَن: اندوهگین نشو )الی نهی(

145. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یُساِعُدنا: به ما کمک می کند )مضارع اخباری( - مل نَتعلَّم: یاد نگرفتیم )ماضی منفی(

146. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لِیُحاِول: باید تالش کند )الم جازمه یا الم أمر(

147. گزینه3 پاسخ صحیح است: لَن تجذب: جذب نخواهد کرد )آینده یا مستقبل منفی(

148. گزینه 1 پاسخ صحیح است: فَلیتعلّم: پس باید یاد بگیرد )الم جازمه یا الم أمر(

149. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط     تفعلوا: فعل رشط     وجدتم: جواب رشط

150. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط     تزرع: فعل رشط     تحصد: جواب رشط

151. گزینه3 پاسخ صحیح است: إذا : ادات رشط     نتوب: فعل رشط     تبدأ: جواب رشط

152. گزینه4 پاسخ صحیح است: من: کسی که )من موصول(   ترجمه گزینه: کسی که خداوند را دوست دارد به مردم نیکی می کند.

153. گزینه3 پاسخ صحیح است: إشرتیت )ماضی( + یُساعِدنی  )مضارع ) معادل ماضی استمراری

154. گزینه 4 پاسخ صحیح است: من: چه کسی )استفهام یا سؤالی(  ترجمه عبارت: چه کسی شاخه های درخت را که سال گذشته کاشتم ، قطع کرد؟

155. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إن: ادات رشط   قرأَت: فعل رشط   أنتفعَت: جواب رشط )ثالثی مزید باب إفتعال: 2 حرف زائد دارد(

156. گزینه3 پاسخ صحیح است: من: کسی که )من موصول(  ترجمه عبارت: کسی که بسیار تالش می کند و او از دیگران موفق تر است.

157. گزینه 1 پاسخ صحیح است: من: ادات رشط   َعلََّم: فعل رشط    فَلَه أجُر ....: جواب رشط )جمله اسمیه(

158. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إن: ادات رشط    تحاولوا: فعل رشط   فأنتم مفلحون: جواب رشط )جمله اسمیه(

159. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ما سمعُت: نشنیدم )ما )حرف نفی( + فعل ماضی(
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160. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط   أنفقتم: فعل رشط   فإّن الله به علیم : جواب رشط )جمله اسمیه(

161. گزینه3 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط    تُنِفقی: فعل رشط    یعلمه: جواب رشط )فعل مضارع(

162. گزینه3 پاسخ صحیح است: تَعلّمت )ماضی( + یُدرُّس )مضارع(  معادل ماضی استمراری

163. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال یُساِعد املجرمین: به مجرمان کمک منی کند )الی نفی(

164. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مفهوم صورت سؤال عدم انجام دادن کار )ال نهی( را می خواهد     ال تقولوا: نگویید )ال نهی( 

165. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مفهوم سؤال: )حرف الم( که بیانگر سبب یا دلیل باشد  الم ناصبه   لنتاول: تا بخوریم )تنها فعل جمله نیست و فعل دیگر وجود 

دارد = الم ناصبه(

166. گزینه3 پاسخ صحیح است: أن نُحاول: که تالش کنیم )مضارع التزامی( – لننجح: تا موفق شوی )مضارع التزامی( 

167. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لن یُوصلک: به تو نخواهد رسید )آینده یا مستقبل منفی(

168. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لن تجلب: نخواهد آورد )آینده یا مستقبل منفی(  معنی مضارع ندارد

169. گزینه3 پاسخ صحیح است: من: ادات رشط    یُجادل: فعل رشط   فهو أعلم الّناس: جواب رشط )جمله اسمیه(

170. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لیجتهدوا: باید تالش کنند )تنها فعل گزینه می باشد = الم جازمه یا الم أمر(

171. گزینه 1 پاسخ صحیح است: من: ادات رشط      یُحِسن: فعل رشط   فاحرتمه: جواب رشط

172. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لِیَعتَِمدوا: باید اعتامد کنند )تنها فعل جمله می باشد = الم جازمه یا الم أمر(

173. گزینه 1 پاسخ صحیح است: من: ادات رشط    یلتزم: فعل رشط     ال یضُل: جواب رشط

174. گزینه 4: پاسخ صحیح است: لتنبُّه: لـ + تنبُّه )مصدر: اسم (  حرف جر    الم در سایر گزینه ها الم جازمه می باشد.

175. گزینه2 پاسخ صحیح است: لِتحصل: تا اینکه کسب کنی )تنها فعل عبارت نیست و فعل دیگر) تواجه ( وجود دارد(  الم در سایر گزینه ها الم جازمه یا الم أمر است.
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177. گزینه 2 پاسخ صحیح است: من: کسی که )من موصول(  ترجمه عبارت: این معلم کسی است که در تدریسش تالش کرد سپس در کارش موفق شد.

178. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ما: ادات رشط    2: تُنِفق: فعل رشط   تَِجُده: جواب رشط

179. گزینه 4 پاسخ صحیح است: فَلُه أجُر .... : جواب رشط )جمله اسمیه(  جواب رشط در سایر گزینه ها به صورت )فعل مضارع( می باشد.
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پاسخنامة کلیدی درس سوم و ششم  پایة یازدهم 

اسلوب شرط و فعل مضارع 
پاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخسوال

14301594883117414621752

21311602892118314731764

33324614902119214811772

42331621914120314941781

52342632922121415011794

61351641932122415131803

7236165194312321524

8337366395312421533

9238267396112531544

10439168497412611554

11140269398212721563

12141170499112821571

134422711100112921581

141434724101213011592

154442732102213131604

164453742103413241613

174462751104213331623

184472761105313431633

193482774106113511644

201494781107113631652

214502791108413741663

222514803109213821672

233523812110413931682

244532822111214041693

253543834112314131704

261551842113314241711

271562851114314311721

281572863115314421731

292584872116414541744
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درس چهارم

1- فی أّی جواٍب ما جاء االِسم الّنکرِة؟

2( الّسوار العتیق علی املنضدة الَخَشبیّة للجّدة الحنونة. 1( الشجرُة الخانقة شجرة تنمو فی غاباِت إفریقیا. 

4( یحتوی بعض األشجار فی جذورها علی مقداٍر من الّزیت. 3( قالت طالبتاِن: جزیرة قشم َوقَعت فی محافظة هرُمزجان فی جنوب إیران. 

2- عي العبارة التي كل اسامئها معرفة :

2( و انرصنا عىل القوم الظاملني! 1( ادب املرء خري من  ذهبه! 

4( و ال يظلم ربک احداً! 3( رشبنا حليباً طازجاً يف القرية! 

3- عّي العبارة التي اسم الّنكرة فيها أكرث:

2( يا رازَق كلِّ مرزوق ارَحْم علينا! 1( إّن الله كان بكلِّ يشء عليامً! 

4( سوُء الظّّن، و هو اتّهاُم شخٍص لشخٍص آخر! 3( ليلة القدِر خرٌي من ألٍف شهٍر! 

4- عّین املبتداً و الخرب کالهام  نکرتان:

2( ذنب واحد کثیر و ألف طاعة قلیل! 1( الرّکب جامعة من املسافرین یسافرون علی الُدواّب! 

4( رجٌل یسرت عیوب أخیه یدخل الجّنه! 3( حافظ أعظم شعراء إیران منزلًه و مقاماً! 

5- فی أّی األجوبة عدد املعارف أکرث؟

2( ِبَم یَذَهّب الطاّلب الی املدرسة؟! 1( کیف الَجّو فی أردبیل فی الّشتاء؟! 

ل هدفاً یَذَهب الی النهائّی؟! 4( من یَُسجِّ 3( نَسُکُن فی کرمان ُمنُذ سَنتیِن؟! 

6- عّي املّعرف بالعلمية:

2( الحمد لرب العاملني و له كل ما يف العامل!   1( سّجل الالعب اإليراين هدفا رائعا يف نهاية املسابقة! 

4( ظواهر الطبيعة تثبت قدرة الخالق متاماً! 3( يوجد نوع من هذه الشجرة يف جزيرة قشم الجميلة! 

7- عّي ما ليس فيه اإلسم النكرة:

2( عىل التالميذ أن ال يلتفتوا إىل الوراء إال لرضورة! 1( يف ذلك الينبوع تنعكس ألوان تجذب العيون! 

4( یا زمييل! أعلمت أرشف أو أجّل من معلمنا! 3( شاهدُت جعفراً ، و هو يقنع الحارضين يف الجلسة! 

8- عّین ما فيه نكرة:

2( هرب الرجال من منطقة الخطر برسعة! 1( سّجلْت منظّمة اليونسكو مسجد اإلمام يف قامئة الرتاث العاملّي! 

ون سورة الحجرات بسورة األخالق! 4( َسّمى املفرسِّ 3( فّکر سعيٌد حول املشكلة فذهب إىل معلّم األدب الفاريّس! 

9- عّي العبارة التي جاء فيها نوعان من املعارف:

2( ُجندي سابور من معامل أثريّة و أكرب مكتبة يف خوزستان! 1( االُم صديقٌة تُريبِّ األوالد عىل تربية َصحيحة! 

4( إنَّ الّشجرة الخانقة شجرٌة تنمو يف الغابات االستوائيّة! ل عشيَن هدفاً يف املسابقات!  3( الّسعادة فريٌق سجَّ

10- عّي معرفة يختلف نوعه عن الباقي:

2( أنشد املولوّي أبياتاً ممزوجة بالعربيّة يف شعره! 1( للتمساح طريقة غريبة يف تنظيف أسنانه! 

4( أكرب العيب أن تعيب ما فيك مثله! 3( هذا التمثال يجذب ُسيّاحة من دول العامل! 
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درس چهارم
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11- يف أّي عبارة جاء اسم النكرة؟

2( خرجت الزميالت بعد االمتحان برسعة من الصالة! 1( قد يتكلّم البعض عن القضايا الّتي ال يعلمونها! 

4( ازدادت املفردات العربية يف الفارسية بعد اإلسالم! 3( سافرنا مع األرسة إىل بوشهر يف السنة املاضية! 

12- يف أي عبارة ما جاء اسم نكرة؟

2( سافر عيّل مع أرُسته إىل إصفهان مرّة واحدة! 1( بعض الناس يتكلّمون يف ما ال يعلمون! 

4( وصلت إىل بركة ماء و رشبت منها! 3( خرجت الطالبات من الّصف بعد نهاية االمتحان برسعة! 

13- عّي العبارة التي كل أسامئها نكرة:

2( ال نستطيع أن نجد لغة بدون کلامت دخيلة! 1( رأيت سعيداً ييش برسعة يف حديقة! 

4( للتمساح طريقة غريبة يف تنظيف أسنانه! 3( تختلف لهجات نوع من الطيور من منطقة إىل أخرى! 

14- عّین الخطأ يف تعيي عدد النكرة:

2( توجد غابات جميلة من أشجار البلّوط يف محافظة إيالم : اثنتان   1( ما جاء أحد إىل هنا : واحد 

4( كان بينهم طالب مشاغب قليل األدب يرّض الطاّلب بسلوكه : اثنتان 3( أنا مدينة العلم و عيلٌّ بابها : واحد 

15- عّین معرفة بأل :

2( نحن شعُب نُحارِب األعداء ملّا یهجموا علینا.1( بعد یومین سنسافر إلی تربیز ملهّمٍة.

4( سلّمت علی رجٍل و هو مل یلتفت إلّی.3( قبّلُت أستاذی نارصاً و أنا أحبّه.

16- عّي العبارة التي فيها اسم نكرة:

2( املؤمنون ماداموا عىل الرّصاط املستقيم، ال يضلُون! 1( الّذين يحاولون، يصلون إىل ما يف ذهنهم بإذن الله! 

4( ريض الله عنك يا ابن أيب طالب يف ما حكمت بيننا! 3( إّن هذا غري صحيح أن ال نستفيد من الّنعم اإللهية! 

17- عّین ما فیه معرفة بالعلم:

2( مررت بکاِفٍر یسّب معبوداتنا بدون سبٍب.1( تلک أختی سعیدُة و هی مهندسُة زراعیُّة.

4( هذا زقزاُق یطیر فوق البحار الواسعة.3( هذا الطّائر ینقر جذوع أشجاٍر.

18- عیِّن اإلسم و الخرب نکرتین:

2( لعّل تلمیذاً یُشاغب فی صّفنا مجیُد!1( أشهُد أّن علیّاً ولیُّ اللّه!

4( رجل یساعد مسکیناً مؤمناً باللّه هو املفلح!3( ال شیَء أحسُن من العفو عند القدرة!

19- عیِّن حرف »ال« یدل علی اسم إشارة:

2( جاء مدیر املدرسة إلی الصّف فاقرتحنا للمدیر أن یُبّدل السبّورة! 1( غرسُت السنة املاضیة شجرة فی حدیقة بیتنا و اآلن أمثرت الشجرة! 

4( سمع أنورشوان کالم فالح عجوز فأعجبه إعجاباً فأمر أن یُعطَی ألف دینار! 3( اشرتیُت بطّاریّة أخری ألّن هذه البطّاریّة ال تعمل جیّداً! 

20- عّین ما فیه النکرة :

2( ولکّن أخاک فهمه و عرف حقیقة منزلته، 1( أکرث الناس ال یعلمون التّفریق بین التّواضع و صغر النفس، 

4( ألنّه وجد التّواضع أنیق بعظمة نفسه فتواضع! 3( و لیس صغیر الّنفس بل هو عظیمها کام یظنون، 

21- عیِّن ما لیس املعرفة بالعلمّیة:

2( تجری الریاح غالباً مبا ال تشتهی السفن!1( أرسل اللّه األنبیاء لهدایة املجتمعات البشیّة!

4( منظّمة الیونسکو أحد املنظاّمت فی األمم املتّحدة!3( معبد کُردکال من اآلثار التاریخیّة فی محافظتنا!
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22- عّي الخطأ يف عدد املعارف بالعلم و بأل:

2( قرُب کورُش يَجِذُب ُسيّاحاً ِمن ُدوِل العالَِم! )إثنني( ! )ثالثة(  اِث العالَميِّ لَت منظّمة اليونسكو قُبََّة قابوٍس يف قامئِة الرتُّ 1( َسجَّ

4( معبد کُردکُال يف محافظِة مازندران أَحٌد من اآلثاِر القديِة! )أربعة( 3( حديقُة شاهزاده قُرَب کرمان َجنٌَّة يف الّصحراء! )ثالثة( 

23- عّي ما اليوجد فيه » َعلم «: 

2( خلق الله الّساموات و األرض يف ستّة أيام و هو أرحم الرّاحمین! 1( اشرَتَى أخي محمد جّواالً ذاسعر مرتفع من الُسوق أمس!  

4( أرَس املسلموَن يف إحدى الغزواِت بنَت حاتِم الطّايّئ! 3( َمْن يَعترب بتجارب املاضني فهو إنساٌن سعید! 

24- کم اسامً معرفة و اسامً نكرة يوجدان يف هذه العبارة عىل الرّتتيب؟  

ول الواقعة يف آسيا؛ و ال شّك يف أّن إيران کمتحف حّي للسائحني.« »إّن إيران إحدى من الدُّ

3( ستّة / أربعة    4( ستّة / ثالثة 1( أربعة / ثالثة  2( خمسة / أربعة 

25- يف أي عبارة يرتجم اسم النكرة إىل املعرفة؟  

2( َوَجدت قلامً يف الّشارع جنب الِجدار! 1( جاَء مدرٌّس عالٌِم إىل صّفنا أمِس! 

4( فريُقنا فائٌز يف مسابقة كرة املِنضدة يف االُسبوع القاِدم! 3( هذه كتٌب علميٌة ملطالعة الطاّّلب يف املكتبة! 

26- عي ما ليس فيه اسم علم :  

2( فاَز فريُق الّسعادِة يف مباراة كرة القَدِم! ِق األهداِف العاليِة!  1( اُريُد بناَء مجتمعٍ َسعيٍد لتََحقُّ

4( مدينة رامرس إحدى ُمُدِن ُمحافظة مازندران! نِة القاِدمِة!  3( يَذهُب هاشٌم إىل مدرسة »دانش« يف السَّ

27- عي ما فيه املعرّف بالعلمية:  

2( مثل نور ربّنا كمشكاة فيها مصباح! 1( اشتّقت »یکنزون« من »کنج« يف األصل! 

لَت قبّة قابوٍس يف قامئة الرّتاث العاملّي! 4( ُسجِّ 3( تقع أهراٌم يف صحراء يف تلك البالد! 

28- عّي عبارة ما جاء فيها اسم النكرة: 

2( برأيي أّن محافظة »لرستان« مكاٌن جميٌل للّسياحة! 1( يف الحّصة الثالثة تكلّمت مع زميلة كانت هناك! 

4( قرأت التلميذة القرآَن بصوٍت هادٍئ يف املدرسة! 3( كان املعلّم يكتب عىل اللّوحة الّنكات املهّمة الجديدة! 

29- عّین ما ليس فيه املّعرف بأل: 

2( كانت للغابات أشجار رائحتها كريهة! 1( متثال املتنبّي يف مدينة بغداد يجذب ُسيّاحاً! 

4( ما عمل الناس عمالً أحّل وال أطيب من الزراعة! 3( ال يسبّب اشتعال زيوت شجرة النفط خروج غازات ملّوثة!  

30- عّین عبارة فیها املتبدأ معرفة:

2( فقیه واحد أشّد علی الشیطان من ألف عابد!1( فی الحلم آثار حسنة تشاهد مثرته بالشّک!

4( نوح لبث بین قومه ألف سنة إال خمسین عاماً!3( عامل ینتفع بعلمه خیر من ألف عابد!

31- عیِّن ما فیه املعرّف بأل أکرث:

2( الشاّب الّذی کان یکذب، کاد یغرق فی البحر!1( تخلّص الرجل من عیوبه اللتزامه بالصدق!

4( ال تستش الکّذاب فإنّه کالرساب یُقرّب علیک البعید!3( کان زمیلی ال یعرف السباحة فأخذ یُنادی: الّنجدة!

32- عیَّن نکره ال ترتجم إلی النکره: 

2( فی البحر عجائب تثبت لنا قدرة الخالق!1( املرء مخبوء تحت لسانه فتکلّموا تُعرّفوا!

4( رّب إنّی أعوذ بک من صالة ال تُرفَع!3( یوجد نوع من هذه الشجره فی مدینه نیکشهر!
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33- عیِّن اسم املفعول نکرٌة:

2( إّن العلم ینفع متعلاّمً یعمل مبا یتعلّم! 1( علی کل مواطن أن یحاول لبناء مجتمع ناجح! 

4( فی قریتنا شجرة مثمرة تعّد من األشجار املعّمرة! 3( من یجذب املخاطب بکالم مؤثّر فهو أفضل متکلّم! 

34- عّین نکرة ال ترتجم إلی النکرة:

2( رّب إنّی أعوذ بک من نفس ال تشبع! 1( حمل الخلیفة زنبیالً للمرأة کان فیه طعام کثیر! 

4( یعجبنی مرء یتحلّی مبکارم األخالق! 3( هذا الرجل محرتم فیحرتمه الجمیع فی املدینة! 

35- عّین ما لیس فیه اسم علم:

2( طلب مّنا جواٌد نأخذه معنا إلی الّسوق! 1( ُولد هذا العامل بالّنجف قبل أکرث من مئة عام! 

4( رّساٌم ذو مهارة قد رسم هذه اللوحة! 3( لَم یُرسل الله األنبیاء إاّل لیُخَرج الّناس من الظّلامت! 

36- عّین ما لیس فیه النکره: 

2( ال ریَب لیوِم القیامه! 1( أنا أحوج إلی سرتها فی األخری! 

، َوفَقنا ملا تُِحبُّ و ترضی!  4( َمن أُحبُّ إلیَک بین إخوانک؟ 3( اللُّهمَّ

37- فی أّی عباره ماجاء معرف بأل ؟ 

2( الّلهّم انْفْعنی مبا َعلَّمتَنی و َعلِّْمنی ما یَنَفُعنی!1( َسَمَع الّدلفیِن یفوُق َسْمَع اإلنساِن عَش مرّاٍت!

4( الّشاِطُئ منطََقُة بَریُّة ِبِجوار الِبحار و املُحیطاِت!3( نَعتَِذُر ِمنُکم َسوَف نُصلُِّح کُلَّ شیٍء ِبرُسعٍة!

38- عیِّن املبتدأ نکرًه: 

2( فریقنا فائٌز فی مباراه کره القدم. 1( البعید عن العین بعید عن القلب. 

4( للفیروز آبادّی معجم مشهور باسم القاموس. 3( تبادل املفردات بین اللّغات أمًر طبیّعی.

39- عیِّن معرفًة بالعلم :

2( یُرَسل فریق السعادة إلی مبارایات االسبوع القادم ! 1( من أراد أن یُصّدقه الناس فلیَصدق! 

4( الطالب یذهبون إلی املدرسة لیکتسبوا املعارف و العلوم! 3( لنکون ُسعداء علینا أن نتمّنی السعادة لجمیع الّناس! 

40- عّین العباره الّتی فیها إسم نکره: 

2( اللّهم وفّقنا لاِم تُِحّب و تَرضی!1( الحمدالله الّذی أدعوه فَیُجیبنی! 

4( الحسین )ع( ِمصباح ُهدی و َسفینة نجاة! 3( ربَّنا ال تُِزع قلوبنا بَعَد هدایتک! 

41- َعّین ِعبار ة فیها اسامن علامن : 

2( ُجندی سابور فی خوزستاَن ِمَن املکاتِِب الَقدیمِه! 1( »إنََّک َسعید إن تَشُعر باللّّذِه ِمَن النَّجاِح!  

امِء و األفالِک!  ُت َعِن السَّ یَن یَتَعلَّموَن اللَُّغَه یُدرِکوَن الُقرآَن أفَضَل ِمَن اآلَخریَن!3(کَتََب التَّالمیُذ رَسائَِل تَتَحدَّ 4(الذَّ

42- عّین ما فیه املعرّف بالعلمّیه: 

2( إنّکم لن تستطیعوا القیام بهذا العمل! 1( إنّی أعوذ بک من نفس التشبع! 

4( مل تقوُل ما ال تفعل به!3( »ما یُرید الله لیجعل علیکم من حرج« 

43- عین املعارف أکرث تنّوعاً:

2( و منهم األستاذ مهدّی آذر یزدّی أشهر کاتب للقصص! 1( کان کثیر من الّناجحین معّوقین أو فقرا فی الحیاة! 

4( و أخیراً مهتاب نبوّی بنت ُولدت بدون یدین و لکن تکتب! 3( أو هیلین کیلر اُصیبت ِبُحّمی و صارت طفلة عمیاء صاّمء بکامء! 
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44- عّین املجرور بحرف جر معرباً و معرفًة:

2( ما ِمن طائر إال و له جناحان یطیر بهام!1( إرفَع القرآن فوق رأسک و قُل عش مرّاٍت ِبَعلیٍّ ...!

4( لِذلک الکتاب عند املسلمین مکافة رفیعة!3( ما تعمل ِمن خیر تَجد مثرته بعد وفاتک!

45- عّین النِکرة َمفعوالً:

2( للفیروز آبادی ُمعجم َمشهور ِبإسِم »القاموس«! 1( َهل تظُّن أن تُشاهد لغة مع کلامت دخیلة! 

ل العرَب الحروَف الفارسیّه إلی حروف قریبه ِمن َمخارِجها! 4( بَدَّ 3( عالٌِم یَنتَفع ِبِعلمه الّناس َخیر ِمن سبعین ألف عابد! 

46- عّین عبارة التی فیها ثالث معارف بأل :

2( ألنجح فی دروسی قرأُت الکتب الکثیرة! 1( ذهبُت إلی املتجر ألشرتی بطّاریّة الجّوال!  

3( لالبتعاد عن الخوف توکّلُت علی الله! 3( ألفهم کالم املعلّم فی الصّف استمعُت إلی الدرس!  

47- عّین ما الیوجد فیه »َعلم«:

2( )إنّا َجَعلناُه قُرآناً عربیاً لََعلّکم تَعقلون( 1( الغیبُة هَی أن تَذکَُر أخاک و أختک مِبا یَکرَهاِن! 

4( َولَْنذکُْر مثالً إبراهیم أن یُنقَذ قوَمُه ِمن عبادِة األصنام! 3( أرَسَل اللُّه إلَیهم األنبیاء لِیُبَیّنوا الرّصاط املُستقیم! 

48- کم معرفه فی هذه العباره؟ »تُوَجُد غاباٌت جمیلٌة فی مازندران و إیالَم و لُرستاَن«!

4( أربع 3( ثالث   2( إثنتان   1(واحده  

49- َعّین ما لیس فیه اسم معرفة: 

کویا َشَجرٌَه ِمن أَطَوِل أَشجاِر العالَِم!1( الظواِهُر الطَّبیعیُّه تُثِبُت َحقیَقًه واِحَدًه! 2( السُّ

4( یَزیُد ارتفاُع بعِض األشجاِر علی ِمئَِه مرتٍ تقریباً!3( تَنمو أشجاٌر غریبًه جّداً فی ُجُزٍر اسِتوائیٍَّه!

50- عّین اسَم الفاِعل نَِکرة: 

2( ما وافََق املَُعلَُّم َعلَی إقرتاح الطاّّلب! 1( ال یَهرَُب تِلمیٌذ ِمن أداء الواِجباِت املّدرسیّه!

ثَِه فی مدیَنِه نیکشهر! 4( جاء ُمِتَفرٌَّج لَُمشاَهده ُمسابقه کُره الَقدم!3( ال نَِجُد الغازاِت املُلوَّ

51- فی أّی عبارة عدد املعرفة أقّل؟ )حسب ما تعلَّمَت(

2( للغابة شالالُت و زهوُر و بعُض حیوانات أخری! 1( تجری الّریاح مبا ال تشتهی السفن! 

4( من أخالق الجاهل اإلجابة قبل أن یسمع! 3( طلبت إحدی الزمیالت املساعدَة فأرسعت مریم إلیها! 

52- عّین ما فیه معرفتاِن إثنتان:

2( رأینا طائراً رسیعاً یطیر فوق جبٍل مرتفعٍ! 1( نحتاج إلی أشیاء کثیرة فنسأل من الله! 

4( توجد غاباٌت جمیلٌه خرضاُء فی شیراز! 3( قبل شهرین سافر إلی کرمان للمهّمة و جئنا! 

53- عیِّن ما لیس فیه اسم معرفة )حسب ما قرأناه(:

2( أرسل جواٌد رسالة إلی أرسته الّتی تعیش فی مدینة صغیرة! 1( الّذی قد جاء بالحسنة یُعطیه ربّه عشة أمثالها! 

4( إحدی آثار تاریخیّة قدیمة تعجبنا تقع فی بالد مرص! 3( شباب مؤمنون یُنَشؤون فی بالد یحکمها ملک عادل! 

54- عیِّن الفاعل معرفاً بأل:

2( ساعَدنا الّذی کان مشهوراً بالوفاء! 1( یُرسل اللّه ریاحاً لِتُثیر السحاب! 

4( ال یبکی التمساح عند أکل فریسته! 3( اِشتد نقل املفردات من العربیّة إلی الفارسیّة بعد حادث! 
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44- عّین املجرور بحرف جر معرباً و معرفًة:

2( ما ِمن طائر إال و له جناحان یطیر بهام!1( إرفَع القرآن فوق رأسک و قُل عش مرّاٍت ِبَعلیٍّ ...!

4( لِذلک الکتاب عند املسلمین مکافة رفیعة!3( ما تعمل ِمن خیر تَجد مثرته بعد وفاتک!

45- عّین النِکرة َمفعوالً:

2( للفیروز آبادی ُمعجم َمشهور ِبإسِم »القاموس«! 1( َهل تظُّن أن تُشاهد لغة مع کلامت دخیلة! 

ل العرَب الحروَف الفارسیّه إلی حروف قریبه ِمن َمخارِجها! 4( بَدَّ 3( عالٌِم یَنتَفع ِبِعلمه الّناس َخیر ِمن سبعین ألف عابد! 

46- عّین عبارة التی فیها ثالث معارف بأل :

2( ألنجح فی دروسی قرأُت الکتب الکثیرة! 1( ذهبُت إلی املتجر ألشرتی بطّاریّة الجّوال!  

3( لالبتعاد عن الخوف توکّلُت علی الله! 3( ألفهم کالم املعلّم فی الصّف استمعُت إلی الدرس!  

47- عّین ما الیوجد فیه »َعلم«:

2( )إنّا َجَعلناُه قُرآناً عربیاً لََعلّکم تَعقلون( 1( الغیبُة هَی أن تَذکَُر أخاک و أختک مِبا یَکرَهاِن! 

4( َولَْنذکُْر مثالً إبراهیم أن یُنقَذ قوَمُه ِمن عبادِة األصنام! 3( أرَسَل اللُّه إلَیهم األنبیاء لِیُبَیّنوا الرّصاط املُستقیم! 

48- کم معرفه فی هذه العباره؟ »تُوَجُد غاباٌت جمیلٌة فی مازندران و إیالَم و لُرستاَن«!

4( أربع 3( ثالث   2( إثنتان   1(واحده  

49- َعّین ما لیس فیه اسم معرفة: 

کویا َشَجرٌَه ِمن أَطَوِل أَشجاِر العالَِم!1( الظواِهُر الطَّبیعیُّه تُثِبُت َحقیَقًه واِحَدًه! 2( السُّ

4( یَزیُد ارتفاُع بعِض األشجاِر علی ِمئَِه مرتٍ تقریباً!3( تَنمو أشجاٌر غریبًه جّداً فی ُجُزٍر اسِتوائیٍَّه!

50- عّین اسَم الفاِعل نَِکرة: 

2( ما وافََق املَُعلَُّم َعلَی إقرتاح الطاّّلب! 1( ال یَهرَُب تِلمیٌذ ِمن أداء الواِجباِت املّدرسیّه!

ثَِه فی مدیَنِه نیکشهر! 4( جاء ُمِتَفرٌَّج لَُمشاَهده ُمسابقه کُره الَقدم!3( ال نَِجُد الغازاِت املُلوَّ

51- فی أّی عبارة عدد املعرفة أقّل؟ )حسب ما تعلَّمَت(

2( للغابة شالالُت و زهوُر و بعُض حیوانات أخری! 1( تجری الّریاح مبا ال تشتهی السفن! 

4( من أخالق الجاهل اإلجابة قبل أن یسمع! 3( طلبت إحدی الزمیالت املساعدَة فأرسعت مریم إلیها! 

52- عّین ما فیه معرفتاِن إثنتان:

2( رأینا طائراً رسیعاً یطیر فوق جبٍل مرتفعٍ! 1( نحتاج إلی أشیاء کثیرة فنسأل من الله! 

4( توجد غاباٌت جمیلٌه خرضاُء فی شیراز! 3( قبل شهرین سافر إلی کرمان للمهّمة و جئنا! 

53- عیِّن ما لیس فیه اسم معرفة )حسب ما قرأناه(:

2( أرسل جواٌد رسالة إلی أرسته الّتی تعیش فی مدینة صغیرة! 1( الّذی قد جاء بالحسنة یُعطیه ربّه عشة أمثالها! 

4( إحدی آثار تاریخیّة قدیمة تعجبنا تقع فی بالد مرص! 3( شباب مؤمنون یُنَشؤون فی بالد یحکمها ملک عادل! 

54- عیِّن الفاعل معرفاً بأل:

2( ساعَدنا الّذی کان مشهوراً بالوفاء! 1( یُرسل اللّه ریاحاً لِتُثیر السحاب! 

4( ال یبکی التمساح عند أکل فریسته! 3( اِشتد نقل املفردات من العربیّة إلی الفارسیّة بعد حادث! 
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55- َعیِّن الجواَب الّذی جاَءت فیه َمعرِفُة »َعلَم«:

2( ُهَو رَُجُل َسعیُد فی الَحیاِة!1( َمن آَمَن ِبَربِِّه َحّقاً فَُهَو َسعیُد!

یاضِة! 4( َوَجدُت املُِجدَّ َسعیداً فی الَحیاِة!3( َسعیٌد َشابٌّ ناِجُح فی الرِّ

56- عیِّن اسامً نکرًة یُرَتجُم َمعرفًة:

2( )أرَسلنا إلی ِفرعوَن رَسوالً فََعصی ِفرعوُن الرِّسوَل(1( املوعظُة الحسنُة ِمن املُعلِِّم قیِّمٌة لَجمیعِ الزّمالِء!

4( ال یُشاَهد وجُه فی هِذِه الّصورِة الّتی رَأیناها!3( ذلَک املُسلُم یَغرُس َغرساً لیأکُل ِمنه ِمسکیُن!

57- عّین حرف »الـ« مبعنی »ذلک«:

2( اللّغة العربیّة من اللّغات الّتی نتعلّمها جمیعاً! 1( أّی املال خیر؟!، ماُل کسبته من حالل! 

4( وصلُت إلی ملعب، کان الالعبون یلعبون فیه بفرٍح! 3( هناک أموال نفرح بکسبها، األموال ستزول رسیعاً! 

58- عّین ما فیه اسم علم: 

2( أراد قنرُب أن یسّب الّذی کان قد ّسبّه!1( علّی االهتامم باملرافق العاّمة ألنّها للجمیع!

4( إّن الکتاب صدیق یُنقذنا من الوحدة و مصیبة الجهل!2( یبلغ الصادق بصدقه ما ال یبلغه املحتال باالحتیال! 

59- عیِّن اسم الفاعل نکرًة:

2( یُعرف املتکلّم بکالمه ألّن املرء مخبوء تحت لسانه! 1( اآلثار القدیمة فی بالدی تجذب سیّاحاً من دول العامل! 

4( شاهدُت رجالً معّمراً فی الطریق عندما کنت أمشی إلی املدرسة! 3( علیک أن تجتنب عن کّل مجادلة فیها تعّنت! 

60- فی أّی عبارة ما جاءت »ال« مبعنی اسم اإلشارة:

1( فی العرص العبّاسی ازداد نفوُذ الفارِسیَّة و کان الّنفوذ عند مشارکة اإلیرانیین فی القیام!

2( »....أرسلنا إلی فرعون رسوالَ فََعصی فرعوُن الرَّسوَل...«

3( »..... مثل نوره کمشکاة فیها ِمصباٌح املصباح فی زجاجة....«

4( رأَیُت معجامً عن املعّربات و کان املعجم غنیّاً باملفردات!

61- عیِّن النکرة یختلف محلّه اإلعرابّی )حسب ما قرأناه(: 

2( »ّربنا آتنا فی الدنیا حسنة« 1( قال: زرع زرَعه صاحبه!

4( اشرتینا مصابیح لحفلة املیالد! 3( سعیٌد ساعد رجالً فی الشارع! 

62- عّي حرف »ال« معناه اسم اإلشارة:

2( اإلجابة قبل أن تسمع الكالم سمعاً جيّداً من أخالق الجهالء! 1( يقفز الّسنجاب الطّائر بغشائه الخاّص، هذا الغشاء كاملظلّة! 

؛ أعوذ بك من قلب ال يخشع، كأّن القلب يبتعد عن ربّه! 4( یا ربِّ 3( ال نقدر أن نرى جناحي الطّنان ألّن رسعة حركة الطّنان كثرية! 

63- عّین إشارًة دون إسم اإلشارة:

2( کتب العمیل رسالًة مهّمة ثّم أرسل تلک الرسالة إلی أعدائنا! 1( شاهدُت معلّمین فی الّصالة و کان املعلّمون مرسورین! 

4( إشرتیت کتباً جدیدًة من السوق و جعلتها جنب الکتب األخری! 3( التلمیذة حاولت کثیراً لتصبح تلمیذًة مثالیًّة فی کّل الصفوف! 

64- عّیِن إسم معرفة فی َمَحلِّ الخرب:

2( العالِم حیُّ و إن کان َمیّتاً!1( األسعار فی هذا املتجر غالیٌة جّداً!

عوَن فریَقهم فی املباراة!3( أکرُب الحمق اإلغراق فی املدح و الّذم! 4( املتفرّجون یَُشجِّ
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65- فی أیِّ عبارٍة جاء حرُف »أل« مبعنی اإلسم اإلشارة؟

2( الّصیاُم واِجُب علی املُسلمیَن فی شهِر رمضان! جرُة العظیمُة ِمن َحبٍّة صغیرٍة!  1( منْت هذه الشَّ

4( َذَهبَت طالبٌة إلی املدرسِة؛ الطّالبُة تََکلََّمت مع مدیر املدرسة! 3( شاَهدُت البضائع التّی کانَت جنب البیت! 

66- فی أیِّ عبارٍة جاَء إسُم علٍم؟

2( اُِحبُّ الَغزالَة کثیراً ألنَّها حیواُن جمیُل ِجّداً! 1( َمرحباً بَک یا کریم ألداِء واجباتَِک الّدراسیِّة! 

عفاء فهو سعیُد فی الّدنیا و اآلخرِة! 4( َمن یُساعد الضُّ 3( جاَء رجُل کریُم إلی املسجِد و ساَعَد الُفقراء! 

67- عّین العبارة الّتی لیس فیها إسُم علُم:

1( اّن الله یحّب من یحسون والدیهم!  2( رأیت زمیلی فی قریة قرب إصفهان!

3( یا حسین )ع( یا لیتنا کّنا معک!  4( شجرة التّفاح هی من األشجاِر املثمرة فی العالَِم!

68- عّین حرف »ال« یُمکن أن یکون له معنی اإلشارة:

2( خرَجت الطّالبات کلّهنَّ من الصّف و بَقیت طالبة واحدة فیه! 1( ملّا رأیُت طفالً یعمل قلُت فی نفسی ملاذا یعمل الطّفل الّصغیر! 

4( أنا و زمیلی کّنا نَنظر إلی الزّمالء الّذین یلعبون! 3( کان ذلک الطّالب یُحاول أن یَطرح سؤاالً صعباً لِیتعّنت! 

69- عیِّن ما جاء اسم نکرة:

2( شجرة الخبز شجرة استوائیّة تنمو فی ُجزر املحیط الهادئ! 1( قرأ الطالب املثالّی إنشاًء تحت عنوان »فی محرض املعلّم«! 

4( یدفن الّسنجاب الجوزات السلیمة تحت الرتاب و قد ینسی مکانها! 3( رأیُت رجالً عراقیّاً فی أسواق املدینة! 

70- َعّي معرفًة يقبُل التَّنويَن:

اِث الثّقايفِّ!1( يُحاوُل أسد ألداِء واجباتِه الّدراسيِّة و ال يتكاَسُل! 2( اختارتها ُمنظَّمُة اليونسكو كمدينٍة للرتُّ

4( بعث اللُه النَّبيَّ إلمتاِم مكارِم األخالِق يف هذا العامِل!3( يَنصُحني زميل و يَدعوين ملطالعِة مطالب مفيدٍة!

71- عّي حرف »ال« معناه اسم اإلشارة:

2( ﴿أوفوا بالعهِد إنَّ العهَد كان مسئوالً﴾ 1( اِحذِر األحمق؛ فإّن األحمَق يَرى نفسه ُمحسناً! 

4( املصباح يف زجاجة، الزجاجة كأنّها كوكب ُدّرّى! د عليك القريب!  3( إنّه كالرّساب يقرِّب عليك البعيد و يبعِّ

72- عّي عبارة ال يوَجد فيها املعرّف ِبالَعلمّية:

2( رأيُت زمييل كاِظامً مع اُخته يف سوق مدينتنا! 1( كنُت أتذكّر َجبل النور الّذي كان النبّي يَتعبّد يف الغار الواقع يف قّمته! 

4( أال تَعلم أَن جبل دماوند أعىَل َجبٍل يف بالدنا! 3( والداى موظّفان فأنا وحيٌد يف البيت كّل يوٍم! 

73- فی أّی عبارة ماجاءت »ال« مبعنی اسم اإلشارة:

2( أیُّ ماٍل خیُر؟ قال: املال الّذی یحصل صاحبه علی زرٍع أفضل ثروٍة! 1( العلم نور یقذفه الله الّنور فی قلوب املؤمنیَن! 

4( الَعرب اشتّقوا من الکلامت الفارِسیّة کلامٍت أخری! 3( رأیت أفرَساً فی املزرعة و کانت األفراُس جنب صاحبها! 

74- عّین ما فیه معرّف بالعلم:

2( الفرس قادُر علی النوم واقفاً.1( مررت مبُجتهٍد یشتغل فی املصنع.

4( اِعلْم یا صدیقی أّن الله ال یضیع أجورنا.3( یغلق السائق باَب حافلِة املدرسة.
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65- فی أیِّ عبارٍة جاء حرُف »أل« مبعنی اإلسم اإلشارة؟

2( الّصیاُم واِجُب علی املُسلمیَن فی شهِر رمضان! جرُة العظیمُة ِمن َحبٍّة صغیرٍة!  1( منْت هذه الشَّ

4( َذَهبَت طالبٌة إلی املدرسِة؛ الطّالبُة تََکلََّمت مع مدیر املدرسة! 3( شاَهدُت البضائع التّی کانَت جنب البیت! 

66- فی أیِّ عبارٍة جاَء إسُم علٍم؟

2( اُِحبُّ الَغزالَة کثیراً ألنَّها حیواُن جمیُل ِجّداً! 1( َمرحباً بَک یا کریم ألداِء واجباتَِک الّدراسیِّة! 
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75- يف أي عبارٍة ماجاء علم ؟

2( الحّريَة ال تُوجُد يف بَعِض بالِد العامِل!1( نسمُع شعار »املقاومُة حياٌة« يف سوريا و بغداد!

4( الحسُن و الحسنُي سيدا شباِب أهل الجّنِة!3( قال محّمد )ص( : َوفِّروا كِباَركُم، َوارَحموا ِصغاَركُم!
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2( يَستَخِدُم املُزارِعوَن َشَجرََة النِّفِط كَسياٍج َحوَل املَزاِرِع! بيَِة و التَّعليِم!  1( ألََف َعَدٌد ِمَن الُعلاَمِء كُتُباً يف َمجاالِت الرتَّ

4( يجتمُع املسلمون يف مكان واحٍد يف الحّج! 3( ُهناَك غاباٌت َجميلٌَة ِمن أشجاِر البَلّوِط يف ُمحافَظَتَي إيالم َو لُرِستان! 

78- عّین حرف »ال« معناه اسم اإلشارة:

2( شاهدنا شابّاً فی الّشاطی، کاد الشابُّ یغرق فی البحر! 1(  شاَهدُت جامعة فی القاعة، کان املعلُّم یتََکلَّم مع املدیر! 

4( بُحیرة زریبار فی مدینِة مریوان تَجذب ُسیّاحاً من ُمُدن البالِد! 3( أرسلنا إلی املُدیر تلمیذاً یهِمُس إلی أصدقائه دامئاً! 

79- عین النکرة :

! 2( خرُي الكالِم ما قَلَّ َو َدلَّ ابُّ مع ُمرافقيه يف الّصالة!  1(  مل يتكلّم الشَّ

4( صارت األرض مملوءة باألزهار الجميلة! امواِت األرِض«   3( »للّه نوُر السَّ
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2( اُِحبُّ بناَء ُمجتََمعٍ َسعیٍد َعلَی الَعدالَِة! 1(  َذَهبت اُّم خدیجة إلی الّسوق َمَع اُختها! 

عاَدة! 4( الَحَکُم یَصفُر للمباراة بین فریق الّصداقة و السَّ 3( أجاَب کاِظٌم لِلُمَعلِِّم: َمرقَُدُه فی َمشهد! 

81- عیِّن معرف بالعلم:

2( هذه ألواٌن لأِلشجار الَجمیلَِة نَراها ِفی الطبیعِة! حراِء!  1(  حدیقة شاهزاده قرَب کرمان َجنٌَّة فی الصَّ

4( نَحن ُمسلُِمون و نُساِعُد مظلومی فلسطین! 3( إحدی املناِطِق الّتی سافرُت بالحافلة مازنداُن!  

82- عّین معرفة بأل أکرث :

رة للنِّفط و أنجحها! َول املُصدِّ 2( هي من أكرب الدُّ 1( قد أفلح املؤِمنون الّذين هم يف صالتهم خاشعون! 

4( يُصَنع منه املَطاط و ُمبيدات الحشات! 3( المرياث كاألدب و ال ظهري كاملُشاَورة! 
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2( َغرََس الفاّلح شجرًة فی حدیقیه، َستُثمُر الشجرة فی الّسنوات القادمة! 1( َرأیُت أفراساً کانَت هذه األفراُس َجنَب صاِحبها! 

ق يف املهرجان! 4( رأينا املُِتَكلِّم الَخالَّ 3( أتُشاِهُد املرأة َوجهاً ِفی الّصورَِة؟! 

84- عّین »ال« مبعنی اسم اإلشارة:

1( تعاَل نَذَهب إلی ملعب املباریات ألّن امللعب یمکن أن یصیر مزدحامً!

رَِة و قد تبلُغ هذه الّشجرة من العمر ألَفی َسنة! 2( َشجرُة البلوِط هَی ِمن األشجار املُعمَّ

نجاب قَد یَنَسی مکانَها! اِب و السِّ 3( یدفُن ِسنجاٌب جوزات البلّوط تحت الرتُّ

4( تَحِمُل شجرُة الُخبز األمثار فی نهایِة  أغصانِها و أمثارُها کَالُخبِز!
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85- عّین العبارة الّتی فیها »العلم«:

2( ربِّ اجعل صدیقی سعیداً فی حیاته! 1(  لسُت سعیداً فی هذه الّدنیا الفانیة! 

4( معلّمی املحبوب رجٌل سعیٌد فی مدرستنا! 3( سّمی أخی مولوده العزیز سعیداً! 

86- عّین ما فیه معرّف بالعلم:

2( ذلک صاحبی سعیٌد و  أنا أحبّه کثیراً! 1(  هو صابّر حقاً ألنّه الیغضب  أبداً!  

4( ال أظلم مظلوماً ال یقدر علی الدفاع! 3( خلق اللّه جباالً کبیرًة بقدرته! 

87- عّین ما لیس  فیه معرّف بأل:

2( رأینا سمکاً عجیباً ثّم نزل فی املاء ِبرسعة! 1(   ال أنسی أصدقانی الکرام أبداً!  

ر به حیواناٍت فی غابٍة! 4(  للغراب صوّت یحذِّ 3( إّن اللّه علیهّم بقلوبنا أکرث! 

88- عّین حرف »ال« معناه اسم اإلشارة:

2( إّن اللّه بصیر واملؤمنون یتوکّلون علیه! 1(   سمعُت آراء مفّکٍر و املفّکر أرشدنی برسعٍة! 

4( هناک أرسار غامضة و مل یکشفها الِعلم! 3( أخذت الفلم و ذلک الفلم حیَّرنی حّقاً! 

89- عین عبارة ما جاء فیها إسم الَعلَم:

2( هذا الرّجل املُحسن رجٌل إیرانیٌّ یساعد الفقراء دامئاً! 1(  أنَّ الحسین )ع( مصباح الُهدی و سفینة الّنجاة! 

4(»إرسلنا إلی فرعون رسوالً فَعصی فرعوُن الرّسوَل« 3( تقّدم املشکون فی غزوة اُحد و هزموا املسلمین! 

90- عّین الخرب یختلف عن الباقی من حیث املعرفة و النکرة:

2( کلُّ ُمعجٍب بنفسه مبغوٌض عنداللّه و املؤمنین! 1(  هؤالء اآلِمرون باملعروف ناهون عن املنکر أیضاً! 

4( هاتان صدیقتان تَتساعدان فی حّل املسائل! 3( قال الّنبی)ص( إّن عمود الّدین الّصالة! 

91- عّین املضاف إلیه نکرة:

2( یُوجد نوٌع من الشّجرة الخانقة فی جزیرة قشم الجمیلة! 1( قد ُسّجلت قبة قابوٍس فی قامئة الرّتاث العاملّی! 

4( الجّو فی ُمحافظة أردبیل فی فصل الشتّاء بارٌد جّداً! 3( کّنا ُمستخَدمیَن فی مصنع قبل سنتیِن! 

92- عّین »ال« معناه »آن«:

2( إن هذا الطّالب املُشاغب لیس قادراً علی حّل متارین هذا الّدرس! 1(  سمعُت صوتاً عجیباً من أحد الّصفوف فأرسعُت نحو باب الخروج! 

4( أمِس شاهدُت رجالً فی الّسوق، کأّن الرّجل کان معلّمی قبل سنوات! 3( أخونا االَکرب ُمزارع نشیط و له مزارع الّرّز الکبیرة فی شامل البلد! 

93- عّین املعرفة ترُتَجم کَالّنکرِة فی الفارسّیة:

2( کأّن أشجار البلّوط تُوَجُد فی محافظتی إیالم و لُرستان! 1(  ظواِهر الطّبیعة تُثِبُت حقیقة واحدة و هی قدرُة اللّه! 

4( املُزارعون یَستَخدموَن األغصان الّتی لها رائحة کریهة کَسیاج! 3( شجرة العَنب الربازیلّی شجرٌة تَنمو األمثاُر علی ِجذعها! 

94- عّین الفاعل ُمعرَّفاً ِبـ »ال«:

2( فعل الّشَ یرّض فاعله  أکرث من اآلخرین! 1(  أراد حامٌد تخفیض األسعار فی املَتجر! 

4( یساعدنا التقاط الّصور لکشف الحیاة فی أعامق البحار! 3( مَنت فی حدیقة جّدی الّشجرة الّتی زرعتُها قبل سنة! 
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4( یساعدنا التقاط الّصور لکشف الحیاة فی أعامق البحار! 3( مَنت فی حدیقة جّدی الّشجرة الّتی زرعتُها قبل سنة! 
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95- عین عبارة الّتی لیس فیها خرب إسامً نکرة:

2( عامل یُنتفع بعمله خیر من ألف عابد! 1(  شجرة النفط شجرة یستخدمها الفاّلحون کسیاج حول البستان! 

4(أقّل من مثانین فی املئة من موجودات العامل طیور! 3( هؤالء الکتّاب ألَفوا کتباً حول التعلیم و التعلّم! 

96- عیِّن النکرة یُمکن أن یرتَجم معرفة:

2( رسالة اإلسالم قامئة علی أساس املنطق و اإلحسان! 1( هذا طالُب یَهِمُس إلی الذی یجلس جنبه! 

4( اسرتیت أدویة ال تحتاج إلی وصفة الطبیب! 3( ال یُشاهد رجل فی هذه الصورة التی رأیتها! 

97- فی أی مجموعة جاءت األسامء املعرفة فقط؟

2( جعفر – رّب – مریم 1( أفراس – محمود – إیران 

4( الوحید – اللّه – کاظُم 3( مّکة – مدینة – شمس 

98- عّین اسامً نکرة یرُتَجم معرفة:

2( تُوجد غاباُت جمیلُة من أشجار البلّوط فی جبال إیران! 1( رائحة شجرة الّنفظ کریهُة و تهرب منها الحیوانات! 

4( ظواهر الطّبیعة تُثبت لنا حقیقًة و هی قدرة الله تعالی! 3( شجرة الُخبز شجرُة إستوائیُّة تَنمو فی جزر املُحیط الهادئ! 

99- َعیِّن الفاعل لیس معرفة:

2( َشَجرَُة النِّفِط َشَجرَُة یَستَخدِمُها املُزارعوَن کَسیاج!1( َو إذا خاطَبَُهم الجاِهلون قالوا َسالماً!

لَمیِة! نجاُب بعَض جوزات البَلوط السَّ ون َسورة الُحُجرات ِبسورة األخالِق!3( یَدِفُن السِّ 4( َسّمی ُمفرسِّ

100- عیَّن املضاف إلیه نکره:

2( العاقل من یجتنب عن ذکر أقوال تعرّضه للتَّهم! 1( عدد کثیر من قوم نوح لهم یؤمنوا به فأخذهم العذاب! 

4( یجب أن یکون الکالم لیّناً و مناسباً لعقول املستمعین! 3( شواطیء کیش یُجَذب إلیها کثیر من الناس سنویّاً! 
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پاسخنامة تشریحی درس چهارم پایة یازدهم

1. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اسم های این گزینه همگی معرفه به ال هستند.

2. گزینه 2 پاسخ صحیح است: القوم الظاملین: معرفه به ال

3. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اسم های نکره: 1- اتّهاُم      2- شخٍص3- شخٍص      4- آخر

4. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ذنب: مبتدا و نکره       واحد: خرب و نکره

5. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الَجّو: معرفه به ال       2- أردبیل معرفه به علم      3- الشتّاء: معرفه به ال

6. گزینه3 پاسخ صحیح است: جزیرة قشم: معرفه به علم

7. گزینه3 پاسخ صحیح است: جعفراً: معرفه به علم   این گزینه اسم نکره ندارد

8. گزینه 2 پاسخ صحیح است: رسعة: نکره

9. گزینه3 پاسخ صحیح است: الّسعادة )تیم پرسپولیس(: معرفه به علم       املسابقات: معرفه به ال

10. گزینه 2 پاسخ صحیح است: املولوّی: معرفه به علم – در سایر گزینه ها معرفه به ال دیده می شود.

11. گزینه 2 پاسخ صحیح است: رسعة: نکره 

12. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سایر کلامت نکره گزینه های دیگر:        2: مرّة واحدة      3: رسعة      4: برکة ماء

13. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لغة، دون، کلامت، دخیلة: اسم های نکره

14. گزینه3 پاسخ صحیح است: در این گزینه کلمه نکره ای وجود ندارد

15. گزینه 2 پاسخ صحیح است: األعداء: معرفه به ال

16. گزینه3 پاسخ صحیح است: غیر صحیح: نکره

17. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سعیدة: معرفه به علم

18. گزینه3 پاسخ صحیح است: شیء: اسم و نکره       أحسن: خرب و نکره

19. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شجرة )اول(: درختی      الشجرة )دوم(: آن درخت نکته: هرگاه اسم نکره ای )شجرة( بیاید و بعد از آن ، هامن اسم نکره ا با  » ال« 

)الشجرة( باشد، اسم ال دار همراه با اسم اشاره) آن ( ترجمه می شود.

20. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أنیق: نکره

21. گزینه 2 پاسخ صحیح است: معرفه به علم سایر گزینه ها: گزینه 1: اللّه        گزینه3: معبد کُردکال         گزینه 4: منظّمة الیونسکو

اث: معرفه به ال         العالَمی: معرفه به ال 22. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1-منظّمة الیونسکو: معرفه به علم       2- قَبََّة قابوس: معرفه به علم      3- الرتُّ

23. گزینه3 پاسخ صحیح است: معرفه به علم سایر گزینه ها:       1: محمد       2: اللّه      3: حاتِم الطّائّی

ول      3- الواقعة       4- آسیا      5- إیران       6- السائحین اسم های نکره: 1- إحدی       2-  24. گزینه3 پاسخ صحیح است: اسم های معرفه: 1- إیران       2- الدُّ

شّک      3- متحف       4- حّی

25. گزینه 4 پاسخ صحیح است: فریُقنا فائٌز: تیم ما پیروز است  فائٌز نکره ولی ترجمه آن معرفه )پیروز است( می باشد
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26. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مجتمعٍ َسعید: جامعه ای خوشبخت )سعید معرفه به علم نیست(

27. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قبّة قابوٍس: معرفه به علم

28. گزینه3 پاسخ صحیح است: اسم های این گزینه متاماً معرفه هستند.

29. گزینه 1 پاسخ صحیح است: املتنبّی: معرفه به علم )متنبّی شاعری عرب است(  معرفه به ال ندارد

30. گزینه 4 پاسخ صحیح است: نوح: مبتدا و معرفه به علم        لبث: خرب

31. گزینه 4 پاسخ صحیح است: 1- الکّذاب   2- الرساب      3- البعید

32. گزینه 1 پاسخ صحیح است: املرء مخبوء: انسان پنهان است  مخبوء: نکره ولی ترجمه آن به صورت معرفه )پنهان است( می باشد.

33. گزینه 2 پاسخ صحیح است: متعلاّمً: اسم مفعول و نکره

34. گزینه3 پاسخ صحیح است: هذا الرجل محرتم: این مرد محرتم است  محرتم نکره ولی ترجمه آن به صورت معرفه )محرتم است( می باشد.

35. گزینه 4 پاسخ صحیح است: معرفه به علم در سایر گزینه ها: گزینه 1: نّجف      گزینه 2: جواٌد      گزینه3: اللّه

36. گزینه3 پاسخ صحیح است: اسم های گزینه3 نکره نیستند

37. گزینه3 پاسخ صحیح است: در این گزینه معرفه به ال دیده منی شود.

38. گزینه 4 پاسخ صحیح است: معجم: مبتدا و نکره        للفیروز آبادّی: خرب

39. گزینه 2 پاسخ صحیح است: فریق السعادة )تیم پرسپولیس(: معرفه به علم

40. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ِمصباح، ُهدی، َسفینة، نجاة: اسم های نکره هستند

41. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُجندی سابور: معرفه به علم      خوزستاَن: معرفه به علم

42. گزینه3 پاسخ صحیح است: اللّه: معرفه به علم

43. گزینه 2 پاسخ صحیح است: األستاذ، القصص: معرفه به ال      مهدّی آذر یزدی: معرفه به علم

: جار و مجرور: معرب و معرفه به علم 44. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ِبَعلیِّ

45. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لغة: مفعول فعل تُشاهد ، نکره

46. گزینه3 پاسخ صحیح است: معرفه به ال : 1- املعلّم   2- الصّف3- الدرس

47. گزینه 1 پاسخ صحیح است: معرفه به علم در سایر گزینه ها: گزینه 2: قرآن   گزینه3: اللّه      گزینه 4: إبراهیم

48. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- مازندران: معرفه به علم      2- إیالم: معرفه به علم      3- لُرستاَن: معرفه به علم

49. گزینه3 پاسخ صحیح است: اسم های این گزینه متاماً نکره هستند

ل و نکره 50. گزینه 4 پاسخ صحیح است: َمِتَفرٌَّج: اسم فاعل از ثالثی مزید باب تفعُّ

51. گزینه 2 پاسخ صحیح است: در این گزینه تنها یک معرفه به ال )الغابة( وجود دارد    در سایر گزینه ها بیش از یک معرفه وجود دارد 

52. گزینه3 پاسخ صحیح است: 1- کرمان: معرفه به علم       2- املهّمة: معرفه به ال 

53. گزینه3 پاسخ صحیح است: اسم های این گزینه متاماً نکره هستند
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54. گزینه 4 پاسخ صحیح است: التمساح: فاعل فعل ال یبکی و معرفه به ال

55. گزینه3 پاسخ صحیح است: َسعید: معرفه به علم

56. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه: پند نیک از معلم برای همه همکالسی ها با ارزش است. قیِّمٌة: خرب و نکره ولی ترجمه آن به صورت معرفه )با ارزش 

است( می باشد

57. گزینه3 پاسخ صحیح است: أموال )اول(: نکره و به معنی مال هایی         األموال: )معرفه  وبه معنی آن مال ها(

58. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قنرب )معرفه به علم(

59. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سیّاحاً )مفرد آن سائح(: اسم فاعل از ثالثی مجرد و نکره

60. گزینه 4 پاسخ صحیح است: معجامً )اول(: نکره و به معنی واژه نامه ای        املعجم: معرفه و آن واژه نامه

61. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اسم نکره: زرع : مبتدا و مرفوع     اسم نکره در سایر گزینه ها مفعول و منصوب می باشد.

62. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قلب )اول(: نکره و به معنی قلبی      القلب )دوم(: معرفه و به معنی آن قلب

63. گزینه 1 پاسخ صحیح است: معلّمین: نکره و به معنی معلامنی       املعلّمون: معرفه و به معنی آن معلامن

64. گزینه3 پاسخ صحیح است: أکرب: مبتدا         اإلغراق: خرب و معرفه

65. گزینه 4 پاسخ صحیح است: طالبٌة )اول(: نکره و به معنی دانش آموزی        الطّالبُة )دوم(: معرفه و به معنی آن دانش آموز

66. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کریم: معرفه به علم

67. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اسم علم در سایر گزینه ها: گزینه 1: اللّه      گزینه 2: إصفهان      گزینه3: حسین

68. گزینه 1 پاسخ صحیح است: طفالً )اول(: نکره و به معنی کودکی         الطّفل )دوم(: معرفه و به معنی آن کودک

69. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اسم های این گزینه متاماً معرفه هستند.

70. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسد: معرفه به علم  نکته: اسم های معرفه به علم هم می توانند با تنوین بیایند هم می توانند بدون تنوین بیایند

71. گزینه 4 پاسخ صحیح است: زجاجة )اول(: نکره و به معنی شیشه ای       الزجاجة )دوم(: آن شیشه

72. گزینه3 پاسخ صحیح است: وحید: به معنی تنها  وحید معرفه به علم نیست

73. گزینه 4 پاسخ صحیح است: در این عبارت اسم ال داری که با اسم إشاره ) آن ( ترجمه شود وجود ندارد .

74. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اللّه: معرفه به علم

75. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اسم های علم در سایر گزینه ها: گزینه 1: سوریا و بغداد      گزینه3: محّمد      گزینه 4: الحسُن و الحسیُن

76. گزینه 4 پاسخ صحیح است: فلسطین و ارسائیلی: معرفه به علم

77. گزینه 2 پاسخ صحیح است: سیاج: تنها نکره این گزینه است  در سایر گزینه ها بیش از یک اسم نکره وجود دارد

78. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شابّاً )اول(: نکره و به معنی جونی        الشابُّ )دوم(: معرفه و به معنی آن جوان

79. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مملوءة: نکره

80. گزینه 2 پاسخ صحیح است: معرفه به ال: الَعدالَة       معرفه به علم: در این گزینه معرفه به علم وجود ندارد )َسعید در این گزینه به معنی خوشبخت و معرفه 

به علم نیست(
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54. گزینه 4 پاسخ صحیح است: التمساح: فاعل فعل ال یبکی و معرفه به ال

55. گزینه3 پاسخ صحیح است: َسعید: معرفه به علم

56. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه: پند نیک از معلم برای همه همکالسی ها با ارزش است. قیِّمٌة: خرب و نکره ولی ترجمه آن به صورت معرفه )با ارزش 

است( می باشد

57. گزینه3 پاسخ صحیح است: أموال )اول(: نکره و به معنی مال هایی         األموال: )معرفه  وبه معنی آن مال ها(

58. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قنرب )معرفه به علم(

59. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سیّاحاً )مفرد آن سائح(: اسم فاعل از ثالثی مجرد و نکره

60. گزینه 4 پاسخ صحیح است: معجامً )اول(: نکره و به معنی واژه نامه ای        املعجم: معرفه و آن واژه نامه

61. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اسم نکره: زرع : مبتدا و مرفوع     اسم نکره در سایر گزینه ها مفعول و منصوب می باشد.

62. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قلب )اول(: نکره و به معنی قلبی      القلب )دوم(: معرفه و به معنی آن قلب

63. گزینه 1 پاسخ صحیح است: معلّمین: نکره و به معنی معلامنی       املعلّمون: معرفه و به معنی آن معلامن

64. گزینه3 پاسخ صحیح است: أکرب: مبتدا         اإلغراق: خرب و معرفه

65. گزینه 4 پاسخ صحیح است: طالبٌة )اول(: نکره و به معنی دانش آموزی        الطّالبُة )دوم(: معرفه و به معنی آن دانش آموز

66. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کریم: معرفه به علم

67. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اسم علم در سایر گزینه ها: گزینه 1: اللّه      گزینه 2: إصفهان      گزینه3: حسین

68. گزینه 1 پاسخ صحیح است: طفالً )اول(: نکره و به معنی کودکی         الطّفل )دوم(: معرفه و به معنی آن کودک

69. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اسم های این گزینه متاماً معرفه هستند.

70. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسد: معرفه به علم  نکته: اسم های معرفه به علم هم می توانند با تنوین بیایند هم می توانند بدون تنوین بیایند

71. گزینه 4 پاسخ صحیح است: زجاجة )اول(: نکره و به معنی شیشه ای       الزجاجة )دوم(: آن شیشه

72. گزینه3 پاسخ صحیح است: وحید: به معنی تنها  وحید معرفه به علم نیست

73. گزینه 4 پاسخ صحیح است: در این عبارت اسم ال داری که با اسم إشاره ) آن ( ترجمه شود وجود ندارد .

74. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اللّه: معرفه به علم

75. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اسم های علم در سایر گزینه ها: گزینه 1: سوریا و بغداد      گزینه3: محّمد      گزینه 4: الحسُن و الحسیُن

76. گزینه 4 پاسخ صحیح است: فلسطین و ارسائیلی: معرفه به علم

77. گزینه 2 پاسخ صحیح است: سیاج: تنها نکره این گزینه است  در سایر گزینه ها بیش از یک اسم نکره وجود دارد

78. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شابّاً )اول(: نکره و به معنی جونی        الشابُّ )دوم(: معرفه و به معنی آن جوان

79. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مملوءة: نکره

80. گزینه 2 پاسخ صحیح است: معرفه به ال: الَعدالَة       معرفه به علم: در این گزینه معرفه به علم وجود ندارد )َسعید در این گزینه به معنی خوشبخت و معرفه 

به علم نیست(
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81. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کرمان: معرفه به علم

رة3- الّنفط َول   2- املُصدِّ 82. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اسم های معرفه به ال: 1- الدُّ

83. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اسم های این گزینه متاماً معرفه هستند

نجاب )دوم(: معرفه و به معنی آن سنجاب 84. گزینه3 پاسخ صحیح است: ِسنجاب )اول(: نکره و به معنی سنجابی       السِّ

85. گزینه3 پاسخ صحیح است: سعیداً: معرفه به علم        ترجمه گزینه: برادرم فرزند عزیزش را سعید نام گذاشت

86. گزینه3 پاسخ صحیح است: اللّه: معرفه به علم

87. گزینه3 پاسخ صحیح است: در این گزینه معرفه به ال وجود ندارد

88. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مفّکر )اول(: نکره به معنی اندیشمندی      املفّکر )دوم(: معرفه و معنی آن اندیشمند

89. گزینه 2 پاسخ صحیح است: املُحسن: نیکوکار       إیرانّی: همه ایرانی ها را شامل می شود  اسم علم در سایر گزینه ها:   گزینه 1: الحسین        گزینه3: غزوة 

اُحد         گزینه 4: فرعون

90. گزینه3 پاسخ صحیح است: الّصالة: خرب و معرفه  خرب در سایر گزینه ها نکره می باشد

91. گزینه3 پاسخ صحیح است: قبل: مضاف و نکره         سنتین: مضاف الیه و نکره

92. گزینه 4 پاسخ صحیح است: رجالً )اول(: نکره و به معنی مردی       الرّجل )دوم(: معرفه و به معنی آن مرد

93. گزینه 4 پاسخ صحیح است: األغصان الّتی: شاخه هایی که  نکته: اسم هایی ال داری  که قبل از )الذی و الّتی و الذیَن( بیایند همراه )ی( ترجمه می شوند.

94. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یساعدنا التقاط: یساعد: فعل         نا: مفعول        التقاط : فاعل و معرفه به ال

95. گزینه3 پاسخ صحیح است: هؤالء: مبتدا      ألَفوا: خرب )جملیه فعلیه(  خرب در سایر گزینه ها به صورت اسم نکره است 

96. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه: پیام اسالم بر اساس منطق و نیکی کردن استوار است.   قامئة: نکره است ولی ترجمه آن به صورت معرفه )استوار است( 

می باشد. 

97. گزینه3 پاسخ صحیح است: مّکة، مدینة، شمس: معرفه به علم هستند

98. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه: بوی درخت نفت ناپسند است و حیوانات از آن فرار می کنند.   کریهُة: نکره است ولی ترجمه آن به صورت معرفه 

)ناپسند است( می باشد.

ون فاعل فعل َسّمی و نکره 99. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ُمفرسِّ

100. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ذکر: مضاف و نکره      أقوال: مضاف الیه و نکره 
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پاسخنامة کلیدی درس چهارم پایة یازدهم

 معرفه و نكره 
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درس پنجم و هفتم

1- عّي ما يناسب املايض البعيد، يف الفارسية:

3( کن یرجعن ...   4( کنت ترجعین ... 2( کنتام قد رجعتام ...  1( كانوا يرجعون ... 

2- عّي ما يعادل املايض االستمراري يف الفارسية لفعل » برشتم «:

3( کانوا یبشون   4( کنتم تبشون 1( کن یبشن  2( کننت تبشن 

3- عّي الفعل يدل عىل االستمرار:

2( من البداية كان الناس قد اختلفوا لونأ و لسانا! 1( إن يكن لسانك صادقاً ينفع الناس! 

4( إنك سعيد أن تشعر باللذة من نجاح اآلخرين! 3( إن كّنا نجتهد كّنا ننجح يف أمورنا! 

4- عین ما يعادل املايض االستمراري:

1( كانت االكتشافات الحديثة أثبتت األلوان التي تختفي يف أعامق البحر تسبب جزء من ظلمته!

2( کان شاعراً حاذقاً يتمتع الناس بأشعاره و يطلبون منه ان ينشد اکرث!

3( قلب ليس فيه قليل من الحكمة كئيت خرب فتعلموا و علموا و تفقهوا!

4( كان باب غرفتي مفتوحاً حني دخل أيب و جاء عندي يف ابتداء الليل!

5- عّین الصحیح فی الفراغات:

»....... لنا طاّلب مشاغبون فی صّفنا و یقول معلّمنا: إّن........، ................ ناجحین فی حیاتکم! 

2( لیس- کم- ستصبحون 1( یکون- هم- لن یصبحون 

4( لیس- نا- سنصبح 3( یکون- کم- ستصبح 

6- عي الفعل الذي يعادل يف املعنى املايض البعيد :

2( كان الشهداء قد جعلوا اهداف االمام العالية أسوة! 1( العسل كان يستعمل لألمراض املختلفة! 

4( لیکن أهم ما تهتم به أداء واجباتك! 3( قد أثبت التاريخ لشعوب التجارب القيمة! 

