
 

ت ضبط حر

ى   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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 ضبط حرکات
در این مبحث از عربی کنکور باید به تمام حرکات کلمات توجه کرد:

1. حرکات انتهایی کلمه
2. حرکات میانی کلمه 

3. حرکات ابتدایی کلمه 

 1.حرکات انتهایی کلمه
منظور از حرکات انتهایی کلمه همان اعراب کلمات می باشد که در بخش اإلعراب و التحلیل الصرفی به صورت کامل بررسی شد.

اعراب انتهایی کلمات می تواند مربوط به »اسم« یا »فعل« باشد.

 1. اسم مرفوع: اسم هایی که اعراب آخر آن ها مرفوع )ـُـــٌـ ، اِن، وَن( است، عبارتند از:

»مبتدا – خبر – فاعل – نائب فاعل – اسم أفعال ناقصه – خبر حروف مشّبة بالفعل – خبر ال نفی جنس«

 2. اسم منصوب: اسم هایی که اعراب آخر آن ها منصوب )ـَـــًـ ، یِن، یَن( است، عبارتند از: 

»مفعول – خبر افعال ناقصه – اسم حروف مشبهة بالفعل – اسم ال نفی جنس – حال – مستثنی – مفعول مطلق«

 3. اسم مجرور: اسم هایی که اعراب آخر آن ها مجرور )ـِـــٍـ ، یِن، یَن( است عبارتند از:  

»مضاف الیه – مجرور به حرف جر«

 نکته: صفت می تواند یکی از هر سه حالت اعرابی فوق را داشته باشد. 

اعراب صفت از اعراب موصوف )اسم قبل از خود( تبعیت و پیروی می کند. 

ُــ« دارد.   4. فعل مضارع مرفوع: فعل مضارع در حالت عادی که عاملی بر سر آن نیاید، مرفوع است و در صیغه هایی که »نون« ندارد آخر آن حرکت »ضمهـ 

 5. فعل مضارع منصوب: اگر حروف ناصبه: »أْن – َلْن – ِل – َکی – َلَکی – حّتی و ...« بر سر فعل مضارع بیاید، درصیغه هایی که »نون« ندارد آخر آن 

حرکت »فتحه ـَــ « می گیرد.

 6. فعل مضارع مجزوم: اگر حروف جازمه »ال – ل – َلْم« و أدات شرط: »إْن –َمن – ما« بر سر فعل مضارع بیاید، درصیغه هایی که »نون« ندارد آخر آن 

حرکت ساکن »ــْـ« می گیرد.

 2. حرکت میانی کلمه
منظور از حرکت میانی حرکاتی است که بیش تر روی عین الفعل )دومین حرف اصلی( کلمه قرار می گیرد، البته حروف زائد قبل و بعد از عین الفعل نیز می توانند مد نظر باشند. 

ضبط حرکات
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 حرکات میانی کلمات باید بررسی شود: 
ً
در موارد زیر حتما

 وزن و ساختار اسم

وزن جمع مکّسروزننوع

اسم فاعل
فاِعل )فاِئل، فاعی، فاٍع، فاٌل، آِعل(از فعل ثالثی مجرد

ُفّعال
از فعل ثالثی مزید

ل، ُمفاِعل، ُمفَتِعل و ... ُم ـِــ »ُم ی«: ُمفِعل، ُمَفعِّ
س، ُمجاِهد، ُمجَتِهد مثال: ُمحِسن، ُمَدرِّ

اسم مفعول
َمفعول مثال: َمحموداز فعل ثالثی مجرد

ـــــ

از فعل ثالثی مزید
ل، ُمفاَعل، ُمفَتَعل و ...( َم ـَــ »ُم الف«: )ُمفَعل، ُمَفعَّ

د، ُمکاَشف، ُمعَتَمد  مثال: ُمرَسل، ُمَقلَّ

ـــــَفّعال، َفّعاَلة مثال: َغّفار، َعاّلمةـــــاسم مبالغه 

مذّکراسم تفضیل
أفَعل )أَفّل، أفعی(

أفاِعلمثال: أکبر، أَهّم / أحّب، أعلی / أدنی
ُفعلی مثال: ُکبریموّنث

ـــــاسم مکان
ُمفَعل، َمفِعل، َمفَعَلة، َمَفّل، َمافل، مفعی

مثال: َمسکن، َمسِجد، َمدرَسة، َمَقّر، َمزار، َمرمی

 

  قرائت الکلمات )اعراب گذاری(
یک سوال در عربی عمومی و یک سوال در عربی تخصصی مربوط به این بخش است و معمواًل این بخش نقطه ضعف بچه هاست به خاطر همین در این 

قسمت تمام نکات مهم رو براتون جمع بندی می کنیم که دیگه این موضوع بشه نقطه قّوتتون، خب اصواًل این دسته از سواالت دو نوع هستند: 

1. حرکت گذاری حروف غیر آخر کلمه: 
 کلمه ی مورد نظر: 

ً
در این دسته از سواالت باید دقت کنید که مثال

 فعل معلوم است یا مجهول؟ مثال: ُضِرَب – َضَرَب
ن ن – ُمَعیَّ اسم فاعل است یا اسم مفعول؟ مثال: ُمَعیِّ

معنای آن چیست؟ مثال: َشمال )ُشمال( – ِشمال )چپ(
ُر / َینَتِخُب ر – َتَفکُّ از چه بابی است؟ مثال: َتَفکَّ

ر – َصَبَر اسم است یا فعل؟ مثال: َصبَّ
ـ«؟ / »ِمن« است یا »َمن«؟ و ...

َ
«؟ / »ِلـ« است یا »ل « است یا »أنَّ »إنَّ

ت کنید مصدر »ُمفاَعَلة« به صورت »ُمفاِعلة« حرکت گذاری نشود. مثال: ُمساَبَقة ✔  ُمساِبَقة   ✖
ّ
دق

ضمنًا تمرکز بسیار ویژه و دقیق روی مبحث ثالثی مزید و حرکات فعل های مزید کنید، خیلی پرتکرارند. مثاًل عین الفعل فعل های ماضی در مزیدها 
ْکَرَم( و عین الفعل فعل های مضارع در مزیدها همیشه کسره )ـِــ( است )ُیکِمُل( به جز دو باب »تفّعل« و »تفاعل« که در هر  همیشه فتحه )ـَــ( است، )أ

ُل( َل – َیَتَفضَّ حالتی عین الفعل آن ها فتحه )ـَــ( است. )َتَفضَّ

 2. حرکت گذاری حرف آخر کلمه: 
هرچند این مورد کمتر مورد سوال است اما بدانید که در این حالت حرکت آخر کلمه بستگی به نقش آن در جمله دارد. مثاًل فاعل مرفوع است )ـُـــٌـ( و مفعول 

منصوب )ـَـــًـ( و ... بد نیست به بخش معرف و مبنی مراجعه کنید و نقش ها و اعراب های مختلف را دوره کنید ضمنًا حواستان به انواع اعراب فعل مضارع 
)مرفوع، منصوب و مجزوم( باشد. 
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 اعراب گذاری
وزن ها و کلمالت چند وجهی

به این وزن ها و تفاوت آن ها توجه کنید تا دچار اشتباه نشوید: 

أفعلمفعل

ِعل←اسم فاعل از باب إفعال: ُمْحِسن
ْ

      ُمف
ن

َ
َعل←اسم مفعول از باب إفعال: ُمْتق

ْ
      ُمف

َعل←اسم مکان: َمْکَتب
ْ

      َمف

َعل←اسم تفضیل: أْکَبر
ْ

       أف
َعَل←ماضی از باب إفعال: أْکَرَم

ْ
       أف

ِعْل←امر از باب إفعال: أْنِبْت
ْ

       أف
       أفُعل←جمع مکسر: أْنُجم )ستارگان( 

تفاعلتفّعل
م 

ُّ
ل←مصدر از باب تفّعل )اسم(: َتَعل عُّ

َ
      َتف

َر  کَّ
َ

َل←ماضی از باب تفّعل: َتف عَّ
َ

      َتف
ُه ل←مضارع از باب تفعیل: َتَشبِّ عِّ

َ
      ُتف

ْف ل: َتَعرَّ ْل←امر از باب تفعُّ عَّ
َ

      َتف

       َتفاُعل←مصدر از باب تفاُعل )اسم(: َتکاُتب 
       َتفاَعَل←ماضی از باب تفاُعل: َتشاَوَر

       ُتفاِعُل←مضارع از باب مفاعلة: ُتخاِطُب

معلوم و مجهول بودن متعدی +فعل
ْعل←مصدر: َصْبر، أْکل )خوردن( 

َ
      ف

َعَل←فعل ماضی: َصَبَر، أَکَل )خورد( 
َ

      ف
َعل←صفت: َحَسن 

َ
      ف

       2 رکن←معلوم 
       1 رکن←مجهور 

حّبمفاعل
ة: ُمحاِفظ

َ
      ُمفاِعل←اسم فاعل از باب ُمفاَعل

      َمفاِعل←جمع مکسر: َمحاِفظ
       َحّب: دانه، قرص

       ُحّب: عشق

عالمآخر

       آِخر: پایان 
 صفت است.(

ً
      آَخر: دیگر )معموال

       عاِلم: دانا
م: جهان 

َ
       عال

الان
      اول جمله + 

      فعل←إْن←إْن َصَبَر َنَجح.
←إنَّ العالَم کبیٌر        اسم←إنَّ

      وسط جمله + 
      فعل←أْن←سمح لُه أْن یذَهَب.

←فهم أنَّ الّطالب کاذٌب.       اسم←أنَّ

 )به جز(←بعدش اسم می آید.
ّ

       إال
 )که نـ ...(←بعدش فعل می اید. 

ّ
       أال

 )أن + ال(←بعدش مضارع می آید. 
ّ

       أال
 یذهَب: که نرود. 

ّ
       مثال: أال

       أال )آگاه باشید(←ابتدای جمله می آید. 
       أال )آیا نه(←ابتدای جمله + مضارع 

الجزربعد
       َبْعد 

       ُبْعد: دوری 
       الُجُزر: جزیره ها

       الَجَزر: هویج
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فرححسن
        َحَسن: خوب 
        ُحْسن: خوبی 

        َحُسَن: خوب شد 

َرح: شادی 
َ

          ف
ِرح: شاد

َ
          ف

لممن
        َمْن: بر سر فعل می آید. 

        ِمْن: بر سر اسم و ضمیر می آید. 
ْم + مضارع مجزوم 

َ
         ل

         ِلَم )برای چه(

مزارعذنب
ْنب: گناه 

َ
        ذ

َنب: ُدم 
َ
        ذ

         ُمزاِرع: کشاورز )مذکر( 
         َمزاِرع: مزرعه ها )مونث( 

 از جمله موارد دیگری که در ضبط حرکات باید مورد توجه قرار داد، حرکت نون اسم  مثنی و جمع مذکر سالم است. 
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عّي الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية : -  

1( ال تَنظُر ِعنَد بَعِض النَّاِس إىل كَرثِة َصالتِِهم وَصوِمِهم فََقط!                             ۲( ِل ِمَن الَمالِبِس النَّسائيَِّة فُستاُن لَه ألواٌن ُمختَلَفٌة!

۳( اللُه ُهَو الَّذي أنُعُمُه ُمنهِمرٌة لََنا َصيفاً و ِشتاًء!                                            ۴( إَذا َملََك األراِذُل َهلََک األفاِضُل!

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -  

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

۳( اللُه ُذوحكمٍة بالِغٍة و قُدرٍة ُمقتَدرٍة !                        ۴( هؤالُء التّلميذاُت فائزاٌت يف الحياِة !

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:   -  

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

رُر من األحجاِر الجميَلِة الغاليِة !                                        ۴( إَذا َملََك األراُذُل َهلََک األفاُضُل! ۳( الدُّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-  

!                                        ۲( َضع هذِه الَكلِمَة يِف املَكاِن الَّذي يَناَسُب املَعَنى! 1( اُِريُد ان اتَعلََّم الفارَسيََّة ِبااِلستعانِة مبُعَجٍم فَارسیٍّ

اَن َحَصَد الَخَساَن ! َجِر!                        ۴( َمن َزَرَع الَعدوَّ  ۳( اِبَحث و فَكِّر يِف َمن أخرَج الثََّمَر ِمَن الشَّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-  

واُم ُهو َساعاُت الَعَمِل لِلُعّمِل و املَُوظَّفنِي ! 1( ُهناَك أربعُة ُجنوٍد واِقفوَن أَماَم باِب املُنظَّمِة !                                           ۲( الدَّ

اِدُس ِمن أيَّاِم ااُلسبوِع ُهو يَوُم الَخميِس !                                      ۴( اِثناِن وَثانُوَن تَقسيٌم َعَل اِثننِي يُساوي واِحداً و أربعنَي ! ۳( اليَوُم السَّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية : -  

اعاِت َعَل الَورقِة ! 1( تكلَّمُت َمَع زَميلَتي َو ِهَي َجالََسٌة يف َمكانِها!                                              ۲( أنَا رََسمُت َعقارَِب السَّ

۳( إنَُّه يُريُد أن يُسافََر بالطَّائرِة إىَل َخارج الِبالِد!                                               ۴( قُلُت لِزَمييل: ال تَجلَس ُهناَك، اِجلس ُهنا!

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-  

نِة املاضيَِة ! اعِة الثامنِة َصبَاحاً!                                          ۲( طَالَعُت َخمَس َعشَة َمقالًة يِف السَّ فِّ يف السَّ 1( نَحُن نَحُضُ يف الصَّ

۳( يِف َمدينِتَنا ُمطاٌر كَبرٌي للطائراِت!                                                             ۴( انُعُم اللِه ُمنَهِمرٌة َعَل افراِد البََشِ !
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عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-  

1( اُنظُر إىَل اللَّيِل فََمن أوِجَد ِفيه فََمرََه !                                                      ۲( َمن َعِمَل ِبالَحَسنِة فَلَُه َعُش أمثَالَُها !

واء، قَليلُُه يَنَفُع و کَثريُُه قَاتٌِل !                                                 ۴( النَّملَُة تَقِدُر َعل َحِمل َشٍء يَُفوُق َوزنها ِستنَّي مرٍَّة! ۳( الَكالُم كَالدَّ

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-  

مس و الَقمَر و ُهم لَُه َساِجدوَن !                    ۲( قَاَمِت ااُلمُّ ِبتَوزيع الهدايَا َعَل البََناِت و البَننَي يف الَحفلَِة ! 1( إنُّه َرأَى أَحَد َعَشَ كَوكباً و الشَّ

حاِب: األبيَُض و األسَوُد!  نِي !                                ۴( ُهناَك لَوناٌن للسِّ ۳( طَلُب الِعلِم فَريضٌة َعل املُسلِمنَي، َفاطلُبُه َولَو بالصِّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( اِسِمي فاِطمُة فَم اِسُمَک الَكريم؟                                                           ۲( ذاَك ُهو اللُه الّذي أنعُمُه ُمنَهِمرَة!

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

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

1( ُهناَک قََمراِن اِثناِن َحوَل كَوكِب املِّريِخ!                                                     ۲( تَيّاُر الَكهرباِء َمقطوٌع يِف َخمِس ُغرفًة !

۳( َسبعٌة و َخمُسوَن زَائُد ثاَلثٍَة و أربَعنَي يَُساِوي مائًة !                                     ۴( بَقيَنا ُهناَک يَومنِي َو يِف اليَوِم الثَالِث رََجعَنا إىل بُيوتَِنا ! 

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية : -   

1( اُنظُر إىَل الَغيِم و قُل َمن يُنزُل منُه َمطرَُه!                                                  ۲( ثاَلثٌَة و ِستُّوِن زائُد سبعٍة وثاَلثنِي يُساِوي ِمائًة! 

۳( لِلعبادِة َعشُة أجزاٍء تِسعٌة ِمنها يف طَلَب الَحالِل !                                        ۴( اتَعلُم أّن َثاننَي يف املِائِة ِمن املوجوداِت يف العالَِم َحَشاٌت!

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

1( ُهناَك أنُعٌم كَثريٌة تَنَهَمُر لَنا ِمن ِعنِد اللِه!                                                  ۲( إّن اللَه يُرَسُل كَثرياً ِمن األنبياِء لهدايِة البَِش !

بِت !                                            ۴( اثنني يف ِعشيٍن يُساوي ثاَلثنَي زائَد عشٍة ! ۳( اليَوُم األّوُل ِمن أيّاِم اأُلسبوع ُهَو يَوُم السَّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية !: -   

1( ال تَتَِّخذوا الَهنَي اِثَننَي، فإنَّ اللَه ُهَو الَواِحُد الَقهَّاُر!                                        ۲( ِمائٌة و َسبعوُن تُوماٍن أكرَثَ من ِمائٍَة و َخمسنِي تُوماٍن !

َصِت املَدرَسُة لِلفائَزين األوَّل و الثَّاين َجائزَتنَِي َثِيَنتنَِي ! الِة!                                ۴( َخصَّ  ۳( يَحُضُ كُلَّ يَوٍم النَّاُس املُؤِمنوُن يف املَسِجد ألَداِء الصَّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

ابع و التَّاسع« َعل َوزِن »فَاَعَل« ! 1( َرأَيُت يف املَسِجِد ِمائًة ِمن املُؤمننِي يُصلُّوَن!                                                ۲( إّن الَعَدديِن »السَّ

نِي ! يُف!                                  ۴( طَلَُب الِعلِم فَريَضٌة َعَل كلِّ ُمسلٍِم، فَاطلُبوُه َولَو بالصَّ نِة اإليرانيَِّة ُهَو فَصُل الِخرَّ  ۳( الَفصُل الثَّالُِث من السَّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية : -   

يافَُة َعن ثاَلثَِة أيّاماً فَِهَي َصَدقًة!                                             ۲( َخمَسُة كُتٍُب يف أَحَد َعَشَ كِتاباً يَُساِوي َخمَسًة و َخمِسنَي كِتاباً ! 1( إن زَاَدِت الضِّ

۳( تَواُضُع التِّلميُذ املَُؤدَُّب لُِمعلِّمِه ألنّه يُرِشُدُه إىل الطّريق املُستقيِم !                  ۴( نَحُن نَعلَُم أّن املُِسلمنَي يُشكِّلوَن َخمَس ُسکَّاِن الَعالِِم يِف َمساِحة واِسعِة !
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عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

1( َخمَسٌة و َسبُعوُن زَائُد َخمسٍة وثاَلثنِي يَُساوي ِمائًَة و َعشًة!                           ۲( إنَّ اللَه قَد َخلََق اإلنساُن ِمن ِذكِر و اُنثَى و َجَعلَُهم ُشعوباً و قَبائَل ! 

۳( َعنُي بَعِض الَحيواناِت ثَاِبتٌة يِف َمكانِها و ال تَتحرَُّك إىَل اليَمنِي و اليَساِر؟              ۴( َمثَُل اإلنساِن املُؤمِن كَِمثِل الَعطَّاِر، إن َجالستَُه أو َماشيَتَُه أو َشاركتَُه نَفُعَک !

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية: -   

1( إينَّ فَقرٌي لَِم أنزََل اللُه إىلَّ ِمَن الَخرياِت !                                                     ۲( الَفرَُس قَاِدٌر َعَل النَّوِم و ُهَو واِقٌف َعَل قََدَميِه !

 ۳( بَعُض الطُّيوِر و الَحيَواناِت الَوحشيَِّة تَعرُِف األعَشاَب الطّبِّيَة !                         ۴( قَد يَتَحوَُّل ظاَلَم البَحِر إىَل نَهاٍر ُمِضٍء ِبواِسطِة األسنم املُضيئََة!

 عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

1( ُحسُن األدِب يَسُتُ قُبَح النََّسِب!                                                              ۲( إنََّک َمن تُدِخِل النَّاَر فََقد أخَزيتَها!

لفنِي َعَش َمرَّاٍت ! اَدسِة حتّى الثّاَمنِة، و لَم يَحُض!                   ۴( َسمُع اإلنساِن يَُفوُق َسمَع الدُّ اعِة السَّ ۳( اِنتظَرُت َصديقي ِمَن السَّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

دقُة يف الِقلَِّة ! 1( ِستٌَّة يف أَحَد َعَشَ يُساوي ِستًَّة و ِستَّیَن !                                                    ۲( ِمْن َعالماِت املُؤِمن الَوَرُع يف الَخلوِة و الصَّ

۳( إبحْث ِعن ِقّصٍة قُرآنيٍّة قَصريٍة باللُّغِة الَعربيِّة يف ااِِلنِتنِِت !                             ۴( انزََل اللُّه تِسعًة و تِسعيناً ُجزءاً ِمَن الرَّحمِة لِلخلِق ! 

عّي الخطأ يف قراَءة الكلامت:-   

1( حاِوَل العلمء َمْعرفََة ِسّ تلَك الظاِهرَة،                                                     ۲( فأرَسلوا فريقاً لزيارِة املكاِن،

۳( و التََعرُِّف عل األسمِك املُنتَِشة عل األرِض،                                              ۴( فََوَجدوا إن األسمَک لیسْت متعلََّقًة باملياِه املجاِورَة.

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت:-   

َنِة ! 1( أَمَر رئيُس البالِد املسؤولنِي و نََصَحهم ألداِء الواجباِت !                                  ۲( اِحتََفَل الناُس بالّنوروِز أَّوَل يوٍم مَن السَّ

۳( شاِهَد الناُس سقوَط األسمِك من السمِء !                                                 ۴( ليسِت األسمُک ُمتََعلَّقًة باملياِه املُجاَورَة !

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

1( ِستٌَّة يف أَحَد َعَشَ  يُساِوی ِستًَّة و ِستَّیَن !                                                  ۲( اِذَهْب و اِسَتَجْع كِتابََک ِمْن َصدیِقَک !

۳( أربَعُة ُجُنوٍد َواِقفُوَن أماَم بَاِب املُنظَّمِة !                                                   ۴( یَئَس الُعلَمُء ِمْن َمعرِفِة ِسِّ تِلَك الظَّاِهرِة !

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت:-   

1( اإليرانيُّوَن يَحتََفلوَن يف أّوِل َسَنتِهم !                                                         ۲( ال يَبتَِسُم املُستَقبُل َعَل َمْن ال يَجتِهُد !

۳( اُريُد أْن أْسَتَجَع كِتاِب ِمن َصديِقتي !                                                        ۴( نَحُن مسؤولوُن َحتَّى َعن الِبقاع و البَهائِم !

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

ِة اإلسالميِة يف ُصوٍر كثريٍة ! 1( الجاهُل ال يَزَرُع إالّ العدوان فال يحُصُد إالّ الُخساَن !                                    ۲( يَتََجّل اِتَّحاُد األمَّ

مء!                                                ۴( َعلينا أن نتَعاِيَش َمَع بعِضنا تعایُشاً سلميّاً !  ۳( الثَّلُج نوٌع ِمن أنواِع نُزُوِل املَاء ِمَن السَّ
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عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

1( َخمَسٌة و َسبُعوُن زَائُد َخمسٍة وثاَلثنِي يَُساوي ِمائًَة و َعشًة!                           ۲( إنَّ اللَه قَد َخلََق اإلنساُن ِمن ِذكِر و اُنثَى و َجَعلَُهم ُشعوباً و قَبائَل ! 

۳( َعنُي بَعِض الَحيواناِت ثَاِبتٌة يِف َمكانِها و ال تَتحرَُّك إىَل اليَمنِي و اليَساِر؟              ۴( َمثَُل اإلنساِن املُؤمِن كَِمثِل الَعطَّاِر، إن َجالستَُه أو َماشيَتَُه أو َشاركتَُه نَفُعَک !

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية: -   

1( إينَّ فَقرٌي لَِم أنزََل اللُه إىلَّ ِمَن الَخرياِت !                                                     ۲( الَفرَُس قَاِدٌر َعَل النَّوِم و ُهَو واِقٌف َعَل قََدَميِه !

 ۳( بَعُض الطُّيوِر و الَحيَواناِت الَوحشيَِّة تَعرُِف األعَشاَب الطّبِّيَة !                         ۴( قَد يَتَحوَُّل ظاَلَم البَحِر إىَل نَهاٍر ُمِضٍء ِبواِسطِة األسنم املُضيئََة!

 عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

1( ُحسُن األدِب يَسُتُ قُبَح النََّسِب!                                                              ۲( إنََّک َمن تُدِخِل النَّاَر فََقد أخَزيتَها!

لفنِي َعَش َمرَّاٍت ! اَدسِة حتّى الثّاَمنِة، و لَم يَحُض!                   ۴( َسمُع اإلنساِن يَُفوُق َسمَع الدُّ اعِة السَّ ۳( اِنتظَرُت َصديقي ِمَن السَّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

دقُة يف الِقلَِّة ! 1( ِستٌَّة يف أَحَد َعَشَ يُساوي ِستًَّة و ِستَّیَن !                                                    ۲( ِمْن َعالماِت املُؤِمن الَوَرُع يف الَخلوِة و الصَّ

۳( إبحْث ِعن ِقّصٍة قُرآنيٍّة قَصريٍة باللُّغِة الَعربيِّة يف ااِِلنِتنِِت !                             ۴( انزََل اللُّه تِسعًة و تِسعيناً ُجزءاً ِمَن الرَّحمِة لِلخلِق ! 

عّي الخطأ يف قراَءة الكلامت:-   

1( حاِوَل العلمء َمْعرفََة ِسّ تلَك الظاِهرَة،                                                     ۲( فأرَسلوا فريقاً لزيارِة املكاِن،

۳( و التََعرُِّف عل األسمِك املُنتَِشة عل األرِض،                                              ۴( فََوَجدوا إن األسمَک لیسْت متعلََّقًة باملياِه املجاِورَة.

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت:-   

َنِة ! 1( أَمَر رئيُس البالِد املسؤولنِي و نََصَحهم ألداِء الواجباِت !                                  ۲( اِحتََفَل الناُس بالّنوروِز أَّوَل يوٍم مَن السَّ

۳( شاِهَد الناُس سقوَط األسمِك من السمِء !                                                 ۴( ليسِت األسمُک ُمتََعلَّقًة باملياِه املُجاَورَة !

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

1( ِستٌَّة يف أَحَد َعَشَ  يُساِوی ِستًَّة و ِستَّیَن !                                                  ۲( اِذَهْب و اِسَتَجْع كِتابََک ِمْن َصدیِقَک !

۳( أربَعُة ُجُنوٍد َواِقفُوَن أماَم بَاِب املُنظَّمِة !                                                   ۴( یَئَس الُعلَمُء ِمْن َمعرِفِة ِسِّ تِلَك الظَّاِهرِة !

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت:-   

1( اإليرانيُّوَن يَحتََفلوَن يف أّوِل َسَنتِهم !                                                         ۲( ال يَبتَِسُم املُستَقبُل َعَل َمْن ال يَجتِهُد !

۳( اُريُد أْن أْسَتَجَع كِتاِب ِمن َصديِقتي !                                                        ۴( نَحُن مسؤولوُن َحتَّى َعن الِبقاع و البَهائِم !

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

ِة اإلسالميِة يف ُصوٍر كثريٍة ! 1( الجاهُل ال يَزَرُع إالّ العدوان فال يحُصُد إالّ الُخساَن !                                    ۲( يَتََجّل اِتَّحاُد األمَّ

مء!                                                ۴( َعلينا أن نتَعاِيَش َمَع بعِضنا تعایُشاً سلميّاً !  ۳( الثَّلُج نوٌع ِمن أنواِع نُزُوِل املَاء ِمَن السَّ
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عّي الصحيح يف قراءة الكلامت:-   

1( يُحاِوُل الُعلمُءَمعرِفَة ِسِّ تلَك الظّاِهرَة الَعجيبِة !                                       ۲( أ تَعلَُم أنَّ ثاننِِي ِباملِائِة ِمن َموُجوداِت العالِِم َحَشاٌت! 

۳( کَم َمرًّة ِجئَت لِزيارِة بالِدنا يف العالِم املاِض، يا أختي !                                  ۴( ِعندما يَفِقُد اأَلعصاُر ُسَعتَه تَتَساِقُط األسمُك َعل األرِض !

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت:-   

1( بَِقيَنا يِف الَقريِة َخمَس َعشََة لَيلًَة و ِستََّة َعَش نَهاراً !                                    ۲( َعلَیَک أن تَستَغَفَر لَِذنِبَک َحتَّى يَرَحَمَك اللَُّه !

نِي أوَُّل َدولٍَة يف العالِِم اِستَخدَمت الُنقوَد الورَقيِّة !                             ۴( تَفكَُّر َساعٍة َخرٌي ِمْن عبادِة َسبِعنِي َسنًة !  ۳( ِبالُد الصَّ

عّي الخطأ عن حركات األفعال: -   

1( هم يَْشتََغلوَن يف مؤسسة تعليميّة هاّمة !                                                  ۲( باب الصالة اِنَفتََح عل الحارضين يف الساعة التاسعة !

۳( تََعلَّموا علوماً تَْنَفُعكم يف الدنيا!                                                              ۴( يا أعزايئ، اِْمتَِنعوا عن الكسالة !

عّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( ِعنَدما يَفِقُد اإلعصاُر ُسعتَُه ، تَتساقَُط األسمُك !                                         ۲( »يَنَفِتح« ِفعٌل ُمضاِرٌع ِمن املاِض »أَنََفتَح« !

۳( إينَّ رأيُت أحَد َعَش کَوکَباً ... ل ساِجديَن !                                                 ۴( أربَعُة ُجنوٍد واِقفوَن أماَم باِب املُنظَّمِة  !

عّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

الة ِعنَد املُسلِمنَي !                                     ۲( ما يَئَس الُعلَمء ِمن َمعرِفِة ِسِّ تِلَك الظاِهرِة ! ٌس لألعداء الصَّ 1( املَسجُد بَیٌت ُمقدَّ

۳( إذا قاَل أَحٌد کَالماً يََفرَُّق املُسلمنَي فهو جاِهُل !                                           ۴( تَعيُش األسمُك يف النَّهِر و البحِر و لَها أنواٌع ُمختَلفٌة !

عّي الخطأ عن حرکت األفعال:-   

1( إستَجَع الرّجُل أمانَته من القاض !                                                          ۲( حسُب التقاديِر تَنَقِطُع الكهرباَء اليوم ملّدٍة ساعٍة !

۳( يا أعزايئ أتَعلِّموا علوماً مفيدة !                                                             ۴( هذه املقالُة رائعٌة فانتِشها يف مجلٍّة علميٍّة !

عي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

1( أ تَْعلُم أن النَّاَس نِياٌم و بَعَد أن ماتٌوا اِنتَِبُهوا !                                             ۲( إن يُفِرْغ َعلَيَنا اللُّه َصرباً َستَنتَِص َعَل أعدائِنا؟

مء ِمَن الظَّواِهِر الَعِجيبِة ! ۳( إنَّه ال يَبتََسُم يف َحياتِِه إاّل الَقليَل، و هذا ُخساٌن لَُه!                                     ۴( ُمَشاِهدُة ُسُقوِط األسمِك ِمَن السَّ

عّي الصحيح يف حركات األفعال: -   

بُوا!                                                     ۲( یا طالباتی، إْستََمْعن اىل القرآِن خاشعاٍت! 1( الطاُلُب شاَهُدوا هذا املنظَر و تََعجَّ

۳( يا طفلتي العزيزِة، کَلَّمینی حتی اُرِْشدک  !                                                ۴( الطالباٌت يَتََخرَّْجَن من الجامعِة بعد سنٍة واحدَة !

عّي الصحيح عن حركات األفعال:-   

1( تََعلِّموا و َعلِّموا و ال َتوتوا جّهاالً !                                                          ۲( أيّها املسلموُن اِْعتََصموا بحبٍل اللّه وال تََفرَّقوا!

۳( الحكمُء جالَسوا من نََفَعهم يف األموِر!                                                      ۴( ربِّ أنْزَْل عّل سكينِة عنَدک؟
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عّي الصحيح يف حركات األفعال:-   

1( عل كُّل الّناِس أن يَتَعاِيشوا مع بعضهم تعایُشاً سلميّاً !                                 ۲( یا زماليئ اِبتَِسُموا للحياة ألنّها جميلٌة جّداً ! 

۳( ُهنَّ أرِسلَن فريقاً للمسابقات العلميّة يف الدائرة!                                         ۴( یا صديقتى، اِستَخَدمي الحاسوب للعمليّات الحسابيّة !
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عّي الصحيح يف حركات األفعال:-   

1( عل كُّل الّناِس أن يَتَعاِيشوا مع بعضهم تعایُشاً سلميّاً !                                 ۲( یا زماليئ اِبتَِسُموا للحياة ألنّها جميلٌة جّداً ! 

۳( ُهنَّ أرِسلَن فريقاً للمسابقات العلميّة يف الدائرة!                                         ۴( یا صديقتى، اِستَخَدمي الحاسوب للعمليّات الحسابيّة !
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پاسخنامه تشریحی  

گزینه   پا خ صحیح ا ت: فستاُن )صحیح: فستاٌن( نباید تنوین حذف گردد، هیچ دلیلی برای حذف وجود ندارد. و   (ال

مختلَفة )صحیح: مختلِفة( مشتق اسم فاعل است و همواره حرف دوم اصلی آن )عین الفعل( باید مکسور باشد. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: هؤالُء )صحیح: هؤالء( با توجه به جمله درست این کلمه بدین گونه است. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: األرانُل )صحیح: األراِذل(، األَفاُضل )صحیح: األفاِضل( جمع اسم تفضیل است و به صورت )أَفاعل( می آید.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:پاسخ صحیح این سوال گزینه ۳ می باشد و در مابقی گزینه ها، به ترتیب کلمت: فارسیّة، یَناَسب، الَعدوَّان، الََخسان نادرست هستند. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: املوظّفین )صحیح: املوظفیَن( عبارت با توجه به جمله جمع مذکر سامل است  و باید به صورت نون پایانی مفتح – وَن- بیاید. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: جواب درست گزینه ۲ می باشد و در دیگر گزینه ها کلمت: جالََسة، یُسافََر، التجلَس اشتباه می باشند. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ُمطار )صحیح: َمطار( طبق لغت نامه کتاب درسی تلفظ صحیح این کلمه َمطار است. و   (ال

ٍة به ترتیب اشتباه می باشد. و   (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: و در دیگر گزینه ها کلمت:  أوِجَد، أَمثاُل، َمدَّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: لوناٌن )صحیح لونَاِن( خطاست زیرا اسم مثنی است و اسم مثنی همراه )اِن( می گیرد. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: سافرِت )صحیح: سافرَت( چون باید کامالً مطابق ضمیر »أَنَت« باشد. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: غرفَة )صحیح: غرِف، معدود عدد سه تا ده، جمع و مجرور است( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ِستوِن ثالثیِن )صحیح: ستَوَن، ثالثیَن( طبق آن چه در کتاب به کار رفته است نون در عقود جمع مذکر سامل همیشه مفتوح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: گزینه های در دیگر گزینه ها کلمت: تتهَمر، یرَسِل، اثنین اشتباه می باشند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در دیگر گزینه ها کلمت: إلَهیَن اثنیَن، سبعوُن توماٍن خمِس توماِن، املؤمنوُن اشتباه می باشند.و    (ال

یُف اشتباه می باشند.و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: در دیگر گزینه ها کلمت: املؤمنیِن، فاَعَل، الِخرِّ

پایۀ دهم

ضبط حرکات
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پاسخنامه تشریحی  

گزینه   پا خ صحیح ا ت: فستاُن )صحیح: فستاٌن( نباید تنوین حذف گردد، هیچ دلیلی برای حذف وجود ندارد. و   (ال

مختلَفة )صحیح: مختلِفة( مشتق اسم فاعل است و همواره حرف دوم اصلی آن )عین الفعل( باید مکسور باشد. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: هؤالُء )صحیح: هؤالء( با توجه به جمله درست این کلمه بدین گونه است. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: األرانُل )صحیح: األراِذل(، األَفاُضل )صحیح: األفاِضل( جمع اسم تفضیل است و به صورت )أَفاعل( می آید.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:پاسخ صحیح این سوال گزینه ۳ می باشد و در مابقی گزینه ها، به ترتیب کلمت: فارسیّة، یَناَسب، الَعدوَّان، الََخسان نادرست هستند. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: املوظّفین )صحیح: املوظفیَن( عبارت با توجه به جمله جمع مذکر سامل است  و باید به صورت نون پایانی مفتح – وَن- بیاید. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: جواب درست گزینه ۲ می باشد و در دیگر گزینه ها کلمت: جالََسة، یُسافََر، التجلَس اشتباه می باشند. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ُمطار )صحیح: َمطار( طبق لغت نامه کتاب درسی تلفظ صحیح این کلمه َمطار است. و   (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: در دیگر گزینه ها کلمت: أیّاماً، تَواُضُع، العالِِم اشتباه می باشند.و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: دیگر گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت: املسؤولین، شاِهَد، املجاَورَة غلط می باشند. و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: دیگر گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت: ثانیِن و العالِم، جئَت، األعصار و تتساِقط اشتباه هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: دیگر گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت: العالِم و الورقیِّة، تستغَفر، تفکَّر و سبعیِن غلط می باشند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:»یشتغلون« فعل مضارع از باب  »افتعال« است و باید با آهنگ »یَفتَِعُل« بیاید ← یَشتَِغلوَن و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: أنَفتََح )صحیح: اِنَفتََح(و    (ال

ل«(و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: یَفرَُّق )صحیح: یُفرُِّق، مضارع معلوم از »فعَّ

ل« است، پس »تَعلَّموا« صحیح است. و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: آهنگ فعل امر باب تفَعل،  »تََفعَّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت:دیگر گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت: انتِبهوا، الیبتَسم، مشاِهدة اشتباه می باشند. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: 1(إسئتََمعَن← إستَِمعَن/ ۳( کَلَّمی ←کَلِّمی / ۴( یتََخرِّجَن←یَتََخرِّجَنو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:دیگر گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت: تعلّموا، اِعتَِصموا، أنزِل غلط می باشند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: دیگر گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت: أن یتعاِیشوا، أرِسلَن، استَخَدمی اشتباه هستند.و    (ال
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عّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-  

َم لُقمُن الَحكيُم اِلبِنه َموِعظًة قَيِّمًة!                                                    ۲( َعلَينا أن نكوَن ُمشتاِقنَي إىل األعمِل الّصالحِة ! 1( قَدَّ

الِة يف َوقِتها ! ۳( تَفکََّر َساعٍة َخرٌي ِمن ِعبادِة َسبعنِي َسنًة !                                                   ۴( َعلَينا أن نُحاِفُظ َعَل أداِء الصَّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -  

ن ُخلقي ! نَت َخلقي فَحسِّ يُّی ُهو الَعمُل الَقبيُح!                                                            ۲( اللهمَّ كَم َحسِّ 1( الَعمُل السَّ

۳( َمن َجرََّب املُجرََّب َحلَت ِبِه النَّداَمُة!                                                         ۴( یََری حاِفٌظ يف بُعِد الَحبيِب َراَحًة! 

عّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -  

ا بُِعثُت أُلَتََّم َمكارُِم األخالِق! ن ُخلُقي !                                                  ۲( إنُّ نَت َخلقي فَحسِّ 1( اللّهمَّ كَم َحسَّ

يَن ُسورَة الُحُجراِت ِبسورِة األخالِق ! ى بَعُض املَُفسِّ ۳( َعلينا أن نَبتَِعَد َعن الُعجِب و أن ال نَذكَُر ُعيوَب اآلخريَن!                             ۴( َسمَّ

عیِّن الخطأ عن قراءة العبارات:-  

1( قَليٌل الكاَلِم يَنَفُع و کَثريُُه قاتٌِل !                                                              ۲( قَوُل »ال أعلَُم« نِصُف الّديِن !

۳( َمن قاَل أنا عالٌَم فَهَو جاِهٌل !                                                                 ۴( اُنظُروا إىل ِصدِق َحديِث الناِس و أداِء أمانَِتِهم !

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-  

ها أن ال يَقطََع کَالَمُه و ال يَسبَقُه بالكالِم!  1( َحرََّم اللُه تَعاىَل يف هاَتنِي اآليَتنِي االِستهزاَء باآلخريَن !                                     ۲( أَهمُّ

ٍة للَمسؤِول؟ ۳( تَبدأُ األسعاُر ِمن َخمسِة و ُسبعني ألَف تُوماِن !                                           ۴( التّعنُُّث طَرُح ُسؤاٍل َصعٍب ِبَهدِف إيجاٍد َمشقَّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-  

1( َشُّ النَّاِس َمن ال يَجتَنُب الِخيانَة !                                                            ۲( الِغيبُة ِمن اَهمِّ اسباِب قَطعِ التَّواُصِل !

۳( إذا َملََك األراَذُل َهلََك األفاُضُل !                                                              ۴( قَد يَكوُن بنََي النَّاس َمن ُهو أحسُن ِمنَّا!

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت:-  

1( َعَل املُتكلِِّم أن يُسلَِّم قَبَل أن يَتكلَِّم !                                                       ۲( ُسِئَل النَّبيُّ )ص( أيُّ املَاِل َخیٌر؟

۳( ِهَي َشجرٌة ِمن أطَوِل أشجاِر الَعالَِم !                                                        ۴( اُفَتَُّش َعن ُمعَجٍم يُساَعَدين يف فَهِم النُّصوِص !

پایۀ  یازدهم

سواالت تستی
ضبط حرکات
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عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية !:-  

اِب !                                                                     ۲( زَمیلَُنا يِف املَدرَِسِة اِسُمُه ِميثٌَم! 1( إیَّاِک َو ُمَصاِدقََة الَكذَّ

۳( َخرُي األَخواِن ِمن أهَدى إلَيَنا ُعيوبَنا؟                                                         ۴( یا بُنيَّ ؛ اِتَِّخذ ألَف َصديٍق و األلُف قليٌل !

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية : -  

1( اِعلَم أنَّ َخرَي االُموِر أوُسطُها!                                                                  ۲( اإلعجاُب بالنَّفِس َعمٌل َغرُي َمقبوٍل!

۳( ُسورُة البَقرِة أكرُب ِمن ُسورِة املَائدِة !                                                         ۴( أعلَُم النَّاِس َمن َجمَع ِعلَمنا إىَل ِعلمِه !

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

وَن ُسورَة الَحَجراِت بَسورِة األخالِق ! ى املُفسِّ 1( َحرََّم اللُه يف َهاتنََي اآليَتنَِي االِسِتهزاُء فََقط!                                                  ۲( َسمَّ

َس ُمحاِولٌة قَبيحٌة لَِكشِف أساِر النَّاِس! ۳( الِغيبُة ِهَي أن يأكَُل أحٌد لَحَم أخيِه َميتاً!                                                   ۴( إّن التََّجسُّ

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية : -   

1( اللُه ُهو الّذي يَقبَُل التَّوبَُة عن ِعباِدِه!                                                       ۲( َعشٌَة زَائُد َخمسٍة يُساِوي َخمسَة َعَشَ !

ٍة ! كوُت َذَهٌب و الكالُم ِمن ِفضَّ ۳( تَبَدأُ أسعارُنا ِمن أربَعٍة و ثاَلثِنَي ألفاً !                                                        ۴( السُّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارت التالية :-   

1( شُّ الّناَس َمن ال يَجتََنُب الخيانة !                                                            ۲( ُسورَُة البقرِة أكرُب َسورٌة يف القرآن الَكريِم ؟

َم لُقمُن الَحكيُم الِبِنِه َمواعظ قَيَّمًة!                                                     ۴( إذا َملََك األراَذُل هلَك األفاَضُل ! ۳( قَدَّ

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

1( أفَضَل أعملَِک كسبَُک ِمن الَحالِل !                                                         ۲( يُِحبُّ اللُه كُلَّ َمن يُحاِفُظ َعل َصالتِِه !
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عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( ملّا َسِمَع الطّالُب إنشاَء زَميلِه َخِجَل و نَِدَم!                                                ۲( لِلطالِب يف َمحَضِ املُعلِِّم آداٌب، َمن يلتَزم بها ينَجح ؟

بيِة و التَّعليِم ! ۳( إن تَقرأُ إنشاءَک أماَم الطُّالِب يَتَنبَّه زمیلَُک!                                              ۴( ما اسُم الكتاَب الّذي قرأَُه الطَّالُب يف َمجاِل التَّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( َعدواُة العاِقِل َخرٌي ِمن َصداقِة الجاِهِل!                                                     ۲( َمن يُفكُِّر قَبَل الكالِم يَسلُم ِمن الَخطا غالباً !

۳( کَیَف کانَت أخالُق الطَّالِب الَّذي كاَن يَلِتفُت إىَل الَوراِء !                               ۴( ألََّف َعدٌد ِمن الُعلمء كُتباً يف َمجاالِت التبيٍة و التَّعليِم !

عي الصحيح عن قراءة الكلامت:-   

! 1( الَعجُب ِصَفٌة َمذموَمٌة يَِجُب أن نَبتَِعَد َعنُه!                                               ۲( إّن تَزَرع بُذوَر الَخريِ تَحُصد نتيَجتَها الَحَسَنَة ِبالَشکٍّ

۳( ِبئَس الَعَمُل الُفسوُق بَعَد التّوبَِة إىل الرَّّب الَغّفاِر!                                       ۴( َمن ساَء َخلُقُه َعِذَب نَفَسُه و اقرباَءُه! 
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عّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

1( إن تَنُصوا اللَه يَنُصكم و يُثَبِّت أقداَمُكم!                                                 ۲( من َخاَف النَّاُس ِمن لِسانِِه فَُهو أهُل َجهنَّم !

رِيوا َعِن االِمتحاِن !                             ۴( إن تَقرأَ إنشاِءَک أماَم الطُّالِب فَسوَف يَتََنبَُّه زَمیلُک ! ۳( قَرَّر أربعُة طاُّلٍب و أربُع طالباٍت أن يُغَّ

عّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

ت اصواتُها و أوزانُها ! 1( ُهَو طائٌر يَنُقُز ُجذوَع األشجاِر و يَصَنُع الُعشَّ فيها!                                      ۲( الكلمُت الّتي َدَخلِت العربيَّة تَغريَّ

۳( َمن يُفكِّر قبل الَكالِم يَسلَُم ِمَن الَخطأ عل األغلَب !                                    ۴( تَسُقُط أسناُن الِقرِش و تَنمو أسناٌن َجديدٌة مكانَها!

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( ِعلُم األحياِء ِعلُم ُمطالَعِة َخواصِّ الَعناِصِ !                                                ۲( هذه األسعاُر غاليٌة، اُريُد أرَخَص ِمن هذا!

بّورُة لَوِح أماَم الطُّاّلِب يُكِتُب َعلِيه !                                                    ۴( ما فََعلَت ِمن الَخرياِت َوَجدتَها ذخريًة آلِخرتَِک ! ٣( السَّ

عّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

رِس َجيِّداً يَرُسب يف االِمتحاِن ! 1( َمن َغلَبت َشهوتُُه َعقلَُه فَُهو َشٌّ ِمن البهائِم !                                             ۲( َمن ال يَستِمع إىل الدَّ

۳( قُم َعن َمجلِِسک ألبیَک و ُمعلِّموَک و إن كُنَت أمرياً !                                   ۴( کَیَف كانَت أخالُق الطالِب الّذي يَلتََفُت إىل الَوراِء !

عّین الخطأ يف ضبط الحركات للكلامت:-   

ي الطائُر الطّناُن بهذا االِسِم ! 1( يَفتُح املِظلََّة ِحنَي يَقِفُز ِمن َشجرٍة إىل اُخرى !                                             ۲( ملاذا ُسمِّ

۳( َمن يتوكَّل عل الله فَهو َحسبُُه !                                                            ۴( إن تَزرع َخرياً تَحصُد ُسوراً! 

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( أعلَُم النَّاِس َمن َجَمَع ِعلَم النَّاِس إىَل ِعلمِه !                                              ۲( َمن َغلَبت َشهوتَُه َعقلُُه فَهو َشٌّ ِمن البَهائِم ! 

۳( َمن يَستمع كالَم املَُعلِِّم يَنَجح يف اإلمِتحاِن !                                              ۴( إذا شاَهدَت َمن ُهَو أكرَبُ ِمنک َسلِّم عليه !

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

1( لَن يَكوَن لَُكنَّ الرِبُّ َحتَّى تُنِفقَن ِممَّ تُحِبنَب !                                              ۲( َمن تَوكََّل َعَل َربِِّه َذلَّت لَُه ِصعاُب الَحياِة! 

۳( البَكمُء ِهَي الَّتي ال تَستطيُع أن تَتَكلَّم، و ُمذکِّرُُه األبَکُم !                             ۴( ِمن أخالِق الَجاِهِل اإلجابُة قَبَل أن يَسَمُع كَالَم املُخاطَِب !

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية !: -   

1( إن تَجتَِهدي يِف اُمورِِک تَنَجِحي يِف َحياتِِک !                                                ۲( يَُعدُّ الُحوُت األزَرُق أكرَب الكائناِت الَحيَِّة !

 ۳( َمن يُساِعُد أصِدقاَءُه يُساِعدُه اآلَخروُن!                                                    ۴( إن صرَب تُم َحَصلتُم َعَل النَّجاِح يِف َحياتُِكم !

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

1( َمن يُحاِول كَثرياً يَِصل إىَل أهداِفِه َسيعاً !                                                  ۲( إنَُّه كَتََب إنشاًء تَحَت ُعنواِن يِف َمحَضِ املُعلِِّم !

َجرُة الَخانِقُة تَنُمو يِف الَغاباِت االُستُوائيَّة !                                             ۴( لَيَس َشٌء أثَقَل يف امليزاِن ِمَن الُخلِق الَحَسِن !  ۳( الشَّ
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عّي الخطأ يف قراءة الكلامت: -   

1( َمن يُحاول كَثرياً يَِصل إىَل أهداِفِه!                                                           ۲( َمن فَکََّر قَبَل الَكالِم َسلَِم ِمَن الَخطأ!

ُه ِفيها ! ٣( لَمَّ أطلََقها النَّبیَّ رََجعت إىَل أِخيها و ُهَو رَئیُس قَوُمه !                                 ۴( هذا الطَّائُر يَنُقُر ُجُذوَع األشجاِر و يَصَنُع َعشَّ

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

1( َما تَزرُعُه يف ُدنیاَک تَحُصُدُه يِف آِخرتَِک !                                                    ۲( َمن فَکََّر قَبَل الكالِم َسلَِم ِمَن الَخطَأ َغالِباً !

۳( إن تَصرِبِي تَحُصيل َعَل النَّجاح يف َحياتِِك !                                                 ۴( الَّذيَن يُحاِولوَن كَثرياً يِف َحياتِِهم يَِصلوَن إىَل أهداِفِهم ! 

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

1( للتمَساِح طَريقٌة َغريبٍة يِف تنظيِف أسنانِِه !                                                 ۲( َمن ال يُفكِّر قَبَل أن يَتكلِّم ال يَسلَم ِمَن الَخطأ!

نجاُب الطَّائُر ِمن َشَجرٍة إىَل َشجرٍة ! ۳( تََضُع الَحیََّة َذنبَها يِف الرَّمِل ثُمَّ تَِقُف َعلَيِه کَالعَصا!                                        ۴( ِبَم يَِطرُي السِّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

ٍة كَانِت الطّالِباُت يستََمعَن إىَل كَالِم األُستاِذ!                                  ۲( َمن َغلَبَت َشهوتَُه َعقلُُه فَُهو َشٌّ ِمَن البَهائِم ! 1( يف أيَّ ِحصَّ

۳( إَذا یُخاِطبُُهم الَجاِهلوُن يَُقولوَن َسالماً !                                                     ۴( قُم َعن َمجلِِسَک لُِمعلِّمَک َو إن كُنَت أمرياً !

عّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

َر الَعمُل ثالَث َمرّاٍت و يف املرَِّة الرابعِة اِرتََفَع املَوَج؟ ادقنَي !                                     ۲( کَرَّ 1( يا أيُّها الَّذيَن آمنوا اِتَّقوا اللَه و کونوا َمع الصَّ

بِة ِمن اُصوٍل فارسيٍَّة !                            ۴( َعلَينا أن نَعلََم أنَّ تَباُدَل املُفرداِت بنََي اللُغاِت أمٌر طبيعيٌّ ! ۳( يف اللُّغِةالَعربيِة ِمئاُت الكلمِت املُعرَّ
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: تفکَّر )ٌحیح: تفکُّر(، سبعیِن )صحیح: سبعیَن( و   (ال

ن( و   (ال ن )صحیح: حسِّ نت(، حسَّ نت )صحیح: حسَّ گزینه   پا خ صحیح ا ت: حسِّ

ل، مکارُم )صحیح: مکارَم( مفعول و منصوب و   (ال م( فعل مضارع از وزن فَعَّ م )صحیح: ألتحمِّ گزینه   پا خ صحیح ا ت: الُتحمَّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به مفهوم گزینه »عالِم« صحیح است. )عالَم= جهان( و غلطو   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: خمسِة )صحیح: خمسٍة(، سبعیٍن )صحیح: سبعیَن( و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: األراَذل )صحیح: األراذِل( األفاُضل )صحیح: األفاِضل( همواره جمع اسم تفضیل بر وزن )أفاِعل( می باشد.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: أُفتَّش )صحیح: أَفتِّش( همواره عین الفعل در مضارع من باب تفعیل دارای کسه است. یساَعَد )صحیح: یساِعُد( عین الفعل در و   (ال

مضارع باب مفاعلة همواره دارای کسه است. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت:جواب درست گزینه ۴ می باشد. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:  أوُسط )اسم تفضیل است بر وزن )صحیح: أوَسط(و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: پاسخ درست گزینه ۳ می باشد و مابقی گزینه ها به ترتیب به دلیل کلمت )هاتیَن، الُحَجرات و محاِولة( غلط می باشند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: التوبُة )صحیح: التوبَة، مفعول به و منصوب( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:: مابقی گزینه ها به ترتیب به دلیل کلمت )الناَس و یجتَنُب، سورًة و اراذل ... األفاّضل( غلط می باشند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:  أفضَل )صحیح: أفضَل، مبتدا و مرفوع( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تقرأُ )صحیح: تقرأَ، فعل شط و مجزوم( – انشاِء )صحیح: انشاَء، مفعول به و منصوب( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: یفّکرِّ )صحیح: یفُکّر، فعل شط و مجزوم( – یسلُم )صحیح: جواب شط و مجزوم( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به ترجمه گزینه های دیگر گزینه ۳ صحیح است. و    (ال

پاسخنامه تشریحی 

پایۀ  یازدهم

ضبط حرکات
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: تفکَّر )ٌحیح: تفکُّر(، سبعیِن )صحیح: سبعیَن( و   (ال
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ل، مکارُم )صحیح: مکارَم( مفعول و منصوب و   (ال م( فعل مضارع از وزن فَعَّ م )صحیح: ألتحمِّ گزینه   پا خ صحیح ا ت: الُتحمَّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به مفهوم گزینه »عالِم« صحیح است. )عالَم= جهان( و غلطو   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: خمسِة )صحیح: خمسٍة(، سبعیٍن )صحیح: سبعیَن( و   (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: أُفتَّش )صحیح: أَفتِّش( همواره عین الفعل در مضارع من باب تفعیل دارای کسه است. یساَعَد )صحیح: یساِعُد( عین الفعل در و   (ال

مضارع باب مفاعلة همواره دارای کسه است. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت:جواب درست گزینه ۴ می باشد. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:  أوُسط )اسم تفضیل است بر وزن )صحیح: أوَسط(و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: پاسخ درست گزینه ۳ می باشد و مابقی گزینه ها به ترتیب به دلیل کلمت )هاتیَن، الُحَجرات و محاِولة( غلط می باشند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: التوبُة )صحیح: التوبَة، مفعول به و منصوب( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:: مابقی گزینه ها به ترتیب به دلیل کلمت )الناَس و یجتَنُب، سورًة و اراذل ... األفاّضل( غلط می باشند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:  أفضَل )صحیح: أفضَل، مبتدا و مرفوع( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تقرأُ )صحیح: تقرأَ، فعل شط و مجزوم( – انشاِء )صحیح: انشاَء، مفعول به و منصوب( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: یفّکرِّ )صحیح: یفُکّر، فعل شط و مجزوم( – یسلُم )صحیح: جواب شط و مجزوم( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به ترجمه گزینه های دیگر گزینه ۳ صحیح است. و    (ال

پاسخنامه تشریحی 
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: تقرأش )صحیح: تقرأُ، فعل شط مجزوم( – أنشاِء )صحیح: اِنشاء: مفعول أو مفعول به و منصوب( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: یسلَم )صحیح: جواب شط و مجزوم( – األغلَب )صحیح: األغلِب، مجرور بحرف جر( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: لوح )صحیح: لوُح، خرب( – یکِتب )صحیح: یکتَب، مجهول(  و    (ال

 گزینه   پا خ صحیح ا ت: الطالب )صحیح: الطالِب، اسم فاعل( یلتَفت )صحیح: یلتِف، بر وزن یفتعل( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تحصّد )صحیح: تحصُد، جواب شط است و باید مجزوم باشد.( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: شهوتَه )صحیح: َشهوتُه( فاعل- عقلُه )عقَل( مفعولو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: یسمُع )صحیح: یسمَع( حرف »أن« باعث می شود آخر مضارع به عالمت مرفوعی منصوب با عالمت فتحه )ــــَــ( باشد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: یساعُد )صحیح: ساعّد، فعل شط طبق نونه های کتاب، باید مجزوم باشد(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه: األستُوانیة )صحیح: االسِتوانیة( مصدر باب »افتعال« و    (ال

( فاعل و مرفوع – قوّم )صحیح: قوِم( مضاف إلیه و مجرورو    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: النبّی )صحیح: النبیِّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تزرُع )صحیح: تزرع( فعل شط و مجروم- تحصُد )صحیح: تحصد( جواب شط و مجرومو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به دلیل کلمت )َعربیِة، الیفُکر و الحیَة( غلط می باشند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به سایر گزینه ها گزینه ۴ صحیح می باشد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کَّرر )صحیح: کرِّر، مبنی للمجهول( یا: العمُل )صحیح: العمَل، مفعول برای فعل »کَرِّر« اگر مبنی للمعنوم خوانده شود.( – و    (ال

املوج )صحیح: املوُج: فاعل و مرفوع( 
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عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -  

1( يَِجُب َعلينا االِجنتاُب َعن ِذكِر قَوٍل فيِه اِحتمَل الِكذِب !       ۲( قَد يَبلُُغ اِرتِفاُع بَعِض األشجاِر أكرثَ ِمن ِمائِة ِمتٍ!

۳( إنَّ ِمن َشَّ ِعباِد اللِه َمن تُكرُِه ُمجالِستُُه لُفحِشِه!         ۴( تََکلَّموا تُعرَفوا فإنَّ املَرَء َمخبوٌء تَحَت لِساِنِه! 

حيح عن قراءة »ان« يف العبارة التالية : »ان الفالّحَي يُريدون ان يحصدوا محاصيلهم .«-   عيَّ الصَّ

1 ( إن - أَن           ۲( إنَّ - أن

۳( أنَّ - إَن           ۴( إن - أن

عّین الخطا يف ضبط حرکات )قراءةو الكلامت: -  

1( ال تَغضب، فإنَّ الغضَب مفسدٌة!         ۲( اليرحُم اللُه َمن ال يَرحُم الّناَس! 

ا هو داٌء!        ۴( ال جهاَد کَجهاَد الّنفِس! ۳( كلُّ طعاٍم اليُذكَُر اسُم اللِه َعليِه، فإنَّ

عّین الخطا عن قراءة الكلامت:-  

1( ال تَغَضب فإنَّ الَغَضَب َمفَسدٌة!          ۲( »ال تَحزَن إنَّ اللَه َمَعنا«

۳( ال ِجهاَد کَجهاِد النَّفِس!         ۴( كأنَّ إرضاَء الّناِس غايٌة التُدَرْک!

عّین الخطا عن قراءة الكلامت:-  

كريّة!         ۲( الَعّمُل مشغولوَن بالَعَمِل يف املَعَمِل! 1( ليتَک َتتَِنُع عن أكََل املوادَّ السُّ

۳( »ُخلَِق اإلنساُن َضعيفاً«          ۴( ال كَنَز أغَنى من الَقناعِة !

عّین الخطا عن قراءة الكلامت:-  

1( التََديَُّن فطریُّ يف اإلنساِن!         ۲( فَقَذفُوُه يف الّنار فأنَقَذُه اللُه ِمنها! 

ََة!         ۴( َعلََّق الَفأَس عل كَِتِفه و تََرَک املعبَد! ۳( شاِهدوا أصنامُکم مکسَّ

عّي الصحيح عن قراءة الكلامت:-  

1( نََجَح َربُع التَّالميِذ يف امتحاِن اللَُّغِة العربيَِّة !        ۲( ظَنَّ الَقوُم أّن إبراهيَم ُهَو الفاِعُل فأحِضوُه لِلُمحاكَِمِة !

!           ۴( هِذِه النُّقوُش تَُدلُّ َعَل اهِتمِم اإلنساِن ِبالّديَن ! فِّ ۳( بََدأ الطُّاّلُب يَتَهاَمسوَن ِعنَدما َخَرَج املَُدرَُّس ِمَن الصَّ

پایۀ دوازدهم

سواالت تستی
ضبط حرکات
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عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -  

1( يَِجُب َعلينا االِجنتاُب َعن ِذكِر قَوٍل فيِه اِحتمَل الِكذِب !       ۲( قَد يَبلُُغ اِرتِفاُع بَعِض األشجاِر أكرثَ ِمن ِمائِة ِمتٍ!

۳( إنَّ ِمن َشَّ ِعباِد اللِه َمن تُكرُِه ُمجالِستُُه لُفحِشِه!         ۴( تََکلَّموا تُعرَفوا فإنَّ املَرَء َمخبوٌء تَحَت لِساِنِه! 

حيح عن قراءة »ان« يف العبارة التالية : »ان الفالّحَي يُريدون ان يحصدوا محاصيلهم .«-   عيَّ الصَّ

1 ( إن - أَن           ۲( إنَّ - أن

۳( أنَّ - إَن           ۴( إن - أن

عّین الخطا يف ضبط حرکات )قراءةو الكلامت: -  

1( ال تَغضب، فإنَّ الغضَب مفسدٌة!         ۲( اليرحُم اللُه َمن ال يَرحُم الّناَس! 

ا هو داٌء!        ۴( ال جهاَد کَجهاَد الّنفِس! ۳( كلُّ طعاٍم اليُذكَُر اسُم اللِه َعليِه، فإنَّ

عّین الخطا عن قراءة الكلامت:-  

1( ال تَغَضب فإنَّ الَغَضَب َمفَسدٌة!          ۲( »ال تَحزَن إنَّ اللَه َمَعنا«

۳( ال ِجهاَد کَجهاِد النَّفِس!         ۴( كأنَّ إرضاَء الّناِس غايٌة التُدَرْک!

عّین الخطا عن قراءة الكلامت:-  

كريّة!         ۲( الَعّمُل مشغولوَن بالَعَمِل يف املَعَمِل! 1( ليتَک َتتَِنُع عن أكََل املوادَّ السُّ

۳( »ُخلَِق اإلنساُن َضعيفاً«          ۴( ال كَنَز أغَنى من الَقناعِة !

عّین الخطا عن قراءة الكلامت:-  

1( التََديَُّن فطریُّ يف اإلنساِن!         ۲( فَقَذفُوُه يف الّنار فأنَقَذُه اللُه ِمنها! 

ََة!         ۴( َعلََّق الَفأَس عل كَِتِفه و تََرَک املعبَد! ۳( شاِهدوا أصنامُکم مکسَّ

عّي الصحيح عن قراءة الكلامت:-  

1( نََجَح َربُع التَّالميِذ يف امتحاِن اللَُّغِة العربيَِّة !        ۲( ظَنَّ الَقوُم أّن إبراهيَم ُهَو الفاِعُل فأحِضوُه لِلُمحاكَِمِة !

!           ۴( هِذِه النُّقوُش تَُدلُّ َعَل اهِتمِم اإلنساِن ِبالّديَن ! فِّ ۳( بََدأ الطُّاّلُب يَتَهاَمسوَن ِعنَدما َخَرَج املَُدرَُّس ِمَن الصَّ
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»إن املسلمي من  لم اآلخرون من ألسنتهم و أیدیهم !«: -  

1( إنَّ - املُسلَِمنِي - ِمن )الثانية(         ۲( املُسلِمنَي - َمن )اأُلوىل( – اآلَخروَن

۳( إنَّ - َسلََّم - ألسَنة          ۴( َمن )اأُلوىل( - َسلَِم - ألِسَنتَُهم

عیَّن الخطا يف قراءة املفردات يف العبارات: -  

1( عَندما تَخُرُج من البيِت تَأكََّد أنَّ الباَب قَد أُغلَِق !        ۲( صدیقي شاِوِر الُعقالَء حتّى يُرِشدوَک إىل الرُّشِد!

َل املَصاِعِب يَزيُد ِمن قُدرِة اإلنساِن يف الحياِة !       ۴( َسَتبَُح الّشكُة بال َشکَّ إذا َعِمَل فيها ُمَوظِّفوَن الئِقوَن ! ۳( إنَّ تََحمُّ

عّین الخطا يف قراءة الكلامت:-   

1( »إْن الله اليُضيع أجَر املحسنین«         ۲( »إْن أحَسنتم أحسنتم ألنفسكم«

۳( »إْن تَتَّقوا اللَه يجعل لَكم فرقاناَ«         ۴( إْن تزرع خرياً تحصد سوراً !

عّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( يَجري أجُر َحفِر الِبرئِ لِلَعبِد و ُهو يف قرَبِِه بَعَد َموتِِه!        ۲( َهل تَعلَُم أنَّ الُغراَب يَعيُش ثاَلثنَي َسنًة أو أكرَث!

۳( اِثناُن َخرٌي ِمن واحِد و ثاَلثٌة َخرٌي ِمن اِثَننَي و أربعٌة َخرٌي ِمن ثاَلثٍة !      ۴( قَد َجَعَل اللُه الرّحمَة ِمائََة ُجزٍء فأمَسَک ِعنَدُه تِسعًة و تِسعنَي ُجزءاً!

»من ظّن يف ي(م من األيام أّن الثعلب له دين، فه( مخطی، و خري الق(ل ق(ل العارفي !« عّي الصحيح يف ضبط الحركات: -   

1( ِمن - ظَنَّ - يَوِم          ۲( الثَعلََب - يَوٍم - ِديٌن

۳( األيّاِم - ِدیٍن - ُمخِطٌى          ۴( َخرَي - قَوُل - الَعارِفنَي

عّین الخطأ عن قراءة »ان« يف العبارات التالية :-   

1( عاهدت أن ال أكِذب مرّة أُخرى !: أن        ۲( ان صربت عل الشدائد نجحت يف النهاية !: إّن

۳( اعلموا أن الكذب أُّم الكبائر !: أّن         ۴( ال تعجلوا يف أداء األُمور فان العجلة من الشيطان !: إّن

عّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

َْت هذه الظَّاِهرُة الّناَس َسَنواٍت طَويلًة ! مِء !        ۲( َحريَّ 1( الثَلُج نَوٌع ِمن أنواِع نُزوِل املاِء ِمَن السَّ

نِي فإنَّ طَلبَُه فريضٌة َعَل الَجميع ! مِء !       ۴( اُطلُبوا الِعلَم َولَو ِبالصِّ ۳( أُنظُر ِبدقٍّة، أنِت تَشاِهُد ُسقوَط األسمِک ِمَن السَّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

َ إبراهيُم َجميَع األصناِم يف املَعبَِد إاّل الّصنَم الَكبرَي ! 1( لَم يَُكن لِبَعِض الُشعوِب ديٌن أو طَريقٌة للِعبادِة !        ۲( کَسَّ

۳( َعلََّق إبراهیُم )ع( الَفأَس َعَل كَِتِف أصَغِر األصناِم؟       ۴( كاَن الَهَدُف ِمن تَقديِم الَقرابنَي لآللِهِة تَجنَِّب َشِّها؟

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

ننَي ! 1( تَجتَهُد الطَّالبُة يف أداِء واِجباتِها راضيًة!        ۲( إنَّ الُكتَُب تَجارُب االَُمِم َعل َمرِّ آالِف السِّ

ياراِت لَِك يَُصلَِّح َسيّارَتَُهم ! يُِّد ِبَصديِقِه ُمَصلِّح السَّ ۳( ما اِستَطاَعت اُستَُه أن تُرِسلَُه إىل القاِهرَة لِتَكمیِل ِدراسِتِه!      ۴( اِتََّصَل السَّ
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عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( إنَّ أحَسَن الَحَسِن الُخلُق الَحَسُن !         ۲( نَظََّف الطُّالُب َمدرَستُهم فَصارَت نظيفًة!

ُه بَعيداً َعن املُفَتَسنَي ! ۳( کَلُّ َشٍء يَرُخُص إذا كَرُثَ إاّل األَدَب فإنَُّه ال يَرُخُص !       ۴( ُهناَك طائٌر يَبني ُعشُّ

عّي الصحيح عن قراءة العبارات: -   

ؤاُل!  1( َو اللِه ما َرأینا َحبّاً ِبالُمالَمة!         ۲( إنَّ الِعلَم َخزائُِن و َمفاتيُحُه السُّ

۳( هِذِه أَنشوَدٌة تُقَرأُ يف يَوِم تَكريِم الطُّاّلِب!         ۴( أكتُِشفت َعظاٌم کَبريٌَة ِمَن الّدينا صوراِت يف امريكا الُوسطَى !

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

يّاراِت ! 1( رَبِّ اماَل فَمى ِبالبََسمِت َو َصدری ِباالِنِشاح !        ۲( الَجرّارَُة َجرَّت َسيّارَتَنا إىل َمؤِقِف تَصليِح السَّ

۳( إنَّ الِكذَب َمفَسَدٌة فهو يُؤّدي إىل َعَدِم اعِتمِد الّناِس َعلَیَک!       ۴( هِذِه املُشاِهُد املُرَُّة تُؤثُِّر َعَل قُلوِبنا تأثرياً!

عّین الخطأ يف همزة »اّن«:-   

1( علمت أّن الله ال يحب كُلَّ مختال فخوٍر.        ۲( شاهدت أّن الكتب النافعة فوق الكريّس.

۳( قال ل َصديقي أنّه يعرف صاحب ذلک املتجر.        ۴( أشكر َرّب ألنّه أعطاين كُّل ما طلبته من الّنعم .

عي الصحيح عن قراءة »ان« يف العبارة التالية: ان املنافق ي(قع يف الهلكة و ان يتظاهر بالديانة فانه يريد ان يخدعک باعامله !« -   

1( إْن- إْن - إّن - أّن          ۲( إّن - إْن - إّن - أْن

۳( أّن - إّن - أّن - أْن          ۴( إّن - إّن - أّن - أّن

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

ل االِمِتحاَن لُِمدِة اُسبوَعنِي! 1( َعلَينا أن نَعلَم أّن تَباُدُل املُفرادِت بنََي اللُّغاِت أمٌر طبيعيًّ !       ۲( وافََق االُستاُذ أن يُؤَجِّ

ًة!        ۴( أعلَُم الّناِس َمن َجمَع ِعلَم الّناِس إىَل ِعلِمه!  مِء ماًء فتُصِبُح األرُض ُمخضِّ ۳( أنزََل اللُه ِمَن السَّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

1( إنَّ التَّحديَد يف اِختياِر الُكتُِب كالتَّحديِد يف اِختياِر الطَّعاِم !       ۲( الَفطوُر من الّسابعِة و النِّصِف َحتّى التّاِسعِة إاّل ربعاً !

مِء يَنزُل ِمنُه املَطُر !  ۳( کُن صادقاً َمَع نَفِسك و َمَع اآلَخريَن يف الَحياِة !        ۴( الَغيُم بُخاٌر ُمتاكٌَم يف السَّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

هوَن الجاهَل، هؤالِء أفَضُل!  1( ال فَقَر أَشدُّ ِمن الَجهِل و ال ِعبادَة ِمثُل التّفکُِّر!         ۲( هؤالء يَتَعلَّموَن و يُفقِّ

۳( کانَْت َمجموعٌة كبريٍة مَن الِفرئاِن تَهُجُم َعَل الَخضَواَت !       ۴( إنَُّه َمَمرٌّ تَحَت األرِض طولُُه أكرثُ من َعرِضه و لَه مَدَخٌل و َمخَرٌج؟

عّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( إنَّ األَب يُقبِّلُني َو يُجلُِسني ِعنَدُه!          ۲( كانِت الّشيمُء تَحُضُن النَّبیِّ َصغرياً َو تاُلِعبُه !

َِت ااُلخُت بنََي اإلقاَمِة ُمعزَّزًَة أو الَعوَدِة إىل قَوِمها!         ۴( لَِم يَغرُس الَفاّلُح فَسيلََة َجوَز َو هي ال تُثِمُر إاّل بَعَد عِش َسَنواٍت ! ۳( ُخريِّ
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عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( إنَّ أحَسَن الَحَسِن الُخلُق الَحَسُن !         ۲( نَظََّف الطُّالُب َمدرَستُهم فَصارَت نظيفًة!

ُه بَعيداً َعن املُفَتَسنَي ! ۳( کَلُّ َشٍء يَرُخُص إذا كَرُثَ إاّل األَدَب فإنَُّه ال يَرُخُص !       ۴( ُهناَك طائٌر يَبني ُعشُّ

عّي الصحيح عن قراءة العبارات: -   

ؤاُل!  1( َو اللِه ما َرأینا َحبّاً ِبالُمالَمة!         ۲( إنَّ الِعلَم َخزائُِن و َمفاتيُحُه السُّ

۳( هِذِه أَنشوَدٌة تُقَرأُ يف يَوِم تَكريِم الطُّاّلِب!         ۴( أكتُِشفت َعظاٌم کَبريٌَة ِمَن الّدينا صوراِت يف امريكا الُوسطَى !

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

يّاراِت ! 1( رَبِّ اماَل فَمى ِبالبََسمِت َو َصدری ِباالِنِشاح !        ۲( الَجرّارَُة َجرَّت َسيّارَتَنا إىل َمؤِقِف تَصليِح السَّ

۳( إنَّ الِكذَب َمفَسَدٌة فهو يُؤّدي إىل َعَدِم اعِتمِد الّناِس َعلَیَک!       ۴( هِذِه املُشاِهُد املُرَُّة تُؤثُِّر َعَل قُلوِبنا تأثرياً!

عّین الخطأ يف همزة »اّن«:-   

1( علمت أّن الله ال يحب كُلَّ مختال فخوٍر.        ۲( شاهدت أّن الكتب النافعة فوق الكريّس.

۳( قال ل َصديقي أنّه يعرف صاحب ذلک املتجر.        ۴( أشكر َرّب ألنّه أعطاين كُّل ما طلبته من الّنعم .

عي الصحيح عن قراءة »ان« يف العبارة التالية: ان املنافق ي(قع يف الهلكة و ان يتظاهر بالديانة فانه يريد ان يخدعک باعامله !« -   

1( إْن- إْن - إّن - أّن          ۲( إّن - إْن - إّن - أْن

۳( أّن - إّن - أّن - أْن          ۴( إّن - إّن - أّن - أّن

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

ل االِمِتحاَن لُِمدِة اُسبوَعنِي! 1( َعلَينا أن نَعلَم أّن تَباُدُل املُفرادِت بنََي اللُّغاِت أمٌر طبيعيًّ !       ۲( وافََق االُستاُذ أن يُؤَجِّ

ًة!        ۴( أعلَُم الّناِس َمن َجمَع ِعلَم الّناِس إىَل ِعلِمه!  مِء ماًء فتُصِبُح األرُض ُمخضِّ ۳( أنزََل اللُه ِمَن السَّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

1( إنَّ التَّحديَد يف اِختياِر الُكتُِب كالتَّحديِد يف اِختياِر الطَّعاِم !       ۲( الَفطوُر من الّسابعِة و النِّصِف َحتّى التّاِسعِة إاّل ربعاً !

مِء يَنزُل ِمنُه املَطُر !  ۳( کُن صادقاً َمَع نَفِسك و َمَع اآلَخريَن يف الَحياِة !        ۴( الَغيُم بُخاٌر ُمتاكٌَم يف السَّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

هوَن الجاهَل، هؤالِء أفَضُل!  1( ال فَقَر أَشدُّ ِمن الَجهِل و ال ِعبادَة ِمثُل التّفکُِّر!         ۲( هؤالء يَتَعلَّموَن و يُفقِّ

۳( کانَْت َمجموعٌة كبريٍة مَن الِفرئاِن تَهُجُم َعَل الَخضَواَت !       ۴( إنَُّه َمَمرٌّ تَحَت األرِض طولُُه أكرثُ من َعرِضه و لَه مَدَخٌل و َمخَرٌج؟

عّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( إنَّ األَب يُقبِّلُني َو يُجلُِسني ِعنَدُه!          ۲( كانِت الّشيمُء تَحُضُن النَّبیِّ َصغرياً َو تاُلِعبُه !

َِت ااُلخُت بنََي اإلقاَمِة ُمعزَّزًَة أو الَعوَدِة إىل قَوِمها!         ۴( لَِم يَغرُس الَفاّلُح فَسيلََة َجوَز َو هي ال تُثِمُر إاّل بَعَد عِش َسَنواٍت ! ۳( ُخريِّ
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عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

مِء أمٌر طَبيعيٌّ !        ۲( اَلّناُس نِياٌم فاِذا ماتُوا اِنتَبَهوا!  1( إنَّ نُزوَل املَطَِر و الثَّلِج ِمَن السَّ

۳( تِسعوٌن ناِقٌص َعَشٍَة يُساوي َثاننٍي !          ۴( ال َخرَي يف قَوٍل إاّل َمَع الِفعِل !

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( لَيَت َمهديّاً فائٌز يف ُمسابَقِة کُرِة املِنَضدِة !        ۲( للتِّمساِح طَريقٌة َغريبٌة يف تَنظيِف أسنانِِه !

ا الوالُِد فَلَْم يَُقبِّلها و لَم يُِجلسها ِعندُه فانزََعَج رَسوُل الله)ص(!        ۴( تَبَدأُ األسعاُر من خمسٍة و َسبعنٍي ألًفا إىل خمسٍة وَثاننٍي ألَف توماٍن ! ۳( أمَّ

عّین الخطأ عن قراءة »ان« يف العبارات التالية: -   

1( ان تعلّموا مبا تعدونه فلكم أجر عظيم عند الله !: )إّن(       ۲( ال تنسوا ان علمً اليقتن بالعمل مذموم !: )أّن(

۳( ال تتكلّموا عند الغضب فانه مفسدة !: )إّن(        ۴( ان الصرب من الرّحمن فال تعجلوا يف أُموركم !: )إّن(

عّي الصحيح يف قراءة العبارات التالية:-   

عديَّ ِمَن املَُقلِّديَن؟ ال! إنَُّه ُمنِتٌج َخاّلٌق!       ۲( لَعلَّ املولَويَّ أشَهُر ُشَعراِءنا يف املَكِتبَِة العالَميَِّة ! 1( أ تَعترَِبُ السَّ

۳( ال َصوتاً أنَكُر ِمن َصوِت الِحمِر ُمرتَِفعاً!        ۴( أَخَذ الرَُّجُل يََد ابِنِه ناِدٍم و اجلََسُه ِعنَدُه ! 

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( إيّن أعلَُم أنَّ الله ال يُِضيُع أجَر املُحسننَي !         ۲( فُز بالعلِم و ال تطلُب بَدالً فأهل الِعلِم أحياٌء!

۳( إعلَم إنَّ إرضاَء كُلِّ الناِس غايٌة ال تُدرُِک!         ۴( اللُه يُِحبُّ الَّذيَن يُقاتِلون يف َسبيلِه َصّفاً !

عّین الخطا يف ضبط حركات الكلامت:-   

ا الَفخُر لَِعقٍل ثاِبٍت و َحياٍء؟         ۲( ِقيمُة كُلِّ امِري بأعملِِه الَحَسنِة ! 1( إنَّ

۳( َمهديُّ فائزٌّ يف مسابَقِة کُرَِّة املَنَضدة !        ۴( َخمسٌة و َسبعوَن زائُِد َخمسٍة و ِعشيَن يُساِوي ِمئًَة !

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

ُسوا ...! 1( َجمُل الِعلَم نََشُُه و َثرتُُه الَعمُل بُه !        ۲( إنَّ بَعَض الظَّنِّ إثٌم وال تَجسَّ

ا يَقِصُد إبراهيُم االِستهزاَء بأصناِمنا ! َنم ال يَتكلَُّم إنَّ ۳( ولكنَّ اللَه تَباَرک و تَعالَی لَم یَتِک الّناَس َعَل هذِه الحالِة !       ۴( إنَّ الصَّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( كأنَّ إرضاَء َجميُع النَّاِس َغايٌة ال تُدرُِک!         ۲( إنَّ َدواَءنا ِفينا و َداَءنا ِمنَّا و نَحُن نَشُعُر ِبِهم!

۳( نَقُل النِّفِط عرَب األنابيِب أقَلُّ َخطَراً !         ۴( اإلنساُن الَقويُّ يَصُدُق و اإلنساُن الّضعيُف يَكِذُب !

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

ديُق ِعنَد املَشاكِِل الَكبريِة ! 1( َجمُع أرَذل »أراِذل« و َجمُع أفَضل »أفاِضل«        ۲( يُعرَُف الصِّ

۳( تَفكُُّر ساعٍة َخريٍ من عبادِة َسبعنِي َسنًة !         ۴( إنَّ املُخَتعاِت الَحديثَة َساعدِت البََشَ يف الَحياِة !
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عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

1( يَأُخُذ الَفائُز األوَُّل جائزًة َذهبيًّة و الثَّاين ِفضيًَّة !        ۲( َخمسٌة و َسبعوُن زائُد َخمسٍة و ِعشيِن يُساِوي ِمائًة !

۳( أ تَعلَُم أنَّ ثاننَِي يف املِئَِة ِمن َموجوداِت العالَِم َحَشاٌت!        ۴( إِبَحث َعن آيٍة واِحدٍة يف الُقرآِن الَكريِم َعل َحَسِب َذوِقَك !

عّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( ذاَك ُهَو اللُه الَّذي أنُعُمُه ُمنهِمرَة !         ۲( اِعَمل آَلِخرتَِک کَأَنََّک َتوُت َغداً !

رُّ ِمَن األحجاِر الَجميلِة الغاليِة َذاِت اللَّوِن األبيَِض ! ۳( إيّن َمسؤوٌل و إنُّكم َمسؤولوٌن َحتَّى َعن البُقاِع!         ۴( الدُّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( لََعلَّ اُستاَذتُنا تُساِفَر اليَوَم إىَل مَدينتها!        ۲( أرَسَل اللُه األنبياَء لِيُبَبِّنوا الّصاَط املستقيَم للناِس!

۳( َعلََّق إبراهیُم )ع( الَفأَس َعلَی کَِتِف أصَغِر األصناِم!       ۴( َشاَهَد َجمعٌة ِمَن املُسافريَن واِقفنَي أماَم املَسِجِد ؟

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( اآلثاُر الَقدميُة تُؤكُِّد اِهِتمَم اإلنساِن بالّديِن !        ۲( ال فقَر کَالجهُل و ال میراَث کاألدُب! 

لفنُي َحيَواٌن ذکیٌّ ُمساَعدَة اإلنسان، أليََس كَذلك؟ ۳( کَاَن الَهدُف ِمن تَقديِم الَقرابنِي لآللِهِة كَسَب رَِضاها!       ۴( الدُّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

تاَء كاَن قصرياً هنا!  بيعِ طويٌل يف بَلِدنا ألَن الشِّ 1( اِبَحث عن املَعَنى يف املُعَجم، لَعلَّ َمعايَن الكلمِت َمكتوبٌة فيِه !       ۲( لَیت فَصَل الرَّ

۳( قلُت لزَميلَتي: إعلَمي أنَّ الله َعَل كلِّ َشٍء قديٌر!        ۴( كأنَّ الفائَز يف مساِبقِة کُرِة املِنضدِة أحَد أصدقائنا !

عّین الخطأ يف ضبط حرکات )قراءةو الكلامت:-   

1( »و ال تَِهنوا وال تَحزَنوا و أنتُم األعلوَن«        ۲( إنَّ َسيّارتَنا ُمَعطِّلٌة فاتَِّصلنا مبُصلِِّح السيّاراِت !

ُع املُتََفرّجوَن فريَقهم الفائَز فَرِحنَي !  ۳( »ُخلَِق اإلنساُن ضعيفاً«          ۴( یَُشجِّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

ستنَِي ! َک هاتنَِي املَديَنتنَِي املُقدَّ 1( ُهَو ِمَن الَحيَواناِت اللَّبونِة الَّتي تُرِضُع ِصغارَها؟        ۲( حنَي ُزرُت أنا و أمُّ

۳( کَیَف کانَت أخالُق الطّالَِب الّذي كاَن يَلتََفُت إىل الَوراِء !        ۴( اُِحبُّ أن أكتَب إنشاَء تَحَت ُعنواِن »يف َمحَضِ املُعلِِّم«!

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

ُع املُتفرَّجوَن فَريَقُهم فَرِحنَي اليَوَم! 1( يا ليَت قَومي يَعلَموَن مِبا َغَفَر ل َرّب !        ۲( يَُشجِّ

ِعبوَن الفائزوَن رََجعوا من املسابََقِة ُمبتَِسمنَي ! ۳( ال تَغَضب َعَل أَحٍد فإنَّ الَغَضَب َمفسدٌة!        ۴( الالَّ

عّین الخطأ عن قراءة كلمة »مشاهد« يف العبارات التالية حسب املعنى: -   

1( هذا الفلم ليس مسموحاً للجميع فيجب أن يكون ملُشاِهده أكرث من ثاين عشة سنة !      ۲( كّل من يرى هذه املَشاِهد يشتاق إىل مقربة البقيع اشتياقاً!

۳( يقال إّن العامل املَشاِهد حتّى اآلن يكون ثالثة يف املئة من كّل الكون !      ۴( هذه ُمشاِهد رائعة من نجاح فريق إيران تبّث من التلفاز! 
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عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

1( يَأُخُذ الَفائُز األوَُّل جائزًة َذهبيًّة و الثَّاين ِفضيًَّة !        ۲( َخمسٌة و َسبعوُن زائُد َخمسٍة و ِعشيِن يُساِوي ِمائًة !

۳( أ تَعلَُم أنَّ ثاننَِي يف املِئَِة ِمن َموجوداِت العالَِم َحَشاٌت!        ۴( إِبَحث َعن آيٍة واِحدٍة يف الُقرآِن الَكريِم َعل َحَسِب َذوِقَك !

عّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( ذاَك ُهَو اللُه الَّذي أنُعُمُه ُمنهِمرَة !         ۲( اِعَمل آَلِخرتَِک کَأَنََّک َتوُت َغداً !

رُّ ِمَن األحجاِر الَجميلِة الغاليِة َذاِت اللَّوِن األبيَِض ! ۳( إيّن َمسؤوٌل و إنُّكم َمسؤولوٌن َحتَّى َعن البُقاِع!         ۴( الدُّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( لََعلَّ اُستاَذتُنا تُساِفَر اليَوَم إىَل مَدينتها!        ۲( أرَسَل اللُه األنبياَء لِيُبَبِّنوا الّصاَط املستقيَم للناِس!

۳( َعلََّق إبراهیُم )ع( الَفأَس َعلَی کَِتِف أصَغِر األصناِم!       ۴( َشاَهَد َجمعٌة ِمَن املُسافريَن واِقفنَي أماَم املَسِجِد ؟

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( اآلثاُر الَقدميُة تُؤكُِّد اِهِتمَم اإلنساِن بالّديِن !        ۲( ال فقَر کَالجهُل و ال میراَث کاألدُب! 

لفنُي َحيَواٌن ذکیٌّ ُمساَعدَة اإلنسان، أليََس كَذلك؟ ۳( کَاَن الَهدُف ِمن تَقديِم الَقرابنِي لآللِهِة كَسَب رَِضاها!       ۴( الدُّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

تاَء كاَن قصرياً هنا!  بيعِ طويٌل يف بَلِدنا ألَن الشِّ 1( اِبَحث عن املَعَنى يف املُعَجم، لَعلَّ َمعايَن الكلمِت َمكتوبٌة فيِه !       ۲( لَیت فَصَل الرَّ

۳( قلُت لزَميلَتي: إعلَمي أنَّ الله َعَل كلِّ َشٍء قديٌر!        ۴( كأنَّ الفائَز يف مساِبقِة کُرِة املِنضدِة أحَد أصدقائنا !

عّین الخطأ يف ضبط حرکات )قراءةو الكلامت:-   

1( »و ال تَِهنوا وال تَحزَنوا و أنتُم األعلوَن«        ۲( إنَّ َسيّارتَنا ُمَعطِّلٌة فاتَِّصلنا مبُصلِِّح السيّاراِت !

ُع املُتََفرّجوَن فريَقهم الفائَز فَرِحنَي !  ۳( »ُخلَِق اإلنساُن ضعيفاً«          ۴( یَُشجِّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

ستنَِي ! َک هاتنَِي املَديَنتنَِي املُقدَّ 1( ُهَو ِمَن الَحيَواناِت اللَّبونِة الَّتي تُرِضُع ِصغارَها؟        ۲( حنَي ُزرُت أنا و أمُّ

۳( کَیَف کانَت أخالُق الطّالَِب الّذي كاَن يَلتََفُت إىل الَوراِء !        ۴( اُِحبُّ أن أكتَب إنشاَء تَحَت ُعنواِن »يف َمحَضِ املُعلِِّم«!

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

ُع املُتفرَّجوَن فَريَقُهم فَرِحنَي اليَوَم! 1( يا ليَت قَومي يَعلَموَن مِبا َغَفَر ل َرّب !        ۲( يَُشجِّ

ِعبوَن الفائزوَن رََجعوا من املسابََقِة ُمبتَِسمنَي ! ۳( ال تَغَضب َعَل أَحٍد فإنَّ الَغَضَب َمفسدٌة!        ۴( الالَّ

عّین الخطأ عن قراءة كلمة »مشاهد« يف العبارات التالية حسب املعنى: -   

1( هذا الفلم ليس مسموحاً للجميع فيجب أن يكون ملُشاِهده أكرث من ثاين عشة سنة !      ۲( كّل من يرى هذه املَشاِهد يشتاق إىل مقربة البقيع اشتياقاً!

۳( يقال إّن العامل املَشاِهد حتّى اآلن يكون ثالثة يف املئة من كّل الكون !      ۴( هذه ُمشاِهد رائعة من نجاح فريق إيران تبّث من التلفاز! 
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عّین الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

1( َهل تَتََذکَُّر خياَم الُحّجاج يف ِمنى و َعرَفات!        ۲( َسَمَکُة التّيالبيا ِمن أغرَِب األسمِك تُداِفع َعن ِصغارها؟

۳( كَتبُت ذَکَریات سفَريت الِعلميَِّة !         ۴( »و ال تَِهنوا وال تَحزَنوا و أنتُم األعلَوَن«

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( يَبلُغ الّصاِدُق ِبِصدِقِه ما ال يَبلُُغُه الكاِذُب باحتيالِِه !       ۲( لِكلِّ اِختاٍع ِعلميٍّ و اِبتکاٍر َوجٌه ناِفٌع و َوجٌه ُمِضٌّ !

۳( يَتمُّ التَّواُزُن يف الطَّبيعِة ِمن ِخالِل ُوجوِد َرواِبط ُمتَداِخلٍة !       ۴( َعل كُلِّ الّناِس أن يَتَعاِيشوا َمَع بَعِضِهم تَعايَشاً ِسلميّاً !

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

ًة!         ۲( الَكاُس زُجاجٌة يَُشُب فيها املاُء أِو الّشاُي أو الَقهوُة ! 1( لَّم رََجَع الّناُس شاِهدوا أصناَمُهم ُمكسِّ

َر أربَعُة طاُّلٍب أن يَغيبوا َعِن االِمِتحاِن فاتََّصلوا ِباالُستاِذ ! ۳( اِزداَدت هذه الُخرافاُت يف أدياِن الّناِس َعل َمرِّ الُعصوِر!       ۴( قَرَّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

رِس َجيِّداً يَرُسب يف االِمتَحاِن ! 1( أََمرُهم ذوالَقرننَِي ِبأن يَأتوا ِبالَحديِد و النُّحاِس!        ۲( َمن ال يَستََمع إىل الدَّ

۳( َعلََّق إبراهيُم )ع( الفأَس َعل كَِتِف أَصَغِر األصناِم!       ۴( أتََذکَُّر خياَم الُحّجاج يف ِمَني و َعرفاٍت و رَمَي الَجَمراِت !

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( َعلَيُکم مِبكارِِم األخالِق فإنَّ َرّب بََعثني ِبها!        ۲( اللُّهمَّ انَفعني مِبا َعلَّمتَني و َعلِّمني ما يَنَفُعني !

ياراِت لك يُصلََّح َسيّارتَُهم ! ۳( کُن صاِدقاً َمَع نَفِسَک و َمَع اآلَخريَن يف الحياِة !        ۴( اِتََّصَل ِبَصديقِه ُمَصلَّح السَّ

عّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( ُسقوُط الُفراِخ َمشهٌد ُمرَعٌب ِجّداً، و لكن ال ِفراَر ِمنُه!       ۲( ُهناَك طائٌر يَبني ُعّشُه فَوَق ِجباٍل مرتَفعٍة!

۳( تََكلَّموا تُعرَفوا فإنَّ املَرَء َمخبوٌء تَحَت لِسانِِه!        ۴( تَعيُش األسمُك يف النَّهِر و لَها أنواٌع ُمختلِفٌة!

عّین الخطأ عن قراءة الكلامت:-   

ليُم !      ۲( کُُّل َشٍء يرُخُص إذا كَرُثَ إاّل األَدَب ! 1( الِجسُم الَقويُّ يَجِذُب ِغذاًء ُمناِسباً لَِنفِسِه و کَذالِک الَعقُل السَّ

َحفيُّ اَليََرى الَجمَل إاّل الُحّريَُّة فاَل نُشاِهُد يف َحياتِِه إاّل النَّشاًط! ۳( ِوعاُء الِعلِم اَل يَضيُق مِبا ُجِعَل فيه بَل يَتَِّسُع !        ۴( هذا الصُّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

رِس؟ !        ۲( اُكتُب كَلِمًة ُمناِسبًة للتَّوضيحاِت التّاليِة ِمن نَصِّ الدَّ 1( الَعّقاُد أدیٌب و َصَحفيٌّ و ُمَفکٌِّر و شاِعٌر ِمصيٌّ

٣( املُفرَداُت الفارِسيَُّة َدَخلِت اللَّغَة الَعَربيََّة ُمنُذ الَعِص الجاِهيلِّ !       ۴( يف اللًّغِة الَعربيَِّة ِمئاُت الَكلمِت املُعِرِبة ذات االُصوِل الفارسيَِّة !

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

ًة ! خيلَة ِطبَق اصلِها !        ۲( ما شاَهدُت يف َمكتَبِة َمدرَسِتنا إاّل طالبًة ُمِجدَّ 1( الَعرَُب يَنطقوَن الَكلمت الدَّ

۳( كُلُّ ِوعاٍء يَضيُق مِبا ُجَعَل فيه إاّل ِوعاَء الِعلِم !        ۴( يف اللُّغِة العربيَِّة ِمئاُت الكلمِت ذاُت اُصوٍل فَارِسيٍَّة !
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عّي الصحيح يف ضبط الحركات: »تنعقد املسابقات الرياضية يف ملعب مدينتنا انعقاداً شهريّاً «-   

1( تَنَعَقُد - املُسابَقاُت - الرياضيَُّة         ۲( تَنَعِقُد - املُسابَقاُت - َملَعِب

۳( َملَعِب - مديَنَة - إنِعقاداً         ۴( الرياضيَّة - مدينِة - أنَعقاداً

عّي الصحيح يف ضبط الحركات: »نق(ل كالم الحّق دامئاً ألنّنا ال نتبع الباطل اتّباع املُنافقي «-   

1( نَقوُل - الباِطَل - إتّباَع         ۲( کالَم - الَحقِّ - الباِطُل

۳( النَتَِّبُع - الباِطَل - إتّباُع         ۴( نَقوُل - النَتَِّبَع - املُنافَقنَي

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( الَوحَدُة افَضُل ِمن أن تَعيَش الِرضاِء اآلَخريَن!         ۲( قَد طُلَِب ِمن كلِّ تلميٍذ أن يَكتَُب إنشائَُه هذا االُسبوُع ! 

۳( عل املُسلِم أن يَكوَن التّلميُذ املُتواَضَع أماَم الُقرآِن !       ۴( إنَّنا نَستَغِفُر لُذنوِبنا اِستغفاَر الخاِشعنَي حتّى يَرَحَمنا اللُه!

عّي الصحيح يف الّتشكيل: »أنا اشاهد أّن هذا الطالب يجتهد يف درو ه إجتهاد األملي« -   

1( اُشاِهُد - يُجتُِهَد - دروسِ         ۲( اُشاِهَد - يَجتَِهُد – إجتهاُد

۳( يَجتَِهُد - اجتهاَد - األِملنَي         ۴( دروِس - اجتهاَد - اآلِملنُي

عيِّ الصحيح يف قراءة الكلامت:-   

ُفُن فَالَخرُي يف ما َوقََع ! ياُح مِبا ال تَشتَهي السُّ ناَعَة َو األَدِب !      ۲( قَد تَجري الرِّ ِم يف َمياديِن الِعلِم و الصِّ 1( الَحضارَُة ِهَي ُمظاِهُر التََّقدَّ

۳( قاَل اإلماُم َعيلُّ )ع( لِوالِِد الَفَرزَدِق : »یا صاِحَب الَولَِد، َعلَّمُه الُقرآَن !«      ۴( قَد اُنِشَد الَفَرزَدُق يف قَصيَدًة َجميلًَة َعن ِزيِن العاِبدیَن )ع(!

عّي الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( یَجتَِهُد االُمُّ لُِتبيِة أوالِدها اِجتَهاداً بالغاً!        ۲( حاَوَل الُعلَمُء َمعرِفََة ِسِّ تِلَك الظّاِهرِة العجيبِة !

ننَي !        ۴( َشجرٌة يَستَخِدُمها املُزارِعوَن كسياِج َحوَل املَزاِرع ! ۳( إِلنَّ الُكتَُب تَجارُِب االَُمِم َعل َمرِّ آالِف السِّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت:-   

1( بََدأَ املُزاِرُع يُراِقُب املَزرَعَة ليالً و نَهاراً !        ۲( أََحبُّ ِعباِد اللِه إىَل اللِه أنَفُعُهم لِعباِدِه !

ئُ األَعصاِب! ۳( َعل كَلِّ النَّاِس أن يَتَعاِيشوا َمَع بَعِضِهم تَعايَشاً ِسلميّاً !       ۴( اللَّوُن البَنفسجيُّ لُِغرفَِة النَّوِم ُمَهدِّ

عّین الخطأ يف ضبط حركات الكلامت: -   

ننَي !        ۲( اِزداَد نُفوِذ اللُّغِة الفارِسيَِّة يف الَعِص الَعبَّايسِّ ! 1( الُكتُُب تَجارُِب االَُمِم َعل َمرِّ آالِف السِّ

۳( کُلُّ َعنٍي باكيٌة يَوَم الِقيامِة إاّل ثاَلَث أعنُيٍ !        ۴( أَمرين َربِّ مِبُداراِة الّناِس كَم أَمرين بأداء الَفرائِض !
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پایۀ دوازدهم

پاسخنامه تشریحی

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تکرِه )صحیح: تکرَه( مبنی للمجهول، مجالّستة )صحیح: مجالََسته(  همواره باید به این نکته توجه داشت که َعین الفعل در و   (ال

مصدر باب مفاَعلَة دارای فتحه است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت:با توجه به بررسی سایر گزینه ها گزینه ۲ درست است.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کَجهاَد ← کَجهاِدو   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این عبارت فعل نهی از نظر معنایی کاربردی ندارد باید فعل نفی به کار برود. التَُدَرُک، فعل منفی، مضارع مجهولو   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »أکَل« کامالً غلط است زیرا پس از حرف جر فعل نی تواند به کار رود، پس »أُکِل« اسم مجرور به معنای خوردن است.و   (ال

 

ل( است و باید  »التََدیُّن« شود. و   (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: »التََدیَُّن« مصدر باب )تََفعُّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: پاسخ درست با توجه به سایر گزینه ها ۳ می باشد.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به بررسی سایر گزینه ها گزینه ۲ درست می باشد.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »ُمَوظَّفون« درست است. )ُمَوظَّف= کارمند( ← اسم مفعول و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: إِن ← إِنَّو    (ال

دارای معنای متفاوت و کاربرد متفاوتی در جمله می باشند و بنابراین باید به کاربرد آن درجمله دقت کرد.

إِّن ←  اسم إِن ← فعل  

گزینه   پا خ صحیح ا ت: اثناُن )صحیح: اثناِن، مثنی( اثنیَن )صحیح: اثنیِن، مثنی( و    (ال

نکته: حرکت پایانی اسم های مثنی پیوسته مکسور است. مثال: طالِباِن – طالِِبیِن

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت کلمت: )ِمن - یوِم، دیِن، خیَر(  و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به گزینه های دیگر گزینه ۲ پاسخ صحیح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: أنِت )صحیح: أنَت( – تَشاهد )صحیح: تُشاهد( و    (ال

ضبط حرکات
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: القرابیَن )صحیح: القرابیِن، جمع مذکر سامل نیست( – تجنَّب )صحیح: تجنُّب، مصدر است(.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: أستَه )صحیح: اُستُه، فاعل( – القاهرَة )صحیح: القاهرة، مجررو بحرف الجر(و    (ال

ه، مفعول( املفتَسین )صحیح: املفتِسین، اسم فاعل(و    (ال ه )صحیح: عشَّ گزینه   پا خ صحیح ا ت:عشُّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به گزینه های دیگر گزینه ۳ پاسخ است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه »املَشاِهد: صحنه ها« صحیح است نه »املُشاِهد: بیننده« ترجمه: این صحنه های تلخ، بی شک بر قلب های ما اثر می گذارد. و    (ال

«( ظاهر شود. در گزینه های دیگر و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: در ابتدای جمله و نی زبعد از فعل »قال« و مشتقات آن، همزه باید به شکل مکسور )»أنَّ

»أّن« در اول جمله یا بعد از  »قال« نیست؛ بنابراین صحیح هستند.

گزینه   پا خ صحیح ا ت:»ان« ابتدای جمله اگر بعدش اسم بیاید، قطعاً »إّن« است، ترکیب »و  أّن« به معنای »حتّی اگر، هر چند« است.  »أن« همراه و    (ال

»فـ«، قطعاً »إّن« و غالباً به معنای »زیرا« است و قبل از فعل مضارع »أّن« می آید.

ترجمه ی عبارت: بی گمن منافق تو را در مهلکه می اندازد هر چند به دینداری تظاهر کند؛ زیرا او می خواهد که تو را با کارهایش فریب دهد.

( صفت تابع موصوف خود و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: تبادُل )صحیح: تبادَل اسم إّن( – طبیعیِّ )صحیح: طبیعیُّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: متاکَم )صحیح: متاکِم، اسم فاعل( – املطّر )صحیح: املطّر(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کبیرِة)صحیح: کبیرٌة، صفت و تابع موصوف و مرفوع( – الخضواَت )ص: الخضواِت، مجرور بحرف جر( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »فسیلة جوز« یک ترکیب اضافی است، بنابراین »جوِز« مضاف الیه است و باید مجرور شود.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تسعوُن )صحیح تسعوَن، نون در اسم جمع مذکر همیشه مفتوح است( و    (ال

ثانیِن )صحیح: ثانیَن، نون در اسم جمع مذکر همیشه مفتوح است( 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: سبعیِن )صحیح: سبعیَن( و ثانیِن )صحیح: ثانیَن( نون در جمع مذکر همیشه مفتوح است.و    (ال

« که حرف مشبهة بالفعل است، مستقیمً فعل نی آید. از عبارت گزینه )1( پیداست که ساختار شطی دارد پس و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: بعد از»أنَّ

»إّن« صحیح است: »اگر به آن چه وعده میدهید عمل کنید، نزد خداوند پااش باشکوهی دارید.«

عدُی )مفعول / منصوب(، ِمن )حرف جّر(، املُقلّدیَن )اسم فاعل از مصدر »تقلید« / و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: تَعترَِبُ )فعل مضارع، متعّدی، معلوم(، السَّ

مجرور به حرف جر(، ُمنتٌج )اسم فاعل از مصدر »إنتاج« / خیر برای  »أّن« و مرفوع(، َخالُق )اسم مبالغه/ صفت برای خرب و مرفوع به تبعیت از آن(

ترجمه: آیا سعدی را از تقلیدکنندگان برمی شمری؟ نه! قطعاً او تولید کننده ای بسیار آفریننده )خاّلق( است!

گزینه   پا خ صحیح ا ت: إّن )صحیح: أّن( – التدرِک )صحیح: التُدَرک(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کرّة )صحیح: کرِة( – املَنضدة )صحیح: املِنضدة(و    (ال

ضبط حرکات
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: الِعلَم )صحیح: العلِم مضاف الیه و مجرور( – نََشُ )صحیح: نَُش، مصدر و بر وزن افعل« صحیح است.( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: جمیُع )صحیح: جمیع، مضاف الیه و مجرور( تدرِک )صحیح: تدَرک، مجهول(و    (ال

 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: خیٍر )صحیح: خیُر، خرب و مرفوع(، سبعیِن )صحیح: سبعیَن – نون پایانی اعداد عقود، پیوسته مفتوح است.(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: سبعوٌن )صحیح: سبعوَن، جمع سامل للمذکر( – عشیِن )صحیح: عشیَن، جمع سامل للمذکر(و    (ال

نکته: حرکت پایانی اسم های جمع مذکر سامل پیوسته مفتوح است. مثال: طالبین – طالِبون

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مسؤولوّن )صحیح: مسؤولوَن( – الِتقاع )صحیح: الِبقاع(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: أستاذًة )صحیح: أستاذة« اسم لعل و منصوب(، تسافر )صحیح: تسافُر، دلیلی برای منصوب بودن آن نیست(.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کالجهُل )صحیح: کالجهل مجرور بحرف الجر( – کاألدُب )صحیح: کاألدب مجرور بحرف جر( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مساِبقة)صحیح: مسابَقة( – احَد )صحیح: احُد(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به ترجمة جمله: »ماشینمن خراب است پس تاس گرفتیم ...« »اتَِّصلنا« باید به صورت ماضی باشد. نه امر )إتََّصلنا(.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: فعل »کاَن یَلتَِفُت« به این صورت درست است؛ چرا که از باب اِفتعال و بر وزن »یفتَِعُل« صحیح می باشد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: املتفرَّجون )صحیح: املتفرِّجون، اسم فاعل( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به گزینه های دیگر گزینه۴ پاسخ صحیح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:: ذکریات )»ِذکّریّات« به معنای »خاطرات« است.( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: حرکت گذاری فعل مورد نظر به صورت »یتَعایَشوا« بر وزن »یَتَفاَعلوا« صحیح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: عین الفعل )حرف اصلی دوم( در ماضی باب: »مفاعلة« فتحه )ــَـ( است. به عبارت دیگر ماضی آن بر وزن  » فاعل« می آید. و    (ال

َة« با حرکت فتحه بر روی عین الفعل )حرف سین( صحیح است. زیرا اسم مفعول )به معنی: شکسته شده( است،  بنابراین »شاَهدوا« درست است، همچنین  »ُمکسَّ

نه اسم فاعل.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: سوال گزینه ی نادرست را در ضبط حرکات کلمت می خواهد. در گزینه ۲ ِمستتَمع فعل مضارع از باب افتعال است و شکل و    (ال

صحیح آن یُستِمع است. همچنین االمتّحان مصدر باب افِعتعال است وشکل صحیح  آن األمِتحان است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در گزینه ۴ »ُمَصلّح )اسم مفعول(« نادرست است وباید »ُمَصلّح: تعمیر کار )اسم فاعل(: باشد. همچنین »لکی یُصلَّح: تا تعمیر و    (ال

شود« نادرست است و باید »لکی یُصلَح: تا تعمیر کند« باشد. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الَفراخ )صحیح: الِفراخ( – ُمرَعب )صحیح: ُمرِعب، اسم فاعل( و    (ال
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حفّی« و الحریّة« صحیح هستند. و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت:»الصُّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت:و    (ال

بة، به معنی »معرَّب«(، الفارسیة )صحیح: الفارِسیّة، در عربی دو ساکن پشت س هم قرار نی گیرد.(  املعربة )صحیح: معرَّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ُجَعل )صحیح: ُجِعل، مبنی للمجهول( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تنَعِقُد: فعل مضارع مرفوع بر وزن »تَفتَِعُل« از باب إفِتعال« / املُسابَقاُت: فاعل و مرفوع و مفردش  »ُمسابَقة« بر وزن و    (ال

»ُمفاَعلة« / الریاضّیُة: صفت مفرد و مرفوع / َملَعِب: اسم مکان و مجرور به حرف جّر / مدیَنِة: مضاف إلیه و مجرور/ إنِعقادا: مفعول مطلق نوعی و منصوب بر 

وزن »إنِفعال«

گزینه   پا خ صحیح ا ت: نَقوُل: فعل مضارع مرفوع/ کالم: مفعول به و منصوب / الَحُق: مضاف إلیه و مجرور/ النَتَِّبُع: فعل مضارع مرفوع / الباِطَل: و    (ال

مفعول به و منصوب / إتّباَع: مفعول مطلق نوعی و منصوب / املُناِفقیَن: اسم فاعل در نقش مضاف إلیه و جمع مذکر سامل

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »املُتواضع« اسم فاعل و خرب »یکون« و منصوب و به معنای »تواضع کننده« فروتن« است، بنابراین باید عین الفعل  آن، حرکت و    (ال

کسه داشته باشد.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: أشاهُد – یَجتِهُد ←هر دو، فعل مضارع مرفوع اند/ دروِس: مجررو به حرف جّر/ أجتهاَد: مفعول مطلق نوعی و منصوب / و    (ال

االِّملیَن: مضاف إلیه و مجرور به »یاء« - چون جمع مذکر سامل است »ن«  آن مفتوح است پس باید »ــَـ« بگیرد. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به گزینه های دیگر گزینه ۲ پاسخ صحیح است. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »یَجتِهُد و اجتهادا« نادرست اند و باید به صورت »تجِهُد و اجِتهادا« باشد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: یتعاِیشوا )صحیح: یتعایَشوا، بر وزن یتفاَعلوا(، تعایَشا )صحیح: تعایُشا، بر وزن تفاُعل( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: نفوِذ )صحیح: نفوُذ، فاعل و مرفوع(و    (ال
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عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية: -  

1( ال تَنظُر ِعنَد بَعِض النَّاِس إىَل كَرثِة َصالتِِهم و َصوِمِهم فََقط!       ۲( ِل ِمَن املاَلِبِس النِّسائيَِّة فُستاُن لَه ألواٌن ُمختَلَفٌة !

۳( اللُه ُهَو الَّذي أنُعُمُه ُمنهِمرٌة لََنا َصيفاً و ِشتاًء!         ۴( إَذا َملََك األراِذُل َهلََك األفاِضُل!

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-  

!        ۲( َضع هذِه الَكلِمَة يِف املَكاِن الَّذي يَناَسُب املَعَنى! 1( اُِريُد ان أتَعلََّم الفارِسيَُّة ِبااِلستعانِة مبُعَجٍم فَارسیٍّ

اَن َحَصَد الَخَساَن ! َجِر!         ۴( َمن َزَرَع الَعدوَّ ۳( اِبَحث و فَكِّر يِف َمن أخرَج الثََّمَر ِمَن الشَّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-  

اعاِت َعَل الَورقِة ! 1( تكلَّمُت َمَع زَميلَتي َو ِهَي َجالََسٌة يف َمكانِها!        ۲( أنَا رََسمُت َعقارَِب السَّ

۳( إنَُّه يُريُد أن يُسافََر بالطَّائرِة إىَل َخارج الِبالِد!        ۴( قُلُت لِزَمييل: ال تَجلَس ُهناَك، اِجلس ُهنا!

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-  

نِة املاضيَِة ! اعِة الثامنِة َصبَاحاً!        ۲( طَالَعُت َخمَس َعشَة َمقالًة يِف السَّ فِّ يف السَّ 1( نَحُن نَحُضُ يف الصَّ

۳( يِف َمدينِتَنا ُمطاٌر كَبرٌي للطائراِت!          ۴( انُعُم اللِه ُمنَهِمرٌة َعَل افراِد البََشِ !

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية: -  

1( ُهناَک قََمراِن اِثناِن َحوَل كَوكِب املِّريِخ!        ۲( تَيّاُر الَكهرباِء َمقطوٌع يِف َخمِس ُغرفًة !

۳( َسبعٌة و َخمُسوَن زَائُد ثاَلثٍَة و أربَعنَي يَُساِوي ِمائًة !       ۴( بَقيَنا ُهناَک يَومنِي َو يِف اليَوِم الثَالِث رََجعَنا إىل بُيوتَِنا ! 

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-  

1( اُنظُر إىَل اللَّيِل فََمن أوِجَد ِفيه فََمرََه !        ۲( َمن َعِمَل ِبالَحَسنِة فَلَُه َعُش أمثَالَُها !

واء، قَليلُُه يَنَفُع و کَثريُُه قَاتٌِل !        ۴( النَّملَُة تَقِدُر َعل َحِمل َشٍء يَُفوُق َوزنها ِستنَّي َمرٍَّة! ۳( الَكالُم كَالدَّ

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-  

1( اُنظُر إىَل الَغيِم و قُل َمن يُنزُل منُه َمطرَُه!        ۲( ثاَلثٌَة و ِستُّوِن زائُد سبعٍة وثاَلثنِي يُساِوي ِمائًة! 

۳( لِلعبادِة َعشُة أجزاٍء تِسعٌة ِمنها يف طَلَب الَحالِل !        ۴( أ تَعلَُم أّن َثاننَي يف املِائِة ِمن املوجوداِت يف العالَِم َحَشاٌت!

سواالت جامع 

ضبط حرکات
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عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية: -  

1( ال تَنظُر ِعنَد بَعِض النَّاِس إىَل كَرثِة َصالتِِهم و َصوِمِهم فََقط!       ۲( ِل ِمَن املاَلِبِس النِّسائيَِّة فُستاُن لَه ألواٌن ُمختَلَفٌة !

۳( اللُه ُهَو الَّذي أنُعُمُه ُمنهِمرٌة لََنا َصيفاً و ِشتاًء!         ۴( إَذا َملََك األراِذُل َهلََك األفاِضُل!

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-  

!        ۲( َضع هذِه الَكلِمَة يِف املَكاِن الَّذي يَناَسُب املَعَنى! 1( اُِريُد ان أتَعلََّم الفارِسيَُّة ِبااِلستعانِة مبُعَجٍم فَارسیٍّ

اَن َحَصَد الَخَساَن ! َجِر!         ۴( َمن َزَرَع الَعدوَّ ۳( اِبَحث و فَكِّر يِف َمن أخرَج الثََّمَر ِمَن الشَّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-  

اعاِت َعَل الَورقِة ! 1( تكلَّمُت َمَع زَميلَتي َو ِهَي َجالََسٌة يف َمكانِها!        ۲( أنَا رََسمُت َعقارَِب السَّ

۳( إنَُّه يُريُد أن يُسافََر بالطَّائرِة إىَل َخارج الِبالِد!        ۴( قُلُت لِزَمييل: ال تَجلَس ُهناَك، اِجلس ُهنا!

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-  

نِة املاضيَِة ! اعِة الثامنِة َصبَاحاً!        ۲( طَالَعُت َخمَس َعشَة َمقالًة يِف السَّ فِّ يف السَّ 1( نَحُن نَحُضُ يف الصَّ

۳( يِف َمدينِتَنا ُمطاٌر كَبرٌي للطائراِت!          ۴( انُعُم اللِه ُمنَهِمرٌة َعَل افراِد البََشِ !

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية: -  

1( ُهناَک قََمراِن اِثناِن َحوَل كَوكِب املِّريِخ!        ۲( تَيّاُر الَكهرباِء َمقطوٌع يِف َخمِس ُغرفًة !

۳( َسبعٌة و َخمُسوَن زَائُد ثاَلثٍَة و أربَعنَي يَُساِوي ِمائًة !       ۴( بَقيَنا ُهناَک يَومنِي َو يِف اليَوِم الثَالِث رََجعَنا إىل بُيوتَِنا ! 

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-  

1( اُنظُر إىَل اللَّيِل فََمن أوِجَد ِفيه فََمرََه !        ۲( َمن َعِمَل ِبالَحَسنِة فَلَُه َعُش أمثَالَُها !

واء، قَليلُُه يَنَفُع و کَثريُُه قَاتٌِل !        ۴( النَّملَُة تَقِدُر َعل َحِمل َشٍء يَُفوُق َوزنها ِستنَّي َمرٍَّة! ۳( الَكالُم كَالدَّ

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-  

1( اُنظُر إىَل الَغيِم و قُل َمن يُنزُل منُه َمطرَُه!        ۲( ثاَلثٌَة و ِستُّوِن زائُد سبعٍة وثاَلثنِي يُساِوي ِمائًة! 

۳( لِلعبادِة َعشُة أجزاٍء تِسعٌة ِمنها يف طَلَب الَحالِل !        ۴( أ تَعلَُم أّن َثاننَي يف املِائِة ِمن املوجوداِت يف العالَِم َحَشاٌت!

سواالت جامع 
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عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-  

1( ُهناَك أنُعٌم كَثريٌة تَنَهَمُر لَنا ِمن ِعنِد اللِه!        ۲( إّن اللَه يُرَسُل كَثرياً ِمن األنبياِء لهدايِة البَِش !

بِت !        ۴( اثنني يف ِعشيٍن يُساوي ثاَلثنَي زائَد عشٍة ! ۳( اليَوُم األّوُل ِمن أيّاِم اأُلسبوع ُهَو يَوُم السَّ

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية: -  

ُب اللُه كُلَّ َمن يُحاِفُظ َعل صالتِِه! 1( أفَضَل أعملَِک کسبَُک ِمن الَحالِل !         ۲( يُحِّ

َ عل اآلخريَن!          ۴( يَِجُب أن ال نَرفََع َصوتَنا فَوَق َصوِت األكرَبِ مّنا! ۳( َعلَينا أن ال نَتكربِّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارت التالية:-   

1( َشُّ النَّاَس َمن ال يَجتَنُب الِخيانَة !         ۲( ُسورُة البقرِة أكرُب َسورٌة يف القرآن الَكريِم ! 

َم لُقمُن الَحكيُم اِلبِنه َموِعظًة قَيِّمًة!        ۴( إذا َملََك األراَذُل َهلََك األفاُضُل ! ۳( قَدَّ

عّین الخطا يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

1( اللُه ُهو الّذي يَقبَُل التَّوبَُة عن ِعباِدِه!         ۲( َعشٌَة زَائُد َخمسٍة يُساِوي َخمسَة َعَشَ !

ٍة ! كوُت َذَهٌب و الكالُم ِمن ِفضَّ ۳( تَبَدأُ أسعارُنا ِمن أربَعٍة و ثاَلثِنَي ألفاً !        ۴( السُّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

وَن ُسورَة الَحَجراِت ِبسورِة األخالِق ! ى املُفسِّ 1( َحرََّم اللُه يف َهاتنََي اآليَتنَِي االِسِتهزاُء فََقط!        ۲( َسمَّ

َس ُمحاِولٌة قَبيحٌة لَِكشِف أساِر النَّاِس! ۳( الِغيبُة ِهَي أن يأكَُل أحٌد لَحَم أخيِه َميّتاً!         ۴( إّن التََّجسُّ

عّین الخطا يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

1( اِعلَم أنَّ َخرَي ااُلموِر أوُسطُها!          ۲( اإلعجاُب بالنَّفِس َعمٌل َغرُي َمقبوٍل!

۳( ُسورُة البَقرِة أكرُب ِمن ُسورِة املَائدِة !         ۴( أعلَُم النَّاِس َمن َجمَع ِعلَمنا إىَل ِعلمِه !

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية!:-   

اِب!         ۲( زَمیلَُنا يِف املَدرَِسِة اِسُمُه ِمیثٌَم! 1( إیَّاِک َو ُمَصاِدقََة الَكذَّ

؛ اِتَِّخذ ألَف َصديٍق و األلَف قليٌل! ۳( َخرُي األَخواِن ِمن أهَدى إلَيَنا ُعيوبَنا؟         ۴( یا بُنيَّ

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

1( َما تَزرُعُه يف ُدنياَک تَحُصُدُه يِف آِخرتَِک!        ۲( َمن فَکََّر قَبَل الكالِم َسلَِم ِمَن الَخطَأ َغالِباً !

۳( إن تَصرِبِي تَحُصيل َعَل النَّجاح يف َحياتِِك!        ۴( الَّذيَن يُحاِولوَن كَثرياً يِف َحياتِِهم يَِصلوَن إىَل أهداِفِهم !

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية : -   

ٍة كَانِت الطّالِباُت يستََمعَن إىَل كَالِم اأُلستاِذ!       ۲( َمن َغلَبَت َشهوتَُه َعقلُُه فَُهو َشٌّ ِمَن البَهائِم ! 1( يف أيَّ ِحصَّ

۳( إَذا یُخاِطبُُهم الَجاِهلوُن يَُقولوَن َسالماً !         ۴( قُم َعن َمجلِِسَک لُِمعلِّمَک َو إن كُنَت أمرياً !

ضبط حرکات

33

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

مَس و الَقمَر و ُهم لَُه َساِجدوَن !       ۲( قَاَمِت االُمُّ ِبتَوزيعِ الَهدايَا َعَل البََناِت و البَننَي يف الَحفلَِة ! 1( إنُّه َرأَى أَحَد َعَشَ کَوکباً و الشَّ

حاِب: األبيَُض و االسَوُد! نِي !       ۴( ُهناَک لَوناٌن للسِّ ۳( طَلُب الِعلِم فَريضٌة َعل املُسلِمنَي، فَاطلُبُه َولُو بالصِّ

عي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية !-   

1( ال تَتَِّخذوا الَهنَي اِثَننَي، فإنَّ اللَه ُهَو الَواِحُد الَقهَّاُر!         ۲( ِمائٌة و َسبعوُن تُوماٍن أكرَثَ من ِمائٍَة و َخمسنِي تُوماٍن !

َصِت املَدرَسُة لِلفائَزين األوَّل و الثَّاين َجائزَتنَِي َثِيَنتنَِي ! الِة!        ۴( َخصَّ ۳( يَحُضُ كُلَّ يَوٍم النَّاُس املُؤِمنوُن يف املَسِجد ألَداِء الصَّ

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

لِّ و اُطلُب لَُهم الرَّحَمَة! 1( َمن قاَل ال أَعلَُم: فَُهَو نِصُف الَعالِِم!          ۲( اِخِفض لِوالَِدیَک َجَناَح الذُّ

۳( إّن اللَّه يُفِرُغ َعَل املؤِمِن َصرباً و يُثَبُِّت أقداَمُه!        ۴( َعَل اإلنساِن أن ال يَتَِّخَذ الهينَي اِثننَي، ألِّن اللَه واحٌد!

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

ابع و التَّاسع« َعل َوزِن فَاَعَل« ! 1( َرأَيُت يف املَسِجِد ِمائًة ِمن املُؤمننِي يُصلُّوَن!        ۲( إّن الَعَدديِن »السَّ

نِي ! يُف!       ۴( طَلَُب الِعلِم فَريَضٌة َعَل كلِّ ُمسلٍِم، فَاطلُبوُه َولَو بالصَّ نِة اإليرانيَِّة ُهَو فَصُل الِخرَّ ۳( الَفصُل الثَّالُِث من السَّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية: -   

يافَُه َعن ثاَلثَِة أيّاماً فَِهَي َصَدقًة!                                             ۲( َخمَسُة كُتٍُب يف أَحَد َعَشَ كِتاباً يَُساِوي َخمَسًة و َخمِسنَي كِتاباً ! 1( إن زَاَدِت الضِّ

۳( تَواُضُع التِّلميُذ املَُؤدَُّب لُِمعلِّمِه ألنّه يُرِشُدُه إىل الطّريق املُستقيِم !        ۴( نَحُن نَعلَُم أّن املُِسلمنَي يُشكِّلوَن َخمَس ُسکَّاِن الَعالِِم يِف َمساِحة واِسعِة !

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

مِء َماًء و يُخِرُج بِه الثَّمراِت ! 1( قُلُت لِزَمييل َعلَيَك أن تُجالََس الُعلَمَء ال الُجَهالَء!        ۲( إنَّ اللَه ُهو الَّذي يُنزُِل ِمَن السَّ

۳( إّن َمريَم و فَاِطمَة زَميلَتاِن و ُهم تَتَكاتَباِن دامئاً َعن ُمشِكالتِهم !      ۴( إن تََعاَشوا کَاإلخواِن و تَتَعاَملُوا كاألَجانَِب تَربََحوا!

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية: -   

1( أ تَعلُم أّن النَّاَس نِياٌم و بَعَد أن ماتُوا اِنتَِبُهوا!        ۲( إن يُفِرغ َعلَيَنا اللُه َصرباً َسَننتَِص َعَل أعدائِنا !

مِء ِمَن الظَّواِهِر الَعِجيبِة ! ۳( إنَُّه ال يَبتََسُم يف َحياتِِه إاّل الَقليَل، و هذا ُخساٌن لَُه!       ۴( ُمَشاِهدُة ُسُقوِط األسمِک ِمَن السَّ

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية : -   

1( َعلَينا أن نَخترََبَ أنُفسنا يف طُوَل الحياِة!        ۲( ُهناَک ُمناِفقوَن يُحاِولوَن بَثَّ الِخالَف بنََي املُسلِمنَي ! 

۳( َسوَف يَتخرُِّج التَّالِميُذ كُلُّهم ِمن املَدرَسِة يِف هذا العاِم !       ۴( قَاَم الُعلَمُء باملُحاَولِة لِمعرِفِة ِسِّ هذِه الظَّاِهرِة الَعجيبَِة !

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

1( َخمَسٌة و َسبُعوُن زَائُد َخمسٍة وثاَلثنِي يَُساوي ِمائًَة و َعشًة!        ۲( إنَّ اللَه قَد َخلََق اإلنساُن ِمن ِذكِر و اُنثَى و َجَعلَُهم ُشعوباً و قَبائَل ! 

۳( َعنُي بَعِض الَحيواناِت ثَاِبتٌة يِف َمكانِها و ال تَتحرَّ ُک إىَل اليَمنِي و اليَساِر؟      ۴( َمثَُل اإلنساِن املُؤمِن كَِمثِل الَعطَّاِر، إن َجالستَُه أو َماشيَتَُه أو َشاركتَُه نَفُعَک !
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عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

مَس و الَقمَر و ُهم لَُه َساِجدوَن !       ۲( قَاَمِت االُمُّ ِبتَوزيعِ الَهدايَا َعَل البََناِت و البَننَي يف الَحفلَِة ! 1( إنُّه َرأَى أَحَد َعَشَ کَوکباً و الشَّ

حاِب: األبيَُض و االسَوُد! نِي !       ۴( ُهناَک لَوناٌن للسِّ ۳( طَلُب الِعلِم فَريضٌة َعل املُسلِمنَي، فَاطلُبُه َولُو بالصِّ

عي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية !-   

1( ال تَتَِّخذوا الَهنَي اِثَننَي، فإنَّ اللَه ُهَو الَواِحُد الَقهَّاُر!         ۲( ِمائٌة و َسبعوُن تُوماٍن أكرَثَ من ِمائٍَة و َخمسنِي تُوماٍن !

َصِت املَدرَسُة لِلفائَزين األوَّل و الثَّاين َجائزَتنَِي َثِيَنتنَِي ! الِة!        ۴( َخصَّ ۳( يَحُضُ كُلَّ يَوٍم النَّاُس املُؤِمنوُن يف املَسِجد ألَداِء الصَّ

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

لِّ و اُطلُب لَُهم الرَّحَمَة! 1( َمن قاَل ال أَعلَُم: فَُهَو نِصُف الَعالِِم!          ۲( اِخِفض لِوالَِدیَک َجَناَح الذُّ

۳( إّن اللَّه يُفِرُغ َعَل املؤِمِن َصرباً و يُثَبُِّت أقداَمُه!        ۴( َعَل اإلنساِن أن ال يَتَِّخَذ الهينَي اِثننَي، ألِّن اللَه واحٌد!

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

ابع و التَّاسع« َعل َوزِن فَاَعَل« ! 1( َرأَيُت يف املَسِجِد ِمائًة ِمن املُؤمننِي يُصلُّوَن!        ۲( إّن الَعَدديِن »السَّ

نِي ! يُف!       ۴( طَلَُب الِعلِم فَريَضٌة َعَل كلِّ ُمسلٍِم، فَاطلُبوُه َولَو بالصَّ نِة اإليرانيَِّة ُهَو فَصُل الِخرَّ ۳( الَفصُل الثَّالُِث من السَّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية: -   

يافَُه َعن ثاَلثَِة أيّاماً فَِهَي َصَدقًة!                                             ۲( َخمَسُة كُتٍُب يف أَحَد َعَشَ كِتاباً يَُساِوي َخمَسًة و َخمِسنَي كِتاباً ! 1( إن زَاَدِت الضِّ

۳( تَواُضُع التِّلميُذ املَُؤدَُّب لُِمعلِّمِه ألنّه يُرِشُدُه إىل الطّريق املُستقيِم !        ۴( نَحُن نَعلَُم أّن املُِسلمنَي يُشكِّلوَن َخمَس ُسکَّاِن الَعالِِم يِف َمساِحة واِسعِة !

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

مِء َماًء و يُخِرُج بِه الثَّمراِت ! 1( قُلُت لِزَمييل َعلَيَك أن تُجالََس الُعلَمَء ال الُجَهالَء!        ۲( إنَّ اللَه ُهو الَّذي يُنزُِل ِمَن السَّ

۳( إّن َمريَم و فَاِطمَة زَميلَتاِن و ُهم تَتَكاتَباِن دامئاً َعن ُمشِكالتِهم !      ۴( إن تََعاَشوا کَاإلخواِن و تَتَعاَملُوا كاألَجانَِب تَربََحوا!

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية: -   

1( أ تَعلُم أّن النَّاَس نِياٌم و بَعَد أن ماتُوا اِنتَِبُهوا!        ۲( إن يُفِرغ َعلَيَنا اللُه َصرباً َسَننتَِص َعَل أعدائِنا !

مِء ِمَن الظَّواِهِر الَعِجيبِة ! ۳( إنَُّه ال يَبتََسُم يف َحياتِِه إاّل الَقليَل، و هذا ُخساٌن لَُه!       ۴( ُمَشاِهدُة ُسُقوِط األسمِک ِمَن السَّ

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية : -   

1( َعلَينا أن نَخترََبَ أنُفسنا يف طُوَل الحياِة!        ۲( ُهناَک ُمناِفقوَن يُحاِولوَن بَثَّ الِخالَف بنََي املُسلِمنَي ! 

۳( َسوَف يَتخرُِّج التَّالِميُذ كُلُّهم ِمن املَدرَسِة يِف هذا العاِم !       ۴( قَاَم الُعلَمُء باملُحاَولِة لِمعرِفِة ِسِّ هذِه الظَّاِهرِة الَعجيبَِة !

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

1( َخمَسٌة و َسبُعوُن زَائُد َخمسٍة وثاَلثنِي يَُساوي ِمائًَة و َعشًة!        ۲( إنَّ اللَه قَد َخلََق اإلنساُن ِمن ِذكِر و اُنثَى و َجَعلَُهم ُشعوباً و قَبائَل ! 

۳( َعنُي بَعِض الَحيواناِت ثَاِبتٌة يِف َمكانِها و ال تَتحرَّ ُک إىَل اليَمنِي و اليَساِر؟      ۴( َمثَُل اإلنساِن املُؤمِن كَِمثِل الَعطَّاِر، إن َجالستَُه أو َماشيَتَُه أو َشاركتَُه نَفُعَک !
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عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

نوِب اإلغراُق يف َمدح و َذمِّ اآلَخِريَن ! !      ۲( َذنٌب واِحٌد كَثرٌي، و ِمن أكرَبِ الذُّ اِث الَعامليِّ 1( قَاَمت هذِه املَُنظَّمُة ِبتَسِجيِل بَعِض املّناِطِق اإليرانيَِّة يف قَامئِة التُّ

مواِت و األرَض، أ لَيَس ِبقادٍر أن يَخلَُق ِمثلَها!                     ۴( األعاصرُي ِرياٌح َشديدٍة تَنتََقُل دامئاً ِمن مكاٍن إىَل مَكاٍن آَخَر!  ۳( إنَّ الّذي َخلََق السَّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

الِح ِعنَد َربِِّه!        ۲( أََمَر الَقائُد أن يُجَعَل النُّحاَس يف املَضيَق ! 1( کَلُّ ُمؤمٍن يُحَسُب َعبَد اللِه الصَّ

هُر الَّذي اُنزَِل فيِه الُقرآُن !        ۴( رائحُة املُستَنَقعاِت الَكريهِة تُؤذي اإلنساَن ! ۳( َشهُر رَمضاِن ُهو الشَّ

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

1( إينَّ فَقرٌي لَِم أنزََل اللُه إىلَّ ِمَن الَخرياِت !         ۲( الَفرَُس قَاِدٌر َعَل النَّوِم و ُهَو واِقٌف َعَل قََدَميِه !

۳( بَعُض الطُّيوِر و الَحيَواناِت الَوحشيَِّة تَعرُِف األعَشاَب الطّبِّيَة !       ۴( قَد يَتَحوَُّل ظاَلَم البَحِر إىَل نَهاٍر ُمِضٍء ِبواِسطِة األسمک املُضيئََة!

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

الِفنِي َدوٌر ُمهمٍّ يف ُمساَعدة اإلنساِن ! 1( َعَل كُلِّ ُمؤمٍن ِبذكِر اللِه فإنُّه نُوٌر لِقلبِه !       ۲( لِلدَّ

الِح يف َسبيِل اللِه!        ۴( إشَتَى َوالدي كُتَُب زَميلِه املُفيدِة لِيستَفيَد ِمنها ! ۳( يُعرُف املُحسَن ِبعملِه الصَّ

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية : -   

ُل اآلبَاَر و يََضُعوَن األنَابيَب ِفيها؟        ۲( َخلََق الخالُِق املخلوَق َضعيفاً! 1( يَحِفُر الُعمَّ

ادقنَي تُصِبُح ِمثلَُهم!          ۴( قَد ُخلَِقِت املَخلوقاَت َضعيفًة ! ۳( إذا تُجالُِس الصَّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

وِء!        ۲( َشاهدُت زَائراً ِمن َزوَّار بَيِت اللِه الَحراَم! 1( َوحَدُة اإلنساِن َخرٌي ِمن َجليِس السَّ

اِل من إدارٍَة االِتِّصاالِت ! ۳( يُدِخُل اللُه الّصادِقنَي بَرَحمِتِه يِف ِعباِدِه الّصالِحنِي !        ۴( یُمِکُن لَنا شاَء َشيحِة الُجوَّ

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

غريُة بَلََغت الّساِدسِة ِمن ُعمرِها! 1( َجمُل الِعلِم نَشُُه و َثَرَتُُه الَعَمُل ِبِه !         ۲( اُخِتي الصَّ

هِر املَاض تِسَعٌة و تِسعنَي نَعَجٍة ! ديِق َعذاٌب و يِف قُرِبِه َسالمٌة!        ۴( اِشَتَى أِب يِف الشَّ ۳( يِف بُعِد الصَّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت: -   

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

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

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت: -   

1( حاِوَل العلمء َمْعرفََة ِسّ تلَك الظاِهرَة،        ۲( فأرَسلوا فريقاً لزيارِة املكاِن،

۳( و التََعرُِّف عل األسمِك املُنتَِشة عل األرِض،       ۴( فََوَجدوا إن األسمَک لیسْت متعلََّقًة باملياِه املجاِورَة.

ضبط حرکات

35

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

1( جالِس العطّاَر ألِنّه ينَفُعک!         ۲( اِعتِصموا بحبل الله جميعاً وال تََفرَّقوا!

۳( للموظّفنَي و الُعّمِل نشاٌط كثرٌي يف الَعَمِل!        ۴( الناُس يَتَعاِملوَن َعل أحكاِم اإلسالِم! 

عي الصحيح يف قراءة الكلامت:-   

َنِة ! 1( أَمَر رئيُس البالِد املسؤولنِي و نََصَحهم ألداِء الواجباِت !       ۲( اِحتََفَل الناُس بالّنوروِز أَّوَل يوٍم مَن السَّ

۳( شاِهَد الناُس سقوَط األسمِك من السمِء !        ۴( ليسِت األسمُک ُمتََعلَّقًة باملياِه املُجاَورَة !

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية : -   

1( الشاِطيُء بديٌع عنَد غروِب الشمِس!         ۲( اِشتَى الزائُر شيحُة الَجّواِل و وَضَعها يف الَجّواَل !

۳( َوَصَل ُذوالقرنني إىَل قوٍم يَسكنوَن قُرَب َمضيق !        ۴( لَّم استَقرِّت األوضاُع لذي الَقرننَِي َذَهَب نحَو املناطِق الغربيِّة !

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

1( فََشَكر القوُم املَلَِك الّصالِح عل َعَملِه الحسِن !        ۲( و قَد تَُفتُِّش َعنُي الحياِة يف الظلمِت ! 

۳( لُِكلِّ َذنٍَب توبٌة ااّل سوَء الُخلُِق !          ۴(لَُه ذاکرٌة و َسمُعُه یَفوُق َسمُع اإلنساِن َعُش َمرّاٍت!

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

1( طَبََخت ااُلمُّ طعاماً لذيذاً قبَل ساعٍة !        ۲( الّنفُط ُمَحرُّك الحياة و لَُه دوٌر مهمٌّ يف حياِة اإلنساِن !

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

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية : -   

1( ال یَُفتُِّش أحٌد عنُي الحياة يف الظلمِت!        ۲( سافََر َجمٌع ِمن رُفقاِءنا إىل َسفرٍَة علميٍِّة !

۳( اََحبُّ بيوتِكم إىل اللِه بيٌت فيه يتيٌم مكرٍّم!        ۴( تَُحوُِّل األنواُر ظاَلَم البحَر إىل نهاٍر ُمضٍء!

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

1( اللُه ُهو الَّذي َخلَق لَنا كلُّ ما يِف األرَض!        ۲( اللّهمَّ أَنِفعني مِبا َعلَّمتَني!

َفِر؟ ۳( اإلنساُن ُخلَِق َضعيفاً!          ۴( سيُِّد الَقوِم خاِدُمُهم يف السَّ

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

1( النَّظَُر يف ثاَلثٍَة ِعبادٌة !          ۲( املُجرِموُن يُعرَفوَن ِبسيمُهم!

َ اللُه املؤمننَي يف ُمحاَربِة املَشِکیَن !        ۴( تُغَسُل املاَلِبُس قَبَل بدايَِة املُسابَقاِت ! ۳( َخريَّ

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

غِط َعل أنابيِب النِّفِط!        ۲( اُذكُر اِسَم الَكهِف الّذي ُهَو أطَوُل الُكهوِف املائيِّة يف العالَِم ! 1( تُستخِدُم آالٍت لِتَقليِل الضَّ

كوِت خرٌي ِمَن النََّدِم عل الَكالِم!        ۴( يَستَخِرُج اإلنساُن النِّفَط ِمَن باِطِن األرِض و يَنُقلُه بالّناِقالِت ! ۳( النََّدُم َعَل السُّ



ضبط حرکات

35

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

1( جالِس العطّاَر ألِنّه ينَفُعک!         ۲( اِعتِصموا بحبل الله جميعاً وال تََفرَّقوا!

۳( للموظّفنَي و الُعّمِل نشاٌط كثرٌي يف الَعَمِل!        ۴( الناُس يَتَعاِملوَن َعل أحكاِم اإلسالِم! 

عي الصحيح يف قراءة الكلامت:-   

َنِة ! 1( أَمَر رئيُس البالِد املسؤولنِي و نََصَحهم ألداِء الواجباِت !       ۲( اِحتََفَل الناُس بالّنوروِز أَّوَل يوٍم مَن السَّ

۳( شاِهَد الناُس سقوَط األسمِك من السمِء !        ۴( ليسِت األسمُک ُمتََعلَّقًة باملياِه املُجاَورَة !

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية : -   

1( الشاِطيُء بديٌع عنَد غروِب الشمِس!         ۲( اِشتَى الزائُر شيحُة الَجّواِل و وَضَعها يف الَجّواَل !

۳( َوَصَل ُذوالقرنني إىَل قوٍم يَسكنوَن قُرَب َمضيق !        ۴( لَّم استَقرِّت األوضاُع لذي الَقرننَِي َذَهَب نحَو املناطِق الغربيِّة !

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

1( فََشَكر القوُم املَلَِك الّصالِح عل َعَملِه الحسِن !        ۲( و قَد تَُفتُِّش َعنُي الحياِة يف الظلمِت ! 

۳( لُِكلِّ َذنٍَب توبٌة ااّل سوَء الُخلُِق !          ۴(لَُه ذاکرٌة و َسمُعُه یَفوُق َسمُع اإلنساِن َعُش َمرّاٍت!

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

1( طَبََخت ااُلمُّ طعاماً لذيذاً قبَل ساعٍة !        ۲( الّنفُط ُمَحرُّك الحياة و لَُه دوٌر مهمٌّ يف حياِة اإلنساِن !

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

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية : -   

1( ال یَُفتُِّش أحٌد عنُي الحياة يف الظلمِت!        ۲( سافََر َجمٌع ِمن رُفقاِءنا إىل َسفرٍَة علميٍِّة !

۳( اََحبُّ بيوتِكم إىل اللِه بيٌت فيه يتيٌم مكرٍّم!        ۴( تَُحوُِّل األنواُر ظاَلَم البحَر إىل نهاٍر ُمضٍء!

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

1( اللُه ُهو الَّذي َخلَق لَنا كلُّ ما يِف األرَض!        ۲( اللّهمَّ أَنِفعني مِبا َعلَّمتَني!

َفِر؟ ۳( اإلنساُن ُخلَِق َضعيفاً!          ۴( سيُِّد الَقوِم خاِدُمُهم يف السَّ

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

1( النَّظَُر يف ثاَلثٍَة ِعبادٌة !          ۲( املُجرِموُن يُعرَفوَن ِبسيمُهم!

َ اللُه املؤمننَي يف ُمحاَربِة املَشِکیَن !        ۴( تُغَسُل املاَلِبُس قَبَل بدايَِة املُسابَقاِت ! ۳( َخريَّ

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

غِط َعل أنابيِب النِّفِط!        ۲( اُذكُر اِسَم الَكهِف الّذي ُهَو أطَوُل الُكهوِف املائيِّة يف العالَِم ! 1( تُستخِدُم آالٍت لِتَقليِل الضَّ

كوِت خرٌي ِمَن النََّدِم عل الَكالِم!        ۴( يَستَخِرُج اإلنساُن النِّفَط ِمَن باِطِن األرِض و يَنُقلُه بالّناِقالِت ! ۳( النََّدُم َعَل السُّ



عربی جامع کنکور انسانی

36

عي الخطا يف قراءة الكلامت:-   

نواِت األخريِة ُنُّواً ملحوظاً يف السياحِة !         ۲( یَتََحرَُّک رأَس البومِة يف إتّجاٍه واحٍد ال إتَّجاَهنَي ! 1( َشِهَدت إيراُن يف السَّ

ِتِه !  ۳( ِعندما ينَقطُع تَيّاُر الكهرباِء يف الليِل يَغرَُق كلُّ مكاٍن يف الظالِم !       ۴( فَضُل العالِِم َعَل غريِه كفْضِل النبيِّ عل اُمَّ

 

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

1( ِستٌَّة يف أَحَد َعَشَ يُساِوی ِستًَّة و ِستَّیَن !        ۲( اِذَهْب و اِسَتَجْع كِتابََک ِمْن َصدیِقَک !

۳( أربَعُة ُجُنوٍد َواِقفُوَن أماَم بَاِب املُنظَّمِة !        ۴( یَِئَس الُعلَمُء ِمْن َمعرِفِة ِسَّ تِلَك الظَّاِهرِة !

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت:-   

يَن! َنا تِسَعُة طاُّلٍب ُمِجدِّ مَس و الَقمَر ساِجِديَن له !       ۲( تَخرََّج ِمن َصفِّ 1( َرأَی يُوسُف النَّبيُّ )ع( الشَّ

باحيِّ َجميُع الطَّالِباِت ! ۳( َخَرَج َجواٌد ِمَن البَيِت و أرَسَل رِسالٌة إىَل َصديِقه !        ۴( َشَکرَِت املُديرُة يف االِصطفاِف الصَّ

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت: -   

1( َسيَبتَِسُم املُستَقبُل َعَل َمن يَجتهُد!         ۲( النَّاُس نِياٌم، فَإذا َماتُوا اِنتَبَهوا!

الِة !        ۴( نُقوُل لَِربَّنا افِرغ َعلينا َصرباً و ثَبِّت أقداَمنا ! ٌس ِعنَد املُسلمنِي ألداِء الصَّ ٣( املَسجُد َمکاٌن مقدَّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت:-   

1( اإليرانيُّوَن يَحتََفلوَن يف أّوِل َسَنتِهم !         ۲( ال يَبتَِسُم املُستَقبُل َعَل َمْن ال يَجتِهُد !

۳( اُريُد أْن أْسَتَجَع كِتاِب ِمن َصديِقتي !         ۴( نَحُن مسؤولوُن َحتَّى َعن الِبقاع و البَهائِم !

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

ِة اإلسالميِة يف ُصوٍر كثريٍة ! 1( الجاهُل ال يَزَرُع إالّ العدوان فاليحُصُد إالّ الُخساَن !       ۲( يَتََجّل اِتَّحاُد األمَّ

مء!        ۴( َعلينا أن نتَعاِيَش َمَع بعِضنا تعایُشاً سلميّاً !  ۳( الثَّلُج نوٌع ِمن أنواِع نُزُوِل املَاء ِمَن السَّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت:-   

1( يُحاِوُل الُعلمُء َمعرِفَة ِسِّ تلَك الظّاِهرَة الَعجيبِة !       ۲( أ تَعلَُم أنَّ ثاننِِي ِباملِائِة ِمن َموُجوداِت العالِِم َحَشاٌت! 

۳( کَم َمرًّة ِجئَت لِزيارِة بالِدنا يف العاِم املاِض، يا أختي !       ۴( ِعندما يَفِقُد اأَلعصاُر ُسَعتَه تَتَساِقُط األسمُك َعل األرِض !

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

ٍة !       ۲( إنَّ الُقرآَن يَأُمُر املُسلِمنَي أن ال يَُسبُّوا َمعبوداِت املُشِکیَن ! مِء ِبقوَّ 1( قَد َحَدَث إعَصاٌر َشديٌد و َسَحَب األسمَك إىَل السَّ

۳( َعَل كُلِّ النَّاِس أن يَتَعايَُشوا َمَع بَعِضِهم تَعایُشاً ِسلميّاً !       ۴( قَد َخلََق اللُه اإلنساَن ِمن ِذكٍر و اُنثَى لیَتَعارِفُوا! 

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت:-   

نِي أوَُّل َدولٍَة يف الَعالِِم إستَخدَمت الُنقوَد الورَقيِّة ! 1( بَِقيَنا يف الَقريِة َخمَس َعشََة لَيلًَة و ِستََّة َعَش نَهاراً !           ۲( ِبالُد الصِّ

۳( َعلَیَک أن تَستَغَفَر لَِذنِبَک َحتَّى يَرَحَمَك اللُه!        ۴( تَفکُِّر َساعٍة َخرٌي ِمن ِعبادِة َسبِعنِي َسنًة ! 
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عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية: -   

1( إن تُجالِِس الَعطَّاَر نََفعَک، و إن ماَشيتَُه نََفَعَک أيضاً!       ۲( لِساُن الِقطِّ َمملوٌء بُغدٍد تُفِرُز َسائالً ُمطَهِّراً! 

۳( ما قََسَم اللُه لَِعبدِه َشيئاً أفَضَل ِمَن الَعقِل!        ۴( الَحَسُد يأکُُل الَحسنَة كم تَأكُُل النِّاَر الَحطَُب!

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

1( تَستَطيُع البُومُة أن تُديَر َرأَسها ِمائتنَِي و َسبعنَي َدرجًة !       ۲( ال تَجتََمُع َخصلَتاِن يِف املُؤمن، ُهم البُخَل و الِكذُب!

نََب ُعضٌو يِف ِجسِم الَحيواِن لِطَرِد الَحَشاِت!        ۴( َعلَينا َجِميعاً أن نَتَعاِيَش تَعايَشاً ِسلميّاً ! ۳( الذَّ

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

ٍة !        ۲( لَيَس هذا كِتاباً بَل ُهو َدفتُ الذِّكرياِت، أكتُُب فيه ِذكريايت ! 1( لِساُن الِقطِّ ِسالٌح ِطبيٌّ دائٌم َمملوٌء ِبُغدٍد َخاصَّ

عوِب، تَختَلَُف يِف لُغاتِها ! ۳( الِعباَدُة َعشُة أجزاٍء تِسَعٌة ِمنها يِف طَلَِب الَحالِل !        ۴( الِبالُد اإلِسالميَُّة َمجموعًة ِمَن الشُّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت: -   

رُب َعل الطَّاَعِة !       ۲( أنَشَد هذا الّشاِعُر قَصيدًة ِعنَد ُمشاِهَدتِِه ذلك الَقَص!  رُب ِعنَد املُصيبِة و الصَّ 1( ِمن َعالماِت املُؤِمِن هَي الصَّ

۳( األَعصاُر ِريٌح َشديدٌة تَنتََقُل ِمن َمكاٍن إىل َمكاٍن آَخَر!        ۴( أغلَُب الَحيَواناِت َتلُِک لَُغًة تَستَطيُع أن تَتَفاِهَم ِبها َمَع بَعِضها !

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

فِر و الَحَضِ ! 1( َعداَوُة الَعاِقِل َخرٌي ِمن َصداقَِة الَجاِهِل!         ۲( َسيُِّد الَقوِم َخاِدُمُهم يِف السَّ

وِل الَجميلِة و املَشهورَِة يِف العالَِم يَقُصدها َسائحوُن كَثريوَن ! اِث العامليِّ !        ۴( إيراَن ِمَن الدُّ ۳( قَاَمِت اليُونسكو بتَسجيِل هذه املَدينِة يف قَامئِة التُّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية: -   

1( الَحسُد يَأكُل الَحسناِت كم تأكُل الّناَر الَحطَُب !        ۲( تَعلَُم الَحيواناِت كَيَف تستَعِمُل الُعشِب املُناِسُب!

نُب ُعضٌو يف ِجسِم الَحيواِن يُحرِّکُُه لِطَرِد الَحَشاِت ! ۳( لَِساُن الِقطِّ َمملوٌء ِبُغدٍد تُفِرُز َسائالً ُمطهِّراً!        ۴( الذَّ

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

كوِت َخرٌي من النَّدِم َعَل الكالِم !        ۲( قد أنزَل اللُه املاَء ِمَن السمِء و أخَرَج ِبِه الثَّمرات! 1( النََّدُم َعَل السُّ

۳( األسمُك تَعيُش يف الّنهِر و البَحِر و لَها أنواٌع مختلِفٌة !       ۴( َخیَّرَُه اللُّه يِف ُمحاِربِة املُشِکنَي الفاَسديَن أو ِهدايتِهم !

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية !:-   

1( قَد أَنزَِل الُقرآُن يف َشهِر رَمضاَن املُباَرِک!        ۲( خاِطَب اللُه َذا الَقرننِي يف شأِن القوِم الظاملنَي !

ُم الفطوَر ِمن الساعِة الّسابعِة و النِّصف َصباحاً ! عوِب املُختَلِفِة !        ۴( يَُقدَّ ۳( الِبالُد اإلسالميّة َمجموَعٌة ِمَن الشُّ

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

هداُء ! 1( الُقرآُن ُهو الَّذي اُنزَِل يف َشهِر رََمضان!         ۲( الَّذيَن يُقاتِلوَن يف َسبيِل اللِه و يُقتَلوَن ُهم الشُّ

بنا الَحليَب الطَّازَِج ُهناک!        ۴( املُعلِّموَن يَحتِموَن الطُّالب املُجتَِهديَن املُحَتمنَي ! ۳( َساِفرنا إىَل قَريٍة و َشِ
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عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية: -   

1( إن تُجالِِس الَعطَّاَر نََفعَک، و إن ماَشيتَُه نََفَعَک أيضاً!       ۲( لِساُن الِقطِّ َمملوٌء بُغدٍد تُفِرُز َسائالً ُمطَهِّراً! 

۳( ما قََسَم اللُه لَِعبدِه َشيئاً أفَضَل ِمَن الَعقِل!        ۴( الَحَسُد يأکُُل الَحسنَة كم تَأكُُل النِّاَر الَحطَُب!

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

1( تَستَطيُع البُومُة أن تُديَر َرأَسها ِمائتنَِي و َسبعنَي َدرجًة !       ۲( ال تَجتََمُع َخصلَتاِن يِف املُؤمن، ُهم البُخَل و الِكذُب!

نََب ُعضٌو يِف ِجسِم الَحيواِن لِطَرِد الَحَشاِت!        ۴( َعلَينا َجِميعاً أن نَتَعاِيَش تَعايَشاً ِسلميّاً ! ۳( الذَّ

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

ٍة !        ۲( لَيَس هذا كِتاباً بَل ُهو َدفتُ الذِّكرياِت، أكتُُب فيه ِذكريايت ! 1( لِساُن الِقطِّ ِسالٌح ِطبيٌّ دائٌم َمملوٌء ِبُغدٍد َخاصَّ

عوِب، تَختَلَُف يِف لُغاتِها ! ۳( الِعباَدُة َعشُة أجزاٍء تِسَعٌة ِمنها يِف طَلَِب الَحالِل !        ۴( الِبالُد اإلِسالميَُّة َمجموعًة ِمَن الشُّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت: -   

رُب َعل الطَّاَعِة !       ۲( أنَشَد هذا الّشاِعُر قَصيدًة ِعنَد ُمشاِهَدتِِه ذلك الَقَص!  رُب ِعنَد املُصيبِة و الصَّ 1( ِمن َعالماِت املُؤِمِن هَي الصَّ

۳( األَعصاُر ِريٌح َشديدٌة تَنتََقُل ِمن َمكاٍن إىل َمكاٍن آَخَر!        ۴( أغلَُب الَحيَواناِت َتلُِک لَُغًة تَستَطيُع أن تَتَفاِهَم ِبها َمَع بَعِضها !

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

فِر و الَحَضِ ! 1( َعداَوُة الَعاِقِل َخرٌي ِمن َصداقَِة الَجاِهِل!         ۲( َسيُِّد الَقوِم َخاِدُمُهم يِف السَّ

وِل الَجميلِة و املَشهورَِة يِف العالَِم يَقُصدها َسائحوُن كَثريوَن ! اِث العامليِّ !        ۴( إيراَن ِمَن الدُّ ۳( قَاَمِت اليُونسكو بتَسجيِل هذه املَدينِة يف قَامئِة التُّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية: -   

1( الَحسُد يَأكُل الَحسناِت كم تأكُل الّناَر الَحطَُب !        ۲( تَعلَُم الَحيواناِت كَيَف تستَعِمُل الُعشِب املُناِسُب!

نُب ُعضٌو يف ِجسِم الَحيواِن يُحرِّکُُه لِطَرِد الَحَشاِت ! ۳( لَِساُن الِقطِّ َمملوٌء ِبُغدٍد تُفِرُز َسائالً ُمطهِّراً!        ۴( الذَّ

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

كوِت َخرٌي من النَّدِم َعَل الكالِم !        ۲( قد أنزَل اللُه املاَء ِمَن السمِء و أخَرَج ِبِه الثَّمرات! 1( النََّدُم َعَل السُّ

۳( األسمُك تَعيُش يف الّنهِر و البَحِر و لَها أنواٌع مختلِفٌة !       ۴( َخیَّرَُه اللُّه يِف ُمحاِربِة املُشِکنَي الفاَسديَن أو ِهدايتِهم !

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية !:-   

1( قَد أَنزَِل الُقرآُن يف َشهِر رَمضاَن املُباَرِک!        ۲( خاِطَب اللُه َذا الَقرننِي يف شأِن القوِم الظاملنَي !

ُم الفطوَر ِمن الساعِة الّسابعِة و النِّصف َصباحاً ! عوِب املُختَلِفِة !        ۴( يَُقدَّ ۳( الِبالُد اإلسالميّة َمجموَعٌة ِمَن الشُّ

عّي الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

هداُء ! 1( الُقرآُن ُهو الَّذي اُنزَِل يف َشهِر رََمضان!         ۲( الَّذيَن يُقاتِلوَن يف َسبيِل اللِه و يُقتَلوَن ُهم الشُّ

بنا الَحليَب الطَّازَِج ُهناک!        ۴( املُعلِّموَن يَحتِموَن الطُّالب املُجتَِهديَن املُحَتمنَي ! ۳( َساِفرنا إىَل قَريٍة و َشِ
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عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارات التالية:-   

مِس ُمستَِعرًة، َو َحرارٌة ُمنتَِشٍة فيها ! 1( َسلَّمُت َعَل َواحدٍة و ِعشيٍن ِمن طالباِت َمدرَِسِتنا!         ۲( َجذَوُة الشَّ

۳( إنَُّهم لَِبثُوا يف الَكهِف ِمائَة َعاٌم و لَم يَشُعروا!        ۴( طُِبَخ لََنا لَيلَة أمٍس طَعاٌم لذيذٌة يف املَطبَخ !

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت من العبارات التالية :-   

1( ُحسُن األدِب يَسُتُ قُبَح النََّسِب!         ۲( إنََّک َمن تُدِخِل النَّاَر فََقد أخَزيتَها!

لفنِي َعَش َمرَّاٍت ! اَدسِة حتّى الثّاَمنِة، و لَم يَحُض!      ۴( َسمُع اإلنساِن يَُفوُق َسمَع الدُّ اعِة السَّ ۳( اِنتظَرُت َصديقي ِمَن السَّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت من العبارت التالية :-   

1( أََمَر اللَه ذا الَقرننَِي مِبُحاِربِة الَفاِسديَن !        ۲( کُلُّ َمن يَتَعلََّم الِعلَم فَيُصِبُح ُمتخرَّجاً !

۳( إّن اللَه أرسَل رَسولَه، فاللُه ُمرَسٌل و الرَّسوُل ُمرَسٌل !       ۴( َعَصَفت ِرياٌح َشديدٌة و َحَدَث تَيّاٌر َشديٌد يِف ماِء املُحيِط!

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

لفنُي ِمن الَحيواناِت الّتي تُرَضُع ِصغارَها!  1( َمن َجرََّب املُجرََّب ّحلَّْت ِبِه النَّداّمُة!         ۲( الدُّ

ياضِة قَبَل بدايِة املُسابَقاِت !        ۴( کاتَُم الِعلِم يَلعُنُه كُلَّ َشٍء َحتَّى الُحوت يف البِحر ! ۳( تُغَسُل مالِبُس الرِّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت:-   

هُر يَوماٌن، يَوٌم لَِك ويوٌم َعلیَک!         ۲( إنُّه َحيواٌن ذيَكٌّ يُحبُّ ُمساَعَدَة اإلنساِن ؟ 1( الدَّ

حِن ! اِل و ِبطاقة الشَّ يحُة اَلُجوَّ ۳( أعطني ِبطاقًة مببلغ َخمسًة وعشيٍن رياالً!        ۴( تَشَتي الزَّائرُة َشِ

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

ًة تَستَِطيُع أْن تَتَفاَهَم ِبها َمَع بَعِضها !      ۲( ِعنَد َما يَفِقُد اإلْعصاُر ُسَعتَُه تَتَساقَُط األسمُك عل األرِض! 1( أغلَُب الَحيَواناِت َتِلُک لُّغًة عامَّ

باحىِّ َجميَع الطَّالباِت !       ۴( إّن لِساَن الِقطِّ َمملوٌء ِبُغدٍد تُفِرُز َسائالً ُمطهَّراً ! ۳( َشَکرِت املُديرُة يف اإِلْصطفاِف الصَّ

عّي الصحيح يف قراءة الكلامت:-   

َنواِت األخريِة ُنُّواً َملحوظاً يف الّسيَاحِة ! 1( َمرقَُد اِبِن ِسينا العالَِم املَشهوِر يف الَعالِِم هو يِف إيران!        ۲( َشِهَدت إيراُن يف السَّ

۳( قَد أنَشَد شاِعراُن کَبیراُن قَصيدتنَِي رائعتنَِي ِعنَد ُمشاَهدِة اإليواِن !      ۴( ُهو طَائٌر يَسُكَن يف األماکِِن املَتوكَة يَناُم يف النَّهاِر و يَخُرُج يف اللَّيِل !

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

1( األطفاُل يَلعبوَن بالُكرِة عل شاِطئ البَحِر!        ۲( يف يَوِم الِقيامِة يَنظُُر اإلنساُن ما قَدمَّت يَداُه !

لوا کَالَم الله وال يَستَطيعون ! ُد الَقريَب !        ۴( يُريد املُشكوَن أّن يُبدِّ اُب ال يَُقرَُّب َعلينا البَعيَد و يُبعَّ ۳( الَكذَّ

عّین الخطأ يف قراءة الكلامت:-   

1( هؤالِء الطَّالباُت لَم يَنَجحَن يف االمِتحانات النهائيَِّة !       ۲( َهل تَعلَُم أیُّ َحديٍث كُِتَب َعَل ذلك القرِب!

: ال تَجلُس ُهناَك، بَل اِجلِس ُهنا! فِّ غريِ !        ۴( قلُت لِزَمييل يِف الصِّ ۳( سافَرُت إىل قَريٍة َشاهدُت ُصورَتَها يف الصِّ
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: فستاُن )صحیح: فستاٌن، دلیلی برای حذف تنوین نیست( – مختلفة )صحیح: مختلِفة، اسم فاعل عین الفعل مکسور دارد(.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )فارسیّة، فارسّی- یَناَسب- العدوَّان، الَخَسان( غلط هستند.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )جالَّسة- یُسافََر- التجلَس( غلط هستند.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ُمطار )صحیح: َمطار به معنای فرودگاه (طبق ضبط و قرآئت کتاب حرف اول آن مفتوح است.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: غرفًة )صحیح: غرٍف، معدود عدد سه تا ده، جمع و مجرور است.(و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )أوجَد، أمثاُل، َمژَِة( غلط هستند.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ِستوِن، ثالثیِن )صحیح: ستَوَن، ثالثیَن( طبق آن چه در کتاب به کار رفته است نون در عقود جمع مذکر سامل همیشه مفتوح است. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )تنهَمر، یرَسِل، اثنین( غلط هستند.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: أفضَل )صحیح: أفضّل، مبتدأ و مرفوع( و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )الناَس، سورٌة، أراَذل ... األفاَضل( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:التوبُة )صحیح: التوبَة، مفعول به و منصوب(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )هاتیَن-االستهزاُء، الَحَجرات- محاِولة( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: أوُسط )اسم تفضیل است بر وزن »أفعل«.( صحیح: أوَسط و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )مصاِدقة، املدرِسة، االَخوان- ِمن( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تزرُع )صحیح: تزرْع( فعل شط و مجزوم – تحصُد )صحیح: تحُصْد( جواب شط و مجزوم و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به گزینه های دیگر گزینه ۴ صحیح است.و    (ال

پاسخنامه تشریحی

ضبط حرکات
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: لوناٌن )خطاست و صحیح آن »لونَاِن« می باشد؛ چون اسمن مثنی نون آن پوسته مکسور است(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )إلهیِن، اثنیَن- سبعوَن توماٍن- املؤمنوُن( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الهیَن اثنیَن )صحیح: اِلهیِن، اثنیِن( نون درمثنی پیوسته مکسور است.و    (ال

یُف( غلط هستند.و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )املؤمنیِن- فاَعَل- الِخرِّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )أیاماً- تواُضُع-العالِِم( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تُجالَس )صحیح: تُجالَِس، مضارع از باب مفاعلة(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )اِنتِبهوا- الیبتَسم- مشاِهدة( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: نخترَب )صحیح: نخترِب، مضارع علی وزن نفتِعل(  - طول )صحیح: طوِل، مجرور به حرف الجر(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )سبعوُن... ثالثیِن- اإلنساُن، ِذکِر- کَِمثِْل، نَفُع( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: شدیدٍة )صحیح: شدیدٌة، نعت و مرفوع بالتبعیّة للمنعوت »ریاح«( تنتَقل )صحیح: تنِقل، مضارع از باب افتعال(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )الصالِح- النحاَس- الکریهة( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ظالَم )صحیح: ظالُم، فاعل( – املضیئًة )صحیح: ظالُم، فاعل( – املضیئَة )صحیح: املضیئِة، صفت برای »األسمِک«(و    (ال

- املحسَن-املفیدِة( غلط هستند.و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )مهمٍّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه املخلوقاَت« نائب فاعل است و اعراب رفع دارد، صحیح: املخلوقاَت و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )َزّوار، الحراَم- الصالحیِن- شاَء( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تسعٌة )صحیح: تسعًة، مفعول برای »اشتی«( – نعجٍة )صحیح: نعجًة، معدود برای »تسعین« و منصوب(.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )یَُفرُِّق- عالٌَم-املُسلمیِن( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: درعبارت موردنظر »حاِوَل« ←حاَوَل بر وزن فاَعَل فعل ماضی از باب ُمفاَعلة می باشد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در عبارت مذکور »یتعاِملون« شکل نادرستی از فعل است و شکل صحیح آن »یتَعاَملوَن« از باب تفُعل می باشد، عین الفعل و    (ال

مضارع در باب تفاعل مفتوح است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )املسؤولیِن- شاِهَد- املجاَورَة( غلط هستند.و    (ال

ضبط حرکات
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: در عبارت مورد نظر »شیحُة← شیحَة« زیرا مفعول به و منصوب است و نیز »الّجواِل« زیرا مجرور به حرف جر است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )الّصالِح- َذنَب- سمُع( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در عبارت مذکور فعل »الِحظ« فعل ماضی باب مفاَعلة است و لذا عین الفعل آن مفتوح است بنابراین شکل صحیح آن و    (ال

»الَحظ« بر وزن »فاَعَل« می باشد.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )عیُن- ُمکرٍّم- البحَر( غلط هستند.و    (ال

، مفعول به و منصوب( – األرَض )صحیح: األرِض مجرور بحرف جر(و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: کلُّ )صحیح: کلَّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: املُجرِموُن )صحیح: املجرموَن، نون در جمع سامل همیشه مفتوح است(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تُستخِدم)صحیح: تُستخَدم، مبنی للمجهول( – آالِت )صحیح: آالٌت نائب فاعل و مرفوع(.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: رأَس )صحیح: رأُس، فاعل و مرفوع( – اتّجاهیَن )صحیح: اتّجاهیِن، مثنی(ک.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: استَجع )صحیح: استجعِ( عین الفعل در امر باب استفعال مکسور است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )ساجدیَن- رسالٌة- جمیُع( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: املسلمیِن )صحیح: املسلمیَن، نون در جمع سامل مذکر مفتوح است(.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )یحتَفلون- أستَجع- مسؤولوُن( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: نتعاِیش )صحیح: نتعایَش( عین الفعل در مضارع باب تفاعل، مفتوح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )ثانیِن، العاِم- جئَت- ا ألعصار، تتساِقط( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ِذکر )صحیح: ذَکَر( – لیتعارِفوا )صحیح: لیتعارَفوا( عین الفعل مضارع در باب تفاعل همیشه مفتوح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )العالِم، الورقیِّة- تستغَفر- تفکَّر( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:: الناَر )صحیح: الناُر، فاعل و مرفوع( – الحطُب )صحیح: الحطَب، مفعول به و منصوب( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )تجتَمع، البخَل- الَذنَب، الحیوان- نتعاِیش، تعایَشاً( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مجموعة)صحیح: مجموعٌة، خرب و مرفوع(- تختلَف )صحیح: تختلِف( مضارع در باب افتعال مکسورالعین است. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )مشاِهدة- أعصار، تنتَقل- تتفاِهم( غلط هستند.و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: إیراَن )صحیح: إیراُن( مبتدا- سائحوُن )صحیح: سائحوَن( نون در الجمع السامل للمذکر مفتوح دامئاً.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )الَناَر، الحطُب- الحیواناِت، العشِب- الذنّب، الَحیوان( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مجاِربة )صحیح: محاَربة( مصدر باب »مفاعلة« در عربی )برخالف فارسی( مفتوح العین است. – الفاَسدین )صحیح: الفاِسدین( و    (ال

اسم فاعل، مکسور العین است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )أنزَِل- خاِطب- الفطوَر( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ساِفرنا )صحیح: سافَرنا، بر وزن فاَعل( – الطّازِج )صحیح: الطّازَج( صفت تابع موصوف و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )عشیِن، مدرستنا- ُمستعرًة، ُمنتَشٍة-عاٌم( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الساِدسة ... ا لثاَمنة )صحیح: الساِدسة ...الثاِمنة( اعداد ترتیبی بر وزن »فاِعل- فاِعلة« می باشند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )اللَّه، محاِربة- یتََعلََّم، متخرَّجاً- مرَسل، مرِسل( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کاتَم )صحیح: کاتِم( عین الفعل در اسم »فاعل« مکسور است. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )یوماٌن، لَِک- خمسًة، عشیِن- شیحُة، الُجّوال( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تفرَز )صحیح: تفرُز( فعل مضارع مرفوع است- مطهَّر )صحیح: مطهِّر( به معنی »پاک کننده« اسم فاعل اسن نه اسم مفعول.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )العالَم- شاعراُن کبیراُن- یسکَن، املتوکَة( غلط هستند.و    (ال

د( مبنّی للمعلوم و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: یقرَّب )صحیح: یقرِّب( مبنی للمعلوم- )یبعِّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: التجلُس )مفهوم عبارت می رساند که »ال« برای نهی است نه نفی )صحیح: التجلْس(.و    (ال

43

ور
نک

 ک
ع

ام
ج

ی 
رب

ع

   بخش اول

 تحلیل صرفی اسم )1 سوال در بخش عمومی(                                      

تعریف اسم: کلمه ای که به تنهایی معنای مستقل دارد و برای نام گذاری انسان، حیوان، اشیاء و ... استفاده می شود. 
»مثال: الناس، طالٌب، فاطمة و ...«

نشانه های اسم: 
هر کلمه ای که یکی از ویژگی های زیر را داشته باشد، اسم محسوب می شود: 

 1. داشتن »ال«: هر کلمه که »ال« دارد، 100% اسم است. 