7- عّین عبارة لیس فیها من األفعال الناقصة:

ُن من سبعة الوان. 2( أثبتَت اإلکتشافات العلمیّة أّن الشعاع الضوئی یَتَکوَّ 1( لعب األطفال بالکرة علی الشاطیء و بعد اللَِّعب صاروا نشیطین. 

4( بدأت املراسیم فی املدرسة و مل تکن فی القاعة مکان للجلوس. 3( یُنزُِل ربُّکم من السامء ماَء فتُصِبُح األرض ُمخرضّة. 

8- عي املايض االستمراري :

4( کنا مرسورين 3( کانوا يكتبون  1( کنت مشعوال    2( كانت وحيدة 

9- عّین الفعل الّناقص )األفعال الناقصة(:

2( َهل کُنتم تعلموَن أنَّ ِحزام األماِن یحَفٌظ الّسائَق عنَد الخطِر! 1( یُکّوُن فیتامین قّوًة و نشاطاً أمام َمرَض الّزکام! 

ُقوا أهدافَهم! 4( قد حاول املسلمون فی مناطق ِمن العالَم أن یُحَّ تاِء!  3( َصیََّر الله األرَض مخرضٌّة فی الّربیع بعَد َموتها فی الشَّ

10- عي ما فيه املايض االستمراري :

2( كان إديسون مشغوال يف مختربه ليال ونهارا 1( أحد أصدقايئ كان ذهبا إىل مسابقة كرة القدم! 

4( ذهبت »أرسين« إىل مدرسة جديدة فكانت وحيدة ملدة أسبوعني! 3( كان الجنود يحرسون الوطن يف أيام الحرب! 
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11- عّین خرب »کان« مختلفاً:

2( کان اإلنساُن یستفید من الّدینامیت لتسهیل أعامله الّصعبة! 1( کان الطالب یَتکلّم مع أصدقائه َحول بَرنامج سفرتهم العلمیّة! 

4( کان الفستُق الّذی یَنتج فی کرمان لذیذاً! 3( کان التاّلمیٌذ یَقذفون الکرَة حتّی تدخل املَرمی! 

12- عّین نوع خرب األفعال الّناقصة یختلف )من حیث اإلسم أو الجملة(:

2( کانت املدرسة بواسطة اجتهاد الطاّّلب قد نُظّفت! 1( لیس الحکیم َمن َعَجَز فََهَجّم! 

بّورة! 4( صارت الطّباشیر ماّدة یُکتب بها َعلی السَّ 3( ألف الله بین قلوب الّناس فأصبحوا بنعمة إخواناً! 

13- عّي العبارة الّتي ال يوجد فيها فعل يف معني املايض اإلستمرارّي: 

2( تَجّمَع أمام املجلس اإلستشاري رجاٌل يطالبوَن حّقهم! 1( قبل الخريف مزارعو القرية يحصدون الّزرع حتامً! 

4( ما كان الطاّلب يتدّخلون يف موضوع يُعرّض أنفسهم للتُهم! 3( کان أصدقايئ يلعبون يف ساحة امللعب! 

14- عّین جواباً ما جاء فیه األفعال الناقصة: 

2( أصبحِت املسلامُت متّحداٍت فی املجتمع. 1( کن مجتهداً فی الوصول علی هدفک. 

4( سارت القافلة نحَو مکاٍن محّدٍد. 3( لی قامٌش قطنّی لیس جدیداً. 

15- عین الصحیح مع »کان«:

2( لعلَّنا مجتمعاٌت فی املشکالِت: کانَت مجتمعاٌت فی املشکالِت. 1( طلوع الشمُس غروبها جمیل: طلوُع الشمس و غروبُها کاَن جمیالً. 

4( إنّکم تستمعوَن إلی کالم املعلم: کنتم تستمعیَن إلی کالم املعلم. 3( هم تارکوَن الکسِل و الخموِل: کانوا تارکوا الکسَل و الخموَل. 

16- عیِّن الخطأ بالنظر إلی األفعال الناقصة:

2( هاتاِن البنتاِن صارت مؤّدبتین بعد استعامع قولی!1( تکوُن املؤمنتاِن قانعتیِن فی الحیاة طول عمرهام!

4( أصبح الطالُب متّحدیَن إلطعام املساکین!3( لیس عاملو الّشکة محزونیَن ِمن شّدة العمل!

17- عّي فعالً يعادل املايض البعيد:

2( مل نكن نذهُب إىل الجزيرة البعيدة! 1( كان الّناس يأتون إىل جّدي ليُعالجهم! 

4( کُنِت تشتهني أن تذهبي إىل الجامعة! ّنا يف جميع دروسنا!  3( نحن كّنا قد تََحسَّ

18- عّین فعالً لیس له فاعل:

2( کونوا نّقاد الکالم حتّی متیّزوا الّصحیح من الخطأ! 1( هذا کتاب یَضمٌّ الکلامت الفارسیّة املعّربة! 

4( »علی الله فلیتوکّل املؤمنون« 3( کأنَّ املؤمن قلیل الکالم کثیر العمل! 

19- فی أّی عبارة ماجاء فعُل »کان« فی صیغة املخاطب:

1( کنَت ساکتاً و مل تقل کلمة، ألنّک کنَت ال تَعرُف شیئاً َعِن املوضوع! 

2( »یوم ینظُر املرُء ما قّدمت یداُه و یقوُل الکافُر یا لَیتَنی کنُت تراباً«

3( یا طالَب العلم! کُن عالی الهّمِة ألنَک ال تحتاُج فی بلوغک إاّل أن تَجتهَد!

4( علیک أن تکوَن مجتهداً فی اکتساِب العلوِم لکی تصَل إلی أهدافک الّسامیة!

20- فی أّی عبارة یُمکن معنی املاضی األستمراری للفعل املضارع :

1( نَبحُث عن أمٍر یَجعُل اللغَة الفارسیة غنیّة فی األسلوب و البیان!

2( فی اللغة العربیة کلامٌت ُمعربٌة یَنطقها العرُب و قد فاض أللسنتهم!

3( کانت الکلامت ُ املعربُة فی اللغة العربیة تَُضمُّ الکلامت الفارسیة أیضاً!

4( کان علامء اللغة العربیة و الفارسیة قد بَیّنوا أبعاد تأثیر اللغة فی دراستهم!
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11- عّین خرب »کان« مختلفاً:

2( کان اإلنساُن یستفید من الّدینامیت لتسهیل أعامله الّصعبة! 1( کان الطالب یَتکلّم مع أصدقائه َحول بَرنامج سفرتهم العلمیّة! 

4( کان الفستُق الّذی یَنتج فی کرمان لذیذاً! 3( کان التاّلمیٌذ یَقذفون الکرَة حتّی تدخل املَرمی! 

12- عّین نوع خرب األفعال الّناقصة یختلف )من حیث اإلسم أو الجملة(:

2( کانت املدرسة بواسطة اجتهاد الطاّّلب قد نُظّفت! 1( لیس الحکیم َمن َعَجَز فََهَجّم! 

بّورة! 4( صارت الطّباشیر ماّدة یُکتب بها َعلی السَّ 3( ألف الله بین قلوب الّناس فأصبحوا بنعمة إخواناً! 

13- عّي العبارة الّتي ال يوجد فيها فعل يف معني املايض اإلستمرارّي: 

2( تَجّمَع أمام املجلس اإلستشاري رجاٌل يطالبوَن حّقهم! 1( قبل الخريف مزارعو القرية يحصدون الّزرع حتامً! 

4( ما كان الطاّلب يتدّخلون يف موضوع يُعرّض أنفسهم للتُهم! 3( کان أصدقايئ يلعبون يف ساحة امللعب! 

14- عّین جواباً ما جاء فیه األفعال الناقصة: 

2( أصبحِت املسلامُت متّحداٍت فی املجتمع. 1( کن مجتهداً فی الوصول علی هدفک. 

4( سارت القافلة نحَو مکاٍن محّدٍد. 3( لی قامٌش قطنّی لیس جدیداً. 

15- عین الصحیح مع »کان«:

2( لعلَّنا مجتمعاٌت فی املشکالِت: کانَت مجتمعاٌت فی املشکالِت. 1( طلوع الشمُس غروبها جمیل: طلوُع الشمس و غروبُها کاَن جمیالً. 

4( إنّکم تستمعوَن إلی کالم املعلم: کنتم تستمعیَن إلی کالم املعلم. 3( هم تارکوَن الکسِل و الخموِل: کانوا تارکوا الکسَل و الخموَل. 

16- عیِّن الخطأ بالنظر إلی األفعال الناقصة:

2( هاتاِن البنتاِن صارت مؤّدبتین بعد استعامع قولی!1( تکوُن املؤمنتاِن قانعتیِن فی الحیاة طول عمرهام!

4( أصبح الطالُب متّحدیَن إلطعام املساکین!3( لیس عاملو الّشکة محزونیَن ِمن شّدة العمل!

17- عّي فعالً يعادل املايض البعيد:

2( مل نكن نذهُب إىل الجزيرة البعيدة! 1( كان الّناس يأتون إىل جّدي ليُعالجهم! 

4( کُنِت تشتهني أن تذهبي إىل الجامعة! ّنا يف جميع دروسنا!  3( نحن كّنا قد تََحسَّ

18- عّین فعالً لیس له فاعل:

2( کونوا نّقاد الکالم حتّی متیّزوا الّصحیح من الخطأ! 1( هذا کتاب یَضمٌّ الکلامت الفارسیّة املعّربة! 

4( »علی الله فلیتوکّل املؤمنون« 3( کأنَّ املؤمن قلیل الکالم کثیر العمل! 

19- فی أّی عبارة ماجاء فعُل »کان« فی صیغة املخاطب:

1( کنَت ساکتاً و مل تقل کلمة، ألنّک کنَت ال تَعرُف شیئاً َعِن املوضوع! 

2( »یوم ینظُر املرُء ما قّدمت یداُه و یقوُل الکافُر یا لَیتَنی کنُت تراباً«

3( یا طالَب العلم! کُن عالی الهّمِة ألنَک ال تحتاُج فی بلوغک إاّل أن تَجتهَد!

4( علیک أن تکوَن مجتهداً فی اکتساِب العلوِم لکی تصَل إلی أهدافک الّسامیة!

20- فی أّی عبارة یُمکن معنی املاضی األستمراری للفعل املضارع :

1( نَبحُث عن أمٍر یَجعُل اللغَة الفارسیة غنیّة فی األسلوب و البیان!

2( فی اللغة العربیة کلامٌت ُمعربٌة یَنطقها العرُب و قد فاض أللسنتهم!

3( کانت الکلامت ُ املعربُة فی اللغة العربیة تَُضمُّ الکلامت الفارسیة أیضاً!

4( کان علامء اللغة العربیة و الفارسیة قد بَیّنوا أبعاد تأثیر اللغة فی دراستهم!
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21- عیِّن ما فیه من األفعال الناقصة: 

1( اجتمع أعضاء الفریق فساروا نحو ذاک املکان!        2( لسُت أتذکّر أسامء أصدقائی فی املرحلة االبتدائیّة!

3( أمطرت الّسامء فصیّرت الرتاب إلی الطین!        4( کاد الطفل یَسقط فی املسبح ولکّن أباه أّمَسکه!

22- عّین العبارة الّتی یختلف فیها معنی الفعل الثانی:

2( نَسیُت کتاباً اشرتیتُه من بائع الکتًب! 1( کنُت درّسُت فی جامعة هارفارد! 

4( کان لی طالٌب مل یَقرأ کتاباً! 3( کان املجرُم یُعرف بسیامه! 

23- عّین عبارة ماجاء فیها من األفعال الناقصة: 

2( صارَت التلمیذُة ناجحًة فی اإلمتحانات! 1( قد بّیََّن الباحث أبعاد هذا التأثیر فی دراساته! 

4( إّن العلامء یُصبحوَن أمئًّة لآلخرین!3( و أوفوا بالعهد إّن العهد کان مسؤوالً!

24- عّي الفعل يدّل عىل البعيد يف الفارسية:

2( كانت قرب بيتنا حديقة كبرية جميلة و نحن ننتفع بها! 1( مل يقدروا أن يساعدونا يف تعلّم الدروس املدرسية! 

4( كانت هذه الطالبة تُتعب نفسها يف أداء واجباتها يف البيت ليالً ونهاراً! 3( كان التاّلميذ قد اقرتحوا عىل املدير أن يشرتكوا كلّهم يف الّسباق! 

25- عّین عبارة لیس فیها فعٌل ناقص:

2( أن کانت النوعیُة املمتازُة مفیدًة فأعطنی منها. 1( إنّها لیست رخیصًة و ال أظنَک قادراً علی رشائها. 

4( کأنَّ صاعقًة نزلّت فلم یَرفع الصیدلیُّ رأَسه. 3( أعمُل باإلسمنِت و قد أصبََحت یَدای ِخشنتین. 

26- عیِّن ما لیس فیه من األفعال الناقصة:

2( هذه األلعاب لیست مناسبة األطفال الّصغار! 1( کاد املعلّم یُخِرج ذلک التلمیذ املُشاغب من الصّف! 

4( رصنا مشتاقین لسامع ذکریات جّدنا القدیمة! 3( بعد تساقط الثلوج تُصبح قیادة الّسیارة أکرث صعوبة! 

27- عّي العبارة التي تختلف عن الباقي من حيث ترجمة الفعل املضارع:

2( هذا صديقي كان يسکُن منطقٍة ريفيٍّة جميلٍة! 1( أراد منك أن تنرصه يف الّسنة الّدراسية يف كلِّ دروسه! 

4( لنجعِل الجهد نصب أعيننا حتّى تصل إىل هدِفنا! 3( من يجتهْد يف معاش أهله دخل يف رضواِن اللِه! 

28- عیِّن ما فیه من األفعال الناقصة:

2( املرحمة تجلب لک الصداقة فال تکن فظّاً غلیظ القلب! 1( إنَّ نزول املطر صیّر األرض مخرضّة بعد اغربار! 

4( قد تکّون معظم األرض کوکبنا من املاء! 3( امللک سار مع جیوشه العظیمة نحو املناطق العربیّة لألرض! 

29- عّین ما لیس فیه من األفعال الناقصة:

2( یقول ذو الوجهین کالماً لیس فی قلبه! 1( إن تطلب الرّاحة فکن من املتوکّلین! 

4( صیّر أبی األرض مخرضّة بزراعة الحبوب املختلفة! 3( کان لبعض علامئنا دور عظیم فی نفوذ اللّغة الفارسیة! 

30- عّي ما ليس معادل للاميض االستمرارّي يف الفارسّية: 

2( كان ذلك الكتاب يَضّم الكلامت الفارسيّة و العربيّة!  1( كان التاّلميذ يَقذفون الكرة حتّى تدخل املرمى! 

4( كان طعم الربتقال الّذي ينبت يف شامل إيران لذيذاً! 3( كان أيب يأمرين مبداراة الّناس كام يأمرين بأداء الفرائض! 

31- عیِّن فعالً ناقصاً له حرف زائد:

2( یُصیّر هذا الفلم الطفل خائفاً ألّن فیه مشاهد ُمرعبة. 1( کانت الهدایا مناسبة لیوم تکریم املعلّمین. 

4( لیست فی هذه املوسوعة معلومات کثیر عن الحیوانات. 3( تُصبح األرض جمیلة مع خروج األزهار فی موسم الربیع. 
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32- عیِّن عبارًة جاء فیها اسم »کان« اسم الفاعل: 

2( کان معلِّمنا هو الّذی یُساعد التالمیذ الفقراء رِسّاً!1( إنّی متأکَّد أن یکوَن املقتول ُمذنباً!

4( عالََج الطبیب خادمًة کانت رئیستها ظاملة!3( لَِم کانت املتعلَّمة قارصة فی املخرّبِ!

33- عیِّن املاضی االستمراری:

2( کّنا ذهبنا إلی مشهد املقّدسة فی السنة املاضیة! 1( کنت غارقاً فی أفکاری ففجأة نادانی أخی! 

4( کانت التلمیذات مرسورات ألنّهن حصلن علی درجات ممتازة! 3( کان اإلیرانیّون یسافرون إلی البالد العربیّة لتعلّم لغة القرآن! 

34- عیِّن الخطأ فی االسم و الخرب لألفعال الناقصة: 

2( فی یوم الجمعة لیست شوارع مدینِتنا مزدحمًة!1( کانت بعُض البلداِن ُمصابًة بالتخلّف فی اُمورها!

4( هل کان الاّلعبوَن خائبیَن فی املُبارات الّنهائیّة!3( نصبح مشٌک إذا نُشُِک بالله شیئاً!

35- عّین خرب افعال الناقصة یختلف فی النوع: 

2( تصرب حتّی یُصبح بارداً لتأکله،1( إذا کان الطّعام حاّراً،

4( فسیکون حلُّها لک سهالً بسبب هدوئک!3( فعندما کنَت فی املصاعب، اِسع لتهدئة نفِسک، 

36- عیِّن فعالً یعادل املاضی االستمراری فی الفارسّیة:

2( رأیُت رجالً یفتخر مبالبسه و مبظهره. 1( َمن خاف الناس ِمن لسانه فهو جاهل. 

4( کان التلمیذ قد نسی کتابه فی املنزل. 3( ال تتدّخل فی موضوع تُعرِّض نفسها للتّهم. 

37- عّین الفعل الناقص:

2( لیت السلم یحکم فی ما بین شعوب العامل! 1( تکّون فریقنا من سبعة أشخاص فی السنة املاضیة! 

4( سار الجیش إلی املناطق الّتی هجم العدّو إلیها! 3( اکتسبت زمیلتی أعلی الدرجات فصارت الطالبة األولی! 

38-  عیِّن الصحیح عن األفعاِل الناقصة:

2( وصایا الشهداء ستکون رساجاً لجمیع املسؤولین! 1( لیس الیائسون قادرون أن یغیّروا طریقنا فی الحیاة! 

4( أال تصیران فرحان بعد استامع الخرب لنجاح فریقکام! 3( قد أصبحنا مستعّدون للحضور فی امتحان الجامعات! 

39- عّي مضارعاً ُيكن أن يُعادل » املايض االستمراري« يف الفارسية:

2( شاهدُت مناظر يف طريق الّسفر يُعجبني جاملها! 1( َسنجد برنامجاً لك يُعينك يف دروسك كلّها! 

ث بكل ما يسمع به، و هذا عمل غري صحيح! 4( بعُضنا يُحدِّ بّه من الحقائق!  3( العاقل يَستشري الّصادَق يف اُموره حتّى يُقرِّ

40- عّین الصحیح فی اسم األفعال الناقصة و خربها: 

ین عند املشاکل! 1( لیس الکاذبون محرتمین عند الّناس!  2( یُصبح املسلموُن متحدِّ

4( صار الطاّّلب عاملون بعد تخرّجهم من الجامعة!3( کان رسوَل الله )ص( اُسوٌة حسنة للعاملین! 

41- عّین ما فیه أفعال ناقصة أکرث:

2( »یَُقولُوَن ِباَفواِهِهم َما لَیَس ِفی قُلُوِبَهم َو اللُه أَعلَم مِبا یَکتُُموَن« امِء َماًء فَتُصِبُح األَرُض ُمحرَضًَّة«  1( »اَنَّ اللَه اَنزََل ِمَن السَّ

» 4( قاَل ُسبحانََک ما یَکوُن لی اَن أَقُوَل ما لیَس لی بََحقٍّ مت یََداُه َو یَُقوُل الکاِفُر یا لَیتَِنی کُنُت تُرّاباً«  3( »یَوَم یَنِظُر املَرُء ما قَدَّ

42- عیِّن ما یدل علی االستمرار فی املاضی:

2( لیت الناس یعملون أن لکّل جهد مثرة ال یضیّعها الله! 1( التجارب مدارس تعلمنا أشیا جیدة علی مّر الزمان! 

4( کان لی صدیق عاقل یرشدنی إلی انتخاب الطریق الصحیح فی کل أمر! 3( کان الرّب أعطا ذا القرنین القّوه و فّضله علی العاملین! 



قواعد

643

32- عیِّن عبارًة جاء فیها اسم »کان« اسم الفاعل: 

2( کان معلِّمنا هو الّذی یُساعد التالمیذ الفقراء رِسّاً!1( إنّی متأکَّد أن یکوَن املقتول ُمذنباً!

4( عالََج الطبیب خادمًة کانت رئیستها ظاملة!3( لَِم کانت املتعلَّمة قارصة فی املخرّبِ!

33- عیِّن املاضی االستمراری:

2( کّنا ذهبنا إلی مشهد املقّدسة فی السنة املاضیة! 1( کنت غارقاً فی أفکاری ففجأة نادانی أخی! 

4( کانت التلمیذات مرسورات ألنّهن حصلن علی درجات ممتازة! 3( کان اإلیرانیّون یسافرون إلی البالد العربیّة لتعلّم لغة القرآن! 

34- عیِّن الخطأ فی االسم و الخرب لألفعال الناقصة: 

2( فی یوم الجمعة لیست شوارع مدینِتنا مزدحمًة!1( کانت بعُض البلداِن ُمصابًة بالتخلّف فی اُمورها!

4( هل کان الاّلعبوَن خائبیَن فی املُبارات الّنهائیّة!3( نصبح مشٌک إذا نُشُِک بالله شیئاً!

35- عّین خرب افعال الناقصة یختلف فی النوع: 

2( تصرب حتّی یُصبح بارداً لتأکله،1( إذا کان الطّعام حاّراً،

4( فسیکون حلُّها لک سهالً بسبب هدوئک!3( فعندما کنَت فی املصاعب، اِسع لتهدئة نفِسک، 

36- عیِّن فعالً یعادل املاضی االستمراری فی الفارسّیة:

2( رأیُت رجالً یفتخر مبالبسه و مبظهره. 1( َمن خاف الناس ِمن لسانه فهو جاهل. 

4( کان التلمیذ قد نسی کتابه فی املنزل. 3( ال تتدّخل فی موضوع تُعرِّض نفسها للتّهم. 

37- عّین الفعل الناقص:

2( لیت السلم یحکم فی ما بین شعوب العامل! 1( تکّون فریقنا من سبعة أشخاص فی السنة املاضیة! 
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43- عیِّن الخطأ لتکمیل العبارة: »لیس....... فی الحیاة...... النجاح، یُصبح...... فی الحیاة.....!« 

2( الظلُم- عامَل- الظاملون- حارسین1( الکسُل- سبَب- املجتهدون- ناجحین

4( التکرّبُ- هدَف- املتکرَبُ- وحیدا3ً( الیأُس- طریقاً- الخائُب- نادماً

44- عیِّن ما لیس فیه من األفعال الناقصة:

2( إّن الله ذکر أمثاالً رائعة للناس فی القرآن لعلّهم یعقلون! 1( استمع سّجاد إلی نصائح معلّمه فأصبح بعد مّدة تلمیذاً مثالیّاً! 

4( لیت املسلمین یصیرون متّحدین أمام األعداء و عمالئهم! 3( املنافقون یقولون ما لیس فی قلوبهم! 

45- عّین ما الیدّل علی البعید:

2( أنا آمل أاّل تقول فی نهایه السنه: »یالیتنی قرأت الدروس جیّداً!« 1( أنا و أصدقائی کّنا نشاهد فلامّ رائعاً عن حیاه الحیوانات أَسبوعیّاً! 

4( اشرتیت کتاباً أمس وجدت اسمه فی مدّونه علمیّه! 3( أولئک البنات کّن تعّودن علی قراءه الکتب فی کّل لیل! 

46- عّین الصحیح للفراغ: »کان أساتیذ الجامعة.... أّن الطاّلب سیجیئون جمیعاً ِل...... فریقهم فی املسابقة ولکن.....!

2( یظّنون- تشّجع- ال حرضوا1( تظّنون – تشجیّع- ال حرض 

4( یظّنون- تشجیع- ماحرضوا 3( یظّن- تشجیع- ماحرض 

47-  عّین من األفعال الناقصة بعد خربها فعل له اإلسم و الخرب:

1( کان الشاّب مؤمناً مجتهداً صار اإلکتساب من الرزق الحالل له هدفاً مهاّمً! 

2( لیس هذا الطالب من الّذین یجتهدون للمناصب الدنیویّة و املادیّة فقط!

3( یکوُن بعد الیوم، الیوم الخمیس الّذی نرُبمج فیه للسفرة العلمیّة!

4( یکوُن هذا الطالب مشاغباً ألّن أبواه ال یجتهدان لرتبیته فی املُجتمع!

48- عیُّن عباره الیدّل »کان« فیها علی املاضی:

2( إّن الله کان رزّاقاً رحیامً فاسألوا من فضله! 1( کان الباب مغلقاً فام استطعت أن أدخل البیت!  

4( کان الطاّلب راغبین فی التعرّف علی حیاة الکبار! 3( کنت مشغوالً باملطالعة فی غرفتی إذ نادانی أبی بصوت عاٍل!  

49- اِجعل فی الفراَغیِن االفعال املناسبة: »نحُن.......... من الّذین .... الشهادة لهم فی سبیل الحّق و الکرامة أحلی من العسل«

2(  تکوُن- صارَت 1(  نکوُن- صارَت  

4( نکوُن- صارَت 3( تکوُن- صارَ 

50- عّین خرب األفعال الناقصة یختلف مع الباقی فی الزّمان:

1( کنُت أخاف أن ال أنجح فی ذلک اإلختبار الّصعب! 

2( کان صدیقی فی املدرسة یتحّدث معنا حول البحث العلمّی الّذی یقوم به!

3( کانت اُختی الّصغیرة قد لعبت بُکرة أخی األکرب فی ساحة بیتنا!

4( کان هذا الطفل یتناول األطعمة أکرث ماّم بحاجة إلیها مع األسف!

51- عّین فعالً ما لیس له مضارع أبداً:

4( أصبَحَن 3( لیَست   2( صاروا   1( کانَت  

52- عيِّ ما يعادل املاضی االستمرارّی فی الفارسّية:

2( كأّن كّل الكائنات أصبَحت مسّخرة لخدمة اإلنسان. 1( ليت أخی الصغري ما ترک يَد اُّمی فی الّسوق. 

4( َعلِْمنا أن کالم الشهداء رساج لهداية الناس. 3( َحّدثُت التلميذ املشاغب عن شأن املعلّم لعلّه يتأّدب. 
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53- عّین الصحیح فی إستخدام األفعال الناقصة:

2( بعد أن یشاهد الطفل أخاه صار الطفل ُمؤّدبات! 1( کان هذا املعلّم فی الصّف العربّی تنصح التالمیذ! 

4( جاءت الطالبات لیتکلّمن مع َمن کان ُخلقه حسناً! 3( إجتَهدوا دامئاً لیَکونوا ِمن أحسن األشخاص فی مهنتکم! 

54- عّین ما یختلف خرب »کان« مع الباقی:

2( کنتم خیر أّمة خلقها الله بواسطة إیامنکم! 1( کان محّمد جالساً فی زاویة ساحة املدرسة! 

4( أنتم کنتم تجتهدون للوصول إلی أهدافکم العالیة! 3( کونوا ُمجّدیَن حتّی تدرکوا النجاح بعد سعیکم! 

55- عّین ما لیس فیه من األفعال الناقصه:

2( قلت زمیلی: کن فی حیاتک صادقاً مع والدیک! 1( سار أبی إلی مّکه مبتسامً کأنّه مجنون و کعبة لیلی! 

4( إن تدرسوا جیّداً تصبحوا تالمیذ مثالیّین! 3( لیس شیء أحسن من وجه االُّم! 

56- عیِّن ما لیس فیه فعل یدّل علی املاضی البعید:

2( کانت مدرستنا نالت جوائز فی املباریات السابقة! 1( بعد دراستی الجامعیّة رجعُت إلی قریة تولّدت فیها! 

4( أهدیُت کتبی إلی مکتبة نطالع فیها مع زمالئی! 3( مع آباءنا کّنا حرضنا فی احتفال املدرسة! 

57- عیِّن الفعل الناقص فی صیغة »للمخاطبة«:

2( علیک أن تکونی معتمدة علی قدراتک!1( تصیر األرض بعد نزول األمطار خرضة!  

4( یا صدیِق، أ لیس الصرب مفتاح الفرج!3( أصبحت الطالبة أسوًة لزمیالتها!

58- عّین غیر املناسب للفراغ: »إّن تساُقط األمطار .................... الهواَء نظیفاً!«:

4( حوَّل3( یُصبح2( یَجعل1( صیّر

59- َعیِِّن العبارة الّتی لیست فیها أفعاُل ناقصُة:

2( املُشکون لَن یُصبحوا قُدرًة لنا.1( کُّنا نَلَْعُب ِبالُکرِة علی الشاِطئ فی فصل الّصیف.

4( صاَح الطالب حینام شاهدوا درجاتِهم.3( »... فأصبحتم بنعمة إخواناً«

60- عیِّن الخطأ فی تعیین الخرب للفعل الّناقص:

2( کان تأثیُر الفارسیّة علی العربیّة قبَل اإلسالم أکرث! 1( َمن أراد أن یکوَن أقوی الّناس، فلْیتوکَّْل عل اللِّه! 

4( لیس الحلیُم من َعجَز فَهَجَم! 3( لیس لإلنساِن إال ما َسَعی! 

61- عّین الّصحیح فی األفعال الّناقصة: »َمن ................... له صدیُق یُرشده فی کّل حال فهو لن ................... ضاالً!«

4( یَُکون / تَصیر3( کان / یُصبح2( لیس / یَکون1( کان / أصبَح

62- عّین ما یدّل علی املاضی البعید فی الفارسّیة:

2( کان األطبّاء یُعالجون املرضی دون اُّی مقابل! 1( کان جدِّ یؤکد علی احرتام الصغار فی حیاته دامئاً! 

4( کانت الفتاة املسکینة تعبت من مواصلة عملها! 3( مل یستطع کال الفریقین تسجیل أّی هدف فی املباراة! 

63- عّین الّصحیح فی ترجمة األفعال:

2( إّن النشیط لن یفشل فی حیاته: شکست نخواهد خورد1( شاهدُت خبیراً یُعلِّم اآلخرین الفرنسیّة: درس داد

4( ال ییأُس من رحمة الله إال الکافر: نباید ناامید شود3( أعتق النبیُّ رجالً أکرم الّناس: گرامی می داشت
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64- عّین العبارة التی ال تناسب للفراغ: »حینام کنت قد اتّصلُت هاتفّیاً....«

4( أبی قد َذهب 3( أبی َسیذُهب   2( کان أبی یَذهب  1( کان أبی قد ذَهب 

65- عّین املضارع لیس فی معنی املاضی:

2( قررّت أن أتخلّص من بعض عاداتی السیّئة! 1( رغم االجتهاد الکثیر مل یکتسب الطالب نجاحاً فی دروسه! 

4( شاهدنا فی تلک القریة رجالً محسناً یساعد األخرین دون أّی من! 3( کان هذا األُستاذ یدرّس فی أفضل جامعة فی اوروبّا! 

66- عّین الخطاء بالنظر إلی االفعال الناقصة:

2( أصبحت ممرضاُت املستشفی ساهراٍت طول الیل! 1( الناجحات کُّن ثابتاٍت فی حیاتهّن! 

4( املسلمون ُمتفرّقون کانوا بعیدین عن االسالم! 3( التلمیذتان متکاسالن لیست ُمدافعین عن کرامة االنسان! 

67- عّین الّصحیح بالّنظر إلی األفعال الّناقصه:

2( أصبَحنا متقّدمون حیَن َعِملنا بالقرآن! 1( املؤمنون ناجحون ماداموا متمّسکین بحبل الله! 

4( صارَت املؤمنُة متوکلٌة علی الله! 3( املؤمنٌة کان ُمعتصامً بالله! 

68- عّیِن الفعَل الّناقَص ال یَُدلُّ علی الزّمِن املاضی:

نوِب و الخطایا! 2( کاَن اللُه غاِفَر الذُّ 1( أیّاَم شبابی کانَت تَجاربی قلیلًة! 

4( کانت فاطمُة تَستلُِم رَسائَِل عرَب اإلنرتنِت! 3( مل یَکن صدیقی ناجحاً فی اإلمتحاناِت! 

69- عّین الصحیح:

2( فی تلک الغرفة الصغیرة کانت مصباحین اثنتین! 1( کانت فی تلک الغرفة الصغیرة مصباحین اثنین! 

4( فی تلک الغرفة الصغیرة کان مصباحان اثنتان! 3( کان فی تلک الغرفة الصغیرة مصباحان اثنان! 

70- عّین الصحیح مع فعل »کان«: »شبابنا املسلمون یسّجلون فی التاریخ بطولة رائعة«

2( کانت شبابنا املسلمون قد سّجلوا... 1( شبابنا املسلمون کان یسّجلون.....

4( کان یسّجلون شبابنا املسلمون.... 3( کان شبابنا املسلمون یسّجلون....

71- »الطالب یذهبون إلی السفرة العلمّیة مع مدّرسیهم!«

إذا أردنا أن تدل العبارة علی االستمرار فی الفارسیة : فنقول ....................

2( لعل الطالب یذهبون .............! 1( کان الطالب یذهبون ..........! 

4( قد ذهب الطالب .............! 3( لیت الطالب ذهبوا ...........! 

72- عّین الخطأ: 

2( لَیست هذه مقالًة علمیًّة!1( املقالُة لیس علی املنضدة! 

4( لَیست علی املنضدة مقالٌة!3( هذه لیست مقالًة علمیًّة! 

73- عّین الّصحیح للفراغین: »کان اولئک .................... یُحاربون األمئّة ....................!«

2( کافروَن – املعصومیَن 1( کُّفاراً – الُهداةَ 

4( کافریَن – املقّربوَن 3( کُّفاُر – األطهارِ 

74- عّین یعادُل ماضی البعید ِل »الیذهبون«:

4( مل تذهبوا 3( ما کان ذهبوا  2( لن تذهبوا  1( لِم تذهبون  
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75- أکتب الجملة الصحیحة مع »صار«: »املسلمون یَتقّدمون فی العامل« :

2( املسلمون صاَر یتقّدمون....1( املسلمون صاروا یتقّدمین....

4( صاروا املسلمون یتقدمون...3( صار املسلمون یتقّدمون...

76- عّین الصحیح للفراغ: »لَیست... إال بعد.... و ال تَنزُل .... من السامء جاهزًة!«

2( الراحَة- التّعِب- النعَم 1( الرحُة- التّعب- النعیُم  

4( الراحَة- تَِعَب- النعمُة 3( الراحُة – التّعِب- النعُم  

77- َعّین املناسب لِلفراغ: »..... نِساُء َقریتهم ..... فی تربیة أوالِد....!«

2( کاَن-  یُحاِوُل- ِهم 1( کانوا- یحاِولُوَن- هم  

4( کانَت- یُحاِولَن- هنَّ 3( کانَت- تُحاِوُل- هنَّ 

78- عیِّن املاضی البعید :

2( کّنا ذهبنا إلی مشهد املقّدسه فی السنه املاضیه! 1( کنت یغرق فی أفکاری ففجأه نادانی أخی! 

4( کانت التلمیذات مرسورات ألنهن حصلن علی درجات ممتازه! 3( کان اإلیرانیّون یسافرون ألی البالد العربِیه لتعلّم لغه القرآن! 

79- ما هو اسم »کاَن« فی عبارة »کُن صادقاً فی وعدک«؟

3( هو مسترت   4( فی وعدک 2( أنَت مسترت   1( صادقاً  

80- در عبارت »صاَر لِکّل ِمنهم َموضع« ما هو اسم »صار« ؟

3( لکل   4( َموضع 1( ضمیر مسترت هو   2( ِمنهم  

81- ما هو اسم االفعال الناقصة: »اِنَّ الکافرین کانوا لکم َعُدواً«

3( َعدواً   4( لکم 1( ضمیر الواو     2( الکافرین  

82- عین ما لیس معادال للامضی االستمراری فی الفارسیة.

2( سأجُد لک ُخطة تساعدک فی دروسک! 1( کّنا نستعمُل املیزان اإلکرتونی کثیرا فی املطبخ! 

4( شاهدنا أشجارا کثیرة فی السفر یعجبنا جاملها! 3( کان والدی یجتهد کثیراً لیحصل علی الراحة املطلوبة! 

83- ما هو اعراب »فی الحّصِة« فی عبارة »کُّنا فی الِحّصِة األخیرِة«؟

4( اسم مؤّخر 3( خیر مقّدم   2( خرب کان   1( جار و مجرور  

84- عّین الخطأ  للفراغ: »کاَن املسلموَن...............«

4( یُنرَصوّن 3( ُمتَِّحدیَن   2( ُمتَِّحدوَن   1( یَتّحدوّن  

85- ما هو الخطأ: 

2( کُونُوا ُمعینیَن ال خوتُِکم!1( کُن ُمعیناً ألَخیَک! 

!3( کُن ُمعیٌن ألَخیَک! 4( کُنَّ ُمعیناٍت ألَخواتِّکنَّ

86- عّین ما فیه املاضی االستمراری:

2( لِیکال تحزنوا علی ما فاتکم!1( کان یطیر الطائر إلی األعلی و األسفل!

4( کان األستاذ تََخرَّج قبل عشین سنًة!3( یریدون أن یُبّدلوا کالم الله!
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87- عّین الخطأ:

2( أصبَح املؤمنوَن منترصیَن!1( لَیَس الکاذُب مفلحاً!

4( صار األرَض ُمخرضٌّة!3( املسلموَن أصبحوا منترصیَن!

88- مّیز اسم و خرب »کاَن« فی عبارِة »إنَّ الَعهد کاَن مسؤوالً«:

2( العهد- ضمیر مسترت 1( ضمیر مسترت- مسؤوالً  

4( ضمیر مسترت- ضمیر مسترت 3( العهد- مسؤووالً 

89- عیِّن الَخربیِن العبارِة التالیة: »کان فی املسجد حمیٌد و هو یَُصلّی فی املسجِد.« 

2( فی املسجد- فی املسجد 1( فی املسجد- یَُصلّی 

4( حمیٌد- یَُصلّی3( حمیٌد – فی املسجد 

90- عیِّن ما فیه األفعال الّناقّصة:

2( إّن الله یُصیّر التّوبة وسیلة نجاحنا! 1( ال یوجد کائن حّی أَخر یقوم مبثل ذلک! 

4( إّن العذاب أَخَذهم ُمصبحین فُهم هلکوا جمیعاً! 3( إّن الّذین یعلمون والّذین ال یعلمون لیسوا سواًء! 

91- عّین الخطأ فی االفعال الناقصة:

2( املومنات صابرات مادمن متمسکات بحبل الله! 1( الالئق لیس من کانت له أموال کثیرة! 

4( أصبحا املسلامن متقدمین فی اکتساب الدرجات الرفیعة! 3( کان اولئک الطالب یطالعون الصحیفة کل یوم! 

92- ما هو األخطاء فی العبارة التالیة: »لَیَس األعداُء قاِدُروَن علَی أن یََتَسلَّطُوَن َعلینا.«

3( لیَس- یَتََسلَّطُوَن     4( قادروَن- یَتََسلَّطُوَن 1( لیس- یَتََسلَّطُوَن   2( األَعداُء- قادرونَ 

93- ما هو املناسب للفراغ؟ » وکاَن اللُه مِبا یَعَملُوَن..............«

3( ُمحیطاً     4( املحیٌط 1( محیٌط     2( محیٍط 

94- عّین الخطا حول األفعال الناقصة:

2( الطالباُت کلّهن ناجحات مادامت مجتهداٍت. 1( إنَّ أصدقاءنا کانوا ُمصممین فی أعاملهم الدراسیة. 

4( املومنون أصبحوا ُمنترصوَن ألنهم توکلّوا علی الله. 3( صار الجوُّ بارداً و هو لیس مناسباً للخروج من البیت. 

95- »هّن ناجحاٌت فی أداء واجباتهّن« عّین الصحیح مع »أصبح«:

2( أصبحت ناجحًة..... 1( أصبحَن ناجحاٍت...... 

4( أصبحهنَّ ناجحاٍت..... 3( أصبحنتَّ  ناجحاًت......  

96- »إّن التلمیذة مجّدة فی عملها«. عّین الصحیح مع »صار«:

2( صارت التلمیذُة مجّدًة... 1( التلمیذُة صار مجّدًة.... 

4( التلمیذُة صارت مجّدٌة... 3( صار التلمیذُة مجّدًة.... 

97- عّین ما لیس فیه فاعل:

2( »و یقوُل الکاِفُر یا لیتنی کُنُت تراباً« 1( مع اقرتاب فصل الربیع سیصبح الجّو لطیفاً! 

4( ألََّف الُفرُس َمعاَجم کثیرة َعن ُمفرداِت اللُّغة العربیّة! 3( بََعَث الله األنبیاَء إلرشاد الناس إلی الطریق الصواب! 
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98- عیِّن فعالً یُعادل املاضی االستمراری فی الفارسّیة:

2( شاهدت رجالً فی الضیافة یفتخر مبالبسه و مبظهره! 1( فی القرآن الکریم إشارات علمیّة قد اکتشفها العلامء املسلمون! 

4( کان الزائر لبث ثالثة أیّام فی املدینة املنّورة! 3( أجتنب دامئاً عن ذکر أقوال فیها احتامل الکذب! 

 

99- عّین الصحیح بعد استخدام »کان و أخواتها«:

2( الصرُب مفتاُح الفرج = أ مل یکن الصرَب مفتاُح الفرج. 1( تلک األرض خرضاُء = أصبحت تلک االرُض ُمخرضًّة. 

4( هؤالِء الطالب مجتهدون = کانوا هؤالِء الطالُب مجتهدین. 3( مالبُسه بسیطٌة جّدا ً= أ لیس مالبُسه بسیطٌة جّداً. 

100- عّین نوع الخرب الذی یختلف عن الباقی:

2( إن یکن لسانک یؤذی الناس یُعضُب اللَه! 1( کُن صادقاً فی وعدک حتّی یعتمد الّناس علیک! 

4( إن کان کّل األغنیاء یساعدون الفقراء ال یبق فقیر! 3( کنُت اُرید أن أبیع کتبی أل حصل علی النقود! 

101- »هلک االنسان الّذی لیس له حکیم یهدیه الی الحّق«. عّین اسم »لیس«:

4( الی الحق، جار و مجرور 3( یهدیه، جملة فعلیة   2( حکیم، مفرد   1( له، شبه جملة  

102- َعیِّن الفعل الناقص ال یدّل علی الزّمن املاضی:

2( کاَن باُب املسجِد مغلقاً! ِق!  1( کانَت ُمنُذ طُفولَِتها ُمشتاقًَة إلَی کُلِّ ما یَرتَِبُط  ِبالشَّ

ریَن! 4( کانَت الشوارُع مزدحمًة فوصلنا ُمتأخِّ تاء!  3( کانَت أوراق أشجار الّزیتون ُمخرَضًَّة فی الشِّ

103- َعّین االعراَب ل )َصدیُق( فی» اَصبَح َصدیُقه َوحیداً «:

4( اسم »أصبََح« 3( نائب فاعل   2( فاعل   1( خرب »أصبََح«  

104- عّین الصحیح عن نوع خرب »لیست« و اعرابه فی العبارة التالیة:

»ألیست الکواکب فی الّسامء مصابیح تُزیَّنها؟«

2( جمله اسمیّة و منصوب 1( شبه جمله و منصوب 

4( جمله فعلیّة و مرفوع  3( مفرد و منصوب 

105- عّین اسم األفعال الناقصة فیام یلی: »کُن فشجاعاً فالعدّو ال یقرتب مّنا و أصبحنا منتصین«

2( شجاعاً/ ضمیر »ُت« 1( شجاعاً/ ضکیر »أنا« 

4( ضمیر »أنا« املسترت/ ضمیر »أنا« 3( ضمیر »أنَت« املسترت/ ضمیر »نا« 

106- عّین ما یُعادل املاضی البعید فی الفارسّیة:

2( کُنت ما سألُت املعلّمة سؤاالً تعّنتاً! 1( من سأل فی صفره أجاب البعید فی کربه!  

4( جمعُت معلوماٍت مفیدة عن هذه الظاهرة! 3( کان الّناس یتعایشون معاً تعایُشاً سلمیّاً! 

107- عّین الّصحیح مع فعل »أصَبَح«: »أنتم طالبوَن تکتبوَن الواجبات.« 

2( أصبحتم طالبین تکتبون الواجبات. 1( أصبح أنتم تکتبون الوجبات. 

4( أصحبتم طالبین تکتبین الواجبات. 3( أنتم أصحبتم طالبون تکتبین الواجبات. 

108- عّین الخرب منصوباً:

2( فی ساحل البحر کانت الّشمس جمیلة! 1( بعض األحیان ال حیلة لنا إاّل تحّمل املصاعب! 

4( دخلُت الّصف و فهمت من ظاهر التاّلمیذ أنّهم مرسورون! 3( البوس و الفقر عند کثیر من الّناس کمدرسة فیها فوائد! 
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2( الصرُب مفتاُح الفرج = أ مل یکن الصرَب مفتاُح الفرج. 1( تلک األرض خرضاُء = أصبحت تلک االرُض ُمخرضًّة. 

4( هؤالِء الطالب مجتهدون = کانوا هؤالِء الطالُب مجتهدین. 3( مالبُسه بسیطٌة جّدا ً= أ لیس مالبُسه بسیطٌة جّداً. 

100- عّین نوع الخرب الذی یختلف عن الباقی:

2( إن یکن لسانک یؤذی الناس یُعضُب اللَه! 1( کُن صادقاً فی وعدک حتّی یعتمد الّناس علیک! 

4( إن کان کّل األغنیاء یساعدون الفقراء ال یبق فقیر! 3( کنُت اُرید أن أبیع کتبی أل حصل علی النقود! 

101- »هلک االنسان الّذی لیس له حکیم یهدیه الی الحّق«. عّین اسم »لیس«:

4( الی الحق، جار و مجرور 3( یهدیه، جملة فعلیة   2( حکیم، مفرد   1( له، شبه جملة  

102- َعیِّن الفعل الناقص ال یدّل علی الزّمن املاضی:

2( کاَن باُب املسجِد مغلقاً! ِق!  1( کانَت ُمنُذ طُفولَِتها ُمشتاقًَة إلَی کُلِّ ما یَرتَِبُط  ِبالشَّ

ریَن! 4( کانَت الشوارُع مزدحمًة فوصلنا ُمتأخِّ تاء!  3( کانَت أوراق أشجار الّزیتون ُمخرَضًَّة فی الشِّ

103- َعّین االعراَب ل )َصدیُق( فی» اَصبَح َصدیُقه َوحیداً «:

4( اسم »أصبََح« 3( نائب فاعل   2( فاعل   1( خرب »أصبََح«  

104- عّین الصحیح عن نوع خرب »لیست« و اعرابه فی العبارة التالیة:

»ألیست الکواکب فی الّسامء مصابیح تُزیَّنها؟«

2( جمله اسمیّة و منصوب 1( شبه جمله و منصوب 

4( جمله فعلیّة و مرفوع  3( مفرد و منصوب 

105- عّین اسم األفعال الناقصة فیام یلی: »کُن فشجاعاً فالعدّو ال یقرتب مّنا و أصبحنا منتصین«

2( شجاعاً/ ضمیر »ُت« 1( شجاعاً/ ضکیر »أنا« 

4( ضمیر »أنا« املسترت/ ضمیر »أنا« 3( ضمیر »أنَت« املسترت/ ضمیر »نا« 

106- عّین ما یُعادل املاضی البعید فی الفارسّیة:

2( کُنت ما سألُت املعلّمة سؤاالً تعّنتاً! 1( من سأل فی صفره أجاب البعید فی کربه!  

4( جمعُت معلوماٍت مفیدة عن هذه الظاهرة! 3( کان الّناس یتعایشون معاً تعایُشاً سلمیّاً! 
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4( دخلُت الّصف و فهمت من ظاهر التاّلمیذ أنّهم مرسورون! 3( البوس و الفقر عند کثیر من الّناس کمدرسة فیها فوائد! 
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109- »ال یهلک الّذین یصبحون لالخرین أمئّة یهدونهم إلی الحّق!«، عّین الصحیح فی خرب الفعل الناقص:

4( إلی الحّق 3( لالخرین   2( أمئّة   1( یهدی  

110- عیِّن الفعل مضارعاً فی املعنی املضارع :

2( کُّنا نسمع أشعار هؤالء الُشعراء حول فضیلة الشهداء! 1( »قالِت األعراب آَمّنا قُل لَم تُؤمنوا و لکن قولوا أسلَمنا« 

4( »إّن الله ال یَهدی َمن هو کاذب کَّفار« 3( کانت املفردات ترتبط ببعض البضائع الّتی ما کانت عند العرب!  

111- عّین ما لیس من األفعال الناقصة:

2( لن یُصبح املشکون قدوًة لنا! 1( ال یَکون املؤمن کاذباً فی حیاته أبداً!  

4( لیس املعلّمون راضین مادام الطلبة غیر مجتهدین! 3( لن یَدوم الظُّلم ملّدة طویلة فی العامل!  

112- عّین الخرب یختلف  عن الباقی فی النوع: 

2( أمام بیتنا حدیقة جمیلة!1( لالرسة أهمیّة فی مجتمعنا! 

4( کان کل الّضیوف فی الحدیقة!3( املعلم هو الذی یعلّم التالمیذ! 

113- »......... مشغولین باداء واجبات............«، عّین غیراملناسب للفراغ:

4( کّنا/ نا 3( کانوا/ هم   2( کنتم/ کم   1( کننٌت/ کّن  

114- »الولدان کانا..... علی عملهام فاعتذرا إلی ..... هام!« عیِّن املناسب  للفراغین )حسب اإلعراب(:

4( نادمان- والَدی 3( نادمان- والدٍ  2( نادمیَن- والدّی   1( نادمین- والَدی  

115- »کّنا تعّودنا علی القراءة بسهولة!«؛ عّین الخطأ فی نفی العبارة:

2( کّنا ال تعّودنا.............! 1( مل نکن تعّودنا..........! 

4( کّنا مل نتعّود.............! 3( ما کّنا تعّودنا............!  

116- عیِّن عبارة لیس فیها من األفعال الناقصة: 

2( هؤالء کاتبون أصبَحوا َمشهورین فی العامل! 1( کّنا نَسمع کالم املعلّم حول األدب!

4( صارت النساء عاملات بفضل تقّدم البالد العلمّی!3( کأّن إرضاَء َجمیع الناِس غایًة ال تُدَرک!

117- »املسلون یتقّدمون فی العامل« عّین الصحیح مع »صار«: 

2( املسلمین صار یتقّدمین فی العامل. 1( صار املسلمون یتقّدمین فی العامل. 

4( صار املسلمون یتقّدمون فی العامل. 3( صار املسلمین یتقّدمون فی العامل. 

118- کیف تکون الجملة التالیة مع »کان«؟

! إنّی محتاٌج مبا تُنزل إلّی من خیٍر« »ربِّ

! کان أنا محتاجاً مبا تُنزُل إلی من خیٍر.  ! أکون محتاُج مبا تُنزُل إلی من خیٍر. 1( ربِّ 2( ربِّ

! کان محتاجاً مبا تُنزُل إلی من خیٍر.  ! کنُت محتاجاً مبا تُنزُل إلّی من خیٍر.3( ربِّ 4( ربِّ

119- »مساعدونا املسلمون، ملتزمون فی کّل األحوال!«. عّین الصحیح مع فعل »أصبح«: 

2( مساعدو املسلمین أصبح ملتزمین فی... 1( أصبح مساعدونا املسلمون ملتزمین فی.... 

4( مساعدو املسلمون أصبحوا ملتزمین فی...3( أصبح مساعدی املسلمون ملتزمون فی.... 
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120- عّین خرب االفعال الناقصة من نوع شبه الجملة:

2( أصبحنا ناجحات بسعینا فی الدروس! 1( کنتم تجتهدون فی الحیاة، تصلون إلی أهدافکم! 

4( لیست لألشجار مثرة فی الشتاء! 3( کانت أموالی کثیرة، فأنفقتها فی سبیل الله! 

121- عیِّن العبارة الّتی جاء فیها الفاعل:

2( کانَت تُِحّب العیش فی الشق لفهم حقائق الّدین اإلسالمّی! 1( ُولَِدت فی »آملانیا« و کانت منذ طفولتها مشتاقة إلی التعلّم! 

! 4( تبادُل املفرداٍت بَین اللّغات فی العامل أمٌر طبیعیًّ 3( سنکون بإنتظار املطر فی أخر أیّام السنة! 

122- عّین ما لیس  فیه املعادل للامضی االستمرارّی الفارسّی:

1( ما کُنت أستَطیُع أن أِجَد لَُغًة ِبدوِن کَلِامٍت َدخیلٍَة! 

2( کاَن بعضی االعراب یَعلَموَن أنَّ اللَه یَبُسُط الرِّزَق لَِمن یَشاُء!

3( کاَن تَأثیُر اللَُّغِة الفارِسیَِّة َعلَی اللَُّغِة الَعَربیَِّة قَبل اإلسالِم أکرَثَ ِمن تَأثیرِها بَعَد اإلسالِم!

4( کانَت شیِمل تَدُعو العالََم الَغربیَّ املَسیحیَّ لَِفهِم َحقائِِق الّدیِن اإلسالمیَّ َو االِطِّالِع َعلَیها!

ماً: 123- عّین الخرب لیس مقدَّ

2( سُنصبح بین بالد العامل اُسوة إن شاء الله تعالی! 1( لیس فی مدرستنا الصغیرة تلمیذ یدرس و یعمل! 

4( ال یکون علی غصن الشجرة بلبل یُغرّد لی و یرسّنی! ع الرئیس موظفة کانت لها مالبس بسیطة و نظیفة!  3( شجَّ

124- عین الصحیح: »اِسَتغفروا ربَّکم اِنّه کان َغفاراً«

4( اسم  »اِّن« 3( خرب »کان«   2( اسم »کان«   1( مفعول به  

125- عّین اسم و خرب االفعاِل الناقصة فی: )َو کان الله مِبا یعَملوَن ُمحیطاً(

ً 4( اللُه - ُمحیطا 3( یَعملوَت- ُمحیطاً   2( مِبا- یعَملوَن   1( اللُه- مِبا  

126- عّین الّصحیح: 

2( کان الجنوُد واقفوَن لِلحراسِة!1( کان اللُه بکلِّ شیٍء علیٌم!

4( لیس الکاذُب محرتٌم عند الّناس!3( یُصبُح الَجوُّ حاّراً غداً!

127- اِجعل )صارت( قبل الجملة و انتِخب الّصحیح: االرُض َمخرَضٌَّه ← )صارَت.....................(

2( ااَلرُض ُمخرَضٌَّة 1( األرَض ُمخرَضٌَّة  

4( ااَلرَض َمخرَضٌّة 3( ااَلرُض ُمخرَضًَّة   

128- »مجاهدو اإلسالم محرتمون!« عّین الصحیح مع فعل »أصبح«: 

2( أصبح مجاهدو اإلسالم محرتمین! 1( أصبحوا مجاهدو اإلسالم محرتمین! 

4( مجاهدوا اإلسالم أصبحوا محرتمون!3( أصبح مجاهدی اإلسالم محرتمون! 

129- عین الخطأ للفراغ: »املوظفون يف هذه الدائرة ........................ إىل مشهد املقدسة أمس! «

1( سوف يسافرونَ  2( كانوا يسافرونَ   3( سافروا   4( کانوا قد سافروا

130- عّین فعالً ناقصاً ال یُستعمل إال لزماٍن واحٍد:

2( کان للتّّجار أعظم دوٍر فی تباُدل املُفردات بیَن اللّغات!1( بعُض الّناس یَقولون بأفواههم ما لیس فی قلوبهم!

4( صدیقی صار نادماً بعدما رسَب فی االِمتحان!3( أصبحُت ُمتحیّراً بعد أن شاهدُت درجة االمِتحانات!
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120- عّین خرب االفعال الناقصة من نوع شبه الجملة:
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131- عّین ما فیه فعل ناقص لیس له مضارع:

2( لیس الّذین یعلمون و الّذین ال یعلمون ُمستوین! 1( َمن علَّمنی حرفاً فقد َصیّرنی عبداً! 

4( قد أصبحت رویة الّشمس صعبة بسبب الّسحب! 3( إعتقد الباحثون أن هذه األسامک کانت تتعلّق مبایه الحارّة! 

132- ما هو الخطأ عن إستخدام األفعال الّناقصة!

2( حیاة العظامء کانَت طریق سعادتنا! 1( أصبحنا متقّدمین عندما عملنا بالقرآن! 

4( هوالء أصبحوا أمئًة لآلخرین فی حیاتهم! 3( کانوا إخوتنا ملتزمین بآیات القرآن! 

133- عّین الخرب لیس مقّدماً: 

2( لیس فی هذه املکتبة کتاب أبحث عنه! 1( ما کانت عنده نقود یساعد بها املساکین! 
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2( و لیس االسود قبیحاً دامئاً، فإن الکعبة سوداء و هی محبوبة، 1( لیس األبیض جمیالً دامئاً، فإن الَکفن أبیض و لکّنه مخوف، 

4( اُنظری إلی نفسِک و إلی کل ما فی یدک، لعلِّک تکونین من الشاکرین! 3( قبل أن ترفعی راسِک و تشتکی من کل ما لیس فی یدک، 
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2( خرج الفاّلح من بیته فی الصبح و ساَر نحو املزرعة. 1( »أنزَل من الّسامء ماًء فتُصِبُح األرض ُمخرَضَّة( 

4( دافَعوا عن وطنهم و بعد هجوم األمراء صاروا متّحدین. َمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنُت تراباً.«  3( »یوم ینظُر املرُء ما قدَّ

140- عّین الصحیح فی التغییر مع »کان«:

1( ُهو ِمن العلامِء: کان ِمن العلامَء.

2( األرض خرضاء: األرُض کاَن خرضاَء.

3( ممرّضات املستشفی ساهرات طوَل الیِل: کُنَّ ممرّضاُت املستشفی ساهراٍت طوَل اللیل.

4( أنتم تنجحون فی الحیاة ِبالجَد: کنتم تنجحیَن فی الحیاة بالجّد.
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141- عّي فعالً يَدلُّ عىل اإلستمراِر يف املايض:

2( رأيُت طفالً صغرياً يف الّشارِع ينظُر إيلَّ مأيوساً!1( كنُت سافرُت إىل مشهد املقّدَسِة أيّاَم شبايب!

نِة الّدراسيِّة! 4( صاَح املعلُّم و قد يئَس ِمن ذلك الطّالِب املشاغِب!3( كان املديُر تَزيَّن املدرسَة لِبدايِة السَّ

142- عین الخرب لیس مقّدماً:

2( مؤلف هذا الکتاب لیس فی املحافل العلمیة مشهوراً! 1( الطعام الذی تناولته االن لیست له قیمة غذائیة! 

4( علمُت أنّه لیس لهذه التلمیذة اعتامد علی نفسها! 3( لیست فی ساحتنا الصغیرة حدیقة تسبب تنقیة الجو! 

143- عّین الصحیح بالنظر إلی األفعال الناقصة: 

2( العلامء صلحاء لیس فی سبیل الّش. 1( کنَّ الطالباُت مؤدباٍت فی مدرستهّن. 

4( کنَت أنت الحائَز الرتبَة األّولی فی الریاضیِة. 3( أبوک أصبَح ذو أموال کثیرٍة. 

144- »أنتم باحثون عن العلوم املختلفة فرتحلون إلی أقصی األرض«. استخدم فعل »کان«:

2( کنتم باحثیَن عن العلوم املختلفة فرتحلون......... 1( کانوا باحثوَن عین  العلوم املختلفة فیرحلون...... 

4( یکونون باحثوَن عن العلوم املختلفة فیرحلوا..... 3(تکونان باحثیَن عن العلوم املختلفة فرتحالن....... 

145- عّي الفعل يدّل عىل استمرار:

2( الاّلعبون اإليرانيّون رجعوا من املسابقة و هم يبتسمون! 1( مُتَنح هذا الجائزة إىل من يُفيد البشيّة يف مجاالت محّددة! 

4( الّذين يُقيمون الّصالة و يؤتون الّزكاة و هم راكعون! 3( هل ترى الّدالفني تؤّدى حركات جامعيّة و تتكلّم معا! 

146- »ال اُحّب الکتاب الذی لیست فیه حکایة تُعلمنی طریقة لحل مشاکلی فی الحیاة!« عیِّن خرب »لیس«:

2( تعلمنی، جملة فعلة 1( فیه، شبه جملة  

4( فی الحیاةف جار و مجرور 3( حکایة، مفرد  

147- عیِّن الفعل الّناقص یعادل املستقبل:

2( و لکم یکن لشعبنا خوف و ال حزن فی حیاته! 1( أّن هؤالء القوم لَن یسیروا طریق ملوکهم أبداً! 

4( َمن لیس له حکیم یُرشده فسوف یَهلک! 3( هل تعتقد بأّن اإلیامن سیصبح زائالً دون عمٍل صالٍح؟ 

148- عّین فعل ناقص إسمه ضمیر بارز:

2( تأّمل قبل أن تتکلّم أن ال تقول ما لیس فی قلبک! 1( إّن لسن العاقل وراء قلبه و قلب األحمق وراء لسانه! 

4( فالّصدق و املروة یکونان من أخالق الکرام! 3( ألّن األشیاء رمّبا یعود إلی مکانها أّما القول ال یعود! 

149- عّین الخطأ عن النواسخ:

2( أصبحُت مرسوراً حین عملت بوصایا أبی بعد موته. 1( ما کان فی بیت ِخیَرِة علامء عرصنا مصباح للمطالعة. 

4( هجم املسلمون و األعداُء کانوا غافلین. 3( األُّمة اإلسالمیّة لیس محرومًة عن الخیرات و الطیّبات. 

150- عّین الخرب لیس مقّدماً:

2( مل یکن فی ید األّم ما یرید ولدها الّصغیر! 1( لیست عند املعلّم أوراق امتحان التالمیذ! 

4( ما کانت لهذا الکسول محاولة کثیرة فی أداء واجباته! 3( ستصبحین فی بلدک بطلة شهیرة! 

151- عیِّن فعالً ناقصاً له حروف زائدة:

2( یُصیّر هذا الفلم الطفل خائفاً ألّن فیه مشاهد ُمرعبة! 1( کانت الهدایا مناسبة لیوم تکریم املعلّمین! 

4( لیست فی هذه املوسوعة معلومات کثیرة عن الحیوانات! 3( تُصبح األرض جمیلة مع خروج األزهار فی موسم الربیع! 
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152- »أننّت مجتهداٌت فی دروسکّن.«: ، عّین الصحیح مع »لیس«:

2( أننّت لسَن مجتهداٍت فی دروسکّن. 1( لیس أننّت مجتهداتاً فی دروسکّن. 

4( لیس أننّت مجتهداٍت فی دروسکّن. 3( لسنّت مجتهداٍت فی دروسکّن. 

153- عّین الجملَة صفًة یرُتَجم َفعلُه معادالً للامضی البعید فی الفارِسّی:

2( یعجبنی عیٌد یفرح فیه الفقراء! 1( طلب کثیر املعاصی من الفاضل موعظًة متنعه عن ارتکاب الّذنوب! 

4( اشرتیت الیوم کتاباً قد رأیته منقبل! 3( العلم نور و ضیاء یقذفه الله فی قلوب أولیائه! 

154- عّین الصحیح بعد إستخدام األفعال الناقصة:

1( الله مبا تعملون محیط: کان الله مبا تعملون محیطاً!

2( املمرّضات ساهراٌت طول اللّیل من أجل املرضی: املمرّضات کانت ساهراٍت طول اللیل من أجل املرضی!

3( أنتم تَفرحون بفرح األیتام: کنتم تفرحین بفرح األیتام!

4( الوالدان یسعیان فی تربیة اوالدهام: کانا الوالدان یسعیان فی تربیة أوالدهام!

155- عّین مضارعاً یمکن أن یعادل املاضی االستمراری:

2( لیرجع التالمیذ إلی الساحة و ال یذهبوا.1( الرّاسب لن یکسب الّنجاح إال مع االجتهاد.

ل هدفاً رائعاً لنا. 4( جّربُت عامالً یعمل فی مصنعی سنتیِن.3( املهاجم مل یسجِّ

156- عّین الصحیح للفراغ: »إّن....... کان لکم............ .«

ً 2( الشیاطیَن- عدّواً مبینا 1( الشیطاَن- عدّواً مبیناً  

4( الشیاطیَن- عدٌو مبیُن 3( الشیطاَن- عدٌو مبیٌن  

157- عّین ما فيه املعادل للاميض البعيد الفاريّس:

2( كان صوت األطفال الّذين يلعبون يف الّساحة فرحني يصل إىل آذاننا! 1( شاهدُت تلميذي يف امللعب يف األسبوع املايض و هو مل يشاهدين! 

4( كاَن فاّلحو قريتنا الجميلة يَعَملُون يف املَزَرَعِة ِمَن الصبَّاِح إىَل اللّيِل! 3( رَأی عارٌف ُدموَع والديَّ تَتَساقَُط ِمن أعيُِنِهام يف الحّج املايض! 

158- »کانوا طاّلب املدرسة متفرقون عندما ُدّقت الجرس!« صّحح األخطاء: 

2( الطالب- متفرقین- جرُس 1( کان- متَفرقین- ُدَق

4( الطالبون- متفرقی- الجرِس 3( کانت- متفرقوا- ُدّق

159- عّین ما لیس فیه معادل املاضی االستمراری:

2( کانت تلمیذاتی یتعلّمن من مصاعب الّدنیا أحسن الّدروس! 1(  لیتکم علمتم قدر حیاتکم و متتّعتم مبواهبها! 

4( ما قلُت کالماً ینزعج أصدقائی منه! 3( تعلّمت فی اللّغة العربیّة موضوعاً مل أشاهد حتّی اآلن! 

160- عّین الّصحیح للفراغات: »...... هم الّذین...... علی مصالح..... فلیس الله .... منهم!« 

ً 2( املستکربان- یعتدیان- املسلمین- راضی 1( املستکربین- یَعتدیُون- املسلمین- راضیا

4( املستکربون- یعتدون- املسلمین- راضیا3ً( مستکربون- یعتدوا- املسلمون- راضی 

161- عین الفعل الّذی یُرتجم »ماضی إستمراری« فی الفارسی:

2( شاهدت طالباً یکتب متارین الّدرس عرب اإلنرتنت! 1(  اُفتَّش عن کتاٍب مفید یساعدنی فی فهم الّنصوص العربیّة! 

4( الکتاُب صدیٌق مخلٌص یُنقذنا من مصیبة الجهل! 3( إشرتیُت کتاباً قد رأیته فی املکتبة ِمن قبل! 
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162- عّین الخرب لألفعال الناقصة یختلف مع الباقی فی عدد اإلسم:

2( کان الجرب و الحساب و األدب میادین العلم فی العرص العبّاسّی! 1( هم یُصبحوَن أصدقاء إنفصام بینهم حتّی یوم القیامة! 

4( صار العلامء فی دین اإلسالم حبائل العلم واملعرفة للّناس فی زمانهم! 3( یکون املاء کام نعلم ماّدة یحتاج إلیه جسمنا أکرث من املواّد األُخری! 

163- عي الصحيح للفراغ: »كان ........... يحفظون سورة القدر يف األسبوع املاضی!«

3( الطالبات    4( الطاّلب 1(الطالب    2( الطالبة 

164- عّین املناسب للفراغ: »یکوُن هذا الطالب املثالّی...... علی التکلّم باللّغة.....«

2( قادراً- العربیِّة 1( القادَر- العربیّةَ 

4( قادٌر- العربیِّة 3( قادراً- العربیّةَ 

165- عیِّن ما فیه الجملة بعد الّنکرة:

2( نحن نحتاج إلی عامٍل یَعَمُل فی حدیقتنا الخرضة! 1( إشرتیت جواالً لرجٍل فقیر و هو یحبّه کثیراً! 

4( یحفر العاّمل برئاً و یضعون أنبوناً فیها! 3( کّل الزّمالء یکون واجباتهم بأفضِل شکٍل! 

166- عّین املناسب للفراغ: »...... نلعب بالکرة علی الشاِطی و بعد اللَّعب .... نشیطین!«

4( کّنا- صاروا 3( کّنا- رِصنا   2( کنَت- رِصنا   1( کان- صاروا  

167- عّین الجملة بعد النکرة )الجملة الوصفّیة(:

2( »أرسلنا إلی فرعون رسوالً فَعصی فرعوُن الرسوَل« 1(  مباراُة کرة القدم أعجبِت الحّضاَر فی امللعب. 

4( اردُت تَقّدماً فی تعلّم العلوم العربیّة لِمعرفة مفاهیم القرآن َل املدیُر فی موضوع یجلُب له مشاکل کثیرةً  3( تدخَّ

168- عّین الّصحیح فی خرب األفعال الناقصة: 

2( کان الفاّلح فی املزرعة و یزرع املحاصیل فیها! 1( کان الناس یسمعان کالم الحّق و یتّبعونه! 

4( لیس الکاذبون محرتمون عندالله و عندالّناس!3( تصبح األرض مخرضٌَّة فی الربیع و الصیّف!

169- عّین الخطأ علی حسب األفعال الناقصة:

2( اللُه أعلُم بالظّاملین ← کان الله أعلَم بالظّاملین! 1( تأثیر اللّغة الفارسیة علی العربیة أکرثُ← صاَر تأثیُر.... أکرثَ! 

4( األرُض فی الربیع مخرضٌَّة ← أصبحت األرُض فی الّربیع مخرضًّة! ا← لیس الهواُء بارٌد جّداً!  3( الهواُء بارد جدَّ

170- عّین الخرب لیس مرفوعاً:

2( قدرة الکالم بعض األوقات أقوی من الْسالح! 1( کأّن هوالء االُّمهات معتمدات علی قدراتهّن! 

4( إشرتینا أنواع الفواکه الطّازجة ألنّها نافعة لألبدان! 3( قد حاولت جمیع زمیالتنا أاّل یصبحن راسبات! 

171- عّین الّصحیح مع األفعال الناقصة:

2( فی صّفنا طالبة راسبة هذه السنة ← لیس طالبة راسبة.......... 1( حرارة جسمی ارتفعت بسبب املرض ← کان حرارة جسمی...... 