 2. داشتن »تنوین« )ـًـٍـٌـ(: هر کلمه که »تنوین« دارد، 100% اسم است. 

 3. داشتن »تاء گرد« )ة(: اگر آخر کلمه ای »ة« باشد، آن کلمه اسم است. 

 4. داشتن عالمت »ات«: اگر آخر کلمه ای »ات« باشد، آن کلمه اسم است. 

 5. مجرور به حرف جر: اگر کلمه پس از حرف جر بیاید، حتمًا اسم است »حرف جر + مجرور به حرف جر«.

 6. کلمه پس از »یا، أّیها، أّیتها«: اگر کلمه ای پس از »یا، أّیها، أّیتها« بیاید، حتمًا اسم است. 

 7. »سه حرفی ساکن الوسط«: هر کلمه ای که سه حرفی باشد و حرف وسطش یا دومش )عین الفعل( ساکن باشد، آن کلمه اسم است. 

 8. »مضاف« یا »مضاف الیه«: در ترکیب اضافی »مضاف و مضاف الیه« هر دو حتمًا اسم می باشند. 

سبوع، سنًة و...(
ُ
 9. قیدهای مکان یا زمان: )قبل، بعد، جنب، فوق، عند، حیَن، حول، لیل، صباح، یوم، نهار، عشاء، أمس، أ

10. »اعداد اصلی« و »اعداد ترتیبی« اسم می باشند. 

 11. »ضمیرها« همگی )متصل و منفصل( اسم محسوب می شوند. 

 12. »اسم های اشاره« اسم می باشند. )هذا، هذان، هذین، هؤالء، هذه، هاتان، هاَتین، ذلک، تلک، اولئک، هنا، هناک(

 13. تمام »کلمات پرسشی« اسم می باشند )به جز »أ، هل«(.

             تحلیل صرفی اسم 
تحلیل صرفی               
            تحلیل صرفی فعل

             تجزیه )التحلیل الصرفّی( )جداسازی بخش ها از یکدیگر( 
تقسیم بندی گزینه ها        

       ترکیب )المحّل اإلعرابّی(

درسنامه

التحلیل الصرفّی و االعراب
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موارد تحلیل صرفی اسم      

مؤنث              مثنی   
2. تعداد اسم        مذکر 1. جنسیت     
مذکر              جمع    

3. معرفه و نکره 

4. اسم هایی که ریشه فعلی دارند. )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضیل، اسم مکان( 

5. معرب و مبنی )تخصصی انسانی( 
 

1. جنس اسم »مونث، مذکر«
کر 

ّ
اسم از نظر جنس به دو دسته تقسیم می شود: الف( مؤنث    ب( مذ

الف( اسم مونث: اسمی است که بر انسان، حیوان یا اشیائی داللت دارد که در آخرش یکی از سه نشانه ی )ة، ی، ا، اء( )ی، ا، اء( زمانی عالمت مونث 
بودن هستند که بعد از 3 حرف اصلی مذکر شوند. مانند: الفاطمة، المدرسة، الّصغری، الدنیا، الصحراء، البیضاء ....

نکته: برخی از اسم ها بدون این که یکی از نشانه های فوق را داشته باشند، مؤنث محسوب می شوند، که عبارتند از: 

 1. اسم های شهر و کشور: »ایران، طهران و....«

 2. اعضای زوج بدن: »ید، عین و ...«

خت، بنت و ...«
ُ
ّم، أ

ُ
 3. عناوین مخصوص بانوان: »أ

 4. برخی از اسم های خاص )که سماعی می باشند(: »نار )آتش(، دار )خانه(، روح )روح، جان(، ریح )باد(، شمس )خورشید(، أرض )زمین(، حرب 
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نکات و دام های آموزشی
 1. برای تشخیص مذکر یا مؤنث بودن یک کلمه باید به شکل مفرد آن توجه کنیم.
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َ
َطل
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ُ

غ
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َ
ا
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اسم از نظر عدد 
             مفرد 
            مثنی 

            جمع      سالم 
            مکسر

1. در حالت مرفوعی )فاعلی، مبتدایی و خبری(: »ِان«: جاء المعلمان عالمت اسم مثنی 
2. در حالت منصوبی )مفعولی و مجروری( »یِن«   رأیُت المسلَمیِن   

                   َسّلمُت علی الطالَبیِن

     در حالت مرفوعی: »وَن«  جاء المسلموَن
مذکر

  
       در حالت منصوبی ومجروری »یَن«  رأیت المعلمیَن

مت علی المعلمیَن                       َسلَّ
عالمت جمع سالم

مونث    »ات«   المعّلماُت َذَهبَن    

 جمع مکسر  
در این نوع جمع، صورت مفرد کلمه تغییر می کند، این نوع جمع با توجه به شکل مفرد خود بر اوزان خاصی می آید. 

مثال: عالم←علماء / مدرسة←مدارس / مصباح←مصابیح

تعریف اسم معرب: اسمی است که آخرش حرکت دارد و این حرکت می تواند تغییر کند.  معرب    
1. اکثر اسم ها معرب می باشند.  نکات              

2. هر اسمی که »ال« )زائد( یا »تنوین« دارد، معرب است.      
3. اسم های »مثنی« و »جمع مذّکر سالم« همیشه معرب می باشند.  اعراب اسم   

اسمی است که آخرش حرکت دارد ولی حرکت آخرش تغییر نمی کند. تعریف اسم مبنی:  مبنی     
1. ضمیر اسم های مبنی عبارتند از:       

2. اسم اشاره )به جز مثنی ها(        
3. اسم موصول )به جز مثنی ها(        

4. اسم استفهام »َمن، ما، أین، متی، کیف و ...«       
5. اسم شرط »َمن، ما، إذا و ...«       
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 نکات و دام های آموزشی

1. موارد زیر را با اسم مثنی اشتباه نگیرید:
 الف( صفت بر وزن فعالن 

مثال: َغصبان، َعطشان، َفرحان، َجوعان و ... 

 ب( مصادری که انتهای آن ها »ان« است. 
مثال: ُفقدان، َطیران، َدَوران، ُغفران، ُعنوان و ...

 ج( جمع های مکسری که پایان آنها دان« و یا »ین« است. 
مثال: ُفرسان )فاِرس(، اغصان )ُغصن(، َالوان )ُلون(، شیخان )شیخ(، ادیان )دین(، جدران )جدار(، شیاطین )شیطان(، مساکین )مسکین(، موازین )میزان( 

2. بعضی کلمات را با جمع مؤنث سالم اشتباه نکنید. 

الف( جمع های مکسر←ابیات، اوقات، اصوات، اموات 
راه تشخیص »ات« را از اسماء فوق حذف کنید و بعد به آن »8« اضافه کنید. اگر معنی داشت، جمع مؤنث سالم است و اگر معنی نداشت، جمع مکسر. 

معلمات←معلم←معلمة )درست( جمع مؤنث است.  مثال: اوقات←اوق←اوقة )نادرست(←جمع مکسر است.  

ب( مصادری مانند: مکافاة، مجازاة، مناجاة، مراعاة و...

اسم هایی که ریشه فعلی دارند:
1. اسم فاعل 

1. ثالثی ُمجّرد←بر وزن »فاعل« می آید. مثال: طالب، عامل، ناظم، شاکر و ...
ر، ُمستکِبر و ... م، مکبِّ 2. ثالثی مزید←»ُم« به جای حرف مضارع و مکسور نمودن »عین الفعل« ُمَعلِّ

2. اسم مفعول 
1. ثالثی ُمجرد←بر وزن »مفعول« می آید. مثال: مطلوب، معروف، مجبور، منثور و ...

ن، ُمحتَرم و ... ص، ُمسَتَعمل، ُمَعیَّ 2. ثالثی مزید←»ُم« به جای حرف مضارع و مفتوح نمودن »عین الفعل«      مثال: ُمَشخَّ

3. اسم مبالغه بر اوزان زیر می آید: 
1. َفّعال←عاّلم، قّهار 

2. َفّعالة←عالَمة، قّتالة 

4. اسم تفضیل بر دو وزن زیر می آید:
1. َافعل )مذکر(←احسن، اعلم 

2. ُفعلی )موّنث(←حسنی، ُکبری
نکته: اسم هایی مانند : »أعلی، ُعلیا«، »أدنی، ُدنیا«، »أخفی«، »أقوی« و هم چنین اسم هایی مانند »أقّل«، »أحّب«، »أشّد«، »أحّل« و ... 

اسم تفضیل هستند. 

5. اسم زمان و مکان بر سه وزن زیر می آیند:
1. َمفَعل←مکتب، مطبخ 
2. َمفِعل←َمسِجد، منزل 
3. َمفَعَلة←َمدَرَسة، َمنَظَرة
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                   مرفوع: »ضّمه: ـُـــٌـ«
1. اسم مفرد             منصوب: »فتحه ـَـــًـ«   
                   مجرور: »کسره: ـِـــٍـ«

 
                   مرفوع: »الف« )اِن(
2- اسم مثنی           منصوب: »ی« )یِن(   

                   مجرور: »ی« )یِن(
اسم معرب

                  مرفوع: »واو« )وَن(

3- اسم جمع مذّکر سالم         منصوب: »ی« )یَن(   
                    مجرور: »ی« )یَن(

  
                    مرفوع: »ضّمه: ـُـــٌـ«

4- اسم جمع مونث سالم        منصوب: »فتحه:ـَـــًـ«   
                    مجرور: »کسره: ـِـــٍـ«

     دوپینگ های خفن در زمینه اسم هایی که ریشه فعلی دارند 

  نکته ی بترکون »ُمـ«: هر اسمی که در زبان عربی با »ُمـ« آغاز شود؛ اسم فاعل است یا اسم مفعول. که اگر صدای عین الفعل اسم »مُـ« 
دار، »ِــ یا ایی« باشد اسم فاعل و اگر صدای عین الفعل اسم ُم دار »َــ یا آ« باشد اسم مفعول خواهد بود، البته بدانید نکته ی بترکون »ُمـ« یک استثنای مهم 

دارد، آن هم وزن مفاعلة است، یعنی اسم های بر وزن مفاعلة، تنها اسم های »ُمـ« داری هستند که اسم فاعل یا اسم مفعول محسوب نمی شوند، زیرا مفاعلة 
وزن مصدر است.

مثال: محسن، مستقیم، معین )مشتق اسم فاعل هستند.( محترم، مقدم، مقام )مشتق اسم مفعول هستند.( به مجالة مکاتبة- مکاشفة - مسافرة و .... 
)همگی بر وزن مفاعلة و مصدر هستند.( 

تمرین1: »ُمتوّکلین« از چه مصدری ساخته شده است؟ 
ل ل ← )مصدر ( َتَوکُّ َل ←)باب( َتَفعَّ ل← )بر وزن(← َیَتفَّ ل←)حذف م جایگزین کردن ی( یتوکَّ پاسخ : ُمتوکّلین←مفرد: متَوکِّ

الت از چه مصدری ساخته شده است؟ تمرین 2: ُمَتَوکُّ
ل ل ←)مصدر( َتَوکُّ َل ←)باب(   َتَفعَّ ل ←) بر وزن( ← َیَتفَّ ل ←)حذف م جایگزین کردن ی( یتوکُّ پاسخ : ُمَتوکاّلت ← )مفرد ( متَوکِّ

2. وزنهای کمکی اسم فاعل: اگر بخواهیم از فعلهای مضاعف )فعل هایی که حرف دوم و سوم اصلی آنها یکی باشد، مانند: قلل، خصص، عمم 
« می آوریم و اگر بخواهیم از فعل هایی که الم الفعل )حرف آخر اصلی( آنها حرف »ی« است، مانند: 

ّ
و ...( اسم فاعل بسازیم، آن را بر وزن »فال

« و »فاعی« دو وزن کمکی اسم فاعل محسوب می شوند.
ّ

َضی، َهَدی، َرَضی( اسم فاعل بیاوریم، آن را بر وزن »فاعی« می آوریم، بنابراین »فال
َ
)سعی، ق

 مثال وزن فال: خاّص، عاّم، ضاّل، شاّب ... 
وزن فاعي: هادي، ساعي، قاضي، راضی ...

3. بررسی شغل ها و ابزار آالت و وسایل: گاهی وزن فقال و فقالة بر شغل و گاهی بر ابزار و وسایل داللت می کنند، بدانید وزن فّعال و فّعالة 
اگر بر شغل یا ابزارآالت داللت کنند، مشتق اسم مبالغه محسوب می شوند. 

مثال: خّباز )نانوا(، حّداد )آهنگر(، فّتاحة )دربازکن(، نّظارة )عینک(، سّیارة )خودرو( اسم های نام برده مشتق اسم مبالغه محسوب می شوند.

4. اسم های »خیر و شّر«، اگر به معنی »خوب تر، خوب ترین/ بدتر، بدترین« یعنی به صورت صفت برتر یا صفت عالی در فارسی ترجمه شوند. آنها 
را اسم تفضیل در نظر می گیریم اما اگر به معنی »خوبی/ بدی« ترجمه شوند مصدرند.
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ُکر ساعٍة خیر من عبادة سبعین سنة: ساعتی اندیشیدن بهتر از عبادت هفتاد سال است. 
َّ

مثال:  َتف
اسم تفضیل ،صفت برتر  

 َیَره: هر کس مثقال ذرهــای خوبی انجام دهد، )پاداش( آن را می بیند. 
ً
 ذرٍة خیرا

َ
مثــال: َمــن َیعَمل مثقال

             جامد

 5. رنگها در زبان عربی بر وزن های زیر می آیند: 
أبیض  أسود  أخضر  مثال:  أفعل )مذکر(  - أحمر 

سفید سیاه     سبز                            قرمز 
بیضاء  سوداء   خضراء              فعالء )مؤنث( - حمراء 

سفید سیاه  سبز                                            قرمز 

این وزنها شباهت بسیار زیادی با وزن های اسم تفضیل دارند؛ اما بدانید: رنگها برخالف شباهت وزنی با اسم تفضیل، به هیچ عنوان اسم تفضیل محسوب نمی شوند.
عالء )مؤنث( می آیند و اسم تفضیل محسوب نمی شوند.

َ
دوپینگ: عالوه بر رنگ، بیماری ها و عیب ها نیز بر وزن های أفعل )مذکر( و ف

نادان أحمق )مذکر( أغمی )مذکر(  مثال: کور )نابینا( 
عیب حمقاء )مونث( عمیا )مونث(              بیماری 

6. اسم های تفضیل در حالت جمع غالبأ بر وزن آفاعل می آیند. 
مثال: أکابر ← )مفرد (←أکبر / أفاضل← )مفرد (← أفضل / َاراذل ← )مفرد (← أزل

           جمع

7. برخی از اسم ها با جابه جا شدن صدای عین الفعلشان کامال تغییر می کنند و نوعیت آن ها متفاوت است. از مهم ترین این 
اسم ها می توان به »آخر و آخر« اشاره کرد: 

َخَر(← اسم فاعل )معنی: پایان، انتها( 
َ
آِخر )بر وزن فاعل )از ریشه أ

آَخر )بر وزن أفعل )از ریشة أَخَر( ← )آأخر و أَخر( - اسم تفضیل )معنی: دیگر( 

8. نکته بترکون »َمـ«: عالوه بر وزن های َمفَعل، َمفِعل، َمفَعلة )مخصوص اسم مکان( بدانید هر اسمی که با »َمـ« آغاز شود و از 
نظر معنی، بر مکان داللت کند، اسم مکان می باشد حتی اگر بر وزن های نام برده نباشد.

َمدار،   َمطار  کلماتی مثل   َمزار،     َمکان،      
فرودگاه                    زیارتگاه      جای و مکان        جریان )محل دور زدن( 

هیچ کدام به ظاهر بر وزن های باال نیستند اما چون با »َمـ« آغاز می شوند و معنی مکان/ زمان می دهند همگی اسم مکان خواهند بود. 

  حواست هست که !   داشتن هر دو شرط 1( اسم با »َمـ« شروع شود و 2( معنی مکان دهد، در نکته طالیی »َمـ« الزامی است و 

اگر اسمی فقط با »م« شروع شود ولی معنای مکان یا زمان ندهد )مثل َملَبس( یا این که فقط معنای مکان بدهد و با »َمـ« آغاز نشده 
باشد )مثل: لیل، نهار، یوم، بیت ...( دیگر مکان نیست.

 بر وزن »مفاعل« می آیند. 
ً
9. جمع اسم مکان غالبا

مثال: مدارس )جمع مدرسة(، مالعب )جمع ملعب(، مطاعم )جمع مطعم(، منازل )جمع منزل(

التحلیل الصرفّی و االعراب

49

           تعریف اسم معرفه: اسمی است »شناخته شده« و »مشخص«  
اسم معرفه       انواع معرفه        1. معرفه به »ال« )االسم(: اسمی است که »ال« داشته باشد.  

م«:   اسمی است که از آن »فقط یک مورد« باشد.  
َ
تعریف معرفه به »َعل م« 

َ
                      2.  معرفه »َعل

م«:    1. اسم شخصاسم
َ
موارد معرفه به »َعل       

               2. اسم شهر و کشور 
               3. اسم شیء، حیوان یا مکان خاص 

اسم نکره         هر اسمی که معرفه نباشد، نکره است و معمواًل عالمت آن تنوین ـًـٍـٌـ است.  
 

   بخش دوم

1( موارد تحلیل صرفی فعل 
تعریف فعل: کلمه ای که به تنهایی معنای مستقلی دارد و به انجام دادن کاری یا روی دادن حالتی در یکی از زمان های سه گانه »گذشته، حال، آینده«داللت دارد.

 
 موارد تحلیل صرفی فعل 

                  ماضی
1- نوع فعل مضارع    مضارع              

                  امر

2( صیغه فعل )شخص فعل( 
3( ثالثی مجرد، ثالثی مزید

4( الزم، متعددی
5( مبنی للمعلوم، مبنی للمجهول

6( معرب و مبنی )تخصصی انسانی(

 زمان های درس عربی 

فعل نهیفعل امرفعل مضارعفعل ماضیصیغهضمایر
َهَبمفرد مذکر غایب )للغایب(ُهَو

َ
َیذَهُبذ

َهَبمفرد مذکر غایب )للغایب(ُهَو
َ
--َیذَهُبذ

 مثنی مذکر غایب )للغائبین( ُهما
َ
َهبا

َ
--َیذَهباِنذ

َهبواجمع مذکر غایب )للغائبین(ُهم
َ
--َیذَهبوَنذ

َهَبتمفرد مونث غایب )للغائبه(ِهَی
َ
--َتذَهُبذ

َهَبَتامثنی مونث غایب )للغائبتین(ُهما
َ
--َتذَهباِنذ

َهبَنجمع مونث غایب )للغائبات(ُهنَّ
َ
--َیذَهبَنذ

َهبَتمفرد مذکر مخاطب )للمخاطب(أنَت
َ
ال َتذَهبإذَهبَتذَهُبذ

َهبُتمامثنی مذکر مخاطب )للمخاطبین(أنُتما
َ
ال َتذَهَباإذَهَباَتذَهباِنذ

َهبُتمجمع مذکر مخاطب )للمخاطبین(أنُتم
َ
ال َتذَهُبواإذَهُبواَتذَهبوَنذ

َهبِتمفرد مونث مخاطب )للمخاطبه( أنِت
َ
ال َتذَهبیإذَهبیَتذَهبیَنذ

َهبُتمامثنی مونث مخاطب )للمخاطبتین(أنتما
َ
إذَهباَتذهباِنذ

َ
ال َتذَهبا

َهبُتنَّجمع مونث مخاطب )للمخاطبات(أنُتنَّ
َ
الَتذُهبَنإذَهبَنَتذَهبَنذ

َهبُتمتکلم وحده )للمتکلم وحده(أنا
َ
--أذَهُبذ

َهبَنامتکلم مع الغیر )للمتکلم مع الغیر(َنحُن
َ
--َنذَهُبذ



التحلیل الصرفّی و االعراب

49

           تعریف اسم معرفه: اسمی است »شناخته شده« و »مشخص«  
اسم معرفه       انواع معرفه        1. معرفه به »ال« )االسم(: اسمی است که »ال« داشته باشد.  

م«:   اسمی است که از آن »فقط یک مورد« باشد.  
َ
تعریف معرفه به »َعل م« 

َ
                      2.  معرفه »َعل

م«:    1. اسم شخصاسم
َ
موارد معرفه به »َعل       

               2. اسم شهر و کشور 
               3. اسم شیء، حیوان یا مکان خاص 

اسم نکره         هر اسمی که معرفه نباشد، نکره است و معمواًل عالمت آن تنوین ـًـٍـٌـ است.  
 

   بخش دوم

1( موارد تحلیل صرفی فعل 
تعریف فعل: کلمه ای که به تنهایی معنای مستقلی دارد و به انجام دادن کاری یا روی دادن حالتی در یکی از زمان های سه گانه »گذشته، حال، آینده«داللت دارد.

 
 موارد تحلیل صرفی فعل 

                  ماضی
1- نوع فعل مضارع    مضارع              

                  امر

2( صیغه فعل )شخص فعل( 
3( ثالثی مجرد، ثالثی مزید

4( الزم، متعددی
5( مبنی للمعلوم، مبنی للمجهول

6( معرب و مبنی )تخصصی انسانی(

 زمان های درس عربی 

فعل نهیفعل امرفعل مضارعفعل ماضیصیغهضمایر
َهَبمفرد مذکر غایب )للغایب(ُهَو

َ
َیذَهُبذ

َهَبمفرد مذکر غایب )للغایب(ُهَو
َ
--َیذَهُبذ

 مثنی مذکر غایب )للغائبین( ُهما
َ
َهبا

َ
--َیذَهباِنذ

َهبواجمع مذکر غایب )للغائبین(ُهم
َ
--َیذَهبوَنذ

َهَبتمفرد مونث غایب )للغائبه(ِهَی
َ
--َتذَهُبذ

َهَبَتامثنی مونث غایب )للغائبتین(ُهما
َ
--َتذَهباِنذ

َهبَنجمع مونث غایب )للغائبات(ُهنَّ
َ
--َیذَهبَنذ

َهبَتمفرد مذکر مخاطب )للمخاطب(أنَت
َ
ال َتذَهبإذَهبَتذَهُبذ

َهبُتمامثنی مذکر مخاطب )للمخاطبین(أنُتما
َ
ال َتذَهَباإذَهَباَتذَهباِنذ

َهبُتمجمع مذکر مخاطب )للمخاطبین(أنُتم
َ
ال َتذَهُبواإذَهُبواَتذَهبوَنذ

َهبِتمفرد مونث مخاطب )للمخاطبه( أنِت
َ
ال َتذَهبیإذَهبیَتذَهبیَنذ

َهبُتمامثنی مونث مخاطب )للمخاطبتین(أنتما
َ
إذَهباَتذهباِنذ

َ
ال َتذَهبا

َهبُتنَّجمع مونث مخاطب )للمخاطبات(أنُتنَّ
َ
الَتذُهبَنإذَهبَنَتذَهبَنذ

َهبُتمتکلم وحده )للمتکلم وحده(أنا
َ
--أذَهُبذ

َهبَنامتکلم مع الغیر )للمتکلم مع الغیر(َنحُن
َ
--َنذَهُبذ



عربی جامع کنکور انسانی

50

فعل از نظر حروف اصلی 
          مجرد )اولین صیغه ی ماضی آن 3 حرف اصلی دارد(

ثالثی    
          مزید )اولین صیغه ی ماضی آن عالوه بر 3 حرف اصلی 1 یا 2 یا چند حرف زائد دارد.(

 باب های مزید 
الحروف الزائدةالمصدر )الباب(األمر )للمخاطب(المضارعالماضی

فِعلُیفِعُلأفَعَل
َ
همزهإفعالأ

َل عَّ
َ

ُلف عِّ
َ

لُیف عِّ
َ

تکرار عین الفعلَتفعیلف

ة )ِفعال(فاِعلُیفاِعُلفاَعَل
َ
الفُمفاَعل

ة )ِفعال(فاِعلُیفاِعُلفاَعَل 
َ
الفُمفاَعل

ت – الفَتفاُعلَتفاَعلَیَتفاَعُلتفاَعَل

َل عَّ
َ

ُلَتف عَّ
َ

لَیَتف عَّ
َ

لَتف عُّ
َ

ت – تکرار عین الفعلَتف

ِا – تإفِتعالإفَتِعلَیفَتِعُلإفَتَعَل 

َعَل
َ

ِعُلإنف
َ

ِعلَینف
َ

ِا – نإنِفعالإنف

ِا – س - تِاسِتفعالِاسَتفِعلَیسَتفِعُلاسَتفَعَل  
ثالثی مزید: فعلی است که عالوه بر سه حرف اصلی »حرف زائد« نیز دارد. مانند: »أجَلَس«

نکته 1: برای تشخیص ثالثی مجرد یا ثالثی مزید بودن یک فعل حتمًا باید سراغ صیغه ی »سوم شخص مفرد مذّکر فعل ماضی« برویم. 
توجه: منظور از صیغه ی »سوم شخص مفرد مذکر« همان صیغه ی »للغائب« است. 

مانند: َذَهَب )ثالثی مجرد( / أکَرَم )ثالثی مزید( 

نکته 2: برای تشخیص ثالثی مزید بودن فعل ماضی در صیغه ی للغائب ابتدا حتمًا باید »ضمائر و شناسه ها را از آخر فعل حذف کنیم« و در فعل مضارع 
عالوه بر ضمایر و شناسه ها باید »حروف مضارعه« )ت، ی، ن، ا( را نیز از اول حذف کنیم سپپس تعداد حروف اصلی و حروف زائد را می شماریم تا 

مشخص شود که مجرد است یا مزید. 

1( در فعل ماضی: حذف »ضمیر« از آخر فعل. مانند: َذَهبوا  »َذَهَب«

2( در فعل مضارع: حذف حرف مضارعه )ت، ی، ن، ا( از اول فعل و حذف »ضمیر« از آخر فعل. مانند: َتذَهبوَن »َذَهَب«

أفعال ثالثی مزید

مصدرأمرمضارعماضیردیف

إفعالأفِعلُیفِعُلأفَعَل1

ِافتعالِافَتِعلَیفَتِعُلِافَتَعَل2

َعَل3
َ

ِعُلِانف
َ

ِعلَینف
َ

ِانِفعالِانف

ِاسِتفعالِاسَتفِعلَیسَتفِعُلِاسَتفَع4

َل5 عَّ
َ

ُلف عِّ
َ

لُیف عِّ
َ

َتفعیلف

َل6 عَّ
َ

ُلَتف عَّ
َ

لَیَتف عَّ
َ

لَتف عُّ
َ

َتف

َتفاُعلَتفاَعلَیَتفاَعُلَتفاَعَل7

ة )ِفعال(فاِعلُیفاِعُلفاَعَل8
َ
ُمفاَعل
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نکته 3: حرف همزه که در ابتدای فعل امر مزید برخی از فعل ها می آید، غالبًا مسکوِر »ِا« است. و تنها جایی که همزه ی فعل امر به صورت مفتوح »أ« 
می آید، فعل امر باب »إفعال« است که بر وزن »أفِعل« است. مانند: )إکِرم، أرِسل، أخِرج، أحِسن و ...( 

نکته 4: معمواًل فعل های »ماضی و امر« در »ثالثی مزید« شبیه به هم هستند. 
اگر عین الفعل »فتحه« داشت، فعل ماضی است و اگر عین الفعل »کسره« داشت، فعل امر است. )به جز دو باب »تفّعل و تفاُعل« أکَرَم )ماضی( – أکِرم 

)امر( / احَتَرَم )ماضی( – ِاحَتِرم )امر(.
نکته 5: فعل مضارع در دو باب »تفّعل و تفاُعل« غالبًا با »یت« و »تت« شروع می شود.

بنابراین: اگر فعلی با »یت« و »تت« شروع شود، 100% فعل ثالثی مزید و مربوط به یکی از این دو باب است، و اگر پس از فاء الفعل حرف »الف« داشته 
ل« است.  باشیم این فعل مربوط به باب »تفاعل« است و اگر پیش از فاءالفعل تشدید ) ـّـ ( داشته باشد، مربوط به باب »َتَفعُّ

نکته 6: مصدر باب »مفاَعَلة« می تواند بر وزن »ِفعال« نیز بیاید. مانند: »َمجاَهَدة – ِجهاد« . »ُمداَفَعة – ِدفاع« 
نکته 7: در مصدرهایی مانند )انتباه، انتشار، انتظار، انتقام، انتصار، انتقال و ...( حرف »ن« اصلی است و حرف »ت« زائد است و این افعال مربوط به 

باب »ِافتعال« هستند )نه انفعال( چون حرف »ت« در باِب ِافتعال »زائد« است. 
نکته 8: در افعالی مانند »ِاستمع، ِاسترق، ِاستوی، ِاستند و ...« حرف »س« اصلی است و حرف »ت« زائد است و این افعال مربوط به باب »افتعال« 

می باشند )نه استفعال( چون حرف »ت« در باب افتعال »زائد« است. 
نکته 9: فعل های ثالثی مزید عالوه بر سه حرف اصلی حرف زائد نیز دارند؛ برای تعیین تعداد حروف زائد در فعل های ثالثی مزید باید به فعل ماضی آن ها توجه کنیم.

فعل ثالثی مزید می تواند »یک«، »دو« و یا »سه« حرف زائد داشته باشد. 
الف( »1 حرف زائد« )بزیادة حرف واحد(: »تفعیل – مفاعلة – إفعال« 

ل«  ب( »2 حرف زائد« )بزیادة حرفین اثنین(: »ِافتعال – ِانفعال – َتفاُعل – َتَفعُّ
ج( »3 حرف زائد« )بزیادة ثالثة حروف زائد(: »استفعال«

فعل از نظر الزم و متعدی بودن 
1. الزم←فقط فاعل می پذیرد.         مثال: انصرف: روانه شد. 

2. متعدی: عالوه بر فاعل به مفعول نیاز دارد.         مثال: أکَل علّی الطعاَم: علی غذا را خورد. 

فعل از نظر هویت 
 ) : علی رفت. )فاعل   علیٌّ 1. معلوم← فاعل آن مشخص است.       مثال: َذَهَب علیٌّ

2. مجهول← فاعل آن مشخص نیست.        مثال: ُتکَتُب الرسالة: نامه نوشته می شود. 
              نائب فاعل

طریقه ی مجهول کردن فعل ماضی: 
1. مکسور کردن عین الفعل 

2. مضموم کردن حروف متحرِک قبل از عین الفعل     مثال: َعِلم←َُعِلَم / ِاسَتخَرَج←ُاسُتخِرَج
طریقه ی مجهول کردن فعل مضارع 

1. مفتوح نمودن عین الفعل 
2. مضموم نمودن حرف اول )حرف مضارع(        مثال: َیکُتُب←ُیکَتب/  َیسَتعِمُل←ُیسَتعَمُل

5( مبنی للمعلوم – مبنی للمجهول 
6( معرب و مبنی )تخصصی انسانی( 

اعراب: به تغییرات حرکت آخر کلمه )ـَـِـُـ( »اعراب« گفته می شود. 
کلمات بر اساس این که حرکت آخر آن ها )ـَـِـُـ( تغییر می کند یا تغییر نمی کند، به دو دسته ی معرب و مبنی تقسیم می شوند. 

الف( معرب: کلمه ای است که حرف آخر آن با توجه به جایگاه و نقشش )اعرابش( در جمله تغییر می کند. 
فعل معرب: فعلی است که آخر آن می تواند تغییر کند. 
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نکته 3: حرف همزه که در ابتدای فعل امر مزید برخی از فعل ها می آید، غالبًا مسکوِر »ِا« است. و تنها جایی که همزه ی فعل امر به صورت مفتوح »أ« 
می آید، فعل امر باب »إفعال« است که بر وزن »أفِعل« است. مانند: )إکِرم، أرِسل، أخِرج، أحِسن و ...( 
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نکته 7: در مصدرهایی مانند )انتباه، انتشار، انتظار، انتقام، انتصار، انتقال و ...( حرف »ن« اصلی است و حرف »ت« زائد است و این افعال مربوط به 

باب »ِافتعال« هستند )نه انفعال( چون حرف »ت« در باِب ِافتعال »زائد« است. 
نکته 8: در افعالی مانند »ِاستمع، ِاسترق، ِاستوی، ِاستند و ...« حرف »س« اصلی است و حرف »ت« زائد است و این افعال مربوط به باب »افتعال« 

می باشند )نه استفعال( چون حرف »ت« در باب افتعال »زائد« است. 
نکته 9: فعل های ثالثی مزید عالوه بر سه حرف اصلی حرف زائد نیز دارند؛ برای تعیین تعداد حروف زائد در فعل های ثالثی مزید باید به فعل ماضی آن ها توجه کنیم.

فعل ثالثی مزید می تواند »یک«، »دو« و یا »سه« حرف زائد داشته باشد. 
الف( »1 حرف زائد« )بزیادة حرف واحد(: »تفعیل – مفاعلة – إفعال« 

ل«  ب( »2 حرف زائد« )بزیادة حرفین اثنین(: »ِافتعال – ِانفعال – َتفاُعل – َتَفعُّ
ج( »3 حرف زائد« )بزیادة ثالثة حروف زائد(: »استفعال«

فعل از نظر الزم و متعدی بودن 
1. الزم←فقط فاعل می پذیرد.         مثال: انصرف: روانه شد. 

2. متعدی: عالوه بر فاعل به مفعول نیاز دارد.         مثال: أکَل علّی الطعاَم: علی غذا را خورد. 

فعل از نظر هویت 
 ) : علی رفت. )فاعل   علیٌّ 1. معلوم← فاعل آن مشخص است.       مثال: َذَهَب علیٌّ

2. مجهول← فاعل آن مشخص نیست.        مثال: ُتکَتُب الرسالة: نامه نوشته می شود. 
              نائب فاعل

طریقه ی مجهول کردن فعل ماضی: 
1. مکسور کردن عین الفعل 

2. مضموم کردن حروف متحرِک قبل از عین الفعل     مثال: َعِلم←َُعِلَم / ِاسَتخَرَج←ُاسُتخِرَج
طریقه ی مجهول کردن فعل مضارع 

1. مفتوح نمودن عین الفعل 
2. مضموم نمودن حرف اول )حرف مضارع(        مثال: َیکُتُب←ُیکَتب/  َیسَتعِمُل←ُیسَتعَمُل

5( مبنی للمعلوم – مبنی للمجهول 
6( معرب و مبنی )تخصصی انسانی( 

اعراب: به تغییرات حرکت آخر کلمه )ـَـِـُـ( »اعراب« گفته می شود. 
کلمات بر اساس این که حرکت آخر آن ها )ـَـِـُـ( تغییر می کند یا تغییر نمی کند، به دو دسته ی معرب و مبنی تقسیم می شوند. 

الف( معرب: کلمه ای است که حرف آخر آن با توجه به جایگاه و نقشش )اعرابش( در جمله تغییر می کند. 
فعل معرب: فعلی است که آخر آن می تواند تغییر کند. 
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نکته: تمام افعال مضارع معرب می باشند )به جز صیغه های جمع مؤنث غائب و مخاطب که این دو صیغه مبنی می باشند(. 
فعل مضارع )جمع مونث غائب = للغائبات(: »َیفَعلَن«

فعل مضارع )جمع مونث مخاطب = للمخاطبات(: »َتفَعلَن«
ب( مبنی: کلمه ای است که در آخرش حرکت دارد ولی در هر جایگاه و نقشی )اإلعراب( که باشد، حرکت آخر آن تغییر نمی کند. 

فعل مبنی: فعلی است که آخر آن هیچ تغییری نمی کند. 
فعل های مبنی عبارتند از: 

1( فعــل ماضــی )در تمام صیغه ها مبنی می باشــد(: َفَعَل، َفَعال، َفعلوا، َفَعَلت، َفعلتــا، َفَعلَن، َفَعلَت، َفَعلتما، ...
2( فعــل أمــر مخاطب )در تمام صیغه ها(: ِافَعل، ِافَعــال، ِافَعلوا، ِافَعلی، ِافَعال، ِافَعلَن

3( فعــل مضــارع )فقط صیغه های جمع مونث غائب و جمع مونــث مخاطب(: َیفَعلَن، َتفَعلَن

اعراب 
منظور از اعراب یعنی بررسی کردن نقش کلمات. 

کلمات از نظر اعراب به چهار دسته تقسیم می شوند: »مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم« 
1( اعراب »مرفوع و منصوب«: مشترک بین اسم و فعل است. 

2( اعراب »مجرور«: مخصوص اسم است. 
3( اعراب »مجزوم«: مخصوص فعل است. 

اعراب اسم: 
اسم از نظر اعراب )حرکت آخر کلمه( به سه دسته تقسیم می شود: 

1( »مرفوع«: )ـُـــٌـ اِن، وَن( 
2( »منصوب«: )ـَـــًـ، یِن، یَن، اٍت( 

3( »مجرور«: )ـِـــٍـ، یِن، یَن، اٍت( 

1- اعراب اسم های مرفوع: اسم مرفوع می تواند یکی از نقش )اعراب(های زیر را داشته باشد: 

مبتدا: اسم »مرفوع« »اول جمله«.

خبر: خبر انواع مختلفی دارد که پس از مبتدا می آید و در مورد آن خبر می دهد. 

فاعل: اسم مرفوعی است که حتمًا پس از فعل می آید. 

نائب فاعل: اسم مرفوعی است که پس از فعل مجهول می آید. 

اسم افعال ناقصه: اسمی که پس از افعال ناقصه »کان، صار، لیس، أصبح« می آید. 

خبر حروف مشبهة بالفعل: اسم مرفوعی است که پس از حروف مشّبهة بالفعل »إّن، أّن، کأّن، لّکن، لعّل، لیت« می آید(. 

خبر »ال« نفی جنس: اسم مرفوعی که پس از ال نفی جنس می آید. 

2- اعراب اسم های »منصوب« اسم منصوب می تواند یکی از این نقش ها )اعراب ها( را داشته باشد: 
مفعول: اسم منصوبی که در جمله ی فعلیه پس از فعل و فاعل می آید. 

خبر افعال ناقصه: اسم منصوبی که پس از افعال نافصه می آید. 
اسم حروف مشبهة بالفعل: اسم منصوبی که پس از حروف مشّبهة بالفعل می آید. 

اسم »ال« نفی جنس: اسم منصوبی که پس از ال نفی جنس می آید. 
حال مفرد: اسم منصوب »نکره و مشتق« که بیانگر حالت است. 

مستثنی: اسم منصوبی که پس از »إاّل« می آید. )مستثنی غالبًا منصوب است(
مفعول مطلق: )مصدری منصوب از جنس فعل قبل از خود(. 
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3- اعراب اسم های »مجرور« 
اسم مجرور می تواند یکی از این نقش ها )اعراب ها( را داشته باشد:

مجرور به حرف جر: اسم مجروری که پپس از حروف جر »إلی، علی، فی، ِمن، عن، ب ...« می آید.(
مضاف الیه: اسم مجروری که پس از اسمی دیگر »مضاف« می آید. 

صفت: البته صفت به دلیل تابع بودن می تواند هر سه نوع اعراب »مجرور، مرفوع ومنصوب« را داشته باشد. 

مرفوع: »ضّمه:ُــٌــ«     
1. اسم مفرد          منصوب:»فتحه:ـَــًـ«   
مجرور: »کسره:ـِـــٍـ«     

  
مرفوع: »الف« )اِن(       
2. اسم مثنی          منصوب: »ی« )یِن(   

مجرور: »ی« )یِن(     
اسم معرب  

3. اسم جمع
مرفوع: »واو« )وَن(    

منصوب: »ی« )ینِ(               مذّکر سالم     
مجرور: »ی« )یَن(     

  
مرفوع: »ضّمه:ُــٌــ«

4. اسم جمع          
  

منصوب: »فتحه:َــًــ«     
مجرور: »کسره:ـِـــٍـ«             مونث سالم 

کلمات از نظر اعراب به 4 دسته تقسیم می شوند: 

مخصوص فعلمخصوص اسم مشترک بین اسم و فعلمشترک بین اسم و فعل

مجزوممجرورمنصوبمرفوع  

ارکان اصلی جمله ی اسمیه )شروع با اسم(
الف( مبتدا 

تشخیص مبتدا یکی از ساده ترین کارها در زبان عربی می باشد، زیرا اسم ابتدای جمله که جمله ی اسمیه را آغاز می کند »مبتدا« نامیده می شود و همواره دارای 
اعراب مرفوع خواهد بود. 

ب( خبر 
تشخیص خبر برای دانش آموزان عمومًا یکی از سخت ترین کارهاست، بنابراین به توضیح کامل آن می پردازیم و البته بدانید اعراب خبر نیز مرفوع است. 

خبر، تکمیل کننده ی معنای مبتداست؛ یعنی دقیقًا آن قسمتی را که راجع به مبتدا خبر می دهد به عنوان خبر در نظر می گیریم. اما مسئله این است که گاهی 
اوقات دانش آموزان با تشخیص ترجمه حتی نمی توانند خبر را پیدا کنند که اکنون به بررسی انواع خبر می پردازیم: 

1( خبر مفرد )اسم(: هرگاه تکمیل کننده ی معنای مبتدا یک اسم یا یک گروه اسمی باشد، آن را خبر مفرد می نامیم. زمانی که تکمیل کننده ی معنا یک 
اسم باشد، همان تک اسم را خبر می گوییم اما اگر یک گروه اسمی تکمیل کننده ی معنا باشد، در این شرایط فقط »اسم اول گروه« راخبر می گیریم و اسم های 

بعدی گروه مضاف الیه یا صفت یا معطوف و ... خواهند بود. 
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3- اعراب اسم های »مجرور« 
اسم مجرور می تواند یکی از این نقش ها )اعراب ها( را داشته باشد:

مجرور به حرف جر: اسم مجروری که پپس از حروف جر »إلی، علی، فی، ِمن، عن، ب ...« می آید.(
مضاف الیه: اسم مجروری که پس از اسمی دیگر »مضاف« می آید. 

صفت: البته صفت به دلیل تابع بودن می تواند هر سه نوع اعراب »مجرور، مرفوع ومنصوب« را داشته باشد. 

مرفوع: »ضّمه:ُــٌــ«     
1. اسم مفرد          منصوب:»فتحه:ـَــًـ«   
مجرور: »کسره:ـِـــٍـ«     

  
مرفوع: »الف« )اِن(       
2. اسم مثنی          منصوب: »ی« )یِن(   

مجرور: »ی« )یِن(     
اسم معرب  

3. اسم جمع
مرفوع: »واو« )وَن(    

منصوب: »ی« )ینِ(               مذّکر سالم     
مجرور: »ی« )یَن(     

  
مرفوع: »ضّمه:ُــٌــ«

4. اسم جمع          
  

منصوب: »فتحه:َــًــ«     
مجرور: »کسره:ـِـــٍـ«             مونث سالم 

کلمات از نظر اعراب به 4 دسته تقسیم می شوند: 

مخصوص فعلمخصوص اسم مشترک بین اسم و فعلمشترک بین اسم و فعل

مجزوممجرورمنصوبمرفوع  

ارکان اصلی جمله ی اسمیه )شروع با اسم(
الف( مبتدا 

تشخیص مبتدا یکی از ساده ترین کارها در زبان عربی می باشد، زیرا اسم ابتدای جمله که جمله ی اسمیه را آغاز می کند »مبتدا« نامیده می شود و همواره دارای 
اعراب مرفوع خواهد بود. 

ب( خبر 
تشخیص خبر برای دانش آموزان عمومًا یکی از سخت ترین کارهاست، بنابراین به توضیح کامل آن می پردازیم و البته بدانید اعراب خبر نیز مرفوع است. 

خبر، تکمیل کننده ی معنای مبتداست؛ یعنی دقیقًا آن قسمتی را که راجع به مبتدا خبر می دهد به عنوان خبر در نظر می گیریم. اما مسئله این است که گاهی 
اوقات دانش آموزان با تشخیص ترجمه حتی نمی توانند خبر را پیدا کنند که اکنون به بررسی انواع خبر می پردازیم: 

1( خبر مفرد )اسم(: هرگاه تکمیل کننده ی معنای مبتدا یک اسم یا یک گروه اسمی باشد، آن را خبر مفرد می نامیم. زمانی که تکمیل کننده ی معنا یک 
اسم باشد، همان تک اسم را خبر می گوییم اما اگر یک گروه اسمی تکمیل کننده ی معنا باشد، در این شرایط فقط »اسم اول گروه« راخبر می گیریم و اسم های 

بعدی گروه مضاف الیه یا صفت یا معطوف و ... خواهند بود. 
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شکرگزاری برای آفریدگار ما، کم ترین چیز است.  مثال: الّشـــــکر لــــخالقـــــــنا           أقّل    شیء:  
            مبتدا  جار و مجرور   مضا ف الیه    خبر )مفرد(  مضاف الیه و مجرور     گروه اسمی

نکته: خبری که راجع به شکرگزاری می دهیم این است که کم ترین چیز است و در عربی فعل است نداریم، پس تکمیل کننده ی معنا گروه 
اسمی »کم ترین چیز« می باشد که اسم اول )کم ترین( راخبر می گیریم. 

فی لیلة       االمتحان         جهد      مفیًد: مثال: جهد       ی 
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مبتدا   خبر )مفرد(   
تذکر: همواره اسم اشاره + اسم بدون »ال« یک جمله ی اسمیه ی کامل محسوب می شود که در آن اسم بدون »ال« را خبر از نوع مفرد )اسم( در نظر می گیریم. 

مون. 
ّ
معل مثال:       هؤالء  

خبر و مرفوع            مبتدا و مرفوع  

2( خبر جمله: هرگاه یک جمله )اسمیه یا فعلیه( تکمیل کننده ی معنای یک عبارت باشد، دیگر کلمه ی اول آن جمله را خبر نمی گیریم، بلکه کل جمله را 
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1( هذا     التلمیذ            ال یتکاَسل  فی       دروســـــــه          )خبر از نوع جمله (

           مبتدا      مشارالیه و مرفوع    فعل و فاعل    هو مستترر   جار و مجرور    مضاف الیه 
      

ترجمه: این دانش آموز در درس هایشان تنبلی نمی کند.            
طلوع   الّشمس                 لونـــــــها      کلون      العسل:    ) خبر از نوع جمله فعلیه ( عند   2( الّرمال    فی الّصحرا 

             مبتدا    جار و مجرو           قیدزمان       مضاف الیه    مضافه الیه مبتدا و مرفوع    مضاف الیه       جار و مجرور   مضاف الیه
                

ترجمه: ماسه ها در صحرا هنگام طلوع خورشید، رنگشان مانند رنگ عسل است. 
3( خبر از نوع جار و مجرور: هرگاه تکمیل کننده ی معنای یک جمله، یک جار و مجرور باشد آن را خبر می نامیم. 

الفرص:  )خبر از نوع جمله ی اسمیه( العقل   فی اغتنام      کمال  
مضاف الیه مضاف الیه    جار و مجرور )خبر(  مبتدا 

  دوپینگ خفن :   دقت کنید خبر از نوع جار و مجرور در اولویت آخر خبر می باشد؛ یعنی اگر بین خبر اسم و جمله با خبر جار و مجرور 
 اولویت با خبر اسم و جمله خواهد بود. 

ً
شک کنیم، حتما

مثال:
الحیاة       خیر             معلم             للعاقل     )گروه اسمی اولویت غیرجار و مجرور ( تجارب  

مبتدا       مضاف الیه     خبر )اسم( و مرفوع    مضاف الیه      جار و مجرور
ترجمه: تجربه های زندگی بــهــتــریــن مـعـلـم   برای عاقل است. 

    
خبر مقدم و مبتدای مؤخر: 

هرگاه خبر از نوع جار و مجرور باشد و مبتدا یک اسم نکره )بدون ال( باشد، معمواًل جای مبتدا و خبر را عوض می کنیم که در شرایط خبر را مقدم و مبتدا را 
مؤخر گویند؛ بنابراین اگر جمله با یک جار و مجرور آغاز شود و بعد از آن یک اسم نکره ببینیم، ذهنمان به سراغ خبر مقدم می رود. 

مثال:  ِلُکلِّ      کاتب       اسلوّب       خاصَّ      فی کتابة          رسائلـــــــه.
   خبر مقدم      مضاف الیه    مبتدای مؤخر اسم نکره     صفت  جار و مجرور   مضاف الیه   مضاف الیه

 ترجمه: هر نویسنده ای روش خاصی در نوشتن مقاله اش دارد. 
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تذکر مهم
»هناک« در ابتدای جمله ی اسمیه، مبتدا نیست، بلکه همواره خبر مقدم محسوب می شود. 

مثال:   هناک       غابٌة        جمیلٌة.
          خبر مقدم   مبتدای مؤخر    صفت

مثال: ِمن المؤمنین       من        یساِعدون اآلخریَن: از میان مؤمنان کسانی هستند که دیگران را کمک می کنند.
             خبر مقدم        مبتدای مؤخر    

خارج ازگود
نقش های اصلی جمله را کامل بررسی کردیم و اکنون به بررسی گروه های اسمی می پردازیم:

الف( مضاف و مضاف الیه 
هرگاه چند اسم پشت سر هم بیایند یک گروه اسمی را تشکیل می  دهند که اسم اول نقش مناسب در جمله را می گیرد )اصطالحًا هسته ی اصلی گروه می باشد( 

و اسم های دوم به بعد همگی مضاف الیه یا صفت یا مشارالیه یا معطوف خواهند بود که اگر این اسم ها معنی صفتعی بدهند، صفت هستند و اگر معنی صفت 
ندهند در نقش مضاف الیه و همواره مجرور خواهند بود. 

جافظوا      علی أسرار          ی. فضل        أصدقا         ئی    من 
َ
مثال: أ

           مبتدا         مضاف الیه   مضاف الیه     خیر مفرد    فعل و فاعل  جار و مجرو    مضاف الیه     گروه اسمی                                                       

تذکر: هر اسمی که )مضاف الیه( باشد، اسم قبل از آن در جایگاه مضاف خواهد بود و اسمی که مضاف است به هیچ عنوان »ال« و »تنوین« نمی گیرد و اسم           
مضاف، اگر جمع مذکر سالم یا مثنی باشد حتمًا نون آن باید حذف شود گفته بودیم که »مضاف ال می  پرونه، مضاف نون می پرونه، مضاف تنوین پرونه« 

تلمیذا  تلمیذان  +  هذه مثال:  َرَجع     تلمیذا           هذه         المدرسه        إلی           بیتـــــهما.  
           فعل     فاعل و مرفوع   مضاف الیه    مشارالیه    جار و مجرو    مضاف الیه              مضاف       مضاف الیه

تذکر: ترکیب اسم + ضمیر متصل  همیشه یک ترکیب اضافی است و ضمیر در نقش مضاف الیه خواهد بودم 
مثال:   1( کتابـــــــنـا    کتاِب ما 

               مضاف   مضاف الیه

مینا   معلمیَن  +   نا   معلم های ما 
ّ
             2( معل

                                       مضاف     مضاف الیه

تذکر: اسم هایی مثل »ُکّل، بعض، جمیع، ذو، ذا، ذی، أحد، عنَد، قبَل، ...« دائم االضافه هستند؛ یعنی همواره در جایگاه مضاف خواهند بود و اسم 
بعد از آن ها همیشه مضاف الیه نامیده می شود.

تذکر: اسم هایی مثل ضمیر و اسم اشاره ممنوع المضاف هستند، یعنی هیچ گاه در جایگاه مضاف قرار نمی گیرند و اسم بعد از آن ها به هیچ عنوان مضاف الیه نمی باشد.

ب( موصوف و صفت 
اگر در گروه اسمی اسم های دوم به بعد معنی صفتی بدهند نقش صفت به خود می گیرند و بدانید صفت نقش است اما اعرابش تابع موضوف خواهد بود و حتمًا 

صفت باید با موصوفش در چهار رکن جنس، اعراب معرفه/ نکره، عدد/ تعداد مطابقت داشته باشد.                                   

مثال:   یوُکد         األطّباء          علی أکل           اکسل            الّطبیعّی و        هو         سبید          للجرائیم 
             فعل    فاعل و مرفوع      جار و مجرور   مضاف الیه و مجرور   صفت و مجرور مبتدا    خبرو مرفوع   جار و مجرور

             جــامـــع 

معرفه نکرهاعرابجنس
عدد، تعداد
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معرفه نکرهاعرابجنس
عدد، تعداد
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ارکان اصلی جمله ی فعلیه با فعل معلوم 
  فعل معلوم :فعل هایی که به طور عادی در جمالت می بینیم غالبًا معلوم هستند؛ زیرا فعل معلوم، یعنی فعلی که دارای فاعل معلوم و مشخص باشد.

مثال: َذَهب علّی إلی المدرسِه. )علی به مدرسه رفت.(
  فاعل:به ازای هر فعل معلوم یک فاعل داریم که باید حتمًا بعد از فعل بیاید و کننده ی کار می باشد و هرگاه از فعل بپرسیم؛ )کی؟ چی؟( سریعًا فاعل را 

به ما می دهد و فاعل دارای اعراب مرفوع می باشد. 

انواع فاعل عبارت اند از:
1( ضمیر بارز: ضمیر موجود در صرف فعل را ضمیر بارز می نامند و اکثر فعل ها در صرفشان دارای ضمیر می باشند:

مثال: اجتِمعوا  فی الّشارع.
           فاعل ضمیر بارز »واو«

2( اسم ظاهر: اگر فاعل یا کننده ی کار به صورت یک اسم، بعد از فعل بیاید آن را فاعل از نوع اسم ظاهر می نامند.
س المعّلم فی الّصّف. مثال: ُیَدرِّ

                      فاعل 
3( ضمیر مستتر: اگر فاعل ضمیر بارز و اسم ظاهر نداشته باشیم، فاعل را »ضمیر مستتر در فعل« در نظر می گیریم.

س فی الّصّف. مثال: المعّلم ُیَدرِّ
           فعل و فاعل »هو« مستتر

چون کننده ی کار قبل از فعل آمده، نمی توانیم آن را فاعل اسم ظاهر بگیریم، پس فاعل را ضمیر مستتر در فعل در نظر می گیریم.

اکنون به بررسی انواع فاعل در صیغه های متفاوت می پردازیم.
1. در صیغه های »14 )نحن(/ 13 )أنا( 7 )أنَت(« مضارع و  1 )أنَت( امر مخاطب همواره فاعل »ضمیر مســتتر« می باشــند. 

2. در صیغه هــای مفــرد غائب ماضی، مضارع از روش ✖ - ✔ برای پیدا کردن »فاعل« اســتفاده می کنیم:

روش ✖ - ✔
اگر در صیغه های مفرد غائب قبل از فعل کننده ی کاری آمده باشد، فاعل ضمیر مستتر می باشد و اگر کننده ی کار قبل از فعل نیامده باشد فاعل به صورت 

اسم ظاهر بعد از فعل می آید:
کننده ی کار  ✖ : مفرد غائب+ اسم همجنس:فاعل اسم ظاهر ✔     کننده ی کار+ مفرد غائب :فاعل ضمیر پنهان ✔

3. بقیه ی صیغه ها همواره دارای ضمیر بارز هستند.

تذکر مهم: در مورد کاربرد صحیح فعل از نظر صیغه در جمله، به نکات زیر دقت کنید:
1. اگر کننده ی کار در جمله بعد از فعل آمده باشد، در این شرایط فعل همواره مفرد می آید و فقط در جنس با کننده ی کار تطابق می کند.

یداِفُع           المسلمون      عن الوطن االسالمّی
فعل مفرد    فاعل )کننده ی کار(

2. اگر کننده ی کار در جمله قبل از فعل آمده باشد، در این شرایط فعل همواره هم صیغه با کننده ی کار می آید.
لمون           بدافعون      عن الوطن االسالمّی المسِّ

کننده ی کار     فعل هم صیغه با کننده ی کار

 مفعول
همان مفعول فارسی می باشد که در جواب )چه کس را؟ - چه چیز را؟( با اعراب منصوب می آید. در مورد مفعول به نکات زیر دقت کنید:

، ی، نا( به انتهای فعل چسبیده باشند، این ضمایر همواره نقش مفعول به را  ، َک، کما، کم، ِک، کما، ُکنَّ 1. اگر ضمایر متصل )ه، هما، هم، ها، هما، ُهنَّ
ایفا خواهند کرد. 

ـــــها          حوادث          األّیام: حوادث روزگار او را ضعیف می کنند. 
ُ

ف مثال:  ُتَضعِّ
           فعل  مفعول          فاعل و مرفوع    مضاف الیه و مجرور

دوپینگ خفن:
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2. در عربی نقش متمم وجود ندارد بنابراین کلمه ای که معادل متمم در فارسی باشد، در عربی مفعول به در نظر گرفته می شود؛ البته به شرطی که قبل از 
آن حرف جّری به کار نرفته باشد زیرا اگر قبل از متمم حرف جر بیاید، نقش جار و مجرور را می گیرند اما اگر متمم فارسی، بدون حرف جر در عربی آمده باشد آن 

را »مفعول« در نظر می گیرند. 

مثال: واَجَه    االنساُن   مشکالت   عدیدٌة: انسان با مشکالت متعددی مواجه شد. 
           فعل     فاعل و مرفوع   مفعول    صفت و منصوب

تذکر: جمالتی که در فارسی گذرا به مفعول و متمم هستند از راه ترجمه به راحتی قابل تشخیص هستند اما در سایر موارد، بهترین راه برای تشخیص جمالت 
دومفعولی این است که از فاعل جمله دو سؤال بپرسیم:

1. چه کس را – چه چیز را؟
2. کی؟ چی؟

 
 افعال ناقصه

افعال ناقصه عبارتند از: کاَن »بود« - صاَر »شد« - أصَبَح »شد، گردید« - َلیَس »نیست«. 
و پس از افعال ناقصه اسم و خبر می آید که اعراب اسم افعال ناقصه »مرفوع« است و اعراب خبر افعال ناقصه »منصوب« است. 

)افعال ناقصه »رافع اسم و ناصب خبر« می باشند.(. »فعل ناقصه + اسم مرفوع + خبر منصوب« 

عالئم اسم مرفوع: 
در اسم مفرد: ضّمه »ـُــٌــ« / در اسم مثنی: »الف« )اِن( / در اسم جمع مذّکر سالم: »واو« )وَن(

نکته 1: عالئم اسم مرفوع در »اسم جمع مونث سالم و جمع مکّسر« مانند اسم مفرد »ضّمه« است. 

عالئم اسم منصوب: 
در اسم مفرد: فتحه » ـِـــًـ « / در اسم مثنی: »ی« )یِن( / در اسم جمع مذّکر سالم: »ی« )یَن( / در اسم جمع مونث سالم: کسره»ِـــٍـ«

نکته 2: جمع مونث سالم )ات( هیچ گاه فتحه »ـِـــًـ« نمی گیرد، بلکه به جای آن کسره »ِـــٍـ« می گیرد. 

 شبیه به اعراب اسم مفرد است. 
ً
نکته 3: اعراب اسم جمع مکّسر غالبا

مانند: کاَن التلمیُذ جالسًا: »دانش آموز نشسته بود« )کان: فعل ناقص / التلمیٌذ: اسم کان مرفوع / جالسًا: خبر کان منصوب( صاَر التالمیُذ ناجحیَن: 
»دانش آموزان موفق شدند«. )صاَر: فعل ناقص / التالمیُذ: اسم صار مرفوع / ناجحین: خبر صار منصوب(

نکته 4: از بین افعال ناقصه »لیس« فقط به صورت »ماضی« می آید، ولی سایر افعال به صورت مضارع و امر نیز به کار می روند. 
أصبَح »شد« - ُیصِبُح »می شود« - أصِبح »شو« صار »شد« - َیصیٌر »می شود« - ِصر »شو«  کان »بود« - َیکوٌن »می باشد« - ُکنَّ »باش« 

نکته 5: از بین افعال ناقصه فعل »أصبح« ثالثی مزید می باشد. 

ل« برود، دیگر جزء أفعال ناقصه محسوب نمی شود بلکه با رفتن به یکی از این دو باب به یک  نکته 6: اگر »کان« و »صار« به باب های »تفعیل، َتَفعُّ
فعل معمولی تبدیل می شود و یک فعل معمولی پس از خودش به فاعل و مفعول نیاز دارد. 

ُن  الّضوٌء ِمن سبعِة ألواِن. )َیَتکّوٌن: فعل / الّضوٌء: فاعل( َیَتَکوَّ

نکته 7: اسم افعال ناقصه می تواند به صورت »اسم مرفوع، ضمیر متصل، ضمیر مستتر« )مانند فاعل( بیاید. 

نکته 8: خبر افعال ناقصه می تواند به صورت »اسم، فعل، جار و مجرور« )مانند خبر در جمله ی اسمیه( بیاید. 

                                         1. اسم مرفوع )اسم ظاهر( »ُــــٌـ، الف، واو« »کاَن اللُه علی کلِّ شیٍء علیمًا
ًة ِلآلخریَن« اسم افعال ناقصه  2. ضمیر متصل مرفوعی »َت، تما، تم ... ُت، نا« »أصبحوا أئمَّ

   3. ضمیر مستتر »هو، هی، أنَت، أنا، نحُن« »کاَن ُمجّدًا« )اسم کان »هو« مستتر(
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2. در عربی نقش متمم وجود ندارد بنابراین کلمه ای که معادل متمم در فارسی باشد، در عربی مفعول به در نظر گرفته می شود؛ البته به شرطی که قبل از 
آن حرف جّری به کار نرفته باشد زیرا اگر قبل از متمم حرف جر بیاید، نقش جار و مجرور را می گیرند اما اگر متمم فارسی، بدون حرف جر در عربی آمده باشد آن 

را »مفعول« در نظر می گیرند. 

مثال: واَجَه    االنساُن   مشکالت   عدیدٌة: انسان با مشکالت متعددی مواجه شد. 
           فعل     فاعل و مرفوع   مفعول    صفت و منصوب

تذکر: جمالتی که در فارسی گذرا به مفعول و متمم هستند از راه ترجمه به راحتی قابل تشخیص هستند اما در سایر موارد، بهترین راه برای تشخیص جمالت 
دومفعولی این است که از فاعل جمله دو سؤال بپرسیم:

1. چه کس را – چه چیز را؟
2. کی؟ چی؟

 
 افعال ناقصه

افعال ناقصه عبارتند از: کاَن »بود« - صاَر »شد« - أصَبَح »شد، گردید« - َلیَس »نیست«. 
و پس از افعال ناقصه اسم و خبر می آید که اعراب اسم افعال ناقصه »مرفوع« است و اعراب خبر افعال ناقصه »منصوب« است. 

)افعال ناقصه »رافع اسم و ناصب خبر« می باشند.(. »فعل ناقصه + اسم مرفوع + خبر منصوب« 

عالئم اسم مرفوع: 
در اسم مفرد: ضّمه »ـُــٌــ« / در اسم مثنی: »الف« )اِن( / در اسم جمع مذّکر سالم: »واو« )وَن(

نکته 1: عالئم اسم مرفوع در »اسم جمع مونث سالم و جمع مکّسر« مانند اسم مفرد »ضّمه« است. 

عالئم اسم منصوب: 
در اسم مفرد: فتحه » ـِـــًـ « / در اسم مثنی: »ی« )یِن( / در اسم جمع مذّکر سالم: »ی« )یَن( / در اسم جمع مونث سالم: کسره»ِـــٍـ«

نکته 2: جمع مونث سالم )ات( هیچ گاه فتحه »ـِـــًـ« نمی گیرد، بلکه به جای آن کسره »ِـــٍـ« می گیرد. 

 شبیه به اعراب اسم مفرد است. 
ً
نکته 3: اعراب اسم جمع مکّسر غالبا

مانند: کاَن التلمیُذ جالسًا: »دانش آموز نشسته بود« )کان: فعل ناقص / التلمیٌذ: اسم کان مرفوع / جالسًا: خبر کان منصوب( صاَر التالمیُذ ناجحیَن: 
»دانش آموزان موفق شدند«. )صاَر: فعل ناقص / التالمیُذ: اسم صار مرفوع / ناجحین: خبر صار منصوب(

نکته 4: از بین افعال ناقصه »لیس« فقط به صورت »ماضی« می آید، ولی سایر افعال به صورت مضارع و امر نیز به کار می روند. 
أصبَح »شد« - ُیصِبُح »می شود« - أصِبح »شو« صار »شد« - َیصیٌر »می شود« - ِصر »شو«  کان »بود« - َیکوٌن »می باشد« - ُکنَّ »باش« 

نکته 5: از بین افعال ناقصه فعل »أصبح« ثالثی مزید می باشد. 

ل« برود، دیگر جزء أفعال ناقصه محسوب نمی شود بلکه با رفتن به یکی از این دو باب به یک  نکته 6: اگر »کان« و »صار« به باب های »تفعیل، َتَفعُّ
فعل معمولی تبدیل می شود و یک فعل معمولی پس از خودش به فاعل و مفعول نیاز دارد. 

ُن  الّضوٌء ِمن سبعِة ألواِن. )َیَتکّوٌن: فعل / الّضوٌء: فاعل( َیَتَکوَّ

نکته 7: اسم افعال ناقصه می تواند به صورت »اسم مرفوع، ضمیر متصل، ضمیر مستتر« )مانند فاعل( بیاید. 

نکته 8: خبر افعال ناقصه می تواند به صورت »اسم، فعل، جار و مجرور« )مانند خبر در جمله ی اسمیه( بیاید. 

                                         1. اسم مرفوع )اسم ظاهر( »ُــــٌـ، الف، واو« »کاَن اللُه علی کلِّ شیٍء علیمًا
ًة ِلآلخریَن« اسم افعال ناقصه  2. ضمیر متصل مرفوعی »َت، تما، تم ... ُت، نا« »أصبحوا أئمَّ

   3. ضمیر مستتر »هو، هی، أنَت، أنا، نحُن« »کاَن ُمجّدًا« )اسم کان »هو« مستتر(
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حروف مشبهة بالفعل
حروف مشبهة بالفعل عبارتند از: 

     »إّن )قطعا، همانا( – أّن )که( – کأّن )گویا( – لکّن )ولی، اّما( – لعّل )شاید( – لیت )کاش(« 

پس از حروف مشّبهة بالفعل اسم و خبر می آید که اعراب اسم حروف مشّبهة بالفعل »منصوب« است و اعراب خبر حروف مشّبهة بالفعل »مرفوع« است.
)حروف مشّبهة بالفعل »ناصب اسم و رافع خبر« می باشند(. 

»حروف مشّبهة بالفعل + اسم منصوب + خبر مرفوع«

عالئم اسم منصوب: 
در اسم مفرد: فتحه »ـَـــًـ« / در اسم مثنی: »ی« )یِن( / در اسم جمع مذّکر سالم: »ی« )یَن( / در اسم جمع مونث سالم: کسره »ـِــٍـ«

عالئم اسم مرفوع: 
اسم مفرد: ضّمه »ُـــٌــ« / در اسم مثنی: »الف« )اِن( در اسم جمع مذِکر سالم: »واو« )وَن( 

نکته 1: اسم حروف مشّبهة بالفعل به صورت »اسم منصوب – ضمیر متصل« می آید. 
نکته 2: اسم حروف مشبهة بالفعل هیچ گاه به صورت »ضمیر مستتر« نمی تواند بیاید!

)چون اسم حروف مشّبهة بالفعل منصوب است و ضمیر مستتر منصوبی نداریم( 

   1. اسم منصوب »َـــًــ ، ی، ـِــٍـ«
انواع »اسم حروف مشّبهة بالفعل«

            2. ضمیر متصل منصوبی »ه، هما، هم ... َک، کما، کم ...، ی، نا« 

دیر: )أّن: حرف مشّبهة بالفعل / اللَه: اسم أّن منصوب / قدیًر: خبر أّن مرفوع( 
َ
مانند: قاَل أعَلُم أنَّ اللَه علی کلِّ شٍی ق

کأّنُهنَّ الیاقوُت و المرجاُن: )کأّن: حرف مشّبهة بالفعل / ُهّن: اسم أّن منصوب / الیاقوٌت: خبر أّن مرفوع( »ال« نفی جنس
پس از »ال« نفی جنس

نیز »اسم منصوب« و »خبر مرفوع« می آید )مانند حروف مشّبهة بالفعل(

نکته 1: اسم »ال« نفی جنس هیچ گاه »ال« یا »تنوین« نمی گیرد. 
نکته 2: اسم »ال نفی جنس« فقط فتحه »ـَــ« می گیرد. 

نکته 3: اسم »ال نفی جنس« هیچ گاه به صورت »ضمیر متصل و ضمیر مستتر« نمی آید. 
مانند:

ال شیَء أجمَل من العافیِة. )ال: نفی جنس / شیَء: اسم »ال« مبنی بر فتح محاًل منصوب / أجمُل: خبر »ال« مرفوع( 
نکته مهم: انواع خبر )جمله ی اسمیه – افعال ناقصه – حروف مشّبهة بالفعل – ال نفی جنس( همه جا یکسان است ولی اعرابش می تواند تغییر کند. 

حال مفرد 
تعریف حال مفرد: اسمی است که حالت و چگونگی اسم قبل از خود )صاحب حال( را بیان می کند و ویژگی های زیر را دارد. 

1. اسم: حال مفرد باید اسم باشد. )بنابراین »فعل« نمی تواند حال مفرد باشد.(
2. منصوب: اسمی است که حتمًا باید به یکی از نشانه های »ـًـــ، ـًة، یِن، یَن، اٍت« ختم شود. 

3. نکره: اسم نکره اسمی است که معرفه نباشد. )حال مفرد هیچ گاه »ال« نمی گیرد.(
4. وزن و ساختار: اسمی است که دارای ریشه فعلی است. )یعنی اسم فاعل و اسم مفعول و ... می باشد.( 

ل – فعیل – َفِعل ...(         )فاِعل – مفعول – ُمفِعل – ُمفَعل – ُمَفعِّ
5. مطابقت: حال باید از نظر »جنس و تعداد« با صاحب حال خودش مطابقت داشته باشد )یکسان باشد(. 
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جمله ی حالیه ی اسّمیه: جمله ای است که بعد از صاحب حال می آید و حالت آن را بیان می کند. 

       رأیُت الطفَل و هو العبَّ فی الحدیقِة. »صاحب حال + و + جمله اسمیه«

مستثنی 
گاهی درباره ی یک موضوع »حکم کّلی« می دهیم و سپس فرد یا افرادی را از ان حکم جدا می کنیم. 

به فرد یا افراد جداشده از حکم، »مستثنی« و به افرادی که حکم کلی درباره ی آن ها صادر شده است، »مستثنی منه« می گویند. 
عمل استثناء به وسیله ی »إاّل« صورت می گیرد که به آن »ادات استثناء« می گویند. 

« )به جز – مگر( می آید. مستثنی زیر مجموعه و جزئی از مستثنی منه )اسم 
ّ

 تعریف مستثنی: اسمی )جار و مجروری( است که بالفاصله بعد از »إال
غالبًا جمع قبل از إاّل( می باشد. 

مانند: همه ی غذاها را دوست دارم به جز کباب! )همه ی غذاها: مستثنی منه / کباب: مستثنی( 
: مستثنی(  

ً
الب: مستثنی منه / واحدا

ُّ
اّلُب إاّل واحدًا منهم. )دانش آموزان به جز یک نفر از آن ها آمدند( / )اطل جاَء الطُّ

منادی )ویژه رشته علوم انسانی( 

تعریف منادی: اسمی است که مورد خطاب قرار می گیرد )صدا زده می شود( و پس از حروف ندا )یا( می آید. 
مانند: یا اللُه ارَحمنا. )یا: حرف ندا / اللُه: منادی( 

انواع منادی: 

1.منادی مفرد: اسمی است که صدا زده می شود و پس از آن مضاف الیه نمی آید و عالمت آخر آن »ضّمه ــُـ« است. 

مانند: یا کمیُل! حمدًا للِه علی نعماِئه. )یا: حرف ندا / کمیل: منادی مفرد( 

2. منادی مضاف: اسمی است که صدا زده می شود و پس از آن مضاف الیه می آید و عالمت آخر آن »فتحه ـَــ« است. 

مانند: یا أرَحَم الراحمیَن أسأَلَک الَنجاًة. )یا: حرف ندا / أرحَم: منادی مضاف / الراحمین: مضاف الیه( 
3. گروه منادایی: اگر اسم پس از حرف ندا )یا(، »ال« داشته باشد، بین حرف ندا و آن اسم یکی از دو کلمه ی »أّیها – أّیتها« می آید که به مجموع آن ها 

)»یا + أّیها )أیّتها( + االسم«( »گروه منادایی« می گویند. 

نکته 1: »أّیها« مخصوص اسم های »مذّکر« و »أّیتها« مخصوص اسم های »مونث« می باشد. 
ها الّناُس اعُبــدوا رّبکم. )یا أّیها الّناُس: گروه منادایی(  ماننــد: یا أیُّ

نکته 2: اسمی که پس از أّیها )أّیتها( بیاید، حتمًا باید »ال« داشته باشد و همیشه »مرفوع: است. 

نکته 3: لفظ جالله »الله« به دو صورت منادی واقع می شود: 1. حرف ندا »یا« قبل از »الله« می آید. )یا اللُه( 
 ) « در آخر »الله« می آید. )الّلهمَّ 2. حرف میم ُمشّدِد مفتوح »مَّ

نکته 4: منادی مفرد و منادی مضاف هیچ گاه »ال« نمی گیرند. 

نکته 5: در منادی مضاف اگر مضاف الیه ضمیر »ی« باشد، می توان به جای ضمیر، حرکت کسره »ـِــ« قرار داد. 
: إرَحم عبدک الّذلیل الّضعیف.  « / یا ربِّ مانند: »یا رّبی = یا ربِّ

نکته 6: گاهی حرف ندا حذف می شود، در این صورت برای تشخیص منادی از نشانه های زیر استفاده می کنیم: 
1. »فعل های مخاطب« )مضارع، أمر، نهی(. مانند: مؤمنة إستغفری رّبِک و ُتویی إلیه / ُمسلم ال تتوّکل إاّل علی الله. 

م« )أنَت، أنتما، أنتم، ...، أنا، نحُن(. مانند: إلهنا، إّنما أنت أهل لتجود. 
ّ
2. »ضمیر مخاطب و متکل

3. »الی نفی جنس«. مانند: معّلَم المدرسِة ال طالَب فی المدرسِة.
4. »کلمات پرسشی« )َهل، أیَن، متی، لماذا، َمن، ما و ...( + فعل یا ضمیر )مخاطب و متکّلم( مانند: التلمیُذ أیَن َتذهُب؟ 

ُم َلیتنی َسِمعُت لکالمَک.  م« مانند: ُمعِّ
ّ
5. »حرف مشّبهه بالفعل + ضمیر مّتصل مخاطب یا متکل
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جمله ی حالیه ی اسّمیه: جمله ای است که بعد از صاحب حال می آید و حالت آن را بیان می کند. 

       رأیُت الطفَل و هو العبَّ فی الحدیقِة. »صاحب حال + و + جمله اسمیه«

مستثنی 
گاهی درباره ی یک موضوع »حکم کّلی« می دهیم و سپس فرد یا افرادی را از ان حکم جدا می کنیم. 

به فرد یا افراد جداشده از حکم، »مستثنی« و به افرادی که حکم کلی درباره ی آن ها صادر شده است، »مستثنی منه« می گویند. 
عمل استثناء به وسیله ی »إاّل« صورت می گیرد که به آن »ادات استثناء« می گویند. 

« )به جز – مگر( می آید. مستثنی زیر مجموعه و جزئی از مستثنی منه )اسم 
ّ

 تعریف مستثنی: اسمی )جار و مجروری( است که بالفاصله بعد از »إال
غالبًا جمع قبل از إاّل( می باشد. 

مانند: همه ی غذاها را دوست دارم به جز کباب! )همه ی غذاها: مستثنی منه / کباب: مستثنی( 
: مستثنی(  

ً
الب: مستثنی منه / واحدا

ُّ
اّلُب إاّل واحدًا منهم. )دانش آموزان به جز یک نفر از آن ها آمدند( / )اطل جاَء الطُّ

منادی )ویژه رشته علوم انسانی( 

تعریف منادی: اسمی است که مورد خطاب قرار می گیرد )صدا زده می شود( و پس از حروف ندا )یا( می آید. 
مانند: یا اللُه ارَحمنا. )یا: حرف ندا / اللُه: منادی( 

انواع منادی: 

1.منادی مفرد: اسمی است که صدا زده می شود و پس از آن مضاف الیه نمی آید و عالمت آخر آن »ضّمه ــُـ« است. 

مانند: یا کمیُل! حمدًا للِه علی نعماِئه. )یا: حرف ندا / کمیل: منادی مفرد( 

2. منادی مضاف: اسمی است که صدا زده می شود و پس از آن مضاف الیه می آید و عالمت آخر آن »فتحه ـَــ« است. 

مانند: یا أرَحَم الراحمیَن أسأَلَک الَنجاًة. )یا: حرف ندا / أرحَم: منادی مضاف / الراحمین: مضاف الیه( 
3. گروه منادایی: اگر اسم پس از حرف ندا )یا(، »ال« داشته باشد، بین حرف ندا و آن اسم یکی از دو کلمه ی »أّیها – أّیتها« می آید که به مجموع آن ها 

)»یا + أّیها )أیّتها( + االسم«( »گروه منادایی« می گویند. 

نکته 1: »أّیها« مخصوص اسم های »مذّکر« و »أّیتها« مخصوص اسم های »مونث« می باشد. 
ها الّناُس اعُبــدوا رّبکم. )یا أّیها الّناُس: گروه منادایی(  ماننــد: یا أیُّ

نکته 2: اسمی که پس از أّیها )أّیتها( بیاید، حتمًا باید »ال« داشته باشد و همیشه »مرفوع: است. 

نکته 3: لفظ جالله »الله« به دو صورت منادی واقع می شود: 1. حرف ندا »یا« قبل از »الله« می آید. )یا اللُه( 
 ) « در آخر »الله« می آید. )الّلهمَّ 2. حرف میم ُمشّدِد مفتوح »مَّ

نکته 4: منادی مفرد و منادی مضاف هیچ گاه »ال« نمی گیرند. 

نکته 5: در منادی مضاف اگر مضاف الیه ضمیر »ی« باشد، می توان به جای ضمیر، حرکت کسره »ـِــ« قرار داد. 
: إرَحم عبدک الّذلیل الّضعیف.  « / یا ربِّ مانند: »یا رّبی = یا ربِّ

نکته 6: گاهی حرف ندا حذف می شود، در این صورت برای تشخیص منادی از نشانه های زیر استفاده می کنیم: 
1. »فعل های مخاطب« )مضارع، أمر، نهی(. مانند: مؤمنة إستغفری رّبِک و ُتویی إلیه / ُمسلم ال تتوّکل إاّل علی الله. 

م« )أنَت، أنتما، أنتم، ...، أنا، نحُن(. مانند: إلهنا، إّنما أنت أهل لتجود. 
ّ
2. »ضمیر مخاطب و متکل

3. »الی نفی جنس«. مانند: معّلَم المدرسِة ال طالَب فی المدرسِة.
4. »کلمات پرسشی« )َهل، أیَن، متی، لماذا، َمن، ما و ...( + فعل یا ضمیر )مخاطب و متکّلم( مانند: التلمیُذ أیَن َتذهُب؟ 

ُم َلیتنی َسِمعُت لکالمَک.  م« مانند: ُمعِّ
ّ
5. »حرف مشّبهه بالفعل + ضمیر مّتصل مخاطب یا متکل
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معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

دانستن-ثالثی مجردالِعلمِاعَلْمَیْعَلُمَعِلَم

ُمَعّلَم ْمُیعلِّ یاد دادنتفعیلثالثی مزیدالّتعلیمَعلِّ

َم ُمَتعلَّ ْمَیتعلَّ مَتعلَّ لثالثی مزیدالّتعلُّ یاد گرفتنتفعُّ

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

انجام دادن-ثالثی مجردالَعَملِاعَمْلَیعَمُلَعِمَل

رفتار کردنمفاعلةثالثی مزیدالُمعاملةعاِمْلُیعاِمُلعاَمَل

داد و ستد کردنتفاُعلثالثی مزیدالَتعاُملَتعاَمْلَیتعاَمُلَتعاَمَل

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

نشستن-ثالثی مجردالجلوسِاجِلْسَیجِلُسَجَلَس

نشاندنإفعالثالثی مزیداإلجالسأجِلْسُیجِلُسأجَلَس

هم نشینی کردنُمفاعلةثالثی مزیدالُمجاَلسةجاِلْسُیجاِلُسجاَلَس

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

زندگی کردن-ثالثی مجردالَعیشِعْشَیعیُشعاَش

همزیستی کردنتفاُعلثالثی مزیدالّتعاُیشتعاَیْشَیتعاَیُشتعاَیَش

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

ْکرُاذُکْرَیذُکُرَذَکَر یاد کردن-ثالثی مجردالذِّ

ُرَتَذّکَر ْرَیَتَذکَّ َذُکرَتَذکَّ لثالثی مزیدالَتّ به یاد آوردنتفعُّ

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

منع کردن-ثالثی مجردالَمْنعِامَنْعَیمَنُعَمَنَع

خودداری کردنافتعالثالثی مزیداالمتناعِامَتِنْعَیمَتِنُعِامَتَنَع

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

آمرزیدن-ثالثی مجردالُغفرانِاغِفْرَیغِفُرَغَفَر

آمرزش خواستناسِتفعالثالثی مزیدااِلستغفارِاسَتغِفْرَیسَتغِفُرِاسَتغَفَر

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

خارج شدن-ثالثی مجردالخروجُاخُرْجَیخُرُجَخرَج

خارج کردنإفعالثالثی مزیداإلخراجأخِرْجُیخِرُجأخَرَج

ُجَتَخّرَج ْجَیَتخرَّ جَتَخرَّ لثالثی مزیدالّتخرُّ دانش آموخته شدنتفعُّ

استخراج کردناستفعالثالثی مزیداالستخراجاستخِرْجَیستخِرُجاستخَرَج
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معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

َطَع
َ
ُبریدن-ثالثی مجردالَقْطعِاقَطْعَیقَطُعق

ُبریده شدنانفعالثالثی مزیدااِلنقطاعِانقِطْعَینَقِطُعانَقَطَع

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

یافتن-ثالثی مجردِجْدَیجُدوجد

بوجود آوردنإفعالثالثی مزیداإلیجادأوِجْدُیوِجُدأوَجَد

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

دقاصدْقَیصدُقَصَدَق راست گفتن-ثالثی مجردالِصّ

َق ُقَصَدّ ْقُیصدِّ باور کردنتفعیلثالثی مزیدالتصدیقصدِّ

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

َر تغییر دادنتفعیلثالثی مزیدالتغییرغّیْرُیغّیُرَغیَّ

َر رتغّیْرَیتغّیُرَتَغیَّ لثالثی مزیدالّتغیُّ تغییر یافتنتفعُّ

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

ثابت شدن-ثالثی مجردالَثْبتاثبْتَیثبُتَثَبَت

ثابت کردنتفعیلثالثی مزیدالتثبیتَثّبْتُیثّبُتثّبَت

ثابت کردنإفعالثالثی مزیداإلثباتأثِبْتُیثِبُتأثَبَت

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي
بازگشتن-ثالثی مجردالّرجوعارجْعَیرجُعَرَجَع

مراجعه کردنمفاعلةثالثی مزیدالمراجعةراِجْعُیراجُعراَجَع

پس گرفتناستفعالثالثی مزیداالسترجاعاسترجْعیسترجُعاسترَجَع

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

باز کردن-ثالثی مجردالَفتحافتْحَیفتُحفَتَح

باز شدنانفعالثالثی مزیداالنفتاحانفتْحَینفتُحانَفَتَح

باز کردنافتعالثالثی مزیداالفتتاحافَتتْحَیفتتُحافَتَتَح

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

شناختن، دانستن-ثالثی مجردالعرفاناعرْفَیعرُفَعَرَف

ُفعّرَف شناساندنتفعیلثالثی مزیدالتعریفعّرفُیعرِّ

َف فَتَعَرّ فیتعرَّ فتعرَّ لثالثی مزیدالتعرُّ شناختِنتفعُّ

یکدیگر را شناختنتفاُعلثالثی مزیدالّتعاُرفتعاَرْفیتعاَرُفتعاَرَف
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معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

َطَع
َ
ُبریدن-ثالثی مجردالَقْطعِاقَطْعَیقَطُعق

ُبریده شدنانفعالثالثی مزیدااِلنقطاعِانقِطْعَینَقِطُعانَقَطَع

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

یافتن-ثالثی مجردِجْدَیجُدوجد

بوجود آوردنإفعالثالثی مزیداإلیجادأوِجْدُیوِجُدأوَجَد

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

دقاصدْقَیصدُقَصَدَق راست گفتن-ثالثی مجردالِصّ

َق ُقَصَدّ ْقُیصدِّ باور کردنتفعیلثالثی مزیدالتصدیقصدِّ

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

َر تغییر دادنتفعیلثالثی مزیدالتغییرغّیْرُیغّیُرَغیَّ

َر رتغّیْرَیتغّیُرَتَغیَّ لثالثی مزیدالّتغیُّ تغییر یافتنتفعُّ

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

ثابت شدن-ثالثی مجردالَثْبتاثبْتَیثبُتَثَبَت

ثابت کردنتفعیلثالثی مزیدالتثبیتَثّبْتُیثّبُتثّبَت

ثابت کردنإفعالثالثی مزیداإلثباتأثِبْتُیثِبُتأثَبَت

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي
بازگشتن-ثالثی مجردالّرجوعارجْعَیرجُعَرَجَع

مراجعه کردنمفاعلةثالثی مزیدالمراجعةراِجْعُیراجُعراَجَع

پس گرفتناستفعالثالثی مزیداالسترجاعاسترجْعیسترجُعاسترَجَع

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

باز کردن-ثالثی مجردالَفتحافتْحَیفتُحفَتَح

باز شدنانفعالثالثی مزیداالنفتاحانفتْحَینفتُحانَفَتَح

باز کردنافتعالثالثی مزیداالفتتاحافَتتْحَیفتتُحافَتَتَح

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

شناختن، دانستن-ثالثی مجردالعرفاناعرْفَیعرُفَعَرَف

ُفعّرَف شناساندنتفعیلثالثی مزیدالتعریفعّرفُیعرِّ

َف فَتَعَرّ فیتعرَّ فتعرَّ لثالثی مزیدالتعرُّ شناختِنتفعُّ

یکدیگر را شناختنتفاُعلثالثی مزیدالّتعاُرفتعاَرْفیتعاَرُفتعاَرَف
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معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

عذر پذیرفتن-ثالثی مجردالُعذراعذْریعذُرَعَذَر

پوزش خواستنافتعالثالثی مزیداالعتذاراعتِذْرَیعتذُراعتَذَر

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

آشکار کردنتفعیلثالثی مزیدالّتبیینبّیْنُیبّیُنَبّیَن

َن نَتَبّیْنَیتبّیُنَتَبَیّ لثالثی مزیدالّتبیُّ آشکار شدنتفعُّ

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

رسیدن-ثالثی مجردِصلَیِصُلَوَصَل

رساندنإفعالثالثی مزیداإلیصالأوصْلُیوِصُلأوصَل

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

سود رساندن-ثالثی مجردالّنفعانفْعَینفُعنفَع

سود بردنافتعالثالثی مزیداالنتفاعانتِفْعَینتفُعانتَفَع بِ 

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي
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َل ُلَتَحوَّ ْلَیَتحوَّ لَتحوَّ حوُّ لثالثی مزیدالَتّ َتَفعُّ
تغییر یافتن
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التحلیل الصرفّی و االعراب

63

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

یبدأَبدأ
ْ
شروع کرد-ثالثی مجردالبدایةابدأ

یبتدأابتدأ 
ْ
شروع شدافتعالثالثی مزیداالبتداءابتدأ

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

ُقفّرَق ْقُیفرِّ پراکنده ساختنتفعیلثالثی مزیدالتفریقفرِّ

َق ُقَتَفرَّ ْقَیَتَفرَّ َقَتَفرَّ لثالثی مزیدالَتَفرُّ پراکنده شدنتفعُّ

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

جاری شدن-ثالثی مجردالجریاناجِرَیجريجری

جاری کردنإفعالثالثی مزیداإلجراءأجِرُیجریأجری

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

ِبَل
َ
پذیرفتن-ثالثی مجردالقبولاقبْلَیقِبُلق

بوسیدنتفعیلثالثی مزیدالتقبییلقّبْلُیقّبُلقّبَل

روی آوردنافعالثالثی مزیداإلقبالأقِبْلُیقبُلأقَبَل

به پیشواز رفتناستفعالثالثی مزیداالستقبالاستقبْلیستقبُلاستقَبَل

معنی المصدرالباب / وزن مصدرثالثی مجرد / مزیدالمصدراألمرالمضارعالماضي

چرخیدن-ثالثی مجردالدورانُدْرَیدوُرداَر

إفعالثالثی مزیداإلدارةأدْرُیدیُرأداَر
چرخاندن، 
اداره کردن

دقت کنید معموال در سواالت التحلیل الصرفي فعل مضارع بر وزن »تفعل« می آید که باید دقت کرد آیا فعل، مفرد مونث غایب است یا مفرد مذکر مخاطب.

در گزینه هایی که مجهول آمده است اگر واژه »فاعل« ذکر شود مطمئنا گزینه نادرست است زیرا مجهول فاعل ندارد.

در گزینه هایی که فعل  مخاطب و متکلم ذکر شده، حتما فاعل به صورت ضمیر است و اگر یك اسم را بعنوان انتخاب کرده باشد، گزینه نادرست است. 

دقت کنید معمواًل در سواالت التحلیل و الصرفی فعل مضارع بر وزن »تفعل« می آید که باید دقت کرد آیا فعل، مفرد مونث غایب است یا مفرد مذکر مخاطب. 

در گزینه هایی که مجهول آمده است اگر واژه »فاعل« ذکر شود مطمئنًا گزینه نادرست است زیرا مجهول فاعل ندارند. 

در گزینه هایی که فعل مخاطب و متکلم ذکر شده، حتمًا فاعل به صورت ضمیر است و اگر یک اسم را به عنوان انتخاب کرده باشد، گزینه نادرست است. 
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عیِّن الخطأ يف األفعال و املصادر التالية:-  

1( »ِجهاد«: مصدر - مزید ثاليّث بزيادة حرِف واحِد ِمن باب مفاَعلَة.        ۲( »اِنِتقاد«: مصدر - مزید ثالىّث بزيادة حرفنَِي ِمن باب افتعال. 

۳( »إستَمعوا«: فعٌل ماٍض - مزید ثالثَی بزیادة حرَفنِي من باب استفعال.      ۴( »التُجاِدلوا«: فعل نهی - مزید ثاليّث بزيادة حرِف واحِد ِمن باب مفاَعلَة .

عّي الخطا:-  

1( أكرِما: فعل ماض - للغائبني - مزید ثالثی من باب افعال       ۲( ينتَظر : فعل مضارع - للغائب - مزید ثالثی من باب افتعال

۳( تکاتَبوا: فعل أمر - للمخاطبنَي - مزید ثالثی من باب تفاُعل       ۴( ينكِس : فعل مضارع - للغائب - مزید ثالثی من باب انفعال

عّي الصحيح ح(ل األفعال امل(ج(دة يف هذه اآليات:-  

»أكرثُهم ال يَشكُرون ال يقدُر عىل َشِء، إ َتخرَجها« 

1( ال يَشکروَن : فعل نفی و ثالثی مجرّد و ضمري يناسب معه »أنتم«      ۲( ال يَقدُر: فعل نفی و ضمري يناسب معه »هو« 

۳( إستَخَرج: فعل أمر مزید ثالثی و مصدرُه »إستخراج      ۴( إستَخَرج: فعل ماض و ضمري يناسب معه »أنَت«

»يَحتقل اإليرانّي(ن مهرجان أفالمهم و يُحرّي اجتهادهم العالََم«: عّي الخطأ:-  

1( يَحتَفُل : فعل مضارع و مصدره »َحفلة«        ۲( افالم : جمع كلمة »فلِم«

۳( يُحرّيُ : فعل مضارع و يناسب معه ضمیر »هو«        ۴( يَحتفُل : فعل مضارع و مصدره »إحتفال«

»کاتب مع صديقك فإّن مكاتبتک فرح صديقك« عّي الصحيح َحَسب الجملة:-  

1( »کاتب« : فعل ماٍض          ۲( »تفَرح« : به معنی »شاد کرده«

۳( »تفَرح« : به معنی »شاد می شود«         ۴( »مکاتبة« : مصدر ال فعل

»ال تتعّجب(ا من كرثة صالة املؤمني فإنّهم يحاول(ن العبادة الله وهم يعلم(ن إلههم يدخلهم الجّنة« عّي الصحيح:-  

1( »عبادة« مصدر مذکّر          ۲( »التتعجبّوا« فعل ماضی

۳( كّل أفعال السؤال مضارع!         ۴( »يحاولون« فعل مصدر »حاِول«

عّي الصحيح ح(ل هذه األفعال يف النّص: »يُحّب(نه - تََخلََّص« -  

1( يحبون ← ضمري »ن« فاعله!         ۲( يُحبّونه← ضمري »واو« فاعله و ضمري »ه« مفعول به لهذا الفعل !

ل«        ۴( تََخلََّص ← فعل ماٍض من باب »تفعيل« ۳( تََخلََّص ← فعل مضارع من باب »تََفعُّ

پایۀ  دهم

التحلیل الصرفّی و االعراب
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عّي الصحيح يف الكلامت املُعيَّنة : »يسمع الّناس كالمه و يُرحّب(نَُه يف هذا املَجلس« -  

1( يسمع ← فعل معلوم و نائب فاعله »الّناس«

۲( الّناس ← مفعول به لفعل »يسمع«

۳( يُرحبّوَن ← فعل مضارع و مجهول

۴( يُرحبّوَن ← فعل معلوم و فاعله ضمري »واو«

عّي الصحيح ح(ل هذه الجملة:-  

»تَُقبُل هذه الهدايا يف الحفلة و أعرُِف يف هذه الحفلة اإلنسان املُحرتم الّذي يَجلُِس بيننا«

1( تُقبل : فعل مضارع معلوم و ثالثی مجرّد!         ۲( أعرُف: فعل مضارع معلوم و فاعله »اإلنسان«

۳( اإلنسان : نائب فاعل و مرفوع!          ۴( يجلس: فعل مضارع معلوم

عّي الّصحيح يف اإلعراب و الّتحليل الّصيف : -   

»حي ا تشهد أّول أبنائها أشفق عليها كّل من كان يعرفها !«:

1( اُستُشهُد : فعل ماٍض - للمتكلّم وحده - مبنّي للمجهول - متعدِّ / فعل و نائب فاعله »أنا« املستت

۲( اشفق : فعل ماٍض - للغائب - مبنّي - مزید ثاليث من باب افعال / فعل و فاعله »هو« املست

٣( كّل : اسم - مفرد - مذکّر - معرب - معرّف باإلضافة / فاعل و مرفوع

۴( من : إسم موصول عام - معرفة - مبنّي / فاعل و مرفوع محاّل

عّي الصحيح يف فعل العبارة »ألَّف املسلم(ن ر ائَل عديدة«:-   

1( فعل ماٍض - للغائب - مزید ثالثی         ۲( للغائب - مزید ثالثی بحرفني من باب تفعيل

۳( مجرد ثالثی - متعد - للمخاطب         ۴( مزيد بحرف واحد - للغائبة - الزم

نا أن نَأمَن غضب املل(ک بتقديم الهدايا .«-    عّین الخطأ ملا أشري إليه بخط يف العبارة: »تع(دَّ

1( مصدر من مزيد ثالثی - مفرد         ۲( مصدر من باب تفعيل - مشتق و صفت مشبهه

۳( اسم - مفرد مذکر - جامد         ۴( مصدر من مصادر أبواب املزيد - مذکر - جامد

» افرنا مع أصدقائنا إىل املدائن حّتى نُشاهد طاق کرسى« عّي الصحيح ح(َل هذه الجملة:-   

1( »سافَرنا«: فعل مضارع و الجملة فعليه        ۲( »أصدقاء«: جمع التكسري و مفرُده »ِصدق«

۳( »نُشاهد«: فعل مضارع ِمن باب »تَفاُعل«        ۴( »نُشاهد«: فعل مضارع ِمن باب »ُمفاَعلَة«

عّي املحّل اإلعرايّب لِكلامِت املَُعيََّنِة َعىَل الرّتتیب:-   

»لِِبالِدنا تَجارٌب كثريٌة يف ِصناَعِة النِّفِط و يُنَقُل النِّقُط َعربَ األنابيب !«

1( فاعل و مرفوع - فاعل و مرفوع         ۲( نائب فاعل و مرفوع - فاعل و مرفوع

۳( مبتدا و مرفوع - نایب فاعل و مرفوع        ۴( خرب و مرفوع - نایب فاعل و مرفوع
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عّي الّصحيح لاِم اُشريَ إليه بخّط:-   

ل، الزم 1( تواَضعوا لَِمن تَتَعلَّموَن ِمنه العلَم !: فعل مضارع، من باب تََفعُّ

۲( نَحُن تَعارَفنا يف بدايِة الَسَنِة الّدراسيّة !: متکلم مع الغري، بزيادة حرِف واحد، مصدره: »تعارُف«

۳( َربُّنا يُفِرُغ َعلَينا صربا و یُثبُِّت أقدامنا !: مجرّد ثاليث، متعّدي، مصدره: »ِفراَغة«

۴( أستَخِدُم املوظّفنَي بعد اإلمتحاِن !: فعل مضارع، ِمن باب استفعال، متعّدي

َ من الُقرآِن«-    عّي الّصحيح عن الفعلِي يف هذه اآليِة الرشيفة : »فاقَرؤوا ما تََيرسَّ

1( اِقَرؤوا: الفعل املاض - للجمع املذکّر         ۲( اِقَرؤوا: فعل األمر - من ماّدِة »ق - ر - و« 

: الفعل املضارع - له حرٌف زائٌد َ : الفعل املاض - له حرفاِن زائداِن        ۴( تیسَّ َ ۳( تیسَّ

اِنتِخب الّصحيح ح(َل »اِحَتِفل(ا«: -   

1( املاض من باب اِنفعال          ۲( األمر من باب اِفتعال

 ۳( األمر من باب اِنفعال          ۴( املاض من باب اِفتعال

عّین الخطأ ح(ل األفعال الّتالية:-   

1( »أنتَِفعوا«: أمر، جمع مذکر مخاطب، مزید ثالثی من باب »إفتعال«

۲( »تُباِحنَث«: فعل مضارع، جمع مؤنث مخاطب، مزید ثالثی من باب »تفاُعل«

منَي«: مضارع، مفرد مؤنث مخاطب، مزید ثالثی من باب تفعيل« ۳( »تَُقدَّ

۴( »إستََمعتُم«: فعل ماٍض، مثنی مؤنث مخاطب، مزید ثالثی من باب »إفتعال«

»یَنص الله املُسلمي عىل الق(م الكافرين !«: -   

1( الله: لفظ الجاللة - اسم - مفرد مذکر        ۲( قوم: اسم - جمع مکّس – معرفة

۳( الكافرين : جمع سامل للمذكر - جامد و مصدر        ۴ (ينص: فعل مضارع - للغائب - فاعله ضمري »هو« املستت

»نحن العاّمل نعمل عرش  اعات يف الي(م !«:-   

1( ساعات : جمع مکّس )مفرده: ساعة، مؤنث( - معدود للعدد »عش«       ۲( العّمل : جمع تكسري )مفرده: عامل، مذکر( - جامد و مصدر

۳( نحن : اسم - ضمري منفصل - للمتكلم مع الغري         ۴( عش : اسم - من األعداد األصلية - للمعدود املذکّر

»يل اُختان تدر ان يف الصّف الرابع !« :-   

1( اُختان : اسم - مثنی مذکر - نونه مكسورة دامئة          ۲( ي )ل ( : اسم - ضمري متّصل - للمتكلم وحده

۳( الرابع : اسم - من األعداد األصلية - للمعدود املذكر         ۴( تدرسان : فعل مضارع - للمخاطبتني - األلف ضمريه الفاعل

»ال تيأس من رحمة الله و اُطلب ُمساعدته !« عّي الّصحيح: -   

1( الله: لفظ الجاللة - اسم - مفرد مذکر        ۲( اُطلب: فعل أمر - للمتكلم وحده

۳( تیاس: فعل مضارع - للغائب - مجزوم بحرف »ال« الناهية        ۴( مساعدة : اسم - مفرد مؤنّث - عل وزن »مفاعلة« و حروفه األصلية »م س ع«
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عّي الّصحيح لِام اُشريَ إليه بخّط:-   

ل، الزم 1( تواَضعوا لَِمن تَتَعلَّموَن ِمنه العلَم !: فعل مضارع، من باب تََفعُّ

۲( نَحُن تَعارَفنا يف بدايِة الَسَنِة الّدراسيّة !: متکلم مع الغري، بزيادة حرِف واحد، مصدره: »تعارُف«

۳( َربُّنا يُفِرُغ َعلَينا صربا و یُثبُِّت أقدامنا !: مجرّد ثاليث، متعّدي، مصدره: »ِفراَغة«

۴( أستَخِدُم املوظّفنَي بعد اإلمتحاِن !: فعل مضارع، ِمن باب استفعال، متعّدي

َ من الُقرآِن«-    عّي الّصحيح عن الفعلِي يف هذه اآليِة الرشيفة : »فاقَرؤوا ما تََيرسَّ

1( اِقَرؤوا: الفعل املاض - للجمع املذکّر         ۲( اِقَرؤوا: فعل األمر - من ماّدِة »ق - ر - و« 

: الفعل املضارع - له حرٌف زائٌد َ : الفعل املاض - له حرفاِن زائداِن        ۴( تیسَّ َ ۳( تیسَّ

اِنتِخب الّصحيح ح(َل »اِحَتِفل(ا«: -   

1( املاض من باب اِنفعال          ۲( األمر من باب اِفتعال

 ۳( األمر من باب اِنفعال          ۴( املاض من باب اِفتعال

عّین الخطأ ح(ل األفعال الّتالية:-   

1( »أنتَِفعوا«: أمر، جمع مذکر مخاطب، مزید ثالثی من باب »إفتعال«

۲( »تُباِحنَث«: فعل مضارع، جمع مؤنث مخاطب، مزید ثالثی من باب »تفاُعل«

منَي«: مضارع، مفرد مؤنث مخاطب، مزید ثالثی من باب تفعيل« ۳( »تَُقدَّ

۴( »إستََمعتُم«: فعل ماٍض، مثنی مؤنث مخاطب، مزید ثالثی من باب »إفتعال«

»یَنص الله املُسلمي عىل الق(م الكافرين !«: -   

1( الله: لفظ الجاللة - اسم - مفرد مذکر        ۲( قوم: اسم - جمع مکّس – معرفة

۳( الكافرين : جمع سامل للمذكر - جامد و مصدر        ۴ (ينص: فعل مضارع - للغائب - فاعله ضمري »هو« املستت

»نحن العاّمل نعمل عرش  اعات يف الي(م !«:-   

1( ساعات : جمع مکّس )مفرده: ساعة، مؤنث( - معدود للعدد »عش«       ۲( العّمل : جمع تكسري )مفرده: عامل، مذکر( - جامد و مصدر

۳( نحن : اسم - ضمري منفصل - للمتكلم مع الغري         ۴( عش : اسم - من األعداد األصلية - للمعدود املذکّر

»يل اُختان تدر ان يف الصّف الرابع !« :-   

1( اُختان : اسم - مثنی مذکر - نونه مكسورة دامئة          ۲( ي )ل ( : اسم - ضمري متّصل - للمتكلم وحده

۳( الرابع : اسم - من األعداد األصلية - للمعدود املذكر         ۴( تدرسان : فعل مضارع - للمخاطبتني - األلف ضمريه الفاعل

»ال تيأس من رحمة الله و اُطلب ُمساعدته !« عّي الّصحيح: -   

1( الله: لفظ الجاللة - اسم - مفرد مذکر        ۲( اُطلب: فعل أمر - للمتكلم وحده

۳( تیاس: فعل مضارع - للغائب - مجزوم بحرف »ال« الناهية        ۴( مساعدة : اسم - مفرد مؤنّث - عل وزن »مفاعلة« و حروفه األصلية »م س ع«
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عّي الّصحيح يف الّتحليل الصيف: -   

»هذان األَخ(ان يَدر ان يف مدر تهام كّل ي(م!«:

1( يدرسان : فعل مضارع - للمخاطبَني         ۲( هم: اسم - ضمري متّصل – للمخاطبني

۳( هذان : اسم إشارة - للقريبَني         ۴( األَخوان : اسم - مثنی مذکر - نونه مفتوحة دامئا

عّي الّصحيح يف الّتحليل الّصيف: -   

»نحن الطّالبات نعمل عرش  اعات يف الي(م !«:

1( نعمل : فعل مضارع - للمتكلّم وحده        ۲( نحن : اسم - ضمیر منفصل - للمتكلّم مع الغري

۳( عش : اسم - من األعداد التتيبية - للمعدود املؤنّث        ۴( الطالبات: اسم - جمع سامل املؤنث - اسم فاعل و حروفه األصلية »طر ب ل«

عّي الّصحيح يف الّتحليل الّصيّف و اإلعراب: -   

»إلهي ، ال تجعلني من الخارسين الّذين يخرسون الدنيا و اآلخرة !:

1( يخسون: فعل مضارع - للغائبني - مزید ثاليث

۲( الدنيا: اسم - مفرد مؤنث - فاعل لفعل »يخسون«

۳( تجعل : مضارع - للمخاطب - مجرد ثاليث - مجزوم بحرف »ال« الناهية

۴( الخاسين : اسم - جمع سامل للمذکر - مشتق و اسم مفعول )مصدره: خسارة( - مجرور به حرف »من«

عّي الّصحيح يف الّتحليل الّصيفّ: -   

»الحرشات تُشکّل مثاني يف املائة من م(ج(دات العامل !«:

1( الحشات: اسم - جمع سامل للمؤنث )مفرده: حشة( – معرفة

۲( موجودات : جمع مکس - مشتق و اسم مفعول )مصدره: وجود(

۳( تشّکل: فعل مضارع - للغائبات - مزید ثاليث من وزن أو باب »تفعيل« 

۴( ثانني : اسم - جمع سامل للمذكر - من أعداد العقود، معدوده جمع و مضاف إليه

عّي الّصحيح يف تحليل الكلامت: -   

»دخلت هؤالء الطالبات يف الصّف و جلسن يف أماكنهّن !«:

1( هؤالء : اسم - إشارة لجمع البعيد         ۲( هّن : اسم - ضمري متّصل - لجمع املخاطبات

۳( جلسن : فعل ماٍض - للغائبات - فاعله ضمري النون       ۴( دخلت : فعل ماٍض - للغائبة - فاعله »الطالبات«

عّي الّصحيح يف الّتحليل الّصيفّ: -   

»اولئک الّصالح(ن حرضوا يف املسجد للّصالة !«:

1( الصالحون: جمع سامل للمذكر - مشتق و اسم مفعول       ۲( املسجد: اسم - مفرد مذکر - عل وزن »مفعول«

۳( حضوا: فعل مضارع - للغائبني         ۴( اولئک: اسم - اشارة - للبعيدين

عّي الّصحيح يف تحليل الكلامت: »اِنتظرتک ثالث  اعات حّتى الّساعة التا عة إاّل ربعا !« :-   

1( انتظرُت : ماٍض - للمتكلم وحده - فاعله ضمري التاء       ۲( ساعات : اسم - جمع تكسري )مفرده : ساعة، مؤنث(

٣( التاسعة : من األعداد التتيبية، للموصوف املذكر           ۴( ثالث : اسم - من األعداد األصلية - للمعدود املذكر
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عّي الّصحيح يف اإلعراب و التحليل الّصيفّ: -   

» اعات العمل للم(ظّفي و العامل أربع(ن يف االُ ب(ع !:

1( ساعات: جمع سامل للمؤنث، مضاف إىل »العمل«         ۲( املوظّفني : جمع سامل للمذكر، نونه مكسورة دامئة

۳( العّمل: جمع تكسري أو مکّس )مفرده: عمل، مذکر(         ۴( اربعون: اسم من أعداد العقود، معدوده أو تييزه جمع و مجرور

عّي الّصحيح يف اإلعراب و التحليل الّصيفّ: -   

»نَطلُب من الله أن ينصنا عىل الق(م الكافرين«! :

1( الله: لفظ الجاللة - اسم - مفرد مذکر

۲( ينص: مضارع - للغائب - مزید ثاليث بزيادة حرف ي

۳( الكافرين : جمع سامل للمذکر - اسم فاعل )مصدره: کفر( - نونه مكسورة دامئا

۴( نطلب: فعل مضارع - للمتكلم مع الغري - حروفه األصلية أو مادته »ن ل ب«

عّي الّصحيح يف اإلعراب و التحليل الّصيفّ : -   

»هاتان التلميذتان تذهبان إىل مدر تهام كّل صباح«! :

1( هم: اسم - ضمري متصل - للمخاطبتنَي        ۲( هاتان: اسم إشارة، للقريبتنَي

 ۳( تذهبان : فعل مضارع - للمخاطبتنَي        ۴( التلميذتان: اسم - مثنی مؤنث - نونه مفتوحة دامئا

عّي الّصحيح يف اإلعراب و التحليل الّصيفّ: -   

»رأيُت اُولئك األّمهات جالسات يف الغرفة ! :

1( اُولئک: اسم إشارة للقريب - جمع مؤنث         ۲( رایت: فعل ماٍض - للمتكلم وحده - مجرد ثاليث

۳( األّمهات: جمع مکس أو تكسري )مفرده: اُّم، مؤنث(        ۴( جالسات: جمع سامل للمؤنث - اسم فاعل )مصدر: مجالسة(

عّي الّصحيح يف اإلعراب و التحليل الّصيفّ:-   

»طالعُت الصفحة التا عة عرشة قبل الصفحة العرشين من بي خمسي صفحة من الكتاب !« :

1( العشين : اسم - من االعداد التتيبية للعقود         ۲( التاسعة عشة : من اعداد العقود التتيبية، للمؤنث

۳( طالعُت : فعل ماٍض - مجرّد ثاليث )مصدره: مطالعة( - متعدٍّ       ۴( صفحة : اسم - مفرد مؤنث - نكرة - معدود او تییز و مضاف إليه و مجرور

عّي الّصحيح يف اإلعراب و التحليل الّصيفّ:-   

»علينا أن نتعايش مع بعضنا تعايشا  لمّيا حتى نَكتسب الّسعادة«! : 

1( نكتسب : مضارع - للمتكلّم مع الغري - مزید ثاليث من باب افعال )مصدره: اِكتساب( - متعدٍّ

۲( نتعايش: مضارع - للمتكلم مع الغري - مزید ثاليث من باب )مصدره: تعایش(

۳( تعايشاً : اسم - مصدر من باب تفاعل - فعله املاض: عایَش

۴( نا : اسم - ضمري متّصل - للمتكلم وحده - معرفة
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عّي الّصحيح يف اإلعراب و التحليل الّصيفّ: -   

» اعات العمل للم(ظّفي و العامل أربع(ن يف االُ ب(ع !:

1( ساعات: جمع سامل للمؤنث، مضاف إىل »العمل«         ۲( املوظّفني : جمع سامل للمذكر، نونه مكسورة دامئة

۳( العّمل: جمع تكسري أو مکّس )مفرده: عمل، مذکر(         ۴( اربعون: اسم من أعداد العقود، معدوده أو تييزه جمع و مجرور

عّي الّصحيح يف اإلعراب و التحليل الّصيفّ: -   

»نَطلُب من الله أن ينصنا عىل الق(م الكافرين«! :

1( الله: لفظ الجاللة - اسم - مفرد مذکر

۲( ينص: مضارع - للغائب - مزید ثاليث بزيادة حرف ي

۳( الكافرين : جمع سامل للمذکر - اسم فاعل )مصدره: کفر( - نونه مكسورة دامئا

۴( نطلب: فعل مضارع - للمتكلم مع الغري - حروفه األصلية أو مادته »ن ل ب«

عّي الّصحيح يف اإلعراب و التحليل الّصيفّ : -   

»هاتان التلميذتان تذهبان إىل مدر تهام كّل صباح«! :
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: »اِستََمعوا« فعل ماضی از باب »افتعال« است و دارای دو حرف زائد می باشد.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »أکرِما« فعل امر است.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:مصدِر فعِل مضارع »یََحِفُل«، »إحتفال« است نه »َحفلة« هر چند هر دو مصدر به معنای »جشن« می باشد.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »با دوست خود نامه نگاری کن )فعل، امر است نه ماضی( زیرا نامه نگاری کردن تو او  را خوشحال می کند« )رد گزینه های و   (ال

دیگر( و این که »مکاتبة« مصدر است نه فعل تنها گزینه صحیح می  باشد.

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: یسمع ← فعل مضارع معلوم / الّناس ← فاعل برای فعل »یَسمع« می باشد/ یُرحبّوَن ← فعل مضارع معلوم است و و   (ال

فاعلش ضمیر بارز »واو« می باشد. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »تقدیم« مصدر و جامد است، پس مشتق نیست. نتیجه می گیریم که هیچ اسم مشتقی، مصدر نیست و هیچ مصدری، اسم مشتق نیست. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: لِبالِد )خرب مقدم جار و مجرور( تَجارُِب )مبتدای مؤخر( یُنَقُل )فعل مجهول( النَّفط )نایب فاعل( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

پایه دهم

پاسخنامه تشریحی

التحلیل الصرفّی و االعراب
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گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال
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»نحن أح(ج إىل أن تُسرَت عي(بنا، فعلَينا أن نُقِبل عىل ربِّنا !«:-  

1( تست: للغائبة - مجرّد ثاليث - متعدٍّ - مبني للمجهول / فعل منصوب، و نائب فاعله ضمري »هي« املستت

۲( نقبل : مضارع - للمتكلم مع الغري - مزید ثاليث من باب إفعال / فعل منصوب، و فاعله ضمري »نحن« املستت

۳( عیوب: جمع تكسري )مفرده: عيب، مذکر( - معرب - منصف / مفعول به و منصوب

۴( أحوج : اسم - مفرد مذکر - مشتق و اسم فاعل - نكرة - معرب / خرب مفرد و مرفوع

حيح يف التَّحليل الّصيف و اإلعراب: »يَجتمُع املسلم(َن يف املسجد ألمر ُمِهّم.« -   َعيِّ الصَّ

1( »يَجتَِمُع« : فعل مضارع - للغائب - مزید ثالثی - الزم - معرب / فعل مرفوع و فاعله »املُسلِموَن« و الجملة فعليٌّة.

۲( »املُسلِموَن« : اسم - الجمع الّسامل للمذکر - جامد - معرب / فاعل و مرفوع

۳( »املَسِجد«: اسم - مفرد - مذکر - جامد - معرب / مجرور بحرف الجّر

۴( »أمر«: اسم - مفرد - مذكر / مجرور بحرف الجّر و منصوب

»ليس َشء أثَقَل يف امليزان ِمن الُخلُِق الَحَسن« عّي الخطأ:-  

1( أثَقل: اسم التفضيل          ۲( امليزان: مجرور به حرف جّر »يف«

 ٣( امليزان: اسم املكان من ماّدة »و - ز - ن«        ۴( الَحَسن : املضاف اليه

عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الصيف.-  

»إّن أتعّجب من أنّه يغرّد و يتكلّم و مع هذا ه( محب(س ُمحَتَقٌر !« :

1( محتقر: مشتق و اسم فاعل )مصدره: احتقار( - نكرة - معرب / مرفوع

۲( محبوس: اسم - مفرد مذکر - مشتق و اسم مبالغة )مصدره: حبس( / خرب و مرفوع

۳( أتعّجب: للمتكلم وحده - مزید ثالثی )من باب تفعیل( - مبني للمعلوم / فعل و فاعله ضمري »أنا« املستت

۴( يغرّد: مضارع - مزید ثالثی )من باب تفعیل( - الزم - معرب / فعل مرفوع و فاعله ضمري »هو« املستت

عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الصيف. »أصدق االصدقاء لالنسان الكتاب فه( ال يكذب عليه !« :-  

1( الكتاب: اسم - مفرد مذکر - معرّف بأل / خرب شبه جملة و مرفوع محالً

۲( األصدقاء: جمع تكسري )مفرده: صادق، مذکر( / مضاف اليه و مجرور

۳( أصدق: مفرد مذکر - مشتق و اسم تفضيل )مصدره: صدق( / مبتدأ و مرفوع

۴( يكذب: مضارع - للغائب - مجرّد ثالثی - مبني للمعلوم / الجملة فعلية و خرب للمبتدأ »أصدق« و مرفوع محالً

پایه یازدهم

سواالت تستی
التحلیل الصرفّی و االعراب



73

ور
نک

 ک
ع

ام
ج

ی 
رب

ع

»نحن أح(ج إىل أن تُسرَت عي(بنا، فعلَينا أن نُقِبل عىل ربِّنا !«:-  

1( تست: للغائبة - مجرّد ثاليث - متعدٍّ - مبني للمجهول / فعل منصوب، و نائب فاعله ضمري »هي« املستت

۲( نقبل : مضارع - للمتكلم مع الغري - مزید ثاليث من باب إفعال / فعل منصوب، و فاعله ضمري »نحن« املستت

۳( عیوب: جمع تكسري )مفرده: عيب، مذکر( - معرب - منصف / مفعول به و منصوب

۴( أحوج : اسم - مفرد مذکر - مشتق و اسم فاعل - نكرة - معرب / خرب مفرد و مرفوع

حيح يف التَّحليل الّصيف و اإلعراب: »يَجتمُع املسلم(َن يف املسجد ألمر ُمِهّم.« -   َعيِّ الصَّ

1( »يَجتَِمُع« : فعل مضارع - للغائب - مزید ثالثی - الزم - معرب / فعل مرفوع و فاعله »املُسلِموَن« و الجملة فعليٌّة.

۲( »املُسلِموَن« : اسم - الجمع الّسامل للمذکر - جامد - معرب / فاعل و مرفوع

۳( »املَسِجد«: اسم - مفرد - مذکر - جامد - معرب / مجرور بحرف الجّر

۴( »أمر«: اسم - مفرد - مذكر / مجرور بحرف الجّر و منصوب

»ليس َشء أثَقَل يف امليزان ِمن الُخلُِق الَحَسن« عّي الخطأ:-  

1( أثَقل: اسم التفضيل          ۲( امليزان: مجرور به حرف جّر »يف«

 ٣( امليزان: اسم املكان من ماّدة »و - ز - ن«        ۴( الَحَسن : املضاف اليه

عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الصيف.-  

»إّن أتعّجب من أنّه يغرّد و يتكلّم و مع هذا ه( محب(س ُمحَتَقٌر !« :

1( محتقر: مشتق و اسم فاعل )مصدره: احتقار( - نكرة - معرب / مرفوع

۲( محبوس: اسم - مفرد مذکر - مشتق و اسم مبالغة )مصدره: حبس( / خرب و مرفوع

۳( أتعّجب: للمتكلم وحده - مزید ثالثی )من باب تفعیل( - مبني للمعلوم / فعل و فاعله ضمري »أنا« املستت

۴( يغرّد: مضارع - مزید ثالثی )من باب تفعیل( - الزم - معرب / فعل مرفوع و فاعله ضمري »هو« املستت

عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الصيف. »أصدق االصدقاء لالنسان الكتاب فه( ال يكذب عليه !« :-  

1( الكتاب: اسم - مفرد مذکر - معرّف بأل / خرب شبه جملة و مرفوع محالً

۲( األصدقاء: جمع تكسري )مفرده: صادق، مذکر( / مضاف اليه و مجرور

۳( أصدق: مفرد مذکر - مشتق و اسم تفضيل )مصدره: صدق( / مبتدأ و مرفوع

۴( يكذب: مضارع - للغائب - مجرّد ثالثی - مبني للمعلوم / الجملة فعلية و خرب للمبتدأ »أصدق« و مرفوع محالً

پایه یازدهم

سواالت تستی
التحلیل الصرفّی و االعراب
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عّي الّصحيح يف تَعيي املحلِّ اإلعرايب للكلامِت املُعّينِة : -  

)أَيُحبُّ أحُدكم أن يأكَل لَحَم أخيه ميتاًو

1( فاعل - فاعل - مضاف إليه         ۲( فاعل - مفعول - مضاف اليه

 ۳( مفعول - مضاف اليه - فاعل         ۴( مضاف - مفعول - ضمري

عّي الّصحيَح يف املََحلِّ اإلعرايّب:-  

1( )ال يَُكلُِّف اللُه نَفساً إاّل ُوسَعها( : فاعل        ۲( )ِعداَوُة العاِقِل َخرٌي ِمن ِصداقَِة الجاِهِل( : خرب

۳( )قُِتَل اإلنساُن ما أکَفرَه( : فاعل         ۴( )َمكتَبَُة ُجندي سابور يف خوزستان أكرَبُ َمكتَبٍَة( : خرب

عّي الّصحيح ح(ل كلامت هذه العبارة:-  

»التِّمساُح ال يَبيك ِعنَد أكِل َفريَسِتِه، بَل ِعنَدما يَأكُُل َفريَسًة أكرَبَ ِمن َفِمه تُفِرُز ُعُي(نُُه  ائالً کَأَنَُّه ُدم(ٌع !« 

1( ال يَبك: فعل نهی و خرب         ۲( أكرب : اسم تفضيل و صفت

۳( ُعیُون: اسم مفعول و مفعول         ۴( سائِل: اسم فاعل و فاعل

عّي الخطأ يف تعيي املحّل اإلعرايّب عىل الرّتتيب:-  

1( هذا ِقسٌم من نَّص إنشائه ! ← خرب - مجرور بحرف جّر       ۲( إن تُطالع درسک يُساعدك يف اإلمتحان ! ←مفعول - مفعول

۳( َمن َعلََّم علمً فله أجُر َمن َعِمَل به ! ← مفعول - مضاف إليه       ۴( ال يلتزم التّلميُذ املُشاغُب باخالٍق حسنٍة ! ← فاعل - صفت

عّین الخطأ: -   

1( ُمجهَّز : اسم مفعول           ۲( أعل : اسم تفضيل

۳( صبّار: اسم فاعل          ۴( مطبخ : اسم مكان

عّي الّصحيح يف اإلعراب و الّتحليل الّصيّف:-   

»ما أ َخط اإلنسان الشيطاَن مبثل الصمت !«:

1( اإلنسان: اسم - مثنی مذکر - معرب - فاعل لفعل »أسخط«          ۲( أسخط: ماٍض - للغائب - مزید ثاليث )من باب افعال(

۳( الصمت: اسم - مفرد مؤنث - معرب - مضاف اليه و مجرور        ۴( الشيطان: مفرد مذکر - معرب - صفة أو نعت و تابع للموصوف »االنسان«
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1( العامل : اسم - مفرد مذکر - مشتق و اسم فاعل - مجرور به حرف الجر      ۲( أكرب: مفرد مذکر - مشتق و اسم تفضيل - معرب - خرب و مرفوع

۳( بالد: جمع مکس أو تكسري )مفرده: بلد، مذکر( - مضاف اليه و مجرور       ۴( مكتبة : اسم - مفرد مونث - مشتق و اسم مكان - مبتدأ و مرفوع و الجملة فعلية
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عّي الّصحيح يف اإلعراب و الّتحليل الّصيّف:-   

»هؤالء الطالبات دخلن املكتبة ملطالعة درو هّن !« :

1( املكتبة : اسم - مفرد مذکر - مشتق و اسم مکان )مصدره: مکاتبة(       ۲( هؤالء : اسم - إشارة للقريب - لجمع اإلناث - مبتدأ و الجملة اسمية

۳( دخلن : ماض - للغائبات - مجرّد ثاليث - فاعله الطالبات        ۴( الطالبات : جمع سامل للمؤنث - مشتق و اسم فاعل )مصدره: طلب( - خرب

عّي الّصحيح يف اإلعراب و الّتحليل الّصيّف:-   

»إّن طَبخُت طعاماً ألّذ ِماّم يُطبخ يف املطعم !:

1( املطعم : اسم - مفرد مذکر - مشتق و اسم مكان - مفعول به و منصوب          ۲( طبخت : ماٍض - للمتكلم وحده - مجرّد ثاليث - فاعله ضمري التاء البارز

۳( يطبخ : مضارع - للغائب - مجرد ثاليث - مبني للمجهول - نائب فاعله »طعاماً«  ۴( ألّذ : اسم - مفرد مذکر - مشتق و اسم تفضيل )مصدره: لّذة( - مضاف إليه

عّي الّصحيح يف اإلعراب و التحليل الّصفی:-   

»ُغص(ن األشجار يف الّشتاء خرضة !«:

1( األشجار : اسم - مفرد مذکر - معرب - مضاف اليه و مجرور

۲( خضة : اسم - مفرد مؤنّث - صفة أو نعت و مجرور بالتبعية للموصوف

۳( غصون : جمع مکس أو تكسري )مفرده: غصن، مذکر( - مبتدأ و مرفوع، و الجملة اسمية

۴( الشتاء : مفرد مذکر - معرب - مجرور به حرف الجر ؛ يف الّشتاء: جار و مجرور و خرب

»الّتجّسس من كبائر الّذن(ب يف مكتبنا!«:-   

1( الذنوب : جمع مکس )مفرده: ذنب، مذکر( - صفة أو نعت        ۲( التجّسس : اسم - مصدر )من وزن تفعل( - مبتدا و الجملة اسمية

۳( كبائر : جمع مکّس او تكسري )مفرده: کبیر، مذکر( - مجرور به حرف الجر      ۴( مکتب : اسم - مشتق و اسم مكان )مصدره: مكاتبة( - مجرور به حرف الجر

عّي الّصحيح يف اإلعراب و الّتحليل الّصيّف:-   

»اُحّب أن أكتب إنشاء تحت عن(ان يف محرض املعلّم !«:

1( محض : مفرد مذکر - مشتق و اسم مکان )مصدره: احضار( - مجرور به حرف الجر

۲( املعلِّم: اسم - مشتق و اسم فاعل )مصدره: تعلُّم( - مضاف إليه و مجرور

۳( إنشاء: اسم - مصدر من وزن افعال - مفعول به و منصوب

۴( أكتب: مضارع - للمتكلم وحده - مزید ثاليث - فاعله الضمري املستت

عّي الّصحيح يف اإلعراب و التحليل الّصيّف:-   

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

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

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

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

۴( يَحرس : مضارع - مزید ثاليث )مصدره: إحراس، عل وزن افعال( - فعل و مع فاعله جملٌة فعلية و خرب
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عيِّ الصحيح:-   

1( ذکََر ما ال يرىض به اآلَخرون يف غيابهم ← اآلخرون: اسم فاعل / مفعوٌل به       ۲( »جاِدلهم بالّتي هي أحَسن« ← جادل: اسم فاعل / مبتدا

 ۳( أحبُّ عباد الله إىل الله أنفعهم لعباده ← أحبُّ : اسم تفضيل / مبتدا           ۴( تفّکر ساعة خرٌي من عبادة سبعني َسَنة ← خیٌر: اسم تفضيل / صفت

عّي الّصحيح عن »املحّل اإلعرابی« للكلامت الّتي تحتها خّط :-   

1( عامل يُنتفع بعلمه خري من ألف عابد: اسم التفضيل       ۲( الّناس أعداء ما جهلوا: مضاف اليه

ب نفسه: مفعول به        ۴( ُحسن الخلق نصف الّدين : مضاف اليه ۳( من ساء ُخلقه عذَّ

عیٍّن الخطأ يف ن(ع اال م و محلِِّه اإلعرابیِّ :-   

اويل ← اسم التفضيل و َمَحلُُّه اإلعرابیُّ »خرب« 1( ِسعُر هذا الَقميص الرِّجاىلَّ أرَخُص من السَّ

۲( أكرَبُ املَكتَبِه يف العامل الَقديِم َمكتَبَة ُجندي سابور يف خوزستان ← اسم املكان وَمَحلُُّه االعراّب »خرب«

۳( َمن َجرَّب املَُجرَّب َحلَت ِبِه الّنداَمُه ← اسم الفاِعِل و محلُُّه اإلعرابیُّ »فاِعل«

۴( إیّاَک و مصاَدقََة الكّذاب ← اسم املبالغة و محلُُّه اإلعراّب »مضاف اليه«

ِ الصحيَح عن املحّل اإلعرايّب عىل الرّتتيب: »ِعندي َوصَفٌة ال أَِجُد األَدويََة املَكت(بََة َعلَيها !«-    َعيِّ

1( الخرب - مضاف إليه - املفعول         ۲( املبتدأ - املفعول – الصفة

٣( املبتدا - الخرب - الصفة          ۴( الخرب - املفعول - مضاف إليه

عّین الخطأ عن املحّل اإلعرايّب للكلامت املعّينة :-   

1( )ال يكلّف الله نفساً إاّل وسَعها( ← فاعل و مرفوع       ۲( عداوُة العاِقل خرٌي من صداقة الجاهل. ← مضاف اليه و مجرور

۳( تَرِجم هذه األحاديث النبويّة بدقٍّة. ← صفت و منصوب       ۴( الحمٌر حيوان يستخَدُم للحمل و الرّكوب. ← خرب و مرفوع

عّي املحّل اإلعرايّب الّذي الي(جد يف هذه الجملة: »شاَهَدنا املَُعلُِّم الَحن(ُن يف شارعِ اِنِقالب «-   

َفة 1( املضاف اليه          ۲( الصِّ

٣( املَفعول           ۴( الَخرَب

مّيز الخطأ يف تعيي املطل(ب:-   

1( )يريدوَن أن يبّدلوا کالم الله( : املفعول        ۲( ال تحّب أن نأكل لحم أخينا. : املضاف إليه

 ۳( من سال يف صغره أجاب يف كرِبه. : املجرور بحرف الجّر         ۴( أحِسن إىل والدي أكرث من اآلخرين. : الفعل املاض من باب »إفعال«

ِ الّصحيح عن ن(عّية الكلامت:-    عيِّ

اُكتب(ا واجباتكم و ال تكتب(ها برُسعٍة:

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

۳( ال تكتبوا : فعل مضارع للنهي - للغائبني        ۴( سعة : اسم - مفرد - مونث
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»اِ تقبلت ُمديرة املدر ة ثاَلَث طالبات يف مكتبها !« عّي الصحيح يف التحليل الصيفّ:-   

1( ثالث : اسم - من األعداد التتيبية، للمعدود املؤنث        ۲( اِستقبلت : فعل ماٍض - مزید ثاليث )من باب افتعال( – متعّد

٣( املدرسة : اسم - مفرد مؤنث - مشتق و اسم مفعول )مصدره: درس(      ۴( طالبات : جمع سامل للمؤنث - معدود أو تييز للعدد و مجرور باإلضافة

عة ال ترّض دماغه الصغري !« عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الصيفّ :-    »هذه الرسُّ

1( هذه: اسم إشارة، للقريبة - مبني - مبتدا و الجملة اسمية و خربه جملة »ال تّض«

۲( تّض: فعل مضارع - للمخاطب - مجرد ثاليث - متعدٍّ - مبني للمعلوم

۳( دماغ: مفرد مذکر - معرب - فاعل و ضمري الهاء - مضاف إليه

۴( الصغري: اسم - مفرد مذکر - مشتق و اسم تفضیل - صفة أو نعت و تابع ملوصوفه »دماغ«

»الدهر ي(مان، ي(م لک و ي(م علیک!« عي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الصيفّ :-   

1( يوم: اسم - مفرد مذکر - نكرة - خرب و مرفوع        ٢( الدهر : اسم - مفرد مذکر - معرف بال - مبتدا و الجملة فعلية

۳( يومان : مثنی مذکر - نكرة - مبتدأ و الجملة اسمية و نونه مفتوحة دامئاً        ۴( لک: جار و مجرور و خرب و حرف الالم مفتوح بسبب وقوعه قبل الضمري
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به گزینه های دیگر گزینه ۲ صحیح است.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به گزینه های دیگر گزینه 1 صحیح است.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »الحسن« صفت برای »الُخلُق« بوده پس در نقش مضاف الیه نیست. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »مضاف« و »ضمیر« جزو نقش های اعرابی محسوب نی شوند. أحُد: فاعل برای فعل »یُحّب« از نوع اسم ظاهر/ لَحَم: مفعول به و   (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: »أحِسن« فعل امر از »تُحِسُن« و از باب »إفعال« است. ترجمه ی گزینه ۴: به پدر و مادرت بیش از دیگران نیکی کن.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به گزینه های دیگر گزینه ۴ صحیح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:با توجه به گزینه های دیگر گزینه ۴ صحیح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به گزینه های دیگر گزینه 1 صحیح است.و    (ال

 گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به گزینه های دیگر گزینه ۴ صحیح است.و    (ال
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»علينا أن نَعلم أّن جميع الكائنات مسّخرة لنا، خلقها الله لخدمتنا!« عّي الصحيح يف اإلعراب والتحيل الصيف:-  

1( جميع: اسم جمع و مذكر / اسم »أّن« و منصوب، و الجملة اسمية

۲( مسّخرة: مفرد مؤنّث - مشتق و اسم مفعول )مصدره: تسخیر( - نكرة - معرب / خرب »أّن« و مرفوع

۳( خلق: ماٍض - للغائب - مجرّد ثاليث - متعدٍّ - مبني للمعلوم / فعل و فاعله ضمري »هو« املستت، والجملة فعلية

۴( نعلم: للمتكلم مع الغري - مجرّد ثاليث - الزم - مبني للمعلوم - معرب / فعل مرفوع، و فاعله ضمري »نحن« املستت، و الجملة فعلية

عّي الصحيح يف التحليل الّصيفّ: )قال(ا َحرِّق(ُه وانُصوا آلَِهتكمو-  

1( قالوا: الفعل املاض، ثاليث املجرّد و ضمري »الف« البارز فاعل له!     ۲( َحرِّق : الفعل املاض، ثاليث املزيد من باب تفعيل

۳( انُصوا: فعل األمر، ثاليث املجرّد و ضمري »واو« البارز فاعل له!       ۴( آلِهة: اسم، مفرد، مؤنّث، متادٌف مع »إله«

عّي الصحيح عن ن(عّية الكلامت. -  

»ذهبت إىل املتَجر أِلشرتَي بطّاريّة الج(َّال !«:

1( بطاريّة : اسم - مفرد مؤنث - اسم مبالغة - مفعول و منصوب 

۲( ذهبت: فعل ماٍض - للمتكلّم مع الغري - مجرد ثاليث - معلوم )أو مبني للمعلوم(

۳( الجّوال: مفرد مذکر - اسم مبالغة )مصدره: جوالن( - معرفة - صفة و تابع للموصوف »بطارية«  

۴( املتجر: اسم - مفرد مذکر - اسم مكان )مصدره: تجارة( - مجرور بحرف الجّر

نم الكبري «-   عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الّصيفّ: »َفأَجابَُهم لَِم تَسأل(نَني؟ اِ أل(ا الصَّ

1( أَجاَب : الفعل املاض، للغائب، مصدره »َجواب« / فعل و فاعله ضمري »هم« البارز

 ۲( لَِم: حرف، جازم الفعل املضارع الّذي جاء بَعَده مثُل »ال« الناهية

 ۳( تَسألونَني: الفعل املضارع، ثالىث املجرّد / »ن« األوىل فاعله و »ن« اآلَخر حرف الوقاية و ضمیر »ی« مفعول به

 ۴( الَصَنم: اسم، مفرد، مذکّر، ُمَعرَّف بأل / مفعول به و املوصوف لِـ »الكبري«

عّي الصحيح عن ن(عّية الكلامت فيام اُشري إليه بخط.-  

» إّن اللّه يُحّب الذين يُقاتِل(ن يف  بيله صّفاً كأنّهم بُنیاٌن مرص(ص!« :

1( بنیان : اسم - مثنی مذکر - نكرة - خرب و مرفوع

۲( مرصوص: اسم مفعول )ماّدته: ر، ص، ص( - نكرة - مضاف إليه

۳( يُقاتلون: مضارع )مصدره عل وزن مفاعلة« ( - مجهول أو مبني للمجهول - فاعله ضمري الواو

۴( اللّه: لفظ الجاللة - اسم - مفرد مذکر - معرفة )علم( - اسم لحرف »إّن« املشبه بالفعل، و الجملة اسمية

پایۀ دوازدهم

سواالت تستی
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عّي الصحيح عن ن(عّية الكلامت فيام اُشري إليه بخّط. »اِبحث عن معنى العّصارة يف املعَجم لعّل الكلمة مكت(بة فيه!«:-  

1( العصارة: مفرد مؤنث - اسم مبالغة )للحرفة( - معرّف بال - معرب - مضاف إليه و مجرور

۲( إبحث : فعل أمر - للمخاطب - مجرد ثاليث - فاعله مستت فيه، و الجملة فعلية

۳( املعجم: مفرد مذکّر - اسم مفعول )مصدره: تعجيم( معرّف بأل - معرب - مجرور بحرف الجر

۴( مكتوبة : اسم - مفرد مؤنث - اسم مفعول )مصدره: مکاتبة( خرب »لعّل« املشبّهة بالفعل و مرفوع

عّین الخطأ يف املحّل اإلعرايّب للكلامت الّتالية عىل الرّتتيب:-  

1( البَصرُي يَزداُد ُخشوُعه حينم ينظُُر إىل الطّبيعِة فَيشاِهُد الَعجائَِب ! « فاعل / مفعول

۲( عجيب جّداً ! هذا الخيُط عندما يخرُج من فم العنكبوِت يكوُن سائالً ! ← مبتدأ / فعل مضارع و خرب لِـ »هذا«

۳( أنَت تأمريَن أخاك الّصغري باحتام الوالدين و اإلحسان إليها! « صّفة / مضاف إليه

۴( َوَصل لقصد الحجِّ إىل املدينِة َعدٌد من املسافريَن و أقاموا يف فندٍق ! « فاعل / مجرور بحرف الجاّر

عيِّ املنتخب الّصحيح لِـ »لََعلَّ هذه الطّالبَة يَنُجح«!-  

1( لَعلَّ = فعل          ۲( هذه = فاعل

۳( الطّالِبَة = مفعوٌل به          ۴( يَنَجُح = فعل و فاعل

عّي املنتخب الخطا يف:-  

» لَيَتني ما تَركُت الدرَس َحّتى اَنَجَح«! 

١( ی = مفعوٌل به          ۲( ترکُت = فعل و فاعل

۳( ن = وقایه          ۴( اَنَجَح = فعل و فاعل

»املتعدي الّذي يُ(ذي الّناس ال ملجا له عندهم !«: عّي الخرب و ن(عه : -   

1( الذي: مفرد          ۲( ال ملجأ له: جملة اسمية

۳( عندهم: شبه جملة          ۴( يُوذي الناس: جملة فعلية

عّي الصحيح عن ن(عّية الكلامت.-   

» االمتحانات مفيدة للطالب يف تقّدمهم، َفليعلم(ا ذلك !«:

1( ذلک: اسم إشارة - للقريب - مفعول )أو مفعول به( و منصوب       ۲( تقّدم: مفرد مذکر - مصدر من وزن »تفعيل« - مجرور بحرف الجر

۳( مفيدة: اسم - مفرد مؤنث - خرب للمبتدأ »االمتحانات« و مرفوع       ۴( االمتحانات: جمع مکّس أو تكسري - معرّف بال - مبتدأ و مرفوع، و الجملة اسمية

»الّناُس ِمن ِجهِة اآلباِء أكفاٌء / أب(ُهم آَدُم و االُمُّ َحّ(اُء« عّي الصحيح ح(ل هذا البيت:-   

1( ليس يف هذا البيت ُمتَضادٌّ!         ۲( »اآلباء« جمع التكسري ِمن »أب« و هو املضاف إليه !

۳( الجملة فعليّة يف املصاع األّول !          ۴( »آَدم« هو املضاف إليه

عّي الصحيح: »بَل تَرآُهم ُخلِق(ا ِمن طيَنٍة / َهل ِ (ی لَحٍم و َعظٍم و َعَصب «-   

1( ترآهم: ترى ← الفعل املضارع، ُهم ← ضمیر و فاعل؟       ۲( ُخلِقوا: فعل ماٍض، ثالثی مجرّد، مبنّي للمعلوم!

۳( َعظم: مِبعنى »اُستخوان« و َجمُعه التكسري الِعظام« !       ۴( الحروف يف هذا البيت »بَل - َهل - ِمن« فقط!
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عیِّن الخطأ عن املحلّة اإلعرايّب للكلامت املعّينة : -   

1( ال يرَحم الله َمن ال يرحم الّناس! : فاعل و مرفوع        ۲( )إّن الله ال يضيع أجر املحسنني!( : مضاف اليه و مجرور

۳( )فهذا يوم البعث و لكّنكم كنتم ال تعلمون!( : خرب و مرفوع       ۴( إّن الّناس آَمنوا بهذا الّدين الحنيف! : صفة و مجرور بالتبعيّة

»ال نَطلُُب درجة العرشين فقط ال درجة محب(بة عندي إاّل ما تسّبب يل الفهم و تثبيت الدرس« عي الصحيح:-   

1( درجة ]األوىل[ : مفعول به لفعل النهي.        ۲( درجة ]الثانية[ : اسُم »ال« نافية للجنس و موصوف.

۳( تَُسبّب: فعل مضارع، ثاليث املزيد من باب تفّعل        ۴( تثبيت : اسم، مفرد، مصدر لفعل ثاليث املزيد و مفعول لفعل تُسبّب.

عّي الّصحيح فيام ييل:-   

1( َحَسناً أيّها الرّجال املجاهدون، تَفرَّقُوا من فضلكم! ← فعٌل ماٍض، مزید ثاليّث من باب »تفّعل«

۲( بعد ما دخَل املديُر، جاء الطاّلب و انتَظَروا خلَف ُغرفَِته! ← فعل أمر، مزید ثاليّث من باب »اِفتعال«

ن ال تَنَفُعُه املوعظُة يف شدائد الحياة ! ← فعل الّنهي، للمفرد املذكّر املخاطب ۳( ال تُکونَّن ِممَّ

۴( هل قاَل لك أصدقاؤک بأنّهم كيَف أحَضوه هنا! ← فعل ماٍض، دون حرٍف زائٍد.

عّي الصحيح عن ن(عّية الكلامت فيام اُشري إليه بخّط.-   

د يف رشاء البضاعة، و لكّن البائع عازم عىل أن يبيعها !«:  »كأن املشرتي مرتدِّ

1( متدِّد: مفرد مذکر - اسم فاعل )مصدره: تردید( - نكرة - معرب - خرب »كأّن« املشبهة بالفعل

۲( البضاعة: اسم - مفرد مؤنث )َجمعه: بَضائع( - معرّف بأل - صفة أو نعت و مجرور بالتبعية

۳( البائع: اسم - مفرد مذکر - اسم فاعل )مصدره: بيع( - معرّف بال - اسم »لکّن« و منصوب

۴( يبيع: فعل مضارع - للغائب - الزم - فعل منصوب بحرف »أن« و فاعله ضمري »ها« املتصل

عّي الصحيح عن ن(عّية الكلامت فيام اُشري إليه بخط. -   

» ال فقَر أشدُّ من الجهل وال عبادة مثل التفکّر !« :

1( أشّد: مفرد مذکر - اسم تفضيل )مصدره: تشدید( - خرب و مرفوع      

۲( مثل : اسم - مفرد مذکر - اسم »ال« النافية للجنس و الجملة اسمية

۳( فقر: اسم - مفرد مذکر - نكرة - اسم »ال« النافية لجنس، والجملة اسمية       

۴( التفّکر : مفرد مذکر - مصدر )عل وزن تفعيل( - معرّف بأل - مضاف إليه

عّي الصحيح عن تعيي ن(عية الكلامت فيام اُشري إليه بخط. -   

»ال يحزنک ق(لُهم، إّن العزّة لله جميعاً و:

1( يحزن: مضارع - للغائب - مجرد ثالثی - متعدٍّ - فعل مجزوم بحرف »ال« الناهية، فاعله »قول« و الجملة فعلية

۲( العزّة: مفرد مؤنث - اسم مبالغة - معرّف بال - معرب - اسم »إّن« املشبهة بالفعل

۳( قول: اسم - جمع مکّس - مضاف إىل ضمري »هم« - فاعل لفعل »يحزن« و مرفوع

۴( الله: لفظ الجاللة - اسم - مفرد مذکر - معرفة )علم( - معرب - مضاف إليه و مجرور



التحلیل الصرفّی و االعراب

83

عیِّن الخطأ عن املحلّة اإلعرايّب للكلامت املعّينة : -   

1( ال يرَحم الله َمن ال يرحم الّناس! : فاعل و مرفوع        ۲( )إّن الله ال يضيع أجر املحسنني!( : مضاف اليه و مجرور

۳( )فهذا يوم البعث و لكّنكم كنتم ال تعلمون!( : خرب و مرفوع       ۴( إّن الّناس آَمنوا بهذا الّدين الحنيف! : صفة و مجرور بالتبعيّة

»ال نَطلُُب درجة العرشين فقط ال درجة محب(بة عندي إاّل ما تسّبب يل الفهم و تثبيت الدرس« عي الصحيح:-   

1( درجة ]األوىل[ : مفعول به لفعل النهي.        ۲( درجة ]الثانية[ : اسُم »ال« نافية للجنس و موصوف.

۳( تَُسبّب: فعل مضارع، ثاليث املزيد من باب تفّعل        ۴( تثبيت : اسم، مفرد، مصدر لفعل ثاليث املزيد و مفعول لفعل تُسبّب.

عّي الّصحيح فيام ييل:-   

1( َحَسناً أيّها الرّجال املجاهدون، تَفرَّقُوا من فضلكم! ← فعٌل ماٍض، مزید ثاليّث من باب »تفّعل«

۲( بعد ما دخَل املديُر، جاء الطاّلب و انتَظَروا خلَف ُغرفَِته! ← فعل أمر، مزید ثاليّث من باب »اِفتعال«

ن ال تَنَفُعُه املوعظُة يف شدائد الحياة ! ← فعل الّنهي، للمفرد املذكّر املخاطب ۳( ال تُکونَّن ِممَّ

۴( هل قاَل لك أصدقاؤک بأنّهم كيَف أحَضوه هنا! ← فعل ماٍض، دون حرٍف زائٍد.

عّي الصحيح عن ن(عّية الكلامت فيام اُشري إليه بخّط.-   

د يف رشاء البضاعة، و لكّن البائع عازم عىل أن يبيعها !«:  »كأن املشرتي مرتدِّ

1( متدِّد: مفرد مذکر - اسم فاعل )مصدره: تردید( - نكرة - معرب - خرب »كأّن« املشبهة بالفعل

۲( البضاعة: اسم - مفرد مؤنث )َجمعه: بَضائع( - معرّف بأل - صفة أو نعت و مجرور بالتبعية

۳( البائع: اسم - مفرد مذکر - اسم فاعل )مصدره: بيع( - معرّف بال - اسم »لکّن« و منصوب

۴( يبيع: فعل مضارع - للغائب - الزم - فعل منصوب بحرف »أن« و فاعله ضمري »ها« املتصل

عّي الصحيح عن ن(عّية الكلامت فيام اُشري إليه بخط. -   

» ال فقَر أشدُّ من الجهل وال عبادة مثل التفکّر !« :

1( أشّد: مفرد مذکر - اسم تفضيل )مصدره: تشدید( - خرب و مرفوع      

۲( مثل : اسم - مفرد مذکر - اسم »ال« النافية للجنس و الجملة اسمية

۳( فقر: اسم - مفرد مذکر - نكرة - اسم »ال« النافية لجنس، والجملة اسمية       

۴( التفّکر : مفرد مذکر - مصدر )عل وزن تفعيل( - معرّف بأل - مضاف إليه

عّي الصحيح عن تعيي ن(عية الكلامت فيام اُشري إليه بخط. -   

»ال يحزنک ق(لُهم، إّن العزّة لله جميعاً و:

1( يحزن: مضارع - للغائب - مجرد ثالثی - متعدٍّ - فعل مجزوم بحرف »ال« الناهية، فاعله »قول« و الجملة فعلية

۲( العزّة: مفرد مؤنث - اسم مبالغة - معرّف بال - معرب - اسم »إّن« املشبهة بالفعل

۳( قول: اسم - جمع مکّس - مضاف إىل ضمري »هم« - فاعل لفعل »يحزن« و مرفوع

۴( الله: لفظ الجاللة - اسم - مفرد مذکر - معرفة )علم( - معرب - مضاف إليه و مجرور



عربی جامع کنکور انسانی

84

عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الصيف.-   

» إّن الخّباز يَخبز يف الّتن(ر خبزاً لذيذاً«:

1( يخبز : مضارع - للغائب - معلوم او مبني للمعلوم - فاعله »التنور« و الجملة فعلية

۲( خبزاً: اسم - مفرد مذکر - نكرة - معرب - منصوب ألنّه موصوف أو منعوت

۳( الخبّاز: مفرد مذکر - اسم مبالغة )للوسيلة أو اآللة( - معرّف بال - اسم »إّن« و منصوب

۴( لذيذاً: مفرد مذکر - نكرة - معرب - صفة أو نعت و منصوب بالتبعية للموصوف »خبزاً «

ما ه( الخطأ يف تعيي املحّل اإلعرايّب:-   

1( اما رایَت الّدالفني تَُؤدِّي حركات جمعيّة ! )مفعول(       ۲( اُريُد هذه األدوية املكتوبة عَل الورقة! )صفة(

۳( عليكم أن تَتَمتَّعوا ِبأوراقها الخضاء! )صفة(        ۴( إّن ُحسن األدِب يَسُت قُبح النَّسب ! )خرب »إّن«(

عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الصيف. -   

»هذه املسكة أغرب األ امک تُدافع عن صغارها و هي تسري معها !« :

1( هذه: اسم إشارة - للقريبة - مبني - مبتدأ و الجملة اسمية

۲( تُدافع : مضارع - للغائبة - مزید ثاليث )من باب تفاعل( - مبني للمعلوم )= معلوم(

۳( أغرب: اسم - مفرد مذکر - اسم تفضيل )مشتق من مادة »غ ر ب«( - حال لصاحب الحال »السمكة«

۴( هي: اسم - ضمري منفصل - للغائب - مبتدا و الجملة اسمية و حال و الواو حرف حالية

»لَِم تَُفرُِّق بََي أطفالك« عّي الصحيح ح(ل التحليل الصيفّ :-   

1( تَُفرُِّق : فعل مضارع، ثالثی مجرّد ِمن ماّدة »ف - ر - ق« و املضارع مجزوم      ۲( أطفال: اسم، جمع التكسري و مفرُده »طفولَة«

۳( لَِم: متشّكلة ِمن »ل + ما« = »حرف جر + اسم اإلستفهام« يعني »لَِم« جار و مجرور     ۴( تَُفرُِّق: فعل مضارع، ثالثی مزید ِمن باب »تفّعل«، للمذكّر املخاطب

عيِّ الصحيح عن ن(عّية الكلامت و املحّل اإلعرايّب:-   

1( من هذا الّذي سمح الناس له باستالم الحجر ؟! : اسم - مفرد مذکّر - مصدر عل وزن »استفعال« / مجرور بحرف الجّر

۲( الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ! : جمع التكسري )مفرده: نوم( - نكرة / خرب

۳( ألّفت الدكتورة شيمل أكرث من مئة كتاب و مقالة يف املجاالت املختلفة ! : اسم - مفرد مذکّر - اسم التفضيل - نكرة / مفعول

۴( للفريوز آبادّي معجم مشهور باسم القاموس يضّم مفردات عربيّة كثرية ! : اسم املفعول )من الشكل األّول لألفعال یعنی ِمن الفعل املجرّد ثاليث( - نكرة / خرب

عیِّن الخطا ح(ل ما اُشري إليه بخّط:-   

1( »أ أنَت فََعلت هذا بآلَهِتنا يا إبراهيُم« : إسُم اإلشارة للقريب      ۲( قاَل ابراهیم )ع(: اِسالوا الَصَنَم الكبرَي !: الفعل املاض

اَط املُستقيَم !: الفعل املُضارع َنَم الكبرَي !: الجمع املكّس      ۴( اَرَسَل اللُِه األنبياَء ليُبَيّنوا الصِّ َ َجميَع األصناِم يف املَعبَِد الصَّ  ۳( کَسَّ

: »الّناس ِمن جهة األباء أكفاء / أب(هم آدم و االٌُم حّ(اء«-    عّین الخطأ يف املَحلِّ اإلعراىبِّ للكلامِت الّتي تَحتها خطٌّ

1( جهة: مجرور بحرف الجّر         ۲( أكفاء: خرب

۳( هم: مفعول          ۴( األّم : مبتدأ
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عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الصيف.-   

»الجّرارة  ّيارة نستخدمها للعمل يف املزرعة !«:

1( املزرعة : مفرد مؤنث - اسم زمان )مشتق من فعل »زرع«( - معرّف بال / مجرور بحرف الجّر

۲( سيّارة: اسم - مفرد مؤنث - اسم مبالغة )للوسيلة أو اآللة( - نكرة / خرب للمبتدأ »الجرّارة«

۳( الجرّارة: اسم - مفرد مؤنث - اسم مبالغة )للحرفة أو الشغل( - معرّف بال / مبتدا و الجملة اسمية

۴( نستخدم: مضارع - للمتكلم مع الغري - مزید ثاليث )مصدره: استخدام، عل وزن افتعال( - معلوم )= مبني للمعلوم( 

   - . عیِّن الخطأ عاّم اُشري إليه بخطٍّ

1( ال تغَضب فأنَّ الغضَب َمفَسدة. ← خرب »إّن« و مرفوع       ۲( ال فقَر اشد من الجهل. ← مجرور به حرف الجّر

۳( کُّل طعام ال يُذكَر اسم الله عليه فإّنا هو داٌء. ← مفعول و منصوب       ۴( )و أحِسنوا إّن الله يحّب املحسننَي( ← اسم »إّن« و منصوب

عیِّن الخطأ يف املحّل اإلعرايّب: -   

1( ال يَرحم الله من ال يرحم الناس. : مفعول / مفعول        ۲( ال جهاَد کجهاد النفس أيّها املرء.: اسم »ال« النافية للجنس / مضاف إليه

۳( وصلت الطفلة قلقة و بدأت بالكالم سيعًة: حال مفرد / مجرور به حرف الجّر   ۴( لعّل زميلتي تجيء إىل بيتي يف هذه الليلة مرّة اُخرى. : مبتدا و مرفوع / صفة

)ُقل إّن الله قادر عىل أن يُنزِّل آيًة ولكن اكرثهم ال يعلم(نو عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الصيفّ :-   

1( آية: اسم - مفرد مؤنث - اسم تفضيل - نكرة - معرب / مفعول )= مفعول به( و منصوب

۲( يُنزِّل: مضارع - للغائب - مزید ثاليث )من باب تفعل( - متعدٍّ / فعل و مع فاعله، جملٌة فعلية

۳( الله: لفظ الجاللة - اسم - مفرد مذکر - نكرة - معرب / اسم »إّن« املشبّهة بالفعل و منصوب، و الجملة اسمية

۴( قادر: اسم - مفرد مذکر - اسم فاعل من الفعل املجرد الثاليث( - نكرة / خرب »إّن« املشبّهة بالفعل، و مرفوع

»إنَّ هذا ال(لد طفل ابكم، فَيجب علينا أن نتعلَّم كيف نُراقبه!« عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الصيفّ :-   

1( أبكم : اسم - مفرد مذکر - اسم التفضيل - نكرة / صفة أو نعت و مرفوع بالتّبعيَّة ملوصوفها.

۲( طفل : مفرد مذکّر - معرب / خرب للحروف املُشبَّهة بالفعل و مرفوع بالضّمة

۳( نتعلّم: فعل مضارع - للمتكلّم مع الغري - مبني / فعل و مع فاعله جملة فعليّة

۴( نُراقب : فعل مضارع - للمتكلّم مع الغري - مزید ثاليث )ماّدته: ر ق ب( - الزم / فعل و فاعل

عّي الصحيح عن األفعال التي تحتها خّط عىل الرتتيب:-   

1( بََدأ القوم يَتَهامسون: إنَّ الّصنم ال يَتََكلَُّم ! )املضارع، للغائبني، من باب تفعل / املضارع املنفى، للغائب، من مصدر »تََكلُّم«(

۲( اآلثار القدمية التي إكتَشفها االنسان تُؤکِّد إهتمم اإلنساِن بالّدين ! املاض، للغائبة، من باب افتعال / املضارع، للمخاطب، من باب تفّعل(

َ إبراهيم جميع األصنام فَأحضوه املحاكمة ! )املاض، للغائب، من باب تفعيل / املاض، للغائب من باب إفعال( ۳( کَسَّ

۴( مل تَسالونني؟! إسألوا الصنم الكبري ليُبَیَِّن فاعل هذا العمل! )املضارع، للمخاطبني، ثالثی مجرد / املضارع، للغائب،  من مصدر »تبيني«(

»غضب الرّجال و تغرّي ل(نهم و لكّنهم مل يتكلّم(ا بيشء!« عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الصيفّ :-   

1( »الرّجال«: اسم جمع تكسري )مفرده: الرِّجل( - مذکر - معرفة / فاعل و مرفوع   ۲( »تغرّي«: فعل مضارع )من مصدر »تغيري( - للغائب / فعل و مفعوله »لون« 

۳( »هم« )لكّنهم(: اسم - ضمري متصل - للغائبني / مجرور بحرف الجّر         ۴( »يتكلّموا«: فعل مضارع - من باب تفّعل - الزم / فعل وفاعله ضمري »و« البارز
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عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الصيف.-   

»الجّرارة  ّيارة نستخدمها للعمل يف املزرعة !«:

1( املزرعة : مفرد مؤنث - اسم زمان )مشتق من فعل »زرع«( - معرّف بال / مجرور بحرف الجّر

۲( سيّارة: اسم - مفرد مؤنث - اسم مبالغة )للوسيلة أو اآللة( - نكرة / خرب للمبتدأ »الجرّارة«

۳( الجرّارة: اسم - مفرد مؤنث - اسم مبالغة )للحرفة أو الشغل( - معرّف بال / مبتدا و الجملة اسمية

۴( نستخدم: مضارع - للمتكلم مع الغري - مزید ثاليث )مصدره: استخدام، عل وزن افتعال( - معلوم )= مبني للمعلوم( 

   - . عیِّن الخطأ عاّم اُشري إليه بخطٍّ

1( ال تغَضب فأنَّ الغضَب َمفَسدة. ← خرب »إّن« و مرفوع       ۲( ال فقَر اشد من الجهل. ← مجرور به حرف الجّر

۳( کُّل طعام ال يُذكَر اسم الله عليه فإّنا هو داٌء. ← مفعول و منصوب       ۴( )و أحِسنوا إّن الله يحّب املحسننَي( ← اسم »إّن« و منصوب

عیِّن الخطأ يف املحّل اإلعرايّب: -   

1( ال يَرحم الله من ال يرحم الناس. : مفعول / مفعول        ۲( ال جهاَد کجهاد النفس أيّها املرء.: اسم »ال« النافية للجنس / مضاف إليه

۳( وصلت الطفلة قلقة و بدأت بالكالم سيعًة: حال مفرد / مجرور به حرف الجّر   ۴( لعّل زميلتي تجيء إىل بيتي يف هذه الليلة مرّة اُخرى. : مبتدا و مرفوع / صفة

)ُقل إّن الله قادر عىل أن يُنزِّل آيًة ولكن اكرثهم ال يعلم(نو عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الصيفّ :-   

1( آية: اسم - مفرد مؤنث - اسم تفضيل - نكرة - معرب / مفعول )= مفعول به( و منصوب

۲( يُنزِّل: مضارع - للغائب - مزید ثاليث )من باب تفعل( - متعدٍّ / فعل و مع فاعله، جملٌة فعلية

۳( الله: لفظ الجاللة - اسم - مفرد مذکر - نكرة - معرب / اسم »إّن« املشبّهة بالفعل و منصوب، و الجملة اسمية

۴( قادر: اسم - مفرد مذکر - اسم فاعل من الفعل املجرد الثاليث( - نكرة / خرب »إّن« املشبّهة بالفعل، و مرفوع

»إنَّ هذا ال(لد طفل ابكم، فَيجب علينا أن نتعلَّم كيف نُراقبه!« عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الصيفّ :-   

1( أبكم : اسم - مفرد مذکر - اسم التفضيل - نكرة / صفة أو نعت و مرفوع بالتّبعيَّة ملوصوفها.

۲( طفل : مفرد مذکّر - معرب / خرب للحروف املُشبَّهة بالفعل و مرفوع بالضّمة

۳( نتعلّم: فعل مضارع - للمتكلّم مع الغري - مبني / فعل و مع فاعله جملة فعليّة

۴( نُراقب : فعل مضارع - للمتكلّم مع الغري - مزید ثاليث )ماّدته: ر ق ب( - الزم / فعل و فاعل

عّي الصحيح عن األفعال التي تحتها خّط عىل الرتتيب:-   

1( بََدأ القوم يَتَهامسون: إنَّ الّصنم ال يَتََكلَُّم ! )املضارع، للغائبني، من باب تفعل / املضارع املنفى، للغائب، من مصدر »تََكلُّم«(

۲( اآلثار القدمية التي إكتَشفها االنسان تُؤکِّد إهتمم اإلنساِن بالّدين ! املاض، للغائبة، من باب افتعال / املضارع، للمخاطب، من باب تفّعل(

َ إبراهيم جميع األصنام فَأحضوه املحاكمة ! )املاض، للغائب، من باب تفعيل / املاض، للغائب من باب إفعال( ۳( کَسَّ

۴( مل تَسالونني؟! إسألوا الصنم الكبري ليُبَیَِّن فاعل هذا العمل! )املضارع، للمخاطبني، ثالثی مجرد / املضارع، للغائب،  من مصدر »تبيني«(

»غضب الرّجال و تغرّي ل(نهم و لكّنهم مل يتكلّم(ا بيشء!« عّي الصحيح يف اإلعراب و التحليل الصيفّ :-   

1( »الرّجال«: اسم جمع تكسري )مفرده: الرِّجل( - مذکر - معرفة / فاعل و مرفوع   ۲( »تغرّي«: فعل مضارع )من مصدر »تغيري( - للغائب / فعل و مفعوله »لون« 

۳( »هم« )لكّنهم(: اسم - ضمري متصل - للغائبني / مجرور بحرف الجّر         ۴( »يتكلّموا«: فعل مضارع - من باب تفّعل - الزم / فعل وفاعله ضمري »و« البارز
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عّي الصحيح يف املحّل اإلعرايّب و الّتحليل الّصيفّ:-   

1( »إّن الله اليُضيع أجر املحسنني«: مضارع للنفي - مزید ثالثی )من باب افعال( - معلوم / فاعله ضمري مرجعه »الله«

۲( ال فقر أشّد من الجهل ! : مفرد مذکر - اسم التّفضيل - نكرة / اسم »ال« النافية للجنس

۳( »كأنّهم بنیان مرصوص« : اسم - مفرد - مذکر - اسم مفعول / خرب »كأّن«

۴( أنت تعلمني أّن عيني تُؤملني : فعل مضارع - للمخاطب - مزید ثالثی )مصدره عل وزن »فعال«( / فعل و فاعله ضمري الياء البارز

عّین الخطأ عن عبارة »كّل طعام اليذكر ا م الله عليه فإّنا ه( داء و ال بركة فيه !« :-   

1( تتشّكل من أربع جمالت !         ۲( ماجاء فيها »ال« النافيّة !