4( األرض مخرضّة بسبب نزول املاء ← أصبح األرض مخرضّة...... 3( الحدیقة مملوة باألوراد ← صارت الحدیقة ...... 

172- عّین ما لیس  فیه األفعال الناقصة:

2( إنَّ هذیُن املسلمیِن ناجحاِن فی الدرجات العلمیّة. 1( کالم الشهداء سیصبح رساجاً لهدایتنا. 

4( فجأة صارت السامء مملوءة بالسحب املمطرة فأمطرت کثیراً. 3(  إنَّ هذه الطالبة لیست مؤّدبة فی الصّف فلتُنَصح. 
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162- عّین الخرب لألفعال الناقصة یختلف مع الباقی فی عدد اإلسم:

2( کان الجرب و الحساب و األدب میادین العلم فی العرص العبّاسّی! 1( هم یُصبحوَن أصدقاء إنفصام بینهم حتّی یوم القیامة! 

4( صار العلامء فی دین اإلسالم حبائل العلم واملعرفة للّناس فی زمانهم! 3( یکون املاء کام نعلم ماّدة یحتاج إلیه جسمنا أکرث من املواّد األُخری! 

163- عي الصحيح للفراغ: »كان ........... يحفظون سورة القدر يف األسبوع املاضی!«

3( الطالبات    4( الطاّلب 1(الطالب    2( الطالبة 

164- عّین املناسب للفراغ: »یکوُن هذا الطالب املثالّی...... علی التکلّم باللّغة.....«

2( قادراً- العربیِّة 1( القادَر- العربیّةَ 

4( قادٌر- العربیِّة 3( قادراً- العربیّةَ 

165- عیِّن ما فیه الجملة بعد الّنکرة:

2( نحن نحتاج إلی عامٍل یَعَمُل فی حدیقتنا الخرضة! 1( إشرتیت جواالً لرجٍل فقیر و هو یحبّه کثیراً! 

4( یحفر العاّمل برئاً و یضعون أنبوناً فیها! 3( کّل الزّمالء یکون واجباتهم بأفضِل شکٍل! 

166- عّین املناسب للفراغ: »...... نلعب بالکرة علی الشاِطی و بعد اللَّعب .... نشیطین!«

4( کّنا- صاروا 3( کّنا- رِصنا   2( کنَت- رِصنا   1( کان- صاروا  

167- عّین الجملة بعد النکرة )الجملة الوصفّیة(:

2( »أرسلنا إلی فرعون رسوالً فَعصی فرعوُن الرسوَل« 1(  مباراُة کرة القدم أعجبِت الحّضاَر فی امللعب. 

4( اردُت تَقّدماً فی تعلّم العلوم العربیّة لِمعرفة مفاهیم القرآن َل املدیُر فی موضوع یجلُب له مشاکل کثیرةً  3( تدخَّ

168- عّین الّصحیح فی خرب األفعال الناقصة: 

2( کان الفاّلح فی املزرعة و یزرع املحاصیل فیها! 1( کان الناس یسمعان کالم الحّق و یتّبعونه! 

4( لیس الکاذبون محرتمون عندالله و عندالّناس!3( تصبح األرض مخرضٌَّة فی الربیع و الصیّف!

169- عّین الخطأ علی حسب األفعال الناقصة:

2( اللُه أعلُم بالظّاملین ← کان الله أعلَم بالظّاملین! ← صاَر تأثیُر.... أکرثَ!  1( تأثیر اللّغة الفارسیة علی العربیة أکرثُ

4( األرُض فی الربیع مخرضٌَّة ← أصبحت األرُض فی الّربیع مخرضًّة! ا← لیس الهواُء بارٌد جّداً!  3( الهواُء بارد جدَّ

170- عّین الخرب لیس مرفوعاً:

2( قدرة الکالم بعض األوقات أقوی من الْسالح! 1( کأّن هوالء االُّمهات معتمدات علی قدراتهّن! 

4( إشرتینا أنواع الفواکه الطّازجة ألنّها نافعة لألبدان! 3( قد حاولت جمیع زمیالتنا أاّل یصبحن راسبات! 

171- عّین الّصحیح مع األفعال الناقصة:

2( فی صّفنا طالبة راسبة هذه السنة ← لیس طالبة راسبة.......... 1( حرارة جسمی ارتفعت بسبب املرض ← کان حرارة جسمی...... 

4( األرض مخرضّة بسبب نزول املاء ← أصبح األرض مخرضّة...... 3( الحدیقة مملوة باألوراد ← صارت الحدیقة ...... 

172- عّین ما لیس  فیه األفعال الناقصة:

2( إنَّ هذیُن املسلمیِن ناجحاِن فی الدرجات العلمیّة. 1( کالم الشهداء سیصبح رساجاً لهدایتنا. 

4( فجأة صارت السامء مملوءة بالسحب املمطرة فأمطرت کثیراً. 3(  إنَّ هذه الطالبة لیست مؤّدبة فی الصّف فلتُنَصح. 
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173- عّین الخطأ فی األفعال الناقصة: 

2( کان أصدقاؤنا فائزون فی املسابقاِت. 1( أصبَح التلمیذان ناجحیِن فی االمتحان. 

4( لیست األُّمُة اإلسالمیُّة محرومًة عن الّنعم اإللهیّة. 3( کانت النساُء منتظراٍت فی املسجد. 

174- فی أّی عبارة جاءت الجملة بعد الّنکرة؟ )الجملة الوصفّیة(

2( قد سمعنا کثیراً أّن الّذی یزرع خیراً یحصد رسوراً فی حیاته! 1( هبط الطّائر الُصغیر من جبل یحمل حبّات صغیرة بفمه! 

4( أخی األصغر حمیٌد یحّب أن یتعلّم اللّغة العربیّة و الفرنسیّة! 3( الّصالة عمل یتقرّب بها اإلنسان املؤمن إلی الله شاکراً! 

175- کــم فعــالً ناقصــاً فــی هــذه العبــارة؟ »إّن هــؤالِء التالمیــذ کانــوا مجتهدیــن فــی دروســهم حّتــی یُصبحــوا موَفقیــن فــی مســتقبلهم الدراســّی فإنّهــم یعتقــدون: 

إّن یدرســوا 

جّیداً یَصیروا علامء فی املستقبل.«

4( أربعة 3( واحداً   2( ثالثة   1( اِثنیِن  

176- عّین العبارة الّتی فیها من األفعال الناقصة: 

2( ال نستطیع أن نجد لغة بدون کلامت دخیلة أبداً.1( قد نقلت إلی العربیّة الفاظ فارسیّة کثیرة. 

4( »یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم«3( »أو مل یعلموا أّن الله یبسط الرزق ملن یشاء.

177- عّین فعالً مضارعاً معناُه ماٍض:

2( نُفتّش عن ُمعجٍم یُساعدنا فی فهم الّنصوص األدبیّة! 1(  نبحُث عن کتاب طالٍب یَجلس خلفنا فی الّصف! 

4( کُتب برنامج یُساعد الطاّلب فی فهم دروسهم! 3( اشرتیُت األسبوع القادم قمیصاً قد رأیُته فی الّسوق! 

178- عّین جواباً ما جاء فیه من األفعال الناقصة: 

2( أصبحِت املسلامُت متّحداٍت فی املجتمع. 1( کُن مجتهداً فی الحصول علی هدفک. 

4( سارت القافلُة نحَو مکاٍن محّدٍد.3( لی قامٌش قطنّی لیس جدیداً.

179- عیِّن جملًة جاَء فیها فعٌل ناقٌص یَِصُف نکرًة: 

2( َمن َدَخَل مسجَد الحرام کان آِمناً!1( أصبح الّشاتم نادماً ِمن َعَملِِه القبیح! 

4( نَظََّف طاّلِت مدرسًة فصارت املدرسة نظیفة!3( إرجعوا إلی معلٍّم صار مهّذباً!

180- عّین الّصحیح َحَسَب القواعد: 

2( کان الطّالُب قد کَتََب واجبَة!1( یُصبُح الزَّهرَُة مَثرٌة فی الّربیع! 

4( کان األغنیاُء یُساعد الفقراَء!3( لیست الّنفاق صفٌة محمودٌة بیَن الناس! 
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پاسخنامة تشریحی درس پنجم و هفتم پایة یازدهم

1. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کنتام قد رجعتام: برگشته بودید  کان + )قد( + ماضی   ماضی بعید

2. گزینه 4 پاسخ صحیح است: بشتم  کنتم تبشون )ماضی استمراری(  کان + مضارع  ماضی استمراری

3. گزینه3 پاسخ صحیح است: کّنا نَجتهد – کّنا ننجح   کان + مضارع = ماضی استمراری

4. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان + یتمتع  ماضی استمراری

5. گزینه 2 پاسخ صحیح است: با توجه به ساختار و قواعد جمله گزینه 2درست می باشد.  ترجمه عبارت: دانش آموزان اخالل گری در کالسامن نداشتیم و معلامن 

می گویند قطعا شام در زندگیتان موفق خواهید شد.

6. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان + )قد( + ماضی  ماضی بعید  کان + قد جعلوا  ماضی بعید

ُن: فعل ناقص نیست.   أفعال ناقصه سایر گزینه ها: گزینه 1: صاروا     گزینه3: تُصِبُح        گزینه 4: مل تکن  7. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یَتَکوَّ

8. گزینه3 پاسخ صحیح است: کانوا یکتبون )کان + مضارع(  ماضی استمراری

9. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کُنتم: فعل ناقص

10. گزینه3 پاسخ صحیح است: کان + یحرسون  ماضی استمراری

11. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لذیذاً: خرب کان )از نوع اسم(  خرب کان در سایر گزینه ها به صورت )فعل مضارع( می باشد.

12. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قد نُظّفت: خرب کانت )از نوع فعل(  خرب أفعال ناقصه در سایر گزینه ها به صورت )اسم( می باشد.

13. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَحصدون: می کارند )مضارع اخباری(  در سایر گزینه ها معادل ماضی استمراری وجود دارد

14. گزینه 4 پاسخ صحیح است: سارت: حرکت کرد )فعل ناقص نیست(

15. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کان جمیالً  کان: فعل ناقص       هو مسترت: اسم کان و مرفوع        جمیالً: خرب کان و منصوب  

16. گزینه 2 پاسخ صحیح است: صارت  صارتا      نکته: فعل در اول جمله نیست و باید با هاتاِن ) مثنی ( مطابقت کند

ّنا )کان + قد + ماضی(  ماضی بعید 17. گزینه3 پاسخ صحیح است: کّنا قد تََحسَّ

18. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کونوا: فعل ناقص ) افعال ناقصه فاعل و مفعول ندارند بلکه اسم و خرب دارند (

19. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کنُت: بودم )صیغه متکلم وحده(  مخاطب نیست

: در بر می گرفت  ماضی استمراری 20. گزینه3 پاسخ صحیح است: کانت + تَُضمُّ

21. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لسُت: صیغه متکلم وحده فعل لیس  جزء افعال ناقصه می باشد

22. گزینه3 پاسخ صحیح است: کان + یُعرف: می شناخت  ماضی استمراری    فعل دوم در سایر گزینه ها به صورت )ماضی بعید( ترجمه می شود. 

23. گزینه 1 پاسخ صحیح است: در این گزینه فعل ناقص وجود ندارد  صارَت، کان، یُصبحوَن: أفعال ناقصه هستند

24. گزینه3 پاسخ صحیح است: کان + قد + اقرتحوا: پیشنهاد داده بودند  ماضی بعید

25. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کأنَّ فعل ناقص نیست – کأنَّ با کان اشتباه گرفته نشود.

26. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کاد فعل ناقص نیست
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پاسخنامة تشریحی درس پنجم و هفتم پایة یازدهم

1. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کنتام قد رجعتام: برگشته بودید  کان + )قد( + ماضی   ماضی بعید

2. گزینه 4 پاسخ صحیح است: بشتم  کنتم تبشون )ماضی استمراری(  کان + مضارع  ماضی استمراری

3. گزینه3 پاسخ صحیح است: کّنا نَجتهد – کّنا ننجح   کان + مضارع = ماضی استمراری

4. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان + یتمتع  ماضی استمراری

5. گزینه 2 پاسخ صحیح است: با توجه به ساختار و قواعد جمله گزینه 2درست می باشد.  ترجمه عبارت: دانش آموزان اخالل گری در کالسامن نداشتیم و معلامن 

می گویند قطعا شام در زندگیتان موفق خواهید شد.

6. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان + )قد( + ماضی  ماضی بعید  کان + قد جعلوا  ماضی بعید

ُن: فعل ناقص نیست.   أفعال ناقصه سایر گزینه ها: گزینه 1: صاروا     گزینه3: تُصِبُح        گزینه 4: مل تکن  7. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یَتَکوَّ

8. گزینه3 پاسخ صحیح است: کانوا یکتبون )کان + مضارع(  ماضی استمراری

9. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کُنتم: فعل ناقص

10. گزینه3 پاسخ صحیح است: کان + یحرسون  ماضی استمراری

11. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لذیذاً: خرب کان )از نوع اسم(  خرب کان در سایر گزینه ها به صورت )فعل مضارع( می باشد.

12. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قد نُظّفت: خرب کانت )از نوع فعل(  خرب أفعال ناقصه در سایر گزینه ها به صورت )اسم( می باشد.

13. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَحصدون: می کارند )مضارع اخباری(  در سایر گزینه ها معادل ماضی استمراری وجود دارد

14. گزینه 4 پاسخ صحیح است: سارت: حرکت کرد )فعل ناقص نیست(

15. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کان جمیالً  کان: فعل ناقص       هو مسترت: اسم کان و مرفوع        جمیالً: خرب کان و منصوب  

16. گزینه 2 پاسخ صحیح است: صارت  صارتا      نکته: فعل در اول جمله نیست و باید با هاتاِن ) مثنی ( مطابقت کند

ّنا )کان + قد + ماضی(  ماضی بعید 17. گزینه3 پاسخ صحیح است: کّنا قد تََحسَّ

18. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کونوا: فعل ناقص ) افعال ناقصه فاعل و مفعول ندارند بلکه اسم و خرب دارند (

19. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کنُت: بودم )صیغه متکلم وحده(  مخاطب نیست

: در بر می گرفت  ماضی استمراری 20. گزینه3 پاسخ صحیح است: کانت + تَُضمُّ

21. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لسُت: صیغه متکلم وحده فعل لیس  جزء افعال ناقصه می باشد

22. گزینه3 پاسخ صحیح است: کان + یُعرف: می شناخت  ماضی استمراری    فعل دوم در سایر گزینه ها به صورت )ماضی بعید( ترجمه می شود. 

23. گزینه 1 پاسخ صحیح است: در این گزینه فعل ناقص وجود ندارد  صارَت، کان، یُصبحوَن: أفعال ناقصه هستند

24. گزینه3 پاسخ صحیح است: کان + قد + اقرتحوا: پیشنهاد داده بودند  ماضی بعید

25. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کأنَّ فعل ناقص نیست – کأنَّ با کان اشتباه گرفته نشود.

26. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کاد فعل ناقص نیست
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27. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان + یسکُن: زندگی می کرد  ماضی استمراری  فعل مضارع در سایر گزینه ها به صورت )مضارع التزامی( ترجمه می شود.

28. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال تکن: فعل ناقص         صیّر، سار، تکّون فعل ناقص نیستند.

29. گزینه 4 پاسخ صحیح است: صیّر) گردانید (: فعل ناقص نیست

30. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ینبت صله می باشد و با فعل کان ارتباط ندارد.   ترجمه گزینه: طمع پرتقالی که در شامل ایران رشد می کند لذیذ است. 

31. گزینه3 پاسخ صحیح است: تُصبح: فعل ناقص و ثالثی مزید باب إفعال

32. گزینه 2 پاسخ صحیح است: معلِّم اسم کان و بر وزن اسم فاعل است.

33. گزینه3 پاسخ صحیح است: کان + یسافرون: مسافرت می کردند  ماضی استمراری

34. گزینه3 پاسخ صحیح است: نصبح مشٌک  نصبح مشرتکاً ) خرب أفعال ناقصه منصوب هستند (

35. گزینه3 پاسخ صحیح است: کنَت: فعل ناقص        فی املصاعب: خرب کنَت )شبه جمله(    خرب فعل ناقصه در سایر گزینه ها به صورت )اسم( می باشد  

36. گزینه 2 پاسخ صحیح است: رأیُت ) ماضی ( + یفتخر ) مضارع (  ماضی استمراری  ماضی + مضارع  ماضی استمراری 

37. گزینه3 پاسخ صحیح است: صارت: فعل ناقص

38. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ستکون رساجاً: تکون: فعل ناقص   رساجاً: خرب فعل ناقص و منصوب   غلط سایر گزینه ها:  گزینه 1: قادرون  قادرین       گزینه3: 

مستعّدون  مستعّدین   گزینه 4: فرحان  فرحین

39. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شاهدُت + یُعجبنی  ماضی استمراری   ماضی + مضارع  ماضی استمراری

40. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لیس فعل ناقص      الکاذبون: اسم لیس و مرفوع       محرتمین: خرب لیس و منصوب 

41. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أفعال ناقصه: 1- یَکون      2- لیس

42. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کان + یرشدنی: من را راهنامیی می کرد  ماضی استمراری

43. گزینه3 پاسخ صحیح است: طریقاً  طریَق

44. گزینه 2 پاسخ صحیح است: این گزینه فعل ناقص ندارد  أصبح، لیس، یصیرون أفعال ناقصه هستند

45. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کّنا + نشاهد: می دیدیم  ماضی استمراری در سایر گزینه ها معادل ماضی بعید داریم

46. گزینه 4 پاسخ صحیح است: با توجه به ساختار جمله و قواعد آن گزینه 4 صحیح می باشد.  ترجمه عبارت: اساتید دانشگاه گامن می کردند که دانشجویان همگی 

برای تشویق تیمشان در مسابقه خواهند آمد اما حضور نیافتند.

47. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کان: فعل ناقص        الشاّب: اسم کان      مؤمناً: خرب کان   بعد از مؤمناً )خرب کان( صار )فعل ناقص( و اإلکتساب )اسم صار( و هدفاً 

)خرب صار( آمده است 

48. گزینه 2 پاسخ صحیح است: بعد از کان فعل ماضی نیامده تا ماضی استمراری ساخته شود   ترجمه عبارت: قطعاً خداوند روزی دهنده مهربان است پس از بخشش 

بخواهید. 

49. گزینه 1 پاسخ صحیح است: نکوُن با نحُن مطابقت دارد – صارَت) مؤنث ( با الشهادة) مؤنث (  مطابقت دارد

50. گزینه3 پاسخ صحیح است: کانت + قد + لعبت : بازی کرده بود  ماضی بعید  در سایر گزینه ها: )کان + مضارع = ماضی استمراری( دیده می شود

51. گزینه3 پاسخ صحیح است: لیَست  فعل لیس فقط ماضی دارد و مضارع از آن ساخته منی شود.

52. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لیت + ما ترک  ماضی استمراری یا ماضی بعید      لیت + ماضی  ماضی استمراری یا ماضی بعید 
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53. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کان: فعل ناقص      ُخلُقه: اسم کان و مرفوع       حسناً: خرب کان و منصوب

54. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کنتم تجتهدون:      تم: اسم کان         تجتهدون: خرب کان ) جمله فعلیه(  خرب کان در سایر گزینه ها به صورت )اسم( می باشد

55. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سار: حرکت کرد یا رفت )فعل ماضی(  فعل ناقص نیست

56. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أهدیُت )ماضی( + نطالع )فعل مضارع(  ماضی استمراری

57. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تکونی: فعل ناقص )صیغه مفرد مؤنث مخاطب(

58. گزینه3 پاسخ صحیح است: با توجه به ترجمه عبارت گزینه3 اشتباه می باشد. ترجمه عبارت همراه گزینه3: قطعاً بارش باران ها هوا پاکیزه می شود  ترجمه 

نادرست است. 

59. گزینه 4 پاسخ صحیح است: صاَح: فریاد زدند  فعل ناقص نیست

60. گزینه3 پاسخ صحیح است: لیس: فعل ناقص      ما: اسم لیس         لإلنساِن: خرب لیس

61. گزینه3 پاسخ صحیح است: با توجه به ترجمه و قواعد جمله گزینه3 صحیح می باشد.   ترجمه عبارت همراه با گزینه3: هرکس دوستی داشته باشد که او را در 

هر حال راهنامیی کند پس او هرگز گمراه نخواهد شد. 

62. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کانت + تعبت )ماضی(: خسته می شد  ماضی بعید

63. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لن یفشل: شکست نخواهد خورد )مستقبل یا آینده منفی(  درست سایر گزینه ها: گزینه 1: درس داد  می دانست      گزینه3: 

گرامی می داشت  گرامی داشته بود      گزینه 4: نباید نا امید شود  نا امید منی شود

  .64. گزینه3 پاسخ صحیح است: با توجه به ترجمه جمله گزینه3 نادرست است.   ترجمه عبارت همراه گزینه3: هنگامی که تلفن زده بودم پدرم خواهد رفت

ترجمه نادرست است

65. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أن أتخلّص: که رها کنم )مضارع التزامی(  فعل مضارع در سایر گزینه ها به صورت ماضی ترجمه می شود.

66. گزینه3 پاسخ صحیح است: لیست  لیستا )لیست در اول جمله نیست و باید با التلمیذتان که مثنی است مطابقت کند(.

67. گزینه3 پاسخ صحیح است: کان: فعل ناقص       هو مسترت: اسم کان و مرفوع         ُمتعصامً: خرب کان و منصوب

68. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 2: اللّه بخشنده گناهان و خطاها است.  نکته: گاهی فعل )کان: بود( همراه جمالتی می آید که مفهوم و حقائق آن 

برای همیشه پابرجاست و در ترجمه نباید از )بود( استفاده کرد مانند ترجمه گزینه 2

69. گزینه3 پاسخ صحیح است: کان: فعل ناقص       مصباحان: اسم کان و مرفوع         فی تلک الغرفة: خرب کان )شبه جمله(

70. گزینه3 پاسخ صحیح است: با توجه به قواعد أفعال ناقصه گزینه3 صحیح می باشد.   کان: فعل ناقص       شباب: اسم کان و مرفوع        یسّجلون: خرب کان و 

منصوب )جمله فعلیه( 

71. گزینه 1 پاسخ صحیح است: صورت سؤال از ما می خواهد که عبارت را به ماضی استمراری تبدیل کنیم.   کان + یذهبوا  ماضی استمراری 

72. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لیس  لیست )املقالة مؤنث است و فعل باید با مقالة مطابقت کند )لیست: مؤنث((

73. گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به ترجمه و قواعد گزینه 1 صحیح است.    ترجمه عبارت همراه با گزینه 1: آن ها کافرانی هستند که با امامان هدایت گر 

می جنگیدند.    کُّفاراً: خرب کان و منصوب         الُهداَة: صفت و منصوب به تبعیت از األمئّة 

74. گزینه3 پاسخ صحیح است: ما کان ذهبوا: نرفته بودند  ماضی بعید

75. گزینه3 پاسخ صحیح است: صار: فعل ناقص       املسلمون: اسم صار و مرفوع       یتقّدمون: خرب صار و منصوب )جمله فعلیه(

76. گزینه3 پاسخ صحیح است: با توجه به قواعد و ساختار جمله گزینه3 صحیح است.   الراحُة: اسم لیس و مرفوع        التّعِب: مضاف الیه و مجرور         النعُم: 

فاعل و مرفوع و جمع غیر انسان
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53. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کان: فعل ناقص      ُخلُقه: اسم کان و مرفوع       حسناً: خرب کان و منصوب

54. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کنتم تجتهدون:      تم: اسم کان         تجتهدون: خرب کان ) جمله فعلیه(  خرب کان در سایر گزینه ها به صورت )اسم( می باشد

55. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سار: حرکت کرد یا رفت )فعل ماضی(  فعل ناقص نیست

56. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أهدیُت )ماضی( + نطالع )فعل مضارع(  ماضی استمراری

57. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تکونی: فعل ناقص )صیغه مفرد مؤنث مخاطب(

58. گزینه3 پاسخ صحیح است: با توجه به ترجمه عبارت گزینه3 اشتباه می باشد. ترجمه عبارت همراه گزینه3: قطعاً بارش باران ها هوا پاکیزه می شود  ترجمه 

نادرست است. 

59. گزینه 4 پاسخ صحیح است: صاَح: فریاد زدند  فعل ناقص نیست

60. گزینه3 پاسخ صحیح است: لیس: فعل ناقص      ما: اسم لیس         لإلنساِن: خرب لیس

61. گزینه3 پاسخ صحیح است: با توجه به ترجمه و قواعد جمله گزینه3 صحیح می باشد.   ترجمه عبارت همراه با گزینه3: هرکس دوستی داشته باشد که او را در 

هر حال راهنامیی کند پس او هرگز گمراه نخواهد شد. 

62. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کانت + تعبت )ماضی(: خسته می شد  ماضی بعید

63. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لن یفشل: شکست نخواهد خورد )مستقبل یا آینده منفی(  درست سایر گزینه ها: گزینه 1: درس داد  می دانست      گزینه3: 

گرامی می داشت  گرامی داشته بود      گزینه 4: نباید نا امید شود  نا امید منی شود

  .64. گزینه3 پاسخ صحیح است: با توجه به ترجمه جمله گزینه3 نادرست است.   ترجمه عبارت همراه گزینه3: هنگامی که تلفن زده بودم پدرم خواهد رفت

ترجمه نادرست است

65. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أن أتخلّص: که رها کنم )مضارع التزامی(  فعل مضارع در سایر گزینه ها به صورت ماضی ترجمه می شود.

66. گزینه3 پاسخ صحیح است: لیست  لیستا )لیست در اول جمله نیست و باید با التلمیذتان که مثنی است مطابقت کند(.

67. گزینه3 پاسخ صحیح است: کان: فعل ناقص       هو مسترت: اسم کان و مرفوع         ُمتعصامً: خرب کان و منصوب

68. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 2: اللّه بخشنده گناهان و خطاها است.  نکته: گاهی فعل )کان: بود( همراه جمالتی می آید که مفهوم و حقائق آن 

برای همیشه پابرجاست و در ترجمه نباید از )بود( استفاده کرد مانند ترجمه گزینه 2

69. گزینه3 پاسخ صحیح است: کان: فعل ناقص       مصباحان: اسم کان و مرفوع         فی تلک الغرفة: خرب کان )شبه جمله(

70. گزینه3 پاسخ صحیح است: با توجه به قواعد أفعال ناقصه گزینه3 صحیح می باشد.   کان: فعل ناقص       شباب: اسم کان و مرفوع        یسّجلون: خرب کان و 

منصوب )جمله فعلیه( 

71. گزینه 1 پاسخ صحیح است: صورت سؤال از ما می خواهد که عبارت را به ماضی استمراری تبدیل کنیم.   کان + یذهبوا  ماضی استمراری 

72. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لیس  لیست )املقالة مؤنث است و فعل باید با مقالة مطابقت کند )لیست: مؤنث((

73. گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به ترجمه و قواعد گزینه 1 صحیح است.    ترجمه عبارت همراه با گزینه 1: آن ها کافرانی هستند که با امامان هدایت گر 

می جنگیدند.    کُّفاراً: خرب کان و منصوب         الُهداَة: صفت و منصوب به تبعیت از األمئّة 

74. گزینه3 پاسخ صحیح است: ما کان ذهبوا: نرفته بودند  ماضی بعید

75. گزینه3 پاسخ صحیح است: صار: فعل ناقص       املسلمون: اسم صار و مرفوع       یتقّدمون: خرب صار و منصوب )جمله فعلیه(

76. گزینه3 پاسخ صحیح است: با توجه به قواعد و ساختار جمله گزینه3 صحیح است.   الراحُة: اسم لیس و مرفوع        التّعِب: مضاف الیه و مجرور         النعُم: 

فاعل و مرفوع و جمع غیر انسان
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77. گزینه 4 پاسخ صحیح است: با توجه به ترجمه و قواعد گزینه 4 صحیح است.    ترجمه عبارت با گزینه 4: زنان روستای آن ها در تربیت فرزندانشان تالش می کردند.

78. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کّنا ذهبنا: رفته بودیم )کان + ماضی(  ماضی بعید

79. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کُن: فعل ناقص        أنَت مسترت: اسم کُن و مرفوع         صادقاً: خرب کُن و منصوب

80. گزینه 4 پاسخ صحیح است: صاَر: فعل ناقص        َموضع: اسم صاَر و مرفوع        لکّل ِمنهم: خرب صار و منصوب 

81. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کان: فعل ناقص         ضمیر واو: اسم کان        َعُدواً: خرب کان

82. گزینه 2 پاسخ صحیح است: سأجُد )مضارع( + تساعد )مضارع(  مضارع التزامی

83. گزینه 2 پاسخ صحیح است: فی الحّصِة: خرب کان

84. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُمتَّحدوَن  ُمتَِّحدین  )خرب کان منصوب است(       

85. گزینه3 پاسخ صحیح است: ُمعیٌن  معیناً )خرب کان منصوب است(

86. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کان + یطیر: پرواز می کرد  ماضی استمراری

87. گزینه 2 پاسخ صحیح است: األرَض  األرُض )خرب فعل ناقص مرفوع است(      ُمخرضًّة )خرب فعل ناقص منصوب است(

88. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کان: فعل ناقص      ضمیر مسترت هو: اسم کان        مسؤوالً: خرب کان

89. گزینه1 پاسخ صحیح است: فی املسجد: خرب کان       یَُصلّی: خرب هو

90. گزینه3 پاسخ صحیح است: لیسوا: فعل ناقص

91. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أصبحا  أصبح )فعل ها در اول گزینه به صورت مفرد می آیند(

92. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قادروَن  قادریَن )خرب لیس و منصوب(         یَتََسلَّطُون  یَتََسلَّطُوا )چون قبل آن حرف ناصبه أن آمده پس حرف نون حذف می 

شود(

93. گزینه3 پاسخ صحیح است: ُمحیطاً: خرب کان و منصوب

94. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ُمنترصون  منترصین )خرب أصبحوا و منصوب(

95. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أصبحَن ناجحاٍت: أصبح: فعل ناقص   ضمیر َن : اسم أصبح      ناجحاٍت : خرب أصبح و منصوب

96. گزینه 2 پاسخ صحیح است: صارت: فعل ناقص      التلمیذُة: اسم صارت و مرفوع         مجّدًة: خرب صارت و منصوب

97. گزینه 1 پاسخ صحیح است: سیَصبح: فعل ناقص  أفعال ناقصه فاعل و مفعول ندارند

98. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شاهدت )ماضی( + یفتخر )مضارع(  ماضی استمراری

99. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أصبحت: فعل ناقص        تلک االرض: اسم أصبحت و مرفوع       مخرضًّة: خرب أصبحت و منصوب

100. گزینه 1 پاسخ صحیح است: صادقاً: خرب کان )اسم(  خرب در سایر گزینه ها به صورت )فعل( می باشد.

101. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لیس: فعل ناقص      حکیم: اسم لیس        له: خرب لیس

102. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: برگه های درخت های زیتون در فصل زمستان رسسبز هستند.    نکته: گاهی فعل )کان: بود( همراه جمالتی می آید 

که مفهوم و حقائق آن برای همیشه پابرجاست و در ترجمه نباید از )بود( استفاده کرد مانند ترجمه گزینه3

103. گزینه 4 پاسخ صحیح است: َصدیُق: اسم أصبََح و مرفوع
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104. گزینه3 پاسخ صحیح است: مصابیح: خرب لیس )مفرد و منصوب(

105. گزینه3 پاسخ صحیح است: کُن: فعل ناقص       اسم آن: ضمیر مسترت أنَت               أصبحنا: فعل ناقص         اسم آن: ضمیر نا

106. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کنت ما سألُت: سؤال نپرسیده بودم  ماضی بعید

107. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أصبََح: فعل ناقص       ضمیر »تم«: اسم أصبََح و مرفوع         طالبین: خرب أصبََح و منصوب

108. گزینه 2 پاسخ صحیح است: جمیلة: خرب کانت و منصوب

109. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أمئّة: خرب یصبحون و منصوب

110. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال یَهدی: هدایت منی کند )مضارع منفی(  فعل مضارع در سایر گزینه ها به صورت )ماضی( ترجمه می شود.

111. گزینه3 پاسخ صحیح است: در این گزینه فعل ناقص دیده منی شود  ال یَکون ، لن یُصبح ، لیس : أفعال ناقصه سایر گزینه ها هستند.

112. گزینه3 پاسخ صحیح است: هو: )خرب مبتدا و از نوع اسم(  خرب در سایر گزینه ها به صورت )جمله( می باشد.

113. گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به قواعد أفعال ناقصه گزینه 1 صحیح منی باشد مشغولین )مذکر( با کننت )مؤنث( مطابقت ندارد

114. گزینه 2 پاسخ صحیح است: با توجه به قواعد أفعال ناقصه و ترجمه گزینه 2 صحیح است   ترجمه عبارت همراه گزینه 2: دو پرس از کارشان پشیامن بودند و 

از پدر و مادرشان معذرت خواستند.

115. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تعّودنا: ماضی است و با حرف )ال( منفی منی شود بلکه با حرف )ما( منفی می شود

116. گزینه 3 پاسخ صحیح است: کأّن: فعل ناقص نیست  کأّن با کان اشتباه گرفته نشود

117. گزینه 4 پاسخ صحیح است: صار: فعل ناقص       املسلمون: اسم صار و مرفوع      یتقّدمون: خرب صار و منصوب

118. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کنُت: فعل ناقص      ضمیر ُت: اسم کان      محتاجاً: خرب کان و منصوب

119. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أصبح: فعل ناقص        مساعدونا: اسم أصبح و مرفوع      ملتزمین: خرب أصبح و منصوب

120. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لیست: فعل ناقص       مثرة: اسم لیست و مرفوع         لألشجار: خرب لیست و منصوب )شبه جمله(

121. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تُِحّب: فعل و فاعل آن ضمیر مسترت هی

122. گزینه3 پاسخ صحیح است: معادل ماضی استمراری وجود ندارد.     در سایر گزینه ها معادل ماضی استمراری )کان + مضارع( دیده می شود

123. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نُصبح: فعل ناقص       ضمیرمسترت نحن: اسم نُصبح        اُسوًة: خرب نُصبح

124. گزینه3 پاسخ صحیح است: َغفاراً: خرب کان

125. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کان: فعل ناقص       اللّه: اسم کان و مرفوع       ُمحیطاً: خرب کان و منصوب

: اسم یصبح و مرفوع      حاّراً: خرب فعل یُصبح و منصوب 126. گزینه3 پاسخ صحیح است: یُصبَُح: فعل ناقص       الجوُّ

127. گزینه3 پاسخ صحیح است: صارَت: فعل ناقص       ااَلرُض: اسم صارت و مرفوع      ُمخرَضًّة : خرب صارت و منصوب

128. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أصبح: فعل ناقص      مجاهدو: أسم أصبح و مرفوع       محرتمین: خرب أصبح و منصوب

129. گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به ترجمه عبارت گزینه 1 غلط می باشد.      ترجمه عبارت همراه گزینه 1: کارمندان در این اداره دیروز به مشهد مقدس 

سفر خواهند کرد.  ترجمه نادرست

130. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لیس: نیست  لیس تنها به صورت ماضی به کار برده می شود.
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104. گزینه3 پاسخ صحیح است: مصابیح: خرب لیس )مفرد و منصوب(

105. گزینه3 پاسخ صحیح است: کُن: فعل ناقص       اسم آن: ضمیر مسترت أنَت               أصبحنا: فعل ناقص         اسم آن: ضمیر نا

106. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کنت ما سألُت: سؤال نپرسیده بودم  ماضی بعید

107. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أصبََح: فعل ناقص       ضمیر »تم«: اسم أصبََح و مرفوع         طالبین: خرب أصبََح و منصوب

108. گزینه 2 پاسخ صحیح است: جمیلة: خرب کانت و منصوب

109. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أمئّة: خرب یصبحون و منصوب

110. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال یَهدی: هدایت منی کند )مضارع منفی(  فعل مضارع در سایر گزینه ها به صورت )ماضی( ترجمه می شود.

111. گزینه3 پاسخ صحیح است: در این گزینه فعل ناقص دیده منی شود  ال یَکون ، لن یُصبح ، لیس : أفعال ناقصه سایر گزینه ها هستند.

112. گزینه3 پاسخ صحیح است: هو: )خرب مبتدا و از نوع اسم(  خرب در سایر گزینه ها به صورت )جمله( می باشد.

113. گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به قواعد أفعال ناقصه گزینه 1 صحیح منی باشد مشغولین )مذکر( با کننت )مؤنث( مطابقت ندارد

114. گزینه 2 پاسخ صحیح است: با توجه به قواعد أفعال ناقصه و ترجمه گزینه 2 صحیح است   ترجمه عبارت همراه گزینه 2: دو پرس از کارشان پشیامن بودند و 

از پدر و مادرشان معذرت خواستند.

115. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تعّودنا: ماضی است و با حرف )ال( منفی منی شود بلکه با حرف )ما( منفی می شود

116. گزینه 3 پاسخ صحیح است: کأّن: فعل ناقص نیست  کأّن با کان اشتباه گرفته نشود

117. گزینه 4 پاسخ صحیح است: صار: فعل ناقص       املسلمون: اسم صار و مرفوع      یتقّدمون: خرب صار و منصوب

118. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کنُت: فعل ناقص      ضمیر ُت: اسم کان      محتاجاً: خرب کان و منصوب

119. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أصبح: فعل ناقص        مساعدونا: اسم أصبح و مرفوع      ملتزمین: خرب أصبح و منصوب

120. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لیست: فعل ناقص       مثرة: اسم لیست و مرفوع         لألشجار: خرب لیست و منصوب )شبه جمله(

121. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تُِحّب: فعل و فاعل آن ضمیر مسترت هی

122. گزینه3 پاسخ صحیح است: معادل ماضی استمراری وجود ندارد.     در سایر گزینه ها معادل ماضی استمراری )کان + مضارع( دیده می شود

123. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نُصبح: فعل ناقص       ضمیرمسترت نحن: اسم نُصبح        اُسوًة: خرب نُصبح

124. گزینه3 پاسخ صحیح است: َغفاراً: خرب کان

125. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کان: فعل ناقص       اللّه: اسم کان و مرفوع       ُمحیطاً: خرب کان و منصوب

: اسم یصبح و مرفوع      حاّراً: خرب فعل یُصبح و منصوب 126. گزینه3 پاسخ صحیح است: یُصبَُح: فعل ناقص       الجوُّ

127. گزینه3 پاسخ صحیح است: صارَت: فعل ناقص       ااَلرُض: اسم صارت و مرفوع      ُمخرَضًّة : خرب صارت و منصوب

128. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أصبح: فعل ناقص      مجاهدو: أسم أصبح و مرفوع       محرتمین: خرب أصبح و منصوب

129. گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به ترجمه عبارت گزینه 1 غلط می باشد.      ترجمه عبارت همراه گزینه 1: کارمندان در این اداره دیروز به مشهد مقدس 

سفر خواهند کرد.  ترجمه نادرست

130. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لیس: نیست  لیس تنها به صورت ماضی به کار برده می شود.
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131. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لیس: نیست  تنها به صورت ماضی به کار برده می شود و حالت مضارع ندارد.

132. گزینه3 پاسخ صحیح است: کانوا  کان )فعل ناقص در اول جمله بصورت مفرد بکار برده می شود(

133. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لیس: نیست: فعل ناقص       هؤالء: اسم لیس و مرفوع       متکاسلین: خرب لیس و منصوب

134. گزینه 4 پاسخ صحیح است: در این گزینه فعل ناقص وجود ندارد  لیس، کنتم، أصبحتم فعل ناقص سایر گزینه ها هستند.

135. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کان + یجب )کان + مضارع(  ماضی استمراری 

136. گزینه 4 پاسخ صحیح است: للغائبیَن: جمع مذکر غائب  کانوا قد عفوا: بخشیده بودند

137. گزینه3 پاسخ صحیح است: لیس: فعل ناقص       هو مسترت: اسم لیس

138. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کانت در گزینه 2 به معنی )بود( است.      در سایر گزینه ها بعد از کان فعل مضارع آمده و آن را به ماضی استمراری تبدیل کرده است.

139. گزینه 2 پاسخ صحیح است: سار: فعل ناقص نیست

: فعل ناقص       ممرّضاُت: اسم کُنَّ و مرفوع         ساهراٍت: خرب کُن و منصوب 140. گزینه3 پاسخ صحیح است: کُنَّ

141. گزینه 2 پاسخ صحیح است: رأیُت )فعل ماضی( + ینظُر )مضارع(  ماضی استمراری

142. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لیس: فعل ناقص         هو مسترت: اسم لیس و مرفوع        مشهوراً: خرب لیس منصوب

143. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کن: فعل ناقص       الطالباُت: اسم کن و مرفوع         مؤدباٍت: خرب کن و منصوب

144. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کنتم: فعل ناقص       ضمیر تم: اسم کان و مرفوع         باحثین: خرب کان و منصوب

145. گزینه 2 پاسخ صحیح است: رجعوا )ماضی( + یبتسمون )مضارع(  ماضی استمراری 

146. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لیست: فعل ناقص         حکایة: اسم لیست و مرفوع      فی: خرب لیس و منصوب )شبه جمله(

147. گزینه3 پاسخ صحیح است: سیصبح: س + یصبح  فعل ناقص و مستقبل

148. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یکونان: فعل ناقص         ضمیر بارز » ا«: اسم یکون

149. گزینه3 پاسخ صحیح است: لیس  لیست )األّمة مؤنث و فعل ناقص باید مؤنث )لیست( باشد.(

150. گزینه3 پاسخ صحیح است: ستصبحین: فعل ناقص        ضمیر )ی(: اسم  تصبح         بطلة: خرب تصبح

151. گزینه3 پاسخ صحیح است: تُصبح: فعل ناقص و ثالثی مزید باب أفعال

152. گزینه3 پاسخ صحیح است: لسنّت: فعل ناقص         تّن: اسم لیس      مجتهدات: خرب لیس

153. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اشرتیت )ماضی + قد + رأیت  ماضی بعید(

154. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کان: فعل ناقص       اللّه: اسم کان و مرفوع      محیطاً: خرب کان و منصوب

155. گزینه 4 پاسخ صحیح است: جّربُت )ماضی( + یعمل )مضارع(  ماضی استمراری

156. گزینه3 پاسخ صحیح است: با توجه به قواعد أفعال ناقصه گزینه3 درست می باشد. عدٌو: اسم کان و مرفوع         مبیٌن: صفت عدٌو و مرفوع به تبیعت از آن

157. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شاهدُت )ماضی( + مل یشاهدنی )ماضی منفی(  ماضی بعید

158. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کانوا  کان         متفرقون  متفرقین )خرب کان و منصوب(        ُدقّت   ُدّق )الجرس مذکر و فعل آن باید مذکر باشد(
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159. گزینه3 پاسخ صحیح است: تعلّمت )ماضی( + مل أشاهد )ماضی منفی(  ماضی بعید   در سایر گزینه ها معادل ماضی استمراری دیده می شود.

160. گزینه 4 پاسخ صحیح است: املستکربون: مبتدا و مرفوع      یعتدون: فعل مضارع      املسلمین: مضاف الیه و مجرور    راضیاً: خرب لیس و منصوب

161. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شاهدت )ماضی( + یکتب )مضارع(  ماضی استمراری

162. گزینه3 پاسخ صحیح است: یکون: فعل ناقص        ماّدة: خرب یکون و مفرد      خرب فعل ناقصه در سایر گزینه ها به صورت جمع مکرس آمده است.

163. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یحفظون: فعل مضارع جمع مذکر غائب و اسم قبل از آن باید به صورت جمع مذکر )الطاّلب( باشد.

164. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قادراً: خرب یکوُن و منصوب       العربیِّة: صفت اللّغة و مجرور به تبعیت از آن

165. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نحتاج )مضارع( + عامٍل )نکره( + یَعَمُل )مضارع(

166. گزینه3 پاسخ صحیح است: با توجه به قواعد و ترجمه گزینه3 صحیح می باشد. ترجمه عبارت با گزینه3: با توپ در ساحل بازی می کردیم و بعد از بازی با 

نشاط شدیم. 

َل )ماضی( + موضوع )نکره ( + یجلُب )مضارع( 167. گزینه3 پاسخ صحیح است: تدخَّ

168. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان: فعل ناقص       الفاّلح: اسم کان و مرفوع      فی املزرعة: خرب کان و منصوب )شبه جمله(

169. گزینه3 پاسخ صحیح است: بارٌد  بارداً )خرب لیس و منصوب(

170. گزینه3 پاسخ صحیح است: یصبحن: فعل ناقص        راسبات: خرب یصبحن و منصوب

171. گزینه3 پاسخ صحیح است: صارت )مؤنث( الحدیقة )مؤنث(  از لحاظ مذکر و مؤنث بودن مطابقت دارند

172. گزینه 2 پاسخ صحیح است: در این عبارت فعل ناقصی وجود ندارد  سیصبح، لیست، صارت أفعال ناقصه سایر گزینه ها هستند.

173. گزینه 2 پاسخ صحیح است: فائزون  فائزین )خرب کان و منصوب(

174. گزینه 1 پاسخ صحیح است: هبط )ماضی( + جبل )نکره(  + یحمل )مضارع(

175. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أفعال ناقصه عبارت: 1- کانوا       2- یُصبحوا      3- یَصیروا

176. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لیس: فعل ناقص

177. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کُتب )ماضی( + یُساعد )مضارع(  ماضی استمراری

178. گزینه 4 پاسخ صحیح است: سارت: فعل ناقص نیست

179. گزینه3 پاسخ صحیح است: صار: فعل ناقص و جمله وصفیه معلّم

180. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان: فعل ناقص      الطّالُب: اسم کان       قد کَتََب: خرب کان و منصوب )جمله فعلیه(
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159. گزینه3 پاسخ صحیح است: تعلّمت )ماضی( + مل أشاهد )ماضی منفی(  ماضی بعید   در سایر گزینه ها معادل ماضی استمراری دیده می شود.

160. گزینه 4 پاسخ صحیح است: املستکربون: مبتدا و مرفوع      یعتدون: فعل مضارع      املسلمین: مضاف الیه و مجرور    راضیاً: خرب لیس و منصوب

161. گزینه 2 پاسخ صحیح است: شاهدت )ماضی( + یکتب )مضارع(  ماضی استمراری

162. گزینه3 پاسخ صحیح است: یکون: فعل ناقص        ماّدة: خرب یکون و مفرد      خرب فعل ناقصه در سایر گزینه ها به صورت جمع مکرس آمده است.

163. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یحفظون: فعل مضارع جمع مذکر غائب و اسم قبل از آن باید به صورت جمع مذکر )الطاّلب( باشد.

164. گزینه 2 پاسخ صحیح است: قادراً: خرب یکوُن و منصوب       العربیِّة: صفت اللّغة و مجرور به تبعیت از آن

165. گزینه 2 پاسخ صحیح است: نحتاج )مضارع( + عامٍل )نکره( + یَعَمُل )مضارع(

166. گزینه3 پاسخ صحیح است: با توجه به قواعد و ترجمه گزینه3 صحیح می باشد. ترجمه عبارت با گزینه3: با توپ در ساحل بازی می کردیم و بعد از بازی با 

نشاط شدیم. 

َل )ماضی( + موضوع )نکره ( + یجلُب )مضارع( 167. گزینه3 پاسخ صحیح است: تدخَّ

168. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان: فعل ناقص       الفاّلح: اسم کان و مرفوع      فی املزرعة: خرب کان و منصوب )شبه جمله(

169. گزینه3 پاسخ صحیح است: بارٌد  بارداً )خرب لیس و منصوب(

170. گزینه3 پاسخ صحیح است: یصبحن: فعل ناقص        راسبات: خرب یصبحن و منصوب

171. گزینه3 پاسخ صحیح است: صارت )مؤنث( الحدیقة )مؤنث(  از لحاظ مذکر و مؤنث بودن مطابقت دارند

172. گزینه 2 پاسخ صحیح است: در این عبارت فعل ناقصی وجود ندارد  سیصبح، لیست، صارت أفعال ناقصه سایر گزینه ها هستند.

173. گزینه 2 پاسخ صحیح است: فائزون  فائزین )خرب کان و منصوب(

174. گزینه 1 پاسخ صحیح است: هبط )ماضی( + جبل )نکره(  + یحمل )مضارع(

175. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أفعال ناقصه عبارت: 1- کانوا       2- یُصبحوا      3- یَصیروا

176. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لیس: فعل ناقص

177. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کُتب )ماضی( + یُساعد )مضارع(  ماضی استمراری

178. گزینه 4 پاسخ صحیح است: سارت: فعل ناقص نیست

179. گزینه3 پاسخ صحیح است: صار: فعل ناقص و جمله وصفیه معلّم

180. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کان: فعل ناقص      الطّالُب: اسم کان       قد کَتََب: خرب کان و منصوب )جمله فعلیه(
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جمله بعد نكره و افعال ناقصه 
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درس اول

1- عّي الكلمة الّتي تكّمل جملة ما قبلها:

2( ولكّن لصاحب املال أعداء كثريين، ١( إّن العلم أحسن من املال، 

٤( هذا هو الفرق بني العلم و املال! 3( نعلم أّن للعامل أصدقاء كثريين، 

2- عّي ما ال نرجو وقوعه:

2( ليت الّنجاح يتحّقق يف حياتك! ١( لعّل الفوز حليفك يف الدنيا! 

٤( يّدعي أنه كريم لكّن الواقع ال يؤيّد ذلك! 3( كأّن الخري ينزل عليك قريباً! 

3- عّي مضارعاً ليس معادالً لاللتزامي الفاريس: 

2( لعّل اإلنسان يعرف الحضارات من خالل الكتابات و التامثيل! ١( اُمرنا بأن ال نغضب، ولكّننا نغضب، وهذا األمر شائع بيننا! 

٤( ليتنا نقرأ آراء عّدة كتّاب حول هذا املوضوع لنأخذ نتيجة صحيحة! 3( كأّن هذا الجبل أعىل من بقيّة الجبال، ليتني أصعد إىل رأسه! 

4- عّین عبارة لرفع االبهام لاِم قبلها :

2( قال أعلَُم أّن اللَه علی کلٍّ شیٍء قدیٌر! 1( َربّنا آتنا فی الدنیا َحَسَنًة و فی اآلخرة َحَسَنًة! 

4( أنّا َجَعلناه قُراناً عربیّاً لعلّکم تَعِقلوًن! 3( فهذا یوُم البعِث و لکّنکم کُنتم ال تَعلمون! 

5- عّین عبارًة ترتبط مِبا قبلها :

2( کانت الخرافات قد إزدادت فی ادیان الناس ولکّن الله مل یرتکهم سدًی! ُنِة أْن یَخرَج الرَّجل مع ضیفه إلی باب الدار!  1( إّن ِمن السُّ

4( َعلینا أن نَعلَم أّن تبادَل املفردات بین اللّغات یَجعلها غنیًّة! 3( ال تًغَضْب فإّن الغضَب َمفسدة! 

6- عّین ما نرجو وقوعه :

2( لیَت االغنیاء یُساعدون الفقراء! 1( لعّل اُختی تفوُز فی امتحان قبول الجامعاِت! 

4( ) فَاصرِب إّن َوعَد اللِه حٌق (! 3( ) هل جزاء االحسان إاّل االحسان (! 

7- عّین ال نفی جنس :

2( أیّها الغنّی ال أنفق األموال إاّل فی سبیل الله! 1( ال یذهب املؤمن الی مجالس السوء! 

4( ال شکَّ فی إنتصار الحق! 3( ال تَحزَْن إنَّ اللَه َمعنا! 

8- عّي الصحيح عن »ال« النافية للجنس:

2( ال العزّة إاّل لربّنا الرحيم الذي له كل يشء! 1( ال حياٌء و عفاٌف و أدٌب إاّل لعقٍل ثابت! 

4( ال شعَب من شعوب العامل إال وله طريقة للعبادة! 3( ال أتذكّر زمان ذهابنا إىل تلك الجولة العلمية! 

سواالت قواعد
پایة دوازدهم
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درس اول

1- عّي الكلمة الّتي تكّمل جملة ما قبلها:

2( ولكّن لصاحب املال أعداء كثريين، ١( إّن العلم أحسن من املال، 

٤( هذا هو الفرق بني العلم و املال! 3( نعلم أّن للعامل أصدقاء كثريين، 

2- عّي ما ال نرجو وقوعه:

2( ليت الّنجاح يتحّقق يف حياتك! ١( لعّل الفوز حليفك يف الدنيا! 

٤( يّدعي أنه كريم لكّن الواقع ال يؤيّد ذلك! 3( كأّن الخري ينزل عليك قريباً! 

3- عّي مضارعاً ليس معادالً لاللتزامي الفاريس: 

2( لعّل اإلنسان يعرف الحضارات من خالل الكتابات و التامثيل! ١( اُمرنا بأن ال نغضب، ولكّننا نغضب، وهذا األمر شائع بيننا! 

٤( ليتنا نقرأ آراء عّدة كتّاب حول هذا املوضوع لنأخذ نتيجة صحيحة! 3( كأّن هذا الجبل أعىل من بقيّة الجبال، ليتني أصعد إىل رأسه! 

4- عّین عبارة لرفع االبهام لاِم قبلها :

2( قال أعلَُم أّن اللَه علی کلٍّ شیٍء قدیٌر! 1( َربّنا آتنا فی الدنیا َحَسَنًة و فی اآلخرة َحَسَنًة! 

4( أنّا َجَعلناه قُراناً عربیّاً لعلّکم تَعِقلوًن! 3( فهذا یوُم البعِث و لکّنکم کُنتم ال تَعلمون! 

5- عّین عبارًة ترتبط مِبا قبلها :

2( کانت الخرافات قد إزدادت فی ادیان الناس ولکّن الله مل یرتکهم سدًی! ُنِة أْن یَخرَج الرَّجل مع ضیفه إلی باب الدار!  1( إّن ِمن السُّ

4( َعلینا أن نَعلَم أّن تبادَل املفردات بین اللّغات یَجعلها غنیًّة! 3( ال تًغَضْب فإّن الغضَب َمفسدة! 

6- عّین ما نرجو وقوعه :

2( لیَت االغنیاء یُساعدون الفقراء! 1( لعّل اُختی تفوُز فی امتحان قبول الجامعاِت! 

4( ) فَاصرِب إّن َوعَد اللِه حٌق (! 3( ) هل جزاء االحسان إاّل االحسان (! 

7- عّین ال نفی جنس :

2( أیّها الغنّی ال أنفق األموال إاّل فی سبیل الله! 1( ال یذهب املؤمن الی مجالس السوء! 

4( ال شکَّ فی إنتصار الحق! 3( ال تَحزَْن إنَّ اللَه َمعنا! 

8- عّي الصحيح عن »ال« النافية للجنس:

2( ال العزّة إاّل لربّنا الرحيم الذي له كل يشء! 1( ال حياٌء و عفاٌف و أدٌب إاّل لعقٍل ثابت! 

4( ال شعَب من شعوب العامل إال وله طريقة للعبادة! 3( ال أتذكّر زمان ذهابنا إىل تلك الجولة العلمية! 
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9- عّین ما یزیل االبهام عن العبارة الّتی قبلها :

ین! 2( ) کان الناس اُّمًة واحدًة فَبعَث اللُه الّنبیین ُمبَشِّ 1( ) ذلک الّدین الَقیِّم ولکّن أکرث الناِس الیَعلموَن ( 

4( ) إنّا جعلناه قرآناً عربیّاً لعلّکم تعقلون ( 3( ) فَاْصرِبْ إّن وعَد اللِه حٌق و استغِفر لَذنبک ( 

10- عّین الخطا عن »ال« الّنافیة للجنس:

2( ال کتاَب علی منضدتنا! 1(  ال کذَب ممدوح عند الّناس! 

4( ال محّمَد فی أرستنا! 3( ال فائدَة فی مجالسة الجهال!  

11- عّي الصحيح عن »ال« النافية للجنس: 

2( ال فقر أسواَ من الجهل، يفني عمرنا!   1( ال اليوم كيوم البعث، ال نعلم أرساره! 

4( ال قدرة أقوى من العقل لحّل مشاكلنا! 3( ال فصُل کالّربيع، األشجار فيه نرضة! 

12- عّي »ال« لنفي الجنس:  

1( َسيأيت يوٌم ال ينفعنا ماٌل و بَنون فعلينا أن نَجمع الخرياِت ألَنفِسنا لذلك اليوم!

2( إن كنَت َمع اللّه فالتَحزن أبداً و ال تَضّل عن رصاطه و ال تَفقد محبَّته! 

3( اِصطَدم إطاُر سيّاريت بيشٍء حادٍّ فانفجَر و ال إطار احتياطّي عندي!

4( هل تَنىس أن تذكر نعمة ربّك؟ ال أنا لست من الغافلني!

13- عّین حرف املشّبهة بالفعل یختلف )يف املعنی(: 

2( أیّها اإلنسان التحزن علی ما فاتک، انَّ الیأس یُبعدک من اللّه! 1( قد جاء يف التّاریخ اّن إبراهیم)ع( أنقذ قومه من عبادة األصنام! 

4( إلهنا و ربّنا نعلم انّک مع عبادک دامئاً! 3( أیظّن اإلنساُن اّن اللّه یرتکه سًدی و وحیداً! 

14- عّي »ما« تختلف يف املعنى: 

2( ما قطعُت كالَم معلِّمي حتّى يَفرَغ ِمن الكالم!  ! ٌ 1( ما أقَنَع املتكلُّم املُستَمعني مع أنَّ كالَمه لنيِّ

4( ما أجمل الصفَّ الّذي يُحّب املعلُّم التاّلميَذ و يُحبّونه! 3( ما استَخَدم املُزارُع الّسياَج إاّل لحامية َمحاصيله! 

15- عّین الّصحیح يف عمل الحروف املشّبهة بالفعل و األفعال الّناقصة: 

2( کّنا سامعاٌت حین اُمرنا أاّل نکون متکاسالٍت! دق نجاٌة کّنا راغبیَن فیها!  1( إّن يف الصِّ

4( لسنا فاشلیَن يف الحیاة ألنّنا ساعوَن يف عملنا! 3( إّن الّساعي يف الخیر کان مکرٌّم عند الّناس! 

16- عّي »ما« ليست من أدوات الّنفي: 

2( ما من أرسة إاّل و هم مرسورون بزيارة بعضهم بعضاً! 1( ما اشتغلت أّمي يف األسبوع املايض إاّل بأعامل البيت! 

4( ما تصّفحُت الكتاَب إاّل ملعرفة املوضوعات الّتي جاءت فيه! 3( ما نَطلُب منكم هو اِهتامُمكم بالّدرس و بواجباتكم املدرسيّة! 

17- عّي خرب الحروف املشّبهة بالفعل فعالً: 

2( التيأسوا من رحمة الله، إنّها قريبة من املحسنني! 1( لعّل العالَم الّذي أنتظره و تكلّمُت عنه، محبوٌب لك أيضاً! 

4( ليت إطعام مساكيننا يَكون ماّم نحن نأكل! 3( أكرِم أصدقاءك، كأنّهم جناُحك الّذي به تَطري! 

18- عّین الّصحیح عن نوع »ال«:

2( ذهبنا إلی شارع ال متجَر فیه فلم نشرت شیئاً! )ال الّنافیة للجنس( 1(   اِعلم أنّک التحصل علی الّنجاح دون اجتهاد! )ال الّناهیة( 

4( ال تقّدم لشعب تعّود علی الکسالة! )ال الّنافیة( 3( أال کّل شیء غیر اللّه باطل! )ال الّنافیة للجنس( 
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19- عّین ما لیس فیه من الحروف املشّبهة بالفعل:

2( )قال أنّی أعلم ما ال تعلمون( 1( علینا أن نجتنب مجالسة األرشار! 

4( نحن نتوب إلی الخالق توبة نصوحاً لعلّنا نُرَحم! 3( هذا االمتحان بسیط ولکّنکم ما قرأتم دروسکم! 

20- عیِّن ما فیه من الحروف املشّبهة بالفعل:

2( أ لیس جزاء اإلحسان إال اإلحسان! 1( سیقول الکافر فی القیامة: لیتنی أرجع إلی الدنیا! 

4( إمّنا رشف املرء مبا یعمله من خیر! 3( کانت السامء ممطرة عندما ذهبنا إلی السوق! 

21- عیِّن »ال« النافیة للجنس:

2( ال نجاح ملن عّود نفسه علی الکسل! 1( )أال بذکر الله تطمنّئ القلوب( 

4( )و ال یظلم ربّک أحداً( 3( علیک مبشاورة العقالء ال الجهالء! 

22- عیِّن الصحیح عن قراءة »ان« فی العبارة التالیة:

»ان املنافق یوقعک فی املهلکة وان یتظاهر بالدیانة فانه یرید ان یخدعک بأعامله!«

3( أّن – إّن – أّن – أنْ  4( إّن– إّن – أّن – أّن 1( إْن – إْن – إّن – أنّ  2( إّن – إْن – إّن – أنْ 

23- عیِّن الخطأ للفراغات فی استخدام الحروف املشّبهة بالفعل حسب املعنی:

1( أنزل الله القرآن علی الناس لهدایتهم .................... هم یعقلون !: لعّل 

2( إرضاء جمیع الناس صعب جّداً .................... ه غایة ال تدرک!: کأّن

3( جنودنا یدافعون عن الوطن بشجاعة .................... هم بنیان مرصوص!: کأّن

4( هذا القرآن فرقان یهدیکم إلی السعادة .................... کم ال تعقلون!: لعّل

24- عیِّن ما یّدل علی البعید فی الفارسّیة:

2( کان الشیخ ینصح صدیقیه فی أمورهام الهاّمة! 1( لیتنی تعلّمت اللغة اإلنجلیّزیة جیّدا فی أیّام طفولیّتی! 

4( إذا صربت علی مّر الحیاة تذّوقت حلوها! 3( قد ندمت مرّات علی التعجیل فی أخذ قراراتی! 

25- عیِّن »ال« النافیة للجنس:

1( ال تصّدق الکذبة التی تُرضیک و ال تکّذب الحقیة التی تغضبک!

2( ال شیء یستحّق الّندم سوی الوقت الّذی أضعناه فی البعد عن الله!

3( ال أعرف ما هو رّس النجاح لکن رّس الفشل هو محاولة إرضاء الجمیع!

4( کانت السیّارة ال تتحّرک، فاتصلت مبصلح السیارات لجرّها إلی املوقف!

26- عیِّن خرب الحروف املشبهة بالفعل یختلف نوعه:

1( إّن الجرادة حشة مرضّة تأکل املحاصیل الزراعیّة و النباتات.

2( قال املّدرس: لعّل االِمتحانات فی هذه الّسنة یتغیّر موعدها للمرحلة االِبتدائیّة.

3( ربِّ إنّی أستعین بک فی شدائد حیاتی فمن لی غیرک؟!

4( دخلت البنت غرفتها حزینة ولکنها تَحدثت َعاّم َجری علیها خارج البیت.

27- عیِّن عبارة جاء فیها من الحروف املشّبهة بالفعل:

2( )إن تتقوا الله یَْجعل لکم فرقاناً( 1( )فَهذا یوم البعث ولکّنکم کنتم ال تعلَمون( 

4( اِْستفد من النعم التی أعطاها الله لک. 3( عاَهد الطالب الراسب أال یقرص فی واجبه. 



قواعد

667

19- عّین ما لیس فیه من الحروف املشّبهة بالفعل:

2( )قال أنّی أعلم ما ال تعلمون( 1( علینا أن نجتنب مجالسة األرشار! 

4( نحن نتوب إلی الخالق توبة نصوحاً لعلّنا نُرَحم! 3( هذا االمتحان بسیط ولکّنکم ما قرأتم دروسکم! 

20- عیِّن ما فیه من الحروف املشّبهة بالفعل:

2( أ لیس جزاء اإلحسان إال اإلحسان! 1( سیقول الکافر فی القیامة: لیتنی أرجع إلی الدنیا! 

4( إمّنا رشف املرء مبا یعمله من خیر! 3( کانت السامء ممطرة عندما ذهبنا إلی السوق! 

21- عیِّن »ال« النافیة للجنس:

2( ال نجاح ملن عّود نفسه علی الکسل! 1( )أال بذکر الله تطمنّئ القلوب( 

4( )و ال یظلم ربّک أحداً( 3( علیک مبشاورة العقالء ال الجهالء! 

22- عیِّن الصحیح عن قراءة »ان« فی العبارة التالیة:

»ان املنافق یوقعک فی املهلکة وان یتظاهر بالدیانة فانه یرید ان یخدعک بأعامله!«

3( أّن – إّن – أّن – أنْ  4( إّن– إّن – أّن – أّن 1( إْن – إْن – إّن – أنّ  2( إّن – إْن – إّن – أنْ 

23- عیِّن الخطأ للفراغات فی استخدام الحروف املشّبهة بالفعل حسب املعنی:

1( أنزل الله القرآن علی الناس لهدایتهم .................... هم یعقلون !: لعّل 

2( إرضاء جمیع الناس صعب جّداً .................... ه غایة ال تدرک!: کأّن

3( جنودنا یدافعون عن الوطن بشجاعة .................... هم بنیان مرصوص!: کأّن

4( هذا القرآن فرقان یهدیکم إلی السعادة .................... کم ال تعقلون!: لعّل

24- عیِّن ما یّدل علی البعید فی الفارسّیة:

2( کان الشیخ ینصح صدیقیه فی أمورهام الهاّمة! 1( لیتنی تعلّمت اللغة اإلنجلیّزیة جیّدا فی أیّام طفولیّتی! 

4( إذا صربت علی مّر الحیاة تذّوقت حلوها! 3( قد ندمت مرّات علی التعجیل فی أخذ قراراتی! 

25- عیِّن »ال« النافیة للجنس:

1( ال تصّدق الکذبة التی تُرضیک و ال تکّذب الحقیة التی تغضبک!

2( ال شیء یستحّق الّندم سوی الوقت الّذی أضعناه فی البعد عن الله!

3( ال أعرف ما هو رّس النجاح لکن رّس الفشل هو محاولة إرضاء الجمیع!

4( کانت السیّارة ال تتحّرک، فاتصلت مبصلح السیارات لجرّها إلی املوقف!

26- عیِّن خرب الحروف املشبهة بالفعل یختلف نوعه:

1( إّن الجرادة حشة مرضّة تأکل املحاصیل الزراعیّة و النباتات.

2( قال املّدرس: لعّل االِمتحانات فی هذه الّسنة یتغیّر موعدها للمرحلة االِبتدائیّة.

3( ربِّ إنّی أستعین بک فی شدائد حیاتی فمن لی غیرک؟!

4( دخلت البنت غرفتها حزینة ولکنها تَحدثت َعاّم َجری علیها خارج البیت.

27- عیِّن عبارة جاء فیها من الحروف املشّبهة بالفعل:

2( )إن تتقوا الله یَْجعل لکم فرقاناً( 1( )فَهذا یوم البعث ولکّنکم کنتم ال تعلَمون( 

4( اِْستفد من النعم التی أعطاها الله لک. 3( عاَهد الطالب الراسب أال یقرص فی واجبه. 



عربی جامع کنکور انسانی

668

28- إذا نرجو تأجيل موعد االمتحان نقول ..............:

ل مّدة أُسبوع! 2( لیت موعد االمتحان يُؤَجَّ ل ملّدة أُسبوع!  1( كأّن موعد االمتحان قد أُجِّ

ل مّدة أُسبوع! 4( لعّل موعد االمتحان يُؤجَّ ل موعد االمتحان مّدة أسبوع!  3( قد أُجِّ

29- عیِّن حرفاً مشبهأ بالفعل یؤکد الجملة بعَده:

2( ظنَّ الوالِد أّن َولَده ما نجح فی االمتحان. 1( قال املعلّم: إّن الّدین فطرّی فی اإلنسان. 

4( قد اشرتکت زمیلتی فی املباراة العلمیّة، لیتَها نجَحت. 3( اِعَمل آلخرتک کأنّک متوت غداً. 

30- عیِّن الخطأ لتکمیل الفراغات:

1( هل تصّدق .................... الدالفین تستطیع .................... ترشدنا إلی مکان غرق السفن؟ )أّن – أن(

2( .................... الّذیَن آمنوا یجب علیهم .................... یصلّوا خمس مرّات فی الیوم. )إّن – أْن(

3( .................... تُْحِسن إلی والدیک فاعلم .................... أجرک علی الله. )إْن – أّن(

4( )قل .................... الله قادر علی .................... ینزّل آیة( )إّن – أّن(

31- عیِّن عبارة تدّل علی »الّتمّنی«:

2( کأّن إرضاَء الّناس غایة ال تُدرک. 1( )یقوُل الکاِفر یا لیتنی کنت ترابا( 

4( )َعسی أن تحبّوا شیئاً و هو رّش لکم( 3( لعل املودة تسقر بین جمیع الّناس فی العامل. 

32- عّین ما فیه کلمة غریبة )حسب القواعد(:

3( أن – لَْن – کی – حتّی    4( ِمن – فی – َعلَی – َعن 2( ِمن – لیَت – لعلَّ – إنّ  1( إْن – َمن – ما – لَم 

33- عّین الخطأ عن قراءة »ان« فی العبارات التالیة:

2( ان تؤمن بیوم البعث فال یحزنک ظلم الظاملین.: إنَّ 1( َمن یتب إلی الله توبة نصوحاً فان الله غفور رحیم.: إنَّ 

4( ال تحسبوا ان النجاح ینزل من الّسامء جاهزاً.: أنَّ 3( نرید ان نسافر إلی زیارة اإلمام الثامن فی مشهد املقّدسة.: أنْ 

34- عیِّن ما لیس فیه من الحروف املشبهة بالفعل:

2( لیت َصدیقی یجتهد فی القیام بأموره. 1( اِعلَم أّن ربّنا یرحم من یرحم الّناس. 