۳( توجد فيها جملة وصفيّة !         ۴( »هو« يف محّل املبتدأ و »داء« يف محّل الخرب!
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )نکرة – فاعله »هو«  املستت – الزم، مرفوع( غلط هستند.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به صورت صحیح به این ترتیب هستند: )فاعلش ضمیر »واو« بارز- فعل امر- جمع مکس برای کلمه ی »إله« است.(و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )اسم مبالغة – للمتکلّم مع الغیر – صفة و تابع ...( غلط هستندو   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:  با توجه به گزینه های دیگر پاسخ صحیح گزینه ۴ است.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مثنی )ص: مفرد( – مضاف الیه )صحیح: صفة یا نعت( – مجهول أو مبنی للمجهول )صحیح: معلوم أو مبنی للمعلوم(و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: للحرفة )صحیح: للوسیلة أو اآللة( – مصدر ، تعجیم )صحیح: مصدره، إعجام( – مصدره: مکاتبة )صحیح: مصدره، کتابة( و   (ال

 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه »یکوُن« خرب است. ترجمه: »این رشته وقتی از دهان عنکبوت خارج می شود، مایع می باشد!« مابقی گزینه ها صحیح هستند.و   (ال

( از حروف مشبهة بالفعل/ »هذه« اسم  لعّل منصوب محاَل / »الطّالبة« تابع و صفت/ تَنَجُح: فعل و »هی« مستت فاعل آن و   (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: )لََعلَّ

و جمله محاَل مرفوع به عنوان خرب.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ضمیر »ی« اسم لیت و محاَل منصوب است.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: )تجاوزگری مردم را آزار می رساند، او را پناهگاهی نزد آنان نیست(، که از معنای عبارت معلوم می گردد »الملجأله« خرب است و    (ال

برای »املُعتدی«.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )للقریب- تفعیل- جمع مکس أو تکسیر( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به گزینه ها گزینه ۲ پاسخ صحیح می باشد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به سایر گزینه ها گزینه ۳ پاسخ صحیح می باشد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »الّناَس« مفعول و منصوب است. ترجمه: »خداوند رحم نی کند به کسی که به مردم رحم نی کند.«و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: باتوجه به سایر گزینه ها گزینه ۲ پاسخ صحیح می باشد.و    (ال

پاسخنامه تشریحی

پایۀ دوازدهم

التحلیل الصرفّی و االعراب
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( از حروف مشبهة بالفعل/ »هذه« اسم  لعّل منصوب محاَل / »الطّالبة« تابع و صفت/ تَنَجُح: فعل و »هی« مستت فاعل آن و   (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: )لََعلَّ

و جمله محاَل مرفوع به عنوان خرب.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ضمیر »ی« اسم لیت و محاَل منصوب است.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: )تجاوزگری مردم را آزار می رساند، او را پناهگاهی نزد آنان نیست(، که از معنای عبارت معلوم می گردد »الملجأله« خرب است و    (ال

برای »املُعتدی«.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )للقریب- تفعیل- جمع مکس أو تکسیر( غلط هستند.و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به سایر گزینه ها گزینه ۳ پاسخ صحیح می باشد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »الّناَس« مفعول و منصوب است. ترجمه: »خداوند رحم نی کند به کسی که به مردم رحم نی کند.«و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: باتوجه به سایر گزینه ها گزینه ۲ پاسخ صحیح می باشد.و    (ال

پاسخنامه تشریحی

پایۀ دوازدهم

التحلیل الصرفّی و االعراب
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: مابقی گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )تََفرَّقوا- انتَظَروا- أحَضوا( غلط هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مصدره:  تردید )صحیح: مصدره: ترّدد( – صفة أو نعت و مجرور بالتبعیّة )صحیح: مضاف إلیه و مجرور( – الزم )صحیح:  متعُد( و    (ال

– فاعله ضمیر »ها« املتصل )صحیح: فاعله ضمیر »هو« املستت(، »ها« مفعول أو مفعول به 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مصدره: تشدید )صحیح: مصدره: شّدة( – اسم »ال« )صحیح: خرب »ال«( – علی وزن »تفعیل« )صحیح: علی وزن تفّعل(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: اسم مبالغة )صحیح: لیست مبالغة( -  جمع مکّس )صحیح: مفرد مذکر( – مضاف إلیه)صحیح: مجرور بحرف الجر، للّه: جار و مجررو( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:: خطاها به ترتیب: فاعله»التنور« )صحیح: فاعله »هو« املستت( – منصوب ألنّه موصوف أو منعوت  )صحیح: منصوب ألنه و    (ال

مفعول به( – للوسیلة أو اآللة )صحیح: للحرفة( 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در گزینه ۴ »قبح « مفعول است و یَسُت« خرب برای »إّن« می باشد. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: خطاها به ترتیب: من باب تفاعل )صحیح: من باب مفاعلة( – حال لصاحب الحال »السمکة« )صحیح:  خرب( – للغائب )صحیح: للغائبة( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:و    (ال

تَُفرُِّق: ثالثی مزید از باب »تفعیل« و معدودش »تَفریق« و مضارع مرفوع ]لَِم = »ِل+ما« جار و مجرور است نه حرف جزم پس عامل جزم فعل »تُفرَُق« نشده 

است.[ مفرد »أطفال«، »طفل« است به معنای کودک نه »طفولة« به معنای کودکی )رّد دیگر گزینه ها(

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با بررسی سایر گزینه ها نتیجه می گیریم که گزینه ۳ پاسخ صحیح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »اِسالوا: بپرسید« فعل امر است، نه ماضی.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:در بیت داده شده، اصالً فعلی وجود ندارد، پس فاعل و مفعول هم وجود ندارد. »هم« مضاف الیه و مجرور است.و    (ال
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عيِّ املبتدأ الّذي ليس له املضاف اليه : -  

1( ثرة العلم إخالُص العمِل!         ۲( »كلُّ نَفٍس ذائقة املوت«

۳( الندُم عل السكوِت خرُي من الندم عل الكالِم!          ۴( أحبُّ عباد اللِه إىل اللِه أنفعهم لعباده!

عّي العبارة الّتي ما جاءت فيها الّصفة:-  

1( سيُّد القوم املتواضع خادمهم يف الّسفر؟        ۲( أحبُّ عباد الله إىل الله أنفعهم لعباده !

۳( »وانُصنا عل القوم الكافرين«         ۴( الحمق األكرب هو اإلغراق يف املدح والذم !

عّي كلمة »فاعل« تك(ن خرباً: )يف محّل الخربو-  

1( الفاعُل كلمٌة تدّل عل َمن يفعل الفعَل!        ۲( الجملُة الفعليُة ِمَن الفعِل و الفاعِل ! 

۳( االسُم الظاهر الّذي يأيت بعد الفعل غالباً هو الفاعُل !       ۴( كلمٌة تدلُّ عل فاعِل الفعِل تُسّمى فاعالً!

عيِّ مفع(الً، لُه ِصفٌة أو مضاف اليه:-  

1( رَئيس القوِم يَنهي سائَر اعضاِء القوِم ِمن الّشور.        ۲( يَنبعث ضوء املصباح الكهربائيّة من األسمك املضيئة .

۳( قُل سريوا يف األرِض فَانظروا كيَف بََدأ الَخلَق.        ۴( مُيكُن أن يَستعني الُعلمء بالبكترييا إِلنارة املُدِن.

کَم فاعالً يف العبارِة التالية : -  

كانت اُختى تُِحبُّ أن تَغِزَل املالبَس التي تُستعَمُل يف الشتاِء و تُعطيها ألَخي َحّتى يَُ(زَِّعها بَي الفقراء.

1( ثالثة    ۲( أَربعة      ۳( َخمسة       ۴( ِستّة

عّي ما فيه املضاف إليه و الّصفة معاً: -  

1( إّن بعض األشجار الباسقة تنمو بسعة يف مناطق من العامل!       ۲( أكرب العيب أن تعيب ما فيک مثلُه!

۳( التنظروا إىل كرثة صالتهم وصومهم و كرثة الحّج؟         ۴( الفصل األّول يف الّسنة اإليرانيّة فصل جميل جّداً !

عيِّ ما لیست فيه الصفة:-  

1( سلّمت علی معلّمي يدخل الصّف.         ۲( العقل حسام قاطع فقاتل هواک بعقلک.

۳( )اُدُع إىل سبیل ربّک بالحكمة و املوعظة الحسنة(           ۴( الكتاب صديق يُنقذك من مصيبة الجهل .
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عيِّ ما ليس فيه املفع(ل املطلق للّن(ع:-  

1( أخي إىل اآلَخرين إحسان َمن يعلم عاقبة عمل الخري !       ۲( نشاهد مشاكل جديدة يف البيئة الّتي نعيش فيها مشاَهَدة يُؤلُِمنا جّداً !

۳( مجاَدلَة هذا الولد مع والديه مجاَدلَة الغافلني !         ۴( ملاذا تنظُريَن إىل هذه املنظرة نظراً ُمتعّجبًة هكذا؟!

عيِّ ما فيه مفع(الن اثنان:-  

1( اِكتََشَف البكترييا الّتي تعيش تحَت عيون تلَك األسمک.        ۲( من طلب شيئاً و جدِّ وَجد.

۳( أنا أعلم كيفيَّة استعمِل العشِب الطبّّي.         ۴( هي تدير رأَسها دوَن أن تحّرک جسَمها.

عيِّ جمع التكسري )مکرّسو فاعالً: -   

1( علينا أن ننتفع بأحاديث األمئّة و الّنبّي األكرم )ص(.       ۲( أرَسل الله األنبياء مبّشین و منذرين.

۳( وصلت أصوات الطّيور إىل أُذننا من بني األشجار.        ۴( األطبّاء يستعملون األعشاب ملعالجة بعض األمراض.

عّي »َمن« ليس مفع(الً به:-   

1( هل تعرف من ذُكر اسمه يف القرآن الكريم؟        ۲( إذا خاطبك من ال تعرفه ماذا تفعل؟

۳( ساعدی من یستعینک حتّى يساعدك الله!        ۴( علیک أن تُطيع من ارسل الله إليك !

عّي املفع(ل م(ص(فاً: -   

1( يدعو القائد جنود الجيش بااليثار و املقاومة !        ۲( ما قّسم الله للعباد شيئاً أفضل من العقل !

۳( يسلب ذلک الحاكم أموال الناس فهو غري محبوب بينهم !        ۴( دّل املعلّم الطالب عل االساليب املهّمة للدراسة !

عّي عبارة جاء فيها صفة:-   

1( توقّفت القافلة قرب حديقة يف مدينة شرياز؟         ۲( یا بنتی، اِبتسمي للحياة فإّن الحياة جميلة جّداً !

۳( اشتيُت حاسوباً لولدی و سمحت له بالّدخول يف اإلنتنت!        ۴( عليكم أن تستخدموا األمثال يف كالمكم اليومّي! 

عّي العبارة الّتي ماجاءت فيها الصفة و املضاف اليه معاً: -   

َنم الكبري! َ جميع األصنام يف املعبد إاّل الصَّ ثَنا القرآن عن ِصاع األنبياء مع أقوامهم الكافريَن !       ۲( کَسَّ 1( َحدَّ

! ۳( ُسّکان العامل يعيشون يف مساحة واسعة من األرض!        ۴( اآلثار القدمية الّتي إكتَشفها اإلنساُن تَُدلُّ عل أنَُّه ِفطریٌّ

عّي الخرب جاء قبل املبتدا: -   

1( يف كّل صباح يتجّمع الّناس يف املوقف لريكبوا الحافلة !       ۲( للوصول إىل أهدافك ال تضيّع أوقاتك القيّمة! 

۳( يف بابل حدائق جميلة يأيت السيّاح لزيارتها!        ۴( عل الله نتوکّل يف جميع األحوال حتّى يساعدنا !

عِي ما ليس فيه الحال:-   

1( لَم يَكن الّشاٌب يَستطيع أن يَحتَم والَدُه ُمتواضعاً!        ۲( إّن العالَم يتغرّي بسعة ال تصّدقنَي، فلَِم تَبقنَي ثابتًة يف مكانک!

٣( كّل ما يجعله ربّنا يف مسري حياتنا حكمًة يَنَفُعنا َو علينا ان نشكره شكراً !      ۴( كاَن الجنود يَستعموَن أىل نَصائِح قاندهم ُمتفّکريَن يف كلمته !
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عّي املفع(ل املطلق للّن(ع: -   

رنا الشطّي من االقتاب من مكان الحادثة تحذيراً ! 1( ما أخاف منه كثرياً هو أن أُشاهد مشاهد ُمرعبًة!        ۲( حذَّ

 ۳( تَختلُف درجُة الحرارة يف الّصحاري اختالفاً كثرياً!        ۴( تَدبَّر يف القرآن تدبّراً حتّى يهديك إىل الحق!

عّي ما فيه الحال : -   

1( إّن هذا الغار يقع فوق الجبل و هو مرتفع كثرياً!        ۲( قرأت كتاباً يف تربية األطفال يُفيدين !

۳( كنت أميش يف شارع يَقع قرب بيتنا!         ۴( أتذكّر جبالً كنت أذهب إليه مع اصدقايئ األوفياء !

عّي امل(ص(ف ليَس فاعالً: -   

1( يَجّب عل اإلنساِن اإلجتناُب الحقيقّي َعن َمواضعِ التَُهم!        ۲( الّرياُح الّشديدة َعَصفت و ُخرَِّب بیٌت عظیٌم قُرَب املَدرسة !

۳( تَقوُل لَک َحياتُك القاسيُة: ايّها اإلنسان اّجتَِهد والتتكاَسل!       ۴( تَنمو أشجاٌر يف ُجُزِر املُحيِط تَحِمُل أثارَها کَالُخبز ! 

عّي املستثنى منه ليس جمعاً  املاً: -   

1( شح الشطّي قوانني املرور للطاّلب إاّل واحداً منها!       ۲( حض مرافقو املسافر يف صالة التفتيش إاّل اثنني منهم !

۳( سافرت إىل محافظات إيران الشمليّة إاّل جرجان!        ۴( شاهدت طالبات الصّف الثاين يف الساحة إاّل فاطمة !

عّي عبارة تدّل عىل »حص« : -   

1( مل يتأّمل أغلب الطلبة حول الّنّص إاّل الطالب املجتهد!       ۲( اليريد معلّمي أن يساعد أحداً إاّل الطالب املجتهد! 

۳( الطالب يضّنا يف املدرسة إاّل الطالب املشاغب !         ۴( حني يكتب املعلّم عل الّسبّورة مل يهمس إىل زميله إاّل الطالب املشاغب !

اِنتِخب املفع(ل املطلق املنا ب للفراَغِي: »قرأُت يف آيات الُقرآن أّن الَحّق يَنتُص ....... عىل الباطل و الباطل َ يم(ُت .......! «-   

1( اِنتصاراً - َموتاً           ۲( نُصًَة – َموٌت

۳( إنتصاَر - َموتاً          ۴( اِنتَصاراً - َموتاً

عي »اُ ل(ب الَحص«: -   

1( إنَّ الّناس ال يُطيعون أوامر الله إاّل الرجل املُخلص،        ۲( وال يشاهدونَه يف حياتهم إاّل املؤمن املُتَقي، 

۳( و لكنَّهم ال يدعوَن عند البؤس و الفقر إاّل ربّهم،        ۴( و ال يرجوَن أحداً إاّل الله ! 

عّي صاحب الحال مفع(الً به:-   

1( اإلنسان يحتاج إىل التّجارب الكثرية و هو يعترب بها!        ۲( اُهجر الّنوم و الغفلة مجتهداً و اعمل يف طريقک مجّداً! 

۳( لنا صديق يُبعدنا عن طريق الّضالل مخلصاً و هو الكتاب!        ۴( جاء النبّي ليهدي اُّمته إىل الّصاط املستقیم و هم يعيشون يف الظّلمة!

عّي الخرب املقّدم: -   

1( يف العفو َشٌء ال تَجده يف االنتقام!         ۲( يف بعض األوقات نجاُحک يف خسانک ! 

۳( يف ِقيَمنا الدينيّة الرزُق الكثري يف اإلنفاق ال يف البخل!       ۴( يف رأي العقالء اإلجابة قبل أن تسمع من أخالق الُجّهال !
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۳( و لكنَّهم ال يدعوَن عند البؤس و الفقر إاّل ربّهم،        ۴( و ال يرجوَن أحداً إاّل الله ! 
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1( اإلنسان يحتاج إىل التّجارب الكثرية و هو يعترب بها!        ۲( اُهجر الّنوم و الغفلة مجتهداً و اعمل يف طريقک مجّداً! 

۳( لنا صديق يُبعدنا عن طريق الّضالل مخلصاً و هو الكتاب!        ۴( جاء النبّي ليهدي اُّمته إىل الّصاط املستقیم و هم يعيشون يف الظّلمة!
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1( يف العفو َشٌء ال تَجده يف االنتقام!         ۲( يف بعض األوقات نجاُحک يف خسانک ! 

۳( يف ِقيَمنا الدينيّة الرزُق الكثري يف اإلنفاق ال يف البخل!       ۴( يف رأي العقالء اإلجابة قبل أن تسمع من أخالق الُجّهال !



عربی جامع کنکور انسانی

94

عّي الجملة الّتي ليست فيها الحال:-   

د الحوادُث اكرث املدن! 1( يُصبح الّناس مسورين يف فصل الّربيع بعد مشاهدة الطّبيعة الخضاء !      ۲( إن يَصنع املهندسون البيوت محكمًة ال تُهدِّ

۳( قد نَری تداُخل روابط اإلنسان و البيئة و هو مضٌّ للطّبيعة !        ۴( إّن التلميذ الّذي ال يُطالع دروسه و هو يفهمها ليس ناجحاً!

عيِّ املفع(ل املطلق: -   

1( املدرسة هي األداة الّتي أوجدها املجتمع لتعليم أبنائه علوماً !       ۲( ال شّك أّن نجاح الفرد يف الحياة العلميّة يعَد من األمور الهاّمة !

۳( َمتى يقبل اإلنسان عل الدنيا متوقّعاً الخري فهو املتغلّب عل متاعبها!      ۴( عل اشخاص الّذي يريد نجاحاً أن ينظر إىل هذه الحياة نظرة كلّها سعادة !

عيِّ جملة تصُف النكرَة:-   

مُت يف املجاالت املُختلفة ! 1( شاهدُت جعفراً يتكلَّم مع أحد الزّّوار باللّغة العربيًّة !       ۲( وجدُت برنامجاً و تقدَّ

۳( اشتيُت من الّصيدليّة أدوية ال تَحتاج إىل وصفة أيِّ طبيب !         ۴( طلَب االُستاذ مّنا أن نجلَس عل کُرّاسة ليُوزِّع علينا أوراق االمتحان !

عّي ج(اباً ماجاء فيه املجرور بحرف جّر :-   

1( إیّاک و مصادق األحمِق، فَإنّه يُريد أن ينفَعك فَيَّضک.       ۲( غصوُن األشجاِر يف فصل الربيع بَديعٌة َخضٌة.

۳( لَه غشاٌء خاصٌّ كاملظلّة يَفتَحه حنَي يقفُز.        ۴( ِبَم يُساِفر ذلک الطيّار عند األيّام املاطرة؟

أكمل الفراغ مبا يك(ن خرباً: »هذا ....... يغرّد ف(ق غص(ن األشجار !«-   

1( طيور           ۲( الطرّي

۳( الطّيور           ۴( طري

عّي املفع(ل م(ص(فاً بالجملة:-   

نت َخلقي !         ۲( قد یأكل التّمساح فريسة أكرب من فمه ! 1( اشکرک یا رّب بأن حسَّ

ل هدفک و اذهب إليه بقّوة و إرادة!        ۴( أتعرف طائراً ينقر جذوع األشجار لُصنع العّش! ۳( سجِّ

عّي ما فيه املفع(ل به: -   

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

۳( هذا قول الله أن ال تنابزوا باأللقاب !        ۴( غلب علينا الفرح بعد مشاهدة هذا الفلم !

عّي ما فيه املفع(ل املطلق: -   

1( إّن للَصرِب اِحتاماً بالغاً لحكمة الله، فاصرب!        ۲( نستقبل ضيوفنا كم يستقبلنا الّضيوف عادًة ! 

۳( تعّودنا بتقديم الهدايا يف األعياد لألطفال متعّودين عليه !        ۴( یدور املؤمن حول الحّق دوراً يحصل به عل مرضاة الله !

عيِّ املستثنى منه محذوفاً: -   

1( ال ييأس من رحمة الله الّتي وسعت كّل شء إاّل القوم الكافرون !      ۲( لكّل ذنب توبة إاّل سوء الخلق فالتزموا بحسن الخلق !

۳( قاوم الجنود أمام العدّو املُعتَدي إاّل الخائفني منهم!       ۴( لن يحصل الناس عل التقّدم ااّل الّذي يحاول مستمرّة !
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عيِّ املبتدا نكرة:-   

1( سّجاٌد مشغول بقراءة دروسه يف غرفته استعداداً لالمتحانات !        ۲( من أخالق الجاهل املعارضة قبل أن يفهم!

۳( من ّش عباد الله امرؤ تكره مجالسته لفحشه !         ۴( تنمو شجرة استوائيّة يف تلك الجزر و الشجرة تحمل أثاراً يف نهاية أغصانها !

»التجارب الكثرية الّتي اكتسبتها ط(ل حيايت تساعدن عىل حّل صعايب !« عیِّن الخرب يف العبارة )حسب الرتجمة و الق(اعدو:-   

۴( الكثرية 1( تساعدين   ۲( الّتي   ۳( اكتسبتها  

عّي الّصحيَح للفراغات لبياِن ن(ع الفعل:-   

1( واَجَهت الطّالِبُة الّناِجحُة ....... ِمن ُمعلَّمِتها !: )َحمداً(        ۲( جاَهَد املُقاتُِل يف َسبيِل اللِه .......! : )ُمجاَهَدًة(

۳( َعلیَک أن تستَِمَع إىل القرآِن .......!: )خاِشعاً(         ۴( یُحاَسُب اإلنساُن يوَم القيامِة ....... دقيَقًة! )ُمحاَسبًَة(

عيِّ املُبتدا:-   

1( تقّدم يف الدروس أكرث تالميذنا!         ۲( أضاع وقته أحد الزّمالء الّساعني!

۳( تَحويل الهدف إىل غاية ملموسة ناِفٌع !         ۴( إلتقط أجَمل الّصور واحد من الزّائريَن !

عّي ما ليس فيه الّصفة أو النعت :-   

1( حرارة الّشمس منتشة يف الّسمء!          ۲( يُنزل الله لنا من السمء مطره املنهمر؟

۳( إّن األشجار املثمرة تنمو من حبّة واحدة!        ۴( إّن الحمد لِله القادر و هو قد خلق الظلمت و الّنور!

عّي املفع(ل مقّدماً عىل الفاعل: -   

1( إن تنصوا الّناس يف املصائب تُنَصوا!         ۲( يُعلّمنا املعلّم أّن نيّاتنا أهمُّ من أعملنا!

۳( ينطق العرب الكلمت الّدخلية طبق اصلها !        ۴( إذا يفتح التّمساُح فمه يَدخل الزقزاق فيه !

عيِّ املستثنى منه مفع(الً:-   

1( كتب الطاّلب واجباتهم إاّل واحداً منهم؟        ۲( اليغتنم الناس أيّام الشباب إاّل قليالً منها؟

۳( ال يُطلب عن الناس عمل ااّل ما يقدرون عليه!         ۴( مل يَبَق لنا أمر إاّل القيام بواجباتنا الدراسيّة !

عيِّ املستثنى منه ليس يف محّل الفاِعل:-   

1( َست كّل رجل ُحبّه ألهل البيت إاّل الفرزدق!         ۲( أّدينا الواجبات إاّل الواجب لدرس الفيزياء! 

۳( فسجد املالئكة كلّهم أجمعون إاّل إبليس استكرب ..           ۴( ما رسب طاّلب جامعتنا يف اإلختبار إاّل واحداً منهم !

عيِّ الخرب ليَس ا امً:-   

1( لساُن القّط مملوٌء بغدٍد تُفِرز سائالً ُمطَّهراً.        ۲( نَظَُر الَولَِد إىل والَِديِه ُحبّاً لَُهم ِعبادٌة .

.            ۴( َخرُب نَجاح فريقنا أثاَر انتباه زُمالئنا. مِّ ۳( أكرَبُ الُحمِق اإلغراُق يف املَدِح َو الذَّ
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عيِّ ماليَس فيه الجملة بعد النكرِة : -   

باح ! 1( الكتاب صديٌق يُنِقُذك ِمن مصيبَِة الَجهل!        ۲( شاهدُت محمداً مييش إىل املدرسة يف الصَّ

۳( إرضاء الّناس غاية ال تُدرُک!          ۴( اللّهمَّ إيّن أعوُذ ِبَک من صالٍة ال تُرفَُع !

عيِّ نكرة ُوِصَفت:-   

ي إىل املدرسة لتشتَك يِف حفلِة تكريِم املُعلّمنَي !        ۲( رأيُت سعيداً مَييِش و يَبتعُد عّنا يِف الطّريق !  1( جاءت اُمِّ

۳( شاهدُت يف سفري إىل الّشمل مناطق كانَت لَها غاباٌت كثرية !       ۴( رأی والدى طفالً يِف الّشارِع و ساَعَده ؟

عّي الخرب مقّدماً عىل املبتدا:-   

1( نوٌم عل العلم أفضل نوٍم!         ۲( أحّب األصدقاء عندي أصدقهم !

۳( هو الّذي يقبل التّوبة من كلّنا!         ۴( له ما يف السموات وما يف االرض !

عيِّ نائب الفاعل مضافاً: -   

1( الله القادر هو الّذي تُرجع األُمور جميعها إليه!        ۲( یُرزق الشهداء املكرّمون عند ربّهم الرزّاق !

۳( ملواصلة الدراسة سيُبعث إخويت إىل الخارج.        ۴( ُعقدت بيني و بني صديقي شاكة تجاريّة !

عيِّ عبارة ما جاء فيها الحال:-   

1( شاهدُت النملة و هي تحمل ُجلب شعرية فوق النََّفِق .       ۲( قم عن مجلسک البیک و إن كنت أمرياً.

۳( رأيُت الولد املسور داعياً أصدقائه إىل اللّعب.        ۴( واَصَل نوبل عملَه َدؤوباً و ما ُضعِّف عزمه .

عيِّ مرجع الحال ليس فاعالً:-   

1( أنزل العامُل البضائع ثقيلًة من الطابق العاش من البيت .       ۲( اخذت الفائزة األوىل جائزتها فرحًة يف مهرجان التقاط الصور .

۳( أضاف املدير قائالً: َمن جاء باقتاح جديد حول ابتكاري فَلَه هديّة غالية .       ۴( وصل الجريان إىل املطار و هم مشتاقون إىل زيارة جّديت و جّدي .

عيِّ جملة حالية خربها ا م التفضيل: -   

1( )... الّذين يقيمون الصالة و یؤتون الزكاة وهم راكعون(       ۲( )اولئک کاألنعام بل هم أضّل أولئک هم الغافلون(

۳( )اقتب للناس حسابهم وهم يف غفلة معرضون(         ۴( )و ال تهنوا وال تحزنوا و أنتم األعلون(

ع-   
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 گزینه   پا خ صحیح ا ت: در گزینه های دیگر: مبتداها، مضاف الیه گرفته اند و مضاف واقع شده اند.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: صورت سوال عبارتی را خواسته است که صفت ندارد. در سایر گزینه ها به ترتیب به علت وجود کلمت )املتواضع- الکافرین- و   (ال

األکرب« صفت هستند.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: صورت سوال کلمه ی فاعل را در نقش خرب می خواهد. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در گزینه 1 »سائَر« مفعول است و مضاف هم می باشد و »اعضاء« مضاف الیه است، اما در سایر گزینه ها مفعولی که و   (ال

مضاف الیه یا صفت داشته باشد، وجود ندارد.

« )دوست می دارد( و »أن تَغزَل« )که ببافد( و »تُعطی« )می دهد( و »َحتّی یَُوزَِّعها« )تا آن ها را و   (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: بررسی گزینه ها: افعال »تُِحبُّ

توضیح کند( چهار فعل تاّم معلوم هستند و فاعل آن ها به ترتیب »ِهَی، هی، هی، ُهَو« می باشد.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: صورت سوال از ما خواسته گزینه ای را مشخص کنیم که هم مضاف الیه دارد وهم صفت دارد. در گزینه 1 »الباسقة« صفت و   (ال

مفرد برای »األشجار« و خوِد »األشجار« مضاف الیه برای »بعض« می باشد.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این عبارت صفت نه به صورت مفرد )اسم( و نه به صورت جمله )فعل پس از اسم نکره( دیده نی شود. سایر گزینه ها به و   (ال

ترتیب به علت وجود کلمت)قاطع- الحسنة- یُنقذ( 

گزینه   پا خ صحیح ا ت:  »نظراً« مفعول مطلق تأکیدی است و »متعّجبة« حال مفرد است. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این عبارت »رأَس« و »جسَم« مفعول است. ترجمه: او بدون این که جسمش را حرکت دهد، سش را می چرخاند.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه »أصوات« جمع مکّس است و نقش فاعل را دارد. ترجمه: صداهای پرندگان از میان درختان به گوشمن رسید.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این عبارت »َمن« فاعل است: »اگر کسی که نی شناسی اش، تو را صدا کند چه می کنی؟« در سایر گزینه ها »من« مفعول است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »شیئاً« مفعول است که موصوف شده است. )»شیئاً  آفضل«: ترکیب وصفی(.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »کالمکم الیومّی« یک ترکیب وصفی است که اسم »الیومّی« نقش صفت مفرد برای موصوفش »کالم« را دارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: القدیمة: صفت )این گزینه مضاف الیه ندارد(.و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه »فی بابل« خرب مقدم و »حدائق« مبتدا است. در سایر گزینه ها خرب مقدم دیده نی شود چون برای جار و و    (ال

مجرورهای ابتدای جمله نی توان مبتدا ذکر کرد.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این عبارت »حکمة« مفعول و »شکراً« مفعول مطلق است. در سایر گزینه ها به ترتیب، »ُمتاِضعاً« ثابتَة و ُمتفّکریَن« حال هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »اِختالفاً« مفعول مطلق نوعی است، چون بعد آن صفت »کثیراً« آمده است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه )و هو مرتفع کثیراً( جمله ی حالیه است، اما در بقیه ی گزینه ها جمله ی حالیه وجود ندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »الّریاُح«: موصوف و مبتداست و همچنین »بیُت« موصوف است و چون قبل از آن، فعل مجهول آمده پس فاعل نیست، و    (ال

بلکه نایب فاعل است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »قوانین«: مستثنی منه و جمع مکس، مفرد: »قانون« و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در گزینه ی ۴ قبل از »إاّل« مستثنی منه ندارد. پس جمله داللت به حص دارد. و    (ال

« از باب »إفتعال« است و چون به اسم دیگری اضافه نشده یعنی و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: اِنِتصاراً: مفعول مطلِق تأکیدی مناسب برای فعل »یَنتَِصُ

مضاف إلیه نگرفته منصوب با عالمت تنوین »اً« به کار می رود و »َموتاً« هم مفعول مطلق تأکیدی مناسب برای فعل »یَموُت« می باشد.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه اسلوب حص وجود دارد، زیرا هم جمله منفی است و هم در جمله ی قبل از »إاّل« مستثنی منه محذوف است. و    (ال

در سایر گزینه ها مستثنی منه ]ضمیر بارز »واو« - ضمیر بارز »واو« - أحداً[ موجود است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه، جمله ی »و هم یعیشوَن ...« حال و صاحب حال »أّمته« است که مفعول به می باشد. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: جار و مجرور را در صورتی می توان خرب مقّدم گرفت که از لحاظ معنایی کامل کننده ی مبتدا باشد. دراین گزینه »فی و    (ال

العفو« خرب مقّدم و »شیء« مبتدای مؤّخر است- »التجده« هم جمله ی وصفیه است. »درگذشت چیزی هست که درانتقال آن را نی یابی.«

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه »یصبح« از افعال ناقصه، »الناس« اسم آن و »مسورین« خرب آن است نه حال. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: نظرة/ +←+)یَنظر(/)فعل ( مصدر شبیه قبلش و در نقش مفعول مطلقو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »التحتاُج« جمله ای فعلیه است که برای توصیف اسم نکره ی »أدویة« آمده است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مهم ترین حروف جر: »ِبـ، علی، ِمن، َعن، کـ، فی، ِل« می باشند که بر س اسم می آیند و اسم پس از خود را مجرور می کنند. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: سوال گزینه ای را می خواهد که با قرار دادن آن در جای خالی بتواند »خرب« شود. اگر کلمه ی»طیر« در گزینه۴ را درجای و    (ال

خالی قرار دهیم. »هذا« مبتداا است و »طیر« خرب می شود. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه »أصوات« مفعول به است. در سایر گزینه ها معنای فعل ها فقط با فاعلشان کامل شده است پس مفعول به ندارند. و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: دراین گزینه »یُدوُر« فعل و »دوراً« مصدر منصوب و هم ریشه ی آن است. در سایر گزینه ها، مصدر منصوب نکره از جنس و    (ال

فعل جمله که بتواند مفعول مطلق باشد وجود ندارد.

گزینه   پا خ صحیح ا ت:در این گزینه فاعل فعل »الییأس« قبل از »إاّل« نیامده، پس مستثنی منه محذوف است )مستثنی: القوم( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:در این گزینه »امرٌو« نکره و مبتدایی است که دیرت از خرب »من ّش« آمده است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی عبارت سوال: »تجربه های بسیاری که در طول زندگی ام به دست آوردم، به من در حل مشکالتم کمک می کنند.« و    (ال

طبق ترجمه مشخص است که »تساعدنی« خرب )معادل گزاره( عبارت است. خرب، جزئی از جمله ی اسمیه است که معنای مبتدا را کامل می کند. »الکثیرة«، »الّتی« و 

»اکتسبتها« همگی وابسته هایی از »التجارب« )مبتدا( هستند. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه، »ُمحاَسبًَة« می تواند به عنوان مفعول مطلق نوعی در جای خالی قرار گیرد، زیرا مصدر است وبعد از آن هم و    (ال

صفت قرار گرفته است. )انسان در روز قیامت، دقیق حسابرسی می شود!( 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: صورت سوال، مبتدا را می خواهد. یعنی باید به دنبال جمله ی اسمیه باشیم. در این گزینه، »تَحویل« مبتدا و »نافع« خرب و    (ال

است. )ترجمه: تغییرهدف، به هدفی ملموس سودمند است!( در سایر گزینه ها، »تَحویل« مبتدا و »نافع« خرب است. )ترجمه: تغییر هدف، به هدفی ملموس 

سودمند است!( در سایر گزینه ها، جمله با یک فعل شوع شده است و جمله ی فعلیه محسوب می شود.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: بجز این گزینه ترکیبات »مطره املنهمر، األشجار املثمرة، حبّة واحدة، للّه القادر« در دیگر گزینه ها صفت و موصوف هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه ضمیر »نا« که متصل به فعل است بر فاعل آن )املعلّم( مقدم شده است. اما در دیگر گزینه ها چنین نیست. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مستثنی منهی را مشخص کنید که مفعول است. در این گزینه »قلیالً« مستثنی است که از »أیّام « استثنا شده، پس مستثنی و    (ال

منه )أیّام( مفعول است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت:صورت سوال، گزینه ای را می خواهد که آن، مستثنی منه فاعل نباشد. در گزینه ۲ »الواجبات« مستثنی منه است و نقش آن و    (ال

مفعول است. بنابراین جواب سوال گزینه ۲ است. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: دراین عبارت مبتدا  »خرُب« و خرب، فعل »أثار« است که از نوع اسم نیست، بلکه فعل است.و    (ال

باح« بعد از اسم معرفه آمده است، نه نکره.و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: »محمداً« اسم خاص است و معرفه َعلَم می باشد پس جمله ی »یَمشی الی املدرسة فی الصَّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: صورت سوال از ما اسم نکره ای راخواسته است که وصف شده باشد. یعنی همن جمله ی وصفیه درگزینه ۳ کلمه »مناطق« و    (ال

نکره است و توسط جمله ی »کانت لها....« وصف شده است: »در سفرم به شمل مناطقی رادیدم که جنگل های زیادی داشت.«

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه »له« جار و مجرور درنقش خربی است که بر مبتدا )ما( مقدم شده است، اما در بقیه ی گزینه ها چنین نیست.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: نائب فاعلی را را که مضاف است، مشخص کن: که در گزینه ی ۳: »ُسیبَعُت« فعل مجهول و »إخَوة« نائب فاعلش است که و    (ال

به ضمیر »ی« اضافه شده، پس مضاف است.  ترجمه: برای ادامه تحصیل، برادرانم به خارج فرستاده خواهنده شد!

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »أمیراً« خرب فعل ناقصه »کنت« است و نی تواند حال باشد. و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه ضمیر »نا« که متصل به فعل است بر فاعل آن )املعلّم( مقدم شده است. اما در دیگر گزینه ها چنین نیست. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مستثنی منهی را مشخص کنید که مفعول است. در این گزینه »قلیالً« مستثنی است که از »أیّام « استثنا شده، پس مستثنی و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: نائب فاعلی را را که مضاف است، مشخص کن: که در گزینه ی ۳: »ُسیبَعُت« فعل مجهول و »إخَوة« نائب فاعلش است که و    (ال

به ضمیر »ی« اضافه شده، پس مضاف است.  ترجمه: برای ادامه تحصیل، برادرانم به خارج فرستاده خواهنده شد!

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »أمیراً« خرب فعل ناقصه »کنت« است و نی تواند حال باشد. و    (ال
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دهم، یازدهم و دوازدهم

سواالت تستی

قرابت مفهومی و تناسب معنایی

»كاّن إرضاء جميع الناس غايٌة ال تُدرک!« مفه(م العبارة: -  

1( العاقل من يعترب بالتجارب!          ۲( الناس ال يحبون الراض عن نفسه!

۳( اترك الحرص تعش يف راحة!         ۴( ال تَطلب الحصول عل رض كّل األفراد!

مفه(م العبارة: »َمن طلب الُعىل َ هر اللّيايل !«.-  

1( للحصول عل الُعلّو يَجب الكّد و العناء يف الليل فقط!        ۲( اكتساب الدرجات العالية إّنا هو بقدر الكّد! 

۳( ثرة الّسهر يف اللّيل اكتساُب الدرجات يف اآلخرة !        ۴( ال ميكُن الوصول إىل العزّة إاّل باالبتعاد عن النوم!

عليكم أن تَّتخذوا الُعلامَء رساجاً یُرشدكم إىل الحّق !« . مفه(م العبارة: -  

1( العلم ساج العلمء.          ۲( العلمء ساج للهداية.

۳( الساج يُرشد العلمَء.          ۴( الحّق ساج الهداية .

عّي املنا ب للمفه(م:-  

1( عاتب أخاک باإلحسان إليه ! : عتاب دوست خوش باشد، ولیكن / مر آن را نیز پایانی بباید؟

۲( إذا تَّم العقل نقص الكالم ! : سخن کم گفنت و اندیشه کردن / به از بسیار گویی پیشه کردن!

۳( اللّسان جرمه صغري و جرمه كبري ! : زبان در دهان ای خردمند چیست / کلید در گنج صاحب هرن!

۴( منهومان ال يشبعان، طالب علم و طالب دنیا ! : تن به بیچارگی و گرسنگی بند و دست پیش سفله مدار!

)لن تنال(ا الربّ حّتى تنفق(ا ماّم تحب(نو: عّي الصحيح يف املفه(م: -  

1( اإلنفاق مّم ال نحبّه القيمة له.        

۲( لِينفق اإلنسان كّل ما يحبّه يف الحياة .

۳( اِلكتساب الرّب علينا أن نحّب اإلنفاق دامئاً.       

۴( یُوصلنا إىل الرّب حبُّ الناس و اإلنفاق من أموالهم. 

عّي الخطأ يف املفه(م:-  

1( بشاشة الوجه خري من سخاء الكّف: نیکیت شیشه است ای عاقل / مکن از سنگ مّنتش باطل!

 ۲( ال تؤّخر عمل اليوم إىل الغد!: از امروز کاری به فردا ممن / چه دانی که فردا چه گردد زمان!

 ۳( من يتأّمل قبل الكالم يسلم عن الخطأ! سخن تانگویی توانیش گفت / ولی گفته را باز نتوان نهفت!

 ۴( إّن الله ال يغرّي ما بقوم حتّى يغرّيوا ما بأنفسهم! راه جسنت ز تو، / هدایت از اوجهد کردنز تو، عنایت از او!



101

ور
نک

 ک
ع

ام
ج

ی 
رب

ع

دهم، یازدهم و دوازدهم

سواالت تستی

قرابت مفهومی و تناسب معنایی

»كاّن إرضاء جميع الناس غايٌة ال تُدرک!« مفه(م العبارة: -  

1( العاقل من يعترب بالتجارب!          ۲( الناس ال يحبون الراض عن نفسه!

۳( اترك الحرص تعش يف راحة!         ۴( ال تَطلب الحصول عل رض كّل األفراد!

مفه(م العبارة: »َمن طلب الُعىل َ هر اللّيايل !«.-  

1( للحصول عل الُعلّو يَجب الكّد و العناء يف الليل فقط!        ۲( اكتساب الدرجات العالية إّنا هو بقدر الكّد! 

۳( ثرة الّسهر يف اللّيل اكتساُب الدرجات يف اآلخرة !        ۴( ال ميكُن الوصول إىل العزّة إاّل باالبتعاد عن النوم!

عليكم أن تَّتخذوا الُعلامَء رساجاً یُرشدكم إىل الحّق !« . مفه(م العبارة: -  

1( العلم ساج العلمء.          ۲( العلمء ساج للهداية.

۳( الساج يُرشد العلمَء.          ۴( الحّق ساج الهداية .

عّي املنا ب للمفه(م:-  

1( عاتب أخاک باإلحسان إليه ! : عتاب دوست خوش باشد، ولیكن / مر آن را نیز پایانی بباید؟

۲( إذا تَّم العقل نقص الكالم ! : سخن کم گفنت و اندیشه کردن / به از بسیار گویی پیشه کردن!

۳( اللّسان جرمه صغري و جرمه كبري ! : زبان در دهان ای خردمند چیست / کلید در گنج صاحب هرن!

۴( منهومان ال يشبعان، طالب علم و طالب دنیا ! : تن به بیچارگی و گرسنگی بند و دست پیش سفله مدار!

)لن تنال(ا الربّ حّتى تنفق(ا ماّم تحب(نو: عّي الصحيح يف املفه(م: -  

1( اإلنفاق مّم ال نحبّه القيمة له.        

۲( لِينفق اإلنسان كّل ما يحبّه يف الحياة .

۳( اِلكتساب الرّب علينا أن نحّب اإلنفاق دامئاً.       

۴( یُوصلنا إىل الرّب حبُّ الناس و اإلنفاق من أموالهم. 

عّي الخطأ يف املفه(م:-  

1( بشاشة الوجه خري من سخاء الكّف: نیکیت شیشه است ای عاقل / مکن از سنگ مّنتش باطل!

 ۲( ال تؤّخر عمل اليوم إىل الغد!: از امروز کاری به فردا ممن / چه دانی که فردا چه گردد زمان!

 ۳( من يتأّمل قبل الكالم يسلم عن الخطأ! سخن تانگویی توانیش گفت / ولی گفته را باز نتوان نهفت!

 ۴( إّن الله ال يغرّي ما بقوم حتّى يغرّيوا ما بأنفسهم! راه جسنت ز تو، / هدایت از اوجهد کردنز تو، عنایت از او!



عربی جامع کنکور انسانی

102

)التبطل(ا صدقاتكم باملّن و األذيو، عّي الّصحيح يف املفه(م: -  

1( املؤمنون ينفقون أموالهم و ال يُبطلونها أبداً.        ۲( ال قيمة إلنفاق وراءه املّنة عل الناس .

۳( من ميّن عل أصدقائه فليس مبؤمن حقيقّي.        ۴( تصّدقوا كثرياً ألّن الّصدقة تبعد األذى!

»من طمع بالكثري مل يحصل عىل القليل !«. عّین األقرب اىل مفه(م العبارة:-  

1( االنسان الحريص يطمع عل ما منع كثرياً!        ۲( طوب لالنسان الّذي يقنع مبا رزقُه الله! 

۳( عدم وقف عمرنا يف اكتساب املال الكثري !        ۴( ال احصل عل الطمنينة إاّل اذا اكون راضياً بقدر الله !

»بشاشة ال(جه خريٌ من  خاء الكّف !«. عّین الخطأ يف مفه(م العبارة:-  

1( إظهار الفرح عند الّناس!         ۲( من عذب لسانه كرث إخوانه !

٣( املؤمن بشه يف وجهه !              ۴( كمل الجود بذل املوجود! 

»تأّمل قبل أن تبدا بالعمل !« : املفه(م ه(:-   

1( لِيتأّمل اإلنسان حتّى يعمل كثرياً.         ۲( التفّکر قبل العمل يُبعدنا عن الخطأ. 

۳( لِنفّکر كثرياً يف أعملنا اليوميّة.         ۴( لِنبدا بالقول قبل أن نعمل.

ل قبل أن تبدأ بالعمِل«-    ما ه( املفه(م املنا ب لهذه العبارة: »تَأمَّ

1( أهميّة العمل قبل الفكر.         ۲( أهميّة التفّكر يف العمِل .

٣( التفّكر أهمَّ من العمل.             ۴( بداية العمل قبل التفكُّر. 

»صديقك من صدقك ال من صّدقک«، عّي املنا ب للمفه(م: -   

1( دشمن دانا به از نادان دوست         ۲( دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و درماندگی

۳( دوست دارم که دوست، عیب مرا / همچو آینه روبه رو گوید       ۴( در ضمري ما نی گنجد به غیر از دوست کس

م.« -    عيِّ الّصحيح يف مفه(م العبارة التالية : »الرايض عن نفسه ال يتقدَّ

1( من رض عن نفسه كرث الغاضبون عليه.        ۲( من استبّد برأيه نَِدم من ُخلقه.

۳( تواضع س رفعت افراز دت / تکرّب به خاک اندر انداز دت       ۴( مشو از باغ شبایت به شکفنت مغرور / کز پیش، آفت پیری بود و پژمردن

م(ُد الذي ال يَلي«-    َعيِّ العبارَة الّتي ال تُناِ ُب مفه(م هذا البيت: »فسیري عىل املَ(ِت التنَحني / َفاَنِت الصُّ

1( الَدعوة إىل املالينة.          ۲( االغراِء و التشجيع إىل املقاومة.

٣( التّحذير ِمن االستسالم.           ۴( فضل املوت اِلَجِل املقاومة و الّنص.

اکر بال عمل کالّرامي بال وتر!« عّي غري املنا ب للمهف(م:-    »الذَّ

1( به عمل کار برآید، به سخندانی نیست؟

۲( علم چون حاصل کنی آنگه عمل خالص شود! 

۳( عامل آن کس بود که بد نکند/ نه بگوید به خلق و خود نکند؟

۴( بار درخت علم ندانم بجز عمل/با علم اگر عمل نکنی شاخ بی بری؟

قرابت مفهومی و تناسب معنایی
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عّي غري املنا ب للمفه(م:-   

1( القناعة كنز ال ينفذ!: قناعت توانگر کند مرد را!          ۲( اللسان جرمه صغري و ُجرمه كبري !: به خردگی منگر دانه ی سپندان را؟

۳( حاسبوا أنفسكم يف الدنيا!: حساب خود نه کم گیر و نه افزون       ۴( العذر عند كرام الناس مقبول!: چو دشمن به خواری شود عذرخواه

عّي غري املنا ب للمفه(م:-   

1( لن يهلک امرؤ عرف قدر نفسه !: جایی بنشین که بر نخیزانندت!

۲( كأنَّ إرضاء الّناس غاية ال تُدرک!: زندگی به مراد مردم نتوان کرد؟

٣( املرء عل دين خليله و قرینه !: تو اول بگو با کیان زیستی! / به رحمت بکش آستین بر گناه !

۴( عاتِب أخاک باالحسان إليه !: عتاب دوست خوش باشد و لیکن؟ / مر آن را نیز پایانی بیاید! 

عاتب اخاک باإلحسان إليه ! عّي االنسب للمفه(م:-   

1( بدی گر چه کردن توان با کسی / چو نیکی کنی بهت آید بسی؟

۲( عتاب دوست خوش باشد ولیکن / مر آن را نیز پایانی بباید؟

۳( برادر آن بود کو روز سختی / تو را یاری کند در تنگ بختی!

۴( بدان را نیک دارید ای عزیزان / که خوبان خود عزیز و نیک روزند؟

 »اللسان ِجرمه صغري و ُجرمه كبري«، عّي األقرب يف املفه(م: -   

1( کم گوی و گزیده گوی چون ُدّر         ۲( كلِّم الناس عل قدر عقولهم

۳( زبان سخ س سبز میدهد بر باد          ۴( خري الكالم ما قَّل و َدّل

ما ه( األقرب ملفه(م اآلية الرشيفة: »إنَّ الله اليُغرّي ما بق(ٍم حّتى يُغرّيوا ما بأنفسهم .«-   

1( دل قوی دار که بنیان بقا محکم از اوست        ۲( به عمل کار برآید به سخن دانی نیست

۳( َمن طلَب الُعيل َسِهر اللّيال.         ۴( إىل الفجر سیری فَعّم قريب من الله باتیَک نٌص مبین

 عيِّ األقرب من املفه(م : »الدهر يخلق األبدان و يَُجّدُد اآلمال«-   

1( جوانی کجایی که یادت به خیر!         ۲( آدمی پیر چو شد، حرص جوان می گردد؟

۳( منهومان اليشبعان: طالب علم و طالب دنیا!        ۴( الدهر يوماِن يوٌم لک یوٌم علیک!

عّین الخطا يف املفه(م: »املرُء عىل دين خليله!« -   

1( من صادق جمعة نحسبه واحداً منهم! 

۲( دوست آینه ی دوست است؟

۳( درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد / نهان دشمنی بر کن که رنج بی شمر آرد!

۴( عن املرء ال تسال و سل عن قرينه / فكّل قرين باملقارن يقتدی! 

أّي عبارة ليست املقص(دة من عبارة ».......... أّن الساموات و االرض كانتا رتقاً ففتقناُهام«؟-   

1( كانت السمواُت و االرُض ُملتِصَقتنَي ثم تفاصلنا.         ۲( مل تكن السموات و االرض منفصلتني يف األوىل ثم فََصَل الله بينهم.

۳( أصُل العامل كاَن ماّدًة مركبًّة ِمن البداية.         ۴( انفَصلَت أجزاُء العامل و تشّکلت السموات و االرض.
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عّي غري املنا ب للمفه(م:-   

1( القناعة كنز ال ينفذ!: قناعت توانگر کند مرد را!          ۲( اللسان جرمه صغري و ُجرمه كبري !: به خردگی منگر دانه ی سپندان را؟

۳( حاسبوا أنفسكم يف الدنيا!: حساب خود نه کم گیر و نه افزون       ۴( العذر عند كرام الناس مقبول!: چو دشمن به خواری شود عذرخواه

عّي غري املنا ب للمفه(م:-   

1( لن يهلک امرؤ عرف قدر نفسه !: جایی بنشین که بر نخیزانندت!

۲( كأنَّ إرضاء الّناس غاية ال تُدرک!: زندگی به مراد مردم نتوان کرد؟

٣( املرء عل دين خليله و قرینه !: تو اول بگو با کیان زیستی! / به رحمت بکش آستین بر گناه !

۴( عاتِب أخاک باالحسان إليه !: عتاب دوست خوش باشد و لیکن؟ / مر آن را نیز پایانی بیاید! 

عاتب اخاک باإلحسان إليه ! عّي االنسب للمفه(م:-   

1( بدی گر چه کردن توان با کسی / چو نیکی کنی بهت آید بسی؟

۲( عتاب دوست خوش باشد ولیکن / مر آن را نیز پایانی بباید؟

۳( برادر آن بود کو روز سختی / تو را یاری کند در تنگ بختی!

۴( بدان را نیک دارید ای عزیزان / که خوبان خود عزیز و نیک روزند؟

 »اللسان ِجرمه صغري و ُجرمه كبري«، عّي األقرب يف املفه(م: -   
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ما ه( األقرب ملفه(م اآلية الرشيفة: »إنَّ الله اليُغرّي ما بق(ٍم حّتى يُغرّيوا ما بأنفسهم .«-   
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1( جوانی کجایی که یادت به خیر!         ۲( آدمی پیر چو شد، حرص جوان می گردد؟
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أّي عبارة ليست املقص(دة من عبارة ».......... أّن الساموات و االرض كانتا رتقاً ففتقناُهام«؟-   

1( كانت السمواُت و االرُض ُملتِصَقتنَي ثم تفاصلنا.         ۲( مل تكن السموات و االرض منفصلتني يف األوىل ثم فََصَل الله بينهم.
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عّي األقرب من مفه(م هذه الجملة: »بَشاشُة ال(جِه خريٌ ِمن َ خاء اكّف!«-   

١( اگر حنظل خوری از دست خوش خوی / به از شیرینی از دسِت تُرش روی

۲( امیدوار بَُود آدمی به خیِر کسان / مرا به خیِر تو امیّد نیست، ش مرسان

۳( دوستی با مردِم دانا نکوست / دشمِن دانا به از نادان دوست 

۴( وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم / که در طریقِت ما، کاِفری است رنجیدن

 عّي األقرب ملفه(م البيت التايل: »طُغاة و ل( كرسوا َعظَمنا / من املُ(ت ن(لَد يف كلِّ حٍي«-   

1( آن که را اندیشه ای هم چون تو نیست / نیست در روی زمینش حق زیست

۲( ساپا اگر زرد و پژمرده ایم / ولی دل به پاییز نسپرده ایم

۳( چرا ای مرگ می خندی؟ نه می خوانی نه می بندی / کتابی را که از خون جگر شیرازه می گیرد

۴( کو آن که در این خاک سفر کرده ندارد / سخت است فراق تو برای همه ی ما

عّي الصحيح يف املفه(م: »ال يلدغ املؤمن من جحر مرّتي .«-   

١( ای دوست چنان بزی که بعد مردن / انگشت گزیدنی به یاران ماند

۲( هزار مرتبه گفتم که خانه ی صیاد / مکان ایمنی و خانه برگزیدن نیست

۳( در جوانی توبه کن تا از ندامت برخوری / نیست چون دندان لب خود را گزیدن مشکل است

۴( انگشت مؤمن از بن سوراخ جانور / اندر جهان گزیده نخواهد شد دوبار

»كلِّم الّناس عىل قدر عق(لهم !«. عّي املنا ب للمفه(م:-   

1( زبان مرغان مرغان دانند!          ۲( هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد؟

۳( تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هرنش نهفته باشد؟        ۴( چونکه با کودک س و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد!

»خفته را خفته کی کند بیدار!« عّي األقرب من املفه(م : -   

1( من نصب نفسه لِلناس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل غريه !       ۲( إن كُنت تَعلَم فتلك مصيبة / و إن كنت ال تَعلَم فاملصيبة أعظم !

۳( »أ َحِسَب الّناس أن يُركوا أن يقولوا آَمّنا وهم ال يُفتنون«        ۴( َمن طلَب الُعل َسِهَر اللّيال !

»أكرث مصارع العق(ل تحت بروق املطامع !« يدّل عىل:-   

1( طمع را نباید که چندان کنی / که صاحب کرم را پشیمن کنی       ۲( با عقل مکن یار مر طمع را / شاید که نخواهی زمار یار

۳( س و عقل تو خدمت جان کنند / بسی کار دشوار كآسان کند            ۴( کم کن طمع از جهان و میزی خرسند / از نیک و بد زمانه بگسل پیوند

»إن أردت أن تلحق بنا فاترُک نفَسک خلف الباب ثّم اُدخل !«. عّي غري املنا ب للمفه(م :-   

1( درونم را به نور خود برافروز / زبانم را ثنای خود در آموز؟       ۲( خدا از عابدان آن را گزیند / که در راه خدا خود را نبیند!

۳( ز خود برگشنت است ایزدپرستی / ندارد روز با شب هم نشستی؟      ۴( نظامی، جام وصل آنگه کنی نوش / که بر بادش کنی خود را فراموش !
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»العربة باألفعال و ليست باألق(ال !«. عّي غري املنا ب للمفه(م :-   

1( گفتار بھی کردار ضایع ماند!

۲( به عمل کار برآید به سخندانی نیست!

۳( دو صد گفته چون نیم کردار نیست / بزرگی ساس به گفتار نیست !

۴( جهان یادگار است و ما رفتنی / به مردم ناند جز از گفتنی!

»الّناُر تأكل ما تجُد ح(لَها!«. عّي غري املنا ب للمفه(م: -   

1( الّنار أشّد سعة من الّريح حركة!         ۲( رمّبا شارة نار أحرقت بلداً!

۳( نار العشق تُحرق العاشق!         ۴( ال يُجمع املاء مع الّنار؟

»العلم يَحر ك و أنت تحرس املال !«. عِي املنا ب للمفه(م :-   

1( مالک ترین کس بر علم، عمل کننده علم است؟

۲( علم بر س تاج است و مال بر گردن غل!

۳( مال را هر کسی به دست آرد / رنجش اندر نگاه داشنت است !

۴( علم را دام مال و جاه مساز ابر ره خود ز حرص چاه مساز؟

»ما ه( الصحيح عن مفه(م عبارة »بشاشُة ال(جه خريٌ من  خاء الكّف«-   

1( بشاشة الوجه كنٌز قيّم يحتاُج اليه الفقراء.        ۲( االنسان املبتسم ال يحتاج اىل صدقة الناس.

۳( اعطاء الصدقة خري من الخلق الحسن عند الله.        ۴( ليس خرٌي يف سخاء الكف من إنسان سیّيء الخلق .

»إذا قدرت عىل عدّوک، فاجَعل الَعفَ( ُشكراً للُقدرِة عليه« عّي األصّح يف مفه(م هذا الحديث :-   

1( تا توانی دلی به دست آور / که دل شکسنت هرن نی باشد

۲( گر از دستت برآمد دهنی شیرین کن / مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی

۳( تا توانی ببخش جای قصاص / تا شوی ز نفس شوم خالص

۴( وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم / که در طریقت ما کافری است رنجیدن

»اُطلب( العلم ول( بالّصي ....... عّي الصحيح يف مفه(م هذا الحديث يف الفار ّية : -   

1( توصیه به آموخنت دانش هر چند از راه دور!        ۲( توصیه به آموزش دادن بی سوادان !

۳( دستور به دانش آموخنت به وسیله حروف!        ۴( دستور به دانش آموخنت حتی به زبانهای مختلف !

»الكالم كالّدواء، قليله يَنفُع و کثیرُه قاتل« عّي الصحيح يف مفه(م هذا الحديث:-   

1( جز راست نباید گفت / هر راست نشاید گفت

۲( کج بنشین ولی راست بگو

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

۴( مرد تا که سخن نگفته باشد / عیب و هرنش نهفته باشد
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»اُنظُر إىل ما قاَل وال تَنظُر إىل من قال« عّي الصحيح يف مفه(م هذا الحديث بالفار ّية :-   

1( گوینده خوب باید حرف های خوب و مناسب بگوید!         ۲( موضوع کالم ارزشمندتر از گوینده آن است !

۳( موضوع کالمی که انسان ارزشمند و خوب آن را بیان می کند، مهم نیست!     ۴( باید به گوینده بیشت توجه کنیم تا به سخن هایی که می گوید! 

عّي ما يدُل عىل »الت(اُضع«:-   

1( رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. 

۲( چاه مکن بهر کسی / اول خودت دوم کسی

۳( افتادگی آموز اگر طالب فيض / هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

۴( مرد آن است که در کشاکش دهر / سنگ زیرین آسیاب باشد

عّي ما يدلُّ عىل مفه(م آيِة »واعَتِصم(ا بحبل الله جميعاً ..........«-   

1( ُمشک آنست که خود ببوید / نه آن که عطّار بگوید        ۲( ما مّدعیان صف اول بودیم / از آخر مجلس شهداء را چیدند

۳( متحد باشید در راه خدا / چنگ آویزید بر این اتّحاد        ۴( متّحد بودید و دشمن ناامید / نا امیدی خصلِت ابلیس بود

»لِکّل مقام مقال«. عّي األنسب للمفه(م:-   

1( سخن کم گوی و نیکو گوی در کار / که از بسیار گفنت مرد شد خوار

۲( جز به راه سخن چه دانم من / که حقیری تو یا بزرگ و خطري

۳( به خنده گفت که سعدی سخن دراز مکن / میان تهی و فراوان سخن چو طنبوری

۴( تا نیک ندانی که سخن عني صواب است / باید که به گفنت دهن از هم نگشایی

عّي غري املنا ب للمفه(م:-   

1( )كّل شء هالك إاّل وجهه(: داده خود، سپهر بستاند / نقش الله جاودان ماند!

۲( )من طلب الُعال سهر اللّيال(: نشاید بھی یافت بی رنج و بیم / که بی رنج، کس نارد از سنگ، سیم!

۳( )تأمرون الّناس بالرّب وتنسون أنفسكم(: چنین گفت رستم به اسفندیار / که کردار ماند ز ما یادگار !

۴( )كاّن إرضاء الّناس غاية ال تدرک !(: خاطری چند اگر از تو شود شاد، بس است / زندگانی به مراد همه کس نتوان کرد؟

»العامل بال عمل کشجرة بال مثر !«. عّي األنسب للمفه(م:-   
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۳( ثرة العلم إخالص العمل!          ۴( ارفع العلم ماظهر عل الجوارح !

)ال تُبطل(ا صدقاتكم باملّن و األذيو ، عّي األقرب من مفه(م اآلية:-   
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عّي ما ينا ب املفه(م هذه العبارة: »بشاشة ال(جه خري من  خاء الكّف !«-   
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۳( أفضل الّناس من يبتسم و ينفق!         ۴( الذي يجود هو األفضل من الّذي يبتسم !
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)هل يست(ي الّذين يعلم(ن و الّذين ال يعلم(نو، املفه(م ه(: -   

1( ال يفرّق الّدين بني العلمء و الجاهلني !        ۲( العامل أرفع من الجاهل شأناً !

۳( اإلسالم يؤكّد التّساوي بني جميع الّناس!        ۴( لنطلب العلم يف كّل مراحل عمرنا!

ما ُهَ( مفه(ُم العبارة؟ )یا أیّها الّذين آمن(ا لَِم تَُق(ل(َن ما ال تَفَعلُ(نو -   

دق يف القول!          ۲( املؤمُن ُهَو الّذي يقول الحّق ! عوة إىل الصِّ 1( الدَّ

۳( ال خرَي يف قوٍل إاّل َمَع الفعل !         ۴( شُّ الّناس َمن كَرُثَ كالُمُه !

عّي الج(اَب الخطأ عن السؤال: َمن يَعرُف ِبنتي؟« »...........«-   

1( أنا أعرُِف ِبنتَک!          ۲( نَحُن ال نَعرِفُها!

۳( تَعرِفُها صديقايت !          ۴( مریُم تَعرِفُه ؟

عّي املفه(م املنا ب لِلجملة الّتالية : »أيب قاَم ِباغالِق َجّ(الِِه« یعنی ............-   

1( ُهَو ال يتكلُم االَن!           ۲( ُهَو تَرََك الجلوَس َو قاَم !

۳( ُهَو طَلََب املساَعدَة لإِلطفاء!         ۴( ُهَو أجاَب ِبالهاتِِف !

رب«: -    انتِخب ما ال يدّل عىل »الصَّ

1( صرب و ظفر هر دو دوستان قدیم اند؟

۲( )فاصرِبوا إّن الله مع الّصابرين(

۳( فّواره ها به گرد حضورت نی رسند / حتّی به چشم های صورت نی رسند.

۴( فَصربُت ألهدايف او يكوُن رّب كاٍف

عّي األقرب يف مفه(م: »و َمن يت(كّل عىل الله َفُهَ( َحسُبه« -   

1( هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد / خداش در همه حال از بال نگه دارد

۲( حدیث دوست نگویم مگر به حضت دوست / که آشنا سخن آشنا نگه دارد

۳( خدایا چنان کن سانجام کار / تو خوشنود باشی و ما رستگار

۴( تا خدا هست دمل قُرص و لبم خندان است / که من آزاد به شوقش و جهان زندان است

عّي األقرب يف املفه(م : »التفكّر يف أعاملنا«:-   

1( صرب کن عشق زمین گیر شود بعد برو / یا دل از دیدن تو سیر شد بعد برو

۲( آن تیر که بر چله ی اندیشه سوار است / جایی بنشیند که ورای انتظار است

۳( آدمی زاده ی اندیشه ی پنهان خود است؟ / نه که انسان همه اعمل خودش بوده و بس

۴( آدمی پیر چو شد حرص جوان می گردد / خواب در وقت سحرگاه گران می گردد



قرابت مفهومی و تناسب معنایی

107

)هل يست(ي الّذين يعلم(ن و الّذين ال يعلم(نو، املفه(م ه(: -   

1( ال يفرّق الّدين بني العلمء و الجاهلني !        ۲( العامل أرفع من الجاهل شأناً !

۳( اإلسالم يؤكّد التّساوي بني جميع الّناس!        ۴( لنطلب العلم يف كّل مراحل عمرنا!

ما ُهَ( مفه(ُم العبارة؟ )یا أیّها الّذين آمن(ا لَِم تَُق(ل(َن ما ال تَفَعلُ(نو -   

دق يف القول!          ۲( املؤمُن ُهَو الّذي يقول الحّق ! عوة إىل الصِّ 1( الدَّ

۳( ال خرَي يف قوٍل إاّل َمَع الفعل !         ۴( شُّ الّناس َمن كَرُثَ كالُمُه !

عّي الج(اَب الخطأ عن السؤال: َمن يَعرُف ِبنتي؟« »...........«-   

1( أنا أعرُِف ِبنتَک!          ۲( نَحُن ال نَعرِفُها!

۳( تَعرِفُها صديقايت !          ۴( مریُم تَعرِفُه ؟

عّي املفه(م املنا ب لِلجملة الّتالية : »أيب قاَم ِباغالِق َجّ(الِِه« یعنی ............-   

1( ُهَو ال يتكلُم االَن!           ۲( ُهَو تَرََك الجلوَس َو قاَم !

۳( ُهَو طَلََب املساَعدَة لإِلطفاء!         ۴( ُهَو أجاَب ِبالهاتِِف !

رب«: -    انتِخب ما ال يدّل عىل »الصَّ

1( صرب و ظفر هر دو دوستان قدیم اند؟

۲( )فاصرِبوا إّن الله مع الّصابرين(

۳( فّواره ها به گرد حضورت نی رسند / حتّی به چشم های صورت نی رسند.

۴( فَصربُت ألهدايف او يكوُن رّب كاٍف

عّي األقرب يف مفه(م: »و َمن يت(كّل عىل الله َفُهَ( َحسُبه« -   

1( هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد / خداش در همه حال از بال نگه دارد

۲( حدیث دوست نگویم مگر به حضت دوست / که آشنا سخن آشنا نگه دارد

۳( خدایا چنان کن سانجام کار / تو خوشنود باشی و ما رستگار

۴( تا خدا هست دمل قُرص و لبم خندان است / که من آزاد به شوقش و جهان زندان است

عّي األقرب يف املفه(م : »التفكّر يف أعاملنا«:-   

1( صرب کن عشق زمین گیر شود بعد برو / یا دل از دیدن تو سیر شد بعد برو

۲( آن تیر که بر چله ی اندیشه سوار است / جایی بنشیند که ورای انتظار است

۳( آدمی زاده ی اندیشه ی پنهان خود است؟ / نه که انسان همه اعمل خودش بوده و بس

۴( آدمی پیر چو شد حرص جوان می گردد / خواب در وقت سحرگاه گران می گردد



عربی جامع کنکور انسانی

108

عّي األقرب يف املفه(م : »َمن يُحاِول كثرياً يَِصل إىل هدفه «-   

1( تا توانی دلی به دست آور / که دل شکسنت هرن نی باشد 

۲( با تالشت عمق دریای كملت بیش تر / آری تعداد قدم هایت به مقصد پیش تر

۳( بندگی، آزادگی و دین و مروت / این همه را بنده ی درم ]درهم[ نتوان کرد

۴( خدادان با خداخوان فرق دارد / که عامل تا به نادان فرق دارد

« أكرث:-    عّي ما يَُدلُّ عىل »الّندامة و التحرسُّ

1( به رحمت س زُلف تو واثقم ور نه / کشش چو نبَود از این سو، چه سود کوشیدن

۲( عاقبت خاک گِل کوزه گران خواهیم شد.

۳( زُلیخا ُمرد از این حست که یوسف گشته زندانی / چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمنی

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

نيا تَحُصد يف اآلِخرة«:-    عّي األقرب يف مفه(ِم »ما تَزَرع يف الدُّ

1( ُعمرت قلیل و صف هوا گشته و هنوز / داری هوس به دل که چنین و چنان کنی

۲( با آن که خداوند رحیم است و کریم / گندم ندهد بار، چو جو می کاری

۳( به راه بادیه رفنت ِبه از نشسنت باطل / اگر ُمراد نباید به قدر وسع بکوشم 

۴( دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ  / ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ

عّي املنا ب ملفه(م هذه العبارة: »بشاشة ال(جه خريُ من  خاء الكّف!« -   

1( )إّن أكرمكم عند الله أتقاكم(         ۲( من عذب لسانه كرث اخوانه !

۳( كمل الجود بذل املوجود!          ۴( )لَم تقولون ما ال تفعلون(

عّي الصحيح يف املفه(م و املفردات: » من زرع العدوان حصد الخرسان«: عّین الخطأ يف املفه(م : -   

1( إذا ملك األراذُل هلک االفاضل.         ۲( گندم از گندم بروید، جو ز جو! 

۳( َمن َحَفَر برئاً ألخيه وقع فيها.         ۴( هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی .

)اجعل يل لساَن ِصدٍق يف اآلِخرين.و عّین الخطأ يف املفه(م :-   

1( سعدیا مرد نکونام نیرد هرگز

۲( وهبنا )بخشیدیم( لهم من رحمتنا لسان صدق عليئ )واال(

۳( نام نیکو گر مباند از آدمی / به کز و ماند سای زرنگار

۴( با بدان بد باش و با نیکان نکو / جای گل گل باش و جای خار خار

عّین الخطأ يف املفه(م: »عداوة العاقل خريٌ ِمن صداقة الجاهل .«-   

راً ِمن َمَودَّة األحمق. 1( عداوة العاقل أَقَلُّ رَضَ

۲( دشمن دانا که غم جان بَُود / بهت از آن دوست که نادان بَُود

۳( دشمن دانا بلندت می کنند / بر زمینت می زند نادان دوست

۴( چه زشت است بیگانگی پس از برادری و دشمنی پس از دوستی
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عّي ما يختلف يف املفه(م: -   

1( النّدم عل السكوت خرٌي من الندم عل الكالم.        ۲( الندامة عل طول الصمت مرّة خرٌي من الندامة عل كرثة الكالم مرّاٍت .

٣( السكوت ذَهٌب و الكالم فّضٌة.          ۴( ليس سكوت العلمء يف العلم جائزاً ألّن زكاة العلم نشه.

عّي الصحيح يف املفه(م : »العلم خزائن و مفتاحها السؤال .«-   

1( عامل بی عمل به چه ماند؟ به زنبور بی عسل!        ۲( ادب از که آموختی؟ از بی ادبان!

۳( زینت مرد، دانش است و هرن!          ۴( پرسش، کلید دانش است؟

عّین الخطأ يف املفه(م لهذا البيت: »پشیامن ز گفتار دیدم بسی / پشیامن نشد از خم(شی کسی«-   

١( الندُم عل السكوت خرٌي من الندم عل الكالم .         ۲( سالمة اإلنسان يف حفظ اللسان.

۳( الكالُم كالدواء : قليله ينفُع و كثريه قاتٌل .        ۴( ال خرَي يف السكوت عن الُحكِم، كم أنّه ال خرَي يف القوِل بالجهل.

عّي ما يختلف يف املفه(م:-   

1( شُف املرء بالعلِم و األَدب ال باألصل و النسب.        ۲( ادب مرد به ز دولت اوست.

۳( أدب املرِء خرٌي ِمن ذهبة.         ۴( اندازه نگه دار که اندازه نکوست.

عّي ما يختلف مدل(ل »الصرب« عن الباقي:-   

رُب مفتاح الفرج! 1( صرب کن الصَّ

۲( فاصرِبوا حتّى يحكم اللُه بيننا، و هو خري الحاکمین! 

۳( بصرب اندر صدف باران شود ُدر / بصرب از لعل و گوهر کان شود پر!

ربا ! ۴( ال تحسب املجَد َتراً أنت آكلُِه / لن تَبلَُغ املجَد حتّى تلَعَق الصَّ

»وضع اإلحسان يف غري م(ضعه ظلم !«. عّي األقرب إىل مفه(م العبارة :-   

1( نیکی ار در محل خود نبود / ظلم خوانندش ار چه بد نبود! 

۲(نیکی کنی به جای تو نیکی کند باز / ور بد کنی به جای تو از بد بت کند

۳( نکویی با بدان کردن چنان است / که بد کردن به جای نیک مردان! 

۴( با بدان بد باش و با نیکان نکو / جای گل گل باش، جای خار خار!

عّي غري املنا ب ملفه(م »يحّبهم ويحّب(نه«:-   

1( به رحمت ِس زلف تو واثقم، ورنه / کشش چو نبود از آن سو چه سود کشیدن!

۲( تا که از جانب معشوقه نباشد کششی / کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد! 

۳( هر ذرّه که بینی از کم و بیش / دارد کشش به مرکز خویش! 

۴( نگر که شبنم بی دست و پا ز جذبه ی شوق / چگونه جای به دامان آفتاب گرفت!
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عيِّ غري املنا ب يف املفه(م : »الّدهر ي(ماِن ي(م لَك وي(ٌم علیَک« -   

1( ایّام زمانه ز کسی دارد ننگ / کو در غم ایّام نشیند دلتنگ

۲( دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت / دامئا یکسان نباشد حال دوران غم مخور

۳( روزگار است آن که گه عزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

۴( چنین است کر دار گردنده دهر / گھی نوش بار آورد گاه زهر

»کلّم الّناس عىل قدر عق(لهم!« عّین األنسب يف املفه(م:-   

1( زبان در دهان ای خردمند چیست؟ / کلید در گنج صاحب هرن

۲( تا مرد سخن نگفته باشد / عیب و هرنش نهفته باشد

۳( چون س و کارت به کودک ها فتاد / پس زبان کودکی باید گشاد

۴( مردم همه عیب بین مردم شده اند / در عیب گرفنت نکند گم شده اند

عّین الخطأ يف املفه(م:-   

1( )و أّما بنعمة ربّک فحّدث( : ال تنس نعم ربّک! 

۲( املرء عل دين خليله : يتأثر اإلنسان بأخالق صديقه !

۳( ال خري يف وّد اإلنسان املتلّون ! : عل اإلنسان أن تكون سيرته و عالنيته واحدة !

۴( )قل من حرّم زينة الله الّتي أخرج لعباده( : األّمة اإلسالميّة محرومة عن الطيّبات!

عّي ما يختلف عن الباقي يف املفه(م : -   

1( من َزرَع الُعدواَن َحَصَد الُخساَن !          ۲( و َمن يَعمل مثقال ذرّة ّشاً يره!

۳( گندم از گندم بروید جو ز جو!         ۴( إذا ملَك األراذل هلَک األفاضل !

عّین الخطأ يف ل(ن الف(اكه التالية !: -   

1( املوز: أصفر          ۲( الرّّمان : ازرق

۳( التّمر: أسود          ۴( التّفاح: اخض

عّي الّصحيح يف مفه(م العبارة التالية : »اُطلب(ا العلَم ولَ( بالّصي !«-   

1( العلُم يف الّصغر كالّنقش يف الحجر! 

۲( طلُب العلم فريضٌة عل كّل مسلٍم ومسلمٍة !

۳( قوُل »ال اعلم« نصف العلم! 

۴( علم چندان که بیش تر خوانی / چون عمل در تو نیست نادانی !

»ترک الذنب أه(ن من طلب الّت(بة !« عّین املنا ب للمفه(م:-   

1( پیشگیری بهت از درمان است؟          ۲( کوچک شمردن گناه از بزرگتین گناهان است !

۳( ترک عادت موجب مرض است؟         ۴( توبه واقعی گناهان را از بین می برد و به نیکی ها تبدیل می کند؟
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عّي غري املنا ب يف املفه(م : »الّذاکر بال عمٍل كالّرامی بال وتٍر!«-   

1( هر علم را که کار نبندی چه فایده / چشم از برای آن بود آخر که بنگری

۲( نه من ز بی عملی در جهان ملومل و بس / مالمت علم هم ز علم بی عمل است

۳( عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس / که وعظ بی عمالن واجب است نشنیدن

۴( نه هر کو نقش نظمی زد کالمش دلپذیر افتد / تذر و طرفه من گیرم که چاالک است شاهینم

ُتکُم اُّمًة واحدًةو-    عيِّ الصحيح يف املفه(م: )إّن هذه أمَّ

1( بنی آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند

۲( آدمی پیر چو شد حرص جوان می گردد / خواب در وقت سحرگاه گران می گردد

۳( آدمی از عامل خاکی نی آید به دست

۴( هشدار که گر وسوسه ی عقل کنی گوش / آدم صفت از روضه ی رضوان به در آیی

عّي األقرب يف املفه(م: »عامل يَنَتَفُع ِمن علمه، َخريٌ ِمن ألِف عابٍد«-   

1( بَُود یک دانه ی کنجد جهانی / اگر افتد به دست نکته دانی

۲( خدادان با خداخوان فرق دارد / که عالِم تا به نادان فرق دارد

۳( مخوان آلوده دامن هر کسی را / که دامن تا به دامان فرق دارد

۴( درخت تو گر بار دانش بگیرد / به زیر آوری چرخ نیلوفری را

ما ه( األبعد ملفه(م عبارة »أتطلُب الّربح ماّم فيه ُخرسان«:  - 

1( از کوزه همن برون تراود که در اوست.        ۲( هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.

۳( مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.        ۴( گندم از گندم بروید جو ز جو

»اللّسان جرُِمه صغري و ُجرُمه كبري!«: عّي األقرب من مفه(م العبارة:-   

1( تا مرد سخن نگفته باشد / عیب و هرنش نهفته باشد

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

۳( عاملی را یک سخن ویران کند / روبهان مرده را شیران کند

۴( به شیرین زبانی و لطف و خوشی / توانی که پیلی به مویی کشی

 َعیِِّن الخطأ يف مفه(م اآلياِت الّتالية:-   

1( )َو جاِدلُهم بَالَّتي ِهَي أَحَسُن (: الِجداُل هو الحلُّ األحَسُن        ۲( )و شاِورُهم يِف األمِر(: األمر باملشَورَة

۳( )َو ِعباُد الرَّحمن الَّذيَن مَيشوَن َعَل األرِض َهوناً(: َعَدُم التّكرّب        ۴( )أَحِسن کَم أَحَسَن اللُه إلَيَک (: اجِتناُب اإلساءة إىل الّناِس

اِنتخب األقرب يف مفه(م هذه اآلية: »اِرِجعي إىل َربِّک«-   

1( تو اول بگو با کیان زیستی / من آنگه بگویم که تو کیستی

۲( )فَاذكروين أذکُرکُم(

۳( )كُلُّ نَفٍس ذائقُة املوت ثُمَّ إلينا تُرجعون(

۴( تا توانی دلی به دست آور / که دل شکسنت هرن نی باشد



قرابت مفهومی و تناسب معنایی

111
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عّي غري املنا ب يف املفه(م: »الحسُد ياكل الحسناِت كام تأكُُل الناُر الحطب .«-   

1( الحسُد يُفني و يذهب طاعات الحاسد.        ۲( إّن الحسنات يُذهنَب السيِّئات.

۳( آفة الدين الحسد و العجب و الفخر.       ۴( حسُد الحاسِد يَسحبُُه إىل النار .

، َوَجَد.«-    عّین الخطأ يف املفه(م: »َمن طَلََب شيئاً و جدَّ

1( گفت پیغمربی که گر کوبی دری / عاقبت زان در برون آید سی      ۲( تا شب نروی، روز به منزل نرسی

۳( عاقبت جوینده، یابنده بود.         ۴( عاقبت خاک شود حسن جمل من و تو

»أدب املرء خري من ذهبة.« عّي الصحيح يف املفه(م :-   

1( ادب خرجی ندارد ولی همه چیز را می خرد.         ۲( با ادب باش تا بزرگ شوی.

۳( با ادب را، ادب سپاس بيس است.          ۴( بی ادب را به زر مگو که نکوست / ادب مرد بهت از زر اوست

عي ما ينا ب مفه(م العبارة: من جرب املجرب حلَّت به الندامة !-   

1( تجربه باالتر از علم است؟         ۲( آزموده را آزمودن خطاست! 

۳( آنچه جوان در آینه بیند، پیر در خشت خام بیند!       ۴( پرسیدن عیب نیست، ندانسنت عیب است !

َعيِّ ما يُناِ ُب مفه(َم اآلية الكرمية : )َمن َعِمَل َ يَِّئًة َفال يُجزئ إال ِمثلَهاو -   

يِّئاِت(          ۲( )إّن الّنفس األّمارٌة ِبالّسوِء(  1( )َو يَعفو َعِن السَّ

۳( )َو ما تُجزَوَن إاّل ما كُنتُم تَعَملُوَن(         ۴( )فََمن َعفا َوأصلََح فَأجرُُه َعَل اللِه(

عّي غري املنا ب يف املفه(م : »ن(ٌم عىل العلم خريٌ من صالٍة عىل الجهل .«-   

1( قليُل العلم خرٌي ِمن كثري العبادة.          ۲( إنَّ فضَل العالِم عل العابد كفضِل القمِر عل سائر الكواكب.

۳( إنَّ العلمَء َورَثَُة األنبياء.          ۴( ثرُة العلِم إخالص العَمل.

عّي ما ال ينا ب مفه(م العبارة »إّن طعاَم ال(احد يكفي االثنِي و طعاَم االثنِي يكفي الّثالثة« ! -   

1( إذا كان اثنان يتناجیاِن فالتَدخل بينهم!        ۲( الرَبَكَُة َمع الجمعة !

۳( تراَحموا فيم بينكم!           ۴( کُلُوا َجميعاً وال تََفرَّقوا!

أّي مفه(م ال ينا ب هذه األبيات؟ -   

أنظُر إىل الغيم َفَمن أنزَل ِمنه َمطَره / َفابَحث و ُقل َمن ذا الّذي أوَجَدها

1( أهميّة نُزوِل املطر !           ۲( أهميّة البحث َعن خالق النَِّعم!

كر لِخالق !  ۳( درُک النِّعم األلهيّة!           ۴( الشُّ

َعیِِّن الخطأ يف مفه(ِم العبارِة الّتاليِة : »َجَعَل اللُه الرَّحَمَة ِمئَة ُجزٍء و أنََزَل واِحداً منها يف َخلِقِه لَِيرَتاَحُم(ا بَيَنُهم !« -   

1( إّن اللِه تِسَعًة َو تِسعنَي ُجزءاً من الرّحمة!         ۲( إذا َمَنَع اللُه رحمتَُه ِمن َخلِقِه، ما رَِحَم أحٌد أحداً! 

۳( أَمَسَك اللُه ِعنَدُه من رحمِتِه تِسَعًة َو تِسعنَي ُجزءاً!         ۴( کُلُّ ما بنَي الَخلِق ِمَن الرّحَمِة واحٌد يف املِئَِة ِمن رحمتِه تعاىل !
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عّي الخطأ يف مفه(م هذه العبارات:-   

1( أَحبُّ عباِد اللِه إىل الله أنفُعهم لِعباِده! ← عبادت به جز خدمت خلق نیست !

۲( عداوُة العاقل خرٌي من صداقة الجاهل! ← دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت می زند نادان دوست !

۳( أكرُب العيِب أن تعيب ما فيك مثله! ← سیر به پیاز می گه: چقدر بدبویی!

۴( الّسكوُت َذَهٌب و الكالُم فّضة ! ← تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هرنش نهفته باشد؟

عّین الخطأ َحَسب املَفه(م :-   

باِح َحتَّى املَساِء ← َدوام 1( زماٌن لِبدايَِة الَعَمِل ِمن الصَّ

۲( تَرُک الَعداَوِة َو الحرِب بنََي البَلََديِن ← ِسلم

َفِر ← َمراِفق ۳( الّذي يُجالُِس َمعَك يف السَّ

۴( َراٌي لِلقيام ِبَعَمٍل أو تَرکِه ← إقتاح

ما ه( الصحيح عن مفه(م اآلية الرشيفة؟ »لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت!«-   

1( هر کسی آن ِدَرَود عاقبت کار که کشت!        ۲( الّدهر يومان، يوم لنا و يوم علينا؟

۳( نابرده رنج گنج میّس نی شود!         ۴( دل به دنیا در نبندد هوشیار! 

عّي الصحيح يف مفه(م هذه العبارة: »و إن َهَجرَت  (اٌء َعشیَّتی و َغداتی«-   

1( هم مرگ بر جهان شم نیز بگذرد / هم رونق زمان شم نیز بگذرد 

۲( شب و روز در بحر سودا و سوز / ندانند ز آشفتگی شب و روز 

۳( بسوز ای دل که تا خامی، نیاید بوی دل از تو / كجا دیدی که بی آتش کسی را بوی عود آید

۴( ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما / بر قص ستمکاران گویی چه رسد خذالن

عّي املنا ب ملفه(م اآلية الكرمية: )َو ِعباَد الرّحمِن الّذين مَيش(َن عىل األرِض ه(ناًو-   

1( گرت همواره باید کامکاری / ز مور آموز رسم بردباری

۲( افتادگی آموز اگر طالب فيض / هرگز نخورَد آب زمینی که بلند است

۳( مردی نَبَُود فتاده را پای زدن / گر دست فتاده ای بگیری مردی

۴( گرت پایداری است در کارها / شود َسهل پیش تو دشوارها 

عّي غري املنا ب ملفه(م اآليِة الكرمية : )َو اعَتصم(ا ِبَحبِل اللِه َجميعاً َو ال تََفرَّق(او -   

1( النَّمُل إذا اجتََمَع إنتَصَ َعل األعداِء!

۲( نایید همکاری و اتّحاد / در اعمل نیکو و تقوی مدام

۳( دوست آن باش که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و درماندگی

۴( یَُد الله َمَع الَجمَعة !
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عّي الخطأ يف مفه(م هذه العبارات:-   

1( أَحبُّ عباِد اللِه إىل الله أنفُعهم لِعباِده! ← عبادت به جز خدمت خلق نیست !

۲( عداوُة العاقل خرٌي من صداقة الجاهل! ← دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت می زند نادان دوست !

۳( أكرُب العيِب أن تعيب ما فيك مثله! ← سیر به پیاز می گه: چقدر بدبویی!

۴( الّسكوُت َذَهٌب و الكالُم فّضة ! ← تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هرنش نهفته باشد؟

عّین الخطأ َحَسب املَفه(م :-   

باِح َحتَّى املَساِء ← َدوام 1( زماٌن لِبدايَِة الَعَمِل ِمن الصَّ

۲( تَرُک الَعداَوِة َو الحرِب بنََي البَلََديِن ← ِسلم

َفِر ← َمراِفق ۳( الّذي يُجالُِس َمعَك يف السَّ

۴( َراٌي لِلقيام ِبَعَمٍل أو تَرکِه ← إقتاح

ما ه( الصحيح عن مفه(م اآلية الرشيفة؟ »لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت!«-   

1( هر کسی آن ِدَرَود عاقبت کار که کشت!        ۲( الّدهر يومان، يوم لنا و يوم علينا؟

۳( نابرده رنج گنج میّس نی شود!         ۴( دل به دنیا در نبندد هوشیار! 

عّي الصحيح يف مفه(م هذه العبارة: »و إن َهَجرَت  (اٌء َعشیَّتی و َغداتی«-   

1( هم مرگ بر جهان شم نیز بگذرد / هم رونق زمان شم نیز بگذرد 

۲( شب و روز در بحر سودا و سوز / ندانند ز آشفتگی شب و روز 

۳( بسوز ای دل که تا خامی، نیاید بوی دل از تو / كجا دیدی که بی آتش کسی را بوی عود آید

۴( ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما / بر قص ستمکاران گویی چه رسد خذالن

عّي املنا ب ملفه(م اآلية الكرمية: )َو ِعباَد الرّحمِن الّذين مَيش(َن عىل األرِض ه(ناًو-   

1( گرت همواره باید کامکاری / ز مور آموز رسم بردباری

۲( افتادگی آموز اگر طالب فيض / هرگز نخورَد آب زمینی که بلند است

۳( مردی نَبَُود فتاده را پای زدن / گر دست فتاده ای بگیری مردی

۴( گرت پایداری است در کارها / شود َسهل پیش تو دشوارها 

عّي غري املنا ب ملفه(م اآليِة الكرمية : )َو اعَتصم(ا ِبَحبِل اللِه َجميعاً َو ال تََفرَّق(او -   

1( النَّمُل إذا اجتََمَع إنتَصَ َعل األعداِء!

۲( نایید همکاری و اتّحاد / در اعمل نیکو و تقوی مدام

۳( دوست آن باش که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و درماندگی

۴( یَُد الله َمَع الَجمَعة !
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عّي غري املنا ب للمفه(م: »أكربُ العيِب أن تعيب ما فيَك مثلُه!«-   

1( موی بشکافی به عیب دیگران / چون به عیب خود رسی کوری از آن )مولوی(

۲( همه عيب خلق دیدن نه مروت است و مردی / نگهی به خویشنت کن که همه گناه داری )سعدی(

۳( هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد / بی گمن عیب تو پیش دگران خواهد برد )سعدی(

۴( عیب کسان منگر و احسان خویش / دیده فروبر به گریبان خویش )نظامی(

عّین الخطأ عن مفه(م هذه العبارة: »الّناس نياٌم، فإذا مات(ا انَتَبه(ا!« -   

1( آگاهی مردگان پس از مرگ         ۲( مرگ ناگهانی و زود هنگام مردم

۳( بیداری از خواب غفلت         ۴( غفلت انسان پیش از مرگ

عّي الخطأ يف مفه(م هذه العبارات:-   

١( الّناُس أعداُء ما َجِهلوا! ← دشمن دانا بلندت می کند         بر زمینت می زند نادان دوست

۲( َمن فَكََّر قبل الكالِم قَلَّ خطوه! ← سخندان پرورده پیر کهن         بیندیشد آنگه بگوید سخن

٣( إن صربَت َحَصلَت عل الّنجاِح ← صرب و ظفر هر دو دوستان قدیمند        بر اثر صرب نوبت ظفر آید 

۴( ما تَزرع يف الّدنيا تَحصد يف اآلخرة! ← من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش    هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

عّین الخطأ ملفه(م هذه العبارة: من زرع الُعدوان حصد الُخرسان !-   

1( هر کس باد بکارد طوفان درو می کند؟

۲( از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید جو ز جو؛

۳( هر چه کنی به خود کنی / گر همه نیک و بد کنی؟

۴( دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و درماندگی !

عّي األبعد عن مفه(م العبارة: »أكرب العيب أن تعيب ما فيك مثله «-    

1( همه عيب خلق دیدن نه مرّوت و نه مردی / نگهی به خویشنت کن که همه گناه داری

۲( عیب مردم را مگو ای خود پرست / عیب جویی هم به دنبال تو هست

۳( غافل از عیب و غرق در عیب همه / در مسیر عیب جویی سعی کوشا می کنی

۴( عیب کسان منگر و احساس خویش / دیده فروبر به گریبان خویش
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم عبارت صورت سوال این است که: »گویا راضی کردن همه ی مردم، هدفی است که به دست آورده نی شود« و فقط با و   (ال

گزینه۴ منطبق است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »هر که بزرگی می خواهد باید شب ها بیدار مباند.« با توجه به مفهوم صورت سوال فقط مصاع اول شعر گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:»باید دانشمندان را همچون چراغی بدانید که شم را به سوی حق هدایت می کند.« مفهوم گزینه ی ۲ که عبارت است از: و   (ال

»دانشمندان چراغی برای هدایت هستند« صحیح می باشد. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با در نظر گرفنت معنای عبارت »هر گاه عقل کامل شود، سخن کم می شود«. فقط مفهوم گزینه ۲ می تواند پاسخ صحیح باشد. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم صورت سوال: به نیکی نخواهید رسید مگر از آن چه دوست دارید انفاق کنید. و با توجه به گزینه های دیگر گزینه 1 صحیح است.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: طبق مفهوم صورت سوال که عبارت است از: »گشاد بودن چهره بهت از سخاوتند بودن است« بیت این گزینه هیچ ارتباطی با و   (ال

آن ندارد، اما گزینه های دیگر هر کدام به نوعی به آن مرتبط هستند.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای صورت سوال: صدقات خود را با منت گذاشنت و اذیت و آزار باطل نکنید. و فقط گزینه ۲ می تواند پاسخ صحیح باشد.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با در نظر گرفنت معنی عبارت: »هر کس به مقدار بسیار طمع داشته باشد، مقدار کم را هم به دست نی آورد.« و گزینه ۲ که و   (ال

عبارت است از: »خوشا به حال انسانی که قانع است نسبت به آنچه که خدا به او روزی داده است« صحیح می باشد.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنای عبارت صورت سوال که: »بشاش بودن چهره بهت از سخاوت داشنت دست است«، مفهوم آن با گزینه ۴ که و   (ال

معنای آن »نهایت جودو بخشش، بخشیدن تام موجودی است« مطبق است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: طبق ترجمه ی منت سوال: »قبل از اینکه شوع به کاری کنی به دقت بیندیش!« گزینه ۲ که عبارت است از: »تفکر قبل از و    (ال

عمل ما را از اشتباه دور می کند.«صحیح است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم عبارت صورت سوال می گوید: »قبل از این که شوع به کار کنی فکر کن.« و این بیان اهمیت تفکر نسبت به عمل است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم عبارت سوال که : »دوست تو کسی است که به تو راست بگوید نه کسی که تو را تصدیق کند.« مشخص می کند که و    (ال

گزینه ۳ پاسخ مناسب است. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم صورت سوال عبارت است از: »آدِم از خود راضی پیشفت نی کند« و مفهوم متضاد آن این است که »آدم متواضع و    (ال

پیشفت می کند« و این در گزینه ۳ دیده می شود.
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم عبارت صورت سوال این است که: »گویا راضی کردن همه ی مردم، هدفی است که به دست آورده نی شود« و فقط با و   (ال

گزینه۴ منطبق است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »هر که بزرگی می خواهد باید شب ها بیدار مباند.« با توجه به مفهوم صورت سوال فقط مصاع اول شعر گزینه ۴ پاسخ صحیح است.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:»باید دانشمندان را همچون چراغی بدانید که شم را به سوی حق هدایت می کند.« مفهوم گزینه ی ۲ که عبارت است از: و   (ال

»دانشمندان چراغی برای هدایت هستند« صحیح می باشد. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با در نظر گرفنت معنای عبارت »هر گاه عقل کامل شود، سخن کم می شود«. فقط مفهوم گزینه ۲ می تواند پاسخ صحیح باشد. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم صورت سوال: به نیکی نخواهید رسید مگر از آن چه دوست دارید انفاق کنید. و با توجه به گزینه های دیگر گزینه 1 صحیح است.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: طبق مفهوم صورت سوال که عبارت است از: »گشاد بودن چهره بهت از سخاوتند بودن است« بیت این گزینه هیچ ارتباطی با و   (ال

آن ندارد، اما گزینه های دیگر هر کدام به نوعی به آن مرتبط هستند.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای صورت سوال: صدقات خود را با منت گذاشنت و اذیت و آزار باطل نکنید. و فقط گزینه ۲ می تواند پاسخ صحیح باشد.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با در نظر گرفنت معنی عبارت: »هر کس به مقدار بسیار طمع داشته باشد، مقدار کم را هم به دست نی آورد.« و گزینه ۲ که و   (ال

عبارت است از: »خوشا به حال انسانی که قانع است نسبت به آنچه که خدا به او روزی داده است« صحیح می باشد.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنای عبارت صورت سوال که: »بشاش بودن چهره بهت از سخاوت داشنت دست است«، مفهوم آن با گزینه ۴ که و   (ال

معنای آن »نهایت جودو بخشش، بخشیدن تام موجودی است« مطبق است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: طبق ترجمه ی منت سوال: »قبل از اینکه شوع به کاری کنی به دقت بیندیش!« گزینه ۲ که عبارت است از: »تفکر قبل از و    (ال

عمل ما را از اشتباه دور می کند.«صحیح است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم عبارت صورت سوال می گوید: »قبل از این که شوع به کار کنی فکر کن.« و این بیان اهمیت تفکر نسبت به عمل است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم عبارت سوال که : »دوست تو کسی است که به تو راست بگوید نه کسی که تو را تصدیق کند.« مشخص می کند که و    (ال

گزینه ۳ پاسخ مناسب است. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم صورت سوال عبارت است از: »آدِم از خود راضی پیشفت نی کند« و مفهوم متضاد آن این است که »آدم متواضع و    (ال

پیشفت می کند« و این در گزینه ۳ دیده می شود.
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: »دعوت به نرمی و صلح« بامفهوم بیت که »دعوت به رفنت به سوی مرگ و استقبال از مرگ و کمر خم نکردن و پایداری است.« منطبق نیست. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به عبارت صورت سوال و مابقی گزینه ها که عبارت است از: انسان باید در عرصه عمل، حرف و علم خود را اثبات و    (ال

کند و خودش به اعتقاد خودش عمل کن، ولی گزینه ۲ می گوید اگر علم داشته باشی و موضوع را بشناسی کارت را با خلوص انجام خواهی داد )کیفیت عمل مطرح است.( 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنای »خودتان را در دنیا محاسبه کنید«، با این بیت که معنای اعتدال و میانه روی دارد، منطبق نیست.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: عبارت می گوید: برادرت را با نیک سزنش کن ولی عبارت فارسی می گوید هر سزنش و نکوهی باید تام شود و خیلی بر آن اصار نکنیم.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: عبارت صورت سوال و گزینه 1 که می گویند: »جواب بدی را با خوبی بدهیم و برادر و دوستمن را با نیکی کردن متوجه و    (ال

اشتباهش ناییم« با هم تطابق دارند.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنای عبارت: »زبان سنگینی کم و گناه بسیار دارد«، گزینه۳ به آن نزدیک است. و    (ال

  

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به این که عبارت بر این موضوع تأکید دارد که »انسان ها خود باید برای تعیین سنوشت خود حرکت کرده و بعد از و    (ال

خداوند انتظار یاری داشته باشند.« و به گزینه ۴ نزدیک است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنای صورت سوال: »روزگار بدن ها را فرسوده و آرزوها را نو می گرداند«. گزینه ۲ نزدیک تر به مفهوم آن است. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:مفهوم گزینه ۳ تشویق به دوستی و پرهیز از دشمنی است، لذا با مفهوم عبارت صورت سوال که )آدمی به دین دوستش و    (ال

است(، یعنی تأثیرپذیری انسان از دوست خود، تطابقی ندارد.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم صورت سال و مابقی گزینه ها عبارتند از: »منشاء آسمن ها و زمین در ابتدا به شکل جسمی واحد و یک پارچه بوده و    (ال

که سپس این جسم واحد شکافته شده و آسمن ها و زمین از آن بوجود آمده اند، حال آن که گزینه ۳ عکس این مطلب را بیان می کند و اظهار می دارد که اصل و 

سمنشاء دنیا ا زابتدای مرکب و نه جامد و یک پارچه بوده است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنای سوال: »خوشویی بهت از بخشندگی است!« فقط گزینه 1 به آن نزدیک است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم بیت داده شده: »تسلیم نشدن در برابر دشمنان حتی با تحمل سختی ها و مرگ« داللت دارد. که گزینه ۲ به آن بسیار نزدیک است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:ترجمه ی صورت سوال: »مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نی شود.« و با توجه به آن گزینه ۴ صحیح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به مفهوم عبارت:»با مردم به اندازه ی عقل های آنان سخن بگو« گزینه۴ صحیح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: هر کس خود را پیشوایی برای مردم می گمرد، باید آموزش خویش را قبل از دیگری شوع کند! و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی صورت سوال: بیشت هالکت گاه های عقل ها زیر برق طمع هاست! یعنی هالکت عقل به خاطر طمع کردن است و و    (ال

طمع باعث هالکت عقل می شود! در شعر نیز طمع را نسبت به عقل به »مار«» تشبیه کرده که اگر به یاری عقل آید جز کشنت عقل از او بر نی آید.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در مابقی گزینه ها به از خود گذشنت و خود را فدا کردن در راه رسیدن به معبود اشاره دارد به جز گزینه1 که به این مفهوم داللت ندارد.و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: در مابقی گزینه ها به عمل کردن به گفتار و دوری از حرف زدن بدون عمل داللت دارد و با صورت سوال منطبق هستند. اما و    (ال

در گزینه ۴ به بی ارزش بودن وفانی بودن دنیا اشاره شده است که با این سوال مرتبط نیست.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به مفهوم سوال: »آتش هر چه را در اطراف خود بیابد می خورد!« فقط با گزینه ۴ مطابقت معنایی ندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنای سوال: »علم تو را حفظ می کند و تو مال را حفظ می کنی« گزینه مناسب گزینه ۲ است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:عبارت سوال خوش رویی را بهت از سخاوتندی مالی می داند و به همین دلیل گزینه ۴ صحیح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم صورت سوال: »بخشیدن در هنگام توانایی است. با گزینه ۳ مطابقت دارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:دانش را بجویید هر چند در کشور چین باشد و به دانش آموخنت هر چند از راه دور توصیه شده است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »سخن مانند دارو است، مقدار کمش سود می رساند و بسیار کشنده است«: کم سخن بگو! و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »به آن چه گفت نگاه کنید نه به کسی گفت« طبق معنای این حدیث »موضوع کالم و سخن ارزشمندتر از گوینده آن است.« و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به مفهوم گزینه ها، گزینه ی ۳ صحیح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »همگی به ریسمن خداوند چنگ زنید« = متحد باشید و چنگ آویزید.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: عبارت صورت سوال و این گزینه هر دو به اینکه »انسان باید هر سخنی را در جای خود بگوید!« اشاره دارد. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنی آیه ی گزینه ی ۳ این است که: »آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید« و شعر مقابلش به و    (ال

»باقی ماندن نتیجه ی اعمل انسان« اشاره دارد. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به این که مفهم صورت سوال: »عامل بی عمل مثل زنبور بی عسل است«، گزینه۴ نی همین مفهوم رابیان می دارد و و    (ال

عبارت »علی الجوارح« داللت بر نود داشنت علم و دانش بر رفتار و اعمل  آدمی است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »التُبِطلوا ... باملَن«: هر کس احسان کند نباید بر دیگران منت بگذارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: بشاشة الوجه خیٌر من سخاء الکّف!: خوش رویی از بخشندگی بهت است!و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: عبارت صورت سوال: آیا کسانی که می دانند و کسانی که نی دانند با هم برابرند؟! و با گزینه ۲ تناسب دارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی سوال: »ای کسانی که ایمن آورده اید چرا می گویید چیزی را که انجام نی دهید!« و با گزینه ۳ مطابق است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: صورت سوال: چه کسی دختم را می شناسد؟ و پاسخ ۴ صحیح است: »مریم او را می شناسد!« در گزینه ۴، ضمیر »ُه« مذکر و    (ال

بوده و نی تواند برای کلمه مؤنث به کار رود، بنابراین پاسخ صحیح است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای صورت سوال: پدرم به بسنت تلفن همراهش اقدام کرد!« با توجه به ترجمه ی گزینه ها گزینه 1 پاسخ صحیح است.و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: در مابقی گزینه ها به عمل کردن به گفتار و دوری از حرف زدن بدون عمل داللت دارد و با صورت سوال منطبق هستند. اما و    (ال

در گزینه ۴ به بی ارزش بودن وفانی بودن دنیا اشاره شده است که با این سوال مرتبط نیست.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به مفهوم سوال: »آتش هر چه را در اطراف خود بیابد می خورد!« فقط با گزینه ۴ مطابقت معنایی ندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنای سوال: »علم تو را حفظ می کند و تو مال را حفظ می کنی« گزینه مناسب گزینه ۲ است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:عبارت سوال خوش رویی را بهت از سخاوتندی مالی می داند و به همین دلیل گزینه ۴ صحیح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم صورت سوال: »بخشیدن در هنگام توانایی است. با گزینه ۳ مطابقت دارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:دانش را بجویید هر چند در کشور چین باشد و به دانش آموخنت هر چند از راه دور توصیه شده است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »سخن مانند دارو است، مقدار کمش سود می رساند و بسیار کشنده است«: کم سخن بگو! و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »به آن چه گفت نگاه کنید نه به کسی گفت« طبق معنای این حدیث »موضوع کالم و سخن ارزشمندتر از گوینده آن است.« و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به مفهوم گزینه ها، گزینه ی ۳ صحیح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »همگی به ریسمن خداوند چنگ زنید« = متحد باشید و چنگ آویزید.و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به این که مفهم صورت سوال: »عامل بی عمل مثل زنبور بی عسل است«، گزینه۴ نی همین مفهوم رابیان می دارد و و    (ال

عبارت »علی الجوارح« داللت بر نود داشنت علم و دانش بر رفتار و اعمل  آدمی است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »التُبِطلوا ... باملَن«: هر کس احسان کند نباید بر دیگران منت بگذارد.و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی سوال: »ای کسانی که ایمن آورده اید چرا می گویید چیزی را که انجام نی دهید!« و با گزینه ۳ مطابق است.و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: در گزینه ی پاسخ سخنی از مفهوم »صرب داشنت- صبور بودن- توصیه به صرب« به میان نیامده است، ولی در سایر گزینه ها و    (ال

مفهوم کلیدی عبارت بر »صرب« متّکی است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم آیه ی شیفه ی سوال »کفایت کردن خداوند در همه حال برای بنده اش است« و مفهوم گزینه ی پاسخ »هواخواهی و و    (ال

هواداری خداوند از بنده اش است« درضمن »من یتوکل= هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد«

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »آن تیر که بر چلّه ی اندیشه سوار است«، کنایه از »تفکر در کارها« است. و طبق بررسی گزینه های دیگر گزینه ۲ صحیح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »یُحاول کثیراً = تالش«/»هدف= مقصد«و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به سایر گزینه ها گزینه ۳ صحیح است. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »هر آن چه که در دنیا بکاری در آخرت درو می کنی« = گندم ندهد بار چو جو می کاری و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »گشاده رویی از گشاده دستی بهت است.« و با گزینه ۲ که می گوید: »هر کس زبانش شیرین باشد برادرانش بیشت می شود!« و    (ال

تطابق بیشتی دارد.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم عبارت: هر کس دشمنی کاشت، زیان درو کرد، طبق مفهوم گزینه 1 که می گوید: هر گاه فرومایگان به فرمان روایی و    (ال

رسیدند، شایستگان هالک شدند. گزینه 1 صحیح است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: عبارت سوال می گوید: برای من نام نیکو در بیاِن آیندگان قرار بده. و فقط گزینه ی ۴ به ماندن نام نیکو اشاره ندارد.و    (ال

 گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به مفهوم گزینه ها گزینه ۴ صحیح است. و    (ال

مفه(م گزینه  : »سکوت دانشمندان در علم جایز نیست زیرا زکات علم، نش دادن آن است. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه ها:و    (ال

1( پشیمنی بر سکوت بهت از پشیمنی بر سخن گفنت است.

۲(یک بار پشیمنی بر طول سکوت کردن بهت از چندین بار پشیمنی بر زیادی سخن گفنت است.

۳( سکوت طالست و سخن نقره است.

۴( سکوت دانشمندان در علم جایز نیست، زیرا ذکات علم نش دادن آن است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: جواب درست را در مفهوم، مفردات یا محاورات مشخص کن: ترجمه ی عبارت سوال: »دانش، گنجینه هایی است و کلید آن ها پرسش است.« و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: گزینه درست را در موردمفهوم یا کلمت ویا گفت  وگوها مشخص کن:و    (ال

با توجه به معنی گزینه۴: »هیچ خیری درسکوت درباره ی ُحکم نیست، همنطور که هیچ خیری در سخن با نادانی نیست. این گزینه صحیح است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: جواب درست را در مفهوم یا کلمت و یا مکاملات مشخص کن: و با توجه به ترجمه ی گزینه ها، پاسخ صحیح گزینه ۴ است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنی )صرب کنید تا خداوند بین ما حکم کند واو بهتین حکم کنندگان است( منظور از  »صرب« منتظر ماندن است، و    (ال

اما در مابقی گزینه ها به معنای شکیبایی و تحمل است.
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنی عبارت )نیکی کردن در غیر موضوع خود ظلم است(. این گزینه به مفهوم عبارت نزدیک تر است. ]فی َغیر و    (ال

مَوِضعه= درمحّل خود نبود/ ظلم= ظلم خوانندش[

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنی: »او آن ها را دوست دارد و آن ها هم او را دوست دارند« این گزینه مطابقت ندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای عبارت سوال: » روزگار دو روز است: روزی برای تو)به نفع و مراد تو( وروزی ضد تو )برخالف خواسته های تو(«؛ این و    (ال

عبارت، به ناپایدار بودن روزگار و گردش ایام اشاره دارد، درحالی که بیت گزینه ی »1« می گوید: »روزگار از کسی که در غم ایام دلتنگی می کند، شم دارد و آن را 

مایه ی ننگ می داند.«، مابقی گزینه ها با مفهوم صورت سوال تناسب دارند. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »با مردم به اندازه ی عقل هایشان سخن بگو« و گزینه ی ۳ بیان می دارد: »زمانی که با کودکان سوکار داری، باید زبان کودکانه داشته باشی.« و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: )قل من حرّم زینة اللّه الّتی آخرج لعباده: بگو چه کسی زینت خدا را که برای بندگانش خارج کرده، حرام کرده است؟(و    (ال

به این معنا است که کسی نی تواند زینت خدا را حرام کند، پس بندگان از پاکی ها محروم نیستند.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم گزینه های دیگر این است که انسان هر کاری انجام بدهد، نتیجه آن را می بیند؛ اما مفهوم گزینه ی ۴ این است که  و    (ال

»شایستگان با فرمانروایی فرومایگان هالک می شوند«.

 

گزینه  پا خ صحیح ا ت: رنگ انار )الرّّمان(، قرمز )أحمر( است نه آبی )أزرق(.و    (ال

رنگ موز )املوز(، زرد)أصفر(، رنگ خرما )التّمر(، سیاه )أسود( و رنگ نوعی سیب که در دستس همه است سبز )أخض( است. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: عبارت حدیث نبوی که می فرماید »اطلبوا العلم ولوبالصین: دانش را گرچه در چین باشد، طلب کنید!« به معنای این است و    (ال

که طلب علم بر هر زن و مرد مسلمن واجب است. گزینه های دیگر ارتباطی به این حدیث ندارد. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت:ترجمة عبارت سوال: »ترک گناه آسان تر از طلب توبه است!«و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی عبارت سوال: »گوینده ی بی عمل، همچون تیر انداز بدون زه کمن است!«و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: اُّمة واحدة = اعضای یک دیگرند= ز یک گوهرندو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »عامل ... خیٌر ِمن« ← مقایسه انجام گرفته = »خدادان« با »خداخوان« ← مقایسه انجام گرفت.  ]عاِبد= خداخوان/ عالِم= خدادان[و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: صورت سوال: »آِا سود را از آنچه در آن رضر است، می طلبی؟« است که با گزینه۲ که به »تالش و کوشش برای رسیدن به و    (ال

هدف« اشاره دارد، ارتباط مفهومی ندارد.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به مفهوم عبارت سوال »زبان، اندازه ای کوچک و گناهی برزگ دارد.« نزدیک ترین بیت، گزینه ی ۳ است. گزینه های و    (ال

دیگر به ترتیب در مورد: »افشاگری زبان، سفارش به کم گویی و تأثیر روی خوش و گشاده« هستند.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنای گزینه ها، گزینه ی 1 جدال را بهتین راه حل معرفی نی کند.و    (ال

 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: آیه ی شیفه ی »اِرِجعی إلی ربّک«: »به سوی پروردگار خویش بازگرد.« و گزینه ی ۳ با این آیه ی شیفه قرابت معنایی دارد: و    (ال

»هر جانی چشنده ی مرگ است سپس به سوی ما بازگردانده می شوید.« 
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنی عبارت )نیکی کردن در غیر موضوع خود ظلم است(. این گزینه به مفهوم عبارت نزدیک تر است. ]فی َغیر و    (ال

مَوِضعه= درمحّل خود نبود/ ظلم= ظلم خوانندش[

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنی: »او آن ها را دوست دارد و آن ها هم او را دوست دارند« این گزینه مطابقت ندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای عبارت سوال: » روزگار دو روز است: روزی برای تو)به نفع و مراد تو( وروزی ضد تو )برخالف خواسته های تو(«؛ این و    (ال

عبارت، به ناپایدار بودن روزگار و گردش ایام اشاره دارد، درحالی که بیت گزینه ی »1« می گوید: »روزگار از کسی که در غم ایام دلتنگی می کند، شم دارد و آن را 

مایه ی ننگ می داند.«، مابقی گزینه ها با مفهوم صورت سوال تناسب دارند. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »با مردم به اندازه ی عقل هایشان سخن بگو« و گزینه ی ۳ بیان می دارد: »زمانی که با کودکان سوکار داری، باید زبان کودکانه داشته باشی.« و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: )قل من حرّم زینة اللّه الّتی آخرج لعباده: بگو چه کسی زینت خدا را که برای بندگانش خارج کرده، حرام کرده است؟(و    (ال

به این معنا است که کسی نی تواند زینت خدا را حرام کند، پس بندگان از پاکی ها محروم نیستند.
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گزینه  پا خ صحیح ا ت: رنگ انار )الرّّمان(، قرمز )أحمر( است نه آبی )أزرق(.و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: عبارت حدیث نبوی که می فرماید »اطلبوا العلم ولوبالصین: دانش را گرچه در چین باشد، طلب کنید!« به معنای این است و    (ال

که طلب علم بر هر زن و مرد مسلمن واجب است. گزینه های دیگر ارتباطی به این حدیث ندارد. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت:ترجمة عبارت سوال: »ترک گناه آسان تر از طلب توبه است!«و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی عبارت سوال: »گوینده ی بی عمل، همچون تیر انداز بدون زه کمن است!«و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: اُّمة واحدة = اعضای یک دیگرند= ز یک گوهرندو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »عامل ... خیٌر ِمن« ← مقایسه انجام گرفته = »خدادان« با »خداخوان« ← مقایسه انجام گرفت.  ]عاِبد= خداخوان/ عالِم= خدادان[و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: صورت سوال: »آِا سود را از آنچه در آن رضر است، می طلبی؟« است که با گزینه۲ که به »تالش و کوشش برای رسیدن به و    (ال

هدف« اشاره دارد، ارتباط مفهومی ندارد.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به مفهوم عبارت سوال »زبان، اندازه ای کوچک و گناهی برزگ دارد.« نزدیک ترین بیت، گزینه ی ۳ است. گزینه های و    (ال

دیگر به ترتیب در مورد: »افشاگری زبان، سفارش به کم گویی و تأثیر روی خوش و گشاده« هستند.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنای گزینه ها، گزینه ی 1 جدال را بهتین راه حل معرفی نی کند.و    (ال

 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: آیه ی شیفه ی »اِرِجعی إلی ربّک«: »به سوی پروردگار خویش بازگرد.« و گزینه ی ۳ با این آیه ی شیفه قرابت معنایی دارد: و    (ال

»هر جانی چشنده ی مرگ است سپس به سوی ما بازگردانده می شوید.« 
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: گزینه ی مناسب را در مور مفهوم، مفردات یا مکاملات مشخص کن: و    (ال

ترجمه ی عبارت: حسادت خوبی ها را می خورد همن طور که آتش، هیزم را می خورد. و با توجه به مفهوم گزینه ها، پاسخ گزینه ۲ است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: جواب درست را در مفهوم، مفردات و یا محاورات مشخص کن: ترجمه ی عبارت: »هر که چیزی را بخواهد و تالش کند، و    (ال

می یابد.« اما گزینه ی »۴« می گوید: سانجام زندگی مرگ است. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: جواب درست را در مفهوم یا کلمت یا  مکاملات مشخص کن:و    (ال

ترجمه ی عبارت  (ال: ادب آدمی، بهت از طالی اوست = مصاع دوم گزینه ی پاسخ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی عبارت سوال: »هر که موضوع تجربه شده ای را تجربه کند،  پشیمنی بر او عارض شود!«و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی عبارت سوال: هر که بدی انجام دهد، جز مثل آن کیفر داده نی شود! و معنای گزینه ۳: »و فقط به آنچه که انجام و    (ال

می دادید، جزا داده می شوید!« 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: جواب درست را در مفهوم، مفردات و یا محاورات مشخص کن: و    (ال

معنی عبارت: خواب از روی دانش بهت از ناز از روی نادانی است. و معنای گزینه۴: »میوه ی علم، خالص نودن علم است.«

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم عبارت سوال: غذای یک نفر برای دو نفر و غذای دو نفر برای سه نفر کافی است! و مفهم گزینه 1: »آن گاه که دو و    (ال

نفر با هم راز می گویند، میانشان وارد نشو!« تنها گزینه ای که تطابق با مفهوم عبارت ندارد گزینه 1 است و مفهوم همدلی را نی رساند.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به ترجمه ی ابیات، گزینه ی 1 قرابتی با آن ها ندارد. ترجمه ی بیت ها: به ابر نگاه کن، پس چه کسی بارانش را از آن و    (ال

فرو فرستاد، پس بگردو بگو کیست آن که آن را ایجاد کرده است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای سوال: »خداوند رحمت را صد جزء قرار داد و یک جزء ازآن را در میان خلقش فرو فرستاد تا به یکدیگر رحم کنند!« و    (ال

با توجه به ترجمه ی گزینه ها پاسخ صحیح گزینه 1 است:»خداوندنود و نه جزء از رحمت را داراست!«

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه ی ۴: سکوت طالست و سخن نقره است! این حدیث ارزش سکوت را بیان می کند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کلمه ی »ُمراِفق« به معنی »همراه« است و کلمه ی »َمراِفق« به معنی »تأسیسات«، بنابراین گزینه ۳ پاسخ صحیح است. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم آیه ی داده شده این است که »هرکار خیر یا شّی که انجام بدهیم نتیجه اش به خودمان می رسد.« که با گزینه 1 قرابت معنایی دارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه این عبارت: »و اگر مرا ترک کنی شب و روزم مساوی است.«و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی آیه ی شیفه: »بندگان خدای رحمن، آن کسانی هستند که با فروتنی بر زمین راه می روند« و اشاره به تواضع دارد  و    (ال

»افتادگی آموز« به تواضع و فروتنی داللت دارد.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی آیه: »و همگی به ریسمن الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید.« تنها با گزینه ی ۳ قرابت ندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه: بزرگتین عیب این است که عیب بگیری آن چه را که مثلش درخودت است. و تنها با گزینه ۳ که اشاره به سخن و    (ال

چینی دارد، قرابت ندارد.
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی عبارت: مردم خواب هستند. پس آن هنگام که مبیرند بیدار )آگاه( شوند!و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه ی 1: مردم، دشمِن آنچه که نی دانند هستند. و    (ال

این عبارت به این موضوع اشاره می کند که غالب مردم درمقابل آنچه که نی دانند، مقاومت می کنند.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: حدیث و گزینه های دیگر بر این مفهوم داللت دارند که انسان نتیجه ی اعمل خودش را چه خوب و چه بد می بیند، چنین و    (ال

مفهومی در گزینه ی ۴ دیده نی شود. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی عبارت صورت سوال: »بزرگتین عیب این است که آنچه مانند آن در توست، عیب جویی کنی«. تنها در گزینه ۲ و     (ال

این مفهوم مشهود نیست. 
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی عبارت: مردم خواب هستند. پس آن هنگام که مبیرند بیدار )آگاه( شوند!و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه ی 1: مردم، دشمِن آنچه که نی دانند هستند. و    (ال

این عبارت به این موضوع اشاره می کند که غالب مردم درمقابل آنچه که نی دانند، مقاومت می کنند.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: حدیث و گزینه های دیگر بر این مفهوم داللت دارند که انسان نتیجه ی اعمل خودش را چه خوب و چه بد می بیند، چنین و    (ال

مفهومی در گزینه ی ۴ دیده نی شود. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی عبارت صورت سوال: »بزرگتین عیب این است که آنچه مانند آن در توست، عیب جویی کنی«. تنها در گزینه ۲ و     (ال

این مفهوم مشهود نیست. 
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پایۀ دهم

سواالت تستی 
واژگان

ترجمه فار ی صحیح کلامت به ترتیب کدام ا ت : »َفراغ - ُغص(ن - َجذَوة - َمطار«-  

1( جای خالی - شاخه ها - پاره آتش - فرودگاه        ۲( جای خالی - شاخه - پاره آتش - فرودگاه

۳( دوری - شاخه ها - آتش سوزان – فرودگاه        ۴( جای خالی - شاخه ها - پاره های آتش - فرودگاه

عي الكلَمة التي ال تُنا ُب الكلامِت األخرى:-  

رَة داع         ۲( الَجذوة - الّشمس - ....... - الحرارة: الّشّ 1( رقد - املمرّضة ....... - املُستوَصف: الصُّ

٣( الّسبت - اإلثنني - ....... الَخميس : الرّابعة        ۴( املَتاِحف - دوراُت املياه - ....... - املَكتبات: املستشفياُت

عّي للفراغ الكلمة الّتي تُنا ُب الكلامت األخرى يف الّن(ع:-  

1( الرّمان - املَوز - ......: الّنار         ۲( السبت - الثاَلثاء - .......: الخاِمس

۳( الَشجرة - الغصن - .......: الثََمرَة         ۴( الثّاين - الرّابع - .......: الثّمنية

عیِّن الخطأ يف املرُتاِدف:-  

۴( أنُجم = کَواکِب 1( ضياء = نور      ۲( غيم = سحاب       ۳( يَسار = مَيني  

عیِّن الخطأ لتكميل الفراغات:-  

1( »الَقمُر کوکٌب ....... حوَل األرِض!«: يَدوُر        ۲( ....... بُخاٌر ُمتاکم يَنزُل منه املطُر !«: الغيم

۳( »....... قطٌعة ِمن الّناِر !«: الّشرُة         ۴( »الّدرُر ِمن األحجاِر ........!« : الرّخيِصة

َعیِِّن الخطأ يف تَرجَمِة ما تحَته خط: -  

1( و اُنظُر إىل الغيم / ابر          ۲( فََمن أنزَل منُه َمطرَه / نازل کرد

۳( فَصرّي األرَض ِبِه / گردانید         ۴( كيف َنَت من حبّة / میوه داد

ما ه( الخطأ يف مرتادف الكلامت التالية:-  

۴( غيم: َسحاب 1( أنُجم = کواکب   ۲( أنُعم: نَِعم       ۳( ضياء: حرارَة  

ما ه( املنا ب للفراغ؟ »القمر ک(کب ............. ح(ل األرض و ضياؤه من الشمس .« -  

۴( يُوِجُد 1( يَدوُر       ۲( يَنمو        ۳( يُخِرُج   
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ترجمه فار ی صحیح کلامت به ترتیب کدام ا ت : »َفراغ - ُغص(ن - َجذَوة - َمطار«-  

1( جای خالی - شاخه ها - پاره آتش - فرودگاه        ۲( جای خالی - شاخه - پاره آتش - فرودگاه

۳( دوری - شاخه ها - آتش سوزان – فرودگاه        ۴( جای خالی - شاخه ها - پاره های آتش - فرودگاه

عي الكلَمة التي ال تُنا ُب الكلامِت األخرى:-  

رَة داع         ۲( الَجذوة - الّشمس - ....... - الحرارة: الّشّ 1( رقد - املمرّضة ....... - املُستوَصف: الصُّ

٣( الّسبت - اإلثنني - ....... الَخميس : الرّابعة        ۴( املَتاِحف - دوراُت املياه - ....... - املَكتبات: املستشفياُت

عّي للفراغ الكلمة الّتي تُنا ُب الكلامت األخرى يف الّن(ع:-  

1( الرّمان - املَوز - ......: الّنار         ۲( السبت - الثاَلثاء - .......: الخاِمس

۳( الَشجرة - الغصن - .......: الثََمرَة         ۴( الثّاين - الرّابع - .......: الثّمنية

عیِّن الخطأ يف املرُتاِدف:-  

۴( أنُجم = کَواکِب 1( ضياء = نور      ۲( غيم = سحاب       ۳( يَسار = مَيني  

عیِّن الخطأ لتكميل الفراغات:-  

1( »الَقمُر کوکٌب ....... حوَل األرِض!«: يَدوُر        ۲( ....... بُخاٌر ُمتاکم يَنزُل منه املطُر !«: الغيم

۳( »....... قطٌعة ِمن الّناِر !«: الّشرُة         ۴( »الّدرُر ِمن األحجاِر ........!« : الرّخيِصة

َعیِِّن الخطأ يف تَرجَمِة ما تحَته خط: -  

1( و اُنظُر إىل الغيم / ابر          ۲( فََمن أنزَل منُه َمطرَه / نازل کرد

۳( فَصرّي األرَض ِبِه / گردانید         ۴( كيف َنَت من حبّة / میوه داد

ما ه( الخطأ يف مرتادف الكلامت التالية:-  

۴( غيم: َسحاب 1( أنُجم = کواکب   ۲( أنُعم: نَِعم       ۳( ضياء: حرارَة  

ما ه( املنا ب للفراغ؟ »القمر ک(کب ............. ح(ل األرض و ضياؤه من الشمس .« -  

۴( يُوِجُد 1( يَدوُر       ۲( يَنمو        ۳( يُخِرُج   
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عیِّن الخطأ يف الرّتادف أو الّتضاد:-  

1( رَقَد = ناَم / ممنوع = مسموح         ۲( َحزين ≠ َمسور / َجميل ≠ قَبيح

۳( بَيع ≠ ِشاء / ُمجّد = ُمجتهد         ۴( َغيم = َسحاب / ضياء ≠ َضالم

ما ه( املنا ب للفراغِي؟ »اُنظُر إىل ....... َفمن ....... منه َمطَرَه؟!« -   

۴( الّسحاب - زاَن 1( الُغصون – أنزَل       ۲( الَغيم – أنزََل       ۳( الَجذوة – أوَجد  

عي الصحيح يف املرتادف أو املتضاد:-   

۴( غيم ≠ سحاب 1( يُخِرُج = يُدِخُل   ۲( ذو ≠ صاِحب       ۳( جذوة = شرة  

عّي ما ليس فيه التضاّد: -   

1( ال اشعر هذه األيّام اللّيل و الّنهار من شّدة التّعب و املاللة !       ۲( للحديقة بابان أصليّان مغلقان لكّن باباً فرعيّاً لها و هو مفتوح دامئاً !

۳( بدأُت هذا االُسبوَع بطاقة كثرية و انتهيت منه بالرجاء إىل املستقبل!       ۴( اكرث الناس يحبّون األلوان الطبيعيّة مثل اللَّون األخض و اللّون األزرق السموّي !

عّي ما فيه املتضاد:-   

١( الّنوم أخو املوت فاحفظ حّده واجتنب من كرثته!         ۲( شّجع التالميذ فريقهم الفائز يف نهاية املسابقة كثرياً ! 

۳( للحديقة بابان أصلیّان مغلقان، لكّن باباً فرعيّاً لها و هو مفتوح دامئاً!      ۴( أكرث الناس يحبّون األلوان الطبيعيّة مثل اللّون األخض و اللّون األزرق السموّي !

عّي ما فيه تضادان اثنان:-   

1( هو الّذي خلق اللّيل و الّنهار و الّشمس و القمر !        ۲( اُنظر إىل هذا الفصل كيف يصبح هواؤه بارداً و حاّراً ! 

۳( ما أجمل الّشمس و ضياءها، دقائق بعد الطلوع و قبل الغروب!      ۴( البخار املتاكم يصعد إىل السمء و ينزل منها بشكل املطر ! 

عّي ما فيه املتضاد:-   

1( أكرِموا من تربّونهم و أحسنوا آدابهم!         ۲( الزّرافة طويلة القامة و النملة جسمه صغري! 

٣( املؤمن يعطي الصدقة يف القلّة و الكرثة!        ۴( البخل و الكذب خصلتان ال يجتمعان يف اإلنسان الكامل ؟

»ذاك ه( الله الّذي َرحَمُتُه ....... َو ُهَ( ذو ِحكِمة ......!« عّي الخطأ:-   

۴( ُمنتَِشٌَة - ُمضِيئَة 1( ُمنَهِمرٌَة – كاِملََة     ۲( ُمفتَِکرٌَة - بالَِغِة       ۳( واِسَعٌة – َعظيَمِة  

يف أّي عباَرِة ماجاَء لغتان مرتادفتان؟ -   

َر من يَرمي الّنفاية َو الّزبالة يف غري مكانها يف ساعة التّاسعة !       ۲( َوَجَدت األمُّ الُحجرَة فارَغًة و بابُها مفتوٌح و ما كان فيها شخٌص ! 1( ُهو حذِّ

فيَنة بغتًة ِمن بعیِد!         ۴( الحفاُظ عل مرافق العاّمة واجٌب لكلِّ املُواطننَي و حراَستُها صعٌب! ۳( بدأَ بالبُكاء فَجأًة و بعَد قليٍل شاهَد السَّ

عّي ما ليس فيه املرتادف:-   

1( بعض األشياء رخيصة و بعضها غالية يف الّسوق!          ۲( هذا التلميذ مجّد جّداً و هو من املجتهدين يف الّصف !

۳( رقد الطفل املريض يف املستشفى و نامت والدته جنبه !       ۴( نور القمر من ضياء الّشمس و نحتاج إليهم! 
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عي ما فيه املتضاد:-   

1( هذا الطّعام مسموح لنا و لكّنني منعني الطبيب أليّن مريض!        ۲( ال نُحّب الخسان ال نزرع العدوان أبداً !

۳( إّن الناص و الناصة يف القتال يحاوالن كثرياً!        ۴( إّن الكالم كالّدواء يجب أن ال نتكلّم به كثرياً!

عّي الخطأ:-   

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

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

۳( اِشتيت مالبس الّنسائية ذات األلوان املختلفة: لباسهای زنانه ای را که دارای رنگهای مختلف است خریدم!

۴( الناس يحبّون الّدر كثرًي ألنه من األحجار الغاية : مردم مروارید را بسیار دوست دارند زیرا آن از سنگهای گران قیمت است! 

عّي ما فيه املرتادف:-   

1( ترجمت هذا الّنص مستعيناً مبعجم !         ۲( قرأت نّصاً حول عظمة مخلوقات الله!

۳( بعض األشياء رخيصة و بعضها غالية يف الّسوق ؟            ۴( إّن هذا التلميذ مجتهد و هو من املجّدين يف الّصف !

عّي ما ليس فيه املتضاد: -   

1( إّن البيع و الشاء لصاحب املال الكثري أمر سهل!        ۲( إّن الناص و الناصة يف القتال يحاوالن كثرياً! 

۳( يف هذا الّسفر نظرنا إىل ما يف مييننا و يسارنا و كلّه جميل!       ۴( منعني الطّبيب من أكل الطّعام املسموح أليّن مريض !

عيِّ الّصحيح للفراغي يف العبارة الّتالية: »إّن أنعَم اللَه ...... عىل العباد دامئاً و هكذا جّهز املرء بّقِ(ة ...!« -   

۴( مستعرة - منتشة 1( مستعرة – مفتكرة   ۲( منهمرة – مفتكرة       ۳( منهمرة - منتشة  

عيِّ الّصحيح يف الرّتجمة ملا تحته خّط: -   

1( عندما أنظُُر إىل الّسمء أسأُل َمن أوجد فيها قمرها!: یافت       ۲( يَعتقُد املؤمُن يف حياتِه أنَّ اللَه ذو الحكِمة البالغة !: اعتقاد دارد

۳( الشمُس الّتي جذوتها ُمستعرة، إحَدى آياِت الله الُعظمی !: جاذبه      ۴( أنَّ الّنجوم يف سمء اللّيل كالّدرر املنتشة !: مروارید

أّي جمع مفرده خطأ؟-   

1( ُدَرر: ُدّر / أغصان: غصون         ۲( أنعم: نعمة / ألوان: لون

۳( أحجار: حجر / أنُجم: نجم         ۴( غيوم: غيم / الجوامع : الجامعة

   -: عّین الخطأ يف ترجمة ما تحته خطٌّ

1( أنظُر إىل الغيم !: ابر          ۲( كيف َنَت ِمَن َحبَِّة! رشد کرد

۳( أنُعُمه ُمنَهِمرَة!: آماده          ۴( فََمن أنزَل منه َمطَره !: نازل کرد

عّین الخطأ عن الكلامت املعينة : -   

1( إنَّ حكَمِة اللِه بالٌغة! )متادفها: كاملة(        ۲( أكرث خطايا ابن آدم يف لسانِِه! )مفردها: خطيئَة(

مِء مباِء ُمنَهِمِر! )ترجمته: ریزان(        ۴( ذهبُت لشاِء حاجاِت البيِت إىل الّسوِق! )متضاده: بائع( ۳( فَتَحنا أبواَب السَّ
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عي ما فيه املتضاد:-   

1( هذا الطّعام مسموح لنا و لكّنني منعني الطبيب أليّن مريض!        ۲( ال نُحّب الخسان ال نزرع العدوان أبداً !

۳( إّن الناص و الناصة يف القتال يحاوالن كثرياً!        ۴( إّن الكالم كالّدواء يجب أن ال نتكلّم به كثرياً!

عّي الخطأ:-   

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

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

۳( اِشتيت مالبس الّنسائية ذات األلوان املختلفة: لباسهای زنانه ای را که دارای رنگهای مختلف است خریدم!

۴( الناس يحبّون الّدر كثرًي ألنه من األحجار الغاية : مردم مروارید را بسیار دوست دارند زیرا آن از سنگهای گران قیمت است! 

عّي ما فيه املرتادف:-   

1( ترجمت هذا الّنص مستعيناً مبعجم !         ۲( قرأت نّصاً حول عظمة مخلوقات الله!

۳( بعض األشياء رخيصة و بعضها غالية يف الّسوق ؟            ۴( إّن هذا التلميذ مجتهد و هو من املجّدين يف الّصف !

عّي ما ليس فيه املتضاد: -   

1( إّن البيع و الشاء لصاحب املال الكثري أمر سهل!        ۲( إّن الناص و الناصة يف القتال يحاوالن كثرياً! 

۳( يف هذا الّسفر نظرنا إىل ما يف مييننا و يسارنا و كلّه جميل!       ۴( منعني الطّبيب من أكل الطّعام املسموح أليّن مريض !

عيِّ الّصحيح للفراغي يف العبارة الّتالية: »إّن أنعَم اللَه ...... عىل العباد دامئاً و هكذا جّهز املرء بّقِ(ة ...!« -   

۴( مستعرة - منتشة 1( مستعرة – مفتكرة   ۲( منهمرة – مفتكرة       ۳( منهمرة - منتشة  

عيِّ الّصحيح يف الرّتجمة ملا تحته خّط: -   

1( عندما أنظُُر إىل الّسمء أسأُل َمن أوجد فيها قمرها!: یافت       ۲( يَعتقُد املؤمُن يف حياتِه أنَّ اللَه ذو الحكِمة البالغة !: اعتقاد دارد

۳( الشمُس الّتي جذوتها ُمستعرة، إحَدى آياِت الله الُعظمی !: جاذبه      ۴( أنَّ الّنجوم يف سمء اللّيل كالّدرر املنتشة !: مروارید

أّي جمع مفرده خطأ؟-   

1( ُدَرر: ُدّر / أغصان: غصون         ۲( أنعم: نعمة / ألوان: لون

۳( أحجار: حجر / أنُجم: نجم         ۴( غيوم: غيم / الجوامع : الجامعة

   -: عّین الخطأ يف ترجمة ما تحته خطٌّ

1( أنظُر إىل الغيم !: ابر          ۲( كيف َنَت ِمَن َحبَِّة! رشد کرد

۳( أنُعُمه ُمنَهِمرَة!: آماده          ۴( فََمن أنزَل منه َمطَره !: نازل کرد

عّین الخطأ عن الكلامت املعينة : -   

1( إنَّ حكَمِة اللِه بالٌغة! )متادفها: كاملة(        ۲( أكرث خطايا ابن آدم يف لسانِِه! )مفردها: خطيئَة(

مِء مباِء ُمنَهِمِر! )ترجمته: ریزان(        ۴( ذهبُت لشاِء حاجاِت البيِت إىل الّسوِق! )متضاده: بائع( ۳( فَتَحنا أبواَب السَّ
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عي الخطأ يف املرتادف أو املتضاد:-   

۴( بعید ≠ قریب 1( رَقََد ≠ ناَم    ۲( راِسب ≠ ناِجح       ۳( مجتهد = مجّد  

عي الكلمة الغريبة يف املعنى: -   

۴( حبة 1( شجرة    ۲( فاكهة        ۳( غالية   

عّي ما فيه املتضاد:-   

1( ليس هذا التّلميذ من تالميذ صّفنا!         ۲( يسجد لله من يف الّسموات و األرض ! 

۳( لیست قدرة ل عل أن اُشاهدك مع قّوتك الكثرية!       ۴( يسّجل املسؤول ساعات الدخول و الخروج للموظّفني !

عّي ما فيه املتضاّد: -   

1( من زرع الُعدوان َحَصَد الخسان !         ۲( الناس نيام فإذا ماتوا اِنتِبهوا! 

۳( من جاَء بالحسنة فله عش أمثالها !         ۴( ال تجمع خصلتان يف املؤمن : البخل و الكذب !

عي ما فيه املرتادف:-   

1( يف الشمس ضياء و حرارة كثرية و تأخذ النجوم نورها منها!         ۲( يجرى أجر البرئ للعبد و هو يف قربه! 

۳( رّب اشح ل صدري و يّس ل أمري و احلل عقدة من لساين !       ۴( الطالب يعتذر صديقه و هو يعذره!

عّي الكمة الغريبة:-   

1( تال           ۲( قاَل

۳( قََرأ           ۴( کَتََب

َدُقة عند .......... و ............ عند الغضب !«-    عّي الكلمتي املنا بتي للفراغي : »من عالمات املؤمن، الصَّ

1( الَوَرع - الخوف           ۲( القلّة – الِحلم

۳( الصرب - الطاعة          ۴( الكرثة – الَوَجع

عّي الصحيح يف املُرادف فيام ييل : -   

1( أمَسک = أخلَص          ۲( ارسلنا = وصلنا

۳( عبثاً = اإلستهالک          ۴( رَقََد = ناَم

عّي ما ليس فيه املتضاد: -   

1( إّن مع الُعس يُساً!          ۲( إّن قيامنا و قعودنا بحول الله تعالی !

۳( العالِم إنسان كبري و اإلنسان عالَم صغري !        ۴( سل عن الرّفيق قبل الطّريق و عن الجار قبل الّدار!
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عّي املرتادف:-   

1( استمعنا إىل خطبة صالة الجمعة من أّولها حتّى آخرها!        ۲( اِجتمعت األخواُت و اإلخوة يف غرفتني ألداء صالة الظهر !

۳( من بداية الّشهر املاض حتّى أول هذا الشهر ما زارَنا أحٌد!        ۴( بعث اللُه رسولَه لهداية الناس و انبعث الرسول و معه كالم الله !

عّي املتضاد: -   

1( إّن عّمي أقّل مااًل من أب و هو أكرب سّناً!        ۲( هذه البرئ ماؤها أكرث من بقية اآلبار!

۳( جاء معلّمنا إىل الّصف و أىت بعده مدير املدرسة !          ۴( ذلك الّذي يُخرج الثمر من هذا النبات هو الله !

عّي ما ليس فيه املتضاد:-   

1( يف أكرث األوقات من بداية االُمور تظهر نهایتها!          ۲( للّشمس ضياء و حرارة منتشة و نور القمر ماخوذ من الّشمس! 

۳( اِنتخب أصدقاءک من الّصادقني و ال تكن نفسك من الكاذبني !           ۴( مياه البحر تصعد بشكل البخارات و تُشّکل الغيم ثم ينزل منها املطر !

عّي ما فيه املتضاد:-   

1( أحبُّ بيوتكم عند الله بيت فيه يتيم مكرّم!         ۲( اراد املسافر أن يذهب إىل الّسفر بالّسيارة! 

۳( جاء شخص عند الحاکم و شاهد هناک املحكوم عليه !       ۴( فتحت الصندوق باملفتاح و وضعت فيه النقود و أمانات اُخرى !

عّي ما فيه املتضاد أكرث:-   

1( يرتفع البُخار إىل الّسمء وال نفرح و ينزل املطر منه فنفرح !        ۲( إذا تريد أن تعرب الشارع فانظر إىل اليسار ثّم إىل اليمني !

۳( يف الّنهار طلعت الّشمس بنورها و يف نهايته غربت ؟       ۴( الّناس يف الّسوق يبيعون و يشتون األشياء لينتفعوا! 

عّي ما فيه املتضاّد: -   

1( كّل التالميذ مسورون بنتائج اإلمتحان!        ۲( كانت املسابقة يف مكان بعيد من بيتنا؟

۳( هذه الّساعة أكرب من تلك الّساعة !          ۴( ذهبت لبيع سيّاريت إىل سوق السيّارات !

عّي الّصحيح للفراغي حسَب املعني: »املؤمن ....... عنَد املُصيبة و ....... عنَد الخ(ِف، فمن ليَست له هذه العالمات فُه( ليس مؤمناً !«-   

1( يغفُر - ال يكذُب           ۲( يصرُب – اليصدُق

۳( يصرُب - ال يكذُب          ۴( يغفُر - ال يصدُق

عيِّ املتضاّد أو املرتادَف الّصحيح:-   

1( رخيص ≠ غال / قبيح = جميل         ۲( رَقََد ≠ نام / جلس= قام

۳( ممنوع ≠ مسموح / راسب = ناجح         ۴( ميني ≠ ويسار / مجّد = مجتهد

ِ ما ال ينا ُب يف املعنى : -    َعيِّ

1( الَغيم - األمطار املُنَهِمرَة          ۲( الُغُصون - األشجار املُثِمرَة

۳( الُحبُوب - األحجار الجميلة         ۴( الَفساتني - املالبس الّنسائية
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عّي املرتادف:-   

1( استمعنا إىل خطبة صالة الجمعة من أّولها حتّى آخرها!        ۲( اِجتمعت األخواُت و اإلخوة يف غرفتني ألداء صالة الظهر !

۳( من بداية الّشهر املاض حتّى أول هذا الشهر ما زارَنا أحٌد!        ۴( بعث اللُه رسولَه لهداية الناس و انبعث الرسول و معه كالم الله !

عّي املتضاد: -   

1( إّن عّمي أقّل مااًل من أب و هو أكرب سّناً!        ۲( هذه البرئ ماؤها أكرث من بقية اآلبار!

۳( جاء معلّمنا إىل الّصف و أىت بعده مدير املدرسة !          ۴( ذلك الّذي يُخرج الثمر من هذا النبات هو الله !

عّي ما ليس فيه املتضاد:-   

1( يف أكرث األوقات من بداية االُمور تظهر نهایتها!          ۲( للّشمس ضياء و حرارة منتشة و نور القمر ماخوذ من الّشمس! 

۳( اِنتخب أصدقاءک من الّصادقني و ال تكن نفسك من الكاذبني !           ۴( مياه البحر تصعد بشكل البخارات و تُشّکل الغيم ثم ينزل منها املطر !

عّي ما فيه املتضاد:-   

1( أحبُّ بيوتكم عند الله بيت فيه يتيم مكرّم!         ۲( اراد املسافر أن يذهب إىل الّسفر بالّسيارة! 

۳( جاء شخص عند الحاکم و شاهد هناک املحكوم عليه !       ۴( فتحت الصندوق باملفتاح و وضعت فيه النقود و أمانات اُخرى !

عّي ما فيه املتضاد أكرث:-   

1( يرتفع البُخار إىل الّسمء وال نفرح و ينزل املطر منه فنفرح !        ۲( إذا تريد أن تعرب الشارع فانظر إىل اليسار ثّم إىل اليمني !

۳( يف الّنهار طلعت الّشمس بنورها و يف نهايته غربت ؟       ۴( الّناس يف الّسوق يبيعون و يشتون األشياء لينتفعوا! 

عّي ما فيه املتضاّد: -   

1( كّل التالميذ مسورون بنتائج اإلمتحان!        ۲( كانت املسابقة يف مكان بعيد من بيتنا؟

۳( هذه الّساعة أكرب من تلك الّساعة !          ۴( ذهبت لبيع سيّاريت إىل سوق السيّارات !

عّي الّصحيح للفراغي حسَب املعني: »املؤمن ....... عنَد املُصيبة و ....... عنَد الخ(ِف، فمن ليَست له هذه العالمات فُه( ليس مؤمناً !«-   

1( يغفُر - ال يكذُب           ۲( يصرُب – اليصدُق

۳( يصرُب - ال يكذُب          ۴( يغفُر - ال يصدُق

عيِّ املتضاّد أو املرتادَف الّصحيح:-   

1( رخيص ≠ غال / قبيح = جميل         ۲( رَقََد ≠ نام / جلس= قام

۳( ممنوع ≠ مسموح / راسب = ناجح         ۴( ميني ≠ ويسار / مجّد = مجتهد

ِ ما ال ينا ُب يف املعنى : -    َعيِّ

1( الَغيم - األمطار املُنَهِمرَة          ۲( الُغُصون - األشجار املُثِمرَة

۳( الُحبُوب - األحجار الجميلة         ۴( الَفساتني - املالبس الّنسائية
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عّي الّصحيح عن املرتادفات َعىَل الرّتتيب: »َرَقَد - َغيم - ک(کب - ُمجتِهد« -   

1( ناَم - سحاب - نجم - ُمجّد         ۲( زاَن - سحاب - نُجوم – جهاد

۳( ماَت - سمء - كواكب - ُمجّد         ۴( ناَم - سحاب - نجم – ُمجاهد

عّي الصحيح للفراغي:-   

»ل(َن امل(ِز ....... و ل(َن الغيِم ....... .«

1( أصفر - ازرق           ۲( أسود – أبيض

۳( أصفر - أبيض          ۴( أسود - ازرق

عّین الخطأ يف الكلامت املرتادفة و املتضاّدة:-   

1( راِسب ≠ ناِجح           ۲( رقََد = ناَم

۳( قُبح ≠ َجمل          ۴( بَيع = ِشاء

عّي الّصحيح للفراغِي: »تَرجمُت كّل هذه الكلامِت .......... ِب ....... مفيد يف املكتبة !«-   

1( منهمراً - ُمعَجِم           ۲( منهمراً – لِغة

۳( ُمستعيناً - لِغة          ۴( ُمستعيناً - ُمعَجم

عّي الّصحيح يف ترجمة الكلمتِي : شاهدُت هذيِن الّدلیلیِن يف محافظة إيالَم !-   

1( راهنم - شهر           ۲( راهنم - استان

۳( جهانگرد - شهر          ۴( جهانگرد - استان

عيِّ املنا ب للفراغ : الَحظُت أنََّک ....... َو املرافق(َن ....... أيضاً .«-   

1( ناَمت - ناُموا           ۲( نائٌم - نائٌم

۳( نِیاٌم - ناُموا          ۴( نائٌم- نِياٌم

عّي عبارة ماجاءت فيها كلمتان متضاّدتان : -   

1( )ال تقولوا لِمن يُقتل يف سبيل الله أمواٌت بل أحياٌء.(       ۲( ُحسُن األدِب يَسُتُ قُبح النََّسب.

۳( العلُم صيٌد و الكتابُة قيٌد.          ۴( عداوة العاقل خرٌي من صداقة الجاهل .

عّي الصحيح يف املفه(م و املفردات: »كيف َنَت ِمن حّبِة / و کیف صارت شجرة« ما ه( األقرب إىل معنى »َنَت«؟-   

1( بلغت           ۲( َخرََجت

۳( أوَجَدت           ۴( َخلََقت

عّین الخطأ يف تَرجمة ما تحَته خطٌّ : -   

1( َو انظُر إىل الَغيِم : ابر          ۲( فََمن أنزََل ِمنُه َمطَرَه : نازل کرد

َ األرَض ِبِه : گردانید         ۴( كيَف َنَت من حبَِّة : میوه می دهد ۳( فََصريَّ
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عي املرتادف ل »الغيم«:-   

۴( السحاب ٣( املُستعرة    ۲( الضياء    1( األنعَمة   

َرر«:-    عّي مفرد »الدُّ

1( الدار            ۲( الدّر

۳( الدور           ۴( الّدائر

عّي الّصحيح يف الرتجمة الّتي اُشري اليها بخّط:-   

1( اُنظر لتك الشجرة / ذات الغصون النَّضة !: شاخه        ۲( و اُنظر إىل الّشمس الّتي / َجذَوتُها ُمستَعرَة!: پاره های آتش

۳( قد جعل الله الّصوم فريضة عل املُسلمني !: واجب دینی       ۴( قد زاَن اللُه الليَل بضياء القمِر !: زینت داد

عّي الخطأ يف ترجمة ما تحته خط:-   

1( »إعَملوا صالحاً إيّن مبا تَعَملوَن عليٌم«: انجام می دهید       ۲( أُنظُر إىل ما َعَمَل و ال تنظُر إىل َمن َعمَل !: انجام نداد

۳( قُول »الأعلُم« نصُف العلِم !: نی دانم        ۴( ربنا التَجَعلنا مَع القوِم الظّالِمني !: ما را قرار نده

عّي الّصحيح للفراغ يف العبارة: »و انظر إىل الَشمس الّتي َجذوتها ..........!«-   

1( ُمفتكرة            ۲( ُمقتدرة

۳( ُمستعرة           ۴( ُمنهمرة

عّي غري املنا ب حسب املفه(م:-   

1( املَطار ← طائرات           ۲( املُحافَظَة ← املُُدن

َرر          ۴( األشجار ← الُغصون ۳( الَغيم ← الدُّ

عي الصحيح يف املرتادف و املتضاد: -   

1( راِسب = ناِجح           ۲( بعيد = قریب

۳( ممنوع ≠ مسموح          ۴( يسار = ميني

َرر« می باشد: -    کدام گزینه تعریف صحیح کلمه »الدُّ

1( بُخاٌر متاكمٌة يف السمء         ۲( ِمن األحجار الجميلة الغالية باللَّون األبيض .

۳( کوکٌب يدوُر حول األرض.         ۴( ِمن األحجار الجميلة و قطعة ِمن الّنار .

معنای فار ی صحیح کلامت در کدام گزینه به ترتیب آمده ا ت: »بَنات - جاِمَعة - ُمخَترَب - ُمتَحف - ِذئب « -   

1( دختان - دانشگاه - آزمایشگاه - موزه - گرگ        ۲( گیاهان - دانشگاه - محل آزمایش - موزه - گرگ      

۳( دختها - جامعه - آزمایشگاه - موزه - روباه        ۴( دختان - دانشگاه - آزمایشگاه - موزه - روباه

ترجمه صحیح ترکیب های زیر در کدام گزینه به ترتیب صحیح آمده ا ت؟ »ل(ن الُتّفاح - أّی کتاٍب - کم قلامً - الفط(ر«-   

1( رنگ سیب - کدام کتاب - چند قلم - فطریه        ۲( سیب رنگی - کدامین کتاب - چند قلم - صبحانه

۳( رنگ سیب - کدامین کتاب - چند قلم - صبحانه        ۴( رنگ سیب - کدام کتاب - چند قلم - فطریه 
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عي املرتادف ل »الغيم«:-   

۴( السحاب ٣( املُستعرة    ۲( الضياء    1( األنعَمة   

َرر«:-    عّي مفرد »الدُّ

1( الدار            ۲( الدّر

۳( الدور           ۴( الّدائر

عّي الّصحيح يف الرتجمة الّتي اُشري اليها بخّط:-   

1( اُنظر لتك الشجرة / ذات الغصون النَّضة !: شاخه        ۲( و اُنظر إىل الّشمس الّتي / َجذَوتُها ُمستَعرَة!: پاره های آتش

۳( قد جعل الله الّصوم فريضة عل املُسلمني !: واجب دینی       ۴( قد زاَن اللُه الليَل بضياء القمِر !: زینت داد

عّي الخطأ يف ترجمة ما تحته خط:-   

1( »إعَملوا صالحاً إيّن مبا تَعَملوَن عليٌم«: انجام می دهید       ۲( أُنظُر إىل ما َعَمَل و ال تنظُر إىل َمن َعمَل !: انجام نداد

۳( قُول »الأعلُم« نصُف العلِم !: نی دانم        ۴( ربنا التَجَعلنا مَع القوِم الظّالِمني !: ما را قرار نده

عّي الّصحيح للفراغ يف العبارة: »و انظر إىل الَشمس الّتي َجذوتها ..........!«-   

1( ُمفتكرة            ۲( ُمقتدرة

۳( ُمستعرة           ۴( ُمنهمرة

عّي غري املنا ب حسب املفه(م:-   

1( املَطار ← طائرات           ۲( املُحافَظَة ← املُُدن

َرر          ۴( األشجار ← الُغصون ۳( الَغيم ← الدُّ

عي الصحيح يف املرتادف و املتضاد: -   

1( راِسب = ناِجح           ۲( بعيد = قریب

۳( ممنوع ≠ مسموح          ۴( يسار = ميني

َرر« می باشد: -    کدام گزینه تعریف صحیح کلمه »الدُّ

1( بُخاٌر متاكمٌة يف السمء         ۲( ِمن األحجار الجميلة الغالية باللَّون األبيض .

۳( کوکٌب يدوُر حول األرض.         ۴( ِمن األحجار الجميلة و قطعة ِمن الّنار .

معنای فار ی صحیح کلامت در کدام گزینه به ترتیب آمده ا ت: »بَنات - جاِمَعة - ُمخَترَب - ُمتَحف - ِذئب « -   

1( دختان - دانشگاه - آزمایشگاه - موزه - گرگ        ۲( گیاهان - دانشگاه - محل آزمایش - موزه - گرگ      

۳( دختها - جامعه - آزمایشگاه - موزه - روباه        ۴( دختان - دانشگاه - آزمایشگاه - موزه - روباه

ترجمه صحیح ترکیب های زیر در کدام گزینه به ترتیب صحیح آمده ا ت؟ »ل(ن الُتّفاح - أّی کتاٍب - کم قلامً - الفط(ر«-   

1( رنگ سیب - کدام کتاب - چند قلم - فطریه        ۲( سیب رنگی - کدامین کتاب - چند قلم - صبحانه

۳( رنگ سیب - کدامین کتاب - چند قلم - صبحانه        ۴( رنگ سیب - کدام کتاب - چند قلم - فطریه 
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ترجمه صحيح فار ی کلامت به ترتیب کدام ا ت: »ُدَرر - ذاک - زاَن – َغيم«-   

1( مرواریدها - آن - زینت داده شد - ابرها        ۲( مرواریدها - این - زینت داد - ابرها

۳( مرواریدها - آن - زینت داد - قیمت ها        ۴( مرواریدها - آن - زینت داد - ابرها

ما ه( مرتادف الكلية التالية ؟ »آمال«-   

۴( البَطَل ۲( املطلوب       ۳( الفصل    1( األمايّن   

عّي ما ليس فيه املتضاد:-   

1( العلم يَست كلِّ عيب و الفقر يزيده، فاجتنبه !         ۲( الّصابر من يصرب يف بداية االُمور حتّى نهايتها !

۳( كان صديقي يَصدق دامئا وال أظّن أنّه يكذب يوما !       ۴( هذا الكو کب ضياؤه من الّشمس و ظلمته من نفسه!

مّیز معنى )تسعةو بالفار ّية :-   

1( نهم           ۲( هفت

۳( نه           ۴( هفتم

عّي الصحيح يف ترجمة العبارات: » واحد و  ّت(ن جامعة - ثالث(ن َحنفّية املاء - إثنان و أربع(ن عدد «-   

1( شصت و یک دانشگاه - سی شیر آب - چهل و سه عدد        ۲( هفتاد و یک دانشگاه - سی شیر آب - چهل و یک عدد

۳( شصت و یک دانشگاه - سی شیر آب - چهل و دو عدد       ۴( شصت و یک جامعه - سی شیر آب - چهل و دو عدد

عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت: »نِعاج - القرية - َممّر املُشاة - تّیار - أعمدة« -   

1( میش - روستا - پیاده رو - پرنده - ستونها        ۲( میش ها - روستا - پیاده رو - جریان - لوله ها

۳( میش - روستایی - پیاده رو - پرنده - لوله        ۴( میش ها - روستا - پیاده رو - جریان - ستونها

عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت: »املِضياف - الَشعب - الَبنَي - نشاطا ُحّرا - ِمن إحدئ«-   

1( مهمن نواز - ملت - پسان - فعالیتی آزاد - یکی از       ۲( مهمن - ملت - پسها - فعالیت - یکی از

۳( مهمن نواز - ملت - پسها - آزادی فعالیت - از یکی       ۴( مهمن نواز - ملت - پسان - فعالیتی آزاد - از یکی

عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت:  »الُحُجرات - الن(افذ - اإلصطفاف الصّباّحي - الفارغ«-   

1( اتاق ها - پنجره ها - صف صبح - دور        ۲( اتاق ها - پنجره ها - صف صبحگاه - خالی

۳( حجره ها - پنجره - صف صبحگاه - دور        ۴( اتاق ها - پنجره ها - صف های صبحگاه - دور

عّي الصحيح يف ترجمة األفعال التالية إىل الفار ّية:-   

1( ُهم إكتََشفوا: آنها کشف کردند.         ۲( هو كاَن يَقِذُف: او پرتابش کرد.

: شم رسانده اید.         ۴( أنا ال أنساه: من را فراموش نی کند . ۳( أننت َوَصلنُتّ
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أّي كلمة تُنا ب هذا الت(ضيح: »صاَر اليشء ِملکه و يَفعل ِبه كام يَشاء« -   

1( املُمرَسة            ۲( حنفيّة املاء

۳( اإلمتالک           ۴( املُواِطن

عّي الّصحيح يف ترجمة األفعال التالية إىل الفار ّية:-   

1( ُهم إكتََشفوا: آنها کشف کردند.         ۲( هو كاَن يَقِذُف: او پرتابش کرد.

: شم رسانده اید.         ۴( أنا ال أنساه: من را فراموش نی کند . ۳( أننت َوَصلنُتّ

أّی كلمة تُنا ب هذا الت(ضيح: »صاَر اليش ، ِملکه و يَفعل ِبه كام يَشاء« -   

1( املُمرَسة            ۲( حنفيّة املاء

۳( اإلمتالک           ۴( املُواِطن

عّي الّصحيح للفراغ: »املَراِفُق العاّمة هي األماكن الّتي ......... الّدولُة و ........... الّناس جميعا !«-   

1( َتتَلُِكها- يَنتَِفُع بها         ۲( تَنتَِفُع بها. مَيتَلُِكها

۳( تَنتَِفُع بها- يَتَعاَوُن عليها         ۴( تُحافُظ عليها. مَيتَلُِكها

عّین الخطأ للفراغي: ».......، الي(م ...... يف اال ب(ع !« -   

1( اإلَثنني - الثالث           ۲( الَخميس – الخاِمس

۳( األَحد - الثّانی          ۴( السبِّت – األول

: »إفَتحي حقيبَتِک لِلتَّفتيِش ِمن َفضلِک!« -    عّي الرّتجَمة الّصحيَحة لِام تحته خطُّ

1( اَلنَّظَر - َعفوا           ۲( البَحث – رَجاَء

٣( امَلُناظَرة - ُشكرا          ۴( امَلُشاَهَدة - ِجّدا

عّي الّصحيح عن املفرد لِلكلامت الّتالية :-   

1( ُعدوان ← عدّو           ۲( أنُجم ← نُجوم

۳( منظّمت ← منظَّم          ۴( يَنابيع ← يَنبوع

عّین الخطأ للفراغ: »يف العطلة الصيفّية  افرُت مع ارُسيت إىل بيت عّمي .......... يف مدينة كرمان .«-   

۴( العزيز 1( املثاىّل    ۲( املضياف        ۳( الحكمة  

عّي الصحيح للفراغات عىل الرتتیب: »الّذي .......... علام او .......... نَهرأ أو .......... برئا، يَجري لَه اَجرهّن بعد م(ته .«-   

1( َعلََّم، أجرى، َحَفَر           ۲( َغرََس، َعلََّم، ظََهَر

۳( إستَغَفَر، أخلََص، َحَفَر          ۴( َحَفَر، أمَسَک، بنی
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أّي كلمة تُنا ب هذا الت(ضيح: »صاَر اليشء ِملکه و يَفعل ِبه كام يَشاء« -   

1( املُمرَسة            ۲( حنفيّة املاء

۳( اإلمتالک           ۴( املُواِطن

عّي الّصحيح يف ترجمة األفعال التالية إىل الفار ّية:-   

1( ُهم إكتََشفوا: آنها کشف کردند.         ۲( هو كاَن يَقِذُف: او پرتابش کرد.

: شم رسانده اید.         ۴( أنا ال أنساه: من را فراموش نی کند . ۳( أننت َوَصلنُتّ

أّی كلمة تُنا ب هذا الت(ضيح: »صاَر اليش ، ِملکه و يَفعل ِبه كام يَشاء« -   

1( املُمرَسة            ۲( حنفيّة املاء

۳( اإلمتالک           ۴( املُواِطن

عّي الّصحيح للفراغ: »املَراِفُق العاّمة هي األماكن الّتي ......... الّدولُة و ........... الّناس جميعا !«-   

1( َتتَلُِكها- يَنتَِفُع بها         ۲( تَنتَِفُع بها. مَيتَلُِكها

۳( تَنتَِفُع بها- يَتَعاَوُن عليها         ۴( تُحافُظ عليها. مَيتَلُِكها

عّین الخطأ للفراغي: ».......، الي(م ...... يف اال ب(ع !« -   

1( اإلَثنني - الثالث           ۲( الَخميس – الخاِمس

۳( األَحد - الثّانی          ۴( السبِّت – األول

: »إفَتحي حقيبَتِک لِلتَّفتيِش ِمن َفضلِک!« -    عّي الرّتجَمة الّصحيَحة لِام تحته خطُّ

1( اَلنَّظَر - َعفوا           ۲( البَحث – رَجاَء

٣( امَلُناظَرة - ُشكرا          ۴( امَلُشاَهَدة - ِجّدا

عّي الّصحيح عن املفرد لِلكلامت الّتالية :-   

1( ُعدوان ← عدّو           ۲( أنُجم ← نُجوم

۳( منظّمت ← منظَّم          ۴( يَنابيع ← يَنبوع

عّین الخطأ للفراغ: »يف العطلة الصيفّية  افرُت مع ارُسيت إىل بيت عّمي .......... يف مدينة كرمان .«-   

۴( العزيز 1( املثاىّل    ۲( املضياف        ۳( الحكمة  

عّي الصحيح للفراغات عىل الرتتیب: »الّذي .......... علام او .......... نَهرأ أو .......... برئا، يَجري لَه اَجرهّن بعد م(ته .«-   

1( َعلََّم، أجرى، َحَفَر           ۲( َغرََس، َعلََّم، ظََهَر

۳( إستَغَفَر، أخلََص، َحَفَر          ۴( َحَفَر، أمَسَک، بنی
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عّي الخطأ يف ترجمة األعداد:-   

1( كانت ملدرستنا تسٌع و سبعون طالبة يتخرَّجَن بعد سنواِت ! ← نود و هفت دانش آموز

۲( َدَخَل اإلسالم يف ساحل عاج يف الَقرن الرّابع عش امليالدي بواسطة تُّجار الَعرَب ! ← سده چهاردهم میالدی

ة الّشهوِر عند اللِه إثنا عش شهرا يف كتاب الله( ← دوازده ماه ۳( )إّن عدًّ

۴( هناک کتٌب مشهورة عن املرأتني االثنتني أنشَدتا قصائَد جميلة ! ← دو زن

عّي الكلمة الغريبة من حيث املعنى عن البقّية :-   

۴( مضياف 1( املطار    ۲( جواز الّسفر       ۳( بطاقة   

عّي املرتادف:-   

1( عندما كنُت أرجع من بيت صديقي رأيت أب قد وصل إىل الدار قبيل !       ۲( دخلُت املجلس و رأيت الحارضين بعضهم جالسني و بعضهم واقفني !

۳( إّن الله جميل و هو يحّب الجمل!          ۴( کُلوا و اشبوا وال تُسفوا؟

عّي ما ليس فيه املتضاد:-   

1( يلعب الوالدان مع أوالدهم بسهولة و راِحة!        ۲( اُشاهد الناس يف اإلياب و الّذهاب كّل صباح !

۳( ثالثة زائد اِثنني يساوي ثانية ناقص ثالثة !        ۴( العاقل يُبص بقلبه ما ال يُبص الجاهل بعينه!

عّي الكلمة الغريبة يف املعنى:-   

1( أَجر           ۲( نَهر

۳( أَجری           ۴( َجَرى

عّي الكلمة الغربية:-   

1( َعميل           ۲( َعلیم

۳( ُعمالء           ۴( أعداء

عّي الصحيح لتحميل الفراغات:-   

1( أب ....... ل مصحفا قدميا قيمة !: َورَِث        ۲( ربّنا ...... علينا صربة لتحّمل املشاكل الدنيويّة !: اِلبَث

۳( النملة تقدر عل حمل شء ....... وزنها خمسني مرّة !: يُفِرُغ        ۴( من عالمات العاقل هو ....... عند الغضب !: الِحلم

عّي ما ليس فيه املتضاد: -   

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

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

عّي كلمة »جاء« تختلف من الباقي يف املعنى :-   

1( کس أخي الصغري زجاجة النافذة و جاء أب لتعويضها؟        ۲( اِنفتح ملعب يف القرية وقد جاء رئيس الدائرة الفتتاحه!

۳( جاء لنا معلّمنا الحنون بالقصص الجميلة باللغة العربية !       ۴( جئت إىل حفلة اُستک یا صديقي و رأيت أخاک هناک!
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عّي ما فيه املتضاد:-   

1( أكرِموا من تربّونهم و أحسنوا آدابهم!          ۲( الزّرافة طويلة القامة و النملة جسمه صغري !

۳( املؤمن يعطي الصدقة يف القلّة و الكرثة!         ۴( البخل و الكذب خصلتان ال يجتمعان يف اإلنسان الكامل !

يَطلُُب(َن ِمّنا حَي الّدخ(ل إىل تّيار:-   

۴( بطاقة 1( طاقة              ۲( بطّاريّة          ۳( ِبضاعة   

عّي املتضاد:-   

1( انفصال، اتصال           ۲( الهبوط السقوط

۳( النقص، الغامض          ۴( الدوران، الحركة

عّي الصحيح يف معنى الكلامت بالفار ّية : »َحیََّر - أ َ(د - نیام - َعربَ«-   

1( حیران کرد - سیاه - خوابیده - از راِه        ۲( حیرانی - سیاه - خفتگان - از راِه

۳( حیران کرد - سیاه - خفتگان - از راِه        ۴( حیران کرد - سیاه - خفتگان - از راِه

عّي الصحيح يف الكلامت بالفار ّية: »َ َنة - إحَتَفَل - ثُل(ج - َج(ازات« -   

1( سال - جشن گرفت - برف ها - گذرنامه ها         ۲( سالیانه - جشن ها - یخ ها - اجازه ها

۳( سال - جشن گرفت - یخ ها - اجازه ها        ۴( سالیانه - جشن گرفت - برف ها - گذرنامه ها

عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت إىل الفار ّية : »مهرجان - أعاصري - يَئس - َمّرات« -   

1( جشنواره - گردبادها - ناامید شد - بارها        ۲( جشنواره - گردبادها - ناامید می شود - بارها

۳( جشن - گردبادها - ناامید شد - مرتبه ها        ۴( جشنواره - گردباد - ناامید شد - مرتبه ها

عّي الصحيح يف الرتجمة: »من أئِّ؟ - أنتم جاهزون - عىل َعيني - ُضي(ف الرّحامن«-   

1( از کدام؟ - شم آماده اید - به روی چشمم - میهمنان خدا        ۲( از کجا؟ - شم آماده اید - به روی چشمم - میهان های خداوند

۳( از کدام؟ - شم آماده اید - به روی چشمم - میهمنی خدا       ۴( از کجا؟ - شم آماده اید - به روی چشمم - میهمنان خدا

عّي الصحيح ح(ل املرُتادف و املتضاّد:-   

1( ُحجرة ≠ َغرفَة          ۲( ُصعود = نزول

۳( صاَر = أصبََح          ۴( أنزََل = رَفََع

عین الخطأ عن املرتادف و املتضاّد: -    

1( أرَسَل = بََعَث    ۲( فََرَغ = إمتاََل       ۳( أنزََل ≠ رَفََع     ۴( إنتَبََه ≠ ناَم

ما ه( املنا ب للفراغ عىل حسب املعنى؟ » ....... أكربُ من البحر جّدا !«-    

1( النَّهر    ۲( الرِبكة        ٣( املُحيط     ۴( البَُحرية
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عّي ما فيه املتضاد:-   

1( أكرِموا من تربّونهم و أحسنوا آدابهم!          ۲( الزّرافة طويلة القامة و النملة جسمه صغري !