4( الیوم یوم الجمعة لعّل أبی یرجع من املهّمة. 3( ال خیَر فی علٍم ال یفیدکم. 

35- عیِّن ما فیه من الحروف املشّبهة بالفعل:

2( )إّن یوم الفصل میقاتهم أجمعین( 1( اُحبُّ أن اُساِفَر إلی املدینة املنّورة. 

4( سبحاَن َربی العظیم َو بَحمِده. 3( إذا ملک األراذل هلک األفاضل! 

36- عیِّن نوع »ال« یختلف عن البقّیة:

2( ال یضّم هذا الکتاُب إال ثالثة فصوٍل. 1( ربّی ما عندی معبود سواک فال أخاف إال منک. 

4( )لَِکیال تَحزَنوا علی ما فاتَکم( 3( یبلغ أهدافه العالیة من یجتهد لیالً و نهاراً فال شّک فیه! 

حیح عن »ال« النافیة للجنس: 37- عیِّن الصَّ

2( ال الکتاب علی املنضذة بعد نهایة الصّف! 1( ال طائر علی أغصان األشجار قرب بیتنا! 

4( هذا الیوم ال ضیوفنا فی البیت! 3( عندما ذهبت إلی الغرفة رأیت ال هناک أحد! 
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حیح عن قراءة »ان« فی العبارة التالیة: »ان الفالحیَن یُریدون ان یحصدوا محاصیلهم.« 38- عیِّن الصَّ

3( أنَّ – إنَّ    4( إْن – أْن 1( إْن – أنَّ  2( إنَّ – أنْ 

39- عیِّن ما لیس فیه من الحروف املشبهة بالفعل:

2( ما کنت أظّن أن أکون قویّاً هکذا أمام املشاکل. امء.  1( إّن مثل العلامء فی األرِض کمثل النجوم فی السَّ

4( لیتکم ما کنتم عن القراءة املتواصلة غافلین. 3( لیس فی الغرفة أَحد، ولکّن النافذة مفتوحة. 

40- عیِّن »ال« النافیة للجنس:

2( یجب أن ال نغفل عن واجبنا الدینّی. 1( ال یا بنتی أنا تعلّمت منک کیف أدرّس. 

4( رشف املَرء بالعلم و األدب ال باألصل و الّنسب. 3( ال فقر کالجهل ألنه مرض خطیر. 

41- عیِّن جواباً ما جاء فیه من الحروف املشّبهة بالفعل:

2( لکّن اقرتاحات جمیلة حول موضوع الّدرس. 1( لیت الشباب یعود یوماً، یا أصدقائی األعزّاء. 

4( لعّل هؤالء الطیّاریَن یستفیدون من عصیر الربتقال قبل الّنوم. 3( لِم تتکلمین عن یوٍم َمضی، إنّه ال یرجع. 

42- عیِّن »ان« یختلف نوعه عن الباقی:

1( ان أحسن الناس من یشتغل بالزراعة و هی أطیب األعامل.

2( استخدم ِحفاظا حول تلک البرئ ألن السقوط فیها خطر جداً.

3( قررت طالبات الجامعة أال یغیب أحد منهن عن االمتحان حتّی ال یؤّجله األستاذ.

4( ان تکامل اإلنسان أمر تدریجی یحتاج إلی التعلیم و الرتبیة.

43- عيِّ »ال« النافية للجنس:

2( ال تحزن ففي هذه الدنيا ال أمل يبقى لألبد! 1( ال أقوى عىل السري فلرنكب السيّارة! 

4( العقالء ال يَسبّون معبودات املشكني! 3( أيّها املؤمنون؛ ال تَخافوا من أعدائكم! 

44- عیِّن الخطأ عن نوع »ال« فی العبارات التالیة:

2( ال بأَس، أشرتک معکم فی املباحثة العلمیّة.: نافیة للجنس 1( ال عبادة أفضل من الخدمة إلی خلق الله.: نافیة للجنس 

4( )ال یحزنک قولهم إّن العزة لله جمیعاً(: نافیة 3( ال تکذبوا فی قولکم فالکذُب مذموم.! ناهیة 

45- عیِّن الصحیح عن نوع »ال« فی العبارات التالیة علی ترتیب:

1( )... َربّنا و ال تحّملنا ما ال طاقة لنا به ...(: ناهیة / نافیة للجنس 

2( ال فقر أشَد ِمن الجهل و ال عبادة مثل التفّکر.: نافیة للجنس / ناهیة

3( اِعلموا یا أوالدی، ال فائدة فی علم ال یستفاد منه فی الحیاة.: نافیه/ ناهیة

4( ال یَرحم الله َمن ال یَرحم الّناس.: ناهیة / ناهیة

46- عیِّن اسم التَّفضیل خرباً للحروف املشبهة بالفعل:

1( إّن العصب خیط أبیض فی الجسم یَجری فیه الحّس.

2( )سبحان الّذی أرسی بعبده لیالً من املسجد الحرام إلی املسجد األقصی(

3( )إّن الله علیم بذات الصدور و هو أحکم الحاکمین(

4( إّن الله أرحم الرّاحمین و یغفر الّذنوب جمیعاً.
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حیح عن قراءة »ان« فی العبارة التالیة: »ان الفالحیَن یُریدون ان یحصدوا محاصیلهم.« 38- عیِّن الصَّ

3( أنَّ – إنَّ    4( إْن – أْن 1( إْن – أنَّ  2( إنَّ – أنْ 

39- عیِّن ما لیس فیه من الحروف املشبهة بالفعل:

2( ما کنت أظّن أن أکون قویّاً هکذا أمام املشاکل. امء.  1( إّن مثل العلامء فی األرِض کمثل النجوم فی السَّ

4( لیتکم ما کنتم عن القراءة املتواصلة غافلین. 3( لیس فی الغرفة أَحد، ولکّن النافذة مفتوحة. 

40- عیِّن »ال« النافیة للجنس:

2( یجب أن ال نغفل عن واجبنا الدینّی. 1( ال یا بنتی أنا تعلّمت منک کیف أدرّس. 

4( رشف املَرء بالعلم و األدب ال باألصل و الّنسب. 3( ال فقر کالجهل ألنه مرض خطیر. 

41- عیِّن جواباً ما جاء فیه من الحروف املشّبهة بالفعل:

2( لکّن اقرتاحات جمیلة حول موضوع الّدرس. 1( لیت الشباب یعود یوماً، یا أصدقائی األعزّاء. 

4( لعّل هؤالء الطیّاریَن یستفیدون من عصیر الربتقال قبل الّنوم. 3( لِم تتکلمین عن یوٍم َمضی، إنّه ال یرجع. 

42- عیِّن »ان« یختلف نوعه عن الباقی:

1( ان أحسن الناس من یشتغل بالزراعة و هی أطیب األعامل.

2( استخدم ِحفاظا حول تلک البرئ ألن السقوط فیها خطر جداً.

3( قررت طالبات الجامعة أال یغیب أحد منهن عن االمتحان حتّی ال یؤّجله األستاذ.

4( ان تکامل اإلنسان أمر تدریجی یحتاج إلی التعلیم و الرتبیة.

43- عيِّ »ال« النافية للجنس:

2( ال تحزن ففي هذه الدنيا ال أمل يبقى لألبد! 1( ال أقوى عىل السري فلرنكب السيّارة! 

4( العقالء ال يَسبّون معبودات املشكني! 3( أيّها املؤمنون؛ ال تَخافوا من أعدائكم! 

44- عیِّن الخطأ عن نوع »ال« فی العبارات التالیة:

2( ال بأَس، أشرتک معکم فی املباحثة العلمیّة.: نافیة للجنس 1( ال عبادة أفضل من الخدمة إلی خلق الله.: نافیة للجنس 

4( )ال یحزنک قولهم إّن العزة لله جمیعاً(: نافیة 3( ال تکذبوا فی قولکم فالکذُب مذموم.! ناهیة 

45- عیِّن الصحیح عن نوع »ال« فی العبارات التالیة علی ترتیب:

1( )... َربّنا و ال تحّملنا ما ال طاقة لنا به ...(: ناهیة / نافیة للجنس 

2( ال فقر أشَد ِمن الجهل و ال عبادة مثل التفّکر.: نافیة للجنس / ناهیة

3( اِعلموا یا أوالدی، ال فائدة فی علم ال یستفاد منه فی الحیاة.: نافیه/ ناهیة

4( ال یَرحم الله َمن ال یَرحم الّناس.: ناهیة / ناهیة

46- عیِّن اسم التَّفضیل خرباً للحروف املشبهة بالفعل:

1( إّن العصب خیط أبیض فی الجسم یَجری فیه الحّس.

2( )سبحان الّذی أرسی بعبده لیالً من املسجد الحرام إلی املسجد األقصی(

3( )إّن الله علیم بذات الصدور و هو أحکم الحاکمین(

4( إّن الله أرحم الرّاحمین و یغفر الّذنوب جمیعاً.
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47- عیِّن »ال« النافیة للجنس!

2( ال رجاَء بنجاة من تعّود علی ارتکاب الکبائر! 1( ال خوُف علی أولیاء الله فإن قلوبهم تطمنّئ بذکره! 

4( الشیء الّذی یجلب لک النجاح هو الصرب ال العجلة! 3( الطالبة ال تتحّدث عن مشاکلها الدراسیّة مع والدیها! 

48- عیِّن ما لیس فیه من الُحروف املُشّبهة بالفعل:

2( إشرتینا هذه العّصاره ولکنها ال تعمل جیّداً! 1( فهمنا أنَّ اِحدی النوافذ قد إنکرست اللّیله املاضیه!  

4( کأنَّ البحر فی هذه األیّام صفحه بیضاء للرسم! 3( لیَس فی شارعنا ُمستوصف ُمناسب للَمرضی!  

49- »............... هذه الحبوب تَنمو بُسعة فی هذا الفصِل« إمأل الفراغ حتَّی تدّل العبارة علی التمّنی:

4( إنَّ 3( لیَت   2( لکنَّ  1( کأنَّ  

50- عّین ما لیس »ال« الّنافیه للجنس:

2( ال یشعُر لّذه الّصالة َمن ال صالة له! 1( ال بُدَّ یوماً أن تُرّد الودائع!  

4( ال متِش فی االرض متکرَباً! َم بدون الجّد و الّسعی!   3( ال تََقدُّ

51- عّین الّصحیح )فی حروف املشبهة بالفعل (:

2( إّن البالُء للمؤمِن إمتحاٌن! 1( لکّن املسلمیَن غافلیَن!  

4( کأّن إرضاُء الّناِس غایٌة ال تُدَرک! 3( لیت األغنیاَء الیأکلون مال الفقراء! 

52- عیِّن الخطأ عن نوع »ال« فی العبارات التالیة:

2( ترجع أخیرا نتائج أعاملک إلی نفسک و ال شّک فیه!: النافیة للجنس 1( علیک أال تتّبع نفسک األّمارة!: النافیة 

4( والد صدیقی مدرّس حاذق ال کاتب شهیر!: النافیة للجنس 3( العاقل من ال یسمح لظروف الحیاة أن تسیطر علیه!: النافیة 

53- عیِّن ما لیس فیه »ال« النافیة للجنس:

2( ال خیر فی ُوّد َمن کان منافقاً. 1( أال کّل شیء هالک إال وجهه. 

4( اِعلْمَن أنّه ال فضل لعربّی علی عجمّی. 3( فی هذه األوضاع االقتصادیّة الّسیئة ال رجاَء لِلتقّدم. 

54- عیِّن الخطأ عن نوع »ال«:

2( ال ترجوا الخیَر مّمن حّقر نفسه و أهانها. )نافیة( 1( ال تطلب االُّمة املتکاسلة التقّدم و النجاح. )ناهیة( 

4( هذه ُسنة قد جعلها اللُه بأنّه ال تقّدم َمَع الجهل. )نافیة للجنس( 3( ال نتوقُّع الخیر إال من مثرة اجتهادنا و فضل الرّب. )نافیة( 

55- عيِّ الخطأ َعن نوع »ال«:

2( ال أرى أسَعى منَك يف الّدراسِة! »نافية« 1( ﴿ال تُبِ֯طلُوا صدقاتكم باملََن و األَذى﴾ »ناهية« 

4( ال قُدرة لَِمن֯ لَيَس له إياٌن بالله! »نافية للجنس« َفُعنا يف الحياِة إاّل ما يَر֯فَُعنا َشأناً! »نافية«  3( ال تََعلُّم يَن֯

56- عيِّ الخطأ عن حروف املشّبهة بالفعل:

1( ﴿إّن اإلنسان لَفي ُخرس إاّل الّذين آمنوا و َعِملوا الّصالحات﴾ )للتَأكيد(

2( إمّنا البائِع عازٌِم عىل بَيع ِبضَعِتِه و لكّني مرتّدٌد يف رشاِءِه! )لِرَفعِ اإلبهام(

3( َخلََق الله الّساموات و األرض بالحّق و لكّن اإلنسان ال يعبده َجيّداً! )تكميل املفهوم(

4( كأنَّ لِهذِه الّصديقة الّصالحة أخالقاً ال نَِجُدها يف اآلخرين! )للتّواُصل(
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57- فی أی عبارة ال یُوجد مفهوُم التمّنی أو الرَّجاِء؟

2( لعلَّنا نَستَطیُع أن نَحُصل علی رضایة والدینا! 1( )إنا جعلناه قرآنا عربیاً لَعلکم تعِقلون( 

4( قد تحملُت ُصعوباِت الحیاِة و لکّنی نجحُت فی النهایِة! 3( لیتنی کنُت قد تعلمُت أن ال أحزَن علی کل مکروه! 

58- عيِّ ما يفيُد الرّجاء:

2( و ما يُدريَك لَعّل الّساعة قريب! 1( لَيَت الّشباب يَُعوُد يوماً، فَأُخ֯رِبهُه مِبا فََعل املشيب! 

! 4( هذا العجوز صارَت عاِقبتُه خرياً أِلنَُّه كاَن قد َعِمَل الحسناِت و هو شابٌّ 3( هذا الجندَي شجاٌع كأنّه أَسٌد أمام الَعدَو! 

59- عّین ما فیه حرف جّر و حرف مشّبه بالفعل معاً:

2( »قالوا ُسبحانََک ال علم لَنا إال ما َعلَّمتَنا« 1( »و ما أبَّریُّ نَفسی إّن الّنفس ألماره بالّسوء إاّل ما رَِحَم ّربّی«  

4( »فهذا یوم البعث و لکّنکم کنتم ال تَعلمون« 3( »قَد أفلح املؤمنون الّذین هم فی صالتهم خاشعون« 

60- عّین ما یُستخدم لبیان املشابهه:

2( إّن املشرتی مرتّدد فی رشاء البضاعة و لکّن البائع عازم علی بیعها! 1( قلُت فی نفسی: »لیت مهدیّاً فائٌز فی مباراة کرة املنضدة«! 

4( رأیُت حبالً فی الّشارع کأنّها کانت حیَة تتحّرک برسعة! 3( اِبَحث عن معنی »العّصارة« فی املعجم، لعّل الکلمه مکتوبة فیه! 

61- عیِّن انواع »ال« عىل الرّتتيب: »إْن ال یحّملْکم الله ما ال طاقة لكم به فال تَفرحوا غافلي!«:

2( نهي- نفي جنس- نهي1( نفي- نفي جنس- نهي

4( نفي- نفي- نهي3( نهي- نفي جنس- نفي

62- عّین عبارًة جاءِت الحروُف املشّبهة أقل ِمَن الباقی:

2( لعلَّ املُجّدیَن ینجحوَن فی الحیاِة ألنَّهم یَستفیدوَن ِمَن الُفرَِص! 1( إنًّ الطّالبیِن ُمختلفاِن ِستّاً و لکنَّهام یَدرساِن معاً! 

4( إعلم أنَّ اللَه مل یَسمِح األنساَن أن یرتُک الّدنیا ِبذریعِة اآلخرِة! 3( کأنَّ هذا الجبَل أعلی ِمن بقیِة الجباِل لیتنی أصعُده إلی الّرأس! 

63- عّین ما فیه حرٌف یُسَتخدم تأکیداً للجملة:

2( لََعلََّک تستطیع أْن تَحُصَل علی الّدرجات العالیة! 1( )َو اعلَموا أنَّ اللَّه یُداِفُع َعِن الّذین آَمنوا( 

4( أنّا اُِحبُّ الّربیع لیته یَُدوُم! 3( )إّن اللّه یُحبُّ الّذین یُقاتلون فی سبیله صّفاً( 

64- عّین ما فیه ال الّنافیة للجنس:

2( ال اِمکاَن لی أْن آتِی َمَعک!  ! 1( فَِهمُت أنّه ال تَْحُصُل علی ما کنت أظُنُّ

! 4( إنَّ القرآن یُؤکُِّد علی أن ال نقول لِوالدینا اُفُّ 3( سلَّْمُت علی أبی و اُّمی ال علی الجمیع! 

65- عّین ما یُزیُل اإلبهام َعن جملة ما قبله:

2( )َو یقوُل الکاِفُر یا لَیتَنی کُْنُت تُراباً( 1( أنا عازُم علی الّسفر و أعلَُم أنَّک ُمرتّددٌ! 

4( هذا الطّالب متکاسلٌ و لکّنی اَْعلَُم لَها قدراتٌ کبیرة! 3( کأّن هذا الجندّی یَهُجُم علی العدّو هجوماً! 

66- عّي ما ال يبّي املشابهة:

2( كأّن هؤالء املجاهدین بنیان مرصوٌص!1( العلامء يف األرض كالّنجوم يف الّسامء!

4( العامل بال عمل مثل الّشجر بال مثر!3( یرَضُب الله األمثال ليك يَفَهَم اإلنسان!

67- عیِّن »ال« یختلف عن األخری:

2( ال خیَر فی قول إال مع الفعل! 1( ال شیَء أحسن من العفو عند القدرة! 

4( ال تفاَخر بالّنسب إنّه غیر محمود! 3( قولوا ال إله إال الله تفلحوا! 
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57- فی أی عبارة ال یُوجد مفهوُم التمّنی أو الرَّجاِء؟

2( لعلَّنا نَستَطیُع أن نَحُصل علی رضایة والدینا! 1( )إنا جعلناه قرآنا عربیاً لَعلکم تعِقلون( 

4( قد تحملُت ُصعوباِت الحیاِة و لکّنی نجحُت فی النهایِة! 3( لیتنی کنُت قد تعلمُت أن ال أحزَن علی کل مکروه! 

58- عيِّ ما يفيُد الرّجاء:

2( و ما يُدريَك لَعّل الّساعة قريب! 1( لَيَت الّشباب يَُعوُد يوماً، فَأُخ֯رِبهُه مِبا فََعل املشيب! 

! 4( هذا العجوز صارَت عاِقبتُه خرياً أِلنَُّه كاَن قد َعِمَل الحسناِت و هو شابٌّ 3( هذا الجندَي شجاٌع كأنّه أَسٌد أمام الَعدَو! 

59- عّین ما فیه حرف جّر و حرف مشّبه بالفعل معاً:

2( »قالوا ُسبحانََک ال علم لَنا إال ما َعلَّمتَنا« 1( »و ما أبَّریُّ نَفسی إّن الّنفس ألماره بالّسوء إاّل ما رَِحَم ّربّی«  

4( »فهذا یوم البعث و لکّنکم کنتم ال تَعلمون« 3( »قَد أفلح املؤمنون الّذین هم فی صالتهم خاشعون« 

60- عّین ما یُستخدم لبیان املشابهه:

2( إّن املشرتی مرتّدد فی رشاء البضاعة و لکّن البائع عازم علی بیعها! 1( قلُت فی نفسی: »لیت مهدیّاً فائٌز فی مباراة کرة املنضدة«! 

4( رأیُت حبالً فی الّشارع کأنّها کانت حیَة تتحّرک برسعة! 3( اِبَحث عن معنی »العّصارة« فی املعجم، لعّل الکلمه مکتوبة فیه! 

61- عیِّن انواع »ال« عىل الرّتتيب: »إْن ال یحّملْکم الله ما ال طاقة لكم به فال تَفرحوا غافلي!«:

2( نهي- نفي جنس- نهي1( نفي- نفي جنس- نهي

4( نفي- نفي- نهي3( نهي- نفي جنس- نفي

62- عّین عبارًة جاءِت الحروُف املشّبهة أقل ِمَن الباقی:

2( لعلَّ املُجّدیَن ینجحوَن فی الحیاِة ألنَّهم یَستفیدوَن ِمَن الُفرَِص! 1( إنًّ الطّالبیِن ُمختلفاِن ِستّاً و لکنَّهام یَدرساِن معاً! 

4( إعلم أنَّ اللَه مل یَسمِح األنساَن أن یرتُک الّدنیا ِبذریعِة اآلخرِة! 3( کأنَّ هذا الجبَل أعلی ِمن بقیِة الجباِل لیتنی أصعُده إلی الّرأس! 

63- عّین ما فیه حرٌف یُسَتخدم تأکیداً للجملة:

2( لََعلََّک تستطیع أْن تَحُصَل علی الّدرجات العالیة! 1( )َو اعلَموا أنَّ اللَّه یُداِفُع َعِن الّذین آَمنوا( 

4( أنّا اُِحبُّ الّربیع لیته یَُدوُم! 3( )إّن اللّه یُحبُّ الّذین یُقاتلون فی سبیله صّفاً( 
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68-  عّین الخطأ عن قراءة »ان« فی العبارات التالیة:

2( ان صربت علی الشدائد نجحت فی النهایة!: إّن1( عاهدت ان ال أکِذب مرّة أخری!: أْن

4( ال تعجلوا فی أداء األمور فان العجلة من الشیطان!: إّن3( اعلموا ان الکذب أّم الکبائر!: أّن

69- َعّین ما یَرَفُع اإلبهام َعاّم َقْبلُه:

2( إنّی عازم علی هذا الّسفر و لکّنَک مرتّدُد أْن تجیء َمعی!1( إْعلَْم فی حیاتِک أّن اللّه یدافُع عن املؤمنین!

4( إّن أشَجع الّناس فی هذه املعرکة من یَتَمّسُک بالحّق!3( کونوا مستغفرین لَعّل اللّه یَْغِفر لَُکم ُذنوبکم!

70 – عّین ما یُسَتخدم للّتمّنی:

2( لَیَْت الّشباَب یَُعوُد یوماً!1( إنَّ اللّه یدافُع عن الّذین آمنوا!

4( حاِولی أْن تفوزی لَعلِّک تنالیَن حائزًة!3( أرَْدُت أن أکوَن مع الرّجال الّصادقین!

71- عّین ما فیه الّتأکید:

2( یا أیّها الّنبیُّ إنّک لََعلی ُخلٍُق عظیٍم!1( نعم هِذِه َمسئولیُّة مشرتکُة بین الّناس!

4( اَبَحُث َعاّم فََقْدتُها فی طریقی لََعلّنی أِجُدها قریباً!3( ظََنْنُت أنّها راسبُة فی إمتحاِن القبول للجامعات!

72- عّین الحرف املشّبهة الّتی خربها جار و مجرور:

2( ألنّهام کاملفتاح فی عالقاتِک مع الّناس،1( لیت الّناس یلتزمون الحلم و الوقاَر فی الحیاة،

4( و إّن هذا سببٌ رئیسّیٌ فی طردهم من الّناس!3( و لکّن بعض الّناِس الیَعتَُنون ِبهام،
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2( کأنَّ کالَم القرآِن ِمصباُح فی حیاتِنا!1( لعلَّنا نُرَحُم ألنََّک أنَت التَّواُب!

4( معلُّمنا یَشُح الّدروَس و لکنَّ أکرثَ زُمالئی ال یَفهمونَها!3( )إّن هذا القرآن یَهدی لِلّتی هی أقَوم(

74- َعّیِن الخطأ فی تعییِن نوع »ال«:

2( ال تفّکَر أحسُن ِمن تفّکر حوَل َعظمِة الِخلقة!   »ال« الّنافیُة للجنس 1( ال تَتساقَُط ِمن أعیِننا إال دموُع الَفرِح!   »ال« الّناهیة 

4( هل تُسافُر إلی مشهَد ِبالسیّارِة؟ ال، اُسافُر ِبالِقطاِر!   »ال« للجواِب 3( ال تعمُل الطّالبُة املجتهدُة عمالً آخَر إال املطالعَة!   »ال« الّنافیة 

75- فی أی عبارٍة ال تُوَجُد الحروُف املشّبهُة ِبالفعِل؟

2( األحمُق إن أراَد أن ینفَع أحداً فهو یرَُضّه!1( لیتنی قویُّ الساعَد مظلومی العامِل!

4( مل اُشاِهد تقّدماً فی عملی و لکّنی نجحُت فی الّنهایِة!3( ال عجَب ِمن نَجاِحک ألنَّک َدرسَت جیّداً!

76- عيِّ »ال« الّنافية للجنس:

2( ذهبنا إىل شارٍع ال حانوت فيه فلذلك مل نشرت شيئاً! 1( یا عاقل! ال تُفّكر يف شؤون اآلخرين! 

4( الّناس يحرتمون يف حياتهم الُعقالء ال الُجهالء! 3( ال أعلُم أّن أخي هل نجح يف اإلمتحان أم ال! 

77- عيِّ ما ليس فيه حرٌف من الحروف املشّبهة بالفعل:

2( ﴿ان الله يحّب الّذين يقاتلون يف سبيله صّفاً﴾ 1( ﴿ان كنتم يف ريب ماّم نزّلنا عىل عبدنا فأتوا بسورة من مثله﴾ 

4( ان من الّسّنة ان يخرج الرّجل مع ضيفه إىل باب الّدار! 3( ﴿و ال يحزنك قولهم ان العزّة ِلله جميعاً﴾ 

حیح َعْن »ال« الّنافیة للجنس: 78 – عیِّن الصِّ

2( ال فخراً للعباد الّذین یَْعبُدون اللّه مخلصیَن! 1( ال تَأّمَل لِهذا الطّالِب املشاِغب! 

4( ال تعارِض ما ال تَْفَهُم من مقاِصِد الّناس! ُل ما ال الطّاقَة لَنا ِبه!  3( إنَّ ربّی ال یَُحمِّ
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79 – عّي الخطأ يف استعامل الحروف املشّبهة:

2( ﴿إنَّ اللَه ال يُضيُع أجَر املُحِسننَي﴾: لتأكيد »الله« 1( ﴿قاَل أعلَُم أنَّ اللَه َعىَل كُلِّ يَشٍء قَديٌر﴾: لصلة بني الجملتني 

4( لَیَ֯ت َمهديّاً فائٌِز يف ُمسابََقِة كُرَِة الِ֯منَضَدِة!: لبيان التمّني 3( ﴿إنّا َجَعلناُه قُرآناً َعَربيّاً لََعلَُّكم تَعِقلوَن﴾: لبيان الّرجاء 

80- عّین ما فیه الّتأکید:

2( لاَّم اَقْبََل األوالد إلی أبیهم قَبَّلَُهم األُب! 1( إنَّ اللَّه اشرتی من املؤمنین إیامنهم و أعاملهم الصالحة! 

4( لَیْتَنی اَُزوُر هذه املتاِحف فی إیران لکی أْعرَِف تاریخ إیران العریق! 3( سافَرُت إلی املناطق الّشاملیّة و لکّنی ما ُزرُْت غاباتها الجمیلة! 

81- عّین ما یُستخَدم لِلّتمّنی:

2( ألّن فی کّل واحٍد ِمنها کلمة من جانب اللّه،1( أنا اُِحبُّ کُّل فصوِل الّسنِة،

4( ألنُّه فصل الخلق و الّنبات و اَقُول فی نفسی لیتَُه یدوُم!3( و لکّنی اُِحبُّ ُحبّاً شدیداً فصل الّربیع،

82- عّین الخطأ فی تعیین نوع »ال«:

2( علیکم الرّحمُة ال تعبدوَن إال ربّکم الواحد! ناهیة1( ال نفع فی کالٍم فیه اللّغو و الغیبة! نافیة للجنس

4( ال یَرحم اللّه َمن ال یرحم الناس! نافیة3( ال خیر فی دین ال تفکُّر فیه! نافیة للجنس

83- عّین الخطأ حسب قواعد »ال« الّنافیة للجنس:

2( قولوا ال إله إال اللّه تُفلحوا و ال ریَب فیه!1( ال فی هذه املکتبِة کتاَب حول موضوع املعاد!

4( قالت املالئکة للّه أنّه ال ِعلَم لنا إال ما علّمتَنا!3( ال فََقر أشدُّ ِمن الجهالِة و ال میراَث کاألدب!

84- عّین اآلیة الکریمة الّتی لیَست فیها حروف مشّبهة بالفعل:

2( )کان مل یَسمعها کأّن فی اُذنیه َو قراً(1( )أیَحسُب اإلنسان أن یرُتَک ُسدًی(

4( )یا هامان إبِن لی رصحاً لعلّی أبلغ األسباب(3( )إنَّ ما تُوَعدون آلٍت و ما أنتم مبُعجزین(

85- عّین ما ال یناسب للفراغ: ».................... والدتی مل تذهب إلی الّسفر؛ .................... ـها مریضة!«

4( لعّل – ألّن3( یکون – لیت2( إّن – کأّن1( کانت – لعّل

86- عّین حرفاً یُستخدم لطلب ما هو غیر ممکن أو ممکن بعید:

2( لعّل والدی مریض ألّن لون وجهه أْصبََح أبیض جّداً! 1( إّن املسلمین کأنّهم نامئون فی الغفلة و نَسوا مکانتهم املاضیة! 

4( إنا متفرقون و لکن اإلسالم یدعونا إلی اإلتّحاد! 3( لیتنی کنت قصدت أن أرجع إلی بیتی أرسع! 

87- عّي حرفاً يُكّمل ما قبله:

2( علينا أن نتّصل باملعلّم لعلّه يُؤّجل موعد االمتحان! 1( ليس الطفل عىل ما يُرام كأنّه أصيب بالحّمى! 

4( تصّفحُت املواقع اإللكرتونيّة لكّنني مل أجد ما كنُت أبحث عنه! 3( أکَّد مدير املدرسة أّن عىل التالميذ أن يُشاركوا يف النشاطات الثقافيّة! 

88- عیِّن »ال« النافية للجنس:

2( هذه الشعائر الدينيّة ال معنى لها!1( إّن فصل الربيع ال تدوم يف بلدنا كثرياً!

4( هذه السنة ال يف الصّف طالب ُمشاغب!3( ال فرُق بني أسود و أبيض!

89- عّي »ال« يُفيد معنی »لیَس«:

2( ال الفضل إاّل ألهل التقوى!1( ال نجاَح إاّل يف الصدق!

4( آكُل يف الفطور العسل ال الجنَب!3( ال تنسوا ُمساعدة املحتاجني!
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90- عّي الصحيح عن »ال« النافية للجنس:

2( ال الكتاب عىل املنضدة بعد ذهابنا!1( عندما ذهبت إىل املكتبة الرأيت أحد هناك!

4( ال عصفور عىل قضبان األشجار قرب بيتنا!3( هذا اليّوم ال ضيوفنا يف البيت!

91- عّین ما لیس فیه حرٌف مشّبهة:

2( إن طَلََب اإلنسان رزق الحالل یحصل علی رضایة الله! 1( ملاذا ال تسافرون؟ ألّن الهواء بارّد جداً! 

4( فَأقوُل فی نَفسی: یا لَیتَنی أذهب َمرََّة أخری! 3( ال تَغَضب فَإنَّ الَغَضَب ُمفَسَدٌة!  

92- اْجَعل فی الفراغ کلمة مناسبة: ».................... األغنیاء یُساِعدون الّضعفاء فی املعیشة.«

4( أّن3( لیت2( صار1( لیس
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٤( من لَم ترکب الخطر مل یَِصل إلی األمِل! ٣( من یتوکّل علی الله و یصرب علی املصائب یفلح! 
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یء نفیاً کامالً: 98- عّین ما فیه نفٌی عن الشَّ
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100- عیِّن حرفاً یربط بین جملتین: 

2( الشمس فی الّسامء کأنّها کرة ملتهبة!1( شاهدُت الطالب الّذی فاز فی املسابقة العلمیّة!

4( ال تغضب فإّن الغضب مفسدة!3( شعرُت أّن أحد التالمیذ انزعج من کالمی! 

101- »الّتلمیُذ فی املدرسة.« َعّین الصحیح َمع »ال« الّنافیة للجنس: 

2( ال التّلمیُذ فی املدرسٍة.1( ال التّلمیَذ فی املدرسِة. 

4( ال تلمیذاً فی املدرسِة.3( ال تلمیَذ فی املدرسِة.

 :» 102- »اَنتم ناِجحوَن فی دروسکم« عّین الّصحیح َمَع »اِنَّ

2( اِنُّکم ناِجحون فی دروسکم. 1( اِنَّ اَنتم ناِجحوَن فی دروسکم. 

4( اِّن اَنتم ناِجحیَن فی دروسکم. 3( اِنَُّکم ناِجحیَن فی دروسکم. 

103- عّین ما لیس فیه من الحروف املشّبهة بالفعل:

2( لیَت أّمهات البالد یشارکن فی أعامل الخیر دامئاً. 1( أصدقاُءنا ُمجّدون حّقاً کأنّهم جبل مرصوص. 

4( یا صدیقی! أتُحّب أن تتخّرج من الجامعة رسیعاً. 3( األطفال یلعبون فی ساحة املدرسة لکّنهم یکتبون متارینهم کّل لیلٍة. 

104- عّین الخطأ فی استعامل النّواسخ:

2( أنَّ الّنجوَم مصابیح الّسامء. 1( لَیتکم تَعلَُموَن ِبأَّن کثیراً ِمن إالکتشافات بید الُعلامء املسلمین. 

4( کَانَُّکنَّ تَقرأَن الّدرَس ولکّنی َحتّی اآلن ما قََرأتُُه. 3( ال نَفَع فی مجالسة الُجّهال.  

105- عّین »ال« الّنافیة للجنس:

2( ال ُحبَّ ااِّل لله العزیز. 1( قََرأُت الیوم الفارسیَة ال العربیَّة. 

4( إلهی ال تَرُدَّ حاجتی. 3( َعزَمُت ااَّل اُضیَع حّق املظلومین.  

106- َعيِّ اسَم و َخربَ الحرِف املُشبَّهِة ِبالِفعِل يف الِعبارِة:

»ما أَكرَثَ النَّاس الَّذين ال يَشُكُرون َربَّهم َعىل نَِعِمه، لَيتَهم يَعرِفوَن قيَمَة تلَك النَِّعم قَبَل أَن يَفقدوها.«

2( ُهم - قيَمَة1( الّناس - يَعرفوَن

4( النَّاس - تلَك النَِّعم3( ُهم - یَعرِفوَن

ُل الرِّسالَة:  107- عیِّن ما فیها حرٌف یُکَمَّ

2( »و یقوُل الکاِفر یا لیتنی کُنُت تراباً« 1( کأنَّ إرضاَء الّناِس غایٌة ال تُدَرُک!

4( و أحِسنوا إّن الله یُحبُّ املحسنیَن!3( »فهذا یوم البعث و لکّنکم کنتم ال تعلمون« 

108- عیِّن ما فیه النَّفی أََشدُّ )نافیٌة للجنس(:

2( عاَهَد هؤالء املؤمنوَن اللَه أاّل یَعبُدوا الّشیطاَن! 1( ال یَخُرُج هذا الطّفل بعیداً َعن أُّمه! 

ِة! حَّ 4( َعلِمُت فی حیاتی أنَّه ال ثروَة أَنَفُع من الصِّ 3( ذلَک الاّلِعُب ال یَتَقّدُم فی قامئة املسابقات إاّل ُخطَوتّیِن! 

109- عّین الّصحیح فی إعراب اسم الحروف املشبة بالفعل و األفعال الّناقصة و خربهام!

2( لیَت الِعبَی إیران فائزَاِن فی مسابقة کرة املنضدة! عین فریقهم الفائز فرحیَن!  1( إنَّ املُتفرّجون َمشجِّ

4( یُصبح الَجوَّ فی الّصیف حاٌر جَداً ِببلدنا! 3( کان الولدیِن العباِن و بعد اللّعب صارا نشیطاِن! 
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110- عّین حرفاً یدّل َعلی َرجاِء وقوعِ الفعِل: 

یِّنوَن و لِکنَّ التّدیَّن ِفطریٌّ فی اإلنسان!  2( لَیتَنا ما کُّنا َعن ِعباداتِنا الیَوِمیَِّة غاِفلِیَن!1( نحُن ُمتدَّ

4( »إنّا َجَعلناُه قرآناً َعَربیَّاً لََعلَُّکم تَعِقلوَن«3( کأنَّ إرضاء جمیع الناس غایٌة ال تُدرک! 

111- عّین الخطأ عن األغراض للحروف املشّبة بالفعل:

1( »َو یَقوُل الکاِفر یا لَیتَنی کُنُت تراباً«: لِلتّمّنی »یَِئَس الکاِفُر ِمن وقوع أملِه!«

ّک و الرّتدید مبعنی »گویا«! 2( کأَنَّ إرضاَء جمیع الّناس غایٌَة ال تُدرک: للشَّ

یَّنوَن و لِکنَّ التّدیََن ِفطریٌّ فی اإلنسان: لإلمتام معنی الجملِة و لِرفع اإلبهام عنها! 3( نحُن ُمتدَّ

4( »إنَّ اللَه َعلی کّل َشیء قدیٌر«: لتَأکید لَفظ »الله« الجالله!

112- فی أّی عبارة جاء »ال« ِمن نوعین إثنین؟

2( ال یَرحُم الله َمن ال یَرحُم الّناس! 1( ال یَستوی الّذین یعلمون و الّذین ال یعلمون! 

4( »ربّنا و ال تُحّملنا ما ال طاقة لنا به«3( ال فقر کالجهل و ال میراث کاألدب!

113- عیِّن عبارة فیها حرٌف یفید الّتشبیه و »ال« النافیة للجنس معاً:

2( إجتهدُت کثیراً و لکّنی مل أحصل علی شیٍء و ال نتیجٍة! 1( نََصحنی أبی و قال لی: ال عبادة مثل التّفّکر! 

4( کأّن فی تلک الغرفة إمرأة ال رجالً! 3( إعلموا أوالدی أّن ال جهاد کجهاد الّنفس! 

114- عیِّن ما لیس فیه الّتشبیه:

ٍن ُحسناً و جامالً!1( وجُه هذا املؤِمن یَتأللَُؤ کأنّه البدر! 2( إّن الّربیع کَثَوٍب ُملَوَّ

رس اَثَّرْت فی طالِبِه متواترًة! 4( یُقال فی هذه البُحیرِة ُوِجَدْت َسَمکُة مثُل التّمساِح!3( أخالُق هذا املُدِّ

115- عيِّ حرفاً جاء لتأكيد الجملة:

2( إن تشب هذا الدواء كّل ليلة باستمرار تتحّسن حالك رسيعاً! 1( قال املعلّم: اّن التالميذ الناجحون يُذاكرون دروسهم كّل ليلة! 

4( يذكر املؤمن اسم الله ذكراً و هو عىل مائدة الطعام! 3( أعتقد اّن من ال يرحم مخلوقات الله ال يرحمه الرحامن! 

116- عیِّن ما لیس فیه »ال« الّنافیة لِلجنس:

2( ال إیامَن ملن یؤذی الّناس بلسانه!1( فهمُت أنّه ال علم فی من یتکلّم کثیراً!

4( علیک أْن ال تعتمد علی ما ال دوام له!3( یا عاقل ال تُفکِّر فی شؤون اآلخرین!

117- عّین عبارة جاء فیها »تشبیه«:

2( لعلّنی أستطیع أن اُسافر إلی مشهد فی الصیف! 1( کأّن مؤمنی العامل مالئکة یصلون أهدافکم بالّصدق! 

4( رأیت زمیلی فی الشارع لکّنه مل یعرفنی! 3( إّن العاقل ال یتجّسس فی حیاة اآلخرین! 

118- عّین »ال« یختلف نوعه:

2( إّن العامل یحاول فی کسب العلم و هو ال یتعب! 1( ال تتکاسُل املمرّضة الحاذقة عن أعاملها! 

4( ال تفّکر أحسن من تفّکر حول الصدق و الصداقة! 3( تهامس القوم: إّن الصنم ال یستطیع أن یتکلّم! 

119- عّین عبارة جاء حرف فیها یزیل اإلبهام:

2( لیت أبی إشرتی هذا الکتاب قبل إمتامه ألخی! 1( تحّمل زمیلی صعوبات کثیرة فی هذا العامل لکّنه نجح فی النهایة! 

4( إمّنا الفخر لعقل ثابت و الحیاء و العفاف و األدب! 3( ال عصفور فی أغصان أشجار قرب بیتنا و أنا مل أعلم! 
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120- عیِّن عبارة فيها التأكيد أكرث:

2( إّن فريقنا لَناجح يف املباراة!1( إمّنا فريقنا ناجح يف املباراة!

4( لیَت فريقنا ناجح يف املباراة!3( إّن فريقنا ناجح يف املباراة!

121- عّین الّصحیح فی نوع »ال« فی العبارات:

1( إنَّ القرآَن یَأُمُر املُسلِمیَن أال یَُسبّوا معبوداِت املُشکیَن و الُکفاَر: ال الّناهیة

2( )ال إکراَه فی الّدیِن ...(: ال الّنافیة

3( الطّالبات ال یکتنب واجباتهن عند استامع الدرس: ال النافیة

ا َهَو داُء و ال برکة فیه: ال الّنافیة للجنس 4( کُلُّ طَعاٍم ال یُذکَر اسُم اللِه َعلَیِه فَإمنَّ

122- »... ـکم تُعینون محرومین ... یُطِعموا أوالَدهم إطعاماً کامالً فی األشهُر املاضیة!« عّین الّصحیح للفراَغیِن:

4( إنَّ / ما3( لیَت / ال2( لعلَّ / لَن1( لیَت / لَم

123- عّین العبارة الّتی فیها حرُف یُفید إزالة اإلبهام من الجملة:

1( لَعلَّنی أستَطیع أن أحُصل علی درجات عالیة فی امتحان دخول الجامعة!

2( لَیتنی کُنت عزمت رسیعاً و فعلُت أعامالً حمیدة ِبال َصرْب!

3( )الّذین قال لَُهم الّناس إنَّ الناس قَْد جمعوا لُکم فاخشوهم فَزَاَدهم إیامناً(!

4( )إّن الله لَذو فضل علی الناس ولکنَّ أکرث الّناِس ال یشکروَن(!

124- عّي »ال« الّنافية للجنس:

2( ال تََعلَّم نافٌع لَِمن ال يَفَهُم و ال يَدرُُك!1( ال يَرَحم الله َمن ال يَرَحُم الّناَس!

4( راِقب أالّ تَجتِمَع فيَك ِخصلتان، البخُل و الكذب!3( ال تَكُن عبَد غريَك فََقد َجَعلک الله ُحرّاً!

حيح عن الحروف املشّبهة بالفعل و »ال« الّنافية للجنس: 125- عيِّ الصَّ

1( االنسان يَزَعُم اَنَُّه عاِجٌز و ضعیٌف! )يَربَُط الجملتنِي( 

2( ال مسافر یَفَرح املُدِن املزدحمة! )لنفي الفعل يف الجملة(

تَخَدُم للرّجاء يف وقوع الفعل( هبيّة! )يُس֯ 3( لیت هـَذا الّشاّب يَغتِنُم الُفرَص الذَّ

4( إّن هَذا القرآن يَهِ֯دی لِلّتي ِهي اَقَ֯وم! )يُؤكُِّد اإلسم الّذي بَعَ֯دُه(

126- عّي ما ال يكن أن يكون صحيحاً يف تعيي نوع »ال«:

«! )نافية للجنس(!1( ال يَتَّخذ العاقُل الجاهَل صديقاً! )ناهية(! 2( قال أيب بعد التّصادم »ال بأَس يا بَُنيَّ

4( ليعلم اإلنسان أن ال إكراه يف الّدين! )نافية(3( ال ترتكَن واجباتكنَّ بعد الّدوام الّدرايّس! )ناهية(

127 - عّي ما يؤكّد عىل الجملة بأجمعها:

2( ﴿إّن للمتّقني َمفازاً حدائق و أعناباً﴾1( ﴿فهذا يوم البعث و لكّنكم كنتم ال تعلمون﴾

4( ﴿و کَلّم الله موسی تکلیامً﴾3( ﴿أمر أاّل تعبدوا إاّل إيّاه﴾

128- »ال لباس أجمل من العافية« بدل العبارة مع »إّن«:

2( إّن العافيَة أجمَل لباٍس!1( إّن العافيُة أجمَل لباٍس!

4( إّن العافيَة أجمُل لباٍس!3( إّن العافيُة أجمُل لباٍس!

129- عّي عبارة ماجاء فيها »ال« النافية للجنس!

2( اليوَم ال حافلة يف الشارع!1( إنَّ الظُّلَم ال دواَم له!

م إن ابتعدَت َعن االِجتهاد! 4( أيُّها الطِّفل ال تَقرَتِب ِمَن النَّار!3( ال تََقدُّ
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120- عیِّن عبارة فيها التأكيد أكرث:
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130 - عّي عبارة يُسَتفاد منها احتامل وقوع الفعل:

ل املريض قادٌر عىَل تَناُول الطَّعام! 2( لَعَّ 1( ليَت اإلعصار ال تنتقل الثُّلوج ِمن هنا إىل هناك! 

4( صوُت الطّيور الَحَسُن خالل أغصان األشجار كأنَّه مهرجان ِمن األصوات! 3( إنَّ تلك النقطة السوداء القصرية ليست كبرية يف وجودك! 

131- عيِّ حرفاً جاء للصلة و الربط:

2( تظاهر الطائر بأّن جناحه مكسور!1( ال فقر أشّد ِمن الجهل!

4( إّن أحسن الحسن الُخلق الحسن!3( ليت املطر ينزل كثرياً!

132- عیِّن حرفاً جاء لِلّتشبیة:

2( الکتاب قد ُشبِّه ِببُستان للعامل تَشبیهاً! 1( لعّل الُکتب أطعمٌة لِتَقویة األفکار! 

4( الُکتب املُفیدة کأنّها ِغذاٌء لألفکار الْسلیمة! 3( إّن الُعلامء مل یِجدوا بَساتیَن مثل الُکتب! 

133- عّین الّصحیح فی الّتوضیحات:

1( اِعلم انّک ال تحصل علی الّنجاح دون اِجتهاد: فیها حرٌف یدلُّ علی التّشبیه

2( یقول الکافر یا لیتنی کنُت تراباً!: حرٌف یدّل علی ما نرجو وقوعه

3( فهذا یوم البعث و لکّنکم کنتم ال تعلمون!: فیها حرٌف یکّمل جملة ما قبلها

4( کّل طعام ال یذکر اسم الله علیه..... ال برکة فیه: جاء فیها حرف مشبّهة بالفعل.

134- عیِّن الّصحیح عن »ال« الّنافیة للجنس: 

2( ال تلمیذاً فی املدرسة بعد انتشار الفیروس! 1( ال شیَء أثَقُل فی املیزان من الخلق الحسن! 

4( ال السجدة لغیر الله! 3( ال ثروَة أعظَم من القناعة!

ل ما قبله: 135- عّین حرفاً یُکمِّ

2( إّن الجمیع ینتظرک فی القاعة فأرِسع! 1( ال أٌصّدق ما أری؛ کأنّه ُحلم!  

4( یَشرتک عشات الاّلعبین ولکّن واحداً منهم سیفوُز! 3( تدّربُت لیالً و نهاراً لعلّی أنجح فی املسابقة! 

136- عیِّن ما فیه  »ال« النافیة للجنس: 

2( لیس فی فریقنا طالب مشاغب و ال متکاسل! 1( ال تتکاسل فی دروسک یا بُّنی! 

4( شعاٌر الفریق هو أنّه ال تکاُسل مسموح!3( ال یجوز اإلهامل و ال التکاسل فی الدراسة!

137- عّین الصحیح عن صیاغة »ال« النافیة للجنس: 

2( ال قیمًة ملن یُقلّل من شأن اآلخرین!1( ال قیمة ملن یُقلّل من شأن اآلخرین! 

4( ال ملن یُقلّل من شأن اآلخریَن قیمة!3( ال القیمة ملن یُقلّل من شأن اآلخرین! 

138- عّي الخطأ للفراغ: )حسَب املعنی(

1( ال متثال فی الُغرفة ... فیها رُسوماً جمیلة!: و لکنَّ

2( جمیع الطُّاّلب اجتَمعوا أمام مکتبة املَدرسة، ... بابها ُمغلَق!: کأنَّ

باب الُحلوة و یتمّنون: ... تلک األیّام تعوُد!: إنَّ 3( قد یتذکَّر األجداد ذکریات الشَّ

ه!: لعلَّ 4( قد يتظاَهر طائٌر أمام ُمفرتٍس بأنَّ جناحه َمکسور . . . ه يتبُعه ُمبتِعداً عن ُعشِّ
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139- عّین الخطأ فی عمل الحروف املشبهة بالفعل:

بیعِ طَویلٌ فی بَلَِدنا! 2( لَیتَنا نشاِهُد َجمیع ُمُدِن ِبالدنا!1( لَیَْت فَْصَل الرَّ

4( لعل الکلمة مکتوبةٌ فی املعَجم!3( لکنَّ یَیأُسوَن ِمن رحمِة اللِه فی نهایِة األمِر!

140- عّین »ان« لیس من الحروف املشبهة بالفعل: 

2( أیحسب اإلنسان أن یرُتََک سدّی. 1( ان یأجوَج و مأجوَج مفسدوَن فی األرض. 

4( ان التدیّن فطریٌّ فی اإلنسان. 3( قال أعلم ان الله علی کّل شیٍء قدیُر. 
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پاسخنامة تشریحی درس اول پایة دوازدهم 

1. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ولکّن  تکمیل کننده جمله قبل و رفع کننده ابهام

2. گزینه 2 پاسخ صحیح است: کلمه ای که به وقوع آن امید نداریم  لیت )ای  کاش(

3. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ولکّننا نغضب: و اما ما خشمگین می شویم  مضارع اخباری

4. گزینه3 پاسخ صحیح است: ولکّن  تکمیل کننده جمله قبل و رفع کننده ابهام

5. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أّن )که(: رابط دو جمله )ارتباط دهنده(

6. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کلمه ای که به وقوع آن امید داریم  لعّل )امید است، شاید(

7. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال شکَّ  ال نفی جنس

8. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال شعَب  ال نفی جنس  نکته: اسم ال نفی جنس باید بدون )ال و تنوین( باشد و نباید فعل باشد.

9. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ولکن: تکمیل کننده قبل و رفع کننده ابهام

10. گزینه 4 پاسخ صحیح است: محّمَد  اسم ال نفی جنس باید نکره باشد )محّمد معرفه به علم است(

11. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال: نفی جنس       قدرة: اسم الی نفی جنس )نکره و منصوب(       أقوی: خرب ال نفی جنس و مرفوع

12. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال إطاَر: ال نفی جنس

13. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ان  إّن  قطعاً، هامنا      ان )در سایر گزینه ها(  أّن: ) که (

14. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ما أجمل: چقدر زیباست )أسلوب تعجب(       ما در سایر گزینه ها ) ما نفی ( است.

15. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لسنا فاشلیَن: لیس فعل ناقص       نا: اسم لیس و مرفوع      فاشلیَن: خرب لیس و منصوب   أنّنا ساعوَن: أّن: حرف مشبّهة فعل       نا: 

ً اسم أّن و منصوب         ساعوَن: خرب أّن و مرفوع   اشتباهات سایر گزینه ها: 1- نجاٌة  نجاًة      2- سامعاٌت  سامعاٍت      3- مکرٌّم  مکرّما

16. گزینه3 پاسخ صحیح است: ما نَطلبه: آنچه می خواهیم )ما موصول(  ادات منفی نیست

17. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لیت: حرف مشبهة بالفعل      إطعام: اسم لیت و منصوب       یَکون: خرب لیت و مرفوع )فعل مضارع(

م  الی نفی جنس 18. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال متجَر: ال نفی جنس اشتباهات سایر گزینه ها: 1- التحصل: ال نفی      3- أال: آگاه باش        4: ال تقدُّ

19. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أن نجتنب: که دوری کنیم )ادات ناصبه( حروف مشبّهة بالفعل سایر گزینه ها: أّن، ولکن، لعّل

20. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لیت  حرف مشبّهة بالفعل

21. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال نجاَح  ال نفی جنس

22. گزینه 2 پاسخ صحیح است: )إّن( املنافق یوقعک فی املهلکة و )إْن( یتظاهر بالدیانة )فإنّه( یرد )أْن( یخدعک بأعامله!

23. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لعّل  ولکّن   ترجمه صحیح گزینه 4: این قرآن فرقانی )جداکننده حق از باطل ( است که شام را به سوی خوشبختی هدایت می کند 

اما شام منی اندیشیدید. 

24. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لیت + تعلّمت )ماضی(  ماضی بعید

25. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال شیَء  الی نفی جنس      در سایر گزینه ها بعد از ال فعل آمده نه اسم
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26. گزینه 1 پاسخ صحیح است: حشة: خرب إّن )اسم(  یتغیّر، أستعین، تَحدثت: خرب حروف مشبهة بالفعل )فعل( می باشد.

27. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ولکّن  حرف مشبهة بالفعل

28. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لعّل: امید است، شاید  نشانة امید و رجاء

29. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إّن: قطعاً، هامنا، یقیناً  جمله بعد از خود را تأکید می کند

30. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أّن  أْن        نکته: بعد از أّن فعل منی آید. 

31. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1: لیْت  متّنی و خواهش

32. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لیَت- لعلَّ – إّن: حروف مشبهة بالفعل هستند  ِمن حرف جر است

33. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إنَّ  أْن        نکته: در اول جمله قبل از فعل) إْن ( می آید نه إّن

34. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال خیَر : الی نفی جنس  حرف مشبهة بالفعل ندارد        حرف مشبهة بالفعل سایر گزینه ها: گزینه 1: أّن         گزینه 2: لیت        

گزینه 4: لعّل

35. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إّن  حرف مشبهة بالفعل

36. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال شّک  الی نفی جنس       ال در سایر گزینه ها، ال نفی است.

37. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال طائر  الی نفی جنس )صحیح(  نکته: اسم الی نفی جنس نکره است نه معرفه

38. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إنَّ الفالحیَن یُریدون أْن یحصدوا محاصیلهم  در اول جمله قبل از اسم إنَّ می آید – قبل از فعل مضارع در وسط جمله أْن می آید.

39. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أن أکون  ادات ناصبه سایر حروف مشبهة بالفعل گزینه های دیگر: گزینه 1- إّن      گزینه3- لیس       گزینه 4- لیت

40. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال فقَر  الی نفی جنس

41. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لکّن: لـ + کُّن ) شام ....... دارید (  جار و مجرور )حرف مشبهة بالفعل نیست(

42. گزینه3 پاسخ صحیح است: أال یغیب: أْن + ال + یغیب  ادات ناصبه ان در سایر گزینه ها حرف مشبهة بالفعل است

43. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال أقَوی: الی نفی جنس  در سایر گزینه ها بعد از ال فعل آمده است.

44. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال یحزنک: نباید تو را ناراحت کند )الی نهی(

45. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال تحّملنا: بر ما تحمیل نکن )ال نهی( – ال طاقة : هیچ توانی نیست )ال نفی جنس(

46. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إّن: حرف مشبهة بالفعل       اللّه: اسم إّن و منصوب أرحم: خرب أّن و مرفوع )اسم تفضیل بر وزن أفعل(

47. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال رجاَء: هیچ امیدی نیست  ال نفی جنس

48. گزینه3 پاسخ صحیح است: لیَس: فعل ناقص  حرف مشبهة بالفعل نیست حروف مشبهة بالفعل سایر گزینه ها: گزینه 1: أنَّ      گزینه 2: ولکن      گزینه 4: کأنَّ

49. گزینه3 پاسخ صحیح است: لیَت: ای  کاش  نشانه خواهش و متّنی  ترجمه عبارت: ای کاش این دانه ها به رسعت در این فصل رشد کنند.

50. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال متِش: راه نرو )ال + فعل(  الی نفی جنس نیست

51. گزینه3 پاسخ صحیح است: اشتباهات سایر گزینه ها:

       گزینه 1: غافلیَن  غافلوَن )خرب لکّن و مرفوع(       گزینه 2: البالُء  البالَء )اسم إّن و منصوب(

      گزینه 4: إرضاُء  إرضاَء )اسم کأّن و منصوب(



قواعد

681

26. گزینه 1 پاسخ صحیح است: حشة: خرب إّن )اسم(  یتغیّر، أستعین، تَحدثت: خرب حروف مشبهة بالفعل )فعل( می باشد.

27. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ولکّن  حرف مشبهة بالفعل

28. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لعّل: امید است، شاید  نشانة امید و رجاء

29. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إّن: قطعاً، هامنا، یقیناً  جمله بعد از خود را تأکید می کند

30. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أّن  أْن        نکته: بعد از أّن فعل منی آید. 

31. گزینه 1 پاسخ صحیح است: 1: لیْت  متّنی و خواهش

32. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لیَت- لعلَّ – إّن: حروف مشبهة بالفعل هستند  ِمن حرف جر است

33. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إنَّ  أْن        نکته: در اول جمله قبل از فعل) إْن ( می آید نه إّن

34. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال خیَر : الی نفی جنس  حرف مشبهة بالفعل ندارد        حرف مشبهة بالفعل سایر گزینه ها: گزینه 1: أّن         گزینه 2: لیت        

گزینه 4: لعّل

35. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إّن  حرف مشبهة بالفعل

36. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال شّک  الی نفی جنس       ال در سایر گزینه ها، ال نفی است.

37. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال طائر  الی نفی جنس )صحیح(  نکته: اسم الی نفی جنس نکره است نه معرفه

38. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إنَّ الفالحیَن یُریدون أْن یحصدوا محاصیلهم  در اول جمله قبل از اسم إنَّ می آید – قبل از فعل مضارع در وسط جمله أْن می آید.

39. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أن أکون  ادات ناصبه سایر حروف مشبهة بالفعل گزینه های دیگر: گزینه 1- إّن      گزینه3- لیس       گزینه 4- لیت

40. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال فقَر  الی نفی جنس

41. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لکّن: لـ + کُّن ) شام ....... دارید (  جار و مجرور )حرف مشبهة بالفعل نیست(

42. گزینه3 پاسخ صحیح است: أال یغیب: أْن + ال + یغیب  ادات ناصبه ان در سایر گزینه ها حرف مشبهة بالفعل است

43. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال أقَوی: الی نفی جنس  در سایر گزینه ها بعد از ال فعل آمده است.

44. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال یحزنک: نباید تو را ناراحت کند )الی نهی(

45. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال تحّملنا: بر ما تحمیل نکن )ال نهی( – ال طاقة : هیچ توانی نیست )ال نفی جنس(

46. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إّن: حرف مشبهة بالفعل       اللّه: اسم إّن و منصوب أرحم: خرب أّن و مرفوع )اسم تفضیل بر وزن أفعل(

47. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال رجاَء: هیچ امیدی نیست  ال نفی جنس

48. گزینه3 پاسخ صحیح است: لیَس: فعل ناقص  حرف مشبهة بالفعل نیست حروف مشبهة بالفعل سایر گزینه ها: گزینه 1: أنَّ      گزینه 2: ولکن      گزینه 4: کأنَّ

49. گزینه3 پاسخ صحیح است: لیَت: ای  کاش  نشانه خواهش و متّنی  ترجمه عبارت: ای کاش این دانه ها به رسعت در این فصل رشد کنند.

50. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال متِش: راه نرو )ال + فعل(  الی نفی جنس نیست

51. گزینه3 پاسخ صحیح است: اشتباهات سایر گزینه ها:

       گزینه 1: غافلیَن  غافلوَن )خرب لکّن و مرفوع(       گزینه 2: البالُء  البالَء )اسم إّن و منصوب(

      گزینه 4: إرضاُء  إرضاَء )اسم کأّن و منصوب(
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52. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال نفی جنس  ال عاطفه  ترجمه گزینه 4: پدر دوستم مدرسی ماهر است نه نویسنده ای مشهور.

53. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أال: آگاه باش  الی نفی جنس نیست

54. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال ترجوا: ال نهی

55. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال تََعلُّم: هیچ یادگیری ....  ال نفی جنس

56. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کاربرد کأنَّ برای تشبیه است نه تواُصل

57. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لکّن  تکمیل جمله قبل و رفع ابهام در سایر گزینه ها: لعّل و لیَت وجود دارد که کاربرد لعّل : امید و رجاء / لیت : متّنی است.

58. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لَعّل  رجاء و امید

59. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إّن: حرف مشبهة بالفعل      بالّسوء: جار و مجرور

60. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کأّن: )گویی(: کاربرد آن برای تشبیه می باشد.

61. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال یحّمْل: ال نهی        الطاقة: ال نفی جنس      التَفرحوا: الی نهی

62. گزینه 4 پاسخ صحیح است: در این گزینه یک حرف مشبهة بالفعل )أّن( وجود دارد. در سایر گزینه ها دو حرف مشبهة بالفعل وجود دارد.

63. گزینه3 پاسخ صحیح است: إّن: قطعاً، هامنا  إّن در اول جمله می آید و جمله بعد از خود را تأکید می کند. 

64. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال اِمکاَن: هیچ امکانی نیست  ال نفی جنس

65. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لکّن: تکمیل کننده جمله قبل و رفع کننده ابهام

66. گزینه3 پاسخ صحیح است: در این گزینه نشانه تشبیه وجود ندارد نشانه های تشبیه در سایر گزینه ها: کِالّنجوم: گزینه 1: کالّنجوم: مانند ستارگان      گزینه 2: 

کأّن: گویی       گزینه 4: مثل الّشجر: مانند درخت

67. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تفاَخر: فخر فروشی نکن )ال نهی(      ال در سایر گزینه ها، ال نفی جنس است.

68. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إّن  إْن )حرف رشط(   ترجمه گزینه 2: اگر بر سختی ها صرب کنی در نهایت موفق می شوی.

69. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لکّن: تکمیل کننده جمله قبل و رفع ابهام

70. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لَیَْت: ای کاش  نشانه ی متّنی و خواهش

71. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إّن: حرف تأکید

72. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أّن: حرف مشبهة بالفعل        هام: اسم أّن و منصوب      کاملفتاح: خرب أّن و مرفوع )جار و مجرور و مرفوع(

: حرف امید و رجاء 73. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لعلَّ

74. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال تَتساقَُط: پی در پی منی افتد )منی ریزد(  ال نفی

75. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إْن: ادات رشط       أن: ادات ناصبه حروف مشبهة بالفعل سایر گزینه ها: گزینه 1- لیت      گزینه 2- أنَّ      گزینه 4: لکّن

76. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال حانوَت: هیچ مغازه ای .... نیست.  ال نفی جنس

77. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ان: ادات رشط  ان در سایر گزینه ها : إّن )حرف مشبهة بالفعل(

78. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال تَأّمل: ال نفی جنس به صورت صحیح آمده است.

79. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لتأکید »اللّه«  إنَّ کل جمله را تأکید می کند نه فقط یک اسم را
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: حرف تأکید 80. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إنَّ

81. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لیَت: حرف متّنی و خواهش

82. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال تعبدوَن: عبادت منی کنید )ال نفی(

83. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال فی  بعد از ال نفی جنس اسم می آید نه حرف

84. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أْن : ادات ناصبه    حرف مشبهة بالفعل سایر گزینه ها: گزینه 2- کأّن       گزینه3: إنَّ      گزینه 4: لعّل

85. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه عبارت همراه گزینه3 صحیح منی باشد.  ترجمه گزینه3: مادرم به سفر نرفته بود؛ ای کاش او مریض بود.  ترجمه نادرست

86. گزینه3 پاسخ صحیح است: صورت سؤال از ما می خواهد که حرفی را پیدا کنیم برای خواسنت چیزی که غیرممکن یا ممکن بودن آن بسیار بعید است  لیَت )ای کاش(

87. گزینه 4: لکّن: حرف تکمیل کننده جمله قبل و رفع کننده ابهام

88. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال معنی لها: هیچ معنایی برای آن ندارد  الی نفی جنس

89. گزینه 1 پاسخ صحیح است: حرف »ال« را پیدا کن که هم معنی لیس »نیست«  ال نفی جنس ال نجاَح: هیچ موفقیتی نیست  ال نفی جنس

90. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال عصفور: هیچ گنجشکی .... نیست  ال نفی جنس  نکته: بعد الی نفی جنس فعل و اسم ال دار و اسم معرفه منی آید.

91. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إْن: اول جمله آمده و ادات رشط است.  حروف مشبهة بالفعل سایر گزینه ها: گزینه 1- إّن       گزینه3- أّن      گزینه 4- لیَت

92. گزینه3 پاسخ صحیح است: با توجه به معنی جمله گزینه3 صحیح می باشد.  ترجمه عبارت: ای کاش ثرومتندان به فقیران در معیشت کمک کنند.

93. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لکّن: حرف مشبهة بالفعل

: حرف تکمیل کننده جمله  قبل و رفع کننده ابهام 94. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لکنَّ

95. گزینه 1 پاسخ صحیح است: من: کسی که )من موصول(  من در سایر گزینه ها ادات رشط است.

96. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال شیَء: هیچ چیزی نیست  الی نفی جنس نکته: بعد الی نفی جنس نباید اسم ال دار و معرفه به علم و حرف بیاید.

97. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أّن: قطعاً، هامنا، یقیناً: جمله بعد خود را تأکید می کند.

98. گزینه3 پاسخ صحیح است: مفهوم صورت سؤال: نفی از چیزی را پیدا کنید که نفی کامل باشد.  الی نفی جنس    ال َحوَل: الی نفی جنس

99. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أنَّ )که(: رابط بین دو جمله

100. گزینه3 پاسخ صحیح است: أنَّ )که(: رابط بین دو جمله

101. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال تلمیَذ فی املدرسِة: هیچ دانش آموزی در مدرسه نیست  الی نفی جنس  نکته: بعد الی نفی جنس اسم آن باید بدون ال و 

تنوین باشد.

102. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اِّن: حرف مشبهة بالفعل        کُم: اسم اِّن و منصوب       ناِجحون: خرب اِّن و مرفوع

103. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أن: ادات ناصبه  حروف مشبهة بالفعل سایر گزینه ها: گزینه 1- کأّن         گزینه 2- لیَت          گزینه3- لکّن

104. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أنَّ  إّن )أنَّ به هیچ وجه در اول جمله منی آید(

: هیچ دوستی ..... نیست.  ال نفی جنس 105. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال ُحبَّ

106. گزینه3 پاسخ صحیح است: لَیَت: حرف مشبهة بالفعل       ُهم: اسم لَیَت و منصوب       یَعرِفوَن: خرب لَیَت و مرفوع

107. گزینه3 پاسخ صحیح است: لکّن: حرف تکمیل کننده جمله قبل و رفع کننده ابهام
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: حرف تأکید 80. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إنَّ

81. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لیَت: حرف متّنی و خواهش

82. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال تعبدوَن: عبادت منی کنید )ال نفی(

83. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال فی  بعد از ال نفی جنس اسم می آید نه حرف

84. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أْن : ادات ناصبه    حرف مشبهة بالفعل سایر گزینه ها: گزینه 2- کأّن       گزینه3: إنَّ      گزینه 4: لعّل

85. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه عبارت همراه گزینه3 صحیح منی باشد.  ترجمه گزینه3: مادرم به سفر نرفته بود؛ ای کاش او مریض بود.  ترجمه نادرست

86. گزینه3 پاسخ صحیح است: صورت سؤال از ما می خواهد که حرفی را پیدا کنیم برای خواسنت چیزی که غیرممکن یا ممکن بودن آن بسیار بعید است  لیَت )ای کاش(

87. گزینه 4: لکّن: حرف تکمیل کننده جمله قبل و رفع کننده ابهام

88. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال معنی لها: هیچ معنایی برای آن ندارد  الی نفی جنس

89. گزینه 1 پاسخ صحیح است: حرف »ال« را پیدا کن که هم معنی لیس »نیست«  ال نفی جنس ال نجاَح: هیچ موفقیتی نیست  ال نفی جنس

90. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال عصفور: هیچ گنجشکی .... نیست  ال نفی جنس  نکته: بعد الی نفی جنس فعل و اسم ال دار و اسم معرفه منی آید.

91. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إْن: اول جمله آمده و ادات رشط است.  حروف مشبهة بالفعل سایر گزینه ها: گزینه 1- إّن       گزینه3- أّن      گزینه 4- لیَت

92. گزینه3 پاسخ صحیح است: با توجه به معنی جمله گزینه3 صحیح می باشد.  ترجمه عبارت: ای کاش ثرومتندان به فقیران در معیشت کمک کنند.

93. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لکّن: حرف مشبهة بالفعل

: حرف تکمیل کننده جمله  قبل و رفع کننده ابهام 94. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لکنَّ

95. گزینه 1 پاسخ صحیح است: من: کسی که )من موصول(  من در سایر گزینه ها ادات رشط است.

96. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال شیَء: هیچ چیزی نیست  الی نفی جنس نکته: بعد الی نفی جنس نباید اسم ال دار و معرفه به علم و حرف بیاید.

97. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أّن: قطعاً، هامنا، یقیناً: جمله بعد خود را تأکید می کند.

98. گزینه3 پاسخ صحیح است: مفهوم صورت سؤال: نفی از چیزی را پیدا کنید که نفی کامل باشد.  الی نفی جنس    ال َحوَل: الی نفی جنس

99. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أنَّ )که(: رابط بین دو جمله

100. گزینه3 پاسخ صحیح است: أنَّ )که(: رابط بین دو جمله

101. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال تلمیَذ فی املدرسِة: هیچ دانش آموزی در مدرسه نیست  الی نفی جنس  نکته: بعد الی نفی جنس اسم آن باید بدون ال و 

تنوین باشد.

102. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اِّن: حرف مشبهة بالفعل        کُم: اسم اِّن و منصوب       ناِجحون: خرب اِّن و مرفوع

103. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أن: ادات ناصبه  حروف مشبهة بالفعل سایر گزینه ها: گزینه 1- کأّن         گزینه 2- لیَت          گزینه3- لکّن

104. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أنَّ  إّن )أنَّ به هیچ وجه در اول جمله منی آید(

: هیچ دوستی ..... نیست.  ال نفی جنس 105. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال ُحبَّ

106. گزینه3 پاسخ صحیح است: لَیَت: حرف مشبهة بالفعل       ُهم: اسم لَیَت و منصوب       یَعرِفوَن: خرب لَیَت و مرفوع

107. گزینه3 پاسخ صحیح است: لکّن: حرف تکمیل کننده جمله قبل و رفع کننده ابهام
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108. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال ثروَة: هیچ ثروتی .... نیست  ال نفی جنس

109. گزینه 2 پاسخ صحیح است: لیَت: حرف مشبهة بالفعل      الِعبَی: اسم لیَت و منصوب        فائزَان: خرب لیَت و مرفوع

: )حرف رجاء و امید( 110. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لََعلَّ

111. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لتأکید لَفظ »اللّه« الجالله!  إنَّ کل جمله را تأکید می کند نه فقط یک کلمه

112. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تُحّملنا: بر ما تحمیل نکن )ال نهی(        ال طاقة: هیچ توانی .... نیست  )ال نفی جنس(

113. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال جهاد کجهاد الّنفس: هیچ جهادی مانند جهاد نفس نیست )ال: ال نفی جنس – ک: مانند(

114. گزینه3 پاسخ صحیح است: تشبیه در سایر گزینه ها: گزینه 1- کأّن      گزینه 2- کَـ       گزینه 4- مثل

115. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إّن در اول جمله آمده و حرف تأکید است.

116. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال تُفکِّر: نیاندیش )الی نهی(

117. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کأّن )گویی(: حرف تشبیه

118. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تفکُّر: هیچ تفکری .... نیست  ال نفی جنس.  ال در سایر گزینه ها: )ال نفی است(

119. گزینه 1 پاسخ صحیح است: لکّن: تکمیل کننده جمله قبل و رفع کننده ابهام

120. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تأکید: 1- إّن       2- لَـ  

121. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال یکتنب: منی نویسند )الی نفی( 

122. گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به ترجمه عبارت و قواعد آن گزینه 1 صحیح می باشد.   ترجمه عبارت همراه گزینه 1: ای کاش شام به محرومینی کمک 

کنید که در ماه های گذشته به فرزندانشان کامل غذا نداده اند.

: تکمیل کننده قبل و رفع کننده ابهام 123. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لکنَّ

124. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال تََعلَّم: هیچ یادگیری .... نیست  ال نفی جنس

125. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اَنَّ )که(: رابط بین دو جمله )یَربَُط الجملتیِن(

126. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال إکراه فی الّدین: هیچ اجباری در دین نیست  ال نفی جنس

127. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إّن: قطعاً، هامنا، یقیناً  کل جمله را تأکید می کند

128. گزینه 4 پاسخ صحیح است: إّن: حرف مشبهة بالفعل         العافیَة: اسم إّن و منصوب        أجمُل: خرب إّن و مرفوع

129. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تَقرَتِب: نزدیک نشو  ال نهی

130. گزینه 2 پاسخ صحیح است: صورت سؤال از ما گزینه ای را می خواهد که احتامل وقوع فعل از آن استنباط شود  لعّل )حرف رجاء و امید(

131. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أّن )که(: رابط بین دو جمله

132. گزینه 4 پاسخ صحیح است: کأّن: حرف تشبیه

133. گزینه3 پاسخ صحیح است: فیها حرٌف یکّمل جملة ما قبلها: در آن حرفی است که جمله ما قبل خود را تکمیل می کند  لکّن

134. گزینه 1 پاسخ صحیح است: شیَء: اسم ال نفی جنس و منصوب         أثَقُل: خرب ال نفی جنس و مرفوع

135. گزینه 4 پاسخ صحیح است: لکّن: تکمیل کننده جمله قبل و رفع کننده ابهام
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136. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تکاُسل مسموح: هیچ تنبلی مجاز نیست  ال نفی جنس

137. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال قیمة: هیچ ارزشی ..... نیست.  ال نفی جنس نکته: بعد از ال نفی جنس اسم باید بدون ال و تنوین باشد و حرف نیاید.

138. گزینه3 پاسخ صحیح است: إنَّ  لیت ترجمه درست عبارت: گاهی پدربزرگ ها خاطرات شیرین جوانی را به یاد می آورند و آرزو می کنند: ای کاش آن روزها برگردد.

139. گزینه3 پاسخ صحیح است: لکنَّ یَیأُسوَن  بعد از حروف مشبهة بالفعل ، اسم می آید نه فعل

140. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أن یرُتََک: که ترک کند  بعد از أن ) ادات ناصبه ( فعل آمده نه حروف مشبهة بالفعل
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136. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تکاُسل مسموح: هیچ تنبلی مجاز نیست  ال نفی جنس

137. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ال قیمة: هیچ ارزشی ..... نیست.  ال نفی جنس نکته: بعد از ال نفی جنس اسم باید بدون ال و تنوین باشد و حرف نیاید.

138. گزینه3 پاسخ صحیح است: إنَّ  لیت ترجمه درست عبارت: گاهی پدربزرگ ها خاطرات شیرین جوانی را به یاد می آورند و آرزو می کنند: ای کاش آن روزها برگردد.

139. گزینه3 پاسخ صحیح است: لکنَّ یَیأُسوَن  بعد از حروف مشبهة بالفعل ، اسم می آید نه فعل
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پاسخنامة کلیدی درس اول پایة دوازدهم 

حروف مشبهه بالفعل و ال نفی جنس 
پاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخسوالپاسخسوال

123045918821171

223116048911184

313226129041191

433326249121202

543436339231213

613526429311221

743636549421234

843716639511242

913826749631251

1043926829721264

1144036929831272

1234127029941284

13242371210031294

14443172210131302

15444473110221312

16345174110341324

17446475210421333

18247276210521341

19148377110631354

20149378110731364

21250479210841371

22251380110921383

23452481411041393

24153182211141402

2525428311124

2615538411133

2715648531143

2845748631151

2915828741163
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درس دوم

1- عّي ما فيه الحال :

2( جاء ضيوف كثريون و جاء صاحُب البيت و استقبلهم بحفاوة! 1( جاء لنا مدعّوون كثريون هم تَناولوا الطّعام يف ساعة متأّخرة!   

4( جاء لنا املدعوون الكثريون حني كُّنا نتكلّم مع أصدقائنا! 3( جاء الّضيوف الكثريون و هم يتكلّمون عن ذكريات الّضيافة! 

2- عّین العبارة لیست فیها » الواو الحالیة « :

2( إنّی أجلسُت أوالدی علی مائدِة الطّعاِم و انا مرسورٌة! 1( یَستمُع التالمیذ الی کالِم املعلِّم و یَکتَبون النکات الهامة! 

ن ُمشفقاٌت علیهم! 4( هؤالء املسلامُت یحاولَن تربیِة األوالِد و هُّ  ! 3( یا ولدی ! ملاذا تتکاسٌل فی امورک و أنت طالٌب ذکیٌّ

3-  عي الحال يختلف عن الباقي:

2( جائت هذه الّسمكة الكبرية حاميًة لصغارها! 1( عاقبوا صديقكم ُمذنباً باإلحسان إليه! 

4( رأى دموعي و هي تتساقط من عيوين! 3( إّن أيب شاهد اُختي يف الشارع ُمنتِظرًة! 

4- َعیِِّن الحاَل جمعاً:

2( علینا أن نُساِعَد إخواننا املُسلمیَن مظلومیَن! 1( إنَّ طالبنا املحرتمیَن محبوبوَن ِعنَد املدرّسیَن! 

4( وصَل املسافراِن إلی قاعِة املطاِر ُمتأّخریِن و رکبا الطّائرَة! َف!  3( نَتکلُّم َمَع أصدقاءنا املُشِفقیَن حینام ندخُل الصَّ

5. يف أي عبارة جاء »الواو« الحالية؟

2( إعلم و انتبه يا بُنّي: ال فقر کالجهل وال میراث کَاألدب! 1( شاهدُت أيب يف مزرعته و سلّمُت عليه بالفوِر! 

4( رََجَعت الزّائرة من املرقد و هي ماشيٌة! 3( قال معلّمنا: یا تالميذي ال تَضطربوا و ال تَخافوا من اإلمتحان أبداً! 

6- عّي ما ليس فيه الحال :

2( نشاهد يف أعامق البحار الظّلامت مرتاكمة يف طبقاٍت! 1( قطعت هذه الطّالبة طريقها نحو املدرسة ُمرسعة! 

4( ليس العدّو قادراً عىل أن يسيطر عىل شعبنا املقاوم! 3( اندفع املجاهدون إىل القتال متوكّلني عىل الله تعالی! 

7- َعّین ما ال یُّبیُن حالَة الفاِعِل أو املفعوِل:

ِف ُمتکاِسالً! 2( ما وجدُت فی الصَّ ریَن!  1( وصلنا إلی املدرسِة ُمتأخِّ

4( أشاِهُد الطّیوَر ُمهاجرًة إلی املناطِق املِعتدلِه! الً!  3( أستمَع املؤمُن إلی آیاِت القرآِن ُمتأمِّ

8- فی أیِّ عبارٍة جاَء »الحال«؟

2( أتذکُّر ُمهندسین ضاِحکین فی املصنعِ! فیُق ُمبتِسامً دامئاً!  1( کان ُمعلُّمنا الشَّ

4( َعلََّمنا املدرُّس دروساً مفیدًة و نحُن نَستمُع ِبدقٍّة! 3( رأیُت تالمیَذ کثیریَن؛ هم رجعوا إلی بُیوتِهم! 

9- َعّیِن الجملَة الحالّیَة:

2( هل تُریُد أن تذهَب إلی املدرسِة و أنَت ُمصاٌب بالّزکاِم؟!  ! 1( تخرُج الطّالباُت ِمن املدرسِة و یحملَن محفظتَهنَّ

4( نُشاِهُد فی أعامِق البحاِر ظُلاُمٍت؛ هی ُمرتاکمُة فی طبقاٍت! 3( رجَع العائِدوَن ِمن مّکَة املّکرمِة أخیراً فأنا ُمشتاُق لِزیارتِهم! 

10- عّین املناسب للفراغ إلیجاد أسلوب الحال:

2( إنّا نَحتاج إلی .................... ُمحتویة مطالب قیّمة! )کُتُب( 1( شاَهَدِت املراُة .................... فی جنب الّسوق! )فقیرًة( 

4( یُساِرع الحّجاج لزیارة بیت الله الحرام ....................! )هم مشتاقین( 3( .................... فاطمة فی زاویة من غرفتها قَلقًة! )َجلََسْت( 
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درس دوم

1- عّي ما فيه الحال :

2( جاء ضيوف كثريون و جاء صاحُب البيت و استقبلهم بحفاوة! 1( جاء لنا مدعّوون كثريون هم تَناولوا الطّعام يف ساعة متأّخرة!   

4( جاء لنا املدعوون الكثريون حني كُّنا نتكلّم مع أصدقائنا! 3( جاء الّضيوف الكثريون و هم يتكلّمون عن ذكريات الّضيافة! 

2- عّین العبارة لیست فیها » الواو الحالیة « :

2( إنّی أجلسُت أوالدی علی مائدِة الطّعاِم و انا مرسورٌة! 1( یَستمُع التالمیذ الی کالِم املعلِّم و یَکتَبون النکات الهامة! 

ن ُمشفقاٌت علیهم! 4( هؤالء املسلامُت یحاولَن تربیِة األوالِد و هُّ  ! 3( یا ولدی ! ملاذا تتکاسٌل فی امورک و أنت طالٌب ذکیٌّ

3-  عي الحال يختلف عن الباقي:

2( جائت هذه الّسمكة الكبرية حاميًة لصغارها! 1( عاقبوا صديقكم ُمذنباً باإلحسان إليه! 

4( رأى دموعي و هي تتساقط من عيوين! 3( إّن أيب شاهد اُختي يف الشارع ُمنتِظرًة! 

4- َعیِِّن الحاَل جمعاً:

2( علینا أن نُساِعَد إخواننا املُسلمیَن مظلومیَن! 1( إنَّ طالبنا املحرتمیَن محبوبوَن ِعنَد املدرّسیَن! 

4( وصَل املسافراِن إلی قاعِة املطاِر ُمتأّخریِن و رکبا الطّائرَة! َف!  3( نَتکلُّم َمَع أصدقاءنا املُشِفقیَن حینام ندخُل الصَّ

5. يف أي عبارة جاء »الواو« الحالية؟

2( إعلم و انتبه يا بُنّي: ال فقر کالجهل وال میراث کَاألدب! 1( شاهدُت أيب يف مزرعته و سلّمُت عليه بالفوِر! 

4( رََجَعت الزّائرة من املرقد و هي ماشيٌة! 3( قال معلّمنا: یا تالميذي ال تَضطربوا و ال تَخافوا من اإلمتحان أبداً! 

6- عّي ما ليس فيه الحال :

2( نشاهد يف أعامق البحار الظّلامت مرتاكمة يف طبقاٍت! 1( قطعت هذه الطّالبة طريقها نحو املدرسة ُمرسعة! 

4( ليس العدّو قادراً عىل أن يسيطر عىل شعبنا املقاوم! 3( اندفع املجاهدون إىل القتال متوكّلني عىل الله تعالی! 

7- َعّین ما ال یُّبیُن حالَة الفاِعِل أو املفعوِل:

ِف ُمتکاِسالً! 2( ما وجدُت فی الصَّ ریَن!  1( وصلنا إلی املدرسِة ُمتأخِّ

4( أشاِهُد الطّیوَر ُمهاجرًة إلی املناطِق املِعتدلِه! الً!  3( أستمَع املؤمُن إلی آیاِت القرآِن ُمتأمِّ

8- فی أیِّ عبارٍة جاَء »الحال«؟

2( أتذکُّر ُمهندسین ضاِحکین فی املصنعِ! فیُق ُمبتِسامً دامئاً!  1( کان ُمعلُّمنا الشَّ

4( َعلََّمنا املدرُّس دروساً مفیدًة و نحُن نَستمُع ِبدقٍّة! 3( رأیُت تالمیَذ کثیریَن؛ هم رجعوا إلی بُیوتِهم! 

9- َعّیِن الجملَة الحالّیَة:

2( هل تُریُد أن تذهَب إلی املدرسِة و أنَت ُمصاٌب بالّزکاِم؟!  ! 1( تخرُج الطّالباُت ِمن املدرسِة و یحملَن محفظتَهنَّ

4( نُشاِهُد فی أعامِق البحاِر ظُلاُمٍت؛ هی ُمرتاکمُة فی طبقاٍت! 3( رجَع العائِدوَن ِمن مّکَة املّکرمِة أخیراً فأنا ُمشتاُق لِزیارتِهم! 

10- عّین املناسب للفراغ إلیجاد أسلوب الحال:

2( إنّا نَحتاج إلی .................... ُمحتویة مطالب قیّمة! )کُتُب( 1( شاَهَدِت املراُة .................... فی جنب الّسوق! )فقیرًة( 

4( یُساِرع الحّجاج لزیارة بیت الله الحرام ....................! )هم مشتاقین( 3( .................... فاطمة فی زاویة من غرفتها قَلقًة! )َجلََسْت( 



عربی جامع کنکور انسانی

688

11- عّین الحال:

مت إیران فی بعض التقنیات أخیراً! 2( قد تَقدَّ  ! 1( صار العاّمل ُمشتَغلیَن فی املصنع بجدٍّ

4( الخّفاش هو الحیوان اللّبون الوحید الّذی یقدر علی الطّیران! 3( ساعدُت بنتک بَکامء و هی قلقة جّداً! 

12- عّین الحال مختلفًة عن البقّیة :

2( أعجبنا املسلمون حاصلیَن علی جوائز الّذهب فی املسابقات! 1( دخلت املدرّسات فقامت التّلمیذتان من مکانها مکرّبتیِن! 

4( نحن شاهدنا أمس أمواتاً عن املسافة القریبة و نحن باکیات! 3( رأیُت بعد نهایة املسابقة ، الّریاضیات شاکرات أستاذتهن! 

13- عیِّن ما لیس فیها »الواو الحالّیة«:

2( )ال تهنوا و ال تحزنوا و أنتم األعلوَن( 1( تناولَِت االُّم هذه األدویة و هی مفیدة لها! 

4( جاء املُعلّم إلی الّصّف و هو بیِدِه أوراُق إمتحانیُّة! 3( املشاغب یَتَکلَّم و ال یستمُع إلی ما یقول املعلّم! 

14- عّي عبارًة فيها الحال: 

٢( أ لیَست تغذيُة بعِض األسامِک صعبَة عىل هوايها! ١( يكوُن هواُة أسامِك الزينِة ُمعَجبنَي ِببَعضها! 

مكة تبلَُغ َحَشَة حيّة تَسُقط عىل سطح املاء! ٤( هذه السُّ هم تُطلُِق قَطَراِت املاِء ُمتتاليًة من فَمها إىل الَهواء!  ٣( سمكُة السِّ

15- عیِّن الحال:

2( إن مشاَهَدة هذه املناظر الرّائعة أثاَر فی قلبی شوقاً! 1( امََتّنی أْن أعیَش فی هذا العامل ُمخلصاً لوجه الله! 

4( لاَّم واَجَه أهالی الّریف هذه املشاکل مل یخافُوا ِمنها أبداً! 3( بََدأت َجّدتی تَحکی لی قصة جمیلة ما َسمعتُها من قبل! 

16- عّي الجملة التي ليست فيها الحال:

د الحوادُث أكرث املدن! 2( إن يَصنع املهندسون البيوت محكمًة ال تُهدِّ 1( يُصبح الّناس مرسورين يف فصل الّربيع بعد مشاهدة الطّبيعة الخرضاء! 

4( إّن التلميذ الّذي ال يُطالع دروسه و هو يفهمها ليس ناجحاً! 3( قد نَری تداُخل روابط اإلنسان و البيئة و هو مرضُّ للطبيعة! 

17- عّین ما فیه الحال:

2( یؤّدی هذا املوظّف أعامله راضیاً قانعاً! 1( أْصبََح هؤالِء األطفال جائعیَن بعد الرّجوع من اللّعب! 

4( یَْدرُُس هذا الطّالب ِبجد و یأُمل أْن یَکوَن مفیداً فی املستقبِل! 3( ربِّ اْجَعلنی فی الّدنیا مخلصاً فی عبادتی! 

18- عّي الصحيح للفراغ إليجاِد أسلوِب الحال: »بدأُت أطالُع كتايب الَجديد ................ عن أرسار الحيوانات!«

3( کَالماً   4( تَکلیامً 1( تَکلاّمً  2( ُمتکلِّامً 

19- عّین الحال :

2( یُساِعدنی أصدقائی فی فهِم الدروس فَـُهم فرحوَن! 1( الیوم اِلُساِعد إخوانی املسلمیَن املظلومیَن! 

4( شاهدُت جامعًة من التلمیذات و ُهنَّ جالساٌت فی القاعة! 3( عندما شاهدُت بیت الکعبة ألّوِل مرٍة کنُت شاکراً! 

20- عّین الحال :

2( رأیُت فاّلحاً فی املزرعة یَعمُل! ًة!  1( شاهَد الّناس اصناماً ُمکرسَّ

ُع املُتفرِّجون منتخب الوطنی فرحیَن! 4( یَُشجِّ 3( أنزََل من السامء ماًء فتُصِبُح االرُض مخرضًَّة! 

21- عیِّن ما فیه جملة تُعین الحاَل )الجملة الحالیة(:

2( َوَصَل ضیوف کثیرون إلی بیتنا و ذهبوا ملشاهدة بلدنا الجمیل! 1( شارک الطالب املجدون فی املسابقة و هم راجعون بالفوز فیها! 

4( َربّنا إنّنا َسمْعنا منادیاً ِمْن أنفسنا یُنادی لألیامن! 3( إنَّ هؤالء مؤمنون یَْعبُدون الله ُحبّاً له! 
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22- عّي ما فيه الحال:

2( رأيُت يف املدرسة أطفاالً مرسورين! 1( رأيُت تلميذاً مشفقاً يُساِعُد أصدقاَءُه يف املدرسة! 

4( إنَّ املرسلني يهدون الناس ضالنّي يف حياتهم! 3( اشرتيُت من الّسوق حقيبًة جميلًة! 

23- عّي عبارة ما جاءت فيها الحال:

2( »و ال تَِهنوا و ال تَحزَنوا و أنتم األعلون ...«! 1( شاهدُت جامعًة من املسافريَن واقفنَي أمام املسجد! 

4( أتَدري ملاذا تكوُن صديقتنا حزينًة اليوم؟! 3( هؤالء الطالباُت يشاركن يف املراسيم ُمبتسامت! 

24- عیِّن جملة حالیة خربها اسم التفضیل:

2( اولئک کاألنعام بل هم أضّل أولئک هم الغافلون( 1( )... الّذین یقیمون الصالة و یؤتون الزکاة و هم راکعون( 

4( )و ال تهنوا و ال تحزنوا و أنتم األعلون( 3( )اقرتب للناس حسابهم و هم فی غفلة معرضون( 

25- عیِّن »واو« الحالیة:

1( وقفت فی الشارع و تأملت فی منظر جمیل ثم أرسعُت إلی البیت ماشیاً و عاجالً!

2( إذا طلبت أن تنجح فی عملک فَُقم به وحیداً و ال تتوکّل علی الّناس!

3( »إمّنا ولیّکم الله و رسوله و الّذین آمنوا الّذین یقیمون الّصالة و یؤتوَن الّزکاة«

4( »وال تَهنوا و التحزنوا و أنتم األعلون إن کنتم مؤمنین«

26- عّین ما لیس فیه )) الحال ((:

2( صار الجّو بارداً بعد إنقضاء فصل الخریف! 1( لعّل تالمیذنا مسؤولون جمیعاً! 

4( املؤمنون یدخلون الجّنة خالدین فیها! 3( بنتی حفظت القرآن و هی صبّیة! 

27- عّین ما لیس فیه الحال:

2( ألنّکم إذا تبدؤون بالعمل و هو یحتاج إلی زماٍن! 1( ال تتسامحوا و أنتم تحسبون أّن لکم فرصٌة کثیرٌة ! 

4( فیجب أن تستفیدوا من الفرصة و لو کانت قلیلة! 3( ال تَجدون الفرصَة کثیرة و هي قلیلة و قصیرة دامئاً ! 

28- عّین الّصحیح للفراغات:

» رمّبا تستطیع أن تلک کلَّ ما تُرید و أنت ظاملٌ، ولکن عندما یَدعو علیک مظلوٌم تفقد کلَّ ما ملکت فقداناً أبدیّاً «

...............بتوانــی هــر چــه را بخواهــی مالــک شــوی...............، ولــی وقتــی کــه یــک مظلــوم تــو را نفریــن مــی کنــد، همــه آنچــه را بدســت آورده ای ............ از 

دســت مــی دهــی!

٢( چه بسا / درحالیکه ستمکاری / تا ابد ١( شاید / با ستمکار بودنت / مطمئناً 

٤( چه بسا / با ستمکار بودنت / مطمئناً ٣( شاید / حال آنکه ظاملی / تا زمانی 

29- عّین ما فیه الحال:

٢( رأیت شجرة الخبز و هي تحمل أمثارها يف نهایة أغصانها! ١( إّن الّشجرة الخبز شجرة عجیبة و تحمل األمثار يف نهایة األغصان! 

٤( شجرة الخبز شجرة تحمل أمثارها يف نهایة أغصانها! ٣( رأیت شجرة الخبز الّتي تحمل األمثار يف نهایة األغصان!  

30- َعیَّن الحاَل یُرتَجُم إلی املاضی اإلستمراری:

٢( شاهدُت املعلّمیَن و هم یَرجعوَن ِمن املدرسِة! ١( رأیُت بنتی الّصغیرةَ باکیًة فی الطّریِق! 

٤( »کاَن الّناُس أّمًة واِحدًة فَبعَث اللُه الّنبیّیَن ُمبّشیَن« ٣(  کانت الطّالبُة متتنُع َعِن الّنوِم مشتاقًة لِلّنجاِح! 
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22- عّي ما فيه الحال:

2( رأيُت يف املدرسة أطفاالً مرسورين! 1( رأيُت تلميذاً مشفقاً يُساِعُد أصدقاَءُه يف املدرسة! 

4( إنَّ املرسلني يهدون الناس ضالنّي يف حياتهم! 3( اشرتيُت من الّسوق حقيبًة جميلًة! 

23- عّي عبارة ما جاءت فيها الحال:

2( »و ال تَِهنوا و ال تَحزَنوا و أنتم األعلون ...«! 1( شاهدُت جامعًة من املسافريَن واقفنَي أمام املسجد! 

4( أتَدري ملاذا تكوُن صديقتنا حزينًة اليوم؟! 3( هؤالء الطالباُت يشاركن يف املراسيم ُمبتسامت! 

24- عیِّن جملة حالیة خربها اسم التفضیل:

2( اولئک کاألنعام بل هم أضّل أولئک هم الغافلون( 1( )... الّذین یقیمون الصالة و یؤتون الزکاة و هم راکعون( 

4( )و ال تهنوا و ال تحزنوا و أنتم األعلون( 3( )اقرتب للناس حسابهم و هم فی غفلة معرضون( 

25- عیِّن »واو« الحالیة:

1( وقفت فی الشارع و تأملت فی منظر جمیل ثم أرسعُت إلی البیت ماشیاً و عاجالً!

2( إذا طلبت أن تنجح فی عملک فَُقم به وحیداً و ال تتوکّل علی الّناس!

3( »إمّنا ولیّکم الله و رسوله و الّذین آمنوا الّذین یقیمون الّصالة و یؤتوَن الّزکاة«

4( »وال تَهنوا و التحزنوا و أنتم األعلون إن کنتم مؤمنین«

26- عّین ما لیس فیه )) الحال ((:

2( صار الجّو بارداً بعد إنقضاء فصل الخریف! 1( لعّل تالمیذنا مسؤولون جمیعاً! 

4( املؤمنون یدخلون الجّنة خالدین فیها! 3( بنتی حفظت القرآن و هی صبّیة! 

27- عّین ما لیس فیه الحال:

2( ألنّکم إذا تبدؤون بالعمل و هو یحتاج إلی زماٍن! 1( ال تتسامحوا و أنتم تحسبون أّن لکم فرصٌة کثیرٌة ! 

4( فیجب أن تستفیدوا من الفرصة و لو کانت قلیلة! 3( ال تَجدون الفرصَة کثیرة و هي قلیلة و قصیرة دامئاً ! 

28- عّین الّصحیح للفراغات:

» رمّبا تستطیع أن تلک کلَّ ما تُرید و أنت ظاملٌ، ولکن عندما یَدعو علیک مظلوٌم تفقد کلَّ ما ملکت فقداناً أبدیّاً «

...............بتوانــی هــر چــه را بخواهــی مالــک شــوی...............، ولــی وقتــی کــه یــک مظلــوم تــو را نفریــن مــی کنــد، همــه آنچــه را بدســت آورده ای ............ از 
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29- عّین ما فیه الحال:

٢( رأیت شجرة الخبز و هي تحمل أمثارها يف نهایة أغصانها! ١( إّن الّشجرة الخبز شجرة عجیبة و تحمل األمثار يف نهایة األغصان! 

٤( شجرة الخبز شجرة تحمل أمثارها يف نهایة أغصانها! ٣( رأیت شجرة الخبز الّتي تحمل األمثار يف نهایة األغصان!  
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31- عّین الخطأ لِام تَحته َخّط:

2( جاَء صدیقی و َجرَّ سیّارتی بجرّارته القویّة لیالً  »واو« الحالیة ل البطاقة  إسم املفعول  1( إذَهب ِعند ُموظَّف اإلتّصاالت و بَدِّ

4( کانوا یُشاهدونَنی ِعنَدما أکلُت طَعامی فی الحفلة! »نون« الوقایة 3( رأیُت ُجنود اللّه یَعودوَن ِمن الَجبهة ُمنترصیَن! الحال 

32- َعّیِن الحاَل:

1( رآیت زمالئی مأیوسیَن فقلت لهم ال تَیأسوَن من رحمة الله. 

2( تکلّمُت مع أصدقائی لیعلموا کیف یُمکن لهم أن ینجحوا فی برامجهم.

3( إنّهم َخرجوا من دارهم لیَذهبوا إلی املدرسة و أنتم مل تخرجوا حتّی اآلن.

4( العاقل یرید لینفع اآلخرین و یکسب رضاهم.

33- عّین ما لیس مناسباً للفراغ: »إنّا نُعلّم و نُدّرس تالمیذنا.......... عن العلوم الحدیثة!«

3( باِحثون    4( و هم باِحثوَن 1( الباحثیَن    2( باحثیَن  

34- عّین الحال فیام یلی:

٢( و بَِقَی حزیناً و خاَف أن یذکره الّناس بالّسوء! ١( َشَعَر نوبل بالّذنب و بخیبة األمل ِمن هذا العنوان!  

٤( و َمنح ثروته لِشاء جوائز ذهبیّه لتصحیح َخطَئه! ٣( لذلک بَنی مؤّسسًة لِمنح الجوائز الّشهیره باسمه!  

35- عّین الحال یختلف عن الباقی:

٢( إّن أبی شاهد اُختی فی الّشارع ُمنتِظرًة! ١( عاقبوا صدیقکم ُمذنباً باإلحسان إلیه!  

٤( رأی دموعی و هی تَتساقط ِمن عیونی! ٣( جائت هذه الّسمکة الکبیرة حامیًة لِصغارها!  

36- َعّین ما یُبیُِّن حالَة الفاعِل أو املفعوِل:

٢( عاَد املُقاتلوَن ِمن َجبهاِت الَحرِب ُمکرّبیَن! ١( مل یکن هذا الطّالُب فی اإلمتحاِن ناِجحاً! 

٤( جاءِت املُعلمُة ، ِهَی سألَِت التّلمیذات ُسؤاالً ُمهاّمً! ٣( رأیُت فی َمدرستی الکبیرِة تالمیَذ مرسوریَن! 

37- عیِّن مرجع الحال لیس فاعالً:

١( أنزل العامُل البضائع ثقیلة من الطابق العارش من البیت. 

٢( أخذت الفائزة األولی جائزتها فرحة فی مهرجان التقاط الصور.

٣( أضاف املدیُر قائال: َمن جاء باقرتاح جدید حول ابتکاری فَله هدیة غالیة.

٤( وصل الجیران إلی املطار و هم مشتاقون إلی زیارة جّدتی و جّدی.

38- عیِّن الخطأ للفراغ إلیجاد أسلوب الحال:

»یواصل .................... دراسته دؤوباً حتّی یصل إلی املکانة العالیة فی املجتمع!«

4( حسیُن 3( تلمیذٌ  1( مهدی   2( التلمیذُ 

39 – عیِّن »واو« حالّیة:

٢( من أخالق الجاهل التحّدث قبل التفّکر و اإلجابة قبل فهم املوضوع! ١( طلبت من معلّمی و زمالئی أن یساعدونی أکرث من قبل! 

٤( و الله إّن دنیاکم ألهون عندی من ورقة فی فم حشة تقضمها! ٣( شاهدت النملة الصغیرة علی األرض و هی تحمل حبّة کبیرة! 
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40- عّین ما لیس فیه الحال:

٢( فعزُت أن أبداً الّدراسه عازماً باإلجتهاد! ١( أصبحُت وحیداً و لیس للفرار مجال!  

٤( أشهد أن ال إله إاّل الله وحده ال رشیک له! ٣( ولکن کیف نبلّغها هذا الخرب؟  

41- عیِّن الصحیح للفراغ إلیجاد أُسلوب الحال:

»یشّجع املتفرّجان فریقهام فی املسابقة ................!«

4( و هام فرحان 3( هام فرحان  1( هام تفرحان   2( و هام فرحین 

42- عّین ما لیس فیه الحال:

٢( أیّها املؤمنون! ال تحزنوا و أنتم األعلون فی الّدنیا و اآلخرة! ١( أستیقظ فی الّساعة الّسادسة صباحاً و اُعّد نفسی للّذهاب إلی العمل! 

٤( ُمنح الطالبان جائزتیِن اثنتین و هام کانا َمرسوَرین! ٣( َسیرَتک املُتفرُجون املعلب محزونین إن لَم یَغز فریُقهم! 

43- عّین الحال یختلف نوعه:

٢( حاول للمستقبل مطمئناً أّن کّل من جّد و جد! ١( کن ساعیاً ملستقبلک دامئاً و أنت معترب بتجاربک فی املاضی! 

٤( یا ِبَنّی المَتِش فی األرض مرحاً فإّن الله ال یحّب املتکرّبین! ٣( من جاهد نفسه األّمارة راجیاً مغفرة الله یدخل الجّنة بدون حساب! 

44- عیِّن مرجع الحال مفعوالً:

٢( )و ال تَهنوا َو ال تحزنوا َو أنتم األعلوَن( ١( یشّجع املتفرّجوَن فریَقهم الفائز فرحیَن الیوَم. 

٤( اِشتغَل العامالن فی املنجم نشیطیِن فی عملهام. ٣( شاهدُت املشرتی مرتّدداً فی رشاء البضاعة الغالیة. 

45 – عیِّن الصحیح للفراغ إلیجاد اُسلوب الحال:

»کان مهندسو الزراعة یقرتحون سبالً جدیدة صالحة للزراعة ....................  فی العمل.«

3( َدؤوبینِ    ٤( َو هم َدؤوبوَن 1( و هم َدؤوبینَ  2( َدؤوباً 

46- عیِّن عبارة جاء فیها الحال:

٢( رکب الطیّار الطائرة الحربیّة و هو ینادی زمیلَه بصوٍت مرتفع. ١( سمعت املرأة من الغرفة الثانیة أصواتاً عجیبًة قبَل العشاء. 

٤( حاول عاّمل التنظیف فصار الشارع نظیفاً أمس و کان عملهم جدیراً بالعنایة. ٣( ما کنت مطمئّنًة بصّحة أقوال ذلک الرجل عن املواّد املحرتقة. 

47- عیِّن الحال یُبین حالة املفعول:

٢( یعیش هؤالء العامل قانعین فی حیاتهم. ١( زرت أخاک املجّد فرحة أمس. 

٤( کان األنبیاء یهدون الّناَس منذریَن و مبّشیَن. ٣( هذه قصص قصیرة قد قرأتها متشابهًة فی بعض الکتب. 

48- عیِّن الحال یختلف نوعه:

١( شعر نوِبل بالّذنب و خیبة األمل و بقی حزیناً و خاف أن یذکره الناس بالسوء.

٢( استطاع املغول أن یهجموا علی الّصین مقتدریَن علی رغم بناء سور عظیم حولَها.

٣( کّنا باحثین عن معنی بعض املفردات الصعبة فی املعجم فبل بدایة االمتحان مضطربین.

٤( شاهدت املشرتی و هو مرتّدد فی رشاء البضاعة ولکّن البائع عازم علی بَیعها.

49 – عیِّن عبارة جاء فیها الحال:

٢( إن لی تلمیذاً مجّداً یحب القراءة و تعلّم املهارات الکثیرة. ١( اکتسب العامُل املجتهد مجداً فی عمله النافع و الیمکن وصفه. 

٤( عمل مدیر الشکة علی تطویر بعض املواّد فی املصنع الجدید مجداً. ٣( کان فؤاد مجّداً فی الوصول إلی تحسین عالقته مع زمالئه. 
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50- عیَّن الحال فی مایلی:

٢( کن صادقاً فی أقوالک فإن الله ال یحّب کّل کاذب محتال! ١( ذلک الرجل أقام وجهه للدین حنیفاً و ما عبدإاّل الله!  

٤( شاهدت فی مکتبه املدرسه طالباً مجتهداً یطالع بجد! ٣( ال تسّب معبودات املشکین فهم یسبّون الله أیضاً! 

51- عیِّن الجملة الحالیة:

٢( إن یؤمن رجل محسن بالله فهو یدخل جّنات نعیم! ١( من یؤمن بالله و هو محسن فید خل جّنات نعیم! 

٤( إن ینفق أحد أمواله فی سبیل الله فهو محسن! ٣( من یحسن إلی الناس و ینفق أمواله فهو مؤمن! 

52- عیِّن ما ال یناسب الفراغ إلیجاد أسلوب الحال فی العبارة:

»شاهدت .................... فی مکتبة املدرسة و هو یطالع بجّد!«

3( حسناً   4( الطالب 2( سّجاداً  1( طالباً 

53 – عیِّن اسم الفاعل املحّل اإلعرابّی للحال:

٢( سمکة السهم تطلق قطرات املاء متتالیة من فمها إلی الهواء! ١( ملّا وصل الناس إلی املعبد شاهدوا أصنامهم املکرّسة! 

٤( هذه األضواء امللّونة تبّدل ظالم البحر إلی نهار ُمضیء! ٣( ترجع النفس املطمئّنة إلی ربّها و هی راضیة! 

54 – عیِّن عبارة تبّین حالة املفعول:

٢( یسبّح املؤمنون ربّهم دامئاً شاکرین علی أنعمه املنهمرة! ١( ندمُت علی عملی الّسیئ معتذراً إلی صدیقتی! 

٤( استغفرت املرأة ربّها نادمة علی ذنوبها! ٣( شّجعنی املّدرسون فی الحفلة شاکراً علی جهودهم! 

55- عّین الحال:

٢( أحیاناً لسنا قادرین علی إصالح األمور برسعة! ١( شاهدت عجوزاً فی الشارع یعربه بصعوبة کثیرة! 

٤( واصل طریقک فی عملک راجیاً مبستقبل زاهر! ٣( من یعترب نفسه أفضل من سائر الناس فهو مخطی شدیداً! 

56- عّین الخطا فی الحال:

2( نادی املعلّم تالمیذه مشغولیَن باللّعب فی ساحة املدرسة! 1(  نشاهد الظّلامت فی أعامق البحار مرتاکمًة فی طبقات مختلفة! 

4( ملَ تذهبین إلی املدرسة و الجامعة محزونین! 3( یا أیّها الوالدان؛ علِّام أوالدکام مشفقیِن علیهم! 

57- عیِّن ما لیس فی الحال:
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58- عیَّن »واو« الحالیه:

٢( وصل املسافران إلی املطار متأّخرین و رکبا الطائرة! ١( أنا و زمالئی بحاجة إلی زمن أکرث ملطالعة هذه الدروس! 

٤( والله ال تجدون حبّاً لیس فیه الهجر و املالمة! ٣( یقرتب من الناس حسابهم و هم فی غفلة معرضون مع األسف! 
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٤( َمدح مدیر الّشکة هذه املوظّفة الئقة فی إنجاز األمور! ٣( اِسقبلنا العائدین ِمن مکة مشتاقین لزیارتهم! 
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60- کم حاالً قد جاء فی العبارة الّتالیة: » کان قوم إبراهیم یتعّبدون أصناماً عاجزًة جاهلین و هم ُمرشکون َفجاَء إبراهیم و کّس أصنامهم تکسیراً«

3( ثالثة   4( أربعة 1( واحد   2( اِثنان  

61- عّین ما لیس فیه الحال:

٢( کان الّشباب یذهبون نحو املعرکة و هم یُکرّبون! ١( »فاَل تَجعلوا لله أنداداً َو أنتم تعلموَن« 

٤( أصابتنی مصائب صابراً علیها مع رحمه الله! ٣( کانت بَُنیَّتی باکیًة ملّا عزمت بالّسفر! 

62- عیِّن الّصحیح للفراغ إلیجاد الحال: »کان والدای شاهدا الّتلفاَز....«

4( و یشتاقاِن 3( مشتاقیِن   2( اشتیاقاً   1( مشتاقَتیِن  

63- عیِّن الحال إسم فاعٍل:

٢( الطاُّلب حرضوا فی صالة اإلمتحان و هم ساکتون! ١( أرسل الله األنبیاء لِتبیِّن الرّصاط املُستقیم بَشیریَن! 

3( قال املعلّمة للتّلمیذة املتکاسلة: ال ُعذَر عندی مقبوٌل! 3( املؤمنون یعیشوَن فی الّدنیا ُمطیعیَن لله!  

64- عّین إسم الفاعل حاالً:

2( إعتذرُت ِمن أبی إِلعاملی القبیَحِة فی البَیِت ُمعرَتفاً بإرتکابها! 1( یُصبُح اإلنساُن خارساً فی الّدنیا و اآلخرة بعَد إنتخاب طَریق الباطل! 

4( إن عرفنا أنفسنا فقد عرفنا ربّنا معرفة حقیقیّة! 3( القائُد دعا الّناَس إلی االتّحاِد َو هو عامل مِبصلحِة الِبالد! 

65- »شاهدُت الفاّلح فی حقل......!«؛ عّین الصحیح فی صیاغة الحال: 

2( هو یجمع املحاصیل 1( و هو یجنی األمثار

4( واسع 3( نشیطًة

66- عّین ما لیَس فیه الحال: 

2( املوت لیس مخوفاً کام یظّن بعض الّناس! 1( وقفنا فی الشارع ُمتأّملیَن فی منظر جمیل! 

4( یَنصح الوالد الّشباب مفرّساً آیًة ِمن القرآِن الکریِم!3( املزارُع غرَس نخالً و هو فرح بذلک! 

67- عّین الحال: 

ًَة.1( إلهی اِجَعل الیَوَم سعیداً. 2( شاَهَد الّناُس أصنامهم ُمَکرسَّ

4( مل أکتُب فی دفرتی الجدید شیئاً.3( ّربَّنا آتِنا فی الّدنیا َحَسنًة.

68- عّین الحال تَُبیَُّن هیئة املفعول:

٢( هِذِه الِبنُت قاَمت بَجولٍَة علمیٍّة فی اإلنرِتنت مبتسمًة. ١( ُخلَِق اإلنساُن ضعیفاً. 

٤( فی َسَفرَنا شاَهدنا الُکتُب القدیمَة مفیدة. ٣( ساِعدوا الفقراَء ِعنَد الّشدائد و أنتم راغبوَن.  

69- عّین ما لیس فیه الحال:

2( وصلُت إلی املطار متأّخراً و مل أرکب الطّائرة! 1( َشَعَر الکاذب بالّذنب و هو خائب األمل لکذبه!  

4( لو کاَن الّنبّی )ص( فظّاً اَلنفّض الّناس من حوله! 3( هذان الوالداِن قاما بجولة علمیّة فی اإلنرتنت ُمجّدیِن! 

70- فی أّی عبارة ماجاء الحال؟

2( َسمعنا ُمنادیاً یأمرنا عند صالة الّصبح بقراءتها! 1( ذهَب أخی األکرب باملکیّف عاجالً لیصلّحها املصلّح! 

4( کانت ترضع األّم الحنون ولدها األصغر مبتسمة! 3( مل یستطع األعداء أن یهزمونا فی الحرب فرجعوا مأیوسین! 
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71- عیِّن الحال یختلف عن الباقی:

1( رکب املسافرون فی القطار و هم یستعجلون خوفاً من حرکته قبل املوعد!

2( نری الّشباب الّنشیطین فی مجتمعنا و هم راجوَن الوصول إلی أهدافهم!

3( کنت أعلم أنّی فقدت قدرتی فی الّدراسة و هی موهبة إلهیّة!

4( إنَّ تقّدمنا نحو اإلمام أفضل من الوقوف منتظرین و ال نتحّرک!

72- عّین ما لیس فیه الحال:

2( قد تُخرّب الّریح الّشدیدة ُعّشاً ُمحکامً لطائر! ها واحداً واحداً!  1( تقفُز الِفراخ عشَّ

4( قد یُبنی ُعشُّ الطّائر ُمرتفعاً علی قّمة الشجرة! 3( عندما تکرُب األفراخ تَقفز من الُعشِّ ُمتتالیة! 

73- عّین ما فیه الحال:

2( ».... و للِّه علی الّناِس ِحجُّ البیت َمن استطاع سبیالً« 1( من عاَش ِبوجَهیِن، ماَت خارِساً ال َوجة لَُه. 

4( إذا طلبت أن تنجح فُقم بنفسک و ال تَتَوَکَّل َعلَی الّناس. ه!  3( یَری الطّائُر الّذکّی حیواناً مفرتِساً قُرَب َعشِّ

74- عّین الخطأ للفراغ ألیجاد أسلوب الحال: »إنّی أجتهد فی أداء واجباتی ..........!«

4( راضیًة 3( و أنا راضیاً  2( و أنا راضی   1( راضیاً  

75- عّین إسامً نکرة یبّین حالة إسم معرفة:

2( الّدالفین تُرشد إلی مکان الطّائرة ساقطة أو الّسفینة غارقة فی البحر! 1( اإلستفادة من الجّوال لیست مسموحًة فی حّصة اإلمتحان! 

4( تَنبت الحکمة فی قلب املتواضع و تَعمر فیه مَدة طویلة! 3( إذا ال تکون مقتدراً فاآلَخروَن ال یسمعون کالمک أبداً! 

76- عیِّن الحال:

2( هی تطلق القطرات املتتالیة من املاء إلی الّسامء!1( إکتشف العلامء عنرصاً حدیثاً له طاقة کثیرة!

4( إلهی امأل صدورنا إنشاحاً و أفواهنا بالبسامت!3( کانت املعلّمة تُدرّسنا و نحن صامتات جّداً!

77- عیِّن ما لیَس فیه الحال:

2( حین کنت واقفاً جنب الّشارع شاهدت فی الطّریق سیّارتَین واقَفتیِن! 1( إّن الطاّلب کانوا مجّدیَن و نظّفوا صّفهم فَرحیَن! 

4( یعیش هؤالء الطّلبة و هم متوکّلون علی ربِّهم دامئاً! 3( تری الّشباب الّنشیطین فی مجتمعنا راجیَن الوصول إلی أهدافهم! 

78- عّین الحال:

2( کان معلّمی مرسوراً ألّن تالمیذه نجحوا فی اإلمتحانات! 1( شّجع املعلّمون تلمیذاً فاز فی اإلمتحانات! 

4( رأیت تلمیذاً ضاحکاً فی املدرسة فی االُسبوع املاضی! 3( سأل الطفل والده متعّجباً: ملاذا ماجلسَت عندی؟ 

79- عّین »الواو« تکون حالیة:

2( نادی قومه قائالً و اللِه بُعثُت لهدایتکم فاتّبعونی! 1( قمُت مع أصدقائی و زمالئی بتنظیف مدرستنا! 

4( هؤالء رجال یُحبّون أرستهم کثیراً و یُکرّمونها تکریامً! 3( ترک املدیر الجلسة و هو یتکلّم بجواّله بصوت مرتفع! 

80- عّین عبارة تُبّین حالة جمع سامل للمذکّر:

2( أقبل رؤساء الّشکات علی رشاءه و هم مشتاقون! 1( التاّمرین مل تکن سهلة و هی ذُکرت فی الکتاب! 

4( تََرک املتفرّجوَن امللعب محزونیَن لَِفشِل فریقهم! 3( وصل املسافراِن إلی موقف الحافالت متأّخَرین! 
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81- عّین ما فیه جملُة تُبیِّن حالة اسم معرفٍة:

2( إّن أولئک التّمیذات یجلسن فی القاعة صامتاٍت! 1( أعطی رئیس املؤّسسة عامالً جائزًة مثینًة! 

4( یُشاهد العاّمُل ُمهندسیَن یأتون إلیهم لإلرشاف علی عملهم! 3( یحصُد املُزارعون َمحاصیلهم و هم راُجون ببَیعها! 

82- عّین الحال:

2( مل یُکن الزّمیل عند ُمواجهتی َمرسوراً!1( أ ال تعلُم أّن اإلنسان ُخلق ُمکرّماً!

4( إّن الله أرَسل نبیّاً ُمرشداً لِقومنا الّضالّین!3( َجعل الله املُؤمنین ُمخلصین فی الّدنیا!

83- عیِّن الحال یختلف نوعها:

2( واجهُت صدیقی فی املسجد مرسوراً! 1( یا أیّها األولیاء علّموا أوالدکم و أنتم ُمشفقون علیهم! 

4( دخلت املعلّمة الصّف حاملة محفظتها! 3( کاَن الّناس یواصلون طریقهم إلی الحّق راغبین! 

84- عيِّ للفراغ كلمة مناسبة إليجاد أسلوب الحال: »هم يُواصلون أعاملهم يف ُمخَترب ........ !«

2( َصغیر1( ُمواَصلًة

4( شوقا3ً( دؤوبیَن

85- عّي الحال:

2( جاء رجل يريد أن يشرتي كّل البضائع!1( إنّه بدأ بالكالم و علم أّن الوقت اِنتهى!

4( بعث الله األنبياء املبُّشين لهداية الّناس!3( رأیت املعلّمنِي يف الغرفة جالسنِي عىل الكرايّس!

86- عّي الـ »واو« ليّست حالّية:

2( تُطالع فاطمة دروسها و تُساعد أُّمها يف طبخ الطّعام فَرِحة! 1( أالتَرون تلك الطّبيبة يف املستشّفى و هي ال تنام إاّل قليالً! 

4( َدَخل املعلّم الّصفَّ و هو يَبحث عن كتابه! 3( إّن الله يُحّب الّذين يُقيمون الّصالة و هم ُمخلصون! 

87- عّي ما فيه الحال:

2( هذا الرجل أصبح يف عباداته متواضعاً!1( ما قرأ الطالب دروسه ألنّها كانت صعبًة!

4( كانت رجل أيب تؤملة فال يستطيع أن يسري رسيعاً!3( نعلم أّن ترك الوطن و األرسة ليس سهالً لنا أبداً!

88- عّي عبارة تشري إىل حالة اإلسم عند حدوث الفعل:

1( »كانت الطّالبتان مجّدتني و تقرآن دروسهام«! 

2( »يُشّجع املتفرّجون الفرحون فريقهم الفائز يف مسابقة كرة املنضدة«!

3( »اشرتی رؤساء رشكات البناء هذه املاّدة و هم مشتاقون الستخدامها«!

4( »كان غرُضه من اخرتاع الّديناميت مساعدة اإلنسان يف مجال اإلعامر و البناء«!

89- أّي عبارة فيها كلمة »مسور« حاٌل:

2( كان جميع األطفال الّذين يلعبون يف ساحة املدينة مرسورين! 1( يُشّجع الطاّّلب زميلهم املرسور يف املسابقة الّرياضيّة! 

4( يُحّب جميع األطفال أن يلبسوا أجمل مالبسهم مرسورين يف أيّام العيد! 3( رأيُت جميع  األطفال و هم مرسورون بقدوم الّربيع و الّنوروز! 

90- يف أيُّ عبارة التوجد فيها الحال:

قاً يف أعامله.1( يستخدم القراُن مفاهيَم ُمختلفًة. 2( احرتم هذان الطالبان ُمعلَمهام ُمصدِّ

4( اشرتك الطاّلب يف الجلسة و هم يتحدثّون حوَل األدب3( عاَش التَّالميُذ بَعيديَن َعِن األصدقاء زمن االمتحانات.
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81- عّین ما فیه جملُة تُبیِّن حالة اسم معرفٍة:
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91- عّي اِلحال اسم فاعل ِمن غري ثالثی مجرد:

روس مرسورًة!1( يُنادي هذا الطِّفل أبوه جالًِسا! 2( ساَعَدُت أصدقايئ يف فَهِم الدُّ

!3( أرَشَد ُمَعلُِّمنا التَّالميَذ ُمحرتَماً! 4( علََّم جّدي القرآَن ُمشِفقاً َعىلَّ

92- عّي الحال ال تَصُف حالة الفاعل:

2( إذا أذنَب اإلنسان و هو يَضحُك َدخَل الّنار و هو يَبيك! 1( عىل سطح املاء عنَدما تَسُقط الَحشة َحيًّة تُبلَُع ِبرُسعة! 

4( قد عاَش املُتكاسل يف املجتمع خارِساً و بعيداً عن الخريات! 3( إنّها تُطلُِق القطرات من فمها إىل الهواء ُمتتاليًة مثل الّسهم! 

93- عّي ما فيه الحال:

2( خالل سفركم إىل العتبات املُقّدسة ُزرتم مكاناً أثريّاً! 1( مل يُكن املُتفرّجون مرسوريَن من نتيجة املباراة! 

4( من الّناس من لَيسوا فرحنَي مبا آتاهم الله و ال يشكرونه! 3( إيّن أّديُت فريضة الحج يف الّسنة املاضية ُمؤمنًة بالله! 

94- عيِّ صاحب الحال جمعاً ساملاً للمذكّر:

2( كان يُشاهد أعضاء األرسة برامج التلفاز فرحني! 1( يرَتك حّجاج بيت الله الحرام املطار باكني! 

4( أقبل مديرو رشكات البناء عىل رشاء الديناميت مشتاقین! 3( ساعدُت املساكني و هم يحتاجون إىل مساعديت! 

95- »شاهدُت املزارعي ..... بجمع املحاصيل«؛ عيِّ الخطأ يف صياغة الحال:

2( و هم مشغولیَن1( مشغولیَن

4( و هم يَشتغلون3( و هم مشغولوَن

96- عيِّ ما يُوجد فيه الحال:

2( إلهي ال تردَّين من بابك خائباً!1( أصبح نوبل بعد قراءة الصحيفة خائباً!

4( إّن املخرتع خائب ماّم يُنش عنه يف اإلعالم!3( ال تُكن خائباً بسبب فشلك هذا!

97- عیِّن ما ال یّبین هیئة اسٍم حین وقوع الفعل:

2( فعرفها رسول الله )ع( و خیّرها بین اإلقامة معّززًة أو العودة ساملًة! 1( بَْعد إنتهاء الحرب بَقیت شیامء أسیرًة بید املسلمین! 

4( یا ربّنا أبِق لنا محّمداً حتّی أراه نافعاً و أمرد! 3( کانت أّم شیامء ُمرضعًة لرسول الله )ع( ِمن طفولیّة بضع سنین! 

98- عّین إسم مفعول یُبّین الحالة:

عین! 2( کان الحارضون ینظرون إلی مباراة فریقهم ُمشجِّ 1( علیک أن تُکرم ُعلامء ُمحرتَمین یُحبّهم الّشعب! 

4( عندما شاهَد صدیقی السیّارة ُمعطلَّة إتصل ِباملُصلّح! 3( أال تّری معلَمتَنا تتکلّم أمام الطّالبات و هی َمحبوبة بینهَن! 

99- عّین ما لیس فیه الحال:

2( َمن َصلّی صالة اللّیل و هو شابٌّ مومن یُصبح محبوباً عند الله! 1( عزم هذا الخیّاط أن یکون ساهراً طول اللّیل لیخیط القمیصان کلّها! 

4( إشرتکنا فی مسابقات تالوة القرآن الکریم و حفظه متوکّلین علی الله! 3( عادت الرقیّة إلی البیت مستعجلًة ألَن األمطار أخذت تنزل! 

100- فی أیِّ األجوبة ماجاء الحال؟

2( قد یَذکُر األستاُذ تالمیَذه الُقَدماء و هو یَتَمنَّی لَهم التّوفیق! 1( کان الحارُس حزیناً ألنّه قد إمتَنَع َعن الّنوم! 

4( یبقی املُحسن حیّاً و إن نقَل إلی منازل األموات! ه ُمقتَدراً!  3( أقوی الّناس َمن َعفا َعدوَّ

101- ما هو الخطأ لِلفراغ إلیجاد اُسلوب الحال؟ »الُعاّمل املُجَتهدون یَشَتِغلوَن فی املصنَع ....................!«

2( و ُهم یَسعوَن فی عملهم1( و ُهم ُمجّدیَن

4( ُمبتَسمیَن3( فَرحیَن
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102- عّین ما لیس فیه الحال:

2( شاهدنا مباراة کرة القدم فرحین بنجاح فریقنا!1( تلونا اآلیات القرآنیّة املؤثّرة فی قلوبنا!

4( بعض األحیان یبکی اإلنسان و هو مرسور!3( نجلس فی صالة اإلمتحان صامتات!

103- عّین الحال جملًة:

2( إستشت والدیک فی أمورک و هذا الّنجاح نتیجة عملک! 1( أنت تکلّمت معی عن األخالق الحسنة فأنت صدیقی حّقاً! 

4( سمکة التّیالبیا تبلُع صغارها عند الخطر ثّم تخرجها بعد زواله! 3( یُکرم صدیقی معلّمنا و هو یمنح لنا ما عنده من العلم! 

104- َعیِّن الواو ال یّدل علی الحالة و الهیئة:

2( دخل املدیر فی صف التالمیذ و هم قاموا احرتاماً له!1( نظرت الطّالبات إلی درجاتهّن و هّن متحیّرات!

4( نتظاهر فی املدینة و نحن نُطالِب حقوقنا!3( استخدم والدی زمیلی و أخویه فی املصنع أمس!

105- عيِّ ما فيه الحال أكرث:

2( من أذنَب ضاحكاً دخل النار و هو باٍك!1( إّن الله يُخرج حيّاً من ميّت و ميّتاً من حّي!

4( من أخذ بيد املسكني كرياً أعطاه الله خرياً!3( عاش سعيداً من توكّل عىل الله يف حياته حّقاً!

106- َعیِّن »الواو« یُبّین اللهیئة و الحالة:

2( خرج الطّالُب املُشاغب ِمن صالة املتحان و هو َحزیُن جّداً! 1( احرتِموا ُمعلّمیُکم و آباءکُم و إن کُنتُم أمراء بالدکُم! 

4( هَو طالُب ذکیُّ یکتُب واجباته بدقّة و یُساعُد سائر زُمالئِه! 3( الّلهّم اجَعلنا ُمقیمی الّصالة و ُمساِعدی الفقراء املُستحّقین! 

107- َعیِّن الحال ُجملة:

2( هو شاّبٌ یُخدُم املَحرومیَن و یُساعُد الّضعفاء ُمحتاجین إلی الّنجدة! 1( ال نُجالُس مع األراذِل َو الَکّذابیَن عالِمیَن ِبأرضار املُجالسة معهم! 

4( مریم ُممرّضةٌ تَسهر لراحة املَرَضی و هی ُمشتاقةٌ إلی خدمة اآلَخریَن! 3( طالبٌ یُساعُد زَُمالءُه کَثیراً و یکتب واجباته بدقّة َمحبوبٌ بَیَننا جّداً! 

108- َعیِّن ما فیه الحال:

2( أمِس اشرتَکُت فی َحفلة کَبیرٍَة ما َحرض فیها أصدقائی األوفیاء! 1( الّشباب املؤمنوَن یَحفظون احرتام الّذین جاَهدوا فی َسبیل الله! 

4( اِستِش الُعلامَء املُجّدیَن فی أمورَِک حتّی تَذوق طَعَم الّنجاح! 3( انتََخبنا هدیًّة نفیسًة ُمشتاقیَن حتّی نُعطیها ألّمنا الحنونَة غداً! 

109- عّي الحال جملًة تدّل عىل املايض االستمراري:

2( دخل معلّمنا الصّف و نحُن ُمشاغبون! 1( يقرأ الطالب القرآن و يفّكر يف آياته! 

4( كان العاّمل مشغولني و هم يعملون بجّد! 3( جاء أخي مرسوراً و تَكلَّم معي عن نجاحه يف االمتحانات! 

110- عّي ما ليس فيه الحال:

2( ﴿أ يحسُب اإلنسان أن يرُتك ُسدًى﴾ 1( ﴿أقم وجهك للّدين َحنيفاً﴾ 

4( ﴿والّذين يجتنبون كَبائَر اإلثم و الَفواحش و إذا ما غِضبوا هم يَغفرون﴾ كاة و هم راكِعون﴾  3( ﴿... والّذين يُقيمون الّصالة و يُؤتون الزَّ

111- عّین ما فيه الحال جملًة:

2( من خاف الّناس من لسانه فهو من أهل الّنار.1( ولدی و بنتی مرسوران من نجاحهام.

4( املؤمن ينفق من أمواله و هو بحاجٍة إليها.3( ملاذا تتكاسل يف الدرس و ال تقرئه يف الغرفة؟
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2( أمِس اشرتَکُت فی َحفلة کَبیرٍَة ما َحرض فیها أصدقائی األوفیاء! 1( الّشباب املؤمنوَن یَحفظون احرتام الّذین جاَهدوا فی َسبیل الله! 

4( اِستِش الُعلامَء املُجّدیَن فی أمورَِک حتّی تَذوق طَعَم الّنجاح! 3( انتََخبنا هدیًّة نفیسًة ُمشتاقیَن حتّی نُعطیها ألّمنا الحنونَة غداً! 

109- عّي الحال جملًة تدّل عىل املايض االستمراري:

2( دخل معلّمنا الصّف و نحُن ُمشاغبون! 1( يقرأ الطالب القرآن و يفّكر يف آياته! 

4( كان العاّمل مشغولني و هم يعملون بجّد! 3( جاء أخي مرسوراً و تَكلَّم معي عن نجاحه يف االمتحانات! 

110- عّي ما ليس فيه الحال:

2( ﴿أ يحسُب اإلنسان أن يرُتك ُسدًى﴾ 1( ﴿أقم وجهك للّدين َحنيفاً﴾ 

4( ﴿والّذين يجتنبون كَبائَر اإلثم و الَفواحش و إذا ما غِضبوا هم يَغفرون﴾ كاة و هم راكِعون﴾  3( ﴿... والّذين يُقيمون الّصالة و يُؤتون الزَّ

111- عّین ما فيه الحال جملًة:

2( من خاف الّناس من لسانه فهو من أهل الّنار.1( ولدی و بنتی مرسوران من نجاحهام.

4( املؤمن ينفق من أمواله و هو بحاجٍة إليها.3( ملاذا تتكاسل يف الدرس و ال تقرئه يف الغرفة؟
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112- عيِّ عبارة فيها الحاُل أكرثُ:

1( املؤِمُن الحقيقَي َمن يَُصيّل خاشعاً و يؤيت الّزكاة!

2( تََخرَّجت بنتي من الجامعة ناِجَحًة فائقًة عىل مصاعِبها و هي متوكّلة عىل َربَها!

3( هذا العامل قاَم بإنشاء املَصانِع متواصالً يف عشين بلداً و أصبََح متميّزاً يف العامل عىل َمَر الّسنوات!

4( صار الجَو بارداً فاخَذُروا ِمَن الخروج ِمَن البيت و أنتم لَستُم مجّهزين باملالبس املناسبة!

113- عّي ما فيه »حال«:

2( تخّرج صادٌق من الجامعة و أختى بعده. َم الكاتبون و هم يكتبون لثقافة الناس.  1( تقدَّ

4( من يعمل عمالً صالحاً فله أجٌر كثرٌي من جانب الله. 3( يف املنظَّمة شاهدت موظّفني اليعملون جيّداً. 

114- عّي »واو« الحالية:

2( عاَملُت أنا و أنت صديَقنا جيّداً فلامذا تَركنا ُمنزِعجاً! 1( إمّنا املؤمنون توكّلوا عىل الله و تحلّوا بالّسكينة! 

4( الطّالبان ال يُشاغبا و هام يَعلامن أّن املعلّم يرى سلوكهام! 3( تَنصحني املديرة و تقول غاضبًة: ال تُكرِّري عملك هذا! 

115- عّي »سعيداً« يكون حاالً:

2( من يَِعش متوكِّالً عىل ربّه يُكن َعبداً سعيداً يف حياته! 1( نسأل الله أن يجَعل اليوم سعيداً و كثرَي الربكات! 

4( رأيُت أمِس سعيداً مع أُّمه يَخرجان من متجر يف الّسوق! 3( كان أيب يَنرص املحرومني حوله و يعيش سعيداً بينهم! 

116- عّي ما ليس فيه الحال:

2( اللُّهمَّ اجَعلني َشكوراً َو اجَعلني يف َعيني َصغرياً! 1( ﴿ُهَو الَّذي َخلََق لَُكم ما يف األرِض َجميعاً﴾ 

4( شاهدُت تلميذايت و هنَّ مبتسامٌت لنجاحهّن يف االمتحانات! 3( اُكتُب مفرَد األسامِء التّاليَِة، ُمستَعيناً مِبُعَجِم الّدرِس! 

117- عّي الحال:

2( اشرتيُت األسامك حيّة يف سوق مدينتنا!1( جبل دماوند يف إيران يكوُن مرتفعاً!

4( َمنحنا معلّمنا فرحاً يف الحّصة املاضية!3( رأيُت صيادين ضاحكني يف األسبوع املايض!

118- عيِّ ما ليس فيه الحال:

٢( سأل عارٌف والده متعّجباً!: يا أيب لَِم تبيك؟! ١( جلس أعضاء األرسة أمام التّلفاز و ُهم يشاهدوَن الحّجاج يف املطار! 

٤( تجتهد الطّالبة يف أداء واجباتها راضيًة و تُساعد اُّمها! ٣( أتذكّر جبل الّنور الّذي كان الّنبّي يتعبّد يف غار حراء الواقع يف قّمته! 

119- عيِّ الصحيح إليجاد أسلوب الحال: »رأيُت يف املَزارع ............. ، ............. بغرس األشجار!«

2( املُزارعنَي - و هم مشغولیَن1( ُمزارعیَن - مشغولنَي

4( املزارعیَن - و هم مشغولوَن3( املزارعنَي - هم مشغولوَن

120- عيِّ الحال جملًة:

2( فّر املشكوَن خائفني من ساحة الحرب!1( جاء طالٌب إىل املدرسة يضحُك!

4( إستمعنا إىل القرآن و نحن خاشعاِن!3( يقرأ الطّالُب القرآَن و یبکی!
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پاسخنامة تشریحی درس دوم  پایة دوازدهم 

1. گزینه3 پاسخ صحیح است: و هم یتکلّمون  جمله حالیه

2. گزینه 1 پاسخ صحیح است: و یَکتَبون  واو حالیه نیست

3. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و هی تتساقط  جمله حالیه )حال(

4. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مظلومیَن: حال و جمع مذکر سامل

5. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و هی ماشیة  واو حالیه

6. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قادراً: خرب لیس و منصوب  حال نیست

ِف متُکاِسالً: تنبلی را در کالس نیافتم  متُکاِسالً مفعول است نه حال 7. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ما وجدُت فی الصَّ

8. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و نحُن نَستمُع  جمله حالیه )حال(

9. گزینه 2 پاسخ صحیح است: و أنَت ُمصاٌب  جمله حالیه

10. گزینه3 پاسخ صحیح است: با توجه به ترجمه و قواعد گزینه3 برای ایجاد حال مناسب است.  ترجمه گزینه3: فاطمه در گوشه ای از اتاقش نگران نشست.

11. گزینه3 پاسخ صحیح است: و هی قلقة  جمله حالیه )حال(

12. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و نحن باکیات  جمله حالیه  حال در سایر گزینه ها: مکرّبتین، حاصلیَن، شاکرات: حال مفرد هستند

13. گزینه3 پاسخ صحیح است: و ال یستمُع  جمله حالیه نیست

14. گزینه3 پاسخ صحیح است: ُمتتالیًة: حال مفرد )به کلمه قَطَرات( بر می گردد.

15. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُمخلصاً: حال مفرد

16. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مرسورین: خرب یُصبح و منصوب  حال نیست

17. گزینه 2 پاسخ صحیح است: راضیاً قانعاً: حال مفرد

18. گزینه 2 پاسخ صحیح است: حال باید مشتق )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم  تفعیل، اسم مبالغه( باشد نه مصدر   گزینه 1،3، 4 مصدر هستند و گزینه 2 اسم فاعل 

هست.

19. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و ُهنَّ جالساٌت  جملیه حالیه )حال(

20. گزینه 4 پاسخ صحیح است: فرحیَن: حال مفرد )فرحیَن به املُتفرِّجون( بر می گردد.

21. گزینه 1 پاسخ صحیح است: و هم راجعون  جمله حالیه

22. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ضالّین: حال مفرد )ضالّین به الناس( بر می گردد. 

23. گزینه 4 پاسخ صحیح است: حزینًة: خرب تکون و منصوب  حال نیست

24. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و أنتم األعلون  جمله حالیه )األعلون: خرب و اسم تفضیل(

25. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و أنتم األعلون  جمله حالیه

26. گزینه 2 پاسخ صحیح است: بارداً: خرب صار و منصوب  حال نیست
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پاسخنامة تشریحی درس دوم  پایة دوازدهم 

1. گزینه3 پاسخ صحیح است: و هم یتکلّمون  جمله حالیه

2. گزینه 1 پاسخ صحیح است: و یَکتَبون  واو حالیه نیست

3. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و هی تتساقط  جمله حالیه )حال(

4. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مظلومیَن: حال و جمع مذکر سامل

5. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و هی ماشیة  واو حالیه

6. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قادراً: خرب لیس و منصوب  حال نیست

ِف متُکاِسالً: تنبلی را در کالس نیافتم  متُکاِسالً مفعول است نه حال 7. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ما وجدُت فی الصَّ

8. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و نحُن نَستمُع  جمله حالیه )حال(

9. گزینه 2 پاسخ صحیح است: و أنَت ُمصاٌب  جمله حالیه

10. گزینه3 پاسخ صحیح است: با توجه به ترجمه و قواعد گزینه3 برای ایجاد حال مناسب است.  ترجمه گزینه3: فاطمه در گوشه ای از اتاقش نگران نشست.

11. گزینه3 پاسخ صحیح است: و هی قلقة  جمله حالیه )حال(

12. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و نحن باکیات  جمله حالیه  حال در سایر گزینه ها: مکرّبتین، حاصلیَن، شاکرات: حال مفرد هستند

13. گزینه3 پاسخ صحیح است: و ال یستمُع  جمله حالیه نیست

14. گزینه3 پاسخ صحیح است: ُمتتالیًة: حال مفرد )به کلمه قَطَرات( بر می گردد.

15. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُمخلصاً: حال مفرد

16. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مرسورین: خرب یُصبح و منصوب  حال نیست

17. گزینه 2 پاسخ صحیح است: راضیاً قانعاً: حال مفرد

18. گزینه 2 پاسخ صحیح است: حال باید مشتق )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم  تفعیل، اسم مبالغه( باشد نه مصدر   گزینه 1،3، 4 مصدر هستند و گزینه 2 اسم فاعل 

هست.

19. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و ُهنَّ جالساٌت  جملیه حالیه )حال(

20. گزینه 4 پاسخ صحیح است: فرحیَن: حال مفرد )فرحیَن به املُتفرِّجون( بر می گردد.

21. گزینه 1 پاسخ صحیح است: و هم راجعون  جمله حالیه

22. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ضالّین: حال مفرد )ضالّین به الناس( بر می گردد. 

23. گزینه 4 پاسخ صحیح است: حزینًة: خرب تکون و منصوب  حال نیست

24. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و أنتم األعلون  جمله حالیه )األعلون: خرب و اسم تفضیل(

25. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و أنتم األعلون  جمله حالیه

26. گزینه 2 پاسخ صحیح است: بارداً: خرب صار و منصوب  حال نیست
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27. گزینه 4 پاسخ صحیح است: قلیلة: خرب کانت و منصوب   حال نیست

28. گزینه 2 پاسخ صحیح است: و أنت ظاملٌ: در حالی که ستمکاری  جمله حالیه و تنها در گزینه 2 به صورت جمله حالیه ترجمه شده است.

29. گزینه 2 پاسخ صحیح است: و هی تحمل  جمله حالیه )حال(

30. گزینه 2 پاسخ صحیح است: و هم یَرجعون  جمله حالیه )حال(  نکته: شاهدُت )ماضی( + یَرجعون )مضارع(  ماضی استمراری

31. گزینه 2 پاسخ صحیح است: و َجرَّ  بعد )واو( فعل آمده پس واو حالیه نیست

32. گزینه3 پاسخ صحیح است: و أنتم مل تخرجوا  جمله حالیه )حال(

33. گزینه3 پاسخ صحیح است: باِحثون  باحثین  نکته: حال مفرد منصوب است و هرگز به صورت مرفوع  منی آید.

34. گزینه 2 پاسخ صحیح است: حزیناً: حال مفرد

35. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و هی تَتساقط  جمله حالیه  در سایر گزینه ها: ُمذنباً، منتِظرًة، حامیًة حال مفرد هستند.

36. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُمکرّبین: حال مفرد و به املُقاتلون »فاعل« بر می گردد.

37. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ثقیلة: حال مفرد و به البضائع »مفعول« بر می گردد.

38. گزینه3 پاسخ صحیح است: دؤوباً حال مفرد و به کلمه ای بر میگردد که معرفه باشد نه نکره   تلمیُذ نکره است.

39. گزینه3 پاسخ صحیح است: و هی تحمل  جمله حالیه

40. گزینه 1 پاسخ صحیح است: وحیداً: خرب أصبح و منصوب  حال نیست

41. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و هام فرحان  جمله حالیه )هام: مبتدا و مرفوع – فرحان: خرب و مرفوع(

42. گزینه 1 پاسخ صحیح است: حال در سایر گزینه ها: گزینه 2- و أنتم األعلون     گزینه3- محزونین    گزینه 4- و هام کانا َمرسوَرین

43. گزینه 1 پاسخ صحیح است: و أنت معترب  جمله حالیه  مطمئناً، راجیاً، مرحاً )حال مفرد( هستند

44. گزینه3 پاسخ صحیح است: مرتّدداً: حال مفرد و مرجع آن مشرتی )مفعول( می باشد.

45. گزینه 4 پاسخ صحیح است: َو هم َدؤوبوَن  جمله حالیه )هم: مبتدا و مرفوع      َدؤوبوَن: خرب و مرفوع(

46. گزینه 2 پاسخ صحیح است: و هو ینادی  جمله حالیه )حال(

47. گزینه3 پاسخ صحیح است: متشابهًة: حال مفرد و به ضمیر )»ها«: مفعول( بر می گردد یا حالت آن را بیان می کند.

48. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و هو مرتّدد  جمله حالیه   حزیناً، مقتدریَن، مضطربین: حال مفرد سایر گزینه ها هستند.

49. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مجداً: حال مفرد و به )مدیر( بر می گردد یا حالت آن را بیان می کند.

50. گزینه 1 پاسخ صحیح است: حنیفاً: حال مفرد و به )الرجل( بر میگردد یا حالت آن را بیان می کند.

51. گزینه 1 پاسخ صحیح است: و هو محسن  جمله حالیه

52. گزینه 1 پاسخ صحیح است: طالباً نکره است و حال به اسمی بر میگردد یا حالت آن را بیان می کند که معرفه باشد.

53. گزینه 2 پاسخ صحیح است: متتالیة: حال مفرد و اسم فاعل از ثالثی مزید

54. گزینه3 پاسخ صحیح است: شاکراً: حال مفرد و حالت ضمیر )»ی« مفعول( را بیان می کند. 
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55. گزینه 4 پاسخ صحیح است: راجیاً: حال مفرد

56. گزینه 4 پاسخ صحیح است: محزونین  محزونًة  تذهبیَن مفرد مذکر مخاطب است و حال نیز باید مفرد مؤنث باشد.

57. گزینه 1 پاسخ صحیح است: صحیحاً: خرب لیس و منصوب  حال نیست

58. گزینه3 پاسخ صحیح است: و هم فی غفلة  جمله حالیه

59. گزینه 2 پاسخ صحیح است: متقین و متوکلین: صفت َسَکنة و حال نیستند

60. گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- جاهلین )حال مفرد(     2- و هم ُمشکون )جمله حالیه(

61. گزینه3 پاسخ صحیح است: باکیًة: خرب کانت و منصوب  حال نیست

62. گزینه3 پاسخ صحیح است: والدای )والدانی(: مثنی و مذکر و حال آن نیز باید مثنی و مذکر )مشتاقیِن( باشد.

63. گزینه3 پاسخ صحیح است: ُمطیعیَن: حال و اسم فاعل از فعل ثالثی مزید

64. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُمعرَتفاً: حال مفرد و اسم فاعل از فعل ثالثی مزید

65. گزینه 1 پاسخ صحیح است: و هو یجنی األمثار  جمله حالیه

66. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مخوفاً: خرب لیس و منصوب  حال نیست

ًَة: حال مفرد 67. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُمَکرسَّ

68. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مفیدة: حال مفرد و به کلمه الُکتُب )مفعول( بر می گردد یا حالت آن را بیان می کند.

69. گزینه 4 پاسخ صحیح است: فظّاً: خرب کاَن و منصوب  حال نیست

70. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُمنادیاً: مفعول فعل َسمعنا  حال نیست

71. گزینه 4 پاسخ صحیح است: منتظرین: حال مفرد   )و هم یستعجلون ، و هم راجون ، هی موهبة( جمله حالیه سایر گزینه ها هستند.

72. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُعّشاً: مفعول فعل تُخرّب  حال نیست

73. گزینه 1 پاسخ صحیح است: خارِساً: حال مفرد

74. گزینه3 پاسخ صحیح است: و أنا راضیاً  و أنا راضٌی )أنا: مبتدا و مرفوع – راضی: خرب و مرفوع(

75. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ساقطة: حال مفرد و به کلمه الطّائرة )معرفه( بر می گردد- غارقة حال و به کلمه الّسفینة بر میگردد.

76. گزینه3 پاسخ صحیح است: و نحن صامتات  جمله حالیه )حال(

77. گزینه 2 پاسخ صحیح است: واقفاً: خرب کنت و منصوب  - واقَفتین: صفت سیّارتَین  هر دو حال نیستند

78. گزینه3 پاسخ صحیح است: متعّجباً: حال مفرد

79. گزینه 3پاسخ صحیح است: و هو یتکلّم  جمله حالیه )حال(

80. گزینه 4 پاسخ صحیح است: محزونیَن: حال مفرد و به کلمه املتفرّجون )معرفه و جمع مذکر سامل ( بر می گردد.

81. گزینه3 پاسخ صحیح است: و هم راُجون  جمله حالیه )حالت املُزارعون )معرفه( را بیان می کند(

82. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُمکرّماً: حال مفرد
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83. گزینه 1 پاسخ صحیح است: و أنتم ُمشفقون  جمله حالیه   مرسوراً، راغبین، حاملة حال مفرد سایر گزینه ها هستند.

84. گزینه3 پاسخ صحیح است: » هم « به معنی آن ها و جمع است و حال آن باید نیز جمع )دؤوبیَن( باشد.

85. گزینه3 پاسخ صحیح است: جالسیِن: حال مفرد

86. گزینه 2 پاسخ صحیح است: و تُساعد  جمله حالیه ای نیست

87. گزینه 4 پاسخ صحیح است: رسیعاً: حال مفرد

88. گزینه3 پاسخ صحیح است: و هم مشتاقون  جمله حالیه )حالت )رؤساء( را بیان می کند.(

89. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مرسورین: حال مفرد )حالت األطفال را بیان می کند.(

90. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ُمختلفة: صفت مفاهیم  حال نیست

91. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ُمشِفقاً: حال مفرد و اسم فاعل از ثالثی مزید باب إفعال

92. گزینه3 پاسخ صحیح است: ُمتتالیًة: حال مفرد )حالت القطرات )مفعول( را بیان می کند.(

93. گزینه3 پاسخ صحیح است: ُمؤمنًة: حال مفرد

94. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مشتاقین: حال )حالت مدیرون »جمع مذکر سامل« را بیان می کند(

95. گزینه 2 پاسخ صحیح است: و هم مشغولیَن  و هم مشغولون )هم: مبتدا و مرفوع – مشغولون: خرب و مرفوع(

96. گزینه 2 پاسخ صحیح است: خائباً: حال مفرد

97. گزینه3 پاسخ صحیح است: صورت سؤال از ما گزینه ای را می خواهد که حال در آن نباشد:  ُمرضعًة : خرب کأنت و منصوب

98. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ُمعطلَّة: حال مفرد و اسم مفعول از ثالثی مزید

99. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ساهراً: خرب یکون و منصوب

100. گزینه 1 پاسخ صحیح است: حزیناً: خرب کان و منصوب

101. گزینه 1 پاسخ صحیح است: و ُهم ُمجّدیَن  و ُهم  ُمجّدوَن )ُهم: مبتدا و مرفوع – ُمجّدوَن: خرب و مرفوع(

102. گزینه 1 پاسخ صحیح است: املؤثّرة: صفت اآلیات  حال نیست

103. گزینه3 پاسخ صحیح است: و هو یمنح  جمله حالیه

104. گزینه3 پاسخ صحیح است: و أخویه: واو عطف  جمله حالیه نیست

105. گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- ضاحکاً     2- و هو باٍک

106. گزینه 2 پاسخ صحیح است: و هو َحزیُن  جمله حالیه

107. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و هی ُمشتاقة  جمله حالیه

108. گزینه3 پاسخ صحیح است: ُمشتاقیَن: حال مفرد

109. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و هم یعملون  جمله حالیه  کان + یعملون )مضارع(  ماضی استمراری

110. گزینه 4 پاسخ صحیح است: هم یَغفرون: مبتدا و خرب  چون بدون )واو (آمده پس جمله حالیه نیست.
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111. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و هو بحاجٍة  جمله حالیه

112. گزینه 2 پاسخ صحیح است: 1- ناِجَحًة    2- فائقًة   3- و هی متوکّلة

113. گزینه 1 پاسخ صحیح است: و هم یکتبون  جمله حالیه )حال(

114. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و هام یَعلامن  جمله حالیه

115. گزینه3 پاسخ صحیح است: سعیداً: حال مفرد

116. گزینه 2 پاسخ صحیح است: َشکوراً، َصغیراً: هر دو مفعول هستند  حال نیستند

117. گزینه 2 پاسخ صحیح است: حیّة: حال مفرد

118. گزینه3 پاسخ صحیح است: حال در سایر گزینه ها:  گزینه 1- و ُهم یشاهدون   گزینه 2- متعّجباً   گزینه 4- راضیًة

119. گزینه 4 پاسخ صحیح است: املزارعیَن: مفعول فعل رأیُت و منصوب    و هم مشغولوَن: جمله حالیه

120. گزینه 4 پاسخ صحیح است: و نحن خاشعاِن  جمله حالیه
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درس سوم

1- عّي ما فيه » الحص«:

2( ما صعدنا إىل الجبال املرتفعة إاّل األقوياء مّنا! 1( مل نشاهد األفالم من التلفاز إاّل ما يُفيدنا منها! 

4( مل تبلع األسامُك صغارَها يف هذا الفلم إاّل سمكة واحدة! 3( ما أتذكّر من أيّام طفولتي إاّل قصص أيب الجميلة! 

2- َعّین ما فیه »الحص«:

2( ال یَحُصُل علی التَّقّدِم أحٌد إاّل َمن یَجتهُد کثیراً! 1( ال نُشاِهُد األفالَم ِمَن التّلفاِز إاّل ما یُفیُدنا ِمنها! 

بح طالٌِب إاّل َصدیقی العزیَز! 4( مانَجَح فی هذا اإلمتحاِن الصَّ راَسِة إاّل نَصائَح ُمعلّمینا القیّمًة!  3( ال نَتذکُّر ِمن أیّاِم الدَّ

3- عّي ما ليس فيه » الحص«:

2( ما أقام الوجة للّدين حنيفاً إاّل من ال يكونّن من املشكني! ون!  1( ال يُبنيِّ الرصاَط املستقيم و الّدين الحّق إاّل الرّسل املبشِّ

4( ال يَتعلّم الدرس أحد إاّل الّذي كان من املستمعني! 3( ما حمل الفأَس لكرس األصنام إاّل من اطأمّن بعمله! 

4- يف أي عبارة ال تجد الحص؟

2( ال تُعارشوا يف حياتكم أيّها األصدقاء إاّل العقالء! 1( كان العاّمل قد جلبوا ما يساعدهم يف الّسفر إاّل هذه الوسيلة! 

4( مل يطرح الوالد عىل أوالده إاّل املسألة الّرياضيّة! 3( مل يأِت إىل هذه الحديقة إاّل هذا الطّفل! 

5- عّین املُستثنی منه محذوفاً:

2( ال یُساِعُدنی أحًد فی البیِت إاّل أخی األکرَب! لُنا الله إاّل ما لنا طاقٌة ِبِه!  1( ال یُحمَّ

4( کاُن التَّالمیُذ یَلعبوَن فی ساحِة املدرسِة إاّل َمن فی رِجلِه ألّم!   ! 3( طالباتی فی املدرسِة کلُّهنَّ ُمجتِهداٌت إاّل واِحدًة ِمنُهنَّ

6- عّي املستثنى منه محذوفاً :

2( ما تَعلَّمنا درَس اللّغة العربيّة إاّل مفرداتها! 1( لن يَنال أحٌد العزة و املجد إاّل الصالحنَي! 

4( ال ينجُح التالمیُذ يف اإلمتحان إاّل املجتهديَن! 3( مل يُشّجع املدير يف املراسيم إاّل الّناجحنَي! 

7- عّي املستثنى منه محذوفاً ) عّین ادات حص (

2( وهب ألبسته فقرياً قد مّر بداره إاّل واحداً منها! 1( ما أنفقت جّديت طول حياتها إاّل ما يف يدها! 

4( ما سمعت خرباً من التلفاز إاّل األخبار االقتصاديّة! 3( اعتمد الّناس عىل نفوسهم يف الدنيا إاّل الخائفني منها! 

8- يف أّي عبارة تجد أسلوب الحص؟ :

2( أرى أشجار هذه الحديقة إاّل أوراقها الخرضاء! 1( ما رأيته منك مل يكن ما كنت أتوقّعه! 

4( قرأُت الرّساالت و املجاّلت إاّل مجلّتني اثنتني! 3( يُحسُّ الّشعُب أّن حاكمهم ال يعمل إاّل األعامل الحسنة! 

9- عّي ادات حص :

2( ال يتقّدم الّناس يف هذه الّدنيا إاّل املجّدين! 1( مل ينجح أحد يف االمتحان إاّل الّساعني! 

4( مل يغرس األشجار املثمرة إاّل هذا الفاّلح الّنشيط! 3( ال يستعني الّناس يف املصائب بالصرّب إاّل بعضهم! 

10- عّي ما ال نجد فيه الحص:

2( قرأت املجاّلت و الرّساالت إاّل مجلّتني! 1( مل يبق لنا إاّل القيام بوظائفنا! 

4( مل تكن هذه املسألة إاّل رّساً مخفيّاً! 3( ليَس ناجحاً يف دروسه إاّل املجّد! 



قواعد

705

درس سوم

1- عّي ما فيه » الحص«:
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4( مل تكن هذه املسألة إاّل رّساً مخفيّاً! 3( ليَس ناجحاً يف دروسه إاّل املجّد! 
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11- عّي املستثنى منه محذوفاً :

2( ال يُسَمُع صوٌت يف الّصف إاّل كالم املعلّم! 1( مل يُساعدين يف املشاكل إاّل صديقي! 

4( ليس لكم عمٌل إاّل أداء واجباتكم الدراسية! 3( ال يحفُظ التالميُذ ُسوَراً إاّل إثنتني منها! 

12- عّي ما ليس من  االستثناء :

2( ما نال مناه ااّل من ترک الحرص! 1( ال يقنص صيداً ااّل املبادرون مع الفجر! 

4( ما أرجوه ااّل تتّبع هذا املنهج! 3( ال يغتنم قدر صفو املاء ااّل الظآّمن! 

13- يف أي عبارة ماجاء أسلوب الحص؟ :

2( ال يعرف املعلّم تالميذه إاّل بعد امتحان صعب! 1( علينا أن ال نقبُل يف الّصف إاّل كالم املعلّم! 

ْب من أعاميل يف املدرسة أحٌد إاّل املديَر! 4( مل يتعجَّ 3( ما بقي يف البيت إاّل من كان مريضاً بشدٍة! 

14- عي املستثنى منه محذوفاً :

2( ال يجد اإلنسان يف خلقه هذا العامل إاّل الحكمة! 1(أعطى املحسن طعامه إىل الفقري إاّل قليالً منه! 

4( يبدأ أفراد هذه األرسة عملهم صباح الباكر إاّل اثنني منهم! 3( نجح التاّلميذ يف دروسهم إاّل الّذين مل يدرسوا جيّداً! 

15- عي العبارة التي ماجاء فيها أسلوب الحص:

2( ال يفشُل يف االمتحان أحٌد إاّل التلميذ املتكاسل! 1( ما تَعلََّم التالميُذ يف مدرستنا إاّل العربيّة! 

4( ال يُساعدين يف الظّروف القاسية إاّل أيب الحنوُن! 3( ما أنفقُت أموايل إاّل بعد الحوادث املرّة! 

16- يف أي عبارة ماجاء أسلوب الحص؟ :

2( مل ترُتجْم من هذا التي الجميل إاّل عبارة قصرية! 1( ال يساعُد اآلخريَن إاّل من آمن بالله! 

4( هذا الّدرس صعٌب ال يفهمه إاّل التاّلميُذ املجّدون! 3( ما وصَف الطبيُب يل شيئاً إاّل حبوباً ُمسكِّنة! 

17- عّي املستثنى منه محذوفاً :

2( نشعر بأّن الّناس يعانون الكسل إاّل قليال منهم! 1( مل يركب املسافرون يف السيّارة إاّل اثنني منهم! 

4( لن يفوز الطاّلب يف دروسهم إاّل املجتهدين منهم! 3( مل أُشاهد يف الضيافة إاّل ضيفني کريني من أقوامنا! 

18-  عّي عبارة مل يحذف فيها املستثنى منه:

2( ال ينال املجَد و العزَة إاّل املجتهدوَن يف أعاملهم! 1( ملّا وصلُت إىل بيتي ما شاهدُت هناك إاّل بنتي! 

4( مل يشارْك يف جلسة اآلباِء و األّمهاِت إاّل عشون شخصاً! 3( ما حرض أصدقايئ يف حفلة ميالدي إاّل ثالثًة منهم! 

19- عي ما ليس أسلوب الحص:

2( ال يدافع عن العدالة إاّل العارف بقيمتها! 1( مل اشاهد يف مدرستنا إاّل معلمي املدرسة! 

4( األفضُل لالنسان أاّل يتكئ يف أموره عىل أحد! 3( ما نشت هذا األسبوع إاّل مجلّتان اثنتان! 

20- عّي املستثنى منه محذوفاً :

2( اليثور ضّد الظلم و الظاملني يف العامل إاّل املؤمنون!  1( ماكان املدير قد قبل جميع املوظفني إاّل واحدا منهم! 

4( ما راقبت األّم أعامل أوالدها اليوم إاّل لعبهم الكثري! 3( مل يتأّمل أغلب الناس حول خلقتهم إاّل العقالء منهم! 
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21- مّیز » إاّل « للحص:

2( ملّا دخلت الطّالبات ما كان بأيديهّن إاّل كتاب العربيّة! 1(  قَبَّلَت أوالد الّصغار إاّل ذلک الطّفل! 

4( اليوم ليس يل عمٌل إاّل قرائة كتبي املحبوبة! 3( ال يَكفر بآيات الله أحد إاّل الفاسقنَي! 

22- عي العبارة التي يحذف فيها املستثنى منه: 

2( ما كان الّضيوف من زمالئک إاّل اثنني منهم! َت أصواُت الكلامت الفارسيّة إاّل معدودًة منها!  1( ما تََغريَّ

4( ال يلُك الّناس أمام وسايس الّشيطان إاّل التّقوى! 3( ليست للتاّلميذ غايٌة إاّل النجاح يف اإلمتحان! 

23- يف أّي عبارة ليس أسلوب الحص؟ 

2( ما رأیُت إاّل جميالً! بل والده إاّل ابَنه!  1( مل يُقِّ

4( لن أقوَل إاّل الحّق! نيا شيئاً إاّل الغروَر!  3( ليس متاع حياة الدُّ

24- َعّین املُستثنی ِمنه لیس نکرة:

2( ال یَطلُُب املعلّموَن ِمَن التاّلمیِذ شیئاً إاّل اإلجتهاَد! 1( یَزور الّسیّاُح َمُدناً تاریخیّة إاّل إصفهاَن! 

4( ما َحرَض األصدقاُء فی َحفلَة إنعقَدت فی بیِتنا إاّل أربعًة ِمنهم! 3( ال یَدُعو املُؤمنوَن أحداً فی الحیاِة إاّل ربَّ العاملیَن!  

25- عّین »من« محصوراً:

2( الیتقّدم الناس فی هذه الّدنیا إاّل من یجتهد جّداً! 1( لن ینال أحد املجد و النجاح إاّل من یحسن و یصلح!  

4( ما حرض أصدقائی فی حفلة نهایة الّسنة إاّل من یحبّه کثیراً! 3( مل یستسلم للشیطان إاّل من یعتمد بنفسه فقط! 

26- عّي املستثنى يختلف:

2( ال يُحّملُنا الله شيئاً إاّل ما لنا طاقة به! 1( ال تَتساقط من أعيننا إاّل دموع الفرح! 

4( ذكريايت من أيّام سفري كلّها جميلة إاّل واحدة منها! 3( كان الّناس يشون برسعة إاّل من يف رجله أمل! 

27- عّین املستثنی منه محذوفاً:

٢( لیس أولیاء الله من مخلوقاته إاّل الّصادقون! ١( وقف الجنود کلّهم أمام القائد إاّل واحداً منهم!  

٤( أعطیُت الفقیر کّل دراهمی إاّل درهمین إثنین! ٣( ما رجعت التّلمیذات إلی املنزل إاّل إثنین!  

28- عّي املستثني منه محذوفاً:

2( مل يخلق اللُه يف الطبيعة إاّل كّل ما مفيد لجميع الكائنات! 1( ال يُنیر عقَل اإلنسان يف حياته يشٌء إاّل العلوم النافعة! 

4( ال يُحافظ أكرث الّناس عىل صّحتهم يف الحياة إاّل قليالً منهم! 3( ال تقتدي بأحد ليكون لنا أسوة مناسبة إاّل باإلنسان الكامل! 

29- عّي املستثنی محصوراً:

ْ يف أداء التّكاليف أحٌد إاّل صدیقی املريَض! ٢( مل يَُقرصَّ ١( لیس هدفُنا من اإلنفاق يف الحياة شيئاً إاّل کَسَب الثّواب 

٤( كّل يشء يف هذا العالَم ُيكُن اسرتجاعه إاّل الُفرَصَة! ٣( ال يقوُل املؤمنوَن املخلصوَن يف َحياتِهم إاّل الّصدَق! 

30- عّین املستثنی منه ليس محذوفاً:

2( لن يصل إىل آماله إاّل من يجتهد يف تحقيقها! 1( تخرّجت الطالبات بنجاح إاّل من تكاسلت يف دراستها! 

4( يف هذه املسابقات مل يُشارك إاّل خمسة من أعضاء الفريق! 3( ما الجهاد إاّل باب من أبواب الجّنة فتحه الله لخاّصة أوليائه! 



قواعد

707
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31- عّین ما فيه الحص: 

2( مل يُشّجعني عىل مواصلة الدراسة أحد إاّل والديت! 1( قد استفدُت من جميع األلوان يف هذا الرسم إاّل البنفسجّي! 

4( فتّش الشطّي الحقائب إاّل ما كان معي! 3( ال تُضيّعوا العمر فليس أمامكم إاّل وقت قصري! 
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٢( بنی املهندسوَن ُغرفاً متعّددة يف هذه املَدرسة إاّل مخزناً للُکتب! ١( وجدُت مصادر جمیع الکتب يف املکتبة إاّل مصدر هذا الکتاب! 

٤( وصلنا إلی املطار متأّخرین ألّن الشارع کانت مزدحمة إاّل الّشارع األخیر! ٣( سافر السیّاُح إلی کّل مناطق يف البالد األخری إاّل منطقة يف الّشق! 

33- عین ما لیس فیه مفهوم الحص :

٢( ال یسرت الّناُس إاّل ما یخافون من عواقب جهره! ١( ال نأخذ إلی موقف التّصلیح إاّل الّسیارَة املعطّلة! 

٤( مل تکن الّسالمة إاّل بالّذهن الّسلیم! ٣( یتناول املریض أنواع الفواکه إاّل التّفاَح! 

34- عّي ما فيه الحص:

٢( ما نال هذا الشاعُر الجوائَز بعد إنشاده إاّل جائزة مثينة! ١( ال يقدر أحٌد صعود الجبل املرتفع إاّل اإلنسان القوّي! 

٤( ال نشرتي الفاكهة اليوم إاّل نوعاً واحداً منها و هو التّّفاح! ٣( ال تُنَقُل إىل موقف تصليح السيارات إاّل سيّارة معطّلة! 

35- عّي ما فيه الحص ) يف املعنی(: 

٢( ال تأكُل البوماُت يف املزرعة غذاًء إاّل الفرئان! ١( ال يُحسُن إلينا أحٌد ااّل الّذي يُحَسُن إليه! 

عوبة! ٤( ال يرى املتشائُم شيئاً يف كّل فرصة إاّل الصُّ ٣( ال تُسبُّب األمطاُر الحمضيُّة إاّل التلوُّث يف الهواء! 

36- عّي ما ليس فيه الحص: 

ل الهدف! ٢( ال يُعجبني أحٌد إاّل املهاجم الّذي يُسجِّ ١( ال تزيد التجارب يف الحياة إاّل معرفتنا باألمور! 

٤( ال تَبلَع سمكة الّسهم إاّل الحشة الّتي تَسقط عىل سطح املاء! ٣( ال يَستطيع صعوَد هذا الجبل املرتفع إاّل األشخاص األقوياء! 

37- عّین ما لیس فیه اسلوب الحص أو اإلختصاص:

٢( لیس املجدُّ فی دروسه إاّل ناجحاً! ١( مل یکن للمعلّمین هدف إاّل تعلیم الطاّّلب!  

٤( ما کان هدف بعثة الّنبی)ع( إاّل هدایة الّناس! ٣( لن ینتفع من العلوم الّنافعة إاّل املجّدون!  

38- عّین املناسب للفراغین: »نَشُعر بأّن...... یُصیبون بالکَسل إاّل ..... منهم!«

٢( املسافریَن- إثنیِن ١( املسافروَن- إثنانِ 

٤( املسافریَن- إثناِن ٣( املسافروَن- إثنینِ 

39- عّین املستثنی منه موجوداً:

٢( ال ترفعوا أصواتکم إاّل أمام الظامّلین! ١( هل ترفع مرتبة اإلنسان فی العالَم إاّل األعامل الّصالحة؟ 

٤( َورث األوالد ما عند جّدهم املتوفّی إاّل هذه الحدیقة! ٣( مل یغرس األشجار املثمرة إاّل هذا الفاّلح الَنشیط! 

40- عّین عبارة لیس فیها مستثنی منه محذوفاً:

2( الیستطیع معرفة ربّه إاّل الّذی حاول ملعرفة نفسه! 1( مل یغضب من أعامل التاّلمیذ إاّل من یحبّهم! 

4( الیدعو مؤمنو العامل إله إاّل ربهم العزیز! 3( ال یطلب من األوالد فی حیاتهم إاّل إطاعة الوالدین! 
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41 – عّین ما لیس فیه اُسلوُب الحِص:

٢( ال یَهتدی إلی الرصاِط املستقیم إال املؤمنوَن! ١( لن أستشیر فی کل اموری إال العقالَء! 

٤( ال یَستطیُع معرفَة ربه إال الذی قام مبعرفِة نفِسه فی الِبدایِة! ٣( ال أشرتی هذه املالبَس ِمن ذلک املتجِر إال هذا الُفستاَن! 

42- عّین ما مل یُذکر فیه املستثنی منه:

١( لیس مقصدنا إال التّقرّب إلی الله! 

٢( ما کان لبعثة الّنبّی صلی الله علیه و آله و سلم هدف إال إمتام مکارم األخالق!

٣( مل تَصف الطّبیبة لی دواء إال اإلسرتاحة!

٤( مقاالت هذه املجلّة األدبیّة رائعة إال مقالتین!

43- عیِّن املستثنی منه جمع الّتکسیر:

٢( ال یکون ِمن َمفاِخرنا إال هؤالء الّشهداء! ١( ما أقبل علی رشائه رؤساُء رشکات البناء إال أبی! 

٤( َورَد املجاالِت اإلنساُن مدی التّاریخ إال هذا املجال! ٣( ال یَصنع هذا املعمل ماّدة إال املواّد املنفجرة! 

44- عّین الّصحیح للفراغ: »مل یُرَسل إلی الجبهة إاّل.....!«

4( املؤمنیِن 3( املؤمناِت   2( املؤمنوَن   1( املؤمنیَن  

45- عیِّن املُستثنی لیَس جمعاً:

1( قال الفاّلح الَعُجوُز: لَن أَری فی الّسنة القادمة شیئاً إاّل إمثاَر هذه الّشجرة! 

2( أعجَب أنورِشواَن کَالُمه و أَمَر مرًّة ثانیًة أن الیُعطیه شیئاً إاّل آالَف دیناٍر!

3( إّن الزّمالء یحصلوَن علی درجات عالیة إاّل املتکاسلیَن!

4( قرأُت کُتباً ُمفیدًة فی َمکتبة َمدینِتنا العاّمة إاّل َمصادرَها!

46- عّین ما فیه الحص:

٢( ما کتبُت التاّمرین الّتی اُکّد املعلّم علیها إاّل التمرین األخیر! ١( مل یَصل أحد من اولئک الّذین َدعوناهم إاّل اثنین! 

٤( عندما کان جمیع التالمیذ فی القاعة مل یُناِد املدیر إاّل الفائزین منهم! ٣( ما اشرتک أصدقائی فی هذه الدورة من املسابقات إاّل أربعة! 

47- عّین ما مل یذکر  فیه املستثنی منه:

2( »کُلُّ َشیٍء هالٌِک إاّل َوجَهُه« 1( »فََسَجَد املاَلئِکٌة کُلُُّهم أَجَمُعوَن إاِّل إبلیَس استَکرَبَ وَکاَن ِمَن الکاِفریَن« 

4( »إنَّ اإلنساَن لَفی ُخرٍس إاّل الَّذیَن آَمنوا َو َعِملُوا الّصالحاِت« 3( »الیَیأُس ِمن َروِح اللِه إاّل الَقوُم الکاِفروَن« 

48- عیِّن املستثنی منه اسم الفاعل:

2( ما املال و األهلون فی هذه الّدنیا إاّل ودائع! 1(  إّن کََسبة هذا الّسوق ُمنصفون إاّل صاحب هذا الّدکّان! 

4( زُمالئی یُساعدون الفقراء علی أّی حاٍل إاّل بعضهم! 3( یُطالع الطّالبون دروسهم إاّل واحداً ِمنها! 

49- عیِّن املستثنی منه مفعوالً:

٢( ال یفنت الناس أیّام الشباب إاّل قلیالً منها! ١( کتب الطالب واجباتهم إاّل واحداً منهم! 

٤( مل یَبَق لنا أمر إاّل القیام بواجباتنا الدراسیّة! ٣( ال یُطلب عن الناس عمل إاّل ما یقدرون علیه! 
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50- عیِّن ما فیه الحص:

2( لیس عندی فی هذه األیّام الّصعبة إاّل خیُر أصدقائی! 1( ما کّنا نُصادق هذا الطّالب املشاغب إاّل أخانا الصغیر! 

4( تنبض دقات قلبی لجمیع أفراد أرستی إاّل إلبن عّمی! 3( مل یکن عندی ما أدفع به َدینی إاّل ثالثة دراهم! 

51- عّین ما مل یُذکر فیه املستثنی منه:

2( فسجد املالئکة کُلّهم أجَمُعوَن إاّل إبلیس اِستَکرب! 1(   رَجَع اولئک الاّلعبون ِمن املسابقات العاملیّة إاّل فریقاً واِحداً! 

4( لَم تَُقبِِّل االُمُّ فی البیِت إطفالها إاّل أصغرهم! 3( ما شاَهَد املعلّم فی مکتبة املدرسِة إاّل خمسة طاّلب! 

52- عیَّن الصحیح عن املستثنی أو املستثنی منه فی العبارات التالیه:

١( جمع الفاّلحون املحاصیل فی فصل الربیع إاّل قلیلة منها!: مستثنی منه ← اسم املبالغه و هو جمع سامل للمذکّر!

٢( زار السائحون اآلثار التاریخیّه فی أصفهان إاّل مسجد اإلمام!: مستثنی منه ← جمع التکسیر و هو معرفه!

٣( فشل التالمیذ فی امتحانات نهایه السنه إال املجتهدین منهم!: مستثنی ← اسم املفعول من فعل بزیاده حرفین زائدین!

٤( »الییأس من روح الله إاّل القوم الکافرون«: مستثنی ← اسم الفاعل من فعل دون حرف زائد!

53- عّین املستثنی منه لیس اسامً فاعالً:

2( قُمُت بأعاملی و لکّنی ما اَدَّیُت واجباتی إاّل متارین الّدرِس! 1(  َوَصَل املساِفرون إلی َمَحطّة القطار إاّل أحمداً! 

4( َوَضَعُت الّنفایات املنزلیّة فی مکانها الخاّصة إاّل الجافّة ِمنها! 3( دَعوت الطَّلبة الیوم إلی ضیافتی إاّل املتکاسلیَن! 

54- عیِّن املستثنی منه مفعوالً:

٢( قد تعلّم أخی اللغات الرسمیّة ملنظّمة األمم املتحدة إال واحدة منها! ١( قرأ الطالب مقاالت کثیرة عن علم األحیا إال واحداً منهم! 

٤( رجا الناس مغفرة الله إال القوم الکافریِن! ٣( الزمالء حرضوا فی قاعة االمتحان فی الوقت املحدّد إال علیّا! 

55 – عیِّن أسلوب الحص:

٢( إّن الّذی یطیع أوامر الله و رسوله یدخل جّنات نعیم! ١( )فسجد املالئکة کلّهم أجمعون إال إبلیس ...( 

٤( ال یبلغ الکسالن فی حیاته شیئاً إال الفشل! ٣( یا أیهُّا الناس، ال یغفر ذنوبکم إال الرّب الغّفار! 

56- عیِّن املستثنی منه محذوفاً:

٢( لکّل ذنب توبة إال سوء الخلق فالتزموا بحسن الخلق! ١( ال ییأس من رحمة الله ألتی وسعت کّل شیء إال القوم الکافرون! 

٤( لن یحصل الناس علی التقّدم إال الّذی یحاول مستمرّة! ٣( قاوم الجنود أمام العدّو املتعّدی إال الخائفین منهم! 

57- عیِّن أسلوب الحص:

٢( شّجع فی الحفلة جمیع التالمیذ إال املتکاسلین منهم! ١( إّن العزة لله و لرسوله و ملن آمن بالیوم اآلخر! 

٤( هل یکون أحد أمینا علی أرسارک إال هذا الرجل املعتمد! ٣( ما طالعت أمس فی املکتبة إال قّصة قصیرة! 

58- عّین ما لیس فیه »الحص«

٢( ال ینجح التاّلمیذ إال املجّدین منهم. ١( ما سمعت فی البستان إال صوت الکلب. 

٤( ال یجد اإلنسان فی مخلوقات الله إال القدرة. ٣( ال ینفق والدی فی حیاته إال ما فی یده. 

59- عیِّن املستثنی منه محذوفاً :

2(  یثور الّناس ضّد الظّلم و الظّلمة فی العامل إاّل الخائفین! 1( ما کنُت قد قبلُت جمیع التاّلمیذ فی الصّف إاّل واحداً منهم! 

4( الطاّلب ما شاهدوا فی الصّف إاّل املعلّمین! 3( لن یفوز الطاّلب فی دروسهم الکثیرة إاّل املجتهدین منهم! 
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60- عّیِن املستثنی منه لیس مخذوفاً:

٢( ال یَغتِنُم عمرَه فی هِذِه الحیاِة إال العاقُل! ١( ال أخاُف طوَل حیاتی إال ربی األعلی! 

٤( هِذه األیّاَم ال نفعُل عمالً إال مطالعَة دروِسنا! ٣( الُفرُص القلیلُة کصیٍد ال یَصیُده إال ذو الهّمِة! 

61- عّین ما لیس فیه اُسلوب الحص:

2( ال تُطبع فی بعض املَطابع إال ُمؤلَّفات أشهر الُکتّاب! 1( قَد یُنسی ما قَرأ التاّلمیُذ إال قسامً منه! 

4( قد َعرف الّساعی فی الخیر أال یبقی لإلنسان إال الّذکر الحسن! 3( لن یکسب إعتامد الّناس إال مسؤولون یعملوَن مبا یقولون! 

62- عیِّن ما لیس فیه أداة الحص أو اإلستثناء:

2( ما سمعت األخبار الّسارّة فی عامی هذا ااّل تخّرج زمالئی املجتهدین! 1( اُرید من صدیقتی بعد حفلة التّکریم ااّل تغرت بثناء أحد علیها! 

4( ینجح الطاّّلب فی اإلمتحان ااّل املتکاسلین منهم! م أصدقائی فی دراساتهم!  3( ال أرجو فی حیاتی ااّل تقدُّ

63- عّین املستثنی منه مبنّیاً:

٢( َمن یَغفر الّذنوب إاّل الله! ع هؤالء إاّل فریَقهم الفائز!   ١( ما َشجَّ

٤( لن تَبقی أعاملک إاّل ما تعمله لله! ٣( مل یکن هناک شیء إاّل نَظّارة أبی!  

64- عّین املستثنی منه اسم املکان:

2( الطّبیب یفحص جمیع املرضی إاّل أّمی. 1( تغلق املدارس بسبب املرض إاّل مدرستنا. 

4( ال یکسب أحّد درجًة ممتازة إاّل ُمجّدنا. 3( جاء عاّمل املصنع جمیعاً إاّل ذلک العامل. 

65- عّین املستثنی منه محذوفاً:

2( ال نعتمد علی العلامء إاّل خمسة منهم. 1( ما زرعت فی الدنیا حصدته فی اآلخرة. 

4( ما رأیت فی املصنع إاّل أحد العاّمل.3( یجب أن یراقب أاّل تتکلّم مع اإلنسان الجاهل. 

66- عّین ما لیس فیه الحص: 

2( یا صاحب الّدار لن یُصّدقک إاّل الجار. 1( ال یقوُل أحد عنک إاّل حسن الخلق. 

4( زمیلی مل یشاهد فی الساحة إاّل مدیرنا. 3( أستلم منک کلّها إاّل قلمی األسود. 

67- عّین املستثنی منه محذوفاً:

2( نستمع إلی کالم األصدقاء إاّل جاهلهم. 1( اعلم أنّنا ال نعلم منه شیئاً إاّل اسمه. 

4( مل یرجع إلی املکتبة إاّل الّذی کان أمامی. 3( ما نجحت األفرقة فی املباراة إاّل فریقنا. 

68- عّین ما فیه الحص:

٢( ال یقیم صالة الظّهر إاّل املؤمن بالله. ١( تعلّمُت کّل اللغات إاّل الفرنسیّة. 

٤( أزور أقربائنا إاّل أربعة منهم. ٣( مل یساعدنی أحٌد إاّل أستاذتی.  

69- عّین املستثنی یختلف:

2( الیرسب فی امتحان الغد إاّل حبیبی! 1(  طالعُت الکتب الّتی أحببتها إاّل الکتاب الواحد! 

4( قمنا بأعتاق األرسی إاّل القلیل منهم! 3( حرض التالمیذ فی الحفلة إاّل أربعة منهم! 

70- عّین املستثنی منه جمعاً مکّساً مرفوعاً:

2( ما کان الّضیوف من أصدقائی إاّل واحداً منهم! 1(   یؤّدی الطاّلُب واجباتهم الّدراسیّة إاّل اثنتین منها! 

4( أصبحت الطّالبات مثالیّات فی األخالق إاّل واحدة منهّن! 3( مل أعمل أعامال مفیدة فی الّصباح إاّل قراءة الّدروس! 
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71- عیِّن اإلستثناء:

٢( أمرنا الله أاّل نعبد معبوداً دونه و ال نشک به شیئاً! ١( إن کنت جار املسجد فال تَُصَل إاّل فی املسجد!  

٤( ما قیل عن هؤالء املعلّمین کالم إاّل الثّناء َو املدح! ٣( لیس هدف املعلّم فی املجتمع إاّل تعلیم أبنائنا!  

72- عّین »اال« لیست لألستثناء:

2( إّن الفرص دروس و ال یتعلّمها الّناس ااّل تعلّم املُتکاسلین! 1( ال تحزن، إّن هؤالء یرحمون اآلخرین ااّل الظّاملین منهم! 

4( تواجه الّنساء صعوبات کثیرة ااّل من ال تحّب الّنجاح! 3( حاولنا ااّل یکشف رّس أخیه األصغر بین الّناس! 

73- عّین املستثنی منه محذوفاً:

2( یعمل کّل شخٍص واجبَه إاّل املشاغب! 1(  مل یحرتق البیت إاّل نافذة صغیرة!  

4( دفع التاّلمیذ مثن الحقائب إاّل زمیلی! 3( ما اشرتیت من الّسوق إاّل ذلک القمیص! 

74- عّین ما فیه الحص:

2( وصل الجنود إلی الحدود إاّل بعضهم! 1(  یا بنتی التستشی فی حیاتک إاّل العقالء! 

4( حصد املزارعون القمح إاّل ثالثة منهم! 3( الیرسب التاّلمیذ فی االمتحان إاّل الّذی ما اجتهد! 

75- عیِّن »إاّل« ماجاَءت للحص:

٢( مل یتعُجب من أعاملی و أقوالی فی املدرسة إاّل صدیقی! ١( مل یغرس األشجار املثمرة إاّل هذا الفاّلح الّنشیط!  

٤( ال تسقط ورقة من شجرة إاّل بإن الله! ٣( ال تفوزون فی الحیاة إاّل املجّدین منکم!  

76- عّین املستثنی منه منصوباً:

2( ُوجدت مصادر جمیع الکتب إاّل مصدر هذا الکتاب! 1(  کّل شیء یرخص إذا کرُث إاّل األدب فإنّه إذا کرُث غال! 

4( حرض الزّمالء فی صالة االمتحان إاّل حامداً! 3( التعمل عمالً إاّل ما یقّربک من ربّک! 

77- عین املستثنی منه و املستثنی فی العبارة؟

ولی ااِل ُغرَفة األثاث املَنزلّیة.« »ُزرنا ُغرََف املَعرِض الدُّ

ولی – األثاث املنزلیّة 2( امَلَعرِض الّدولی – ُغرفَة1( املَعرِض الدُّ

4( ُغرََف - األثاث املَنزلیّة3( ُغرَف – ُغرفََة

78- عّین ما فیه »الَحص«:

2( ال تَعلَُم زَمیالتی اللَُّغَة الَفرَنسیََّة إاّل فاطمَة! 1(  یا َحبیبی، التَُقل کَالماً إاّل الَحقَّ أَبداً! 

4( ما شاَهَد الطاّلُب فی ذلَِک الّشارِع إاّل َصدیَقُهم! 3( ما َحلَّ املَُعلُِّم املَسائَِل إاّل َمسأَلًَة واِحدًة! 

79- عّین ما لیس  فیه الَحص:

2( ال یَکتسب َموّدة الّناس أحد إاّل الّذی یکوُن لَه ُخلق حَسن!  ! 1( مل یجذب غذاَء ُمناسباً لَِنفسه إاّل الجسم القویُّ

4( ال یقدر أن یُکمَل دراستَه فی الجامعة إاّل من یَهتّم ِبدراسته فی الثّانویّة! 3( ال یَبقی من اإلنسان املُحسن فی هذه الّدنیا إاّل الّذکر الحَسن! 

80- عّین عبارة مل یُحذف فیها املستثنی منه:

2( ما حرض أصدقائک فی حفلة میالدک إاّل ثالثًة منهم! 1( عندما وصلت اُّمی إلی بیتی مل تشاهد هناک إاّل أخی! 

4( ما شارک فی جلسِة الوالدین إاّل ِعشوَن شخصاً! 3( ال یناُل العزَّة إاّل من یجتهد من الصباح إلی العشاء! 
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81- عّین الحص:

2( مل یجلس السیّاح علی االرض إاّل من کان له الحّمی! 1( ما ذهب تالمیذی إلی الصّف التالی إاّل واحداً منهم! 

4( لیس الّدنیا إاّل لهو و لعب و لتعلمی هذا! 3( ما قرأت کّل کتب کانت عندی إاّل کتابی األحمر! 

82- عیِّن املُستثنی و املُستثنی منه لَیسا إسم الفاعل:

یاُح إلی املناطق الجمیلة إاّل واحداً فَُهو بَقَی فی الُفندق! ٢( سافََر السُّ ١( الیوم مل یشارِک الطَّلبُة فی الّصّف إاّل فائزاً منهم! 

٤( الوالداِن ما قَبّال أوالَدهام إاّل أصاِغرَهم! ٣( ال یُجیُب املُدرّسوَن أسئلَة الطاّّلِب إاّل ُمَدرَِّسنا الحاِذَق! 

83- عّین املستثنی و املستثنی منه اسم فاعل:

! 2( ما َحِفظَِت املَُعلِّامُت الَقصیدَة إاّل اثنیِن ِمنُهنَّ 1(  لَن یَُفوَز الطاّلُب فی املَدرََسِة إاّل املُِجّدیَن ِمنُهم! 

4(  ما َحِفَظ املُساِفُر أَبیاتاً فی املُسابََقِة إاّل واِحداً منها! 3( یُساِعُد الّناُس الرِّجاَل فی حیاتِِهم إاّل الظّالِمیَن! 

84- عیِّن ما فیه أسلوب الحص:

2( ما هذه الحیاة الدنیا إال لعب و لهو!1( مل أکمل املقالة إال ثلثها!

4( لن یُفلح فی الدنیا أحد إال الصادقین!3( نُشارک فی املباراة إال ثالثة أصدقائنا!

85- عّي أسلوب اإلستثناء:

2( مل يَجعل اللُه اإلنسان إاّل عجوالً و حريصاً!1( ال تُراُد ِمن هذا الطّالِب إاّل كتابة مقالٍة!

4( ليس يل اليوَم إاّل إقامُة ما أََمَر املعلُِّم!3( ما قاَم أََحد اليوَم باألعامل إاّل الخري!

86- عّین مستثنی منه فاعالً:

2( إعتمد الناس علی نفوسهم إال الخائفین منهم! 1( ما غرس األشجار املثمرة إال الفالحون املجتهدون! 

4( ال یدعو املؤمنون أحداً فی الحیاة إال رّب العاملین! 3( مل یمتلک مجاهدونا سالحاً إال إیامن بالله! 

87- عّین املستثنی منه معرفة:

2( قال الطّبیب ألبی: لکّل داء دواء إاّل املوت! 1( مل یَغرِس األشجار املثمرة إاّل هذا الفاّلح الّنشیط! 

4( هل تَشرتی األّم طعاماً ألوالدها إاّل الخبز و الجین؟! 3( مل یتأّمل الّناس حول خلقتهم إاّل العقالء! 

88- عّین ما لیس فیه »الحص«:

2( لَم أَِجد فی الّصیدلیّة ما َوصفه لی الطبیب إاّل الحبوب املُهَدئة! 1( ال یَجعُل اللُّغاِت فی العالَم غنیّة إاّل تباُدل املفردات! 

لم! 4( القادة املُصلحون ال یَدعون بُلدان العالَم إاّل إلی السِّ 3( سافرنا إلی قریة ما کان ساکنوها إاّل فاَلحین! 

89- عّین املستثنی منه یکون فاعالً:

2( قامت فاطمة بتبجیل صدیقاتها إاّل الّتی تکون بخیلة منهّن! 1( سنَقرأ هذه األخبار فی اإلنرتنت إاّل ما هو سیاسّی! 

4( ال ینرص الوالدان أحداً فی املشاکل إاّل أوالدهام! 3( یفرح املتفرّجون بهدف فریقهم فی املباراة إاّل الکسلین! 

90- عّین »إاّل« لیست أداة للحص:

2( ال یَقبل کالمک أحد إاّل من یَعرف سلوکک الحقیقی! 1( مل ییأس من معرفة الظّاهرة إاّل واحٌد ِمن العلامء! 

4( ال یُغنینا عن الکتب طوال الحیاة إاّل ما یُوِصلنا إلی أهدافنا! 3( لن یُوملنی فی الحیاة إاّل الّذین یَجرحوننی ِبألسنتهم! 
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81- عّین الحص:

2( مل یجلس السیّاح علی االرض إاّل من کان له الحّمی! 1( ما ذهب تالمیذی إلی الصّف التالی إاّل واحداً منهم! 

4( لیس الّدنیا إاّل لهو و لعب و لتعلمی هذا! 3( ما قرأت کّل کتب کانت عندی إاّل کتابی األحمر! 

82- عیِّن املُستثنی و املُستثنی منه لَیسا إسم الفاعل:

یاُح إلی املناطق الجمیلة إاّل واحداً فَُهو بَقَی فی الُفندق! ٢( سافََر السُّ ١( الیوم مل یشارِک الطَّلبُة فی الّصّف إاّل فائزاً منهم! 

٤( الوالداِن ما قَبّال أوالَدهام إاّل أصاِغرَهم! ٣( ال یُجیُب املُدرّسوَن أسئلَة الطاّّلِب إاّل ُمَدرَِّسنا الحاِذَق! 

83- عّین املستثنی و املستثنی منه اسم فاعل:

! 2( ما َحِفظَِت املَُعلِّامُت الَقصیدَة إاّل اثنیِن ِمنُهنَّ 1(  لَن یَُفوَز الطاّلُب فی املَدرََسِة إاّل املُِجّدیَن ِمنُهم! 

4(  ما َحِفَظ املُساِفُر أَبیاتاً فی املُسابََقِة إاّل واِحداً منها! 3( یُساِعُد الّناُس الرِّجاَل فی حیاتِِهم إاّل الظّالِمیَن! 

84- عیِّن ما فیه أسلوب الحص:

2( ما هذه الحیاة الدنیا إال لعب و لهو!1( مل أکمل املقالة إال ثلثها!

4( لن یُفلح فی الدنیا أحد إال الصادقین!3( نُشارک فی املباراة إال ثالثة أصدقائنا!

85- عّي أسلوب اإلستثناء:

2( مل يَجعل اللُه اإلنسان إاّل عجوالً و حريصاً!1( ال تُراُد ِمن هذا الطّالِب إاّل كتابة مقالٍة!

4( ليس يل اليوَم إاّل إقامُة ما أََمَر املعلُِّم!3( ما قاَم أََحد اليوَم باألعامل إاّل الخري!

86- عّین مستثنی منه فاعالً:

2( إعتمد الناس علی نفوسهم إال الخائفین منهم! 1( ما غرس األشجار املثمرة إال الفالحون املجتهدون! 

4( ال یدعو املؤمنون أحداً فی الحیاة إال رّب العاملین! 3( مل یمتلک مجاهدونا سالحاً إال إیامن بالله! 

87- عّین املستثنی منه معرفة:

2( قال الطّبیب ألبی: لکّل داء دواء إاّل املوت! 1( مل یَغرِس األشجار املثمرة إاّل هذا الفاّلح الّنشیط! 

4( هل تَشرتی األّم طعاماً ألوالدها إاّل الخبز و الجین؟! 3( مل یتأّمل الّناس حول خلقتهم إاّل العقالء! 

88- عّین ما لیس فیه »الحص«:

2( لَم أَِجد فی الّصیدلیّة ما َوصفه لی الطبیب إاّل الحبوب املُهَدئة! 1( ال یَجعُل اللُّغاِت فی العالَم غنیّة إاّل تباُدل املفردات! 

لم! 4( القادة املُصلحون ال یَدعون بُلدان العالَم إاّل إلی السِّ 3( سافرنا إلی قریة ما کان ساکنوها إاّل فاَلحین! 

89- عّین املستثنی منه یکون فاعالً:

2( قامت فاطمة بتبجیل صدیقاتها إاّل الّتی تکون بخیلة منهّن! 1( سنَقرأ هذه األخبار فی اإلنرتنت إاّل ما هو سیاسّی! 

4( ال ینرص الوالدان أحداً فی املشاکل إاّل أوالدهام! 3( یفرح املتفرّجون بهدف فریقهم فی املباراة إاّل الکسلین! 

90- عّین »إاّل« لیست أداة للحص:

2( ال یَقبل کالمک أحد إاّل من یَعرف سلوکک الحقیقی! 1( مل ییأس من معرفة الظّاهرة إاّل واحٌد ِمن العلامء! 

4( ال یُغنینا عن الکتب طوال الحیاة إاّل ما یُوِصلنا إلی أهدافنا! 3( لن یُوملنی فی الحیاة إاّل الّذین یَجرحوننی ِبألسنتهم! 
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91- عیِّن املستثنی منه محذوفاً:

2( ما تعرّف علی حقیقة الحیاة إاّل من کاَن ذا عقٍل سلیٍم! 1( ما رأیت ناجحاً فی الّدروس إاّل املثابرین فی أعاملهم! 

4( مل یبق فی هذه الّسنة عمل إاّل کتابة هذه املقالة! 3( ال تفوزون فی الحیاة إاّل املجّدین منکم! 

92- عّین ما فیه الحص:

2( ال یفوز فی مباراة کرة القدم إاّل الفریق الّذی یسّجل أهدافاً أکرث! 1( ال شخَص یقدُر علی حّل مسائل الّریاضیّات إاّل األذکیاء مّنا! 

4( لَم یرُسِع الطاّّلُب إلی صالة اإلمتحاِن ُمشتاقیَن إاّل إثَنین ِمنُهم! 3( ال یدرک الّناس طعم الّنجاح إاّل من تحّمل الّصعوبات! 

93- عّین ما فیه الحص:

2( مل ینََب املهندسون و العاّمل هذا املبنی إاّل ثالث طبقات منه! 1( علینا أن نقوم بأعامل الخیر ألّن هذه الدنیا لیست إاّل مزرعة لآلخرة! 

4( ال تستَش الّناس إاّل من کان ذا تجارب فی الحیاة! 3( ال تُهمل فی اکتساب العلم فالناس موتی إاّل أهل العلم! 

94- عیِّن ما لیس فیه مفهوم الحص:

2( لن یفوز فی املسابقات العاملیّة إال الالعبون املجّدون! 1( ال یتقّدم فی الشؤون الدراسّی إال الّذی له إرادة راسخة! 

4( فی رأیک هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان! 3( مل یذهب إلی العمل أحد الیوم إال العامل! 

95- عّین » ااّل « لیست  للحص:

2( إّن أبا علّی لن یُجلس األطفال عنده إاّل أخی! 1( مل یغلق مدیر املدرسة إاّل باب صّفنا! 

4( لن یُقبل علی رشاء الّدینامیت إاّل القوات املُسلّحة! 3( قد بنینا ُمختربنا و مل ینفجر فیه إاّل الّدینامیت! 

96- عّین ما الیوَجد فیه املُستثنی منه:

2( ال أعرُف أمیناً علی األرسار إاّل الوالدیِن! ید لیالً إاّل الخّفاش!  1(  الیَطیر للصَّ

4( التستِش فی کلِّ إمٍر الَجمیَع إاّل من یُحبُّ لِغیره ما یُحبُّ لِنفسه! 3( ال تُصّدق کلَّ قَول إاّل ما یُسَمع من العاقل الّصادق! 

97- عیِّن املستثنی منه یختلف فی نوع الجمع:

2( أعلنت درجات امتحانات املدرسة إال واحدة منها! 1( حرضت املعلاّمت فی الصفوف إال واحدة منهّن! 

4( زرنا مساجد هذه املدینة األثّریة إال واحدة منها! 3( قام املوظّفون بأداء واجباتهم إال واحداً منهم! 

98- عّین ما لیس مفهوم الحص:

2( ما رأیت فی املتحف إال أحد زمالئی. 1( مل یؤمن بالله إال الّذی اتّقی. 

4( غرس املزارعون فسائل إال هذا الرّجل. 3( ما ساَعَدنی فی صعوباتی إال أخی. 

99- عّین ما لیس  فیه املستثنی إاّل اسم الفاعل:

2( ما نجح فی امتحان الفصل الثّانی أحٌد إاّل أخی العالِم! 1(  هذا أمر ال یدرکه إاّل املؤمنون باللّه! 

4( مل یأِت زمالئی إلی املستشی  إاّل محبّّی! 3( ما رجع من دائرتهم أحٌد إاّل املوظِّفین!  

100- َعیِِّن الْعباَرَة الّتی فیها الَْحص:

2( ال یَْقبَُل الناسُّ النَّصِیحَة إال القلیَل ِمْنُهم. ًة عالِیًّة لِلوصول إلَی أْهداِفنا.  1( ال نَْحتاُج إال ِهمَّ

4( ما َوَصَف الطبیُب َشیئاً إال االِْسرتاَحَة.  . 3( لَْم تَْشرَتِِک الالعباتُّ ِفی الُْمباراِة إاِل النِّشیطات ِمنُهنَّ
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پاسخنامة تشریحی درس سوم پایة دوازدهم

1. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم.

2. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم.

3. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )الّذی: مستثنی- أحد: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

4. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )هذه الوسیلة: مستثنی- ما: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

5. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

6. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

7. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

8. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

9. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

10. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )مجلّتین: مستثنی- املجاّلت: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

11. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

12. گزینه 4 پاسخ صحیح است: بعد از )ااّل( فعل آمده است و أسلوب استثناء نیست.

13. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء  )املدیَر: مستثنی- أحٌد: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

14. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

15. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )التلمیذ: مستثنی-أحد: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

16. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )حبوباً: مستثنی- شیئاً: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

17. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

18. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )ثالثًة: مستثنی- أصدقاً: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

19. گزینه 4 پاسخ صحیح است: بعد از )أاّل( فعل آمده و أسلوب حرص نداریم.

20. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

21. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

22. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

23. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )الغرور: مستثنی- شیئاً: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

24. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أربعًه: مستثنی      األصدقاًء: مستثنی منه و معرفه به ال 

25. گزینه3 پاسخ صحیح است: من: اسم محصور  در سایر گزینه ها من مستثنی است.

26. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

27. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم
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پاسخنامة تشریحی درس سوم پایة دوازدهم

1. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم.

2. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم.

3. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )الّذی: مستثنی- أحد: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

4. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )هذه الوسیلة: مستثنی- ما: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

5. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

6. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

7. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

8. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

9. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

10. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )مجلّتین: مستثنی- املجاّلت: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

11. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

12. گزینه 4 پاسخ صحیح است: بعد از )ااّل( فعل آمده است و أسلوب استثناء نیست.

13. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء  )املدیَر: مستثنی- أحٌد: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

14. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

15. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )التلمیذ: مستثنی-أحد: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

16. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )حبوباً: مستثنی- شیئاً: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

17. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

18. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )ثالثًة: مستثنی- أصدقاً: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

19. گزینه 4 پاسخ صحیح است: بعد از )أاّل( فعل آمده و أسلوب حرص نداریم.

20. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

21. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

22. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

23. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )الغرور: مستثنی- شیئاً: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

24. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أربعًه: مستثنی      األصدقاًء: مستثنی منه و معرفه به ال 

25. گزینه3 پاسخ صحیح است: من: اسم محصور  در سایر گزینه ها من مستثنی است.

26. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

27. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم
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28. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

29. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

30. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )من: مستثنی- الطالبات: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

31. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

32. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مصدر: مستثنی: )اسم مکان(      مصادر: )مستثنی منه( )اسم مکان(

33. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )التّفاح: مستثنی- أنواع: مستثنی منه(

34. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

35. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

36. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )من: مستثنی- الطالبات: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

37. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )تعلیم: مستثنی- هدف: مستثنی منه(

38. گزینه 2 پاسخ صحیح است: املسافریَن: اسم أنَّ و منصوب     إثنیِن: مستثنی و منصوب

39. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )هذه الحدیقة: مستثنی- ما: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

40. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )ربهم: مستثنی- إله: مستثنی منه(

41. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )هذا الُفستاَن: مستثنی- هذه املالبس: مستثنی منه(  در سایر گزینه ها أسلوب حرص داریم.

42. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

43. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أبی: مستثنی    رؤساء: مستثنی منه )جمع مکرس و مفرد آن رئیس(

44. گزینه 2 پاسخ صحیح است: این عبارت أسلوب حرص است و کلمه بعد إاّل  نقش نائب فاعل و مرفوع برای فعل )مل یُرَسل ( دارد  املؤمنوَن

45. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إمثار: میوه دادن )مصدر و مفرد(

46. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

47. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

48. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )واحداً: مستثنی- الطّالبون )اسم فاعل(: مستثنی منه(

49. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )ما: مستثنی- عمل: مستثنی منه و مفعول(

50. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

51. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

52. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مسجد: مستثنی      اآلثار: مستثنی منه و جمع مکرس و معرفه به ال

53. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )الجافّة: مستثنی- الّنفایات : مستثنی منه ولی اسم فاعل نیست(

54. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )واحدة: مستثنی- اللغات : مستثنی منه و مفعول(

55. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم
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56. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

57. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

58. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )املَجّدین: مستثنی- التالمیذ: مستثنی منه(

59. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

60. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )مطالعَة: مستثنی- عمالً : مستثنی منه(

61. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )قسامً: مستثنی- ما: مستثنی منه(

62. گزینه 1 پاسخ صحیح است: بعد ااّل فعل آمده پس أسلوب استثناء یا أسلوب حرص نداریم

63. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )ألله: مستثنی- من: مستثنی منه و مبنی) اسم استفهام ((

64. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )مدرستنا: مستثنی- املدارس: مستثنی منه و اسم مکان(

65. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص.  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

66. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )قلمی: مستثنی- کّل: مستثنی منه(

67. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

68. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

69. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

70. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )واحداً: مستثنی- الّضیوف: مستثنی منه و اسم کان و مرفوع(

71. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )تعلیم: مستثنی- هدف: مستثنی منه(

72. گزینه3 پاسخ صحیح است: بعد از ااّل فعل )یکشف( آمده است.  أسلوب استثناء یا أسلوب حرص نداریم

73. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

74. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

75. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )املجّدین: مستثنی – ضمیر »واو« در فعل ال تفوزون: مستثنی منه(

76. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )ما: مستثنی – عمالً: مستثنی منه و مفعول )منصوب((

77. گزینه3 پاسخ صحیح است: غرفة: مستثنی    غرف: مستثنی منه

78. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

79. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )الّذی: مستثنی – أحًد: مستثنی منه(

80. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )ثالثة: مستثنی – أصدقاء: مستثنی منه(

81. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

82. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )أصاِغر: مستثنی )اسم تفضیل( – أوالد: مستثنی منه )مفرد آن ولد و اسم فاعل نیست((

83. گزینه 1 پاسخ صحیح است: )املُِجّدین: مستثنی و اسم فاعل از ثالثی مزید – الطاّلب: مستثنی منه و اسم فاعل از ثالثی مجرد(
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56. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

57. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

58. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )املَجّدین: مستثنی- التالمیذ: مستثنی منه(

59. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

60. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )مطالعَة: مستثنی- عمالً : مستثنی منه(

61. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )قسامً: مستثنی- ما: مستثنی منه(

62. گزینه 1 پاسخ صحیح است: بعد ااّل فعل آمده پس أسلوب استثناء یا أسلوب حرص نداریم

63. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )ألله: مستثنی- من: مستثنی منه و مبنی) اسم استفهام ((

64. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )مدرستنا: مستثنی- املدارس: مستثنی منه و اسم مکان(

65. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص.  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

66. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )قلمی: مستثنی- کّل: مستثنی منه(

67. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

68. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

69. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

70. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )واحداً: مستثنی- الّضیوف: مستثنی منه و اسم کان و مرفوع(

71. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )تعلیم: مستثنی- هدف: مستثنی منه(

72. گزینه3 پاسخ صحیح است: بعد از ااّل فعل )یکشف( آمده است.  أسلوب استثناء یا أسلوب حرص نداریم

73. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

74. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

75. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )املجّدین: مستثنی – ضمیر »واو« در فعل ال تفوزون: مستثنی منه(

76. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )ما: مستثنی – عمالً: مستثنی منه و مفعول )منصوب((

77. گزینه3 پاسخ صحیح است: غرفة: مستثنی    غرف: مستثنی منه

78. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

79. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )الّذی: مستثنی – أحًد: مستثنی منه(

80. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )ثالثة: مستثنی – أصدقاء: مستثنی منه(

81. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

82. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )أصاِغر: مستثنی )اسم تفضیل( – أوالد: مستثنی منه )مفرد آن ولد و اسم فاعل نیست((

83. گزینه 1 پاسخ صحیح است: )املُِجّدین: مستثنی و اسم فاعل از ثالثی مزید – الطاّلب: مستثنی منه و اسم فاعل از ثالثی مجرد(
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84. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

85. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )الخیر: مستثنی – أعامل: مستثنی منه(

86. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )الخائفین: مسثتنی- الناس: مستثنی منه و فاعل إعتمد(

87. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )العقالء: مستثنی – الّناس: مستثنی منه و معرفه به ال(

88. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )الحبوب: مستثنی – ما: مستثنی منه(

89. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )الکسلین: مستثنی – املتفرّجون: مستثنی منه و فاعل فعل یفرح(

90. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )من: مستثنی – أحد: مستثنی منه(

91. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

92. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

93. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

94. گزینه3 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )العامل: مستثنی – أحد: مستثنی منه(

95. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )أخی: مستثنی – األطفال: مستثنی منه(

96. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم

97. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مساجد: مستثنی منه و جمع مکرس  املعلاّمت، الدرجات، املوظّفون: مستثنی منه و جمع سامل هستند.

98. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أسلوب استثناء )هذا الرّجل: مستثنی- املزارعون: مستثنی منه(

99. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أخی: مستثنی )اسم فاعل نیست(  در سایر گزینه ها مستثنی اسم فاعل هستند.

100. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أسلوب حرص  در سایر گزینه ها أسلوب استثناء داریم.
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پاسخنامة کلیدی درس سوم پایة  دوازدهم 

اسلوب استثناء و اسلوب حصر 
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درس چهارم

1- عّي املصدر ال يُبّي نوع الفعل:

2( شّجعنا أصدقائنا يف املسابقة تشجيعاً كثرياً! 1( يا أصدقاء أوفوا بعهدكم وفاًء جميالً! 

4( إّن العطّار يشّم رائحة املسك شاّمً دقیقاً و يعرفه! 3( إن كنت تلميذاً عاقالً فال تُضيّع أوقاتك تضييعاً! 

2- عّي ما فيه تأكيد الفعل:

2( قبَّل األب العادل أوالده و هم يُقبلون إليه! نا ربُّنا باختيار األعامل من الخري و الّش!  1( خريَّ

4( ال نُريد أن نَعيص الله يف أعاملنا عصياناً! 3( يقضم الجراُد األوراق يف فمه دامئاً و رسيعاً! 

3- اجعل املفعول املطلق املناسب يف الفراغ: » نحن نُِكرم ضيوفنا .........! « 

ً 3( تكرّماً  4( إكراما 2( تکریامً  1( کریامً 

4- عّي املفعول املطلق للنوع:

2( زیِّن علَمك بالعمل تَزييناً و انظُر جامل العلم! 1( أحِسن إحساناً و عیّن قيمتَك عند الله! 

4( اُهجر الّنوم و الكسل هجراناً يُوصلك إىل األعىل! 3( من يُقرصِّ آماله يف الّدنيا تقصرياً فهو العاقل! 

5- عّي املفعول املطلق موصوفاً :

2( هل سمعتم أنه كان يعبد ربه يف شبابه عبادة جميلة! 1( کانوا ياُلحظون الغيمة مالحظة عالِم! 

4( أحسنوا فقراء مدينتكم إحسان الصادقني! 3( تَهجم البومات عىل األفراخ هجوماً برسعة و تأكلها! 

6- عّین ما فيه تأكيد عىل وقوع الفعل:

2( یا ابني العزيز! إيّن ارسلك إىل املدينة لتتعلّم علامً جديداً! 1( رأيُت حاممة كانت تطري فوق عّشها مقرتبة و مبتعدة! 