۳( املؤمن يعطي الصدقة يف القلّة و الكرثة!         ۴( البخل و الكذب خصلتان ال يجتمعان يف اإلنسان الكامل !

يَطلُُب(َن ِمّنا حَي الّدخ(ل إىل تّيار:-   

۴( بطاقة 1( طاقة              ۲( بطّاريّة          ۳( ِبضاعة   

عّي املتضاد:-   

1( انفصال، اتصال           ۲( الهبوط السقوط

۳( النقص، الغامض          ۴( الدوران، الحركة

عّي الصحيح يف معنى الكلامت بالفار ّية : »َحیََّر - أ َ(د - نیام - َعربَ«-   

1( حیران کرد - سیاه - خوابیده - از راِه        ۲( حیرانی - سیاه - خفتگان - از راِه

۳( حیران کرد - سیاه - خفتگان - از راِه        ۴( حیران کرد - سیاه - خفتگان - از راِه

عّي الصحيح يف الكلامت بالفار ّية: »َ َنة - إحَتَفَل - ثُل(ج - َج(ازات« -   

1( سال - جشن گرفت - برف ها - گذرنامه ها         ۲( سالیانه - جشن ها - یخ ها - اجازه ها

۳( سال - جشن گرفت - یخ ها - اجازه ها        ۴( سالیانه - جشن گرفت - برف ها - گذرنامه ها

عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت إىل الفار ّية : »مهرجان - أعاصري - يَئس - َمّرات« -   

1( جشنواره - گردبادها - ناامید شد - بارها        ۲( جشنواره - گردبادها - ناامید می شود - بارها

۳( جشن - گردبادها - ناامید شد - مرتبه ها        ۴( جشنواره - گردباد - ناامید شد - مرتبه ها

عّي الصحيح يف الرتجمة: »من أئِّ؟ - أنتم جاهزون - عىل َعيني - ُضي(ف الرّحامن«-   

1( از کدام؟ - شم آماده اید - به روی چشمم - میهمنان خدا        ۲( از کجا؟ - شم آماده اید - به روی چشمم - میهان های خداوند

۳( از کدام؟ - شم آماده اید - به روی چشمم - میهمنی خدا       ۴( از کجا؟ - شم آماده اید - به روی چشمم - میهمنان خدا

عّي الصحيح ح(ل املرُتادف و املتضاّد:-   

1( ُحجرة ≠ َغرفَة          ۲( ُصعود = نزول

۳( صاَر = أصبََح          ۴( أنزََل = رَفََع

عین الخطأ عن املرتادف و املتضاّد: -    

1( أرَسَل = بََعَث    ۲( فََرَغ = إمتاََل       ۳( أنزََل ≠ رَفََع     ۴( إنتَبََه ≠ ناَم

ما ه( املنا ب للفراغ عىل حسب املعنى؟ » ....... أكربُ من البحر جّدا !«-    

1( النَّهر    ۲( الرِبكة        ٣( املُحيط     ۴( البَُحرية
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فة أيضا .«-     عيِّ الصحيح ح(َل هذه العبارة: »فاكهٌة يأكُلُها الّناُس ُمجفَّ

1( اليَنبوُع            ۲( املِشِمُش

۳( الثَّلُج           ۴( املِهرجان

عّین الخطأ يف الرّتادف أو الّتضاد للكلامت الّتالية :-    

1( ِمهرَجان = َحفلة          ۲( َسوداء ≠ بَيضاء

۳( أصبح  ≠ صاَر          ۴( ُغرفة = ُحجرَة

عّي ما فيه املتضاد:-    

1( تكلّم لنا أب و قال اِعملوا بواجباتكم املدرسيّة !         ۲( هو يعلم طريق الوصول إىل الحقيقة و يعرف مشاكله!

۳( أصبح هذا التّلميذ فائزا و صار التلميذ األّول يف الصّف!        ۴( الصعود عل الجبل صعب لكّن النزول منه ليس كذلك ؟

عّي ما فيه املرتادف:-    

1( إّن الله نظيف و يُحّب الّنظافة !          ۲( يف بيتنا بابان باب للدخول إىل الّشارع و باب للورود إىل الحديقة !

۳( تعلّمت بنتي درسها البسيط يف الّصباح بسهولة !        ۴( کالم امللوک من أصحاب العدل ُملوک الكالم !

عّین الخطأ عن املرتادفات و املتضاّدات: -    

حاب           ۲( ممنوع ≠ مسموح 1( الَغيم = السِّ

۳( رخيصة = غالية          ۴( بَیع ≠ ِشاء

َعِي الّصحيح للفراغ : »إّن الُعاّمل يَستخدم(َن ....... لَِسحب األشياء الثقلية .«-    

۲( الِحبال        ۳( القاَدة     ۴( الجبال 1( الُغصون    

 عّي الّصحيح عن املتضاّد أو املرتادف عىل الرتّتيب:-    

مِء!  املتضاد   الّنهار – الَعدالَة 1( أىت اللّيُل و انتَشَ الظَّالُم يف السَّ

   سارت - غدا 
املتضاد

۲( تََحرَّکَت القافلُة نحو املديِنة أمس!  

    رجاًء - اِقَتِب
املتادف

۳( ِمن فضلَِک أخي الكريم اِبتَِعد عن هذا املكان ! 

ور - قََدَر     السُّ
املتادف

۴( َدَخَل الَفَرُح يف قُلوِبنا أِلنَّ َصديقي إستطاَع الّنجاَح !

عّي ما فيه املرتادف:-    

1( شاهدت قطعة من السحاب ثابتة يف السمء و قطعة اُخرى من الغيم متحرّكة !       ۲( اليوم اِجتمع الّصغار و الكبار حول قائدهم مسورين ليستمعوا إىل كالمه! 

۳( کانت قرب بيته حديقة كبرية و حديقة اُخرى صغرية!       ۴( فتحت اُّمي الباب حتّى يدخل املسكني ثّم أغلقته! 

عّي ما ليس فيه املتضاد: -    

1( الناجحون يف كسب الحسنات فائزون يف الحياة!        ۲( الدخول يف هذا الشارع ممنوع و يف ذلك مسموح! 

۳( هذان الطالبان راسبان و بقيّة الطاّلب كلّهم ناجحون!       ۴( ال تكن كالّذين ال ينتفع الناس من حياتهم وال ممتهم!
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عّي ما فيه املرتادف:-    

1( حمل الحبوب املهّدئة ممنوع و غريها مسموح !         ۲( کنت أشتغل من طلوع الّشمس حتّى غروبها !

۳( يؤكّد اإلسالم عل االعتصام بحبل الله و عدم التّفرقة!        ۴( انا اُفتّش عن فرشاة األسنان و اُختي تبحث عن معجونها!

عّي ما فيه التضاد:-    

1( اِستطاع األمري أن يجلب الهدوء للّناس و قدر أن يكسب رضاهم!        ۲( رمى هذا الّشاب الحجر عل العدّو و قذف طفل آخر حذاءه عليه !

۳( يختار بعض الّناس نوراً يف حياتهم ولكّن بعضهم يختارون ظالماً !       ۴( اِنعقد مهرجان األزهار يف املدينة و اشتيت لحفلة ميالدک ورداً جمياًل منه!

عّي ما ليس فيه التضاد:-    

1( قال األب: عند الورود ساُغلق باب البيت خلفكم، و إذا طُرق الباب، عليكم أن تفتحوه!

۲( فرح بعض الوالدين من نجاح أوالدهم ولكّن بعضهم حزنوا من نتيجة عمل أوالدهم!

۳( أصبح الطاّلب يف املسابقة العلميّة فائزين و صار والداهم مسورين من عملهم !

۴( اِقتبت ليلة العيد و علينا أن نبتعد عن الكسالة و نقوم بااُلمور املهّمة يف الحياة !

عّي ما فيه الّتضاد : -    

1( القيام و القعود من أعمل الصالة!         ۲( الّشمس و القمر كوكبان يف الّسمء!

۳( ينزل الثّلج و املطر من السمء يف فصل الشتاء!        ۴( ممنوع عل املسلم األكُل والّشب يف شهر رمضان !

منت زیر را با ا تفاده از    ؤال بعدی کامل کنید: 

من أعجب األشياء الّتي نشاهدها يف العامل هي ظاهرة »مطر السمك« الّتي تحدث يف امريكا ال( طى. يف بداية األمر يعصف ....... شديد بالقرب من مياه املحيط 

األطليّس فـ ... ... األ امك إىل السامء بقّ(ة و يأخذها إىل مكان بعيد و عندما يفقد رسعته ... ... األ امک عىل األرض.

 عيِّ الصحيح:-    

۴( بُحرية ۲( شاّلل        ۳( إعصار    1( إغالق   

انتخب املنا ب:-    

۴( یُفرُز ۲( یُثیر        ۳( مَيّر     1( يَسحب   

عیِّن الخطأ:-    

۴( تتساقط ۲( تَسقط        ۳( تََضُغ     1( تََقُع   

عّي ما ليس فيه املتضاد:-    

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

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

عّي الكلمة الغريبة يف املعنى :-    

۴( ثلج 1( إعصار    ۲( َحِسَب        ۳( سحاب   

عّي الصحيح يف املرتادف أو املتضاّد: -    

۴( َعرَب = ِمن طريِق َق = كذب       ۳( نُزول ≠ ُسقوط    ۲( َصدَّ 1( أرَسَل ≠ بََعَث   
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عّي ما فيه املرتادف:-    

1( حمل الحبوب املهّدئة ممنوع و غريها مسموح !         ۲( کنت أشتغل من طلوع الّشمس حتّى غروبها !

۳( يؤكّد اإلسالم عل االعتصام بحبل الله و عدم التّفرقة!        ۴( انا اُفتّش عن فرشاة األسنان و اُختي تبحث عن معجونها!

عّي ما فيه التضاد:-    

1( اِستطاع األمري أن يجلب الهدوء للّناس و قدر أن يكسب رضاهم!        ۲( رمى هذا الّشاب الحجر عل العدّو و قذف طفل آخر حذاءه عليه !

۳( يختار بعض الّناس نوراً يف حياتهم ولكّن بعضهم يختارون ظالماً !       ۴( اِنعقد مهرجان األزهار يف املدينة و اشتيت لحفلة ميالدک ورداً جمياًل منه!

عّي ما ليس فيه التضاد:-    

1( قال األب: عند الورود ساُغلق باب البيت خلفكم، و إذا طُرق الباب، عليكم أن تفتحوه!

۲( فرح بعض الوالدين من نجاح أوالدهم ولكّن بعضهم حزنوا من نتيجة عمل أوالدهم!

۳( أصبح الطاّلب يف املسابقة العلميّة فائزين و صار والداهم مسورين من عملهم !

۴( اِقتبت ليلة العيد و علينا أن نبتعد عن الكسالة و نقوم بااُلمور املهّمة يف الحياة !

عّي ما فيه الّتضاد : -    

1( القيام و القعود من أعمل الصالة!         ۲( الّشمس و القمر كوكبان يف الّسمء!

۳( ينزل الثّلج و املطر من السمء يف فصل الشتاء!        ۴( ممنوع عل املسلم األكُل والّشب يف شهر رمضان !

منت زیر را با ا تفاده از    ؤال بعدی کامل کنید: 

من أعجب األشياء الّتي نشاهدها يف العامل هي ظاهرة »مطر السمك« الّتي تحدث يف امريكا ال( طى. يف بداية األمر يعصف ....... شديد بالقرب من مياه املحيط 

األطليّس فـ ... ... األ امك إىل السامء بقّ(ة و يأخذها إىل مكان بعيد و عندما يفقد رسعته ... ... األ امک عىل األرض.

 عيِّ الصحيح:-    

۴( بُحرية ۲( شاّلل        ۳( إعصار    1( إغالق   

انتخب املنا ب:-    

۴( یُفرُز ۲( یُثیر        ۳( مَيّر     1( يَسحب   

عیِّن الخطأ:-    

۴( تتساقط ۲( تَسقط        ۳( تََضُغ     1( تََقُع   

عّي ما ليس فيه املتضاد:-    

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

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

عّي الكلمة الغريبة يف املعنى :-    

۴( ثلج 1( إعصار    ۲( َحِسَب        ۳( سحاب   

عّي الصحيح يف املرتادف أو املتضاّد: -    

۴( َعرَب = ِمن طريِق َق = كذب       ۳( نُزول ≠ ُسقوط    ۲( َصدَّ 1( أرَسَل ≠ بََعَث   
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عّي الكلمة الّتي التُنا ب الكلامت األُخرى يف املفه(م:-    

ً ۴( ذهبيّا ۲( يوميّاً        ۳( شهريّاً    1( سنويّاً   

عیِّن ج(اباً متضاّده و ترادفه غري صحيح معاً :-    

1( بَيع ≠ ِشاء / شهيد = شاهد         ۲( ضياء ≠ نور / ممنوع = مسموح

۳( ميني ≠ يسار / بعيد = غریب         ۴( ثني ≠ رخيص / ُمِجّد = مجتهد 

منت زیر را با ا تفاده از    (ال بعدی کامل کنید:

»ملّا َ معُت حكاية مطِر الّسمک ما كان با تطاَعتي أن ....) و... أّن تلك الحكاية تك(ن حقيقّيًة، حّتى أّن رأيُت ِفلامً عجيباً َعلََّمني ....) و... تَساُقَط األ امك من الّسامء 

ظاهرٌة طبيعّيٌة ....) و...  ن(يّاً يف جمه(ريّة الُهندوراس و تُسبُِّب احتفال أهاليها بهذا الي(م  ن(يّاً !«

قُت-     قَ   و َصدَّ َق         و تَُصدِّ َق   و أَُصدِّ   و يَُصدِّ

  و لعّل   و لكّن         و أَّن    و ليَت-    

ُث   و تَحُدُث-      و تََتحّدُث   و تُحِدُث         و تَُحدِّ

ما ه( املنا ُب ِمن املفردات لِلفراَغي: »امل(ظّف(ن الّنشیط(ن ............. الُفرَصَة و يعمل(ن يف  اعة .......... کُم يف الدائرة .«-    

۴( يَستقبلوَن - ُجلوس ۲( يَغتَِنموَن – َدوام      ۳( يَختاروَن - َدوام    1( يُرَحبِّون – ُوصول   

عّي العبارة الّتي لَيَست فيها كلمتان مرادفتان :-    

1( اِجتَِمعوا يا أبناء البلد تحت َعلم ایران و ال تََفرّقوا!       ۲( قل ربِّ إغِفر و ارَحم و أنَت َخري الرّاِحمني!

۳( فعليكم بالَجمعة، يَدالله مع الجمعة الالَوحدة !        ۴( ربّنا يَسِّ ل أموری و َسهِّل ل شدائدی!

عيِّ ما فيه من التضاّد أكرث:-    

1( إنَّ الحبيب يرى الدنيا من هجر محبوبه قياَمة !         ۲( من العجيب إنَّ املؤمن يقنط و معه االستغفار!

۳( خري العلم ما أصلَحَت به رشادک و شه ما أفسدَت به ُمعادک!       ۴( الّناس نيام، فإذا ماتوا إنتبهوا، و إذا إنتبهوا ندموا، و إذا ندموا مل تنفعهم الّنداَمة !

میِّز الخطأ يف املرتادف او املتضاد:-    

۴( ِمن فضلَك = َجاًء ۲( َغيم = َسحاب       ۳( أَغلََق ≠ فَتََح   1( نفايَة ≠ زبالة   

عّي ما ليس فيه املتضاد: -    

1( ال تستوي الحسنة و السيّئة !         ۲( إجتمعوا، ألّن التّفرقة شء قبيح!

۳( تلک الحقيبة كهذه يف الّشكل و اللّون!         ۴( حقيبتي مفتوحة للتّفتيش، اِفتحيها !

عیِّن الخطأ للفراغ حسب املعنى: -    

ی ُق         ۲( اَللَّوُن البََنفَسجيُّ لُِغرفة النَّوِم ...... األعصاِب !: ُمَهدِّ 1( ....... العاِقُل قوَل الّذي يَكِذُب كثرياً !: يَُصدِّ

عوا        ۴( ال تَكتُب .......... َعَل اآلثاِر التّاريخيّة و األشجاِر !: ِذکَری ۳( الحارضوَن ....... الاّلعبنَي يف ُمسابََقتنِي !: َشجَّ
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عّي ما فيه املتضاد:-    

1( العميل هو الّذي يعمل لِمصلحة العدّو!         ۲( هذا مكان نأكل فيه الفطور و الغداء و العشاء!

۳( إمكانيّاتنا قليلة جّدا مقابل كرثة هذا اإلعصار الشديد؟       ۴( يبدا اللّيل من غروب الّشمس إىل ابتداء اليوم التال !

عّي الكلمة الغريبة:-    

۴( ُمذکٌّر 1( ذَکٌَر    ۲( ِذکری        ۳( َمرٌء   

عّي الكلمة الغريبة:-    

ً ۴( يوميّا 1( شهريّاً    ۲( ِسلميّاً        ۳( سنويّاً   

عُب اإليراّن ..........« -     عّي الصحيح للفراغ: »ال يَقَبُل الشَّ

لمّي           ۲( االِستّواَء 1( التعايَش السِّ

غَط ۳( ُحّريَّة العقيدة          ۴( الضِّ

عّي عبارة فيها كلمتاِن متضاّدتاِن :-    

1( صارَت األرُض َخِضًة و أصبَحت األشجاُر نَِضًة.         ۲( َذَهَب كثرٌي ِمن التالميذ إىل البيِت و بَِقَي جمٌع قليٌل ِمنهم.

٣( املُواطُن هو الّذي يَعيُش َمَعنا يف وطِن واحِد.         ۴( عندما نظرُت بدقِّة َوَجدُت تيّاَر الكهرباء مقطوعاً.

»غاَص - الَخفّي - الَتبجيل - الَخراج« عّي الصحيح يف الرتجمة املُفردات إىل الفار ية:-    

1( غواصی کردن - پنهان - گرامیداشت - خارج کردن       ۲( غواصی کردن - پنهانی - گرامیداشت - مالیات

۳( غواصی کرد - پنهان - گرامیداشت - ماليات        ۴( غواصی کرد - پنهان - گرامی داشنت - خروج مالیات

يف أّي عبارة ما جاءت كلمتان مرتادفتاِن؟-    

بنا ِمن نبوغه. 1( حاِول و اجتِهد لتكتِسَب ّس ظواهر الطبيعيّة.         ۲( تَحرّينا ِمن كشِفه الحديث و تََعجَّ

دُق عند الخوف. .       ۴( ِمن عالماِت املؤمِن الّصرُب عند املصيبة و الصِّ وا َعَل نقاط الِخالف و الُعدواِن و العداوة  ۳( ال تُِصّ

مّیز الكلمة الّتي ال تنا ب الكلامت األُخرى يف املعنى:-    

۴( ُعدوان 1( ِسلم    ۲( َسّب        ۳( إساَءة   

عّي الخطأ يف ترجمة األفعال عن هذه املصادر: )انكسار / تعلّمو -    

1( ال أنكُس: شکسته نشو          ۲( سوف يتعلّمون: یاد خواهند گرفت

۳( تعلَّم: یاد بگیرید          ۴( ما انكست: شکسته نشد

عّي ما فيه متضاّدتان :-    

1( الَفرَُس قادٌر عل الّنوم واقفاً عل أقدامه.        ۲( إّن اإلنسان يختار اإلساءة أو اإلحسان باآلخرين َحَسب شخصيّتة .

۳( تعلّموا و تفّقهوا و ال توتوا ُجّهااًل.          ۴( البالد اإلسالميّة مجموعة من الشعوب الكثرية .
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عّي ما فيه املتضاد:-    

1( العميل هو الّذي يعمل لِمصلحة العدّو!         ۲( هذا مكان نأكل فيه الفطور و الغداء و العشاء!

۳( إمكانيّاتنا قليلة جّدا مقابل كرثة هذا اإلعصار الشديد؟       ۴( يبدا اللّيل من غروب الّشمس إىل ابتداء اليوم التال !

عّي الكلمة الغريبة:-    

۴( ُمذکٌّر 1( ذَکٌَر    ۲( ِذکری        ۳( َمرٌء   

عّي الكلمة الغريبة:-    

ً ۴( يوميّا 1( شهريّاً    ۲( ِسلميّاً        ۳( سنويّاً   

عُب اإليراّن ..........« -     عّي الصحيح للفراغ: »ال يَقَبُل الشَّ

لمّي           ۲( االِستّواَء 1( التعايَش السِّ

غَط ۳( ُحّريَّة العقيدة          ۴( الضِّ

عّي عبارة فيها كلمتاِن متضاّدتاِن :-    

1( صارَت األرُض َخِضًة و أصبَحت األشجاُر نَِضًة.         ۲( َذَهَب كثرٌي ِمن التالميذ إىل البيِت و بَِقَي جمٌع قليٌل ِمنهم.

٣( املُواطُن هو الّذي يَعيُش َمَعنا يف وطِن واحِد.         ۴( عندما نظرُت بدقِّة َوَجدُت تيّاَر الكهرباء مقطوعاً.

»غاَص - الَخفّي - الَتبجيل - الَخراج« عّي الصحيح يف الرتجمة املُفردات إىل الفار ية:-    

1( غواصی کردن - پنهان - گرامیداشت - خارج کردن       ۲( غواصی کردن - پنهانی - گرامیداشت - مالیات

۳( غواصی کرد - پنهان - گرامیداشت - ماليات        ۴( غواصی کرد - پنهان - گرامی داشنت - خروج مالیات

يف أّي عبارة ما جاءت كلمتان مرتادفتاِن؟-    

بنا ِمن نبوغه. 1( حاِول و اجتِهد لتكتِسَب ّس ظواهر الطبيعيّة.         ۲( تَحرّينا ِمن كشِفه الحديث و تََعجَّ

دُق عند الخوف. .       ۴( ِمن عالماِت املؤمِن الّصرُب عند املصيبة و الصِّ وا َعَل نقاط الِخالف و الُعدواِن و العداوة  ۳( ال تُِصّ

مّیز الكلمة الّتي ال تنا ب الكلامت األُخرى يف املعنى:-    

۴( ُعدوان 1( ِسلم    ۲( َسّب        ۳( إساَءة   

عّي الخطأ يف ترجمة األفعال عن هذه املصادر: )انكسار / تعلّمو -    

1( ال أنكُس: شکسته نشو          ۲( سوف يتعلّمون: یاد خواهند گرفت

۳( تعلَّم: یاد بگیرید          ۴( ما انكست: شکسته نشد

عّي ما فيه متضاّدتان :-    

1( الَفرَُس قادٌر عل الّنوم واقفاً عل أقدامه.        ۲( إّن اإلنسان يختار اإلساءة أو اإلحسان باآلخرين َحَسب شخصيّتة .

۳( تعلّموا و تفّقهوا و ال توتوا ُجّهااًل.          ۴( البالد اإلسالميّة مجموعة من الشعوب الكثرية .
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عّي ما ليس فيه املتضاّد:-    

1( علّم الله النبّي و هو تعلّم ما علّمه!          ۲( يخرجنا الله من الظّلمت إىل الّنور بإرسال الرّسل؟

۳( سافرنا يف الّصيف املاض من مغرب بالدنا حتّى مشقها!        ۴( بعض الحيوانات قادرة عل الّنوم يف حالة الوقوف و بعضها يف حالة الجلوس !

عيِّ الكلمتِي املتضاّدتِي:-    

كينة / االضِطراب ۴( السِّ ۲( األذناب / الَحَسنات       ۳( الجاِهز / الحارِض   1( إبتَعَد / إمتلََک   

عّي غري الصحيح عن مصادر األفعال و ترجمتها: -    

: )إحضار: حارض شدن( 1( حافظتم: )محافظة: نگه داشنت(         ۲( أخَضَ

۳( الیُمِکن : )إمكان: امکان داشنت(         ۴( اَتسلَّط: )تسلُّط: چیره شدن(

ما ه( املنا ب للفراغ يف العبارة التالية؟ »لديها جّ(اٌل تَفُرُغ ....... خالل نصف ي(م.«-    

۴( ُمجالستُُه ۲( بطّاريّتُهُ         ۳( َضوُءُه    1( مشاركَته    

عّي الخطأ:-    

1( بَثَّ ≠ نََشَ / يَسعى = يُحاِوُل         ۲( ظُلمة ≠ ضياء / عقائد = آراء

۳( سوداء ≠ بيضاء / ناس = شعب         ۴( قبيح ≠ َحَسن / فريضة = واجب

عّي الخطأ:-    

۴( من دوِن = غیَر ۲( ِخالف = اِختالف         ۳( ذَکَر ≠ اُنثی   1( إساَءة = إحسان   

عّي ما ليس فيه املرتادف:-    

1( سبحان الله الذي يحيي و مُييت!          ۲( اللهم أكرِمنا بنور الفهم ال بضوء العني!

۳( تساعد مجموعٌة من املعلّمني جمعًة من التالميذ يف املسابقة !       ۴( إّن الحسنة مقابل السيّئة، إن تعمل حسنة تُخرج الّسوء من نفسك!

تيب: »الَينب(ع، الَ(َجع، الَ(َرع، آتی ِبـ« -     إنتِخب الّصحيح يف املرُتادفات َعىَل الرتَّ

1( العني، االلَم، التّقوى، جاء ِبـ         ۲( العني، الفقراء الِحرص، أعطى

۳( اليَنابيع، األلَم، التّقوی، جاء         ۴( املنابع، اليَأس، املعصية، جاء ِبـ

عّي الصحيح للفراغي: »أنتام ....... اإلخ(ان و نحن ....... معهم« :-    

1( عاش تا - أتعامُل           ۲( تَعاَشوا – نَتَعامُل

۳( تَعاَشوا - تَتَعامُل          ۴( تعاشتم – نَتَعامُل

عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت إىل الفار ّية: »الِقرش - ثالثي دقيقة - املقابر - الُصداع - الَفرَس«-    

1( پوست - سی دقیقه - آرامگاه - س درد - اسب        ۲( پوست - دقیقه سی - آرامش - درد - اسب

۳( پوست - سی دقیقه - آرامگاه - درد - اسب سوار            ۴( پوست - سی دقیقه - آرامگاه ها - سدرد - اسب
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عّي الصحيح حسب املعنى : -    

1( الجائز و املسموح ← متضاّد         ۲( الُغصوُن: جزٌء ِمن الثلوج

۳( اإلعصار : نوع ِمن الرياح يعني الرياح الشديدة        ۴( الجّوال : ليس له بطاريّة

 عّین الخطأ حسب املعنى:-    

1( الَحَسنة و السيّئة ← املتضاّد         ۲( األحمر و األسود ← املتضاد

۳( العرّب و العجمّي ← املتضاّد         ۴( الَذكَر واألُنثى ← املتضاّد

كر - إن - احتفاظ« -     عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت إىل الفار ّية : »املاُمشاة - ِذکری الذَّ

1( همراهی کردن - خاطره مرد - همنا - حفظ کردن       ۲( همراه - خاطرات مرد - اگر - حفظ کردن

۳( همراهی کردن - خاطره مرد - اگر - حفظ کردن        ۴( همراه - خاطره مرد - همنا - حفظ کردن

عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت إىل الفار ّية : »الَعميل - الَعدّو - األحمر - ُخمس«-    

1( مزدور - دشمن - قرمز - پنج         ۲( مزدور - دشمنی - سیاه - یک پنجم

۳( مزدور - دشمن - مشکی – پنجمین         ۴( مزدور - دشمن - قرمز - یک پنجم

عیِّن الخطأ يف املرتادف أو املتضاّد: -    

1( قَذَف = رَمی          ۲( سائِل = جاِمد

۳( قَرَُب ≠ بَُعَد          ۴( فاِرغ ≠ َمملوء

عيِّ ما فيه الكلمة الغريبة يف املعنى :-    

1( بطّة - قطّة - ِحرباء - بوَمة         ۲( بَّرّي - مايّئ - محيطّي – بَحرّي

۳( بنات - ُعشب - ُغصن - غابَة         ۴( غّدة - ذنَب - عني – راس

عّي الّصحيح للفراغات: عي الب(مة ....... ولكّنها ......... هذا النقَص ....... را ها! -    

1( ثابتة / یُعّوض / بثبوت          ۲( متحرّكة / یُعّوض / بثبوت

۳( ثابتة / تُعّوض / بتحریک         ۴( متحبكة / تُعّوض / بتحریک

يف أّي عبارة ما جاءت كلمتان متضاّدتان أو مرتادفتان؟-    

١( یا حبیبی ! أغلِق عینک و فكِّر يف شء لطيف!          ۲( اکرُب الُحمق اإلغراُق يِف املَدح و الّذّم.

۳( راينا أنواراً يف السمء، فقلنا ما أجمل هذه االضواء !        ۴( »قُل ال أملُِك لِنفيس نَفعاً َو ال رَضّاً إاّل ما شاَء الله«

عيِّ الكلمة املُنا بة للفراغ َحَسب املَعنی:-    

ّن( 1( ....... طائر جميل ذو األلوان املختلفة يعيُش يف الرّب و البحر. )البّط(      ۲( ....... عضو خلف جسم الَحيَوان يُحركُُه غالباً لِطرد الحشات. )السِّ

۳( ....... طائر أبيض ياكل الحشات و النباتات. )الغراب(        ۴( تستطيع ....... أن تدير عيَنيها يف اتّجاهات مختلفة. )البومة(
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عّي الصحيح حسب املعنى : -    

1( الجائز و املسموح ← متضاّد         ۲( الُغصوُن: جزٌء ِمن الثلوج

۳( اإلعصار : نوع ِمن الرياح يعني الرياح الشديدة        ۴( الجّوال : ليس له بطاريّة

 عّین الخطأ حسب املعنى:-    

1( الَحَسنة و السيّئة ← املتضاّد         ۲( األحمر و األسود ← املتضاد

۳( العرّب و العجمّي ← املتضاّد         ۴( الَذكَر واألُنثى ← املتضاّد

كر - إن - احتفاظ« -     عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت إىل الفار ّية : »املاُمشاة - ِذکری الذَّ

1( همراهی کردن - خاطره مرد - همنا - حفظ کردن       ۲( همراه - خاطرات مرد - اگر - حفظ کردن

۳( همراهی کردن - خاطره مرد - اگر - حفظ کردن        ۴( همراه - خاطره مرد - همنا - حفظ کردن

عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت إىل الفار ّية : »الَعميل - الَعدّو - األحمر - ُخمس«-    

1( مزدور - دشمن - قرمز - پنج         ۲( مزدور - دشمنی - سیاه - یک پنجم

۳( مزدور - دشمن - مشکی – پنجمین         ۴( مزدور - دشمن - قرمز - یک پنجم

عیِّن الخطأ يف املرتادف أو املتضاّد: -    

1( قَذَف = رَمی          ۲( سائِل = جاِمد

۳( قَرَُب ≠ بَُعَد          ۴( فاِرغ ≠ َمملوء

عيِّ ما فيه الكلمة الغريبة يف املعنى :-    

1( بطّة - قطّة - ِحرباء - بوَمة         ۲( بَّرّي - مايّئ - محيطّي – بَحرّي

۳( بنات - ُعشب - ُغصن - غابَة         ۴( غّدة - ذنَب - عني – راس

عّي الّصحيح للفراغات: عي الب(مة ....... ولكّنها ......... هذا النقَص ....... را ها! -    

1( ثابتة / یُعّوض / بثبوت          ۲( متحرّكة / یُعّوض / بثبوت

۳( ثابتة / تُعّوض / بتحریک         ۴( متحبكة / تُعّوض / بتحریک

يف أّي عبارة ما جاءت كلمتان متضاّدتان أو مرتادفتان؟-    

١( یا حبیبی ! أغلِق عینک و فكِّر يف شء لطيف!          ۲( اکرُب الُحمق اإلغراُق يِف املَدح و الّذّم.

۳( راينا أنواراً يف السمء، فقلنا ما أجمل هذه االضواء !        ۴( »قُل ال أملُِك لِنفيس نَفعاً َو ال رَضّاً إاّل ما شاَء الله«

عيِّ الكلمة املُنا بة للفراغ َحَسب املَعنی:-    

ّن( 1( ....... طائر جميل ذو األلوان املختلفة يعيُش يف الرّب و البحر. )البّط(      ۲( ....... عضو خلف جسم الَحيَوان يُحركُُه غالباً لِطرد الحشات. )السِّ

۳( ....... طائر أبيض ياكل الحشات و النباتات. )الغراب(        ۴( تستطيع ....... أن تدير عيَنيها يف اتّجاهات مختلفة. )البومة(
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عّین الخطأ يف ترجَمة ما تحته خّط:-    

1( َعنُي البُومة ثابتة وال تَتََحرُِّک،: جغد          ۲( َولكنَّها تُعوُِّض هذا الَنقَص بتحريِک راِسها،: جربان می کند

۳( فَتَستَطيُع أن تُديَر َرأسها مئتني و سبعنَي درجًة: که بچرخاند       ۴( دوَن أن تَُحرَِّك جسِمها !: که حرکت کند

عّي الصحيح يف الجمع:-    

1( ذنَب ← ذنوب / ضوء ← أضواء         ۲( زيت ← زيوت / ساکن ← سّکان

۳( عشب ≠ أعشاب / جاسوس ≠ ُجُسس        ۴( شعب ← شعوب / حبل ← حبائل

»العقُل الّسليُم يف الجسّم الّسليِم فَق(ِّ ج(ارحك و إاّل تَخرس خسارًة .......!« عّي املنا ب َحَسب املُفردات : -    

۴( تَستَلُِم ُض         ۳( تَبتَِدیُ    1( ال تَسَتِجعُ   ۲( ال تََعوِّ

ُض هذا الّنقَص ِبَتحریِک رأ ها يف كّل ناحيٍة و تَستطيُع .... ) و... رأِ ها دائرة كاملة دوَن أن تُحرَِّک ِجسمها. تَُحريِّ الب(ُمة  ال تَتحرَُّک َعیُن الب(ِمة، َفإنّها و... و لكّنها تَُع(ِّ

....  و... بعلِمها هذا !«

۴( رائعة-      1( ُمتحرِّكة     ۲( َعمياء         ۳( ثابتة   

۴( َدَوراَن-      1( دعاء     ۲( دفَع         ۳( درايَة   

۴( املشاهداُت-      1( املشاهدونَ    ۲( املشاهديَن       ٣( املشاهداِن  

عّي الّصحيح يف املرتادف و املتضاّد: -    

َ اللُه ذالقرننِي يف ُمحاِربَة املشکنَي !  »َخرََّب « 1( َخريَّ

۲( رفََض امللك الهدايا الريالّتي جاء بها الّناس له!  »قَِبَل«

»يأكُل« ۳( يَلَعُق القطِّ جرَحه عّدة مرات حتّى يلتئَم ! 

۴( كيف تستعني البكتيا إلنارة املدِن يا أخي !  »إغالق«

    -: عّي الصحيح عن ترجمة الكلامت الّتي أُشري إليها ِبخطٍّ

1( كانَِت الطالبُة تُِحبُّ أن تَقرأ قّصٌة رائعٌة عن الحيوانات: می خواند - زیبایی

۲( تَستطيُع البومُة أن تُديَر رأَسها دائرٌة كاملٌة دوَن أن تُحرَِّک جسمها: جغد - در مقابل

۳( )إذ قال أِلبيِه و قَومه ما هذه التمثيل(: آن چه که - مجسمه ها

۴( بالتّاكيد إّن الوقاية خرٌي من الِعالج: البته - پیشگیری

عّي ما ليس فيه املضاد:-    

1( إّن املاء سائل و بعد انجمده سيكون جامداً!          ۲( ال نحّب الحرب ألّن يف الّسلم راحة و سالمة!

۳( قلت: أعطني كتابک رجاء! قال: من فضلك ال تكتب فيه شيئاً !       ۴( إضاعة الفرصة غّصة و االِستفادة الكاملة منها فرحة!

میِّر الخطأ يف املتضاّد:-    

1( ريف ≠ مدينة          ۲( سائل ≠ جاِمد

۳( ِسلم ≠ َحرب          ۴( ِمن فضلَك ≠ رجاًء

املتضاد

املتضاد

املتادف

املتادف
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میِّز الصحيح يف املرتادف:-    

1( ظاَلم = ضياء           ۲( فَِرح = حزين

۳( قََدَف= رَمی          ۴( فاِرغ = َمملوء

عّي املتضاّد لِهذِه الكلامِت: »اِبَتَعَد«، »تََحرََّک«، »َ يِّئات«-    

1( اِقََتََب - تَوقََّف - َحَسنات         ۲( جاء - سَکَن - َصَدقات

۳( اِقَتََب - تََوقََّف - إساَءة          ۴( َوَصَل - َوقََف - َسیِّی

عّین الخطأ يف املرتادف و املتضاد:-    

1( سائِل ≠ جاِمد           ۲( قَرَُب ≠ بَُعَد

۳( ِمن فَضلِک = عفواً          ۴( اِستَطاَع = قَدر

عيِّ الكلمة املُنا بة لِلفراغ حَسب املَعنی:-    

1( املتادف لكلمة »رَقََد«: ....... )ناَم(          ۲( ....... طائٌر يَسُکُن يف األماكِِن املتوكة و يَناُم يف اللَّيِل. )البوم(

نُب( ۳( ....... هَو أطوُل حيوان يِف العامل. )الحرباء(        ۴( ....... عضٌو يف جسم الَحيوان يُحرِّکه غالباً لِطرد الَحشات. )الذَّ

عيِّ الّصحيح لتحميل الفراغ يف كّل عبارة:-    

1( أولئک جمعة من الّناس ....... يف بالد واحدة.. يعيشان           ۲( ....... خصلتان يف مؤمن: البخل و الكذب .: تجتمع

۳( لسان القّط ....... بغدِد تفِرُز سائالً مطهِّراً .: مملوء      ۴( إنَّه أحد ....... امللوک الساسانیّني قبل اإلسالم .: قص

أيُّ ج(اِب ما جاَء فيه املُتضاّد؟-    

1( نوٌم َعل علِم خرٌي من صالة َعل َجهٍل!        ۲( ُحسُن األدِب يَسُت قُبَح النََّسِب! 

۳( َدَخلُت ُغرفًَة جنَب ُحجرَِة مديِر الُفنُدِق !        ۴( البَطُّة طرٌَي يَعيُش يف الرَبّ و يف البَحِر أيضاً !

عيِّ الّصحيح للفراغِ : »مَع األ ِف ال يَعلم كَثريٌ ِمن الّناس كيفّية ....... ِمن أمراِض كثرية اإلنتشاِر !«-    

۴( الُجرِح 1( الوقاِية    ۲( االِنارِة        ۳( االِمتالِک   

عیِّن الخطأ للفراغ ماّم بَي الق( ِي:-    

1( ... ِجسم البطّة باملاء أبداً. )ال يتأثَُّر(          ۲( ... ِخزاناٌت طبيعيٌَّة بالُقرِب ِمن َذنَبها تَحتَوي زيتاً خاّصاً. )للبَطَّة(

(         ۴( تَستَطيُع ... أن تُديَر َعیَنیها يف اتجاهاِت مختلفِة . )الحرباء( ۳( ال تَتََحرَُّک عنُي ... فإنَّها ثابتٌة. )الِقطِّ

حيَح يف املرتادِف و املتضادَّ لهاتي الكلمتي عىل الرتتيب: »نباتات،  لِم« -     عيِّ الصَّ

1( أذناب، َحرب           ۲( احياء، ُهدوء

ة          ۴( اعشاب، َحرب ۳( أعشاب، ِصحَّ

عّین الخطأ يف املُرادف أو املُضاّد:-    

۴( رجاًء = ِمن فَضلَِك 1( احسان = إساءة   ۲( يَنبوع = َعني       ۳( بََعث = أرسَل  



واژگان

141

میِّز الصحيح يف املرتادف:-    

1( ظاَلم = ضياء           ۲( فَِرح = حزين

۳( قََدَف= رَمی          ۴( فاِرغ = َمملوء

عّي املتضاّد لِهذِه الكلامِت: »اِبَتَعَد«، »تََحرََّک«، »َ يِّئات«-    

1( اِقََتََب - تَوقََّف - َحَسنات         ۲( جاء - سَکَن - َصَدقات

۳( اِقَتََب - تََوقََّف - إساَءة          ۴( َوَصَل - َوقََف - َسیِّی

عّین الخطأ يف املرتادف و املتضاد:-    

1( سائِل ≠ جاِمد           ۲( قَرَُب ≠ بَُعَد

۳( ِمن فَضلِک = عفواً          ۴( اِستَطاَع = قَدر

عيِّ الكلمة املُنا بة لِلفراغ حَسب املَعنی:-    

1( املتادف لكلمة »رَقََد«: ....... )ناَم(          ۲( ....... طائٌر يَسُکُن يف األماكِِن املتوكة و يَناُم يف اللَّيِل. )البوم(

نُب( ۳( ....... هَو أطوُل حيوان يِف العامل. )الحرباء(        ۴( ....... عضٌو يف جسم الَحيوان يُحرِّکه غالباً لِطرد الَحشات. )الذَّ

عيِّ الّصحيح لتحميل الفراغ يف كّل عبارة:-    

1( أولئک جمعة من الّناس ....... يف بالد واحدة.. يعيشان           ۲( ....... خصلتان يف مؤمن: البخل و الكذب .: تجتمع

۳( لسان القّط ....... بغدِد تفِرُز سائالً مطهِّراً .: مملوء      ۴( إنَّه أحد ....... امللوک الساسانیّني قبل اإلسالم .: قص

أيُّ ج(اِب ما جاَء فيه املُتضاّد؟-    

1( نوٌم َعل علِم خرٌي من صالة َعل َجهٍل!        ۲( ُحسُن األدِب يَسُت قُبَح النََّسِب! 

۳( َدَخلُت ُغرفًَة جنَب ُحجرَِة مديِر الُفنُدِق !        ۴( البَطُّة طرٌَي يَعيُش يف الرَبّ و يف البَحِر أيضاً !

عيِّ الّصحيح للفراغِ : »مَع األ ِف ال يَعلم كَثريٌ ِمن الّناس كيفّية ....... ِمن أمراِض كثرية اإلنتشاِر !«-    

۴( الُجرِح 1( الوقاِية    ۲( االِنارِة        ۳( االِمتالِک   

عیِّن الخطأ للفراغ ماّم بَي الق( ِي:-    

1( ... ِجسم البطّة باملاء أبداً. )ال يتأثَُّر(          ۲( ... ِخزاناٌت طبيعيٌَّة بالُقرِب ِمن َذنَبها تَحتَوي زيتاً خاّصاً. )للبَطَّة(

(         ۴( تَستَطيُع ... أن تُديَر َعیَنیها يف اتجاهاِت مختلفِة . )الحرباء( ۳( ال تَتََحرَُّک عنُي ... فإنَّها ثابتٌة. )الِقطِّ

حيَح يف املرتادِف و املتضادَّ لهاتي الكلمتي عىل الرتتيب: »نباتات،  لِم« -     عيِّ الصَّ

1( أذناب، َحرب           ۲( احياء، ُهدوء

ة          ۴( اعشاب، َحرب ۳( أعشاب، ِصحَّ

عّین الخطأ يف املُرادف أو املُضاّد:-    

۴( رجاًء = ِمن فَضلَِك 1( احسان = إساءة   ۲( يَنبوع = َعني       ۳( بََعث = أرسَل  
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عّي الخطأ عن املرتادف و املتضاّد:-    

۴( َعزََم = قََصَد ۲( أذناب = سِيئات        ۳( ظاَلم ≠ ُضوء   1( ُعطلَة ≠ َدوام   

راً لِلُجرحِ!« -     عّي الرّتجَمة الّصحيَحة لِلكلامِت املَُعيَِّنة : »یسالَُک الّسائُل  ائالً ُمطَهِّ

1( می پرسد - پرسش گر - پرسشی         ۲( سؤال می کند - مایع - پرسش گری

۳( درخواست می کند - نیازمند - مایعی        ۴( می خواهد - پرسش گر - سؤالی

عّي الكلمة الغريبة:-    

۴( رأٌس ١( َذنُب    ۲( َذنَُب         ۳( جناٌح   

عّي الصحيح يف ترجمة ما تحته خّط: »ينبعث ض(ُؤها من عي(ن القّط و تح(ِّل ظالم الليل إىل نهار ميضء .«-    

1( می فرستد - چشم ها - تبدیل می شود        ۲( فرستاده می شود - چشم ها - تبدیل می کند

۳( می فرستد - چشم - تبدیل می شود        ۴( فرستاده می شود - چشم - تبدیل می کند

عّي الصحيح يف تكميل الرتجمة: »بعد أن وجدُت قرش التُفاح ركبُت عىل الحافلة و شاهدُت الفّضة يف أيدي صدیقی«= »پس از این که .......  یب را یافتم  (ار -    

بر ....... شدم و در د تان دو تم ....... را دیدم.«

1( پوست - اتوبوس - طال          ۲( روغن - اتوبوس - نقره

۳( روغن - هواپیم - طال          ۴( پوست - اتوبوس - نقره

 عّي الصحيح:-    

۴( سائل = جامد ۲( إستطاَع = قَِدَر        ۳( ِسلم = َحرب   1( فَِرح = َحزين   

عّي الصحيح يف تكميل الرتجمة إىل الفار ّية: »أوالُد هاشم عاّمٌل يف مصنع إنتاج الحليب الطّازج« = »فرزندان هاشم....... در ....... ت(لید ....... هستند.«-    

1( کارگر - کارگاه - شیر تازه         ۲( کارگرهایی - کارگاه - شیر تازه

۳( کارگرهایی - کارگاه های - شیر تازه         ۴( کارگرهایی - کارگاه - شیر پاک

عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت إىل الفار ّية : »أذناب - ظاَلم البحر - الزيت - الُغراب«-    

1( دمها - تاریکی های دریا - روغن - کالغ        ۲( دم ها - تاریکی دریا - چربی - کالغ ها

۳( دمها - تاریکی دریا - روغن - کالغ         ۴( دمها - تاریکی دریا - روغن - کالغ ها

عّي الصحيح يف تعريف ا امء الحي(انات: »گربه - ماهی - ُجغد - اردک - آفتاب پر ت« -    

1( القّط - السمكة - البوم - البَّط - الحرباء        ۲( القّط - السمك - البّط - البوم – الحرباء

۳( القّط - السمكة - البوم - البَّط - الحرب        ۴( البَّط - السمك - البوم - القّط - الحرباء

عّي الّصحيح للفراغ عىل الرّتتيب: »اِغتِنم(ا الفرصة ألنّهم يَهُجم(َن َعلَينا ِمن هذا املَضيق، َفَينَهب(َن أم(الَنا!« -    

1( غنیمت شمرید - باتالق - به تاراج می روند        ۲( غنیمت شمردند - تنگنا - به غارت می برند

۳( غنیمت شمرید - تنگه - به تاراج می برند        ۴( غنیمت شمردند - تنگه - از بین می برند
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عّي ما فيه الكلامت املتضادة فقط:-    

َ( / َخِضة )نَِضة(         ۲( َملَک )َحَکم( / تَعیُش )َتوُت(  1( صیََّر )غريَّ

( / قاَم )َجلَس(         ۴( يَنتِفُع )يتّضر( / شکرت )كفرت( ۳( أغلَق )سدَّ

عّي الصحيح للفراغ : »كان األقرباء ....... بالّناجحي يف املسابقات .« -    

۴( یُخاطبوَن بونَ         ۳( يَهُدوَن    ۲( يُرحِّ 1( يَستقبلونَ    

ما ه( غري املنا ب للفراغات؟-    

1( أَمرَُهم ذوالقرننَِي بأن ....... الحديد و الّنحاس! )يأتوا(        ۲( ....... رأُس البومة يف كّل جِبة ! )يَتحرُِّك(

ِة ساعتنِي ! )غيمًة( ۳( ....... اُّمي ليلة أمس قَبل النَّوم! )قَبَّلُت(        ۴( ياُلِحُظ الّناس ......... َسوداِء و َمطَراً شديداً ملدَّ

عّي الخطأ يف ترجمة الكلامت الّتي تحتها خّط :-    

1( یُعرَُف املُجرموَن بسيمهم! )شناخته می شوند(        ۲( رَفََعنی َشیٌء بغتًة إىل األعل! )ناگهان(

غار! )تاکید می کنند(       ۴( إستََقرَِّت األوضاُع لذي القرننِي! )استقرار یافت( ۳( العلمء كانوا يُؤكِّدوَن باحتام الصِّ

»الرجُل ....... ه( الّذي ال يعبد إاّل الله إلهاً« عي الصحيح إلكامل الفراغ : -    

د  ۴( املَُوحِّ 1( الّصالح    ۲( املّلِک        ۳( املُطيع   

»ُصِنَع هذا الكُريّس ِمن .......« عّي الصحيح للفراغ : -    

۴( املَضيق ۲( الُخبز        ۳( الَحديد    1( الشاي   

عّي الصحيح يف ترجمة هذه املفردات إىل الفار ية : »الفائز - َرَفَض - نَحَ( - تََخلَّص(ا« -    

1( پیروز - نپذیرفت - به سوي - رهایی یافتند        ۲( برنده – پذیرفت - میل کردن به - رها شدند

۳( پیروز - قبول نکرد - به سوي - راه یافتند        ۴( برنده – قبول نکرد - سمت و سو - رهایی یافتند

عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت املُعيَّنة : »هم يَسكن(َن ُقرَب َمضيق بَي َجَبلِي ُمرتَفَعِي«-    

1( نزدیک - تنگه ای - دو کوه         ۲( کنار - تنگه ای - دورود

۳( کنار - جلگه ای - دو کوه         ۴( نزدیک - جلگه ای - کوهها

َب - يَنَهُب - الُقّ(ة - َملِک« -     عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت إىل الفار ّية : »َرحَّ

1( تربیک گویان - غارت می کند - توانایی - شاه        ۲( تربیک گفت - دزدید - استعداد - پادشاه

۳( تربیک گفت - غارت می کند - توانایی - ملکه        ۴( تربیک گفت - غارت می کند - نیرو - پادشاه

ما ه( الخطاء يف ترجمة اللغات؟-    

۴( َجرادة: ملخ 1( ُجلب: پوست   ۲( ُشعريَة: ُجو       ۳( اُعطيُت: عطا کردم  
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عّي ما فيه الكلامت املتضادة فقط:-    

َ( / َخِضة )نَِضة(         ۲( َملَک )َحَکم( / تَعیُش )َتوُت(  1( صیََّر )غريَّ

( / قاَم )َجلَس(         ۴( يَنتِفُع )يتّضر( / شکرت )كفرت( ۳( أغلَق )سدَّ

عّي الصحيح للفراغ : »كان األقرباء ....... بالّناجحي يف املسابقات .« -    

۴( یُخاطبوَن بونَ         ۳( يَهُدوَن    ۲( يُرحِّ 1( يَستقبلونَ    

ما ه( غري املنا ب للفراغات؟-    

1( أَمرَُهم ذوالقرننَِي بأن ....... الحديد و الّنحاس! )يأتوا(        ۲( ....... رأُس البومة يف كّل جِبة ! )يَتحرُِّك(

ِة ساعتنِي ! )غيمًة( ۳( ....... اُّمي ليلة أمس قَبل النَّوم! )قَبَّلُت(        ۴( ياُلِحُظ الّناس ......... َسوداِء و َمطَراً شديداً ملدَّ

عّي الخطأ يف ترجمة الكلامت الّتي تحتها خّط :-    

1( یُعرَُف املُجرموَن بسيمهم! )شناخته می شوند(        ۲( رَفََعنی َشیٌء بغتًة إىل األعل! )ناگهان(

غار! )تاکید می کنند(       ۴( إستََقرَِّت األوضاُع لذي القرننِي! )استقرار یافت( ۳( العلمء كانوا يُؤكِّدوَن باحتام الصِّ

»الرجُل ....... ه( الّذي ال يعبد إاّل الله إلهاً« عي الصحيح إلكامل الفراغ : -    

د  ۴( املَُوحِّ 1( الّصالح    ۲( املّلِک        ۳( املُطيع   

»ُصِنَع هذا الكُريّس ِمن .......« عّي الصحيح للفراغ : -    

۴( املَضيق ۲( الُخبز        ۳( الَحديد    1( الشاي   

عّي الصحيح يف ترجمة هذه املفردات إىل الفار ية : »الفائز - َرَفَض - نَحَ( - تََخلَّص(ا« -    

1( پیروز - نپذیرفت - به سوي - رهایی یافتند        ۲( برنده – پذیرفت - میل کردن به - رها شدند

۳( پیروز - قبول نکرد - به سوي - راه یافتند        ۴( برنده – قبول نکرد - سمت و سو - رهایی یافتند

عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت املُعيَّنة : »هم يَسكن(َن ُقرَب َمضيق بَي َجَبلِي ُمرتَفَعِي«-    

1( نزدیک - تنگه ای - دو کوه         ۲( کنار - تنگه ای - دورود

۳( کنار - جلگه ای - دو کوه         ۴( نزدیک - جلگه ای - کوهها

َب - يَنَهُب - الُقّ(ة - َملِک« -     عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت إىل الفار ّية : »َرحَّ

1( تربیک گویان - غارت می کند - توانایی - شاه        ۲( تربیک گفت - دزدید - استعداد - پادشاه

۳( تربیک گفت - غارت می کند - توانایی - ملکه        ۴( تربیک گفت - غارت می کند - نیرو - پادشاه

ما ه( الخطاء يف ترجمة اللغات؟-    

۴( َجرادة: ملخ 1( ُجلب: پوست   ۲( ُشعريَة: ُجو       ۳( اُعطيُت: عطا کردم  
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عّي الخطأ يف ترجمة الكلامت الّتي تحتها خّط: -    

لِم : ایفا می کنند 1( َوزنُُه یَبلُُغ ِضعَفی وزِن اإلنساِن: تقریباً دو برابر        ۲( تَُؤدِّى الدالفني َدوراً ُمّهّمً يف الَحرِب و السِّ

يانَة: تعمیرات         ۴( اجَعلني ِمن َورَثَة َجنَِّة النَّعيِم: میراث ۳( يَأيت املُشُِف َمَع ُمهنِدِس الصِّ

منت زیر را با ا تفاده از    ؤال بعدی کامل کنید.

إّن الدلفي حي(ان ذيّك بعض اعامله تثري اهتاممنا. فهل تعلم أنّه .... ) و... دوراً مهاّمً يف الحرب والسلم أو يبيك کاألطفال و يضحک كاإلنسان و .... ) و... و أيضاً لَُه 

أنٌف .... ) و.... فإذا وقع نظره عىل عدّوه يجتّمع فريق من الدالفي ح(له و ترضبه بها و تقتله.

۴( يُعّوض-      1( يُوّدي      ۲( یُمسک         ۳( يُحّول  

۴( يُغني-      1( يَقفز     ۲( يُغّني          ۳( يُنقذ  

۴( رائعة-      1( حاّدة     ۲( ليّنة          ۳( مشاغبة  

منت زیر را با ا تفاده از    ؤال بعدی کامل کنید.

ة ....) و... الّدلفِي طفلَه إىل أربع  ن(ات و يُنّتُج جسُم األّم حليباً لطفلها يَحت(ي عىل نسِبة عاليِة من الّده(ِن )چربیو قد تَقرُُب ....) و... خمسي باملائة!  اتصل ُمدُّ

متتلك الّدالفُي حاّ ة بص ق(يّة و لها عينان يف كّل جانِب من رؤو ها حيث تتحرّک كّل عي بطريقة مستقلّة عن غريها و إذا وقع نظرها عىل  مك القرِش ....) و... 

نفسها إليه و ترضبها بأن(فها الحاّدة حتى يُقتل!«

۴( زراعة-     1( زیارة      ۲( إرضاة          ۳( إرضاع  

۴( ِمن-     1( لِـ     ۲( يف          ۳( علی   

ُع-     ۴( تَتَجمَّ 1( تَرىَض     ۲( تَصُفُر          ۳( توِصُل  

عّي العبارة التي تشتمل عىل كلمتي متضادتي :-    

1( رَفَعنى ىٌش بغتًة إىل األعل بقِوة ثم أخذين إىل الشاطئ !       ۲( إنَّ اللَه أَمَرين مبداراة الّناِس كَم أمرين باقاِمة الفرائِض !

۳( لُِكلِّ ذنِب تَوبٌة األ سوِء الُخلِق !          ۴( ال أملُِك لَِنفسی نَفعاً وال رَضّاً إال ماشاَء اللُه !

عّي ما ليس فيه املرتادف و ال املتضاّد:-    

1( لون ذنَب الطّاووس جميٌل جّداً، و ال ذنب للغراب بسبب لونه األسود؟       ۲( اِعلم أّن الّدالفني صغارها و بارها تضحک و تبكی كاإلنسان ؟

۳( عداوة أعدائنا الُعقالء أحسن من صداقة أصدقائنا الُجّهال !        ۴( ادب املرء و لو كان قليالً خرٌي من ذَهبه و لو كان كثرياً! 

عّي الكلمة الغريبة:-    

۴( َهَدی 1( أرَشَد    ۲( َعرََّف        ۳( َدلَّ   

عيِّ العبارة الّتي فيها إ امِن متضاّداِن :-    

1( كيَف تفرُح أو تحزُن برجاِء يف هِذِه الّدنيا!        ۲( خسائر الحرب أكرب مّم تتصّور فبَقيت ُمعاهدة الّسلِم !

۳( َمن آَمَن بالل و اليوم اآلخر فله أجٌر عظيٌم !        ۴( إذا دعوَت الّناَس إىل التّفرقة فإنّک عميل العدّو!
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انتخب الرتجمة الصحيحة للعبارات املُعّينة: »هذا الطّالب يلعب دوره - أنصُحك بقراءة القرآن«-    

1( نقش خود را ایفا می کند - به تو دستور می دهم.       ۲( نقش خود را به بازی می گیرد - تو را نصیحت می کنم 

۳( نوبتش را رعایت می کند - نصيحتم به تو این است.       ۴( نقش خود را ایفا می کند - تو را نصیحت می کنم.

عّي الرتجمة الصحيحة عىل الرتتیب: »َم( (عة - الِبحار - َ مع - َعدّو«-    

1( دانشنامه - دریاها - شنوایی - دشمن        ۲( دانشنامه - دریاها - شنید - دشمن

۳( وسیع - دریاها - شنوایی - دشمن         ۴( وسیع - دریاها - بشنو - دشمن

عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت إىل الفار ّية : »العجيب - الشاطيء - معاً - ذاكرة« -    

1( شگفت - ساحل - با - خاطره         ۲( شگفت - ساحل - با هم - حافظه

۳( عجيب - دریا - با - حافظه          ۴( عجيب - ساحل - با هم - خاطره

عّي عبارة ماجاءت فيها كلمتان متضاّدتان : -    

1( أحبّتي هجرونی كم تشاء ُعداتی!         ۲( يف بعدها عذاٌب يف قربها الّسالمة !

۳( و إن هجرت سواء عشیّتی و غداتی!          ۴( وصفت كّل مليح كم تحّب و ترىض !

عّي الخطأ يف تكميل الفراغات:-    

1( لصدیقی ...... قويّة تحفظ معلومات كثرية بسهولة ! )ِذکری(       ۲( .......... طرقاً مختلفة لحّل مشكلتي و لكن كانت بدون فائدة! )جّربُت(

٣( امللّمعات اشعار جميلة ذات أبيات .......... بالعربيّة و الفارسيّة ! )ممزوجة(             ۴( كّل من يتحّمل الصعوبات الدنيويّة .......... الطعم الُحلّو للسعادة يف اآلخرة ! )يذوق(

ح «-     عيِّ الصحيح يف ترجمة املفردات حسب الق(اعد: »ُمساِعدة - خاِدم - صّبار - مست(ر - ُمفرِّ

١( یاری دهنده - خدمت کننده - بسیار بردبار - پنهان شده - شاد کننده

۲( یاری دادن - خادم - بردبار - پنهان شده - شادمان

۳( یاری شونده - مورد خدمت قرار گرفته - بسیار صبور - پنهان کننده - شادی

۴( یاری دهنده - خادمان - بردباری - پنهان شده - شادی بخش

عيِّ غري الصحيح عن املرتادف او املتضاّد:-    

لم ≠ الَحرب   ۲( قَرَُب = َدنا        ۳( الَغداة ≠ الَعشيّة     ۴( الُحّب ≠ الُوّد 1( السِّ

عّین الخطأ يف املرتادف أو املتضاّد: -    

۴( َحياة ≠ َموت ۲( َعاّلم ≠ َجهول        ۳( بََحَث عن ≠ فتََّش   1( أَِحبَّة ≠ ُعداة   

عیِّن الخطأ لتکميل الفراغات:-    

1( القمر کو کب ....... حول األرض و ........ من الشمس !: یَدوُر - ضياء

۲( لسان القّط مملوء بغدد ....... سائالً مطّهراً لـ ....... جروحه !: تَلَعُق – اِلِتئام

۳( إن شكوت من بعد الحبيب إىل الطري .......... يف ....... ها!: نُحَن - وُکَنات

۴( هذه ....... تحتوي عل معلومات ....... عن حياة الديناصورات !: املوسوعة - رائعة
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انتخب الرتجمة الصحيحة للعبارات املُعّينة: »هذا الطّالب يلعب دوره - أنصُحك بقراءة القرآن«-    

1( نقش خود را ایفا می کند - به تو دستور می دهم.       ۲( نقش خود را به بازی می گیرد - تو را نصیحت می کنم 

۳( نوبتش را رعایت می کند - نصيحتم به تو این است.       ۴( نقش خود را ایفا می کند - تو را نصیحت می کنم.

عّي الرتجمة الصحيحة عىل الرتتیب: »َم( (عة - الِبحار - َ مع - َعدّو«-    

1( دانشنامه - دریاها - شنوایی - دشمن        ۲( دانشنامه - دریاها - شنید - دشمن

۳( وسیع - دریاها - شنوایی - دشمن         ۴( وسیع - دریاها - بشنو - دشمن

عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت إىل الفار ّية : »العجيب - الشاطيء - معاً - ذاكرة« -    

1( شگفت - ساحل - با - خاطره         ۲( شگفت - ساحل - با هم - حافظه

۳( عجيب - دریا - با - حافظه          ۴( عجيب - ساحل - با هم - خاطره

عّي عبارة ماجاءت فيها كلمتان متضاّدتان : -    

1( أحبّتي هجرونی كم تشاء ُعداتی!         ۲( يف بعدها عذاٌب يف قربها الّسالمة !

۳( و إن هجرت سواء عشیّتی و غداتی!          ۴( وصفت كّل مليح كم تحّب و ترىض !

عّي الخطأ يف تكميل الفراغات:-    

1( لصدیقی ...... قويّة تحفظ معلومات كثرية بسهولة ! )ِذکری(       ۲( .......... طرقاً مختلفة لحّل مشكلتي و لكن كانت بدون فائدة! )جّربُت(

٣( امللّمعات اشعار جميلة ذات أبيات .......... بالعربيّة و الفارسيّة ! )ممزوجة(             ۴( كّل من يتحّمل الصعوبات الدنيويّة .......... الطعم الُحلّو للسعادة يف اآلخرة ! )يذوق(

ح «-     عيِّ الصحيح يف ترجمة املفردات حسب الق(اعد: »ُمساِعدة - خاِدم - صّبار - مست(ر - ُمفرِّ

١( یاری دهنده - خدمت کننده - بسیار بردبار - پنهان شده - شاد کننده

۲( یاری دادن - خادم - بردبار - پنهان شده - شادمان

۳( یاری شونده - مورد خدمت قرار گرفته - بسیار صبور - پنهان کننده - شادی

۴( یاری دهنده - خادمان - بردباری - پنهان شده - شادی بخش

عيِّ غري الصحيح عن املرتادف او املتضاّد:-    

لم ≠ الَحرب   ۲( قَرَُب = َدنا        ۳( الَغداة ≠ الَعشيّة     ۴( الُحّب ≠ الُوّد 1( السِّ

عّین الخطأ يف املرتادف أو املتضاّد: -    

۴( َحياة ≠ َموت ۲( َعاّلم ≠ َجهول        ۳( بََحَث عن ≠ فتََّش   1( أَِحبَّة ≠ ُعداة   

عیِّن الخطأ لتکميل الفراغات:-    

1( القمر کو کب ....... حول األرض و ........ من الشمس !: یَدوُر - ضياء

۲( لسان القّط مملوء بغدد ....... سائالً مطّهراً لـ ....... جروحه !: تَلَعُق – اِلِتئام

۳( إن شكوت من بعد الحبيب إىل الطري .......... يف ....... ها!: نُحَن - وُکَنات

۴( هذه ....... تحتوي عل معلومات ....... عن حياة الديناصورات !: املوسوعة - رائعة
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عیِّن الخطأ عن ترجمة الكلامت املعينة:-    

1( إيّن رأيُت َدهراً من َهجرک القيامة. ← دوری         ۲( فَكم ُتّرُر َعييش َو أنَت حاِمُل َشهِد. ← تلخ می کنی

۳( أعطيُت لِهؤالء الرّكب كأساً ِمن املاء أِلنَّهم هاّما ِبشّدِة. ← تشنه شدند      ۴( َوَجدَت رائَحة الودٍّ إن َشَممَت رُفايت. ← بوی مرا 

عّي ما فيه املتضاّد و املرتادف معاً:-    

1( نُحاول أن نفّرح التلميذ الحزين ألنّه صديقنا!          ۲( كّل الّضيوف حارضون يف الغرفة ألّن الطّعام جاهز؟

۳( بَنى الغراب و کره فوق الّشجرة ألنّه يحّب أن يصنعه عل املكان األعل !      ۴( إّن إلهنا يرحمنا و هو ربّنا الّذي خريه إلينا نازل و لكّن شّنا إليه صاعد؟

عیِّن ج(اباً ما جاء فيه املرتادف أو املتضاد:-    

1( ذهب الفاّلحون إىل املزرعة غداًة َو رَجعوا عشيًّة.        ۲( إن شاء اللُه أفعُل الَحَسنات و َمن أراد مساعدًة اُساعده .

۳( هذه الوُكنات مملوءة من األغصان الصغرية و تنام الطيوُر فيها.       ۴( َحلّت الطائرة يف إحدى الَفلّواِت و كانت طائرات الُعداة يف الصحاري االُخرى.

عیِّن الخطأ يف املرتادف أو املُتضاَد للكَلمتِي:-    

لم ≠ الَحرب 1( ظاَلم = ظُلَمة / َغداة ≠ أصدقاء         ۲( آتِی = قاِدم / السِّ

َم / إغالق ≠ فَتح ۳( إختاَر = إنتَخَب / بني ≠ خرََّب         ۴( َعزَم = َصمَّ

عّي الكلمة الغريبة يف املعنى: -    

۴( اِستَنَصَ ۲( استَعاَن         ۳( استَغاَث    1( استَطاَع    

عّي الّصحيح عن مفرد الكلامت التالّية: -    

۴( َمحاِمد ← حاِمد ۲( ُدموع ← َدمع       ۳( فَلَوات ← اِتالف   1( أدعية ← َدعوة  

عّي الصحيح: -    

1( َمن َجرَّب املُجرَّب َحلَّت به الّندامة ← شکست خورده       ۲( َوجدُت رائحة الُوّد إن َشَممَت رُفاتی ← خاک قربم

۳( َو إن شكوُت إىل الطرّي نُحَن يف الوّکَنات ← شاد می شویم       ۴( أراَد قنرب أن يسبَّ الّذي كان َسبَّة . ← نصیحت کند

عّي الصحيح:-    

۴( بََحَث ← فَتََّش ۲( شاء = أراَد       ۳ قُرب = بُعد   1( أِحبَّة = ُعداة   

ُر عييش و ليَس يف حيايت ُحلٌ(«: »ت( ....... و در زندگی من ....... نیست .«-     عّي الصحيح للفراغي حسب معنى الكلامت: »مُتَرِّ

1( زندگیم را تلخ می کنی - لذتی         ۲( زندگیم را تلخ کردی - راحتی

۳( زندگیم را تلخ می کنی - شیرینی         ۴( باعث تلخی زندگیم می شوی - شیرینی

عّي ترجمة الكلامت الّتالية إىل الفار ّية: »اللسان - الطّري - شاَء - َشَمَم - َجرََّب« -    

1( زبان - پرواز - خواست - حس کرد - تجربه دارد        ۲( دهان - پرواز - خواسته - بویید - تجربه دارد

۳( زبان - پرواز - خواست - بویید - امتحان کرد        ۴( دهان - پرواز - خواسته - بویید - امتحان کرد
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پایۀ دهم

پاسخنامه تشریحی
واژگان

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای فارسی لغات عربی صورت سوال فقط درگزینه 1 صحیح آمده است.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: سه کلمۀ داده شده اسم روزهای هفته هستند، در حالی که  »الرّابعة« از اعداد ترتیبی و به معنای »چهارم، چهارمین« است. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کلمۀ »یَسار« به معنای »چپ« با کلمۀ »یَمین« به معنای »راست« متادف نیستند بلکه متضادند. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »مرواریدها از سنگ های گران قیمت هستند!« بنابراین »رَخیصة« ارزان قیمت« نامناسب است.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: َنَت: رشد کرد. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »ضیاء: نور« با »حرارة: گرما« متادف نیست. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ماه ستاره ای است که دور زمین می چرخد و نورش از خورشید است. )»یَدور«: می چرخد.(و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: رَقَد )خوابید( = ناَم )خوابید( ← درست و   (ال

ممنوع ≠ مسموح )مجاز( )با هم متضادند(. ← در صورت سوال به عنوان متادف، نادرست آمده است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »به ابر  نگاه کن، پس چه کسی از آن یارانش را نازل کرد؟!« الغیم«: ابر / »أنزََل«:  نازل کردو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: پاره ای آتش: اخگر )پاره ای آتش( ← متادف هستند. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه کلمت متضاد نیامده ولی در گزینه های دیگر کلمت »اللّیل و الّنهار«- »مغلقان و مفتوح« - »بدأُت و انتهیُت« با هم تضاد دارند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه »مغلقان، مفتوح« و  أصلیان، فرعیّاَ« متضادند، اما در بقیۀ گزینه ها متضاد وجود ندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه )الطلوع، الغروب- بعد، قبل( متضاد هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه »القلة، الکرثة« متضاد هستند، اما در بقیۀ گزینه ها متضاد وجود ندارد. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: رحمت او »ریزان و جاری – اندیشمند – گستده – پراکنده و پخش شده«، در بین این چهار لغت »مفتکرة« نامناسب است. و    (ال

دارای حکمت »کامل- کامل – بزرگ – نورانی و روشنی بخش« است که همگی درست هستند. 
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گزینه   پا خ صحیح ا ت.و   (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: »مادر اتاق را خالی یافت درحالی که درش باز بود و کسی درآن نبود!« دراین عبارت کلمت متادف وجود ندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: جز این گزینه کلمت »مجّد و مجتهد- رقد و نامت- نور و ضیاء« در دیگر گزینه ها متادفند. و    (ال

درگزینه پاسخ »رخیصة: ارزان« و »غالیة: گران« با یکدیگر متضاد هستند. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: فقط در این گزینه دو کلمۀ »مسموح و منع« با یکدیگر تضاد دارند. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: خواسته ایم )صحیح: می خواهیم(و    (ال

نکته: ترجمه ی »لسان صدق« به صورت »یاد نیکو« و یا زبان راستی« به هر دو صورت صحیح است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: دراین گزینه کلمت »مجتهد و مجّد« متادفند. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: جز این گزینه »بیع و شاء- یمین و یسار- منع و مسموح« در دیگر گزینه ها تضاد دارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه عبارت: »نعمت های خداوند همواره بر بندگان ریزان است و این گونه انسان را به نیرویی اندیشمند، مجّهز ساخت!«و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: أغصان و غصون هر دو جمع مکس بوده و مفردشان »ُغصن: شاخه« است. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به منت درس، کلمۀ »ُمنَهِمزة« به معنی »ریزان« صحیح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: شاء متضاد← بیع )بائع: فروشنده(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: خوابیده، بستی شد ≠ خوابید )متادف است نه متضاد( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه ۳ »گران« و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »الدخول و الخروج« متضادند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در عبارت مورد نظر فعل های َزَرَع و َحَصَد با هم تضاد دارند. در گزینه های دیگر هیچ تضادی وجود ندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در گزینه مورد نظر »ضیاء و نور« با هم متادف هستند. در گزینه های دیگر متادف وجود ندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه۴: نوشتو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای کامل عبارت: »از نشانه های مؤمن، صدقه دادن در هنگام کمبود و بردباری هنگام خشم است!«و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تنها در گزینه ۴ دو کلمه به معنای »خوابید« می باشد و متادف هستند و در سایر گزینه ها به ترتیب »أمسک: نگه داشت« و    (ال

با »أخلَص: مخلص شد«
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه متضاد وجود نداردو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کلمت را »بدایة« و »أّول« هم معنی و متادفند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ذاک )اشاره به دور( هذا )اشاره به نزدیک( با یکدیگر متضادند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه متضاد وجود نداردو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: دراین گزینه »حاکم و محکوم علیه« متضاد هستندو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه متضاد عبارتند از: یرتفع ≠ ینزل، النفرح ≠ نفرح،و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: دراین گزینه  »هذه و تلک« متضاد می باشند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: به ترجمه ی عبارت دقت کنید: »مؤمن هنگام مصیبت صرب پیشه می کند و به هنگام ترس، دروغ نی گوید، پس هر که این و    (ال

عالمت ها را نداشته باشد، مؤمن نیست!« 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه راست/ چپ )یمین / یسار( و »کوشا« برای )ُمجُد= مجتهد( صحیح است. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه۳: دانه ها، قرص ها- سنگ های زیباو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:و    (ال

ترجمه عبارت: رنگ موز، زرد و رنگ ابر، سفید است.و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: أصغر: زرد/  أبیض: سفید 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »بیع« )فروخنت( و »شاء« )خریدن( متضاد یک دیگرند؛ نه متادف. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »همه ی این کلمت را با کمک فرهنگ لغتی  مفید در کتابخانهف ترجمه کردم!« و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »الدلیل«: راهنم/ »ُمحافظة«: استانو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به ضمیر »َک« در »أنََّک« کلمۀ بعد از آن باید به صورت مفرد مذکر بیاید و با توجه به کلمۀ »مرافقون« که جمع و    (ال

مذکر است، در جای خالی بعد از آن باید کلمۀ »جمع« آورده شود، لذا گزینۀ ۴ صحیح است. نائم: خوابیده )مفرد( / نیام: خفتگان )جمع(، ترجمه جملة: مالحظه 

کردم که تو خوابی و همراهان نیز خوابند. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »صید: شکار« با »قید: بند« تضاد ندارند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »َنَت«: رشد کرد. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »َنَت«: رشد کرد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »الَغیم« متادف »السحاب: ابر« است. و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: »ُدَرر« جمع مکس »ُدّر: مروارید« است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »ما« در این گزینه برای نفی نیست پس فعل »َعَمَل« باید مثبت ترجمه شود: چیزی که انجام داد. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای عبارت: »و به خورشید بنگر که پارۀ آتش او ...... است.« گزینه ۳: فروزان صحیح است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ابر← مرواریدها. در این گزینه هیچ رابطه معنایی بین دو کلمه وجود ندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الُدَرر ]ُدرها[: از سنگ های زیبای گران قیمت به رنگ سفید است. و    (ال

ُدرها قطعه هایی از آتش نیستند/ ستاره یا بُخار هم نیستند 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای لغات عربی صورت سوال فقط در گزینه1 صحیح آمده است. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای فارسی لغات عربی در صورت سوال فقط در گزینه۳ صحیح آمده است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای فارسی لغات عربی در صورت سوال فقط در گزینه۴ صحیح آمده است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »آمال« جمع مکس »اََمَل« و »األمانّی« جمع مکس »األمنیّة« هر دو به معنی  آرزو می باشد. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه متضاد وجود ندارد اما در بقیۀ گزینه ها )بدایة، نهایة – یصدق، یکذب، ضیاء- ظلمة( متضاد می باشند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تِسَعة: از اعداد اصلی است به معنی )نُه( – تاِسع: از اعداد ترتیبی به معنای )نهم( است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای دقیق فارسی عدد و معدودهای صورت سوال فقط در گزینه ۳ صحیح آمده است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه فارسی کلمِت عربی موجود در سوال فقط در گزینه۴ به صورت صحیح آمده است. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: املضیاف: مهمن نواز/ الَشعب: ملّت / البَنین: پسها، پسان/ نشاطاَ ُحرّاَ: فعالیتی  آزاد / من إحدی: از یکی و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای فارسی کلمت داده شده فقط در گزینه ۲ به صورت صحیح آمده است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »چیزی دارایی او شد و با آن همنطور که می خواهد بر خورد می کند« این تعریف، تعریف واژه ی »اإلمالک« به معنای »دارایی« است. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:.و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: »چیزی دارایی او شد و با آن همنطور که می خواهد برخورد می کند« این تعریف، تعریف واژه ی  »اإلمالک« به معنای »دارایی« است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمۀ عبارت با گزینه1: تأسیسات عمومی، اماکنی هستند که دولت آن را در اختیار دارد  و مردم همگی از آن بهره می برند! و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »پنج شنبه«، »ششمین« روز هفته است، نه »پنجمین« روز.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تفتیش: بازرسی، جست و جو/ من فَضلَک: لطفا، خواهشمندمو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی عبارت: در تعطیلی تابستانی همراه خانواده ام به خانۀ عموی ........... در شهر کرمان مسافرت کردم.و    (ال

معنی گزینه ۳: حکمت

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی عبارت: کسی که علمی را بیاموزد یا نهری را جاری کند یا پاهی را بکند، برای او پاداشش بعد از مرگش جاری می شود.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تسٌع و سبعون طالبة: هفتاد و نُه دانش آموزو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »مضیاف«: مهمن نواز/ »املطار«: فرودگاه/ »جواز الّسفر«: گذرنامه/ »بطاقة«: بلیطو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: فقط در این گزینه »بیت و دار« با یکدیگر متادف هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه متضاد وجود ندارد، )بلکه »سهولة و راحة« متادف اند.(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: أجر: پاداشو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه۲: داناو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه ی ۴: »از نشانه های عاقل، بردباری هنگام عصبانیت است.«و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: جز در این گزینه، کلمت »دنیا و آخرة- القلُة و الکرثة- سوداء و األبیض« در دیگر گزینه ها متضادند. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنی عبارت، در این گزینه »جاء بـ« به معنی »آورد« می باشدو.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه  »القلُة، الکرثة« متضاد هستند، اما در بقیه گزینه ها متضاد وجود ندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی عبارت سوال: از ما هنگام ورود به تئاتر می خواهند: ترجمه ی گزینه ۴: بلیطو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: انفصال≠ اتصال )جدایی ≠ پیوستگی( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای فارسی کلمت موجود در صورت سوال فقط در گزینه پاسخ، صحیح آمده است.و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: »چیزی دارایی او شد و با آن همنطور که می خواهد برخورد می کند« این تعریف، تعریف واژه ی  »اإلمالک« به معنای »دارایی« است.و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه۲: داناو    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه  »القلُة، الکرثة« متضاد هستند، اما در بقیه گزینه ها متضاد وجود ندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی عبارت سوال: از ما هنگام ورود به تئاتر می خواهند: ترجمه ی گزینه ۴: بلیطو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: انفصال≠ اتصال )جدایی ≠ پیوستگی( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای فارسی کلمت موجود در صورت سوال فقط در گزینه پاسخ، صحیح آمده است.و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای فارسی کلمت موجود در صورت سوال فقط در گزینه پاسخ، صحیح آمده است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای فارسی کلمت موجود در صورت سوال فقط در گزینه پاسخ، صحیح آمده است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »ِمن أّی« ← از کدامو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه هر دو به معنای »شد، گردید« = متادفو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: فََرَغ: خالی شد/ إمتأََل: پُر شدو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »املحیط« به معنی »اقیانوس« مناسب جای خالی است.و     (ال

ترجمه عبارت: اقیانوس از دریا بسیار بزرگت است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: زرد آلو میوه ای است که مردم آن را خشک نیز می خورند: املِشِمش = زردآلو و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »أصبَح: شد« با »صار: شد« متضاد نیست، بلکه با هم متادف اند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنی )باال رفنت از کوه سخت است لکن پایین آمدن از آن چنین نیست( دو کلمه ی »الصعود و النزول« با هم در تضاد هستند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کلمت »دخول، ورود« متادف و هم معنی هستند. و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه »رخیصة← ارزان« با  »غالیة← گران« متضاد است نه متادف. و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: همنا کارگران طناب ها را برای کشیدن چیزهای سنگین به کار می برند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه »الّسحاب« و »الغیم« متادف هستندو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:  دو کلمه ی الناحجون و فائزون با هم متادفندو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه »أفتش« و »تبحث« متادف هستند ودر دیگر گزینه ها متادف وجود ندارد.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کلمت »نوراَ و ظالماَ« با هم تضاد دارند. و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در گزینه ی پاسخ »أصبَح« و »صاّر« با یکدیگر متادف هستند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: قیام و قعود به معنای ایستادن و نشسنت به طور بارزی با یکدیگر تضاد دارند.و     (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت:ترجمه منت: از عجیب ترین چیزهایی که درجهان می بینیم، پدیده ی »باران ماهی« است که در آمریکای مرکزی رخ می  دهد. و     (ال

در شوع امر، ..... شدیدی در نزدیکی آب های اقیانوس اطلس می وزد و ماهی ها را با قدرت به آسمن .......... و آن ها رابه جایی دور می برد و هنگامی که )طوفان( 

سعتش را از دست می دهد، ماهی ها به روی زمین .............. .

ترجمه ی گزینه پا خ: طوفان، گردباد گزینه درست را مشخص کنید. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: گزینه مناسب را انتخاب کنید. ترجمه گزینه پاسخ: می کشاندو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: گزینه نادرست را مشخص کنید. ترجمه گزینه پا خ: قرار می دهندو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: این کلمت: »نهایة و بدایة، النهار و اللیل، جهل و علم، کثیر و قلیل« در دیگر گزینه ها با هم متضادند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه پاسخ: گمن کردو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه پاسخ: از راِه= از راِهو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه پاسخ: طالییو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: صورت سوال گزینه ای را می خواهد که متضاد و متادف در آن، هر دو اشتباه آمده باشند. در گزینه ۲، »ضیاء« با »نور« و     (ال

متادف است نه متضاد، همچنین »ممنوع« و »مسموح« با یکدیگر متضادند. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی منت: و     (ال

»وقتی جریان »باران ماهی« را شنیدم نی توانستم باور کنم که آن قضیه واقعی است، تا اینکه فیلم عجیبیی دیدم که به من آموخت که  افتادن ماهی ها از آسمن 

پدیده ای طبیعی است که ساالنه درجمهوری هندوراس اتفاق می افتد و باعث می شود اهالی آن هر سال این روز را جشن بگیرند!«

: که« وسط دو جمله می آید و آن دو را به هم پیوند می زند. و     (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: »أنَّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »تَحُدُت: روی می دهد« برای جالی خالی درست است. و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به ترجمۀ جمله، گزینه۲ انتخاب می شود: »کارمندان فعال وقت را غنیمت می شمرند و در ساعت کارشان در اداره کار می کنند.«و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:دراین گزینه دو مورد تضاد وجود دارد: »خیر- ّش« / »أصلَحَت- أفسدَت«و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: نفایة )زباله(  = زبالة )زباله( ← متادف هستند، نه متضاد.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: بجز این گزینه کلمت: »الحسنة و السیئة، اجتمعوا و التفرقة، تلک و هذه« در گزینه های دیگر متضادند. و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »خردمند، سخن کسی را که بسیار دروغ می گوید باور می کند!« )خطا( و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه »قلیلة، کرثة« متضاد است اما در بقیه گزینه ها متضاد وجود ندارد.و     (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت:ترجمه منت: از عجیب ترین چیزهایی که درجهان می بینیم، پدیده ی »باران ماهی« است که در آمریکای مرکزی رخ می  دهد. و     (ال
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سعتش را از دست می دهد، ماهی ها به روی زمین .............. .