4( شاركُت يف بناء املدارس حتّى أكّمل مشاركتي يف بناء كلّها! 3( أنّك التحّب الحرب ألنّها تحصُد أرواح آالف البش حصداً! 

7- عّي املفعول املطلق:

2( سأعود عند أيب معتذراً، و أنا مل أعتذر منه حتّى اآلن! 1( ملاذا تنظر إيّل نظراً مملوًء بالتعُجب هكذا! 

4( اليوم ُولدت من جديد ملّا تعلّمت منك درساً جديداً لن أنساه أبداً! 3( كنت خائفاً من حرارة الّشمس الشديدة يف هذا اليوم الحاّر! 

8- يف أّي عبارة ماجاء املفعول املطلق و الحال معاً؟  

2( تجتهُد الطالبُة راضيًة يف أداء واجباتها اجتهاَد اآلملني!  ُع فريقه تشجيعاً كثرياً!  1( رأيُت املتفرَِّج و هو يُشجِّ

4( وصل املسافرون إىل املطار متأّخريَن و هم يحاولوَن للوصول! 3( رجع الالعبون من املسابقة رجوَع املنترصيَن و هم ُمبتِسمون! 

9- عّي ما فيه اهتامم و عناية عىل » تاكيد الفعل« فقط:

2( ساعدين أحد األصدقاء مساعدة أشكره عليها طول حيايت! 1( تسري قافلة اللّيل و الّنهار من دون توقّف مرسعة ! 

4( كان الوالدان يشّجعان ولدهام عىل التحيّل باألخالق الحسنة تشجيعاً! 3( وقف الحارضون يف وسط الّساحة مستعدين إلكرام املدعّوين! 

10- عّي ما فيه بیان نوع وقوع الفعل: 

2( استغفروا ربّكم إنّه كان غّفاراً! 1( تأثّرت بكالم قائدنا الكبري تأثّراً! 

4( أشاهد يف الحانوت كثرياً من األوراق! 3( يُعّذُب الله يوم القيامة الكافرين تعذيباً شديداً! 
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11- مّيز العبارة التي اليوجد فيها املفعول املطلق:

2( إذَهبوا ذهاباً!  1( أرسل الله إلينا رسوالً ليهدينا! 

4( ال تجلسوا يف الّصف جلوس الطّالب املُشاغب! 3( اآلن لنقرأ هذه القّصة قرأءة ليك نَطّلع عىل أفعال املنافقني املخّربة! 

12- عّي التأكيد للفعل :

2( تنافست التّلميذات يف حفظ الدروس تنافساً عجيباً ! 1( ما شاهدُت تنافساً كتنافس هؤالء التّلميذات يف الدروس! 

4( قد أنعم الله عىل البش إنعاماً وافراً لعلّه يستقيم! 3( قد أنعم الله عىل اإلنسان إنعاماً و لو كان كفوراً ! 

13- عّي املصدر للتأكيد:

2( أكرم أباک العجوز إكراماً عند الّناس! 1( عىل املسلم أن يصرب يف الّشدائد صرباً أكرث! 

4( لِم إزداد عدد الفرئان يف الحقل ازدیاداً كبرياً! 3( يُحاسب البخيل يف األخرة محاسبة األغنياء! 

14- » طلبو لعلم يف بالدنا تقّدموا يف جميع املجاالت..............«. عّي املناسب لبيان نوع الفعل:

3( متقّدمني مجتهدين!   4( تقّدماً مل يكن له نظري ! 2( علميّاً و خلقیّاً!  1( تقّدماً! 

15- مّیز العبارة الّتي ما جاء فيها املفعول املطلق للّنوع: 

2( اإلنسان املؤمن ليساعد الفقراء و يهتّم باملساعدة اهتامماً كبرياً! 1( عىل الّضيف أن يكرّم من دخل بيته و يُجلسه مكانه إجالساً! 

4( ينترص مجاهد و الثّورة اإلسالميّة يف ساحة املعركة انتصاراً مشهوداً! 3( عند قراءة القرآن نحّس إحساساً مملوءاً بالطأّمنينة و الّسكينة! 

16- عّین املفعول املطلق یختلف فی نوعه :

ع الّنبي الرجاَل عىل القتال يف سبيل الله تشجيعاً يؤثر يف قلوبهم!               2( ُجرح بعُض املقاتلني يف الحرب جرحاً لیس شديداً! 1( َشجَّ

4( يصرب عىل مرارة الحق صرباً يَعرُف حالوة عاقبته! 3( يَجتنُب زمييل عن الّسيِّئات اجتناباً و هو انسان مؤمن! 

17- عین الخطأ للفراغ لبیان کیفّیة وقوع الفعل: »إن الله تعالی ینص عباده املؤمنین ....................!«

3( نرُصًة کاملةً    4( نرََص الواحِد القّهار 1( نارصاً ًمجیباً   2( نرصاً ُمبیناً 

18- عّي العبارة الّتي جاء فيها عامٌل لرفع الّشک: 

2( يعبُد العبُد ربّه مشتاقاً! 1( كَلََّم األمُّ ولَدها تكليامً! 

4( یَنرُصُ الصديُق يف واجباته أنصاره! ُض!  3( َخرِسَ املتكاسُل خسارًة ال تُعوَّ

19- فی أّی عبارة الیوجد املفعول املطلق ؟ 

2( إفَهم قصدي من هذا العمل فهَم العقالء! 1( هو حيوان ُمفرتس يَتبع فريسًة برسعة حتّى يصيدها! 

4( سوف تنتبهون بعد سنني إنتباهاً ال ينفعكم أبداً! 3( أخونا الّصغري عاهد اُّمنا معاهدة صادقة! 

20- عّي املفعول املطلق للنوع:  

2( ملاذا إزداَد عدد فرئان الحقل ازدیاداً یا ولدي! 1( لِنقرأ هذه القّصة قرائة ليك نَطّلع عىل أفعال اإلنسان! 

4( إنسَحب العدّو الفاشل إنسحاباً کامالً من أراضينا املقّدسة! 3( يهتمُّ املواطن الَفهيم بنظافة البيئة اهتامماً! 

21- يف أّي عبارۃ اُكّد عىل معنى الفعل؟  

2( عند قراءة القرآن نُحّس بالطأّمنينة و الّسكينة! 1( هذان يحاوالِن أن ينجحا يف االمتحاين نجاحاً مقبوالً! 

4( ينترص مجاهدو الثّورة اإلسالميّة يف ساحة املعركة إنتصاراً! 3( اإلنسان املؤمن ليساعد الفقراء و يهتّم باملساعدة و لو قليالً! 
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11- مّيز العبارة التي اليوجد فيها املفعول املطلق:

2( إذَهبوا ذهاباً!  1( أرسل الله إلينا رسوالً ليهدينا! 
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14- » طلبو لعلم يف بالدنا تقّدموا يف جميع املجاالت..............«. عّي املناسب لبيان نوع الفعل:

3( متقّدمني مجتهدين!   4( تقّدماً مل يكن له نظري ! 2( علميّاً و خلقیّاً!  1( تقّدماً! 
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2( اإلنسان املؤمن ليساعد الفقراء و يهتّم باملساعدة اهتامماً كبرياً! 1( عىل الّضيف أن يكرّم من دخل بيته و يُجلسه مكانه إجالساً! 

4( ينترص مجاهد و الثّورة اإلسالميّة يف ساحة املعركة انتصاراً مشهوداً! 3( عند قراءة القرآن نحّس إحساساً مملوءاً بالطأّمنينة و الّسكينة! 

16- عّین املفعول املطلق یختلف فی نوعه :

ع الّنبي الرجاَل عىل القتال يف سبيل الله تشجيعاً يؤثر يف قلوبهم!               2( ُجرح بعُض املقاتلني يف الحرب جرحاً لیس شديداً! 1( َشجَّ

4( يصرب عىل مرارة الحق صرباً يَعرُف حالوة عاقبته! 3( يَجتنُب زمييل عن الّسيِّئات اجتناباً و هو انسان مؤمن! 

17- عین الخطأ للفراغ لبیان کیفّیة وقوع الفعل: »إن الله تعالی ینص عباده املؤمنین ....................!«

3( نرُصًة کاملةً    4( نرََص الواحِد القّهار 1( نارصاً ًمجیباً   2( نرصاً ُمبیناً 

18- عّي العبارة الّتي جاء فيها عامٌل لرفع الّشک: 

2( يعبُد العبُد ربّه مشتاقاً! 1( كَلََّم األمُّ ولَدها تكليامً! 

4( یَنرُصُ الصديُق يف واجباته أنصاره! ُض!  3( َخرِسَ املتكاسُل خسارًة ال تُعوَّ

19- فی أّی عبارة الیوجد املفعول املطلق ؟ 

2( إفَهم قصدي من هذا العمل فهَم العقالء! 1( هو حيوان ُمفرتس يَتبع فريسًة برسعة حتّى يصيدها! 

4( سوف تنتبهون بعد سنني إنتباهاً ال ينفعكم أبداً! 3( أخونا الّصغري عاهد اُّمنا معاهدة صادقة! 

20- عّي املفعول املطلق للنوع:  

2( ملاذا إزداَد عدد فرئان الحقل ازدیاداً یا ولدي! 1( لِنقرأ هذه القّصة قرائة ليك نَطّلع عىل أفعال اإلنسان! 

4( إنسَحب العدّو الفاشل إنسحاباً کامالً من أراضينا املقّدسة! 3( يهتمُّ املواطن الَفهيم بنظافة البيئة اهتامماً! 

21- يف أّي عبارۃ اُكّد عىل معنى الفعل؟  

2( عند قراءة القرآن نُحّس بالطأّمنينة و الّسكينة! 1( هذان يحاوالِن أن ينجحا يف االمتحاين نجاحاً مقبوالً! 

4( ينترص مجاهدو الثّورة اإلسالميّة يف ساحة املعركة إنتصاراً! 3( اإلنسان املؤمن ليساعد الفقراء و يهتّم باملساعدة و لو قليالً! 
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22- أّي عبارة تحتوي عىل املفعول املطلق للنوع؟ 

2( خیر عمل هو ما يؤثّر عىل املخاطب و إن قل تأثريه! 1( أعظم الفتح فتحان: فتح الحديبة و فتح مّكة! 

4( أيّها املؤمنون، حاسبوا أنفسكم كّل يوم حساباً صادقاً! 3( أرسى الله مبحّمد يوم يف الرّسّاء و مل ينتبه املشكون إىل هذا األمر!   

23- عّین ما فيه تأكيد للفعل: 

2( أستغفُر من ذنويب إستغفاراً نادماً من أعاميل! 1( ) إنّک ملن املرسلین(! 

4( يُكرُِم املحسنوَن الفقراَء يف شهر رمضاَن إحساناً لهم! 3( ال يَتقّدُم يف هذه الحياة إال املجّدون! 

24- عّي غري املناسب للفراغ:.............  و ............... املالئكَة تنزيالً!

3( نَزَّلْنا  4( أنزََل 2( نَُنزُِّل  1( نَزََّل 

25- عي الصحيح يف تعیین نوع املفعول املطلق: 

2( اَنَعَم اللُه عىل خالئقه نعامً وافراً! )مفعول مطلق نوعی( 1( اَطَعمت االُمُّ ولدها إطعاماً ُمشِفقًة!  )مفعول مطلق نوعی( 

4( يَقرَاُ املؤمُن القرآن قراءًة لعلَّه يُرَشُد به! )مفعول مطلق تأکیدی( 3( يُجاِهُد املقاتلون يف املعركة مجاهدين!   )مفعول مطلق تأکیدی( 

26- عّي ما ليس فيه املفعول املطلق:

ق قول الّصادق دامئاً تصديقاً جميالً! 2( يُصدِّ 1( أعطى امللك الفاّلح إعطاًء يُعجبه! 

4( غرس الفاّلُح فسيلة جوز َغرساً ال يأمل أكلَه! 3( تحضن االُمُّ طفلتها يف حضنها محبًّة لها! 

27- عّین ما تأکید للفعل: 

٢( و هذا حینام یعمل العبُد املسلم عماًل یُعجبه! ١( یُشاهد العجُب بین الّناس مشاهدًة کثیرة ! 

٤( و األفضل أن یؤمن بربّه و یَفتخر افتخاراً بذلک! ٣( أو یقوم بعمل يسء و یُریه إراءًة جمیلة ! 

28- عّي ما ليس فيه املفعول املطلق:

٢( أدَّب املؤمن نفسه قبل تعليم غريه تأديباً جميالً! ١( إن أكرمت الكريم إكراماً بالغاً تشاهد نتيجته! 

٤( رغب املسافرون أن يسكنوا يف ذلك املكان رغبًة كثريًة! ٣( كان عّش بعض الطّيور بعيداً كثرياً عن املفرتسني! 

29- فی أی عبارٍة ما جاَء املستثنی ِمنه و املفعوُل املطلُق معاً؟

٢( یُوزُّع املُدرُس أوراق اإلمتحاِن توزیعاً إال ورقًة واحدًة! ١( ال یَستِغفُر اللَه إستغفاراً إال إنساٌن َوجَده رحیامً! 

٤( تَنافَسِت التلمیذاٌت فی حفِظ الّدروٍس تنافُساً عجیباً إال املُتکاِسالت! ٣( یَنجُح التَّالمیذ فی اإلمتحاِن نَجاحاً إال الّذیَن مل یَدرسوا جیداً! 

30- عیِّن ما الیُناسب للفراغ: »َیندفع املجاهدون إلی ساحات القتال....................!«

3( دفاعاً   4( إندفاَع األُسوِد 2( ُمشتاقین  1( إندفاعاً 

31- عیِّن املفعول املطلق لبیان الّنوع:

٢( استغفرَْت فاطمة ربّها إستغفاراً نادمًة من أعاملها! ١( فََقرَّرِت الّدولة ُمقّررات کثیرة إلدارة املجتمع! 

٤( إّن بعض األّمهات یُراقنب أوالدهن مراقبًة ال تُوَصف! ٣( نُساعد الّذین یطلبون مّنا مساعدًة جّداً! 

32- عّین ما لیس فیه تأکیٌد للفعل:

٢( تال القاری القرآن تالوة حسنة! ١( اللّهّم! وفّقنا لرعایه حقوق اآلخرین توفیقاً! 

٤( نزّل الله القرآن تنزیالً! ٣( کان شبابنا األعزّاء هاجموا العدّو مهاجمة!  
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33- عیِّن املفعول املطلق للنوع:

2( إّن النفایات الصناعیّة تُهّدد البیئة تهدیداً!1( إّن املؤمنون لَیصرب أمام املشاکل صرباً جمیالً!

4( أخربنا خرباء الزراعة عاّم حدث فی الحقل!3( کُن صادقاً مع نفسک تتخلّص من العیوب تخلّصاً!

حیح للفراغ لبیان کیفیَّه وقوع الفعل :»لِنقرأ بعض الحکایات الّتاریخیَّه................!« 34- عیِّن الصَّ

3( قراءًة دقیقًة         4( الّدقّیقَة 2( قراءةً  1( َعجیبًَة  

35- عّین املفعول املطلق للّنوع:

رنا الشطّی من االقرتاب من مکان الحادثة تحذیراً! ٢( حذَّ ١( ما أخاف منه کثیراً هو أن أُشاهد مشاهد ُمرعبة! 

٤( تدبَّر فی القرآن تدبّراً حتّی یهدیک إلی الحق! ٣( تختلُف درجة الحرارة فی الصحاری اختالفاً کثیراً! 

36- عیِّن ما فیه املفعول املطلق للنوع:

٢( نَدعو الله دعوة لیقرّب قلوبنا إلی اإلمیان به! ١( ترُِسُع أیّام عمرنا إلی املوت برسعة هائلة! 

٤( حاِول ألهدافک محاولة ال حرسَة بعدها! ٣( هل تُحسُن إلی الناس لیقولوا عنک قوالً جمیالً؟ 

37- عیِّن التأکید للفعل:

٢( أنعم الله علی اإلنسان إنعاماً ال یوَصف! ١( نسعی للوصول إلی غایاتنا سعیاً لیالً و نهاراً! 

٤( أصرب فی الشدائد و أسأَل الله أن یعطینی صرباً! ٣( یصّدق الناس کالمک إذا تتکلّم صادقاً! 

38- عّین املفعول املطلق یختلف:

2( تُب من الذنوب توبًة ال عودة إلیها بعدها!1( إن تُرد بلوغ غایاتک فاجتهد اجتهاداً!

4( من یکذْب یُخن الّناس خیانًة و لن یُصّدقوه أبداً!3( سُنواجه الجفاف مواجهًة إن مل یهطل املطر!

39- عیِّن املفعول املطلق:

٢( من أحسُن مّمن یعمل إحساناً! ١( أرجو أن یکون تفّکرک فی الحیاة تفّکراً عالیاً! 

٤( حاِسب نفسک قبل محاسبة اآلخرین! ٣( ال تتوقّع النجاح یا أیّها الکسالن توقّع الناجحین! 

40- عیِّن الخطأ يف استخدام املفعول املطلق:

2( کالم أيب يسّكن أعصايب عند مواجهة املشاكل تسكيناً! 1( ملاذا أرسعت إىل مأدبة رجيل يطرد الفقراء إرساع الجاهلني؟! 

4( قبل أن تقرأ الدرس الجديد أنظر إىل الدرس السابق نظرة عابرة! 3( إذا أخطأ صديقك يف عمل فحاول أن تخربه عن خطئه محاوالً! 

41- عیِّن کلمة »تأثیر« تبّین کیفّیة وقوع الفعل:

٢( ملّا قمنا بقراءة دروسنا عّدة مرّات شاهدنا تأثیراً عظیامً فی تقّدمنا! ١( إن فی األعامل الجامعیّة تأثیراً یظهر نفسه فی أرسع زمن ممکن! 

٤( یؤثر تناول العسل تأثیراً کبیراً فی عالج األمراض املختلفة! ٣( أثرت أقوال الشیخ علی أصحابه حیث أدی هذا التأثیر إلی إصالح أمورهم! 

42- عیِّن الخطأ للفراغات إلیجاد أسلوب املفعول املطلق:

ً ٢( قّوات اإلسالم هاجمت األعداء.............!؛ ُهجوما ١( إّن الّذی یعتمد علی قدرات نفسه............ تاّماً ال یشعر بالیأس!: اعتامداً 

٤( عسی أن تکره شیئاً.............. شدیده و یجعل الله فیه خیراً کثیراً!؛ کراهة ٣( دبّر الحاکم أُمور الناس .............. فأنقذهم من البالء!؛ تدبیراً 

43- عّین ما فیه املفعول املطلق لبیان النوع:

٢( من قُتَل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سطاناً. ١( هم یحاولون ألهدافهم العالیة محاولًة. 

٤( عسی أال تحبّوا هذا العمل حّب املشکین. ٣( إّن الولد ال یرید مطالعة الکتب بل یرید سفراً. 
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33- عیِّن املفعول املطلق للنوع:

2( إّن النفایات الصناعیّة تُهّدد البیئة تهدیداً!1( إّن املؤمنون لَیصرب أمام املشاکل صرباً جمیالً!

4( أخربنا خرباء الزراعة عاّم حدث فی الحقل!3( کُن صادقاً مع نفسک تتخلّص من العیوب تخلّصاً!

حیح للفراغ لبیان کیفیَّه وقوع الفعل :»لِنقرأ بعض الحکایات الّتاریخیَّه................!« 34- عیِّن الصَّ

3( قراءًة دقیقًة         4( الّدقّیقَة 2( قراءةً  1( َعجیبًَة  

35- عّین املفعول املطلق للّنوع:

رنا الشطّی من االقرتاب من مکان الحادثة تحذیراً! ٢( حذَّ ١( ما أخاف منه کثیراً هو أن أُشاهد مشاهد ُمرعبة! 

٤( تدبَّر فی القرآن تدبّراً حتّی یهدیک إلی الحق! ٣( تختلُف درجة الحرارة فی الصحاری اختالفاً کثیراً! 

36- عیِّن ما فیه املفعول املطلق للنوع:

٢( نَدعو الله دعوة لیقرّب قلوبنا إلی اإلمیان به! ١( ترُِسُع أیّام عمرنا إلی املوت برسعة هائلة! 

٤( حاِول ألهدافک محاولة ال حرسَة بعدها! ٣( هل تُحسُن إلی الناس لیقولوا عنک قوالً جمیالً؟ 

37- عیِّن التأکید للفعل:

٢( أنعم الله علی اإلنسان إنعاماً ال یوَصف! ١( نسعی للوصول إلی غایاتنا سعیاً لیالً و نهاراً! 

٤( أصرب فی الشدائد و أسأَل الله أن یعطینی صرباً! ٣( یصّدق الناس کالمک إذا تتکلّم صادقاً! 

38- عّین املفعول املطلق یختلف:

2( تُب من الذنوب توبًة ال عودة إلیها بعدها!1( إن تُرد بلوغ غایاتک فاجتهد اجتهاداً!

4( من یکذْب یُخن الّناس خیانًة و لن یُصّدقوه أبداً!3( سُنواجه الجفاف مواجهًة إن مل یهطل املطر!

39- عیِّن املفعول املطلق:

٢( من أحسُن مّمن یعمل إحساناً! ١( أرجو أن یکون تفّکرک فی الحیاة تفّکراً عالیاً! 

٤( حاِسب نفسک قبل محاسبة اآلخرین! ٣( ال تتوقّع النجاح یا أیّها الکسالن توقّع الناجحین! 

40- عیِّن الخطأ يف استخدام املفعول املطلق:

2( کالم أيب يسّكن أعصايب عند مواجهة املشاكل تسكيناً! 1( ملاذا أرسعت إىل مأدبة رجيل يطرد الفقراء إرساع الجاهلني؟! 

4( قبل أن تقرأ الدرس الجديد أنظر إىل الدرس السابق نظرة عابرة! 3( إذا أخطأ صديقك يف عمل فحاول أن تخربه عن خطئه محاوالً! 

41- عیِّن کلمة »تأثیر« تبّین کیفّیة وقوع الفعل:

٢( ملّا قمنا بقراءة دروسنا عّدة مرّات شاهدنا تأثیراً عظیامً فی تقّدمنا! ١( إن فی األعامل الجامعیّة تأثیراً یظهر نفسه فی أرسع زمن ممکن! 

٤( یؤثر تناول العسل تأثیراً کبیراً فی عالج األمراض املختلفة! ٣( أثرت أقوال الشیخ علی أصحابه حیث أدی هذا التأثیر إلی إصالح أمورهم! 

42- عیِّن الخطأ للفراغات إلیجاد أسلوب املفعول املطلق:

ً ٢( قّوات اإلسالم هاجمت األعداء.............!؛ ُهجوما ١( إّن الّذی یعتمد علی قدرات نفسه............ تاّماً ال یشعر بالیأس!: اعتامداً 

٤( عسی أن تکره شیئاً.............. شدیده و یجعل الله فیه خیراً کثیراً!؛ کراهة ٣( دبّر الحاکم أُمور الناس .............. فأنقذهم من البالء!؛ تدبیراً 

43- عّین ما فیه املفعول املطلق لبیان النوع:

٢( من قُتَل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سطاناً. ١( هم یحاولون ألهدافهم العالیة محاولًة. 

٤( عسی أال تحبّوا هذا العمل حّب املشکین. ٣( إّن الولد ال یرید مطالعة الکتب بل یرید سفراً. 
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44- عّین ما فیه اهتامم علی وقوع الفعل فقط:

٢( من یستغفر ربّه معرتفاً بذنوبه فله معرفة عظیمة! ١( یتقرّب املؤمن بأعامله إلی ربّه تقّرباً فیری مثرتها نفسه! 

٤( انقطع تیّار الکهرباء فی املدینة مساء فغرقت املدینة فی الظالم! ٣( إذا تحّب ربّک حبّاً شدیداً فال تعبده رغبة فی الجّنة! 

45- عیِّن الخطأ لتکمیل الفراغات إلیجاد أُسلوب املفعول املطلق:

ً ٢( املؤمنون یصربون علی ما أصابهم..... !: صربا ١( ابتعد الرجل العاصی بعد التوبه عن ارتکاب الذنوب ..... !: تباعداً 

٤( صدیقی ساعدنی فی دروسی أمس.... بالغه!: مساعدًة ٣( ربّنا أنزل نعمه الکثیره علینا....!: إنزاالً 

46- عیَّن املفعول املطلق للنوع:

٢( انسحب األعداء من أراضینا خائفین ففشلوا! ١( کان األب یشاهد لعب أوالده مشاهدة الحکم بدقّه! 

٤( لن یسمح جنودنا لألعداء سامحاً بأن یهجموا علی حدودنا! ٣( یحسن املسلم إلی الناس إحساناً فیرضی ربّه عنه!  

47- عّین ما فیه الّتأکید علی وقوع الفعل:

٢( َربَّیُت تالمذتی لیالً و نهاراً مستعینًة باللّه! ١( یُساِعُدنا اللّه فی طریقنا نحو الحقِّ إنتصاراً عظیامً! 

٤( إّن اإلنسان یَغفل عن خالقه غفلة شدیدة! ٣( َمن عرف نفسه و ربّه معرفًة ال یعتمد مبا عنده عاریة! 

48 – عّین املناسب للفراغ لبیان نوع الفعل: »إّن املؤمنین یتدافعون عن اإلسالم .................... رائعاً!«

ً 3( ُمداِفعاً   4( دفعا 2( ِدفاعاً  1( تَدافُعاً 

49- عّین فعالً قد أزیَل منه الشّک:

٢( نَسَعی أن نبتِعد عن مواضع التُّهم إبتعاداً رسیعاً! ١( إّن املؤمن یشُکر ربّه دامئاً و یَعبده شاکراً! 

٤( بعد تَحذیر الُغراب تَبتعد الَحیوانات الذکیّة إبتعاداً عن منطقة الخطر! ٣( أَنصحکم ِبقراءة هذا الکتاب نَصیحة تَقّربکم إلی أهدافکم! 

50- عّین الّتأکید للفعل:

ا الّناس نیام فَإذا ماتوا انتهبوا! 2( إمنَّ 1( رُبَّ کتاٍب یجتهد القاری فی قراءته اجتهاداً! 

4( ال تَُعدُّ الّدکتورة شیِمل إاّل ِمن أشهر املُستشقیَن! 3( إنَّها تعلّمت لغات کثیرة منها الفارِسیَة و العربیّة و....! 

51- عّین املصدر یُبّین نوع الفعل:

٢( اإلنسان یتعرّف علی حقیقة الحیاة تعرُّف العلامء. ١( الدّول املتقّدمة أقبلت علی تطویرها إقباالً.  

٤( اِجعی إلی ربّک راضیًة مرضیًّة. ٣( لن تتکاسل فی دروس الیوم تکاُسالً.  

52- عّین املصدر ال یُبّین نوع الفعل:

٢( علیک أن تتفّکر فی مهنتک فی املستقبل تفّکراً. ١( اإلنسان یغتنم الفرص املهّمة اِغتنام العاقلین.  

٤( أعاِهد نفسی أن أعمل مبا قلت معاهدًة دقیقًة. ٣( إّن الرجل التقّی یجاهد فی سبیل الله مجاهدة األنبیاء.  

53- عّین ما فیه املفعول املطلق: 

2( یُنعمنا الله أنعامً ال نقدر علی إحصائها. 1( إّن للوالدین حّقاً کبیراً علی تربیة األوالد. 

4( شاهدت فی الشارع مشهداً مرعباً فلن أنساه. 3( کّنا نُرسل زمیلنا إلی املدیر لیُکلّمه إرساالً. 

54- عّین ما الیوجد فیه املفعول املطلق:

2( أنصحک بأاّل تُجالس هؤالء ألّن مجالستهم ال تنفُعَک نفعاً! 1( ینقص جمیع األشیاء باإلنفاق نقصاً إاّل العلم! 

4( أ تعتمد علی معرفة الجاهل و هو ال یعرف حقائق االُمور حوله! 3( یا ولدی! إن تستمع إلی کالم الخطیب استامع العقالء تنتفع به! 
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55- عّین ما فیه تأکید الفعل:

٢( یهجم ذلک العدّو علینا هجوم املفرتسین. ١( یواجه بعض الّشعوب املشاکل فی مصیرها مواجهًة. 

٤( الرّجل یقیم الصالة إقامًة خالصًة. ٣( علیک أن تختاری لنفسک خبیراً لحّل املشکلة.  

56- عّین املفعول املطلق التأکیدّی:

2( إّن املؤمنین یصربون أمام املشاکل صرباً جمیالً! 1( کنُت قد ظننُت بأحد أصدقائی ظنَّ السوء! 

4( قد تعّدی اإلنسان علی الطبیعة تعّدیاً فی القرن األخیر! 3( تَضاف األسمدة إلی الرتاب إضافًة إلی مواّد أُخری! 

57- عّین ما لیس  فیه املفعول املطلق: 

   2( إّن الّدالفین تغّنی فی البحر تغنیة الطیور. 1( أتعلّم من صدیقی علوماً نافعًة فی الجامعة. 

   4( أخرج الله أمثاراً من الحبّة إخراجاً. 3( والدی یصّدق کالم البائع تصدیقاً. 

58- عّین ما یَُبّیُن نوَع الفعل:

ه! 1( بعضی الطّیور قد تَلجأُ إلی حیٍل لِطرد مفرتسها حین یَری حیواناً ُمفرتِساً قریباً ِمن ُعشِّ

2( یهتَّم املُواطن الفیهم ِبنظافَة البیئة اهتامماً حتّی ال یتلّوث مکان عیش الّناس خوفاً من األمراض!

3( یَخرُج الّسمک املدفون من الغالف بعد سنة خروجاً یُعجب الّناظریَن!

4( إنّک تََعّدیت َعلی نظام الطّبیعة تََعّدیاً و أنت قد ظَلَمها ألّن البومات تتغّذی علی الِفرئان!

59- عیِّن مصدراً جاء لبیان املشابهة )فی املعنی(: 

2( ال تُحّدِث الناس مبا تخاف تکذیبه! 1( أعبد الرّب فی الدنیا عبادة الصالحین! 

4( أنعم الله لنا فی الدنیا إنعاماً بالغاً!3( تأثیر األلوان علینا کثیر حّقاً!

60- عیِّن ما یرفع الشّک عن وقوع الفعل: 

2( یصدق فی حیاته من له عزّة النفس صدقاً!1( إّن النفس األّمارة تجّرک إلی الضاللة!

4( دافع الجندّی عن ِقیمة دفاعاً رائعاً!3( ال شّک أّن الله یرحم الرّاحمین!

61- عّین املصدر ال یبّین نوع الفعل:

2( التاّلمیذ یتعّجبون من سلوکنا تعّجباً کثیراً. 1( أرجوکم أن یساعدوا الفقراء مساعدًة إلهیًّة. 

4( رأینا الصبّی فی زاویٍة رؤیًة باکیاً. 3( ابتعد القاضی عم املعاصی ابتعاد املسلمین.  

62- عّین ما فیه تأکیٌد للفعل:

2( العدّو یَُخرُّب بیوتاً و یظلم مظلومی القریة. 1( یفرح الوالدان من نجاح أوالدهم فرحاً عمیقاً. 

4( إّن الشاعر َمَدَح نبّی اإلسالم مدحاً. 3( اُستخدمت األنابیب فی املصنع استخدام الّصناعة.  

63- عّین العبارة الّتی جاء فیها املفعول املطلق: 

2( ال ینَس الّناس إحسان من یُحسنون إلیهم دامئا! 1( إّن هذه الرّسوم قد رسمها أحد الفّنانین املُمیّزین! 

4( رأیُت حامداً کان یبتعد عن البیت ُمرسعاً!3( العلم ضیاء یشاهده العباد املُخلصون ُمشاهدة!

64- عّین املفعول املطلق لتأکید وقوع الفعل:

2( کان جّدی یدعونا إلی الصواب دعوة کالشیخ املرشد! 1( نخاف من النار خوفاً یمنعنا عن ارتکاب املعاصی! 

4( أرحم الراحمین یغفر الذنوب غفراناً متاماً! 3( تقّدم شبابنا فی املجاالت املختلفة تقُدماً مل یکن أحد یتّصوره! 
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55- عّین ما فیه تأکید الفعل:

٢( یهجم ذلک العدّو علینا هجوم املفرتسین. ١( یواجه بعض الّشعوب املشاکل فی مصیرها مواجهًة. 

٤( الرّجل یقیم الصالة إقامًة خالصًة. ٣( علیک أن تختاری لنفسک خبیراً لحّل املشکلة.  

56- عّین املفعول املطلق التأکیدّی:

2( إّن املؤمنین یصربون أمام املشاکل صرباً جمیالً! 1( کنُت قد ظننُت بأحد أصدقائی ظنَّ السوء! 

4( قد تعّدی اإلنسان علی الطبیعة تعّدیاً فی القرن األخیر! 3( تَضاف األسمدة إلی الرتاب إضافًة إلی مواّد أُخری! 

57- عّین ما لیس  فیه املفعول املطلق: 

   2( إّن الّدالفین تغّنی فی البحر تغنیة الطیور. 1( أتعلّم من صدیقی علوماً نافعًة فی الجامعة. 

   4( أخرج الله أمثاراً من الحبّة إخراجاً. 3( والدی یصّدق کالم البائع تصدیقاً. 
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4( أنعم الله لنا فی الدنیا إنعاماً بالغاً!3( تأثیر األلوان علینا کثیر حّقاً!
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2( التاّلمیذ یتعّجبون من سلوکنا تعّجباً کثیراً. 1( أرجوکم أن یساعدوا الفقراء مساعدًة إلهیًّة. 

4( رأینا الصبّی فی زاویٍة رؤیًة باکیاً. 3( ابتعد القاضی عم املعاصی ابتعاد املسلمین.  
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2( العدّو یَُخرُّب بیوتاً و یظلم مظلومی القریة. 1( یفرح الوالدان من نجاح أوالدهم فرحاً عمیقاً. 

4( إّن الشاعر َمَدَح نبّی اإلسالم مدحاً. 3( اُستخدمت األنابیب فی املصنع استخدام الّصناعة.  

63- عّین العبارة الّتی جاء فیها املفعول املطلق: 
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2( کان جّدی یدعونا إلی الصواب دعوة کالشیخ املرشد! 1( نخاف من النار خوفاً یمنعنا عن ارتکاب املعاصی! 

4( أرحم الراحمین یغفر الذنوب غفراناً متاماً! 3( تقّدم شبابنا فی املجاالت املختلفة تقُدماً مل یکن أحد یتّصوره! 



عربی جامع کنکور انسانی

726

65- عیِّن الخطأ إلیجاد املفعول املطلق: »نجتهد فی صنع غد َمضی...............«!

4( مجتهدین 3( اجتهاداً بالغاً   2( اجتهاد اآلملین   1( اجتهاداً  

66- عیِّن املفعول املطلق یختلف فی الّنوع:

2( إذا مل یَقِدر املَلُِک أن یَستلِم الحجر إستالماً خاَب و رََجَع! 1( إجتََهدنا فی أعاملِنا إجتهاداً کثیراً! 

4( تََذکَرُت أسامَء األصدقاء فی الحیاة تََذکَُّر َمن ال یَنساُهم أبداً! 3( إستَغفرُت اللَه إِستغفاراً یُحبُّه املُخلَُصوَن! 

67- عّین املفعول املطلق النوعّی:

2( کّل طالب یجتهد فی دروسه اجتهاداً ینال أعلی العالمات! 1( وقفُت موقفاً حرجاً مل أکن أدری ماذا علّی أن أفعل! 

4( رصخ الّصدیق الکّذاب رصخاً لکّن أصدقاءه مل یذهبوا إلنقاذه! 3( نامت أختی الصغیرة اللّیلة البارحة نوماً استغرق تسع ساعات! 

68- عّین ما لیس فیه املفعول املطلق:

2( إّن للمعلّمین حّقاً عظیامً علی تالمیذهم دامئاً! 1( علی الوالدین أّن یحرتموا أوالدهام إحرتاماً یأخذون درساً! 

4( حّذر اإلمام علّی )ع( املسلمین من نسیان القرآن تحذیراً! 3( قد حصل علامءنا علی حقائق حصوالً مل یحصل علیه اآلخرون! 

69- عیِّن الّتأکید للفعل:

1( ما شاهدُت مجاهدًة کمجاهدِة هؤالء املجاهدین األبطال! 

2( قد أنعم الله علی الّناس إنعاماً وافراً لعلّه یهتدی إلی الرّصاط املستقیم!

3( فی الّصباح الباکر عندما ما کنُت فی الّنوم ُدّق الباب دقّاً فذهبُت إلیه برسعة!

4( کان حمده حمداً و نحن شاکرون مثله!

70- عّین عبارًة فیها تأکید للفعل:

2( یجب علی کّل الناس دن یساعدوا الفقراء و یهتمُّ باملساعدة ولو قلیالً! 1( علیک أن تکرّم من دخل بیتک و تجلسه عندک تکرّّما! 

4( ملّا أقرأ القرآن أشعر أحساساً جمیالً فی قلبی! 3( ینترص مجاهد الثّورة اإلسالمیّة فی ساحة املعرکة إنتصاراً! 

71- عیِّن »ُمجالسة« تُفید الّتشبیه: 

2( جالَس أخی زمیله الّصالح ُمجالسة َعلَّمته مکارم األخالق! 1( َجلسُت عند ابن عّمی و أنا أُحبُّ ُمجالسته من الطُّفولة! 

4( جالِسوا  َمن یَصدق فإّن ُمجالسة الّصادقین تَنفعکم نَفع الکتب املُفیدة! 3( کنُت أُجالس صدیقی الفائز مجالسة من یَبحث عن الّنجاح! 

72- عیِّن ما فیه املفعول املطلق: 

2( کان إهتامم املزارع باألشجار إهتامماً کثیراً!1( ملاذا ال تختارین یا أختی حیاٌة معّززًة. 

4( ال تهرب من املشاکل هروب الجبناء!3( أطعمتنی والدتی طعاماً لذیذاً مل آکُل مثله!

73- عِّین املناسب للفراغ لبیان الّتشبیه: »هاَجمنا العدّو فی ساحة املعرکة .....!«

3( ُمهاجمَة األسد   4( مهاجمًة 1( ُهجوماً رائعاً     2( متوکّلین علی الله  

74- عیِّن املفعول املطلق یختلف عن البقّیة: 

2( اُدع الله دعاء من ال معین له إاّل هو! 1( کان األرسی یُعاملون معاملة حسنة فی الحرب! 

4( إن تُساعدنی ُمساعدة ُمثمرة أَنجح فی عملی! 3( من جدَّ فی حیاته جّداً َوَجد مطلوبه حتامً!
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75- عیِّن ما لیس فیه املفعول املطلق:

1( حاسب الّناس محاسبة َمن یُداریهم فسبحان َمن ال یخفی علیه شیء!

2( لو عرفت خالقک معرفًة حقیقیّة آمنت به إیامن املؤمنین!

3( طالبو العلم فی بالدنا تقّدموا فی جمیع املجاالت تقّدماً مل یکن له نظیر!

4( إذا کان صربک صرباً جمیالً تُوفَّق فی الّدنیا و اآلخرة!

76- أّی اجابة ال تشتمل علی املفعول املطلق؟

2( املسلامت املؤمنات یُناجین الله مناجاة! 1( اُدُع ربّک دعاء الغریِق الّذی ال مغیث له! 

4( ال تنظُر إلی ذلک الرجل ألّن عمله عمل قبیح! 3( یقرأ الناس القرآن قراءة صحیحة! 

77- فی أّی عبارٍة ماجاء املفعول املطلق؟

2( یُوزُّع املُدرُّس أوراَق اإلمتحاِن توزیعاً! 1( ال یَستغِفُر اللَه من َوَجده رحیامً إستغفاراً! 

4( تَنافست أصدقائی فی الدراسة تنافُساً عجیبَّا! 3( ینجح زمالئک فی اإلمتحاِن إاّل الّذین مل یدرسوا جیّداً! 

78- عیِّن ما فیه تأکیٌد لِلفعِل:

2( آمُنوا بربّکم أیامناً صاِدقاً و افتخروا بذلَک! 1( إن تُحاِولُوا فی إکتساِب الَفضائِل ُمحاولًة تَنجحوا! 

4( هذا الرّجل یَلَعُب أمام الّناس لعباً یُعجُب املتفرّجین! 3( یتواَضُع هذا الرّجل تواضعاً ال نَری مثله فی اآلخریَن! 

79- عّین ما فیه رفع الشّک:

2( یهتمُّ الطالب مبطالَعة دروسه اهتامماً کثیراً! 1( ساعدوا الفقراء مساَعدة و اهتّموا بهم! 

4( یُحسن املعلِّم إلی الطاّلب إحسان َمن یعلم عاقبة عمل الخیر! 3( ُجرَح بعض املجاهدین فی ساحة املعرکة جرحاً شدیداً! 

80- عّین ما فیه تأکید للقیام بالعمل: 

1( »و رَتِّل القرآن ترتیالً«          2( أّن األنسان لفی ُخرس«

3( »اتّقوا الله و قولوا قوالً سدیداً«         4( اجتِنبوا کثیراً ِمن الظَّن« 

81- عّین التأکید للفعل:

2( إن تبعد لسانک عن الکذب یصّدق کالمک صدیقک! 1( فی أرستنا یختلف بعض األوالد لبعض إختالفاً کبیراً! 

4( ساعد املساکین مساعدة فی شهر رمضان! 3( عمل فی هذا املصنع عاّمل من الصباح إلی اللّیل! 

82- عّین ما لیس فیه املفعول املطلق:

2( علیک أن تفّکر فی إشرتاء هذه األشیاء تفّکراً عمیقاً! 1( قد أنعم الله علینا إنعاماً وافراً لعلّنا نستقیم! 

4( نزّل الله املالئکة تنزیالً حتّی یثبت أمور العامل! 3( أحسنت إلی اآلخرین محسناً و إن مل یحسنوا إلیک! 

83- عّین املفعول املطلق یختلف نوعه:

2( فی یوم الجمعة عندما کنُت فی النوم رُضب باب البیت رضباً مداوماً! 1( أخذت ید طفلی فی السوق أخذاً حتّی ال أفقده! 

4( دعا العارف املؤمنین بالّصرب دعوة من یحّب الله کثیراً! 3( ُجرح بعض القاتلین فی الحرب جرحاً ال یوَصف ولکّن إیامنهم قوّی! 

84- عّین ما لیس فیه إهتامم و عنایة علی »وقوع الفعل«:

2( یجتهد الوالدان لرتبیة أوالدهام إجتهاداً لیالً و نهارا! 1( نحن نکرم ضیوفنا إکراماً ألنّه حبیب الله! 

4( إن تعرفی نفسک و ربّک معرفة ال تعتمدی مبا عندک عاریة! 3( زمیالی یحاوال أن یفوزا فی اإلمتحان محاولة مقبولة! 
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4( تَنافست أصدقائی فی الدراسة تنافُساً عجیبَّا! 3( ینجح زمالئک فی اإلمتحاِن إاّل الّذین مل یدرسوا جیّداً! 

78- عیِّن ما فیه تأکیٌد لِلفعِل:

2( آمُنوا بربّکم أیامناً صاِدقاً و افتخروا بذلَک! 1( إن تُحاِولُوا فی إکتساِب الَفضائِل ُمحاولًة تَنجحوا! 

4( هذا الرّجل یَلَعُب أمام الّناس لعباً یُعجُب املتفرّجین! 3( یتواَضُع هذا الرّجل تواضعاً ال نَری مثله فی اآلخریَن! 
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2( یهتمُّ الطالب مبطالَعة دروسه اهتامماً کثیراً! 1( ساعدوا الفقراء مساَعدة و اهتّموا بهم! 

4( یُحسن املعلِّم إلی الطاّلب إحسان َمن یعلم عاقبة عمل الخیر! 3( ُجرَح بعض املجاهدین فی ساحة املعرکة جرحاً شدیداً! 
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1( »و رَتِّل القرآن ترتیالً«          2( أّن األنسان لفی ُخرس«
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2( إن تبعد لسانک عن الکذب یصّدق کالمک صدیقک! 1( فی أرستنا یختلف بعض األوالد لبعض إختالفاً کبیراً! 

4( ساعد املساکین مساعدة فی شهر رمضان! 3( عمل فی هذا املصنع عاّمل من الصباح إلی اللّیل! 

82- عّین ما لیس فیه املفعول املطلق:

2( علیک أن تفّکر فی إشرتاء هذه األشیاء تفّکراً عمیقاً! 1( قد أنعم الله علینا إنعاماً وافراً لعلّنا نستقیم! 
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4( إن تعرفی نفسک و ربّک معرفة ال تعتمدی مبا عندک عاریة! 3( زمیالی یحاوال أن یفوزا فی اإلمتحان محاولة مقبولة! 
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85- عیِّن املفعول املطلق للنوع:

2( إقرأ آیات من القرآن فی کّل اللّیل قراءة تؤثّر فی قلبک! 1( ال تتکاسل فی أداء فرائضک فی شهر رمضان تکاسالً أبدا! 

4( ال تنظروا ذلک السائح ألّن عمله عمل لیس حسناً! 3( ال تضیّعی نعم الله تضییعاً باإلرساف و إإلستفادة غیر صحیحة! 

86- عّي ما ليس فيه الّتأكيد:

2( ال تَيأس أنَت ِمن رحمِة اللِه أِلَنَّ رحمته واسعٌة! امء يف الّربيع فتُصِبُح األرُض ُمخرَضَّة!  1( قد تُنزُِل أمطاٌر من السَّ

4( َحِفَظ هذا الطّالُب آيات كثريًة من القرآن حفظاً! 3( إنَّ الله اشرتى ِمن املؤمننَي أموالهم و أنفسهم ِبأنَّ لهم الجّنة! 

87- عّي املفعول املطلق مضافاً:

الً يُسبّب غضبهم!1( لِم تُحاولون لكشف أرسار الّناس ُمحاولة قبيحة! 2( ال تِتدّخلوا يف حياة جريانكم تدخُّ

4( هذه الطّالبة ستُدافع عن عقيدتها مدافعًة أمام أستاذتها!3( كَلِّم الّناس تكليم َمن يُكلّم اآلخرين عىَل قدر عقولهم! 

88- عّین ما الیکون فیه نوٌع من التأکید:

2( إعملی أنِت وظائفِک عمالً قبل أن تتکلّمنی عنها! 1( إنّی رأیُت دهراً من هجرک القیامة! 

4( یشّم العطّار رائحة املسک َشاّمً خاّصاً! 3( األشجار الّتی لها أوراق کثیرة تحتاج إلی املاء إحتیاجاً! 

89- عین ما یُبّین کیفّیة تَعلُّم الطّاّلب:

2( إذا تَعلَّم الطاّّلب دروسهم تَعلُّامً فََعلیهم أن یُساعدونا بعده! 1( َعلَّم املعلّمون طاّلبهم هذه الّدروس الّصعبة تعلیامً جیّداً! 

4( الطاّّلب تَعلَّموا دروسهم تَعلُّامً و هم ال یَشعرون بالتّعب! 3( إّن طاّلب مدرستنا یَتعلّمون الکیمیاء تَعلُّامً ال نظیَر له! 

90- عّین ما فیه املفعول املطلق:

2( لِیَکن نَظرُنا إلی الحیاة نَظَر املتفائلین حتّی نَتَمتَّع بها! 1( مل نَصل فی املوعد املقّرر فلم نَقدر أن نَرکب کَرُکوب اآلخرین! 

4( نحن نساعد الّذین طلبوا ِمّنا املساعدَة و استعانوا بنا! 3( کان یُسافر مع أصدقائه فکانوا یعرفونه معرفَة عمیقة جّداً! 

91- عیِّن جملًة تَصف املفعول املطلق:

2( اولئک طالُب یجتهدون فی البحوث الّدراسیّة إجتهاداً! 1( )إْن تُقرِضوا اللّه قرضاً َحسناً یُضاِعْفه لکم( 

4( ال یُؤمن مسلُم أیامناً حتّی یدخل اإلیامن فی قلبه! ُض!  3( إن ال تجتهدوا أکرث خرستم فی حیاتکم خسارًة ال تُعوَّ

92- »هذا املخرتع الشباّب یجتهد فی تطویر هذه املاّدة ................!«؛ إذا أردنا نُزیل الشّک عن وقوع الفعل نقول:

4( قربًة إلی الله 3( اجتهاداً   2( دووباً  1( لیالً و نهاراً 

93- »إذا یشّک املخاطب فی وقوع املطر فقط نقول له ..........«:

2( إّن املطر ینزل علی املدینة! 1( ینزل املطر علی املدینة نزوالً بالغاً! 

4( رمّبا ینزل املطر علی املدینة! 3( ینزل املطر علی املدینة نزوالً! 

94- عّین للفراغ مصدراً ُمؤکِّداً للفعل:

2( املُعلاّمُت یجتِهدَن لرِتبیة بَناتنا ........ بالغاً! )اجِتهاداً( ِت املُعلّمة برتبیة البَنات ....... االُّم! )اهتامَم(  1( إهتمَّ

4( نحُن نَعلم أّن املُعلاّمت یُحاِولَن لتَعلیم البَنات .........! )ُمحاَولًة( 3( إّن املُعلاّمت یُساعدن بَناٍت یطلنَُب منهنَّ ........! )ُمساَعدًة( 

95- عّین ما فیه تأکیُد للفعل:

2( أرسلنا إلی فرعون رسوالً فعصی فرعون الرّسول.1( تشاهد مشاکل فی البیئة الّنظیفة مشاهدًة.

4( العاقل یستغفر الله استغفار املؤمنین.3( ینقذک الکتاب فی الحیاة إنقاذاً عمیقاً.
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96- عّین ما فیه تأکید للفعل:

2( یعیش البخیل فی الّدنیا عیش الفقراء! 1( اِجتنبُت عن التَُّهم اِجتناباً خائفاً من العقاِب! 

4( اِعتمدُت علی نفسی طول حیاتی اِعتامداً ال ینفصل مّنی! 3( یبتعُد الطّائر املُتظاِهر بالّشلل عن الُعّش اِبتعاداً کثیراً! 

ی علی نظام الطّبیعة ...!« ی علی نظام الطّبیعة! »إّن املُزارع تَعدَّ 97- عّین الّصحیح للفراغ: ِصف لنا کیفیة الّتعدِّ

ً یا َی الظّاملین1( ُمتعدِّ 2( تعدِّ

یاً و هو فخور بنفسه!3( غضباَن عصبیّاً 4( تعدِّ

98- عیِّن املفعول املطلق یختلُف فی الّنوع:

2( قرأ صدیقی ُدروسه قراَءًة دقیقًة ألنّه یَطلُُب الّنجاح! 1( أنا أْستَغِفُر َربّی کُّل یوٍم استغفاراً فیه اإلخالص و الرّجاء! 

4( یُطْبَُخ فی هذا املطعم أطِْعمًة لذیذًة طبخاً یُِحبُُّه ساکِنو املدینة! د الّنفایات الّصناعیّة تهدیداً َمْن یعیُش فیها!  3( فی هذه اإلجتامعات تَُهدِّ

99- عیِّن الّصحیح إلیجاد املفعول املطلق: »ذهبُت مع أحد زمالئی الّذی یُشاِورنی فی أموری إلی    الّدائرة .................... رسیعاً!«

ً 4( تَذهیبا3ً( ُمشاِورا2ً( َمشورًة1( َذهابا

100- عّي عبارة ليس فيه تأكيد عىل وقوع الفعل :

2( لننفق من أموالنا إنفاقاً قبل إن یأتی املوت!1( إذا ندعو الله دعوة خالصة يستجيبنا استجابة!

4( يتعايش املسلمون مع بعضهم تعايشاً سلميّاً!3( من يعرف ربّه معرفة حقيقيّة يتوكّل عليه توكّالً!

101- عّي املناسب للفراغ لبيان نوع الفعل: »یُحاسب الله الظاملي يوم القيامة .............. دقیقاً!«:

ً 2( ُمحاسبًة1( حسیبا

4( حسابا3ً( محاسباً

102- عّي مفعوالً مطلقاً:

ن َخلَقنا تفضيالً«1( »قَد أنزََل اللُه اليكم ِذكراً َو علَيكم أن تَتَِّبعوُه« لناُهم عىل كثريٍ ِممَّ 2( »َو فضَّ

4( رََجعت الطّالبة ِمن مسابقة الكيمياء العامليَّة فَرَِحًة!3( سألت اُمی اسئلًة ما َعلمُت جوابَها َو َخِجلُت!

103- عيِّ املفعول املطلق للتأكيِد:

2( يف بدايِة قرأ القارُی آيات القرآن قراءًة أعجبَت الُحّضار جميَعهم! 1( أخَذت الَعجوزَُة حقاً كاَن قَد ُسلَب ِمنها قبَل أعوام! 

4( اكرمنا اُستاَذنا يف درِس اللّغِة اإلنجليزيِّة إكراماً يَليُق به! 3( أّدبَت املُدرّسُة طالبتها املتكاسلة تأديباً فاصلَحت اعاملها! 

104- »إيّن اُقيم الّصالة الُبعد َعن نفيس ذكر الّشيطاِن...........!«، عّي الّصحيح للفراغِ للتاكيد عىل وقوعِ الفعِل:

ً 2( ابعاداً َعظیام1ً( بعیدا

4( إبعاَد الخائفنَي3( اِبعاداً

105- عيِّ املفعول املطلق يختلُف عن الباقي:

2( شارِك يف مراسيم تكريم مقام الّشهداء مشاركة يف املسِجد! 1( یُشارك أخي يف مراسيم تكريم يوم املعلّم ُمشاركة! 

4( املُؤمنوَن املُحسنوَن ينفقوَن من أموالهم مقداراً إنفاقاً! 3( تعاَونوا يف أموركم تعاوناً صحيحاً متوكّلنَي عىل اللِه! 

106- عيِّ املَفعول املطلق ليَس لَه حروٌف زائدٌة:

2( عىل كّل تلميذ أن يتفّكر يف َمشاكلِه تفكُّراً َعميقاً! 1( إجتنبُت عن الّذنوب الّتي تنزل البالء إجِتناباً! 

4( األغنياء أحَسنوا إىل َمساكني الَدينة إحساَن الخالِصنَي! 3( لَعلَّ األصدقاء يَصربوَن عىل ما أصابَهم صرباً َجميالً! 



قواعد

729

96- عّین ما فیه تأکید للفعل:
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2( شارِك يف مراسيم تكريم مقام الّشهداء مشاركة يف املسِجد! 1( یُشارك أخي يف مراسيم تكريم يوم املعلّم ُمشاركة! 

4( املُؤمنوَن املُحسنوَن ينفقوَن من أموالهم مقداراً إنفاقاً! 3( تعاَونوا يف أموركم تعاوناً صحيحاً متوكّلنَي عىل اللِه! 

106- عيِّ املَفعول املطلق ليَس لَه حروٌف زائدٌة:

2( عىل كّل تلميذ أن يتفّكر يف َمشاكلِه تفكُّراً َعميقاً! 1( إجتنبُت عن الّذنوب الّتي تنزل البالء إجِتناباً! 

4( األغنياء أحَسنوا إىل َمساكني الَدينة إحساَن الخالِصنَي! 3( لَعلَّ األصدقاء يَصربوَن عىل ما أصابَهم صرباً َجميالً! 
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107- عّي املفعول املطلق:

2( أحِسن إىل اآلخرين كام أحسنوا إليك محسنني!1( أحسنُت إلی ولدّي املجتهديِن ُمحسناً!

4( إن أحسن املؤمنني إياناً یعیش و يوت مؤمناً!3( إنّا أحسّنا إىل املساكني إحسان الخالصني!

108- عيِّ العبارة التي فيها مفعوٌل مطلٌق للتأكيد:

2( الّدول املستعمرة مل تعرتف بحٌق الشعوب اعرتافاً أبداً! 1( فّكرت حول املوضوع و درستُه دراسة كاملًة! 

4( الغّواص نفذ إىل أعامق املحيط ليالً و ما خاف الظلمة تحت املاء! 3( تدور الكرة و تسقط عىل رأس التلميذ سقوطاً شديداً! 

109- ما هو الصحيح للفراغ إليجاد املفعول املطلق؟ “........... املعلّمون عند حضورهم يف الّصف .............. جمیالً”:

2( إبتسم، إبتساما1ً( إبتسموا، إبتسامًة

4( يبتسُم، إبتساَم3( لِيَبتسموا، إبتسامًة

110- عّي املفعول املطلق يختلف نوعه:

2( من يستغفر من ذنوبه إستغفاراً فهو مقرّب عندالله.1( أنتم تحسنون إىل املساكني إحسان املتقني.

4( منعنی الطبیب عن التکلّم منعاً کامالً.3( لی طالبتان ترتاّلن القرآن ترتيالً يؤثر يف قُلوبنا.

111- امأل الفراغ مبا يناسب املفعول املطلق الّنوعي: "املقاتلون ............. عن وطنهم ........... رائعاً!"

2( دافعوا - دفاعا1ً( یدافعون - مدافعًة

4( دافعوا - مدافعًة3( يدافعون - مدافعاً

112- عّي املفعول املطلق:

!1( إنَّ نظرتک حول الخراج تخالف نظرة صديقتك! 2( إنَّ دفاع املقاتلني أمام األعداء حقُّ

4( اُدُع ربّك دعاء الغريق الّذي ال مغيَث له!3( هل ساعدت من طلب منك املساعدة؟

113- عّي ما ليس فيه املفعول املُطلق:

نيا عيَش الُفقراء!1( ُهم يُحِسنوَن إىل الُفقراء إحساناً! 2( يعيَُش البَخيُل يف الدُّ

4( »إنّا فَتَحنا لک فتحاً ُمبيناً«3( كاَن إبتساُمه جميالً و كاَن كالُمه حّقاً!

114- عيِّ ما فيه اهتامم عىل وقوع الفعل فقط:

2( إلتزموا بإحرتام األکابر إلتزاماً من یحرتم الّصغار! 1( مل تنعقد حلفة مبناسبة یوم رجوعه من الحّج إنعقاداً فی األسبوع اآلتی! 

4( یذهب ُسیّاح کثیرون إلی هذه املتاحف لیشاهدوا الّصور ذهاباً رسیعاً! 3( یُحاول للحصوِل الفرص الذهبیّة ُمحاولًة لَن یندم فی حیاته! 

115- عّي الّصحيَح للفراغات لبياِن نوع الفعل:

2( جاَهَد املُقاتُِل يف َسبيِل اللِه .......!: )ُمجاَهَدًة(1( واَجَهت الطّالِبُة الّناِجحُة .......... ِمن ُمعلَّمِتها!: )َحمداً(

4( يُحاَسُب اإلنساُن يوَم القيامِة ......... دقيَقًة! )ُمحاَسبًَة(3( َعليَك أن تستَِمُع إىل القرآِن .......!: )خاِشعاً(

116- عّي ما فيه املفعول املطلق:

2( نستقبل ضيوفنا كام يستقبلنا الّضيوف عادًة! 1( إّن للَصرب اِحرتاماً بالغاً لحكمة الله، فاصرب! 

4( یدور املؤمن حول الحّق دوراً يحصل به عىل مرضاة الله! 3( تعّودنا بتقديم الهدايا يف األعياد لألطفال متعّودين عليه! 

117- عيِّ املفعول املطلق:

2( ال شّك أّن نجاح الفرد يف الحياة العلميّة يعَد من األمور الهاّمة! 1( املدرسة هي األداة الّتي أوجدها املجتمع لتعليم أبنائه علوماً! 

4( عىل الشخص الّذي يريد نجاحاً أن ينظر إىل هذه الحياة نظرة كلّها سعادة! 3( َمتى يقبل اإلنسان عىل الدنيا متوقّعاً الخري فهو املتغلّب عىل متاعبها! 
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118- اِنتِخب املفعول املطلق املناسب للفراَغِي:

»قرأُت يف آيات الُقرآن أّن الَحّق يَنتُص ....... عىل الباطل و الباطل َسيموُت .......!«:

2( نرُصًَة - َموٌت 1( اِنتصاراً - َموتاً 

4( اِنتصاراً – َموًت 3( إنتصاَر - َموتاً 

119- عيِّ املفعول املطلق للّنوع:

1( فرَّحنی عمُل والد فاطمة ملّا قَبَّلها بعد ُخرسانها فی املباراة مبتسامً!

2( هذه ظواهر تَحیّر کثیر من الّناس ملّا شاَهدوها بعد ریاح قویّة و غمة سوداء!

3( کان جّدی مَتنَّی أن یَزور مّکة مَتنُّی من قد ذهب هناک!

4( تعَجبُت کثیراً ملّا رأیت سمکة سهِم تُطلق قطرات املاء املتتالیَة من فمها إلی حشة!

120- عیِّن ما لیس فیه املفعول املطلق للّنوع:

1( اُحِسُن إلی اآلَخرین إحسان َمن یعلم عاقبة عمل الخیر!

2( نشاهد مشاکل جدیدة فی البيئة الّتي نعيش فيها مشاَهَدة تُؤلُِمنا جّداً!

3( ماجادَل هذا الولد مع والديه مجاَدلَة الغافلني!

4( ملاذا تنظُريَن إىل هذه املنظرة نظراً ُمتعّجبًة هكذا؟!
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118- اِنتِخب املفعول املطلق املناسب للفراَغِي:

»قرأُت يف آيات الُقرآن أّن الَحّق يَنتُص ....... عىل الباطل و الباطل َسيموُت .......!«:

2( نرُصًَة - َموٌت 1( اِنتصاراً - َموتاً 

4( اِنتصاراً – َموًت 3( إنتصاَر - َموتاً 

119- عيِّ املفعول املطلق للّنوع:

1( فرَّحنی عمُل والد فاطمة ملّا قَبَّلها بعد ُخرسانها فی املباراة مبتسامً!

2( هذه ظواهر تَحیّر کثیر من الّناس ملّا شاَهدوها بعد ریاح قویّة و غمة سوداء!

3( کان جّدی مَتنَّی أن یَزور مّکة مَتنُّی من قد ذهب هناک!

4( تعَجبُت کثیراً ملّا رأیت سمکة سهِم تُطلق قطرات املاء املتتالیَة من فمها إلی حشة!

120- عیِّن ما لیس فیه املفعول املطلق للّنوع:

1( اُحِسُن إلی اآلَخرین إحسان َمن یعلم عاقبة عمل الخیر!

2( نشاهد مشاکل جدیدة فی البيئة الّتي نعيش فيها مشاَهَدة تُؤلُِمنا جّداً!

3( ماجادَل هذا الولد مع والديه مجاَدلَة الغافلني!

4( ملاذا تنظُريَن إىل هذه املنظرة نظراً ُمتعّجبًة هكذا؟!



عربی جامع کنکور انسانی

732

پاسخنامة تشریحی درس چهارم پایة دوازدهم 

1. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال تُضیّع .......... تضییعاً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

2. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أن نَعصی .......... عصیاناً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی 

3. گزینه 4 پاسخ صحیح است: با توجه به قواعد مفعول مطلق فعل و مصدری که مفعول مطلق است باید از یک ریشه )هم خانواده( باشند.   نُِکرم: ثالثی مزید باب 

إفعال ......... إکراماً: بر وزن إفعال

4. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اُهجر .......... هجراناً یُوصلک )جمله وصفیه هجراناً(  مفعول مطلق نوعی 

5. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یعبد .......... عبادة جمیلة )صفت عبادة(  مفعول مطلق نوعی

6. گزینه3 پاسخ صحیح است: تحصُد .......... حصداً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی 

7. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تنظر ..... نظراً مملوًء )صفت نظراً(  مفعول مطلق نوعی 

8. گزینه 4 پاسخ صحیح است: متأّخرین: حال – مفعول مطلق ندارد

                                         مفعول مطلق و حال در سایر گزینه ها:

ُع: جمله حالیه – تشجیعاً: مفعول مطلق نوعی گزینه 1- و هو ُیشجِّ

گزینه 2- راضیًة: حال – اجتهاًد: مفعول مطلق نوعی

گزینه3- رجوع: مفعول مطلق نوعی - و هم ُمبتِسمون: جمله حالیه

9. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یشّجعان .......... تشجیعاً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

10. گزینه3 پاسخ صحیح است: یُعّذُب ........... تعذیباً شدیداً )صفت تعذیباً(  مفعول مطلق نوعی

11. گزینه 1 پاسخ صحیح است: رسوالً: پیامربانی )مفعول  مفعول مطلق نیست(   مفعول مطلق در سایر گزینه ها: گزینه 2- ذهاباً      گزینه3- قراءة    گزینه 4- جلوس  

12. گزینه3 پاسخ صحیح است: أنعم ........... إنعاماً  )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی 

13. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أکرم ........... إکراماً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی 

14. گزینه  4 پاسخ صحیح است: صورت سؤال از ما می خواهد که جای خالی را با گزینه ای پر کنیم که مفعول مطلق نوعی ساخته شود.   تقّدماً مل مل یکن له نظیر 

ً  مل یکن جمله وصفیه تقّدما

15. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یُجلس ...... إجالساً  مفعول مطلق تأکیدی   در سایر گزینه ها مفعول مطلق نوعی وجود دارد

16. گزینه3 پاسخ صحیح است: یَجتنب .......... اجتناباً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی   در سایر گزینه ها مفعول مطلق نوعی دیده می شود

 مصدر و  17. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مفعول مطلق باید مصدر باشد یعنی منی تواند اسم فاعل، اسم مفعول و ... برای مفعول مطلق آورده شود.   نارصاً 

مفعول مطلق نیست

18. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کَلَّم ...... تکلیامً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی    رفع شک = مفعول مطلق تأکیدی

19. گزینه  1 پاسخ صحیح است: فریسًة: شکار )مفعول(   مفعول مطلق در سایر گزینه ها: گزینه 2- فهم )مفعول مطلق نوعی(     گزینه3- معاهدة: )مفعول مطلق 

نوعی(   گزینه 4- إنتباهًا: مفعول مطلق نوعی

20. گزینه  4 پاسخ صحیح است: إنَسحب ...... إنسحاباً کامالً )صفت إنسحاباً(  مفعول مطلق نوعی
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21. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ینترص .......... إنتصاراً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی 

22. گزینه 4 پاسخ صحیح است: حاسبوا .......... حساباً صادقاً )صفت حساباً(  مفعول مطلق نوعی

23. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أستغفُر ..... إستغفاراً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  )مفعول مطلق تأکیدی(  نکته: نادماً نقش حال دارد نه صفت إستغفاراً!

24. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تنزیالً: مصدر باب تفعیل  أنزََل فعل ماضی باب إفعال )پس برای جای خالی مناسب نیست(

25. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَقراُ ......... قراءًة )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

26. گزینه3 پاسخ صحیح است: فی حضنها: جار و مجرور )مفعول مطلق نیست(  إعطاًء، تصدیقاً، َغرساً: مفعول مطلق سایر گزینه ها هستند.

27. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَفتخر افتخاراً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

28. گزینه3 پاسخ صحیح است: بعیداً: خرب کان و منصوب  مفعول مطلق نیست  اکراماً، تأدیباً، رغبًة مفعول مطلق سایر گزینه ها هستند. 

29. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إستغفاراً: مفعول مطلق      إنساٌن: أسلوب حرص  در این عبارت مستثنی منه وجود ندارد

گزینه 2: أوراق: مستثنی منه – توزیعاً: مفعول مطلق   

المیذ: مستثنی منه – نَجاحاً: مفعول مطلق گزینه3- التَّ

گزینه 4: التلمیذات: مستثنی منه – تنافُساً: مفعول مطلق

30. گزینه3 پاسخ صحیح است: یَندفع فعل ثالثی مزید باب إنفعال است و برای ساخنت مفعول مطلق، مصدر آن باید نیز بر وزن باب أنفعال )إندفاع( باشد.   ُمشتاقین: حال

31. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یُراقنب ..... مراقبًة ال تُوَصف )جمله وصفیه مراقبًة(  مفعول مطلق نوعی 

32. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تال ........ تالوة حسنة )صفت تالوة(  مفعول مطلق نوعی  در سایر گزینه ها مفعول مطلق تأکیدی دیده می شود.

33. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یصرب........ صرباً جمیالً )صفت صرباً(  مفعول مطلق نوعی 

34. گزینه3 پاسخ صحیح است: صورت سؤال از ما می خواهد که در جای خالی عبارتی را قرار دهیم که مفعول مطلق نوعی ایجاد شود.  نقرأ .......... قراءًة دقیقًة 

)صفت قراءًة(  مفعول مطلق نوعی

35. گزینه3 پاسخ صحیح است: تختلف .......... اختالفاً کثیراً )صفت اختالفاً(  مفعول مطلق نوعی   در سایر گزینه ها مفعول مطلق تأکیدی وجود دارد.

36. گزینه 4 پاسخ صحیح است: حاِول ...... محاولة ال حرسَة بعدها )جمله وصفیه محاولة( – مفعول مطلق نوعی

37. گزینه 1 پاسخ صحیح است: نسعی ........ سعیاً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

38. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تُب ....... توبًة ال عودة إلیها بعدها )جمله وصفیه توبة(  مفعول مطلق نوعی  در سایر گزینه ها مفعول مطلق تأکیدی دیده می شود.

39. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال تتوقّع ........ توقّع الناجحین )مضاف الیه توقّع(  مفعول مطلق نوعی

40. گزینه3 پاسخ صحیح است: محاوالً  محاولًة )مصدر باب مفاعلة(

41. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یؤثر ..... تأثیراً کبیراً )صفت تأثیراً(  مفعول مطلق نوعی

42. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُهجوماً  مهاجمًة  مصدر باب مفاعلة

43. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تحبّوا ..... حّب املشکین )مضاف الیه حّب(  مفعول مطلق نوعی

44. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یتّقرب .......... تقّرباً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

45. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ابتعد )ثالثی مزید باب إفتعال(  تباعداً  ابتعاًد
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21. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ینترص .......... إنتصاراً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی 

22. گزینه 4 پاسخ صحیح است: حاسبوا .......... حساباً صادقاً )صفت حساباً(  مفعول مطلق نوعی

23. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أستغفُر ..... إستغفاراً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  )مفعول مطلق تأکیدی(  نکته: نادماً نقش حال دارد نه صفت إستغفاراً!

24. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تنزیالً: مصدر باب تفعیل  أنزََل فعل ماضی باب إفعال )پس برای جای خالی مناسب نیست(

25. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَقراُ ......... قراءًة )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

26. گزینه3 پاسخ صحیح است: فی حضنها: جار و مجرور )مفعول مطلق نیست(  إعطاًء، تصدیقاً، َغرساً: مفعول مطلق سایر گزینه ها هستند.

27. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یَفتخر افتخاراً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

28. گزینه3 پاسخ صحیح است: بعیداً: خرب کان و منصوب  مفعول مطلق نیست  اکراماً، تأدیباً، رغبًة مفعول مطلق سایر گزینه ها هستند. 

29. گزینه 1 پاسخ صحیح است: إستغفاراً: مفعول مطلق      إنساٌن: أسلوب حرص  در این عبارت مستثنی منه وجود ندارد

گزینه 2: أوراق: مستثنی منه – توزیعاً: مفعول مطلق   

المیذ: مستثنی منه – نَجاحاً: مفعول مطلق گزینه3- التَّ

گزینه 4: التلمیذات: مستثنی منه – تنافُساً: مفعول مطلق

30. گزینه3 پاسخ صحیح است: یَندفع فعل ثالثی مزید باب إنفعال است و برای ساخنت مفعول مطلق، مصدر آن باید نیز بر وزن باب أنفعال )إندفاع( باشد.   ُمشتاقین: حال

31. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یُراقنب ..... مراقبًة ال تُوَصف )جمله وصفیه مراقبًة(  مفعول مطلق نوعی 

32. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تال ........ تالوة حسنة )صفت تالوة(  مفعول مطلق نوعی  در سایر گزینه ها مفعول مطلق تأکیدی دیده می شود.

33. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یصرب........ صرباً جمیالً )صفت صرباً(  مفعول مطلق نوعی 

34. گزینه3 پاسخ صحیح است: صورت سؤال از ما می خواهد که در جای خالی عبارتی را قرار دهیم که مفعول مطلق نوعی ایجاد شود.  نقرأ .......... قراءًة دقیقًة 

)صفت قراءًة(  مفعول مطلق نوعی

35. گزینه3 پاسخ صحیح است: تختلف .......... اختالفاً کثیراً )صفت اختالفاً(  مفعول مطلق نوعی   در سایر گزینه ها مفعول مطلق تأکیدی وجود دارد.

36. گزینه 4 پاسخ صحیح است: حاِول ...... محاولة ال حرسَة بعدها )جمله وصفیه محاولة( – مفعول مطلق نوعی

37. گزینه 1 پاسخ صحیح است: نسعی ........ سعیاً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

38. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تُب ....... توبًة ال عودة إلیها بعدها )جمله وصفیه توبة(  مفعول مطلق نوعی  در سایر گزینه ها مفعول مطلق تأکیدی دیده می شود.

39. گزینه3 پاسخ صحیح است: ال تتوقّع ........ توقّع الناجحین )مضاف الیه توقّع(  مفعول مطلق نوعی

40. گزینه3 پاسخ صحیح است: محاوالً  محاولًة )مصدر باب مفاعلة(

41. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یؤثر ..... تأثیراً کبیراً )صفت تأثیراً(  مفعول مطلق نوعی

42. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ُهجوماً  مهاجمًة  مصدر باب مفاعلة

43. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تحبّوا ..... حّب املشکین )مضاف الیه حّب(  مفعول مطلق نوعی

44. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یتّقرب .......... تقّرباً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

45. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ابتعد )ثالثی مزید باب إفتعال(  تباعداً  ابتعاًد
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46. گزینه  1 پاسخ صحیح است: یشاهد ...... مشاهدة الحکم )مضاف الیه مشاهدة(  مفعول مطلق نوعی

47. گزینه3 پاسخ صحیح است: عرَف ...... معرفًة )صفت یا مضاف الیه نیامده است(   مفعول مطلق تأکیدی   نکته: ال یعتمد: جواب رشط  جمله وصفیه معرفًة نیست

48. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یتدافعون: فعل ثالثی مزید باب تفاعل  پس مصدر آن باید بر وزن تفاعل )تَدافُعاً( باشد.

49. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تَبتعد ...... إبتعاداً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی 

50. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یجتهد ...... اجتهاداً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

51. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یتعرّف ........ تعرُّف العلامء )مضاف الیه تعرّف  مفعول مطلق نوعی(

52. گزینه 2 پاسخ صحیح است: تتفّکر ......... تفّکراً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(   مفعول مطلق تأکیدی

53. گزینه3 پاسخ صحیح است: نُرسل ..........إرساالً)صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

54. گزینه 4 پاسخ صحیح است: نقصاً، نفعاً، استامع: مفعول مطلق سایر گزینه ها هستند

55. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یواجه ........ مواجهًة )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

56. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تعّدی ......... تعّدیاً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

57. گزینه 1 پاسخ صحیح است: علوماً: مفعول  مفعول مطلق نیست   تغنیة، تصدیقاً، إخراجاً: مفعول مطلق سایر گزینه ها هستند.

58. گزینه3 پاسخ صحیح است: یَخرُج .......... خروجاً یُعجب )جمله وصفیه خرئجاً(  مفعول مطلق نوعی

59. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أعبد ..... عبادة الصالحین )مضاف الیه عبادة(  مفعول مطلق نوعی   نکته: هدف از آمدن مضاف الیه بعد از مفعول مطلق نوعی، 

بیان کردن تشبیه است.  ترجمه عبارت: می پرستم پروردگار را در دنیا مانند پرستش انسان های نیکوکار

60. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یصدق ..........صدقاً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

61. گزینه 4 پاسخ صحیح است: رأینا .......... رؤیًة )صفت یا مضاف الیه نیامده است(   مفعول مطلق تأکیدی  باکیاً: حال

62. گزینه 4 پاسخ صحیح است: َمَدَح ..... مدحاً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(   مفعول مطلق تأکیدی

63. گزینه3 پاسخ صحیح است: یشاهده ............ مشاهدة )صفت یا مضاف الیه نیامده است(   مفعول مطلق تأکیدی

64. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یدعو ............ دعوة )صفت یا مضاف الیه نیامده است(   مفعول مطلق تأکیدی

65. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مجتهدین: مصدر و مفعول مطلق نیست

66. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یَسِتلم ........ إستالماً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی  در سایر گزینه ها مفعول مطلق نوعی دیده می شود.

67. گزینه3 پاسخ صحیح است: نامت ............. نوماً استغرق )جمله وصفیه نوماً(  مفعول مطلق نوعی

68. گزینه 2 پاسخ صحیح است: حّقاً: اسم إّن و منصوب  مفعول مطلق نیست  إحرتاماً، حصوالً، تحذیراً، مفعول مطلق سایر گزینه ها هستند

69. گزینه3 پاسخ صحیح است: ُدّق ....... دقّاً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(   مفعول مطلق تأکیدی

70. گزینه3 پاسخ صحیح است: ینترص ............. إنتصاراً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(   مفعول مطلق تأکیدی

71. گزینه3 پاسخ صحیح است: اُجالس ........ مجالسة من )مضافه الیه مجالسة(  مفعول مطلق نوعی  نکته: کاربرد آمدن مضاف الیه بعد از مفعول مطلق ، تشبیه است. 

72. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ال تهرب ....... هروب الجبناء )مضاف الیه هروب(  مفعول مطلق نوعی

73. گزینه3 پاسخ صحیح است: هاَجمنا ........... ُمهاجمَة األسد )مضاف الیه ُمهاجمَة(  مفعول مطلق نوعی  نکته: کاربرد آمدن مضاف الیه بعد از مفعول مطلق، 

تشبیه است.  
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74. گزینه3 پاسخ صحیح است: جدَّ ........جّداً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی  در سایر گزینه ها مفعول مطلق نوعی وجود دارد.  

75. گزینه 4 پاسخ صحیح است: صرباً: خرب کان و منصوب محاسبة، إیامن، تقّدماً: مفعول مطلق در سایر گزینه ها هستند.

76. گزینه 4 پاسخ صحیح است: عمل: خرب أّن و منصوب  مفعول مطلق نیست  دعاء، مناجاة، قراءة: مفعول مطلق سایر گزینه ها هستند. 

77. گزینه3 پاسخ صحیح است: إستفغاراً، توزیعاً، تنافُساً: مفعول مطلق در سایر گزینه ها هستند.

78. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تُحاِولُوا .......... ُمحاولًة )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی  تَنجحوا: جواب رشط

79. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ساعدوا ......... مساَعدة )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

80. گزینه 1 پاسخ صحیح است: رَتِّل ....... ترتیالً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

81. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ساعد ....... مساعدة )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی 

82. گزینه3 پاسخ صحیح است: محسناً: حال  مفعول مطلق نیست  إنعاماً، تفّکراً، تنزیالً: مفعول مطلق سایر گزینه ها هستند.

83. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أخذت ........... أخذاً )صفت یا مضافه الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی  در سایر گزینه ها مفعول مطلق نوعی وجود دارد.

84. گزینه3 پاسخ صحیح است: یحاوال ............. محاولة مقبولة )صفت محاولة(  مفعول مطلق نوعی   در سایر گزینه ها مفعول مطلق تأکیدی وجود دارد.

85. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إقرأ ............... قراءة تؤثّر )جمله وصفیه قراءة(  مفعول مطلق نوعی

86. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تأکید در سایر گزینه ها:

گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال تَیأس أنَت  آمدن ضمیر بعد از فعل نشانه ی تأکید است.

گزینه3 پاسخ صحیح است: إنَّ )هامنا، قطعاً، یقیناً(: کل جمله را تأکید می کند

گزینه 4 پاسخ صحیح است: َحفَظ ............. حفظاً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

87. گزینه3 پاسخ صحیح است: کَلِّم ...... تکلیم َمن  )تکلیم: مضاف – َمن: مضاف الیه(

88. گزینه 4 پاسخ صحیح است: گزینه 1: إّن: )قطعاً، هامنا، یقیناً( کل جمله را تأکید می کند.

گزینه2 پاسخ صحیح است: إعملی ........... عمالً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

گزینه3 پاسخ صحیح است: تحتاج ........... إحتیاجاً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

در گزینه 4 مفعول مطلق نوعی آمده که برای تأکید کاربرد ندارد.

89. گزینه3 پاسخ صحیح است: یَتعلّموَن ....... تَعلُّامً ال نظیَر له )جمله وصفیه تَعلُّامً(  مفعول مطلق نوعی

90. گزینه3 پاسخ صحیح است: یعرفونه معرفَة عمیقة )صفت معرفَة(  مفعول مطلق نوعی

ً 91. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تُقرِضوا ....... قرضاً َحسناً )صفت قرضاً(  مفعول مطلق نوعی  یُضاِعْفه: جمله وصفیه قرضا

92. گزینه3 پاسخ صحیح است: صورت سؤال مفعول مطلق تأکیدی را می خواهد.  یجتهد ........... اجتهاداً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

93. گزینه3 پاسخ صحیح است: ینزل .......... نزوالً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی 

94. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یُحاِولَن ............ ُمحاَولًة )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی 

95. گزینه 1پاسخ صحیح است: تشاهد ........... مشاهدًة )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی 
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74. گزینه3 پاسخ صحیح است: جدَّ ........جّداً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی  در سایر گزینه ها مفعول مطلق نوعی وجود دارد.  

75. گزینه 4 پاسخ صحیح است: صرباً: خرب کان و منصوب محاسبة، إیامن، تقّدماً: مفعول مطلق در سایر گزینه ها هستند.

76. گزینه 4 پاسخ صحیح است: عمل: خرب أّن و منصوب  مفعول مطلق نیست  دعاء، مناجاة، قراءة: مفعول مطلق سایر گزینه ها هستند. 

77. گزینه3 پاسخ صحیح است: إستفغاراً، توزیعاً، تنافُساً: مفعول مطلق در سایر گزینه ها هستند.

78. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تُحاِولُوا .......... ُمحاولًة )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی  تَنجحوا: جواب رشط

79. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ساعدوا ......... مساَعدة )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

80. گزینه 1 پاسخ صحیح است: رَتِّل ....... ترتیالً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

81. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ساعد ....... مساعدة )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی 

82. گزینه3 پاسخ صحیح است: محسناً: حال  مفعول مطلق نیست  إنعاماً، تفّکراً، تنزیالً: مفعول مطلق سایر گزینه ها هستند.

83. گزینه 1 پاسخ صحیح است: أخذت ........... أخذاً )صفت یا مضافه الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی  در سایر گزینه ها مفعول مطلق نوعی وجود دارد.

84. گزینه3 پاسخ صحیح است: یحاوال ............. محاولة مقبولة )صفت محاولة(  مفعول مطلق نوعی   در سایر گزینه ها مفعول مطلق تأکیدی وجود دارد.

85. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إقرأ ............... قراءة تؤثّر )جمله وصفیه قراءة(  مفعول مطلق نوعی

86. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تأکید در سایر گزینه ها:

گزینه 2 پاسخ صحیح است: ال تَیأس أنَت  آمدن ضمیر بعد از فعل نشانه ی تأکید است.

گزینه3 پاسخ صحیح است: إنَّ )هامنا، قطعاً، یقیناً(: کل جمله را تأکید می کند

گزینه 4 پاسخ صحیح است: َحفَظ ............. حفظاً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

87. گزینه3 پاسخ صحیح است: کَلِّم ...... تکلیم َمن  )تکلیم: مضاف – َمن: مضاف الیه(

88. گزینه 4 پاسخ صحیح است: گزینه 1: إّن: )قطعاً، هامنا، یقیناً( کل جمله را تأکید می کند.

گزینه2 پاسخ صحیح است: إعملی ........... عمالً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

گزینه3 پاسخ صحیح است: تحتاج ........... إحتیاجاً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

در گزینه 4 مفعول مطلق نوعی آمده که برای تأکید کاربرد ندارد.

89. گزینه3 پاسخ صحیح است: یَتعلّموَن ....... تَعلُّامً ال نظیَر له )جمله وصفیه تَعلُّامً(  مفعول مطلق نوعی

90. گزینه3 پاسخ صحیح است: یعرفونه معرفَة عمیقة )صفت معرفَة(  مفعول مطلق نوعی

ً 91. گزینه 1 پاسخ صحیح است: تُقرِضوا ....... قرضاً َحسناً )صفت قرضاً(  مفعول مطلق نوعی  یُضاِعْفه: جمله وصفیه قرضا

92. گزینه3 پاسخ صحیح است: صورت سؤال مفعول مطلق تأکیدی را می خواهد.  یجتهد ........... اجتهاداً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

93. گزینه3 پاسخ صحیح است: ینزل .......... نزوالً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی 

94. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یُحاِولَن ............ ُمحاَولًة )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی 

95. گزینه 1پاسخ صحیح است: تشاهد ........... مشاهدًة )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی 
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96. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اِجتنبُت ............ اِجتناباً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی  خائفاً )حال مفرد  صفت اِجتناباً نیست(

ی ............  97. گزینه 2 پاسخ صحیح است: صورت سؤال: کیفیة )مفعول مطلق نوعی(  یعنی صورت سؤال از ما برای جای خالی مفعول مطلق نوعی را می خواهد  تَعدَّ

َی الظّاملین )مضاف الیه(  مفعول مطلق نوعی تعدِّ

د ........... تهدیداً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی  در سایر گزینه ها مفعول مطلق نوعی مشاهده می شود.  98. گزینه3 پاسخ صحیح است: تَُهدِّ

99. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ذهبُت فعل ثالثی مجرد و مصدر آن َذهاباً می باشد.  ذهبُت ................... َذهاباً رسیعاً )صفت َذهاباً(  مفعول مطلق نوعی

100. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یتعایش ........... تعایشاً سلمیّاً )صفت تعایشاً(  مفعول مطلق نوعی  در سایر گزینه ها مفعول مطلق تأکیدی وجود دارد

101. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یُحاسب ............ حساباً دقیقاً )دقیقاً صفت حساباً(  مفعول مطلق نوعی  نکته: حساباً و ُمحاسبًة هر دو مصدر باب مفاعلة 

هستند ولی چون دقیقاً مذکر است مفعول مطلق نیز باید مذکر )حساباً( باشد. 

لنا ........... تفضیالً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی  102. گزینه 2 پاسخ صحیح است: فضَّ

103. گزینه3 پاسخ صحیح است: أّدبَت ............. تأدیباً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی  در سایر گزینه ها مفعول مطلق نوعی وجود دارد.  

104. گزینه3 پاسخ صحیح است: اُبعد ........... اِبعاداً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی 

105. گزینه3 پاسخ صحیح است: تعاَونوا .......... تعاوناً صحیحاً )صفت تعاوناً(  مفعول مطلق نوعی  در سایر گزینه ها مفعول مطلق تأکیدی وجود دارد.

106. گزینه3 پاسخ صحیح است: یَصربوَن .......... صرباً )مفعول مطلق و مصدر ثالثی مجرد(  إجِتناباً، تقکُّراً، إحساَن: مفعول مطلق و مصدر ثالثی مزید هستند 

107. گزینه3 پاسخ صحیح است: أحسّنا ......... إحسان الخالصین )مضاف الیه(  مفعول مطلق نوعی

108. گزینه 2 پاسخ صحیح است: مل تعرتف .......... اعرتافاً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی

109. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إبتسم ............ إبتساماً جمیالً )صفت إبتساماً(  مفعول مطلق نوعی  جمیالً مذکر و نکره و مفعول مطلق آن نیز باید مذکر و 

نکره )إبتساماً( باشد.

110. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یستغفر ............ إستغفاراً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی  در سایر گزینه ها مفعول مطلق نوعی 

دیده می شود.

111. گزینه 2 پاسخ صحیح است: دافعوا ........... دفاعاً رائعاً )صفت دفاعاً(  مفعول مطلق نوعی  رائعاً صفت و مذکر و نکره است پس مفعول مطلق آن باید مذکر 

و نکره )دفاعاً( باشد.

112. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اُدُع ....... دعاء الغریق )مضاف الیه(  مفعول مطلق نوعی

113. گزینه3 پاسخ صحیح است: جمیالً و حّقاً: خرب کان و منصوب  مفعول مطلق نیستند  إحساناً، عیَش، فتحاً، مفعول مطلق هستند. 

114. گزینه 1 پاسخ صحیح است: مل تنعقد ............. إنعقاداً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی  در سایر گزینه ها مفعول مطلق نوعی 

وجود دارد.

115. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یُحاَسُب ............. ُمحاَسبًَة )صفت ُمحاَسبًَة(  مفعول مطلق نوعی

116. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یدور ............ دوراً یحصل )جمله وصفیه دوراً(  مفعول مطلق نوعی

117. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ینظر .......... نظرة کلّها سعادة )جمله وصفیه نظرة(  مفعول مطلق نوعی

  )صفت یا مضاف الیه نیامده است( ًمفعول مطلق تأکیدی  َسیموُت َموتا  )118. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یَنترُص اِنتصاراً )صفت یا مضاف الیه نیامده است

مفعول مطلق تأکیدی 

119. گزینه3 پاسخ صحیح است: مَتَّنی ........... مَتنَّی من )مضاف الیه(  مفعول مطلق نوعی

120. گزینه 4 پاسخ صحیح است: تنظُریَن .......... نظراً )صفت یا مضاف الیه نیامده است(  مفعول مطلق تأکیدی  ُمتعّجبًة: )حال مفرد( در سایر گزینه ها مفعول 

مطلق نوعی وجود دارد. 
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پاسخنامة کلیدی درس چهارم پایة دوازدهم 
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درس پنجم

1- عّین ما لیس فیه املنادی :

2( رّب إيّن أسألك أن تسرت عيويب كلّها عند أعدايئ! 1( اُّم َمن يَستطيع أن يُحبّني مثلِك دون أيِّ مّنة! 

4( َولد حاِفْظ عىل نظافة الطّبيعة و أكِّد عىل ذلك عند أصدقائك! 3( قوم صدیقي هم الّذين يساعدون بعضهم بعضاً يف الشدائد! 

2- عّي الخطأ يف املنادي :

2( يا الطّالبات! عليكّن أن تطلنب مجد الوطن! 1( يا وطني! اُضّحي لك نفيس حتّى تبقى قويّاً! 

4( خذوا العلم أينام ُوِجد یا طالبي العلم! 3( عيّل أن اُساعدكم يف جميع األحوال أيّتها الجامعة! 

3- عّي الصحيح للفراغ: »يا ...........! إن تدرسوا جّيداً تََتحّققوا أهدافكم!«

3( أيّتها التالميذ  4( تلميَذ الّصف 1( التالميذُ  2( تالميَذ املدرسة 

4- مّيز املنادى مضافاً: 

2( اللّهّم لك الحمد عىل نعمك الّتي ال يحصيها غريك! 1( الله يعد املسلمني من لدنه رحمة! 

4( »ربّنا ال تجعلنا مع القوم الظاملني«! 3( ربّنا هو الّذي موجود يف كل مكان! 

5- عّي ما اليكن أن يكون منادي:

2( ربّنا نسألك أن ترزقنا طاعتك يف كّل األوقات! 1( إلهي إمنّا أخاف من نتيجة عميل الَسیّئ! 

4( زميالت إستطعن أن يَتقّدمن يف املجاالت العلميّة! 3( فاطمة ملاذا مل تشرتيك يف هذه الحفلة العلميّة! 

6- عّین الصحیح عن املنادی:

2( أیُّها الّشمس َمتی تَشقیَن علی الظاّلم! 1( یا مسلمین العالَم حاِربوا الِکذب و الّریاء! 

4( اللّهّم َصّل علی محّمد و آل محّمد! 3( یا الطّالُب إلی متی الِغفلة فی الحیاة! 

7- عّي املنادی:

2( مؤمنة إستغفري ربِّك و تُويب إليه! 1( مؤمن كان يصيّل فسألته الّدعاء! 

4( مؤمن صادق وعدين و ويف بوعده! 3( مؤمنة صادقة نَصحتنا نصيحة مفيدة! 

8- عّین الخطأ يف املنادي: 

2( ال تنسوا يوم الحساب يا أيّها األوالد! 1( یا بني آدم، ال تيأسوا من رحمة الله! 

4( یا طالبي الدراسة! ادرسوا جيّداً ألّن مستقبل البالد بأيدكم! 3( يا الشباب ال تنجحون إاّل بالسعي و العمل! 

9- عّي املنادی:

2( أخوك مؤمن بربّه فال يخىش غري الله! 1( عدّو عامل خري من صديق جاهل! 

4( طالبة مل تتكاسل قد نجحت يف االمتحان! 3( طالبة ال تتكاسيل يف أداء واجباتك! 

10- عّین املنادی مبنیاً علی الضّم :

2( یا الله إنّی أسألک رضاک! 1( یا خیر داٍع ، ادعنی إلیک! 

4( یا ارحم الراحمین لیس کمثلک احد! 3( ربّنا إنّک تعفو ذنوبنا! 
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11- عّي الصحيح يف النداء:

2( یا طالبو الُعلی؛ ستحصلون عليه بعد أن تسهروا الليايل! 1( يا أيّتها املجد؛ ال تحسب أيّن ال أستطيع أن أكون مثلك! 

4( يا عليّاً؛ لَِم تجتنب االجتهاَد و الّنشاط يف الحياة! 3( يا أمرُي،؛ لست مفلحاً أبداً، و هذا عاقبة كذبك! 

12- عّین املنادی یختلف عن البقیة :

2( طالب الکنز ! إبحث عنه فی نفسک! 1( یا طبیب العالَم ! إشف مرضانا! 

4( معلّمی العزیز ! أخذت منک دروس الحیاة! 3( یا الله ! إفتح علینا خزاءن علومک! 

13- عّي العبارة التي ماجاء فيها املنادی:

2( ربّنا يغفر لنا ذنوبنا و يكّفر عّنا سيّئاتنا! 1( »ربّنا إنّنا سمعنا منادياً ينادي لاليان!« 

4( ربّنا ال تَجعلْنا من رحمتک محرومني! 3( »ربّنا آتنا يف الدنيا حسنة و يف اآلخرة حسنة!« 

14- عّي الخطأ للفراغي: »..... يّس يل أمري، و یا ..... اِجعلني من عبادك الّصالحي!«:  

2( يا اللّه / معبودي 1( ربِّ / إلهي 

4( یا ربِّ / الرّحيم 3( الّلهّم / رحمن 

15- عّي ما فيه املنادي: 

2( األوالد املؤّدبون حافَظوا عىل نظافة الطبيعة! 1( ولدي اِجعل هدفاً مهاّمً يف حياتك اليوميّة! 

4( إلهي هو الّذي يُجيب دعوايت و إن تكن كثريًة! 3( ربّنا يُعني عباده يف جميع أمورهم كّل األيّام! 

16- ما هو الخطأ عن العبارة التالية؟: »ربّنا يا اللُه! التُزْع قلوبنا بعد إِذ هديَتنا«

٢( رّب: منصوب ١( الله: منادی علم 

٤( الله: مبني عىل الّضم ٣( رّب: منادی علم 

17- عّین ما ال یُمکن أن یکون منادی:

٢( اُّمی أنت الّتی أخذت یدّی حتّی أمشی فی أیام الّصبا! ١( أوالدی إجتَمعوا حتّی یکرّموا ذکری والدة أبیهم! 

٤( زمیالتنا نحن بحاجة إلی مسؤوله ملکتبنا، هل تعرفن أحداً! ٣( ربّنا إیّاَک أدعو فی اللّحظات الّتی اُصبح فیها قلقة! 

18- عّین کلمة »َرّب« الیُمکن أن تَکون ُمنادی:

لنا ما ال طاقه لنا ِبه«! ١( »َربّنا آتِنا فی الّدنیا حسنه و فی اآلخره حسنه«!   ٢( َربّنا و ال تُحمِّ

٤( َربّنا احِمنا و بالدنا ِمن کّل الِجهات! ٣( َربّنا ال یُحرّم الّزینة الّتی أَحّل لعباِده!  

ع االسالم املسلمیَن ِبهام ُمنُذ ظَهوره!« 19- عیِّن الخطأ للفراغ إلیجاد اسلوب الّنداء: »یا... إلزما التفکّر و التعلّم فهام أمراِن َقد شجَّ

3( أیتّها املسلمتانِ      4( َصدیّقّی 2( إخوتنا املؤمنین   1(أیُّها الزَّمیالن  

20- عّین الّصحیح فی املنادی:

٢( یا ذو الّنعمة، أفرغ علینا ما هو خیر لنا! ١( إلُه العارفین، إقض حاجتی برأفتک!  

٤( یا املعلّمة امللتزمة، ال تنسی واجبک! ٣( مریُم، أجیبی اُّمک، إنّها تُنادیک!  
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11- عّي الصحيح يف النداء:
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21- عّین ما لیس فیه املنادی:

٢( دلیلی أعوذ بک ِمن أن أعتمد علی ما ال دواَم له! ١( اُنادی ربّی و أرجو أن یُجیبنی مبا فیه صالحی!  

٤( مجیب الّدعوات ال تُعرض عّنی و أنا فی غفلتی! ٣( رَبِّ ال ترَض أن یترّسب الیأس إلی نفسی!  

22- عّین الخطأ فی اُسلوب الّنداء:

ل علینا ما ال طاقه لنا! ٢( ربّنا ال تَُحمِّ ١( یا مجاهدیَن البالد! حاربوا فی سبیل الله!  

٤( سمیَع الّدعاِء! إسَمع ندائی! ٣( یا أیّها الطّالُب! ال تَنَس یوم االمتحان!  

23- عیِّن املُنادی:

٢( إن لَم تصربی علی صعوبة الّدنیا فَلَن تَذوقی سهولة عاقبتها! ١( قُلُت لِوالدی َمتعّجباً: لِم تبکی و قد کنَت فی الحّج العاَم املاضَی! 

مکة ولکنِّ تغذیتَها َصعبَة علیکم! ٤( ُهواة أسامِک الزینة ُمعجبوَن ِبهذِه السَّ ٣( نَفُس إستَغِفری لُِذنوِبِک کّل اللّحظات حتِّی تُرضی ربِّک! 

24- عیِّن ما ال یشتمل علی املنادی:

٢( مؤمنون تعاونوا مع إخوانکم علی الرّب و التقوی! لی أموری و امأل صدری باإلتشاح!  ١( رّب یرسِّ

٤( غافر الذنوب ال تؤاخذنا علی خطایاتا و عاملنا بفضلک! ٣( صاحب املال و النعمة یجتهد فی انفاقهام لذی الحاجة! 

25- عیِّن املنادی:

٢( اإلنسان إذا منع عن شیء کان شدید الحرص علیه! ١( صاحب القدرة یجب أن التنسی املستضعفین أبداً! 

٤( الشباب املجّدون لن یتأثروا باألعداء بل یؤثرون علیهم! ٣( إلهنا َمّن علینا و سّخر لنا الکائنات کلّها! 

26- عیِّن ما فیه النداء!

٢( ال تسمّح رّب العاملین أن ینفذ الیأس فینا! ١( ربّی أعطانی قلباً ال یخلو من ذکره! 

ل علینا ما ال طاقة لنا به! ٤( ربّنا ال یحمِّ ٣( ربّی یعلم أنّک ساعدتَنی بکّل قّوتک! 

27- ما هو الصحيح للفراغ؟: »........ النَّفس! متى ترجعي إىل ربّك؟«

4( یا 3( هل  2( أيّها  1( أيّتها 

28- عیِّن ماُحذف فیه حرف النداء:

٢( صدیقی الصادق اِعمل مبا وعدت! ١( ربّنا أعلم مبا فی صدورنا! 

٤( الطالب اجتَهد فی الدروس للنجاح! ٣( ربّی رزقنی نعامً وافرة فی الحیاة! 

29- عیِّن ما لیس فیه املنادی:

٢( مریم اُسجدی مع الساجدین! ١( ربّنا جعلَنا من العباد الصالحین! 

٤( صاحب القدرة تذکَّر یوم الحساب! ٣( صدیقتی ال تکذبی عاملة بالحقیقة! 

30- عیِّن ما لیس فیه النداء:

٢( زمالئی انتظروا فی الصّف لیجیء معلّمکم بعد دقائق! ١( أصدقائی اجتمعوا حتّی یقّدموا هدیة إلی أستاذنا العزیز! 

٤( زمیالتی نحن بحاجة إلی العبة ممتازة هل تعرفن أحداً! ٣( معلّمی الکریم ال أنسی الجهود الّتی أبذلتها لتعلیمی! 

31- ما هو إعراب »املسلمون« يف العبارة التالية؟: »يا أيّها املسلمون جاهدوا الكفاَر و املنافقي«

٢( منادى نكرة مقصودة ١( مضاف الیه 

٤( نعت )صفة( ٣( منادی َعلم 
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32- عّین املنادی ُمعرّفاً بالعلمّیة:

٢( اللّهّم إنّی أسألک موجبات رحمتک! ١( یا أرَحم الرّاحمین أدِخلنی جّنة الّنعیم! 

٤( یا صدیُق رجاًء ساِعدنی فی درسی! ٣( یا أیّها الّرؤوف إغفر ذنوب عبادک الفقراء! 

33- عّین املنادی:

٢( بَُنیَّ جعَل نفسه میزاناً فیام بینه و بین غیره! ١( ربّی یسمع و یتقبّل ُدعائی!  

٤( تلمیذة تعالَی إلی کلمة سواء بینِک و بین زمیالتک! ٣( األوالُد املؤّدبوَن حافَظوا َعلَی نظافة الطَّبیعة! 

34- عیِّن املنادی مضافاً:

2( قومی للمعلاّمت أیّتها التلمیذة!1( ربِّ اجعل لی هذا البلد آِمناً!

4( زمیلنا تعلّم اللّغة االسبانیّة فی الثانویّة!3( خیر الغافرین یسرت عیوبنا برحمته! 

35- عیِّن الخطأ فی النداء:

 ! 1( یا اللُه، کیف أستطیع أن أشکر نعمة من نعمک املنهمرة علیَّ

2( یا أیّتها القادة، ملاذا ال تَسعون إلحالل السالم فی جمیع أرجاء العامل!

3( أیّتُها النساء، علیکّن أن تُشارکن فی املجاالت االجتامعیّة فی املجتمع!

4( یا معلّمی املدرسة، سیُقیم لکم الطاّلب حفلة رائعة تقدیراً لجهودکم الکثیرة!

36- عّین ما لیس فیه املنادی:

٢( ربِّ  أعّنی فی دروسی الّصعبة. ١( أیّها املوظّف قُم ِبتسجیل األسامء فی الحاسوب.  

٤( أخواتی شاَرکن فی مسابقة حفظ القرآن. ٣( ربّنا آتِنا فی الدنیا حسنة و فی اآلخرة حسنة.  

37- »یا....؛ یُمکن أن تشحنی رصید الجّوال عرب اإلنرتنت دون املراجعة إلی إداراة اإلتّصاالت!« عّین الصحیح للفراغ:

4( أیّتها الزائرة 3( زائرٌة   2( أیّها السائح   1( السائح 

38- عّین املنادی اسم التفضیل:

2( یا أحسن الخالقین ساِعدنا فی الحادثات. 1( عبادی األفاضل ال تقنطوا من رحمتی.  

4( أفضل طاّلبی َمن یقرأ واجباته بدقٍة. 3( یا عاّلم الغیوب اهدنا الرصاط املستقیم.  

39- عّین ما فیه املنادی: 

2( اِعلم أّن زمیالتی یرجعن إلی البیت برسعٍة.1( ربّنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتَنا. 

4( ربّنا هو الّذی یتقبّل دعاءنا و یحمینا. 3( أوالدی استغفروا فالله یغفر ذنوبهم. 

40- عّي الخطا وفق اُسلوب النداء:

2( یا کریُم! يا َمن له االسامء الحسنى، التَنسني! 1( ريّب! اِرحم ضعف بدين و عقيل! 

4( يا الَه العاملني! اُنرص االسالم و املسلمني! 3( یا مفتَّح! اِفتح لنا ابواب رحمتک! 

41- عّین ما فیه املنادی: 

2( أنادی ربّی مترّضعاً فی کّل صالة!1( الله خالق کّل شیء ورازقُه! 

4( یا لیت قومی یسمعون کالم أنبیاء الله الحّق!3( مسلمی العامل استیقضوا من نوم الغفلة!
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42- عيِّ ما ليس فيه املنادى:

2( ريّب، الّذي رزقنا الّنعم الوافرة. 1( ربّنا، التحّمل علينا ما ال طاقة لنا. 

4( الهي و ريّب، اِقض حاجاتنا يف الدنيا و اآلخرة. 3( ريّب، كرّمت العلم و العلامء باإلسالم. 

43- عّین الخطأ:

2( أیّتها املعلاّمت امللتزمات! ال تنسین واجباتکّن أبدا! 1( یا األغنیاء! أنفقوا قسامً من أموالکم للفقراء! 

4( أیّها املتفرّجون لفریقنا! رجاء شّجعوا فریقکم! 3( یا إله املؤمنین! اِقض حاجات املحتاجین! 

44-  عّین کلمة »ولد« لیست ُمنادی: 
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4( الضمري الواو 3( الناس 
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53- ما هو الخطأ للفراغ اليجاد اُسلوب النداء؟: »يا ...! العلُم خريٌ من املال، العلُم يحرسك و أنت تحرس املال«

3( کمیُل    4( مریُم 1( أيّها االنسان    2( عاقُل 

54- عيِّ املنادي و اعرابه يف »يا أيّها الّذين آمنوا التُبِطلوا صدقاتكم باملَنِّ و األَذى«.

2( أّی، مبنى عىل الضم و منصوب 1( أَّی، مرفوع 

4( الّذين، منصوب 3( الّذين، مرفوع 

55- ما هو نوع املنادى يف »يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته     أتطلب الربح ماّم فيه خسان«

3( نکره  4( علم 2( مفرد  1( مضاف 

56- ما هو نوع املنادى يف »الهى أغننى بحاللك عن حرامک«؟

4( مضاف 3( نکره مقصوده  2( علم  1( معرفه 

57- عّي املنادي: 

1( معلّمي هل ُيكن أن تحذف االمتحان.        2( معلّمي ناَداين أن اُجيب عن الدرس.

3( معلّمي خرُي الّناس يف الرتبية و التعليم.        4( معلّمي قام من مكانه حتّى يُدرّس.

58- مّيز املنادی »ربَّنا آتِنا يف الدنيا َحَسنٌة«

4( نا 2( َحَسنة        3( رَبَّ    1( ربَّنا   

59- أكمل الفراغ باإلجابة املناسبة؟ »يجب عليكُنَّ أن ....... حجابكُنَّ ....... الفتيات«

2( يَحَفظَن، أيتها 1( تَحَفظَن، أيها 

4( تَحَفظَن، أيتها 3( تَحَفظوا، أيها 

60- مّيز الجملة التي جاء فيها منادى مضاف:

2( یا ربِّ امأل قلبي بااليان!1( يا أَيّها االنسان ما غرّك بربّك الكريم!

4( أَيا سعيد اِسَع يف كسب الخري!3( يا مريم ابتعدي عّني، أَنت كسىل!

61- ما هو الصحيح عن املنادى؟

2( یا قدُس يا مدينَة األحزاِن.1( یا آدَم اسُكن أنت و زوُجك الجّنة.

4( یا خاِدُم الجسم كم تسعى لخدمته.3( یا سميُع الدعا، اغفريل ذنويب.

62- أي عبارة يشتمل عىل املنادى املفرد؟

2( إلهي أغنني بحاللك عن حرامک. 1( یا قدس َمن֯ يوقف العدوان علیک؟ 

ر عنَّا سيأتنا. 4( ربنا اغفر لنا ذنوبنا و كفِّ 3( یا آل بیِت رسول الله حبكم   فرٌض من الله يِف القرآن أنزله. 

63- ما هو الصحيح عن املنادى؟

2( يا ايها الظاملني، إن ربّكم لباملرصاد!1( يا سميُع الدعاء، اغفريل ذنويب!

4( قال: یا ارُض، هل تكرهني البش؟3( یا مسلمني، النرص حليفكم!

64- عي الخطا يف اعراب املنادى:

2( يا لطيُف اِرحم عبدك الضعيف!1( يا داوُد، إنا جعلناك خليفة يِف االرض!

4( یا ربِّ اغفريل و لوالدي و ملن دخل بيتي مومناً!3( یا ابناُء االمة االسالمية، اتَّحدوا ضد املستكربين!
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65- عّي الخطأ يف إِعراب املنادي:

2( السالُم علیک یا أبا عبدالله الحسني!1( یا ُمسلمي العالَم، اِتَّحدوا!

4( یا َسميُع الدعاِء، اغفريل ذنويب!3( يا أيَّتُها املؤمنُة حافظي عىل صالتک!

66- اي عبارة يشتمل عىل املنادى املضاف؟

2( یا َمن اسمه دواء و ذكر شفاء.1( یا قدس َسُنطَّهرُك من دنس االعداء.

4( ربّنا ال تؤاخذنا إن نسينا أخطانا.3( یا ایها االنسان ما غرَّك بربك الكريم.

67- عّي املنادي الذي يختلف نوع اعرابه مع البقية:

2( أللُهمَّ َصّل عىل محّمٍد و آله.1( یا أيُّها الناس اُعبدوا ربّكم.

4( یوسف أيّها الّصديق.3( ربِّ انّی استغفرک.

68- عّي املناسب للفراغ: »يا أَيّها ........ جاهدوا الكفار و املنافقي«

2( املؤمنة1( املؤمنني

4( املؤمن3( املؤمنون

69- عّي الصحيح عن إِعراب كلمة »قدس«: »قدس! يا مدينة األحزان، من يوقف العدوان علیک!«

2( مبتدا و مرفوع1( منادى مبنّي عىل الضّم

4( خرب مقدم و مرفوع3( معرفة )َعلَم(

70- عّي غري املناسب للفراغ: »يا .... العلُم يحرُس .... َو .... املاَل«

2( مریُم/ِک/انِت تحرسني1( تلميذاُت/كُن/اننت يحرسن

4( ولدنا/ک/انَت تحرس3( معلمي العامل/كُم/انتم تحرسون

71- عّي املنادى املضاف:

2( يا أيّتها الفاضالت! ساِعدَن شعبَكّن يف كسب العلم!1( أيّها الكرام، العذر عندكم مقبول!

4( مسلمي العامل، عليكم باالتّحاد يف اُموركم!3( طالبة، قومي بأداء واجباتك الدراسيّة!

72- ناِد هذا االسم صحيحاً )جواد!(

ً 2( یا جواُد1( یا جوادا

4( یا جواٌد3( یا جواَد

73- عّي العبارة الّتي ُحذفت فیها أداُة النداء:

2( ربّكم أعلم مبا يف ُصدوركم.1( صادق الوعد اِعمل بوعدك.

4( آل بیت رسول الله محبوبون عند جميع املسلمني!3( ربّنا الّذي أعطَى كّل يشٍء خلَقه ثّم َهدی. 

74- عّي الخطأ وفق اُسلوب الّنداء:

2( یا ُمنعَم! اجعلني مقيَم الّصالة!1( یا محمُد يا خرَي املرسلني!

4( يا ذا الرّحمة و الرّضوان إيّن أستغفرك!3( ربِّ َهب يل بصريًة يف دينك.

75- عّي ما ليس منادی:

2( مريم اُسجدى مع الساجدين.1( ربّی اجعلني يف رحمتك. 

ر لنا اللّيل و الّنهار. 4( عبدالله ال تَكذب و أنت تعلم الحق.3( ربّنا َسخَّ
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76- عّي الجملة التي ليس فيها املنادي:

2( حافظ القرآن علیک العمل به!1( ربّنا ال تَرّد حاجاتنا!

4( اُمهات ال تنسنَي تربية الشباب!3( صاحب القدرة ال ينىس املحرومني!

77- عّین الخطأ يف املنادي:

2( یا ذا العفو و املغفرة، ارحمنا!1( یا سميعاً لدعواتنا، أغِثنا!

4( أيّها الظاملني، قَللوا من هذا الظلم و الجور الكثري!3( مسلمي العامل، اتِّحدوا ضّد املستکربین!

78- عّي ما اليكن أن يكون منادي:

2( ريّب َجعلني من املُرسلني و املتّقني.1( شمس أرشقي يف قلوب هؤالء الناس.

4( قدُس متى ينتهي اِستيالء الكّفار علیک.3( طالبي العلم حاِولوا يف اكتساب العلم رغم املصائب.

79- عّي غري املناسب للفراغ: »یا........، لقد َرفَعكم أدبُكم!«

2( تالميُذ1( مؤمناُت

4( أبناَء االُمة االسالميّة3( أيّها املؤمنون

80- عّي غري املناسب للفراغ: »یا ........، اجعل هذا البلد آمناً!«

2( رب1ِّ( اللَه

4( إِلَه العاملنَي3( إِلهي

81- عّي الخطأ للفراغ: »يا ... اغفر لنا ذنوبنا!«

2( إلهي1( الله

4( اللهّم3( ربِّ

82- عّي املنادي الذي يختلف نوع إعرابه مع البقية:

2( يا أبناِء قفوا جانب الحّق!1( اللهمَّ صلِّ عىل محمٍد و آل محمٍد!

4( ربِّ اجعل هذا البلد آناً!3( یا عباِد فاتّقوِن!

83- عّي املنادي الصحيح فيام ييل:

! 2( یا غاصبیَن حقوق الضعفا تُوبوا ...!1( يا أوالِد جاهدوا يف سبيل الحقِّ

!3( أيُّها الظاملنَي إّن اللُه يُحاسبكم ...! 4( یا الطالباِت اجتهدَن يف دروسُكنَّ

84- عيِّ الخطأ وفق اسلوب النداء:

2( يا تلميذاي اُدرسا حتى تَنجحا!1( یا بناُت يا تلميذاِت املدرسِة.

4( يا أبا عبدالله يا سيَد األحرار!3( ربِّنا يا اللُه إنّنا نستغفرک!

85- عّي املناسب للفراغ: »یا ایّها ........... أعينوا الضعفاء«

2( املؤمننَي1( املؤمنوَن

4( املؤمُن3( املؤمناِن

86- أّي عبارة التكون للنداء:

2( ربّنا آتِنا يف الدنيا حسنًة!1( ربّنا يَغفر لنا ُذنوبَنا!

4( ربّنا التُزع قُلوبنا!3( ربّنا إنّنا سمعنا منادياً ...!
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80- عّي غري املناسب للفراغ: »یا ........، اجعل هذا البلد آمناً!«

2( رب1ِّ( اللَه

4( إِلَه العاملنَي3( إِلهي

81- عّي الخطأ للفراغ: »يا ... اغفر لنا ذنوبنا!«

2( إلهي1( الله

4( اللهّم3( ربِّ

82- عّي املنادي الذي يختلف نوع إعرابه مع البقية:

2( يا أبناِء قفوا جانب الحّق!1( اللهمَّ صلِّ عىل محمٍد و آل محمٍد!

4( ربِّ اجعل هذا البلد آناً!3( یا عباِد فاتّقوِن!

83- عّي املنادي الصحيح فيام ييل:

! 2( یا غاصبیَن حقوق الضعفا تُوبوا ...!1( يا أوالِد جاهدوا يف سبيل الحقِّ

!3( أيُّها الظاملنَي إّن اللُه يُحاسبكم ...! 4( یا الطالباِت اجتهدَن يف دروسُكنَّ

84- عيِّ الخطأ وفق اسلوب النداء:

2( يا تلميذاي اُدرسا حتى تَنجحا!1( یا بناُت يا تلميذاِت املدرسِة.

4( يا أبا عبدالله يا سيَد األحرار!3( ربِّنا يا اللُه إنّنا نستغفرک!

85- عّي املناسب للفراغ: »یا ایّها ........... أعينوا الضعفاء«

2( املؤمننَي1( املؤمنوَن

4( املؤمُن3( املؤمناِن

86- أّي عبارة التكون للنداء:

2( ربّنا آتِنا يف الدنيا حسنًة!1( ربّنا يَغفر لنا ُذنوبَنا!

4( ربّنا التُزع قُلوبنا!3( ربّنا إنّنا سمعنا منادياً ...!
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87- ما هو الخطأ للفراغ »ايها ............«.

2( االِخواُن1( األَخواِن

4( االُخ3( معلّموَن

88- مّيز العبارَة الّتي ما جاء فيها اُسلوُب منادی :

هاَدِة.1( ربّنا إنّك عاّلُم الُغيُوِب. 2( ربّنا يَعلَُم عاملَ الغيِب و الشَّ

4( إلهي قلبي َمحجوب.3( ربّنا ال تُزْغ قُلوبَنا.

89- عيِّ الخطأ فيام يَيل:

2( يا أحمُد1( یا مّحمُد

4( یا محموُد3( یا حامٌد

90- ما هو غري املناسب للفراغ؟ »أيَُّها ................«

2( التّلميذاِن1( اللُه

4( الطّالُب3( املعلّموَن

91- َميِّز العبارَة الّتي ماجاء فيها منادى »نكرة مقصودة«:

2( أَهالً و َسهالً يا اُستاُذ!1( يَا أَيُّها النَِّبيُّ جاِهِد الُكّفاَر و املنافقنَي!

4( یا طالُب! ُخذ ِبيَدِي!3( اِنهضوا يا َمسلمي العامل!

92- عّي الخطأ:

٢( يا مجتهدُة يف الدرس! اُدريس كثرياً رغبة يف العلم. 1( يا ذا النعمة و االمتنان! اِرَ֯حم֯نا. 

4( یا مسلامِت العامل! حاولن يف اكتساب الحّق. 3( یا االغنياُء! ساعدوا املساكني و اليتامى. 

93- ما هو الصحيح للفراغ يف عبارة »اَيَن ستذهب يف عطلة االسبوع يا ....«

2( التلميذُة1( التلميُذ

4( سعيدُة3( سعیُد

94- عّي اسلوب املنادَی يف العبارات التالية: 

2( رّب هو الغفور الرحيُم!1( ربّنا يَغفُر ذنوبَنا!

! 4( ربّنا َغَفَر يِل َذنِبي!3( ربِّ اغفريل و لَوالَِدیَّ

95- ما هو املناسب لَلفراَغِي عىَل الرتتيب؟ »يَا ....... يَا ......... األحزاِن.«

2( قدَس - مدينِة1( قدُس - مدينُة

4( قدَس - مدينُة3( قدُس - مدينَة

96- ما هو الصحيح عن اعراب املنادَي عىل الرتتيب؟

»یا ...... ، یا ....... القاسِم، يا ....... اللِه! اِشَفع لَنا عنَد اللِه«

2( محّمُد - أَبو - رسوَل1( مّحمٌد - أَبَا - رسوَل

4( محّمُد - أَبا - رسوَل3( محّمٌد - أَبا - رسوُل

97- ما هو غري املناسب لِلفراغ؟ أَيَُّها ...! َحانَت أَيّاُم االمتحاناِت.

2( الطّالباِن1( الطاّّلُب

4( الطّالُب3( املعلّمنَي
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98- عيِّ الصحيَح ِفياَم يَىِل:

2( أَيُّها املعلامن! َسالُم اللِه َعليُكام!1( یَا مّحمٌد! اُدرُس كثرياً حتّى تنجَح!

4( أَيُّتَها الّناُس! اَل تَعبُُدوا إاِلَّ اللَه!3( أَيُّها الطالباُت! تَوَكَّلَن عىَل اللِه!

99- »أيّها ........! أكرُِموا العلامء ال الُجّهال!«. عّي الصحيح للفراغ:

2( الطفالِن1( التالميُذ

4( الطالباُت3( املؤمننَي

100- عّي الصحيح يف املنادي:

2( أيّها املسلمني! اطلبوا سبيالً للوصول إىل الحّق. 1( یا طالبنَي العلِم! اجتهدوا يف اكتساب العلم.

4( یا رافَع الدرجاِت! ارفع درجات املؤمنني يف اآلخرة.3( یا الطالب! توکّل عىل الله يف جميع الحاالت.
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98- عيِّ الصحيَح ِفياَم يَىِل:

2( أَيُّها املعلامن! َسالُم اللِه َعليُكام!1( یَا مّحمٌد! اُدرُس كثرياً حتّى تنجَح!

4( أَيُّتَها الّناُس! اَل تَعبُُدوا إاِلَّ اللَه!3( أَيُّها الطالباُت! تَوَكَّلَن عىَل اللِه!

99- »أيّها ........! أكرُِموا العلامء ال الُجّهال!«. عّي الصحيح للفراغ:

2( الطفالِن1( التالميُذ

4( الطالباُت3( املؤمننَي

100- عّي الصحيح يف املنادي:

2( أيّها املسلمني! اطلبوا سبيالً للوصول إىل الحّق. 1( یا طالبنَي العلِم! اجتهدوا يف اكتساب العلم.

4( یا رافَع الدرجاِت! ارفع درجات املؤمنني يف اآلخرة.3( یا الطالب! توکّل عىل الله يف جميع الحاالت.
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پاسخنامة تشریحی درس پنجم پایة  دوازدهم 

1. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: قوم دوست من هامن کسانی هستند که بعضی از آن ها در سختی ها به یکدیگر کمک می کنند.   منادی نیست

2. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یا الطّالبات  یا أیّتها الطّالبات

3. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اشتباهات سایر گزینه ها: گزینه 1- التالمیُذ  أیّها التالمیُذ 

گزینه3- أیّتها التالمیذ  أیّها التالمیذ 

گزینه 4- تلمیَذ الّصف  تالمیَذ الّصف

4. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ربّنا: ای پروردگارا )رّب + نا  رّب: مضاف – نا: مضاف الیه(

5. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 4: دانش آموزان توانستند که در زمینه های علمی پیشفت کنند  منادی نیست

6. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اشتباهات سایر گزینه ها:گزینه 1: مسلیمن العاَلم  مسلمی العاَلم    

ها الّشمس  أّیتها الّشمس )ّشمس: مؤنث(   گزینه 2- أیُّ

گزینه3: یا الطّالُب  یا أیّها الطّالب

7. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 2: ای زن مؤمن از پروردگارت آمرزش بخواه و به سوی او بازگرد.  مؤمنة منادی است

8. گزینه3 پاسخ صحیح است: یا الشباب  یا أیّها الشباب

9. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: ای دانش آموز دخرت در انجام تکالیفت تنبلی نکن  طالبة منادی است.

10. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یا اللّه: منادی علم مبنی بر ضم   یا خیر داٍع، ربّنا، یا ارحم الراحمین، منادی مضاف هستند.

11. گزینه3 پاسخ صحیح است: اشتباهات سایر گزینه ها: گزینه 1: یا أیّتها املجد  یا أیّها املجد  گزینه 2: یا طالبو الُعلی  یا طالبی الُعلی  گزینه 4: یا علیّاً  یا علیٌّ

12. گزینه3 پاسخ صحیح است: یا اللّه: منادی مفرد )علم ( و مبنی بر ضم   در سایر گزینه ها منادی مضاف داریم.

13. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 2: پروردگار ما گناهامنان را می آمرزد و بدی هایامن را از ما می زداید.  ربّنا  منادی نیست

14. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یا الرّحیم   یا أیّها الرّحیم

15. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 1: ای پرسم هدفی مهم را در زندگی روزانه ات قرار بده .  ولدی منادی است.

16. گزینه3 پاسخ صحیح است: رّب: منادی علم   رّب: منادی مضاف

17. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 1: فرزندان من جمع شدند تا یاد و خاطره والدت پدرشان را گرامی بدارند  منادی نیست

18. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: پروردگارمان زینتی که بر بربندگانش حالل کرده است، حرام منی کند.  رّب منادی نیست

19. گزینه 2 پاسخ صحیح است: إلزما: شام دو نفر پایبند باشید  فعل مثنی   إخوة: جمع مکرس است و با فعل إلزما که مثنی می باشد، مطابقت ندارد

  یا ذا الّنعمة     گزینه 4: یا املعلّمة  الَه العارفین   گزینه 2: یا ذو الّنعمة  20. گزینه3 پاسخ صحیح است: اشتباهات سایر گزینه ها: گزینه 1- إلُه العارفین

یا أیّتها املعلّمة

21. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 1: پروردگارم را صدا می زنم و امید دارم که به آنچه در آن به صالح من است به من جواب بدهد.  ربّی منادی نیست

22. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یا مجاهدیَن البالد  یا مجاهدی البالد
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23. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: ای نفس در همه لحظات برای گناهانت آمرزش بخواه تا پروردگارت خشنود شود.  نَفس منادی است.

24. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: صاحب مال و نعمت در بخشش آن دو به نیازمندان تالش می کند.  صاحب املال و النعمة منادی نیست.

25. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 1: ای صاحب قدرت واجب است که هرگز مستضعفان را فراموش نکنی.  صاحب القدرة منادی است

26. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 4: پروردگارا بر ما به آنچه طاقت آن را نداریم تحمیل نکن.  ربّنا منادی است

27. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الّنفس منادی و مؤنث است چون ال گرفته باید قبل از آن أیّتها )بیاید(.

28. گزینه 2 پاسخ صحیح است: صدیقی الصادق  یا صدیقی الصادق )حرف ندا: یا در اول جمله حذف شده است.(  در سایر گزینه ها أسلوب ندا نداریم

29. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 1: پروردگارمان ما را از بندگان نیک و صالح قرار داد  ربّنا منادی نیست

30. گزینه 1 پاسخ صحیح است: دوستان من جمع شدند تا هدیه ای به استاد عزیزمان تقدیم کنند.  أصدقائی منادی نیست

31. گزینه 4 پاسخ صحیح است: املسلمون: صفت

32. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اللّهم )یا اللّه(: منادی علم

33. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ای دانش آموز دخرت بیاور برای من کلمه یکسان بین خود و همکالسی هایت  تلمیذة منادی است

: )ای پروردگارا( رّب + ی   ربِّ )منادی مضاف( 34. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ربِّ

35. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یا أیّتها القادة  یا أیّها القادة  نکته: القادة جمع مکرس قائد و مذکر است.

36. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 4: خواهران من در مسابقه حفظ قرآن رشکت کردند.  أخواتی منادی نیست

37. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أن تشحنی  فعل مؤنث است پس منادی نیز باید مؤنث باشد )رد گزینه 1 و 2(  زائرٌة  زائرُة

38. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یا أحسن: منادی و اسم تفضیل

39. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 1: ای پروردگارا قلب هایامن را دچار تکان و لغزش نکن بعد از آنکه ما را هدایت کردی.  ربّنا منادی است

40. گزینه3 پاسخ صحیح است: یا مفتَّح  یا مفتُّح )منادی نکره مبنی بر ضم(

41. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: ای مسلامنان جهان از خواب غفلت بیدار شوید.  مسلمی العامل منادی است

42. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 2: پروردگار من کسی است که ما را نعمت های فراوان روزی داد  ربّی منادی نیست

43. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یا األغنیاء  یا أیّها األغنیاء

44. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: پرس من از طبیعتی که در آن زندگی می کند محافظت خواهد کرد.  ولدی منادی نیست

45. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 4: صاحب رحمت ضعیفان را فراموش منی کند.  صاحب الرحمة منادی نیست

46. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: دوستان من در سالن مدرسه جمع شدند.  أصدقائی منادی نیست

47. گزینه 2 پاسخ صحیح است: با توجه به اینکه الصدیق مذکر و ال دار است أیّها صحیح می باشد.

48. گزینه3 پاسخ صحیح است: یا الّصدیقُة  یا ایّتها الّصدیقُة

49. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 4: ای پروردگارا نیازم را باز مگردان )رد نکن(.  ربّی منادی است

50. گزینه 2 پاسخ صحیح است: السیاسیّون  أیّها السیاسیّون
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23. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: ای نفس در همه لحظات برای گناهانت آمرزش بخواه تا پروردگارت خشنود شود.  نَفس منادی است.

24. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: صاحب مال و نعمت در بخشش آن دو به نیازمندان تالش می کند.  صاحب املال و النعمة منادی نیست.

25. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 1: ای صاحب قدرت واجب است که هرگز مستضعفان را فراموش نکنی.  صاحب القدرة منادی است

26. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 4: پروردگارا بر ما به آنچه طاقت آن را نداریم تحمیل نکن.  ربّنا منادی است

27. گزینه 1 پاسخ صحیح است: الّنفس منادی و مؤنث است چون ال گرفته باید قبل از آن أیّتها )بیاید(.

28. گزینه 2 پاسخ صحیح است: صدیقی الصادق  یا صدیقی الصادق )حرف ندا: یا در اول جمله حذف شده است.(  در سایر گزینه ها أسلوب ندا نداریم

29. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 1: پروردگارمان ما را از بندگان نیک و صالح قرار داد  ربّنا منادی نیست

30. گزینه 1 پاسخ صحیح است: دوستان من جمع شدند تا هدیه ای به استاد عزیزمان تقدیم کنند.  أصدقائی منادی نیست

31. گزینه 4 پاسخ صحیح است: املسلمون: صفت

32. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اللّهم )یا اللّه(: منادی علم

33. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ای دانش آموز دخرت بیاور برای من کلمه یکسان بین خود و همکالسی هایت  تلمیذة منادی است

: )ای پروردگارا( رّب + ی   ربِّ )منادی مضاف( 34. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ربِّ

35. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یا أیّتها القادة  یا أیّها القادة  نکته: القادة جمع مکرس قائد و مذکر است.

36. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 4: خواهران من در مسابقه حفظ قرآن رشکت کردند.  أخواتی منادی نیست

37. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أن تشحنی  فعل مؤنث است پس منادی نیز باید مؤنث باشد )رد گزینه 1 و 2(  زائرٌة  زائرُة

38. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یا أحسن: منادی و اسم تفضیل

39. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 1: ای پروردگارا قلب هایامن را دچار تکان و لغزش نکن بعد از آنکه ما را هدایت کردی.  ربّنا منادی است

40. گزینه3 پاسخ صحیح است: یا مفتَّح  یا مفتُّح )منادی نکره مبنی بر ضم(

41. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: ای مسلامنان جهان از خواب غفلت بیدار شوید.  مسلمی العامل منادی است

42. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 2: پروردگار من کسی است که ما را نعمت های فراوان روزی داد  ربّی منادی نیست

43. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یا األغنیاء  یا أیّها األغنیاء

44. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: پرس من از طبیعتی که در آن زندگی می کند محافظت خواهد کرد.  ولدی منادی نیست

45. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 4: صاحب رحمت ضعیفان را فراموش منی کند.  صاحب الرحمة منادی نیست

46. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: دوستان من در سالن مدرسه جمع شدند.  أصدقائی منادی نیست

47. گزینه 2 پاسخ صحیح است: با توجه به اینکه الصدیق مذکر و ال دار است أیّها صحیح می باشد.

48. گزینه3 پاسخ صحیح است: یا الّصدیقُة  یا ایّتها الّصدیقُة

49. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 4: ای پروردگارا نیازم را باز مگردان )رد نکن(.  ربّی منادی است

50. گزینه 2 پاسخ صحیح است: السیاسیّون  أیّها السیاسیّون
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51. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أیّها الّنفس  أیّتها الّنفس )الّنفس مؤنث است(

: منادی نکره مبنی بر ضم 52. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أیُّ

53. گزینه 4 پاسخ صحیح است: با توجه به فعل تحرس که مفرد مذکر مخاطب است پس مریم )مؤنث( مناسب منی باشد.

54. گزینه 2 پاسخ صحیح است: أّی: منادی و مبنی بر ضم و منصوب

55. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یا خادم الجسم: خادم مضاف – الجسم: مضاف الیه

56. گزینه 4 پاسخ صحیح است: الهی: اله )مضاف( + ی )مضاف الیه(  منادی مضاف

57. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 1: ای معلم من آیا امکان دارد که امتحان را حذف کنی.  معلّمی منادی است

58. گزینه3 پاسخ صحیح است: ربّنا: رّب منادی    نا: مضاف الیه

، فعل تَحَفظن )جمع مذکر مخاطب( درست است. الفتیات: دخرتان  أیتها مناسب است. 59. گزینه 4 پاسخ صحیح است: با توجه به ضمیر کُنَّ

: منادی مضاف 60. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یا ربِّ

61. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اشتباهات سایر گزینه ها: گزینه 1: یا آدَم  یا آدُم  گزینه3: یا سمیُع  یا سمیَع  گزینه 4: یا خاِدُم  یا خاِدَم

62. گزینه 1 پاسخ صحیح است: یا قدس: منادی مفرد 

63. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اشتباهات سایر گزینه ها: گزینه 1- یا سمیُع الدعاء  یا سمیَع الدعاء  گزینه 2- یا ایها الظاملین  یا ایها الظاملون   گزینه 4- یا 

مسلمین  یا مسلمون

64. گزینه3 پاسخ صحیح است: یا ابناُء االمة االسالمیة  یا ابناَء االمة االسالمیة )ابناء منادی مضاف(

65. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یا َسمیُع الدعاِء  یا َسمیَع الدعاِء )َسمیَع منادی مضاف(

66. گزینه 4 پاسخ صحیح است: ربنا: منادی مضاف

: منادی مضاف  در سایر گزینه ها منادی مفرد وجود دارد. 67. گزینه3 پاسخ صحیح است: ربِّ

68. گزینه3 پاسخ صحیح است: املؤمنون: با أیّها و فعل جاهدوا مطابقت دارد.

69. گزینه 1 پاسخ صحیح است: قدس: منادی مفرد و مبنی بر ضم

70. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اننت یحرسن  اننت تحرسن )جمع مؤنث مخاطب(

71. گزینه 4 پاسخ صحیح است: مسلمی العالَم: منادی مضاف

72. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یا جواُد: منادی علم مبنی بر ضم

73. گزینه 1 پاسخ صحیح است: صادق الوعد  یا صادق الوعد )حرف ندا یا حذف شده است.(

74. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یا ُمنعَم یا ُمنعُم )منادی نکره مبنی بر ضم(

75. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: پروردگار ما برای ما شب و روز را رام کرد.  ربّنا منادی نیست 

76. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: صاحب قدرت محرومان را فراموش منی کند.  صاحب القدرة منادی نیست 

77. گزینه 4 پاسخ صحیح است: أیّها الظاملین  أیّها الظاملون

78. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 2: پروردگار من ، من را از پیامربان و با تقوایان قرار داد.  ربّی منادی نیست
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79. گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به ضمیر کم که مذکر است، مؤمنات )مؤنث( مناسب منی باشد.

80. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اللَّه  اللُّه 

81. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اللهّم )یا اللّه(: با توجه به اینکه یا در اول جمله است اللهّم باید بدون » یا « بیاید.

82. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اللهمَّ )یا اللّه(: منادی علم و مبنی بر ضم  در سایر گزینه ها منادی مضاف وجود دارد.

83. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اشتباهات سایر گزینه ها: گزینه 2- یا غاصبیَن حقوق  یا غاصبی حقوق  گزینه3- أیُّها الظاملیَن  أیُّها الظاملوَن   گزینه 4: یا 

الطالبات  یا أیّتها الطالبات 

84. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یا تلمیذای  یا تلمیذّی )منادی مضاف و منصوب است(

85. گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به فعل أعینوا و أیّها ) املؤمنوَن ( مناسب می باشد.

86. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 1: پروردگار ما گناهامنان را می آمرزد  ربّنا منادی نیست

87. گزینه3 پاسخ صحیح است: معلّموَن  املعلّموَن

88. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 2: پروردگار ما عامل غیب و آشکار را می داند.  ربّنا منادی نیست

89. گزینه3 پاسخ صحیح است: یَا حامٌد  یا حامُد

90. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کلمه اللُّه هیچگاه با أیَُّها منی آید

91. گزینه3 پاسخ صحیح است: مسلمی العالَم: منادی مضاف

92. گزینه3 پاسخ صحیح است: یا االغنیاء  یا أیّها االغنیاء

93. گزینه3 پاسخ صحیح است: یا سعیُد: منادی علم و مبنی بر ضم

: منادی 94. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: پروردگارا من و پدر و مادرم را بیامرز.  ربِّ

95. گزینه3 پاسخ صحیح است: یا قدُس: منادی علم و مبنی بر ضم    یا مدینَة األحزاِن: منادی مضاف و منصوب

96. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یا محّمُد: منادی علم و مبنی بر ضم    یا أبا القاسم: منادی مضاف و منصوب  یا رسوَل: منادی مضاف و منصوب

97. گزینه3 پاسخ صحیح است: املعلّمیَن  املعلموَن

98. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اشتباهات سایر گزینه ها:  گزینه 1: یَا مّحمٌد  یَا مّحمُد   گزینه3- أیُّها الطالباُت  أیُّتها الطالباُت گزینه 4: أیُّتَها الّناُس  أیُّها الّناُس

99. گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به فعل أکرُِموا التالمیذ مناسب می باشد.

الطالب  یا  گزینه3:  100. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اشتباهات سایر گزینه ها: گزینه 1- یا طالبیَن  یا طالبی    گزینه 2: أیّها املسلمین  أیّها املسلمون   

 یا أیّها الطالب
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79. گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به ضمیر کم که مذکر است، مؤمنات )مؤنث( مناسب منی باشد.

80. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اللَّه  اللُّه 

81. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اللهّم )یا اللّه(: با توجه به اینکه یا در اول جمله است اللهّم باید بدون » یا « بیاید.

82. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اللهمَّ )یا اللّه(: منادی علم و مبنی بر ضم  در سایر گزینه ها منادی مضاف وجود دارد.

83. گزینه 1 پاسخ صحیح است: اشتباهات سایر گزینه ها: گزینه 2- یا غاصبیَن حقوق  یا غاصبی حقوق  گزینه3- أیُّها الظاملیَن  أیُّها الظاملوَن   گزینه 4: یا 

الطالبات  یا أیّتها الطالبات 

84. گزینه 2 پاسخ صحیح است: یا تلمیذای  یا تلمیذّی )منادی مضاف و منصوب است(

85. گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به فعل أعینوا و أیّها ) املؤمنوَن ( مناسب می باشد.

86. گزینه 1 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 1: پروردگار ما گناهامنان را می آمرزد  ربّنا منادی نیست

87. گزینه3 پاسخ صحیح است: معلّموَن  املعلّموَن

88. گزینه 2 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه 2: پروردگار ما عامل غیب و آشکار را می داند.  ربّنا منادی نیست

89. گزینه3 پاسخ صحیح است: یَا حامٌد  یا حامُد

90. گزینه 1 پاسخ صحیح است: کلمه اللُّه هیچگاه با أیَُّها منی آید

91. گزینه3 پاسخ صحیح است: مسلمی العالَم: منادی مضاف

92. گزینه3 پاسخ صحیح است: یا االغنیاء  یا أیّها االغنیاء

93. گزینه3 پاسخ صحیح است: یا سعیُد: منادی علم و مبنی بر ضم

: منادی 94. گزینه3 پاسخ صحیح است: ترجمه گزینه3: پروردگارا من و پدر و مادرم را بیامرز.  ربِّ

95. گزینه3 پاسخ صحیح است: یا قدُس: منادی علم و مبنی بر ضم    یا مدینَة األحزاِن: منادی مضاف و منصوب

96. گزینه 4 پاسخ صحیح است: یا محّمُد: منادی علم و مبنی بر ضم    یا أبا القاسم: منادی مضاف و منصوب  یا رسوَل: منادی مضاف و منصوب

97. گزینه3 پاسخ صحیح است: املعلّمیَن  املعلموَن

98. گزینه 2 پاسخ صحیح است: اشتباهات سایر گزینه ها:  گزینه 1: یَا مّحمٌد  یَا مّحمُد   گزینه3- أیُّها الطالباُت  أیُّتها الطالباُت گزینه 4: أیُّتَها الّناُس  أیُّها الّناُس

99. گزینه 1 پاسخ صحیح است: با توجه به فعل أکرُِموا التالمیذ مناسب می باشد.

الطالب  یا  گزینه3:  100. گزینه 4 پاسخ صحیح است: اشتباهات سایر گزینه ها: گزینه 1- یا طالبیَن  یا طالبی    گزینه 2: أیّها املسلمین  أیّها املسلمون   

 یا أیّها الطالب
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پاسخنامه سواالت درس پنجم دوازدهم 
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