ترجمه ی گزینه پا خ: طوفان، گردباد گزینه درست را مشخص کنید. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: گزینه مناسب را انتخاب کنید. ترجمه گزینه پاسخ: می کشاندو     (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه پاسخ: طالییو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: صورت سوال گزینه ای را می خواهد که متضاد و متادف در آن، هر دو اشتباه آمده باشند. در گزینه ۲، »ضیاء« با »نور« و     (ال

متادف است نه متضاد، همچنین »ممنوع« و »مسموح« با یکدیگر متضادند. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی منت: و     (ال

»وقتی جریان »باران ماهی« را شنیدم نی توانستم باور کنم که آن قضیه واقعی است، تا اینکه فیلم عجیبیی دیدم که به من آموخت که  افتادن ماهی ها از آسمن 

پدیده ای طبیعی است که ساالنه درجمهوری هندوراس اتفاق می افتد و باعث می شود اهالی آن هر سال این روز را جشن بگیرند!«

: که« وسط دو جمله می آید و آن دو را به هم پیوند می زند. و     (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: »أنَّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »تَحُدُت: روی می دهد« برای جالی خالی درست است. و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به ترجمۀ جمله، گزینه۲ انتخاب می شود: »کارمندان فعال وقت را غنیمت می شمرند و در ساعت کارشان در اداره کار می کنند.«و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:دراین گزینه دو مورد تضاد وجود دارد: »خیر- ّش« / »أصلَحَت- أفسدَت«و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: نفایة )زباله(  = زبالة )زباله( ← متادف هستند، نه متضاد.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: بجز این گزینه کلمت: »الحسنة و السیئة، اجتمعوا و التفرقة، تلک و هذه« در گزینه های دیگر متضادند. و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »خردمند، سخن کسی را که بسیار دروغ می گوید باور می کند!« )خطا( و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه »قلیلة، کرثة« متضاد است اما در بقیه گزینه ها متضاد وجود ندارد.و     (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه پاسخ: خاطرهو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه پاسخ: مساملت آمیز و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی عبارت سوال: ملت ایران....... را قبول نی کنند. ترجمه ی گزینه پاسخ: فشارو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه »کثیر: بسیار« و »قلیل: کم« متضادند.  ترجمه ی گزینه پاسخ: بسیاری از دانش آموزان به خانه رفتند و گروه و     (ال

مکی از آن ها باقی ماندند.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: غاّص: غّواصی کرد/ الخفّی: پنهان/ التبجیل: گرامیداشت، گرامی داشنت/ الّخراج: مالیات و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه هیچ کلمه ی متادفی وجود ندارد.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: این گزینه بیانگر امری مطلوب است، ولی سایر گزینه ها بیانگر نوعی رذیلت هستند.  ترجمه ی گزینه پاسخ: صلح و دوستیو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الأنکُس: شکسته نی شوم؛ فعل مضارع منفی اول شخص مفرد است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: اإلساءة )بدی کردن( ≠ اإلحسان )نیکی کردن( و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه متضاد وجود ندارد.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:درگزینه ۴: آرامش و اضطراب با هم متضادند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »إحضار« از باب »إفعال«، متعّدی و به معنی »حارض کردن« است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به جمله، گزینه ی ۲ صحیح است که می گوید: »تلفن همراهی دارد که باطری آن در طول نصف روز خالی می شود.« و     (ال

« با »نش« متادف هستند: »پراکندن«.و     (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: »بَثَّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »إساَءة« به معنی »بدی« با »إحسان« به معنی »نیکی« متضاد است نه متادف!و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه متادف وجود نداردو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه کلمت صورت سوال به ترتیب: چشمه، درد، پارسایی، آوردو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای دقیق فارسی کلمت صورت سوال فقط در گزینه پاسخ به درستی آمده است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه پاسخ: گردباد، نوعی از بادها است یعنی بادهای شدید است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »قرمز و سیاه« از نظر معنایی با هم دیگر متادف یا متضاد نیستند.و     (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای فارسی کلمت موجود در صورت سوال فقط در گزینه پاسخ به صورت صحیح آمده است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ک معنای فارسی کلمت موجود در صورت سوال فقط در گزینه پاسخ به صورت صحیح آمده است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مایع ≠ جامد )متضاد هستند نه متادف.(و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: دختان- علف – شاخه – جنگلو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنی )چشم جغد ثابت است و لکن این نقض با حرکت کردن سش جربان می شود( این گزینه صحیح است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: اردک  پرنده ای زیبا ، دارای رنگ های گوناگون است که در خشکی و آب زندگی می کند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »أن تَُحرِّک«: که حرکت دهدو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:: خسارة التَُعوَُّض: خسارتی جربان ناپذیر/ التَُعوَّض: جربان نی شودو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنی عبارت، گزینه۳ درست است. »چشم جغد حرکت نی کند، پس همنا آن ثابت است!«و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنی کلمت، تنها گزینه۴ )چرخاندن( درست است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در جای خالی به مفعول نیاز است. مفعول نیاز است. مفعول باید منصوب باشد و »املشاهدین« مفعول  و منصوب با یاء و     (ال

است. مابقی گزینه ها مرفوع هستند.

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه  پاسخ: البته قطعاً پیشگیری بهت از درمان است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: دراین گزینه متضاد وجود ندارد و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: من فضلَک  )خواهشمندم( = رجاٌء )لطفا( ← متادف هستند نه متضاد، و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: پرتاب کرد = انداخت )متادف( و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی کلمت سوال: »دور شد«،  »حرکت کرد«، »بدی ها« ترجمه ی گزینه پاسخ: نزدیک شد- ایستاد- خوبی هاو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »ِمن فضلِک: لطفا« با »عفواَ: ببخشید« متادف نیست. و     (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای فارسی کلمت موجود در صورت سوال فقط در گزینه پاسخ به صورت صحیح آمده است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ک معنای فارسی کلمت موجود در صورت سوال فقط در گزینه پاسخ به صورت صحیح آمده است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مایع ≠ جامد )متضاد هستند نه متادف.(و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: دختان- علف – شاخه – جنگلو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنی )چشم جغد ثابت است و لکن این نقض با حرکت کردن سش جربان می شود( این گزینه صحیح است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: اردک  پرنده ای زیبا ، دارای رنگ های گوناگون است که در خشکی و آب زندگی می کند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »أن تَُحرِّک«: که حرکت دهدو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:: خسارة التَُعوَُّض: خسارتی جربان ناپذیر/ التَُعوَّض: جربان نی شودو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنی عبارت، گزینه۳ درست است. »چشم جغد حرکت نی کند، پس همنا آن ثابت است!«و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنی کلمت، تنها گزینه۴ )چرخاندن( درست است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در جای خالی به مفعول نیاز است. مفعول نیاز است. مفعول باید منصوب باشد و »املشاهدین« مفعول  و منصوب با یاء و     (ال

است. مابقی گزینه ها مرفوع هستند.

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه  پاسخ: البته قطعاً پیشگیری بهت از درمان است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: دراین گزینه متضاد وجود ندارد و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: من فضلَک  )خواهشمندم( = رجاٌء )لطفا( ← متادف هستند نه متضاد، و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: پرتاب کرد = انداخت )متادف( و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی کلمت سوال: »دور شد«،  »حرکت کرد«، »بدی ها« ترجمه ی گزینه پاسخ: نزدیک شد- ایستاد- خوبی هاو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »ِمن فضلِک: لطفا« با »عفواَ: ببخشید« متادف نیست. و     (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: رَقََّد= نام )خوابید( و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: لسان القط مملوء تفرُز سائاَل مطهِّراَ )زبان گربه پر است از غده هایی که مایعی پاک کننده را ترّشح می کند.( و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه  ی عبارت: »متاسفانه بسیاری از مردم چگونگی پیشگیری از بیمری های پُر شیوع را نی دانند!«و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:»چشم جغد تکان نی خورد؛ آن ثابت است.« )القط← البومة(و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: نباتات = أعشاب )گیاهان( / ِسلم )صلح( ≠ َحرب )جنگ( و     (ال

َو     (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: أحسان )خوبی( / أساءة )بدی( / ینبوع= عین= چشمه/ بعَث= أرسَل= فرستاد/ رجاَء= ِمن فَضلِک= لطفا

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه ی پاسخ: ُدم ها= بدی هاو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: فعل »یَسأُل« دارای دو معنی است: 1(  سوال می کند ۲( درخواست می کند.و     (ال

کلمۀ »الّسائل« اسم فاعل از فعل »َسأَل« بوده و دارای دو معنی است: 1(  پرسش گر )سوال کننده( ۲( نیازمند )درخواست کنند( 

کلمۀ »سائل« معنای دیگری هم دارد که با توجه به مفعول جمله در اینجا معنی »مایع« می دهد. »سائل ُمطَهِّر: مایع پاک کننده«

ترجمۀ جمله: نیازمند، مایعی پاک کننده برای زَخم در خواست می کند.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمۀ گزینه  پاسخ: گناهو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه عبارت: نورش از چشم های گربه فرستاده می شود و تاریکی شب را به روزی روشن تبدیل می کند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: قش= پوست / الحافلة= اتوبوس/ الفّضة= نقرهو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه هر دو فعل، به معنای »توانست« و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: عّمل: کارگرهایی / مصنع: کارگاه/ الحلیب الطّازج: شیر تازهو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای فارسی تک کلمت صورت سوال فقط در گزینه ی پاسخ صحیح آمده است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: گربه= القّط/ ماهی= السمک، السمکة/ ُجغد= البوم/ اُردک =البّط / آفتاب پرست= الحرباءو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: فعل »اغِتنموا« با توجه به کسۀ عین الفعل، فعل امر است. و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: فعل »ینتفُع«  )سد می برد( با »یتّضُر«: )زیان می کند( و نیز فعل »َشَکرَت« )سپاسگزاری کرد( با »کََفرَت« )ناسپاسی کرد( رابطه تضاد دارند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی عبارت: نزدیکان به افارد موفق درمسابقات خوش آمد می گفتند. و     (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: فعل مناسب برای عبارت گزینۀ 1، »أن یأتوا بـ« به معنای »بیاورند« می باشد. »أن یأتوا« بدون »ِبـ« به معنای »بیایند« است و     (ال

و مناسب جای خالی نیست. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کانوا یُوکِّدون: تأکید می کردند )ماضی استمراری(و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مرد یکه به جز خداوند یکتا )اللّه( خدای دیگری را نی پرستد یکتاپرست/)املَوحد( است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: این صندلی از ............. ساخته شد: ترجمه گزینه ۳: چوب ← صندلی از چوب ساخته می شود.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت. و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: قُرب: نزدیک / َمضیق: تنگه ای/ َجبَلیِن: ود کوه، کوه هاو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه فارسی کلمت موجود در صورت سوال فقط در گزینه پاسخ صحیح آمده است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »أَعطیُت« به معنی »داده شدم« فعل مجهول است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »ورثة« جمع مکّس »وارث« به معنای »ارث برندگان« است، نه »میراث ها«و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه منت: دلفین حیوان باهوشی است که برخی کارهایش توجه ما را برمی انگیزد. آیا می دانی که آن نقش مهمی در و     (ال

جنگ و صلح ...)1(... یا مانندکودکان گریه می کند، مانند انسان می خندد و مانند پرنده ها ... )۲( ....؟! هم چنین آن بینی هایی ...)۳(... دارد، پس هر گاه نگاهش به 

دشمنش بیفتد، گروهی از دلفین ها دور آن )دشمن( جمع می شوند وبا آن ها )بینی های تیز( آن را می زنند و می کَشند.ترجمه گزینه پا خ: ایفا می کند

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: آواز می خواندو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: تیزو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی منت: و     (ال

»مدت شیردادن دلفین به بچه اش به چهار سال می رسد و جسم مادر شیری برای کودک خود تولید می  کند که حاوی نسبت باالیی از چربی است که گاهی به 50 

درصد نزدیک می شود! دلفین ها حس بینایی قوی دارند و در هر طرف از سهایشان دو چشم دارند به شکلی که هر چشمی به شکل مستقل از دیگری حرکت 

می کند و اگر نگاهشان به کوسه ماهی افتد، خود را به آن می رسانند و با بینی های تیزشان او را می زنند تا کشته شود!«  ترجمه پا خ صحیح: شیر دادن

گزینه   پا خ صحیح ا ت: فعل »قَرَُب« با حرف جر »ِمن« به کار می رود.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه پاسخ صحیح: می رساندو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: دراین گزینه »نفع« و »رّض« متضاد هستند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه پاسخ صحیح: معرّفی کردو     (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: فعل مناسب برای عبارت گزینۀ 1، »أن یأتوا بـ« به معنای »بیاورند« می باشد. »أن یأتوا« بدون »ِبـ« به معنای »بیایند« است و     (ال

و مناسب جای خالی نیست. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کانوا یُوکِّدون: تأکید می کردند )ماضی استمراری(و     (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: آواز می خواندو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: تیزو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی منت: و     (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: دراین گزینه »نفع« و »رّض« متضاد هستند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه پاسخ صحیح: معرّفی کردو     (ال
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لم: صلح« با هم متضادند.و     (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: دو اسم »الحرب: جنگ« و »السِّ
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه صحیح کلمت صورت سوال به فارسی، فقط در گزینه پاسخ آمده است. توجه کنید که کلمه ی »َسمع« مصدر و به معنای »شنوایی« است.و     (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: »ُمساعدة: اسم فاعل«، »خاِدم: اسم فاعل«، »صبّار: اسم مبالغة«، »مستور: اسم مفعول« و »ُمفرِّح: اسم فاعل« است. و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »الحّب« و »الُوّد« هر دو به معنای »دوستی« متادفند. )الُحّب= الُوّد(و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »بحث عن« به معنای »جست و جو کرد« با »فُتَش« در همین معنا، متادف است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه زبان گربه پر از غّده هایی است که می لیسد مایعی پاک کننده را برای بهبود زخم هایش. )واژه ی صحیح برای و     (ال

جای خالی اول »تُفِرُز: ترّشح می کند« است.(

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: اگر خاک قربم )استخوان پوسیده ام( را ببویی، بوی دوستی را می یابی.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: فقط در این گزینه کلمت »خیر و ش – نازل و صاعد« متضاد و کلمت »إله و رّب« متادفند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در گزینه۳ کلمت متادف و یا متضاد نیامده است. ترجمه عبارت: این النه ها پر از شاخه های کوچک هستند و پرندگان در آن می خوابند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »َغداة: آغاز روز« با »َغشیَّة: آغاز شب« متضاد است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: توانستو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ُترِّر عیشی ← زندگیم )زندگی من( را تلخ می کنی/ ُحلو← شیرینی و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای فارسی کلمت عربی در صورت سوال فقط در گزینه ی پاسخ به ترتیب صحیح آمده است.و     (ال
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سواالت تستی 

َعيَّ الجملة الّتي ليس فيها كلمتان متضاّدتان :-  

1( َشُّ الّناس َمن يَظُنُّ أنَّ االنتقاَم أحَسُن ِمَن الَعفو!        ۲( اذا َملَك األراِذُل َهلََك األفاضُل !

٣( الّسكوُت َذَهٌب و الَكالَم ِفّضٌة!          ۴( )اجتَنبوا كثرياً ِمَن الظَّنِّ إنَّ بَعَض الظَّنِّ أثّم(

عّي ما ليس فيه من املتضاد: -  

1( كّل يوم يحتوي عل ليل و نهار ؟         ۲( الّشمس و القمر کُرتان من الكرات السموية!

۳( القيام و القعود من أعمل الّصالة !         ۴( إّن الله يُخرج املؤمنني من الظّلمت إىل الّنور؟

عّي ما ليس فيه كلمة غريبة:-  

1( یزرع، يغرس، يحصد، ينزل         ۲( ما، كيف، َمن، این

۳( يعلمون، تَخرج، يُعادل، كُتُب         ۴( استجع، يفتتح، انشغل، بحث

عيِّ يف املجم(عات كلمة ليست كلمٌة َغريبٌة: -  

1( الَحفلَة - الزّهرة - الحديقة         ۲( تَعلَب - الَكلب –الَفرَس

۳( اليَد - الرّاس - الّسوال             ۴( ُمزارع - ُمعلّم - الّصديق

عّي ما ليس فيه املتضاّد:-  

1( زیِّن نفسك مبحاسن األدب فهي تست قبائح صورتک!        ۲( اُحّب أخاك العاقل إّن عداوته أفضل من صداقة صديقي الجاهل!

۳( اُطلب العلم و اِعمل به، إّن جمل العلم بالنش و طلبه فريضة للجميع !      ۴( يف أوائل اللّيلة املاضية اِرتفعت درجة الحرارة و يف أواخره !

منت زیر را با ا تفاده از    (ال بعدی کامل کنید. 

 (رة الحجرات ُ ّميت  (رة األخالق ألنّها جاءت فيها نقاط أخالقّية هاّمة. فمثالً ) و الله فيها ) و باآلخرين و تسميتهم باأل امء القبيحة فإنّه عىس أن يك(ن(ا خرياً مّنا. و أيضاً 

مينعنا الله عن التجّسس يف أُم(ر الناس لِـ ) و هم و يؤكّد أنّه ) و عظيم. و إىل جانب هذا فُمنع املسلم(ن فيها عن الغيبة فهي تسّبب انقطاع )  و بي الناس !

عيِّ الصحيح: -  

۴( َحرّم ۲( َضّل       ۳( لََمَز    1( لَّقب   

عيِّ الصحيح: -  

كينة ۴( السَّ ۲( الُفسوق        ۳( اليأس    1( االستهزاء   

 انتخب املنا ب:-  

۴( ظَّن ۲( فَضح        ۳( ُمجادلة   1( تنابُز باأللقاب  

واژگان
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عیِّن الخطأ:-  

۴( َخطيئة ۲( َذنب        ۳( ُعجب    1( إثم   

عيِّ الخطأ:-   

۴( التواصل ۲( االرتباط       ۳( العالقة   1( اإلتام   

عّي ما ليس فيه املتضاّد:-   

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

۳( قد يكون طعاٌم يضّنا ولكن ينفع اآلخرين !         ۴( َمن سال يف صغره أجاب يف كربه!

عّي ما ليس فيه املرتادف:-   

1( إّن الغيبة إثٌم و االجتناب من الّذنب واجب !        ۲( املسلم يحّب الرّب و اإلحسان إىل اآلخرين ؟

۳( إّن ربّنا العظيم فالق الحّب و الّنوى!        ۴( ارشدنا معلُّمنا للمحاولة و االجتهاد يف اعملنا !

عّي ما ليَس فيه كلمتاِن متضاّدتاِن :-   

1( اشتيُت مالبَس غالية للهِدية و قَميصاً رَخيصا لَنفيس !       ۲( إنَّه يَفتَح األبواب املُتعّددة عنَدما يُغلق باباً واحداً!

۳( قد يَكوَن البعيد عن العنِي قَريباً عن القلِب!          ۴( لتذهِب الظّلمة عنَدما نشعل املِصباح يف الغرِفة!

عيِّ الخطأ يف املرتادف و املتضاد: -   

ا مبَّ ۴( َعَس = رُّ ۲( ُعجب ≠ ُخشوع       ۳( بئَس ≠ نِعَم   1( يُحبُّ = يَكرَُه  

عّي ما ليس فيه املتضاد:-   

1( من يفّکر قبل أي أمٍر ال يندم بعده!         ۲( يخاف الطائر عندما يفتح التمساح فمه و يقفله !

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

)و ال يَظلُِم َربَُّک أََحداًو : و پروردگارت به کسی ....... .«-   

1( ستم نکرد           ۲( ستم نی کند

۳( ستم نخواهد کرد          ۴( ستم نکرده بود

عیِّن الخطأ يف املرتادف و املتضاد:-   

۴( کرَِه ≠ أَحبَّ ر       ۳( َخِفى = ُمسَتَ   ۲( َسخِر ِمن = تَسخَّ 1( ِبئس ≠ نِعَم  

عّي الرّتجمة الّصحيحة:-   

: زندگان ۴( َحیَّ ۲( الُفسوق: آلوده شدن به گناه      ۳( إثم: عيب   1( الُعجب: شگفتی  

عيِّ املتضاّد للكلامت املُعيَِّنة عىل الرّتتيب: »يُرشدنا أ اتذتُنا لإلبتعاد عن األراِذل !« -   

۴( الَقريب/ األفاِضل ۲( القُّرب / الرّذیالت       ۳( اإلقتاب / األفاِضل   1( التََقرُّب / الَفضائِل    
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عین الخطأ يف املرتادف او املتضاّد: -   

۴( إثم = خطيئة ۲( کَریه ≠ َجميل       ۳( َخفّي = َمستور   1( لََمَز = تَنابََز  

 عّین الخطأ عىل الرّتتيب:-   

1( لُُحوم – أموات  : لَحم - َموت

۲( َذنب - كبرية   : ذنوب - كبائر

ا - ذنب  ۳( َعس – إثم    : ُرمبَّ

۴( َخفّي - َسیئَه   : ظاهر - حسنة

عّي الّصحيح يف الرتّجمة:-   

1( أكرِم من يف بيِننا إذا تُريد أن تَكتَسَب محبَّتَنا! ← گرامی ترین      ۲( أعلَُم ِمن هؤالء الّناِس ما ال تعلموَن ← آگاه ترین

۳( أبَصُ الّناِس َمن أبَصش عيوبَه ← بیناترین        ۴( هؤالء أهَدى ِمن الّذيَن آَمنوا! ← هدیه کرد )هدیه کردند(

عّین الَخطأ عِن املُفردات املعّينة:-   

1( کَم قيَمَة هذا القميص الرّجال؟  »ِسعر«

نوب يف التعاليم الّدينيّة!  )كبرية( ۲( ُمِنَعت كبائِر الذُّ

» ۳( َحرّم الله اإلستهزاء يف سورة الحجرات  »أَحلَّ

۴( َجبل َدماوند مهمٌّ لِتَخزيِن املَنابع املائيّة !  »أَهّم«

عّین الخطأ لتكمل الفراغات:-   

1( هذه الطُّيور .......... عند الصباح بصورِت َجميِل! )تَُغّنى(       ۲( إّن الله .......... عن َسيّئات من يَتوُب إليه بقلب سلیم! )يعفو(

۳( .......... الَحَكُم فأعلََن نِهاية املُباراة بّدون َهدِف ! )َصَفَر(       ۴( .......... نا سائق سيّارة االُجرة إىل املُتحف و أَخَذ مّنا ألف توماِن ! )بَلََغ(

عّي ما فيه املرتادف: -   

1( إّن الله جميل و يجّب الجمل!          ۲( الّندم عل الّصمت خیٌر من الّندم عل الكالم!

۳( إنَّ الصوت القوي من بعيد يصل إلينا صعيفاً !        ۴( إّن تكرار العمل السيّئ و القبيح يُقلِّل من هدوء اإلنسان ؟

عّین الخطأ يف املرتادف:-   

۴( يَلمُز = يَعيُب 1( خفّي = ساتِر   ۲( إثم = خطيئة       ۳( ُرمّبا = َعسی  

عّین الخطأ لتکميل الفراغات: -   

1( من يَحُصل َعَل .......... الدكتورة يَقدر َعل التّدريس يف الجاِمَعة! )شهادة(

۲( أكّد الاّلِعُب يف ............ـه األخرية أنّه َعزََم َعل التَّقاُعِد ! )مقابلة(

۳( .......... الطُّاّلُب ِفرقاً لِقراَءة ُدروسهم ِبشكٍل ِجمِعيٌّ ! )َشكََّل(

۴( ......... وزيُر االقتصاِد أّن األسعاَر َستَنخفُض ِعشيَن يف املئة يف الشهِر القاِدم! )أثار(
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املفرد

املتضاد

مکس جمع

املتادف

املتادف

املفرد

املتضاد



واژگان

161

عین الخطأ يف املرتادف او املتضاّد: -   

۴( إثم = خطيئة ۲( کَریه ≠ َجميل       ۳( َخفّي = َمستور   1( لََمَز = تَنابََز  

 عّین الخطأ عىل الرّتتيب:-   

1( لُُحوم – أموات  : لَحم - َموت

۲( َذنب - كبرية   : ذنوب - كبائر

ا - ذنب  ۳( َعس – إثم    : ُرمبَّ

۴( َخفّي - َسیئَه   : ظاهر - حسنة

عّي الّصحيح يف الرتّجمة:-   

1( أكرِم من يف بيِننا إذا تُريد أن تَكتَسَب محبَّتَنا! ← گرامی ترین      ۲( أعلَُم ِمن هؤالء الّناِس ما ال تعلموَن ← آگاه ترین

۳( أبَصُ الّناِس َمن أبَصش عيوبَه ← بیناترین        ۴( هؤالء أهَدى ِمن الّذيَن آَمنوا! ← هدیه کرد )هدیه کردند(

عّین الَخطأ عِن املُفردات املعّينة:-   

1( کَم قيَمَة هذا القميص الرّجال؟  »ِسعر«

نوب يف التعاليم الّدينيّة!  )كبرية( ۲( ُمِنَعت كبائِر الذُّ

» ۳( َحرّم الله اإلستهزاء يف سورة الحجرات  »أَحلَّ

۴( َجبل َدماوند مهمٌّ لِتَخزيِن املَنابع املائيّة !  »أَهّم«

عّین الخطأ لتكمل الفراغات:-   

1( هذه الطُّيور .......... عند الصباح بصورِت َجميِل! )تَُغّنى(       ۲( إّن الله .......... عن َسيّئات من يَتوُب إليه بقلب سلیم! )يعفو(

۳( .......... الَحَكُم فأعلََن نِهاية املُباراة بّدون َهدِف ! )َصَفَر(       ۴( .......... نا سائق سيّارة االُجرة إىل املُتحف و أَخَذ مّنا ألف توماِن ! )بَلََغ(

عّي ما فيه املرتادف: -   

1( إّن الله جميل و يجّب الجمل!          ۲( الّندم عل الّصمت خیٌر من الّندم عل الكالم!

۳( إنَّ الصوت القوي من بعيد يصل إلينا صعيفاً !        ۴( إّن تكرار العمل السيّئ و القبيح يُقلِّل من هدوء اإلنسان ؟

عّین الخطأ يف املرتادف:-   

۴( يَلمُز = يَعيُب 1( خفّي = ساتِر   ۲( إثم = خطيئة       ۳( ُرمّبا = َعسی  

عّین الخطأ لتکميل الفراغات: -   

1( من يَحُصل َعَل .......... الدكتورة يَقدر َعل التّدريس يف الجاِمَعة! )شهادة(

۲( أكّد الاّلِعُب يف ............ـه األخرية أنّه َعزََم َعل التَّقاُعِد ! )مقابلة(

۳( .......... الطُّاّلُب ِفرقاً لِقراَءة ُدروسهم ِبشكٍل ِجمِعيٌّ ! )َشكََّل(

۴( ......... وزيُر االقتصاِد أّن األسعاَر َستَنخفُض ِعشيَن يف املئة يف الشهِر القاِدم! )أثار(
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عّي ما ليس فيه املتضاد:-   

1( يف كّل بلد يف جوار العمرات الغالية بيوت رخيصة و حقرية !        ۲( العصافري فوق األشجار واألوراد تحتها كّملت جمل الحديقة !

۳( ما يظّن ُعداة بلدنا؟ إّن أعداء شعبنا سيَیأسون يف الّنهاية !        ۴( اِقتب صديقي من كلب و أعطاه الطّعام ثم ابتعد عنه بسعة !

عّي الكلمة الّتي التنا ب الكلامت االُخرى يف املعنى:-   

۴( املَصنع ۲( املِهنة        ٣( املُتحف    1( املَتجر   

عّي الكلمة التنا ب الكلامت االُخرى :.-   

۴( صديق ۲( زميل        ۳( تلميذ     1( صاحب   

عّي الكلمة التنا ب الكلامت االُخرى : -   

۴( األمطار ۲( املظلّة        ۳( السمء    1( الحيّة   

عّي ما ليس فيه التضاّد:-   

1( هو يسأل يف ِصغره حتّى يُجيب يف كربه!        ۲( يكذب اإلنسان الّضعيف و يصدق اإلنسان القوّي !

۳( اليوم اكلمت اُموري الصعبة بسهولة ما كنت أتوقّعها!       ۴( العلم خري من املال، العلم يحرسك و أنت تحرس املال !

عّي الكلمة الّتي التنا ب الكلامت االُخرى:-   

1( لبست بنتي لباساً أخض و جلست تحت شجرة جميلة !       ۲( اِشتيت من الّسوق تّفاحاً بعضه أحمر و بعضه أخض !

۳( أكرم الّناس من يصدق الكالم و يُؤّدى األمانة !       ۴( يكره اإلسالم أن تلبس لباساً أسود؟

عّي ما فيه املتضاد: -   

1( يعمل األطفال عل سلوک والديهم!          ۲( العاقل ميتنع عن األكل و الشب الكثري !

۳( العّمل يعملون من طلوع الّشمس حتى غروبها!        ۴( األرض تدور حول الّشمس و القمر يدور حول األرض!

مّیز الكلمة الّتي التنا ب الكلامت األخرى: -   

۴( الرّمان ۲( الحرباء        ۳( العنب    1( التّفاح   

عّي الكلامت الغريبة يف املعنى: -   

1( الّسالم - الَحرب - القائد - الجنود         ۲( أجود - أكرم - أصفى - أفضل

۳( َحمیم - حّمى - خصال – غناء         ۴( َعمياء - َصّمء - بكمء - ُمعوَّق

عّي ج(اباً ليست كلامته قريبة يف املعنى: -   

1( مَيني - َخلف - ِشمل          ۲( ِقش - َضيف - َوجه

۳( َشيحة - هاتف – َجّوال         ۴( َخّد - لِسان - فَم

میِّز الكلمة الغريبة:-   

۴( ِذئب ۲( کَلب        ۳( تَعلب     1( ِقش   
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عّي الكلمة الغريبة يف املعنى:-   

۴( َخّد ۲( َوجه        ۳( َشهد    1( َعني   

ن ....... ی!«، عيِّ الّصحيح للفراغِي حسَب املَفه(م:-    نَت ....... ی َفحسِّ »یا ريّب إنَّک َحسَّ

۴( ِذهاب - َذَهب ۲( َخلق – ُخلق       ۳( َذَهب – ِذهاب   1( ُخلق – َخلق  

عّي ما فيه املرادف: -   

1( من يسأل أسئلة كثرية يفهم مسائل مهّمة !        ۲( بَُعَد الطّالب من بيته و دنا من مدرسته! 

۳( إّن الكذب إثم فال تكذب أبداً ألنّه ذنب عظيم!        ۴( قُم من هنا و اجلس هناک مع أصدقائك!

عّي الكلمة الّتي التنا ب الكلامت االُخَرى:-   

۴( عاَب س        ۳( غيبة    ۲( تََجسُّ 1( استهزاء   

عيِّ عبارًة جاءت فيها كلمتاِن متضاّدتاِن :-   

1( إذا َملَك األراذل َهلَک األفاضل!          ۲( تفکُّر ساعة خري من عبادة سبعني سنًة !

ن ُخلُقی ! نت َخلقى فحسِّ ۳( اُريد أرخص من هذا هذه األسعار غالية !        ۴( اللُّهمَّ كم حسَّ

عّین الخطأ عن الرتادف و التضاّد:-   

1( صاَر = اَصبََح / الُعجب ≠ التّواضع         ۲( املَعصية = اإلثم / کَرَِه ≠ أَحبَّ

ء / أموات ≠ أحياء ِّ ۳( َمرحباً = أحسنَت / َخِفي ≠ ظاِهر         ۴( الَقبيح = السَّ

ی بعُض املفرّسيَن  (َرة الحجرات التي جاءت فيها هاتان اآلياتان بس(رِة االخالق !«-    حيح يف معنى الكلمتي تحتهام خط بالرتتیب: »َ مَّ عيِّ الصَّ

۴( که - این دو ۲( که - این         ۳( چیزهایی که - که   1( چیزی که - به اینها   

عيِّ الخطأ يف ترجمة الكَلامِت التي تَحتها خط:-   

1( الّناُس رَجالِن : عالٌِم و ُمتعلٌِّم و ال خرَي فيم سواهم!: خوبی       ۲( »قُل أعوُذ بربِّ الَفلق ِمن شِّ ما َخلَق!«: سپیده دم

۳( صدیقی کاَن یُريُد ساويَل أفَضل !: شلوارها        ۴( الّش هو الّذي يبقى يف نفسك !: بدتر

عّي الّصحيح يف ترجمة ما تحته خطٌّ :-   

وا اللَه إنَّ اللَه تّواٌب رحيٌم!«: توبه کنندگان         ۲( اِجتنبوا عن الُعجب ألنُه مكروٌه!: خود پسندی 1( »و اتَقُّ

۳( لَحم الّسمكة من أنفعِ األطعمة! : پوست        ۴( »من حرَّم زينة الله لعباِدِه!«: حرام کند

عین الخطأ:-   

۴( ُغصن : جمُعه »ُغصون« ۲( َجِهَل ≠ َعلَِم       ۳( تَبجيل = تَكریم   1( ثَبَّتوا: مصدره »اِثبات«  

عّي الِصحيح يف ترجمة ما تحته خّط:-   

1( هم يُعلِّموَن الدروَس !: آنها درسها را یاد می گیرند!        ۲( ال تُجالِسوا الكاذب !: با کسی که دروغ می گوید، بحث نکنید!

۳( هنَّ ابتعدَن عن الّش!: آنها از بدی دوری می کنند؟       ۴( هم تَعلَّم علَم األحياء !: آنها زیست شناسی را آموختند؟
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عّي الكلمة الغريبة يف املعنى:-   

۴( َخّد ۲( َوجه        ۳( َشهد    1( َعني   

ن ....... ی!«، عيِّ الّصحيح للفراغِي حسَب املَفه(م:-    نَت ....... ی َفحسِّ »یا ريّب إنَّک َحسَّ

۴( ِذهاب - َذَهب ۲( َخلق – ُخلق       ۳( َذَهب – ِذهاب   1( ُخلق – َخلق  

عّي ما فيه املرادف: -   

1( من يسأل أسئلة كثرية يفهم مسائل مهّمة !        ۲( بَُعَد الطّالب من بيته و دنا من مدرسته! 

۳( إّن الكذب إثم فال تكذب أبداً ألنّه ذنب عظيم!        ۴( قُم من هنا و اجلس هناک مع أصدقائك!

عّي الكلمة الّتي التنا ب الكلامت االُخَرى:-   

۴( عاَب س        ۳( غيبة    ۲( تََجسُّ 1( استهزاء   

عيِّ عبارًة جاءت فيها كلمتاِن متضاّدتاِن :-   

1( إذا َملَك األراذل َهلَک األفاضل!          ۲( تفکُّر ساعة خري من عبادة سبعني سنًة !

ن ُخلُقی ! نت َخلقى فحسِّ ۳( اُريد أرخص من هذا هذه األسعار غالية !        ۴( اللُّهمَّ كم حسَّ

عّین الخطأ عن الرتادف و التضاّد:-   

1( صاَر = اَصبََح / الُعجب ≠ التّواضع         ۲( املَعصية = اإلثم / کَرَِه ≠ أَحبَّ

ء / أموات ≠ أحياء ِّ ۳( َمرحباً = أحسنَت / َخِفي ≠ ظاِهر         ۴( الَقبيح = السَّ

ی بعُض املفرّسيَن  (َرة الحجرات التي جاءت فيها هاتان اآلياتان بس(رِة االخالق !«-    حيح يف معنى الكلمتي تحتهام خط بالرتتیب: »َ مَّ عيِّ الصَّ

۴( که - این دو ۲( که - این         ۳( چیزهایی که - که   1( چیزی که - به اینها   

عيِّ الخطأ يف ترجمة الكَلامِت التي تَحتها خط:-   

1( الّناُس رَجالِن : عالٌِم و ُمتعلٌِّم و ال خرَي فيم سواهم!: خوبی       ۲( »قُل أعوُذ بربِّ الَفلق ِمن شِّ ما َخلَق!«: سپیده دم

۳( صدیقی کاَن یُريُد ساويَل أفَضل !: شلوارها        ۴( الّش هو الّذي يبقى يف نفسك !: بدتر

عّي الّصحيح يف ترجمة ما تحته خطٌّ :-   

وا اللَه إنَّ اللَه تّواٌب رحيٌم!«: توبه کنندگان         ۲( اِجتنبوا عن الُعجب ألنُه مكروٌه!: خود پسندی 1( »و اتَقُّ

۳( لَحم الّسمكة من أنفعِ األطعمة! : پوست        ۴( »من حرَّم زينة الله لعباِدِه!«: حرام کند

عین الخطأ:-   

۴( ُغصن : جمُعه »ُغصون« ۲( َجِهَل ≠ َعلَِم       ۳( تَبجيل = تَكریم   1( ثَبَّتوا: مصدره »اِثبات«  

عّي الِصحيح يف ترجمة ما تحته خّط:-   

1( هم يُعلِّموَن الدروَس !: آنها درسها را یاد می گیرند!        ۲( ال تُجالِسوا الكاذب !: با کسی که دروغ می گوید، بحث نکنید!

۳( هنَّ ابتعدَن عن الّش!: آنها از بدی دوری می کنند؟       ۴( هم تَعلَّم علَم األحياء !: آنها زیست شناسی را آموختند؟
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عّین الخطأ لاِم تَحته خطٌّ :-   

ا«        ۲( َعوِّد لِسانََک لنَي الكالِم ! ← ُمتضاده: »ُخشونَة« 1( )َعس أن تكرهوا شيئاً !( ← متادفه: »ُرمبَّ

۳( إتّقوا َمواِضَع التَُّهم ! ← مفرده: »َموضوع«        ۴( املرُء مخبوٌء تحَت لِسانِه! ← َجمُعُة: »ألِسَنة«

عّي الخطأ يف ترجمة املفردات:-   

1( قد َسّمى بعُض املفّسيَن سورَة يس قلَب القرآِن !: بعضی مفسان سوره یس را قلب قرآن نامیده اند؟

۲( ينهانا القرآُن َعِن التَّنابُز باأللقاب !: قرآن ما را از دادن لقب های زشت به یکدیگر باز می دارد؟

٣( التّواُصل الّصحيح بني الّناس ِمن أساِر الّنجاح !: ارتباط درست میان مردم از رموز موفقیت است؟

۴( املسلمت ال يَلمزَن اآلخرين !: زنان مسلمن دیگران را رسوا نی کنند؟

اِنتخب املعان املنا بة للمصادر: »اِنكسار - اِ تغفار - تََعلُّم - تعليم«-   

1( شکسته شدن - بخشودن - یاد دادن - آموخنت        ۲( شکسته شدن - آمرزش خواسنت - یاد گرفنت - آموزش دادن

۳( شکسنت - بخشودن - آموخنت - یاد دادن        ۴( شکسته شدن - آمرزش خواسنت - آموزش دادن - یاد گرفنت

عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت إىل الفار ّية : »جاِدل - َضلَّ - ا عار – ن(عّية«-   

1( ستيز کن - گمراه شد - قیمت ها - جنس        ۲( ستيز کن - گمراهی - قیمت - چگونگی

۳( ستیز کرد - گمراه شد - قیمت - جنس        ۴( ستيز کرد - گمراهی - قیمت ها - جنس

اِنتخب املنا ب لتحميل الرتجمة: »تَنَصُحنا اآلية و تق(ُل: ال تَعيب(ا اآلَخرين ← آیه ....... و می گ(ید: از ....... عیب ج(یی نکنید.«-   

1( به ما سفارش می کند - دیگران         ۲( به ما دستور می دهد . گذشتگان

۳( ما را نصیحت می کند - دیگران         ۴( ما را نصیحت کرده است - گذشتگان

انتخب الرتجمة الصحيحة لهذه الكلامت العربّية :-   

۴( املُحاَولَة: جّدیت : ایکاش       ۳( التّواب: بسیار توبه کننده   ۲( لَعلَّ 1( التسمية: نام و لقب  

عّي الصحيح يف الرتجمة: »اإلنتفاع من الّنعم - حقيبتك - الخرضاء - أّدى إىل ...«-   

1( استفاده کردن از نعمت ها - کیف سبز تو - به ... منجر شد        ۲( بهره بردن از نعمت ها - کیف سبز تو - به ... منجر شد

۳( نعمت های مورد استفاده - تو، کيف سبزت را - منجر به ... شد      ۴( بهره بردن از نعمت ها - كيف سبز تو - به رخدادی منجر شدن

انتِخب املنا ب لتكمیل املعنى: »يُساعد هذا الجندّي الرشطّي وهام صديقان معاً« = »این ....... به ....... کمک می کند و آنها با یک دیگر ....... هستند«-   

1( سباز - فرمانده - دوست         ۲( پلیس - سباز - دو دوست

۳( پلیس - فرمانده - دوست         ۴( سباز - پلیس - دوست

عّین الخطأ لتكميل الفراغات:-   

١( كان الّناس .............. أوامر الله فاُرسل األنبياء لهدایتم !: يتنبّهون      ۲( إّن الله .............. اقدام من يؤمن به إیمناً کامالً !: يثبّت

۳( إّن القرآن هو ............. فاجعلوه میزاناً بینکم !: الفرقان         ۴( التسال األستاذ ............. فإنّه عمل قبيح يُنزل شانک !: تعنُّتاً

واژگان

165

عّي الّصحيح للفراغات: 

يف َمدَر تنا كان طالٌب ُمشاغٌب قليَل االَدب ... )  و... أوامَر املعلّم و يرُضّ الطاّلب ِبسل(که، ... )  و... إىل ال(راء و يَتكَلّم مع الّذي خلَفه و ... )  و... إىل الّذي 

يجلس َجنبه و يسأل املعلّم تعّنتاً و ... )  و...ـه بالكالِم. فكّر أحد ِمن الّتالميِذ ح(َل هذه املُشكلة و كََتَب إنشاَء بعَد ُمطالعة كتاب )منية املريدو تحت عن(ان )يف 

َمحرض املعلّمو. كان هناک بیٌت جميٌل يف نّص اإلنشاء: ُقم للُمعلّم ... )  و...ـه الّتبجيال / كاَد املعلُّم أن يك(َن ر (ال.«

۲( يئس           ۳( يبتعد      ۴( يعيص-    1( يفقد   

۲( يَقتُب           ۳( یُرشُد       ۴( يُريُد-    1( يَلتَفُت   

۲( يَِصُف           ۳( یَهمُس      ۴( یَهدی-    1( يَِقُف   

۲( يَقبُل           ۳( يفرغ      ۴( ميسك-    1( يسبق   

۲( َوفِّ           ۳( دَع       ۴( تَمَّ-    1( ِقف   

عیِّن الخطأ يف املتضاّد:-   

۴( ُحّب ≠ ُوّد ۲( َسَکَت ≠ تََکلََّم       ۳( َملَوَّث ≠ نظيف   1( ِبدايَة ≠ نِهايَة  

عيِّ الصحيح يف املرُتادِف:-   

۴( إثم = ثَواب ۲( أموات = أحياء       ۳( قُم = اِجلِس   )1( َدنا = قُرََب  

عّین الخطأ يف املرتادف أو املتضاّد:-   

۴( بََعَث ≠ أرَسَل ۲( أمام ≠ وراء       ۳( أخذ ≠ أعطى   ة = ِقسم   1( ِحصَّ

عي ما ليس فيه من الرتادف:-   

1( أخفى التّلميذ دفته تحت الكتاب و أظهر الكتاب عليه !       ۲( يُعني املحسُن الفقرَي يف املجتمع و يُساعده دامئاً !

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

عّي الكلامت الغريبة يف املعنى :-   

1( أهل - اُسة - اُخت - والِد         ۲( مكرُمة - كرَم - َسَعة - أجود

۳( بطّاريّة - جّوال - رَصيد - بطاقة الّشحن        ۴( الُكفو - جوع - خوف - الّدهر

عيِّ الصحيح يف املرتادف أو املتضاّد: -   

۴( َمخبوء ≠ خفّي ث ≠ تكلَّم       ۳( ال تَقُف= ال تتَِّبع   ۲( حدَّ 1( ِقلّة = کَرثة  

ما املَُتضادُّ ِمن كلِمة »َعَص«؟-   

۴( أَحَسَن ۲( رَضَّ        ۳( نََفَع    1( أطاَع   

ما املرتادُف ِمن كلِمة »تاَرَة«؟-   

۴( قُربًَة ۲( َمرََّة        ۳( َمعاً    1( فَجأَة   
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عّي الّصحيح للفراغات: 

يف َمدَر تنا كان طالٌب ُمشاغٌب قليَل االَدب ... )  و... أوامَر املعلّم و يرُضّ الطاّلب ِبسل(که، ... )  و... إىل ال(راء و يَتكَلّم مع الّذي خلَفه و ... )  و... إىل الّذي 

يجلس َجنبه و يسأل املعلّم تعّنتاً و ... )  و...ـه بالكالِم. فكّر أحد ِمن الّتالميِذ ح(َل هذه املُشكلة و كََتَب إنشاَء بعَد ُمطالعة كتاب )منية املريدو تحت عن(ان )يف 

َمحرض املعلّمو. كان هناک بیٌت جميٌل يف نّص اإلنشاء: ُقم للُمعلّم ... )  و...ـه الّتبجيال / كاَد املعلُّم أن يك(َن ر (ال.«

۲( يئس           ۳( يبتعد      ۴( يعيص-    1( يفقد   

۲( يَقتُب           ۳( یُرشُد       ۴( يُريُد-    1( يَلتَفُت   

۲( يَِصُف           ۳( یَهمُس      ۴( یَهدی-    1( يَِقُف   

۲( يَقبُل           ۳( يفرغ      ۴( ميسك-    1( يسبق   

۲( َوفِّ           ۳( دَع       ۴( تَمَّ-    1( ِقف   

عیِّن الخطأ يف املتضاّد:-   

۴( ُحّب ≠ ُوّد ۲( َسَکَت ≠ تََکلََّم       ۳( َملَوَّث ≠ نظيف   1( ِبدايَة ≠ نِهايَة  

عيِّ الصحيح يف املرُتادِف:-   

۴( إثم = ثَواب ۲( أموات = أحياء       ۳( قُم = اِجلِس   )1( َدنا = قُرََب  

عّین الخطأ يف املرتادف أو املتضاّد:-   

۴( بََعَث ≠ أرَسَل ۲( أمام ≠ وراء       ۳( أخذ ≠ أعطى   ة = ِقسم   1( ِحصَّ

عي ما ليس فيه من الرتادف:-   

1( أخفى التّلميذ دفته تحت الكتاب و أظهر الكتاب عليه !       ۲( يُعني املحسُن الفقرَي يف املجتمع و يُساعده دامئاً !

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

عّي الكلامت الغريبة يف املعنى :-   

1( أهل - اُسة - اُخت - والِد         ۲( مكرُمة - كرَم - َسَعة - أجود

۳( بطّاريّة - جّوال - رَصيد - بطاقة الّشحن        ۴( الُكفو - جوع - خوف - الّدهر

عيِّ الصحيح يف املرتادف أو املتضاّد: -   

۴( َمخبوء ≠ خفّي ث ≠ تكلَّم       ۳( ال تَقُف= ال تتَِّبع   ۲( حدَّ 1( ِقلّة = کَرثة  

ما املَُتضادُّ ِمن كلِمة »َعَص«؟-   

۴( أَحَسَن ۲( رَضَّ        ۳( نََفَع    1( أطاَع   

ما املرتادُف ِمن كلِمة »تاَرَة«؟-   

۴( قُربًَة ۲( َمرََّة        ۳( َمعاً    1( فَجأَة   
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َعّیِن الخطأ يف املرتادف او املتضاد:-   

َر َل ≠ أخَّ َث = تَكلََّم / ُخلَّة ≠ َعداَوة         ۲( َمخبوء = َخفّي / أَجَّ 1( َحدَّ

۳( َمقال = کالم / لني ≠ ُخُشونَة         ۴( َحَصَل َعل = إكتََسَب / ُمعارََضة ≠ ُموافََقة

تَي :-    عّین الخطأ يف الكلمَتي املرتادفَتي أو املتضادَّ

1( َحرََّم ≠ أَحلَّ / الّساعة = القيامة         ۲( َعَص ≠ إتَّبََع / ُمزاِرع = فاّلح

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

عيِّ الصحيح َعن مرادف الكلامت:-   

1( كلِّم الناس عل قدر عقولهم! : أحِدث        ۲( ال تَقُف ما ليس لََك به علٌم!: ال تَتَِّبغ

بَت بيتاً!: إعصار ۳( الكتاب صديٌق يُنِقُذَک ِمن مصيبة الجهل! : يَستلَمُ       ۴( َعَصَفت رياٌح شديدٌة َخرَّ

عيِّ الصحيح عن ترجمة الكلامت الّتي تحتها خّط: -   

1( بَعَد ذلك يَتَبَنيَّ كِذبَُك لآلَخرين: آشکار می کند - دیگران       ۲( من أخالق الجاهل املُعارََضُة قبَل أن يَفَهَم: رویارویی - که می فهمد

۳( کَلِّموا املُستمعني عل قدر عقولهم لك يقَنُعوا: سخن گفتند - قانع شوید      ۴( تََكلَّموا تُعرَفُوا فإنَّ املرء مخبوء تحِت لِسانِه: شناخته شوید - پنهان

   -: عیِّن الخطأ يف ترجمة الكلامت الّتي تحتها خطٌّ

ى بعض املفّسين سورة الُحُجرات بسورة االخالق: )نامیدند(      ۲( ال تَسأل ُمعلّمک تَعنُّتاً أبداً: )بی ادبانه( 1( َسمَّ

ن ُخلقی: )نیکو گردان( نَت خلقی، فََحسِّ ۳( اُکتُِب الجواَب َعَل الّسبورة: )تخته سیاه(        ۴( اللّهّم كَم َحسَّ

عیِّن الخطأ يف املتضاد و املرتادف:-   

1( قبيح ≠ جميل / َذنب = إثم         ۲( َضلَّ ≠ إهتدی / أرَسَل = بََعَث

۳( َجلََس ≠ قاَم / َعيص = أطاَع         ۴( بَُعَد ≠ قَرَُب / فَرَّ = َهَربش

یِن :-    عّین الخطأ يف املرتادفِي أو املتضادَّ

۴( الّساعة = القيامة ۲( رَضَّ ≠ نََفَع       ۳( تََذکََّر ≠ نَِسَ   1( تارة = ُمظلِمة  

عّي التضاّد بي إ مي و فعلین : -   

َم يف كِربه! 1( إن تزرع خرياً تحصد سوراً !         ۲( من سأل يف صغره، تقدَّ

۳( من قَرَُب من الثواب بَُعَد عنه اإلثم؟         ۴( العامل حىُّ و إن كان ميّتاً! 

أكمل الرتجمة: »الجل(س أماَم املعلّم بكّل األدب و اإل تامع إليه بدّقة و عدم االلتفات إىل اآلَخرين«: »نشسنت ....... آم(زگار با متام ادب و ....... به او و ....... -   

به دیگران«

1( نزد - گوش دادن - توجه نکردن         ۲( روبه روی - گوش سپردن - توجه نکردن

۳( نزد - گوش فرا دادن - توجه کردن         ۴( روبه روی - گوش دادن - توجه کردن

عّین ما ه( ُمضاّد مع إحدى كلامت هذه العبارة: »من ال يَستمع إىل الّدرس َجيِّدا يَرُ ب يف اإلمتحان«-   

۴( َويّف ۲( يَنَجُح        ۳( یَتََنبَُّه    1( یُفکُِّر   
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عّي ما ه( مرادف مع إحدى كلامت هذه العبارة: »يَهِمُس مهراُن تارًة إىل الّذي يَجلُِس جنَبه يف حّصة علم األحياء«-   

۴( الكيمياء ۲( وافََق         ۳( مرّة    )1( املدرسة   

عّي الصحيح لتكمیل ترجمة العبارة: )إن أحسنُتم أحسنُتم ألنُفسكمو: »اگر ....... به خ(دتان ....... .«-   

1( نیکی کنید - نیکی کرده اید         ۲( نیکو کار باشید - نیکی می کنید

۳( نیکی می کنید - نیکی کرده اید         ۴( نیکی کنید - نیکی می کنید

عّي الصحيح يف عدد املُرادفات و املضاّدات يف العبارة التالية :-   

» بعد أن يَدُخُل املعلّم الصفَّ  كت الطالب الّذي تكلّم من قبل و خرج طالب كان ُمشاغباً! « 

۴( أربعة ۲( ثالثة        ۳( إثنان    1( واحد   

عّي الصحيح يف املُرادف أو املُضاّد: -   

۴( تَبجيل = اِحتام ۲( بداية = نهاية       ۳( ُحّب ≠ ُوّد   1( دنا = بَُعدَ  

عّي املنا ب لرتجمة هذه املفردات: »ُقم - األرشَف - اإللتفات - الُجل(س - إن«-   

1( بایست - شيف تر - روی برگرداندن - نشسنت - اگر       ۲( به پا خیز - شيف - توجه کردن - نشاندن - اگر

۳( بایست - شيف تر - توجه کردن - نشسنت - اگر        ۴( به پا خیز - شيف ترین - روی برگرداندن - نشاندن - همنا

عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت إىل الفار ّية : »الكيمياء - السل(ک - امام - وراء«-   

1( شیمی - کردار - پشت س - روبه رو        ۲( شیمی - رفتار - روبه رو - پشت س

۳( شیمی - رفتار - روبه رو - کنار         ۴( شیمیایی - کردار - کنار - روبه رو

 اِنتِخب املعادل الفاريّس املنا ب لِـ: »َويّف الّتبجيَل«-   

1( کامال به احتامش از جا بلند شد؟         ۲( احتامش را کامل به جا آورد؟

٣( او را عزت و احتام نود!          ۴( با احتام به او وفا کرد! 

عّي الرتجمة الصحيحة للكلامت: »األواِمر - یُساِعُد - کاَد - واَفَق«-   

1( فرمایش ها - یاریش می کند - نزدیک بود که - موافقت کرد       ۲( دستورها - کمک می کند - نزدیک نبود - موافق است

۳( دستورها - کمک می کند - نزدیک بود که به موافقت کرد       ۴( فرمایش ها - یاری می کند - نزدیک بود که - موافق بود

ما ه( املنا ب للفراغ يف الفار ية؟ ..... يت(كل عىل الله َفُه( َحسبه-   

۴( چه کسی 1( کسی که    ۲( هر کس        ۳( هر وقت  

عیِّن الخطأ يف تعيي الكلمة الغريبة يف كّل مجم(عة:-   

1( زيوت - ُمزارع - ممرّضة - شطّي: )زيوت(        ۲( حدائق - أزهار - أشجار - اعصار: )حدائق(

۳( خطيئة - ِحّصة - إثم - كبائر: )حّصة(        ۴( نَوی - سیاج - لُّب - قش: )سياج(
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عّي ما ه( مرادف مع إحدى كلامت هذه العبارة: »يَهِمُس مهراُن تارًة إىل الّذي يَجلُِس جنَبه يف حّصة علم األحياء«-   

۴( الكيمياء ۲( وافََق         ۳( مرّة    )1( املدرسة   

عّي الصحيح لتكمیل ترجمة العبارة: )إن أحسنُتم أحسنُتم ألنُفسكمو: »اگر ....... به خ(دتان ....... .«-   

1( نیکی کنید - نیکی کرده اید         ۲( نیکو کار باشید - نیکی می کنید

۳( نیکی می کنید - نیکی کرده اید         ۴( نیکی کنید - نیکی می کنید

عّي الصحيح يف عدد املُرادفات و املضاّدات يف العبارة التالية :-   

» بعد أن يَدُخُل املعلّم الصفَّ  كت الطالب الّذي تكلّم من قبل و خرج طالب كان ُمشاغباً! « 

۴( أربعة ۲( ثالثة        ۳( إثنان    1( واحد   

عّي الصحيح يف املُرادف أو املُضاّد: -   

۴( تَبجيل = اِحتام ۲( بداية = نهاية       ۳( ُحّب ≠ ُوّد   1( دنا = بَُعدَ  

عّي املنا ب لرتجمة هذه املفردات: »ُقم - األرشَف - اإللتفات - الُجل(س - إن«-   

1( بایست - شيف تر - روی برگرداندن - نشسنت - اگر       ۲( به پا خیز - شيف - توجه کردن - نشاندن - اگر

۳( بایست - شيف تر - توجه کردن - نشسنت - اگر        ۴( به پا خیز - شيف ترین - روی برگرداندن - نشاندن - همنا

عّي الصحيح يف ترجمة الكلامت إىل الفار ّية : »الكيمياء - السل(ک - امام - وراء«-   

1( شیمی - کردار - پشت س - روبه رو        ۲( شیمی - رفتار - روبه رو - پشت س

۳( شیمی - رفتار - روبه رو - کنار         ۴( شیمیایی - کردار - کنار - روبه رو

 اِنتِخب املعادل الفاريّس املنا ب لِـ: »َويّف الّتبجيَل«-   

1( کامال به احتامش از جا بلند شد؟         ۲( احتامش را کامل به جا آورد؟

٣( او را عزت و احتام نود!          ۴( با احتام به او وفا کرد! 

عّي الرتجمة الصحيحة للكلامت: »األواِمر - یُساِعُد - کاَد - واَفَق«-   

1( فرمایش ها - یاریش می کند - نزدیک بود که - موافقت کرد       ۲( دستورها - کمک می کند - نزدیک نبود - موافق است

۳( دستورها - کمک می کند - نزدیک بود که به موافقت کرد       ۴( فرمایش ها - یاری می کند - نزدیک بود که - موافق بود

ما ه( املنا ب للفراغ يف الفار ية؟ ..... يت(كل عىل الله َفُه( َحسبه-   

۴( چه کسی 1( کسی که    ۲( هر کس        ۳( هر وقت  

عیِّن الخطأ يف تعيي الكلمة الغريبة يف كّل مجم(عة:-   

1( زيوت - ُمزارع - ممرّضة - شطّي: )زيوت(        ۲( حدائق - أزهار - أشجار - اعصار: )حدائق(

۳( خطيئة - ِحّصة - إثم - كبائر: )حّصة(        ۴( نَوی - سیاج - لُّب - قش: )سياج(
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عّین ما ليس فيه املتضاد:-   

1( من سأل يف صغره أجاب يف كربه!          ۲( متجر صديقي جنب دکّاين يف الّسوق الكبري!

۳( إّن الله رّب كل شء فهو رّب املشق و املغرب !        ۴( عند االمتحان اقتب معلّمي مّني و ابتعد عن الّسبورة!

عّي املجم(عة الّتي كلّها جمع الّتكسري:-   

1( تالميذ، أحبّة، قّمة، أعني         ۲( أُّماه، زمالء، أسنان، وقوف

۳( غصون، أحبّاء، قُرئ، خیام         ۴( صغار، أربعاء، أداة، عّمل

منت زیر را با ا تفاده از    (ال بعدی کامل کنید.

إّن شجرة النفط شجرة يستخدمها املزارع(ن ک...)  و.... ح(ل املزارع الحامية محاصيلهم من الحي(انات، ألّن لها رائحة كريهة فـ....)  و... منها الحي(انات. و 

بذورها تحت(ي عىل مقدار من الزي(ت ال يسّبب ....)  و... ها خروج أّي غازات ملّ(ثة فيمكن ....)  و... النفط منها.

۴( قاعة-    1( مشكاة          ۲( سياج       ۳( جذع   

۴( تسبق-    1( تخنق          ۲( تتنبّه       ۳( تهرب   

۴( اشتعال-     1( التفاف          ۲( استالم       ۳( إيصال  

۴( نشاط-    1( إنتاج          ۲( نّو        ۳( إفراز   

 عیِّن مجم(عًة ليست فيها كلمٌة َغربيٌة:-   

بع - الطّعام - سياج         ۲( حاسوب - انتنت – اعصار 1( الشَّ

رَة ۳( ِسوال - فُستان - قَميص         ۴( لُّب - ِقش - ُمَعمِّ

 عيِّ الصحيح يف املرتادِف أو املتضاّد:-   

۴( َصداقَة ≠ َعداَوة ر = شاّب       ۲( ُمواَصفات ≠ میزات      ۳( َعلَِم = َجِهَل   1( ُمَعمَّ

عّین الخطأ يف مفرد الجم(ع املكرّسة:-    

۴( َحقائب ≠ َحقیبه 1( َمصانِع ≠ َمصَنع       ۲( اِخوان ≠ أخ       ۳( َمفاتیح ≠ فتح  

عي الخطأ يف مفرد الكلامت:-    

۴( احياء ≠ َحّي 1( لُحوم ≠ لَحم       ۲( َموتَی ≠ َموت       ۳( کَبائر ≠ كبريَة  

ة: -     عیِّن الخطأ عن مفرد الجم(ع املكرسَّ

۴( َشدائد ≠ َشّد 1( أمور ≠ أمر       ۲( فنون ≠ فّن       ۳( ناذج ≠ َنوذج  

عیِّن الخطأ يف عدد الجم(ع املكرّسة:-    

1( )إن تنصوا الله ينص کم و یثبّت أقدامكم!( : واحد       ۲( يف ُجُزر املحيط الهادئ أشجاٌر تبلغ من العمر االف سنة .: ثالثة

۳( كانت أخالق الطالب سيّئة مع زُمالئه. : واحد        ۴( علم األحياء علم ُمطالعة خواّص الَعناِص .: ثالثة
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عيِّ الصحيح يف ترجمة األفعال من هذه املصادر: )االنسحاب - التذكّرو-    

1( تذکَّر: به یاد می آورد          ۲( ما اِنسحب: عقب نشینی نکرد

۳( ال تتذکُّر: به یاد نیاور          ۴( اِنسحبي: عقب نشینی می کنم

عيِّ ما ليَس فيه جمع التكسري: -    

1( إنّا نُريد أن يَعيَش جميع ُسّكان املدينة يف الّسالم و األمن !       ۲( لنا ديٌن يَحتُم األديان اإللهيّة و يؤكّد عل حريّة العقيدة !

۳( يَجتمٌع جميع اإلخوان يف نقطة واحِدة من األرض!        ۴( ُهناَک ُمسلمون يَعيشون يف بَلِد كَبريِ َمَع ُصعوِبة کَثرية!

عیِّن الخطأ عن جمع الكلامت التالية :-    

۴( أفَضل ← أفاِضل ۲( َمطبَخ ← طبايخ       ۳( َمسِجد ← َمساِجد   1( َموعظة ← َمواعظ  

 عیِّن ج(اباً ما جاء فيه الجمع املكرّس:-    

1( َسل املَصانع رکباً تهيُم يف الَفلَوات.         ۲( إّن اللّغة العربيّة لغة القرآن و األدعية.

۳( »إّنا بُعثُت اِلُتّم َمكارَِم األخالق .«           ۴( »تفّکر ساعة خرٌي من عبادة سبعنَي سنة .«

ة:-     عیِّن الخطأ عن مفرد الجم(ع املكرسَّ

۴( زمالء ← زَميل ۲( اقرباء ← قَریب       ۳( أصدقاء ← ِصدق   1( جریان ← جار  

میِّز الكلمة ال تنا ب الكلامت األخرى يف املعنى :-    

۴( یَزرُع ۲( يَنُدُب        ۳( يَنبُُت    1( يَغرُس   

عّي الكلمة الّتي ال تنا ب يف املعنى :-    

۴( ُموظِّف ۲( ُمزارع        ۳( قَميص   1( عاِمل   

عیِّن الخطأ عن ترجمة الكلامت املعّينة:-    

1( قرُب کورُش يجذُب ُسيّاحاً ِمن ُدَول العالَم .: گردشگرانی       ۲( أ كنتم تری َو عصيتُم أمري .. خرمای مرا 

۳( عاملٌ يُنتَفع بعلِمه خرٌي ِمن ألِف عابِد .: هزار        ۴( )... يف زُجاِجة الزُّجاجُة كأنّها کوکٌب ُدّرّی!ٌ( : مروارید

عیِّن الخطأ عن املرتادف او املّتضاد:-    

۴( توَضُع = تُطيُع 1( ُدخول = نُفوذ   ۲( بَعيد ≠ قَریب       ۳( الَفَرج ≠ الَحَرج  

عيِّ الصحيح للفراغ حسَب املفه(ِم :-    

» ...... العظاِم مرٌض مُيكن أن يسبِّب إنكساَر العظاِم، ه( ناتُِج َعن فقداِن فيتامي د!« 

۴( لُّب ۲( َمخبوء         ۳( لني    1( َسدید   

عّي ج(اباً فيه ا ُم يَختلف عن الباقي يف املعنى: -    

۴( َسَمک - ِسوال - قَميص ۲( کَلب - ثَعلب - ِذئب       ۳( یَد - رِجل - رَأس   1( ِقش - نََوى - لُّب  
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عيِّ الصحيح يف ترجمة األفعال من هذه املصادر: )االنسحاب - التذكّرو-    

1( تذکَّر: به یاد می آورد          ۲( ما اِنسحب: عقب نشینی نکرد

۳( ال تتذکُّر: به یاد نیاور          ۴( اِنسحبي: عقب نشینی می کنم

عيِّ ما ليَس فيه جمع التكسري: -    

1( إنّا نُريد أن يَعيَش جميع ُسّكان املدينة يف الّسالم و األمن !       ۲( لنا ديٌن يَحتُم األديان اإللهيّة و يؤكّد عل حريّة العقيدة !

۳( يَجتمٌع جميع اإلخوان يف نقطة واحِدة من األرض!        ۴( ُهناَک ُمسلمون يَعيشون يف بَلِد كَبريِ َمَع ُصعوِبة کَثرية!

عیِّن الخطأ عن جمع الكلامت التالية :-    

۴( أفَضل ← أفاِضل ۲( َمطبَخ ← طبايخ       ۳( َمسِجد ← َمساِجد   1( َموعظة ← َمواعظ  

 عیِّن ج(اباً ما جاء فيه الجمع املكرّس:-    

1( َسل املَصانع رکباً تهيُم يف الَفلَوات.         ۲( إّن اللّغة العربيّة لغة القرآن و األدعية.

۳( »إّنا بُعثُت اِلُتّم َمكارَِم األخالق .«           ۴( »تفّکر ساعة خرٌي من عبادة سبعنَي سنة .«

ة:-     عیِّن الخطأ عن مفرد الجم(ع املكرسَّ

۴( زمالء ← زَميل ۲( اقرباء ← قَریب       ۳( أصدقاء ← ِصدق   1( جریان ← جار  

میِّز الكلمة ال تنا ب الكلامت األخرى يف املعنى :-    

۴( یَزرُع ۲( يَنُدُب        ۳( يَنبُُت    1( يَغرُس   

عّي الكلمة الّتي ال تنا ب يف املعنى :-    

۴( ُموظِّف ۲( ُمزارع        ۳( قَميص   1( عاِمل   

عیِّن الخطأ عن ترجمة الكلامت املعّينة:-    

1( قرُب کورُش يجذُب ُسيّاحاً ِمن ُدَول العالَم .: گردشگرانی       ۲( أ كنتم تری َو عصيتُم أمري .. خرمای مرا 

۳( عاملٌ يُنتَفع بعلِمه خرٌي ِمن ألِف عابِد .: هزار        ۴( )... يف زُجاِجة الزُّجاجُة كأنّها کوکٌب ُدّرّی!ٌ( : مروارید

عیِّن الخطأ عن املرتادف او املّتضاد:-    

۴( توَضُع = تُطيُع 1( ُدخول = نُفوذ   ۲( بَعيد ≠ قَریب       ۳( الَفَرج ≠ الَحَرج  

عيِّ الصحيح للفراغ حسَب املفه(ِم :-    

» ...... العظاِم مرٌض مُيكن أن يسبِّب إنكساَر العظاِم، ه( ناتُِج َعن فقداِن فيتامي د!« 

۴( لُّب ۲( َمخبوء         ۳( لني    1( َسدید   

عّي ج(اباً فيه ا ُم يَختلف عن الباقي يف املعنى: -    

۴( َسَمک - ِسوال - قَميص ۲( کَلب - ثَعلب - ِذئب       ۳( یَد - رِجل - رَأس   1( ِقش - نََوى - لُّب  
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عّي كلمة ال تنا ب البقّية يف املفه(م: .-    

ر ۴( املَُعمَّ ۲( الثّمر        ۳( الّشجرة   1( اللُّب   

عّي الّصحيح يف ترجمِة املفردات: »الّشجرُة الخانقُة تَبَدأُ حياتَها بااللتفاف ح(َل جذع شجرِة! -    

1( شوع می کند، رشد کردن، شاخه         ۲( آغاز می کند، در هم پیچیدن، تنه

۳( تام می کند، در هم پیچیدن، شاخه             ۴( شوع می شود، رشد کردن، تنه

عّین الَخطَأ يف املرتادفات أو املتضادات:-    

1( أطيَب = أحسن / َميِّت ≠ َحّي         ۲( ُحبوب = بُذور / أطَول ≠ أقَص

۳( ُمزارع = فاَّلح / قَرَُب ≠ َدنا         ۴( ِصَغر = طُفولة / زائد ≠ ناِقص

أكمل الرتجمة بالكلامت املنا بة :-    

»إعرتض املُتفّرج بَتَسلُّل َصَفَر الحكم له يف مباراة قد انعقدت يف محافظتنا«: »....... به ....... که داور برایش ....... در ....... که در ا تان ما برگزار شد اعرتاض کرده

1( تاشاچی - آفسایدی - سوت زد - مسابقه ای        ۲( تاشاچی - یک آفساید - تا سوت زد - یک مسابقه

۳( یک تاشاچی - آفسایدی - سوت زد - آن مسابقه           ۴( تاشاچی - یک آفساید - سوت زد - مسابقه

أكمل الرتجمة: »اُنظُر إىل تلك الهجمة من جانِب العِب فريِق اُحّبه«: »...... به آن ....... از جانب ....... که دو تش دارم .-    

1( نگاه کن - حمله - تیم بازیکنی         ۲( بنگر - دفاع - بازیکن تیمی

۳( نگاه کن - حمله - بازیکن تیمی         ۴( بنگر - تهاجم - بازیکن تیم

عّین كلمة يختلف من الباقي يف املعنى :-    

۴( األقوى 1( البُذور    ۲( الَجوزة        ۳( املُزارع  

عّي ما اليرتبط مع الباقي يف املعنى:-    

۲( الِعَنب        ۳( الُخبز    ۴( الِجذع 1( األثار   

»ن(ٌع من الّشجرة الخانقة ي(َجُد يف جزيرة قشم الّتي تََقُع يف ُمحاَفظَة ُهرُمز جان« عّي الرتجمة الصحيحة للُمفردات املُعّينة:-    

1( خفه کننده - که - استان         ۲( نابودگر - که - استان

۳( خفه کننده - همن که - استان         ۴( نابود کننده - که - شهر

»اِزرع(ا و اغرِ (ا ....... ما عمل الّناس عمالً أَحلَّ وال أطيَب منه« عّي الرتجمة الصحيحة للُمفردات:-    

1( کشاورزی کرد - حالل کرد - پاک کرد        ۲( کشاورزی کنید - حالل تر - پاک تر

۳( نهال بکارید - حالل تر - خوب تر         ۴( کشاوزی کنید - حالل کرد - پاک کرد

عّي الرتجمة الصحيحة:-    

1( ُجُزُر املُحيِط الهاِدُی: جزیره های اقیانوس آرام        ۲( ُجُزُر املُحيِط الهاِدِئ: جزیره های آرام اقیانوس

۳( مُيكُن إنتاُج النِّفط: تولید نفت را امکان پذیر می کند.       ۴( مدينٌة ِمن ُمحافِظة : اُستانی از شهر

عّي الخطأ يف املُرادف او املُضاّد: -    

۴( الصفات = املُواَصفات ۲( الزارع = املُزارع       ۳( الثمرة ≠ الفاكهة   1( الطالب = التلميذ  
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عّین الخطأ للفراغ: »هذه الشجرة ....... يف الربازيل« -    

۴( تُثِمُر 1( تَنمو    ۲( تُنِبُت        ۳( تَبَدأُ    

عيِّ الصحيح للفراغ: -    

1( قل الحّق و إن كان .......! )سديداً(         ۲( اِجتنب عن ذكر األقوال الّتي فيها الحتمل .......! )الصدِق(

۳( )وال تقُف ما ليس لك به .......!( )عليٌم(        ۴( و من آداب الكالم .......ه! )ِقلّة(

عّي ما ليس فيه من املتضاد:-    

1( من يبدأ بضب و شتم اآلخرين فهو األظلم!        ۲( إّن األحمق إن أراد أن يَنفع أحداً فهو يضّه !

۳( الكّذاب يُبّعد علينا القريب و يُقرّب علينا البعيد!        ۴( األلف من األصدقاء قليٌل و الواحد من األعداء كثري !

    -: عيِّ ما ليَس فيه املَتضادُّ

كوُت اَنَفُع ِمَن الَكالِم إذا كاَن يف َوقِتِه ! مِء َعواملَ َعجيبًة !        ۲( السُّ 1( إنَّ تَحَت األرِض و فوَق السَّ

اِء باسِم أيّاِم االُسبوع؟        ۴( َهل تعلَُم أنَّ األَدَب إذا كُرَثَ َغال! ۳( يف املُدِن أسواٌق لِلبَيعِ و الشِّ

عيِّ الّصحيح للفراَغِي: »ط(بی ملن ....... الظّامل(َن ِمن لسانه ! َفال تكُن ....... أماَم كّل ظالِِم ! -    

ً ۴( يَخاُف - ليِّنا ۲( يَخاُف – َخِشناً       ۳( ال يَخاُف - ليِّناً   1( ال يَخاُف - َخِشناً  

عيِّ كلمًة صحيحًة متأل الفراَغ يف العبارة التالية : »الَّذي ال يتكلِّم ....... شانه !« -    

۴( ال يخاُف ۲( ال يُعرُف        ۳( يُظهر    1( يَجرُح   

ما ه( الخطأ: -    

َل: مصدرُه »تَدخيل« 1( اللّسان: جمُعُه »األلِسنة«          ۲( تََدخَّ

َث« ۳( اللنّي: متضاّدُه »الُخشونة«         ۴( کَلََّم : متادفُه »َحدَّ

عيِّ الصحيح يف املفردات:-    

1( أراذل : جمع التكسري لـ »رذل«         ۲( أخ: مفرده لـ »إخَوة«

۳( زَُمالء: جمع التكسري لـ »زميلة «         ۴( َنوذَج: مفرده »ناذج«

عّي الصحيح يف املُرادف )=و أو املُضاّد )≠و:-    

۴( الغاية = الهدف َث       ۳( القلّة = الِكرثة   ۲( کَلََّم ≠ َحدَّ ١( اللَّنيِّ = الَخِشن  

عّین الخطأ يف املرتادف أو املتضاد:-    

۴( بََعَث ≠ أرَسَل ۲( أمام ≠ وراء       ۳( اخذ ≠ أعطى   ة = ِقسم   1( ِحصَّ

عّي عبارة ت(َجد فيها كلمتان متضاّدتان:-    

1( اشتيُت اليوم كتاباً رأيتُه أمس يف املتجر .        ۲( اللُّهّم إيّن أعوذ بک من نفس ال تشبَع .

۳( هذا إعصاٌر يَعصُف كّل سنة يف محافظتنا.        ۴( َعصفت رياٌح شديدٌة بعد املطر الكثري .
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عّین الخطأ للفراغ: »هذه الشجرة ....... يف الربازيل« -    

۴( تُثِمُر 1( تَنمو    ۲( تُنِبُت        ۳( تَبَدأُ    

عيِّ الصحيح للفراغ: -    

1( قل الحّق و إن كان .......! )سديداً(         ۲( اِجتنب عن ذكر األقوال الّتي فيها الحتمل .......! )الصدِق(

۳( )وال تقُف ما ليس لك به .......!( )عليٌم(        ۴( و من آداب الكالم .......ه! )ِقلّة(

عّي ما ليس فيه من املتضاد:-    

1( من يبدأ بضب و شتم اآلخرين فهو األظلم!        ۲( إّن األحمق إن أراد أن يَنفع أحداً فهو يضّه !

۳( الكّذاب يُبّعد علينا القريب و يُقرّب علينا البعيد!        ۴( األلف من األصدقاء قليٌل و الواحد من األعداء كثري !

    -: عيِّ ما ليَس فيه املَتضادُّ

كوُت اَنَفُع ِمَن الَكالِم إذا كاَن يف َوقِتِه ! مِء َعواملَ َعجيبًة !        ۲( السُّ 1( إنَّ تَحَت األرِض و فوَق السَّ

اِء باسِم أيّاِم االُسبوع؟        ۴( َهل تعلَُم أنَّ األَدَب إذا كُرَثَ َغال! ۳( يف املُدِن أسواٌق لِلبَيعِ و الشِّ

عيِّ الّصحيح للفراَغِي: »ط(بی ملن ....... الظّامل(َن ِمن لسانه ! َفال تكُن ....... أماَم كّل ظالِِم ! -    

ً ۴( يَخاُف - ليِّنا ۲( يَخاُف – َخِشناً       ۳( ال يَخاُف - ليِّناً   1( ال يَخاُف - َخِشناً  

عيِّ كلمًة صحيحًة متأل الفراَغ يف العبارة التالية : »الَّذي ال يتكلِّم ....... شانه !« -    

۴( ال يخاُف ۲( ال يُعرُف        ۳( يُظهر    1( يَجرُح   

ما ه( الخطأ: -    

َل: مصدرُه »تَدخيل« 1( اللّسان: جمُعُه »األلِسنة«          ۲( تََدخَّ

َث« ۳( اللنّي: متضاّدُه »الُخشونة«         ۴( کَلََّم : متادفُه »َحدَّ

عيِّ الصحيح يف املفردات:-    

1( أراذل : جمع التكسري لـ »رذل«         ۲( أخ: مفرده لـ »إخَوة«

۳( زَُمالء: جمع التكسري لـ »زميلة «         ۴( َنوذَج: مفرده »ناذج«

عّي الصحيح يف املُرادف )=و أو املُضاّد )≠و:-    

۴( الغاية = الهدف َث       ۳( القلّة = الِكرثة   ۲( کَلََّم ≠ َحدَّ ١( اللَّنيِّ = الَخِشن  

عّین الخطأ يف املرتادف أو املتضاد:-    

۴( بََعَث ≠ أرَسَل ۲( أمام ≠ وراء       ۳( اخذ ≠ أعطى   ة = ِقسم   1( ِحصَّ

عّي عبارة ت(َجد فيها كلمتان متضاّدتان:-    

1( اشتيُت اليوم كتاباً رأيتُه أمس يف املتجر .        ۲( اللُّهّم إيّن أعوذ بک من نفس ال تشبَع .

۳( هذا إعصاٌر يَعصُف كّل سنة يف محافظتنا.        ۴( َعصفت رياٌح شديدٌة بعد املطر الكثري .
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عّي الصحيح لتحميل الرتجمة: »كتب أخي إ م فلِم يُحّبه، ا ُمه مئتا  نة يف القرية«: »برادرم نام فیلمی که ....... ن(شت، نامش ....... در رو تا ا ت.«-    

1( دوست دارد - دویست سال         ۲( دوست می داشت - دویست سال

۳( دوست می داشت - سال دویست         ۴( دوست می دارد - سال دویست

عّي الخطأ يف جمع التكسري: -    

۴( الف ≠ آالف 1( ِفلم ≠ أفالم   ۲( َعص ≠ إعصار       ۳( كبرية ≠ كبائِر  

عیِّن الخطأ يف تحديد املفرد: -    

۴( اساور ← ِسوار ۲( تُهم ← تُهمة       ۳( مواِضع ← موضوع  1( ُخطَط ← ُخطّة  

عيِّ الخطأ يف تعيي الكلمة الغريبة يف كّل مجم(عة:-    

1( ریح - محرار - شاطئ - ُمحیط: )محرار(        ۲( يَنُدُب - يغرُس - يَنمو - يَنبُت: )ينمو(

۳( تكلّم - كّمَل - حّدَث - تحّدَث: )كّمَل(        ۴( کلب - ثعلب - كذب - ذئب: )كذب(

عّي الصحيح لتحميل الرتجمة: »الرجال الّذين يؤمن(ن بالههم الرّحيم يُريدون أن يبق(ا عبد خالقهم حّتى امل(ت«: »مردانی که به خدای مهربانشان ....... ، ....... -    

که تا مرگ بنده ی آفریدگار خ(د ...... .«

1( ایمن می آورند - خواستند - مبانند         ۲( ایمن دارند - می خواهند - مبانند

۳( ایمن می آورند - خواهانند - باشند             ۴( ایمن دارند - می خواهند - بشوند

    -» د - الُخطَّة - مفتاح الرّشّ عّي الصحيح يف ترجمة املفردات إىل الفار ّية : »اال ب(ع الّتايل - ال(قت املَُحدَّ

1( هفته ی بعد - زمان مشخص شده - نقشه - کلید بعدی       ۲( هفته ی بعد - زمان تعیین شده - نقشه - کلید بدی

۳( هفته ی بعد - زمان تعیین شده - مطرح - کلید بدی       ۴( هفته ی بعد - زمان تعیین کننده - طرحها - کلید بدی

َل اإلمتحان ملُّدة اُ ب(َعِي.«-     انتخب الرتجمة املنا بة لرتجمة املفردات: »هل واَفَق االُ تاذ ان يُؤجِّ

1( موافق بود - که عقب بیفتد - دو هفته        ۲( موافقت کرد - که به تأخیر بیندازد - دو هفته

۳( موافق بود - که به تأخیر بیندازد - دو هفته بعد           ۴( موافقت کرد - که عقب بیفتد - دو هفته بعد

عّي الصحيح يف ترجمة املفردات: »هم قّرروا أن يّتصل(ا هاتفيا باالُ تاذ«-    

1( قرار گذاشتند - که تلفنی تاس بگیرند.        ۲( اقرار کردند - که با تلفن تاس بگیرند.

۳( قرار گذاشتند - که تلفنی تاسی برقرار کنند.        ۴( اقرار کردند - که تلفنی تاس بگیرند.

ما ه( الخطأ يف املفرد أو الجمع للكلامت التالية؟-    

1( األدوية: الّداء / بَرناَمج: بَرامج         ٢( الَحّب: الُحبوب / الُكفو : األكفاء

۳( اللّسان: األلِسَنة / ُخطّة: ُخطَط         ۴( املعاِجم: املُعَجم / الِجلد: الُجلود

عّي ج(اباً ما جاء فيه املرتادف او املتضاّد:-    

1( ساَعدين أخوک َحتّى أتخلّص من الحرج و أواجه الَفرج.       ۲( يضمُّ ذلك الكتاب مفرداِت و يحتوي عل التاكيب الوصفيّة .

۳( ما عاد الشاّب إىل الكذب مرًّة اُخرى بعَد تلك الحادثة .       ۴( نَدم املجرم عل أعمله السيّئة و قّرر أن يفعل الَحسنة.
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عّین الخطأ يف املفردات الّتي تحتها خّط:-    

1( خرُي إخوانَِک َمن َدعاَک صدِق املَقال. )املرادف: نََدَب(       ۲( يَِجُب أن يكوَن كالُمُه لیِّنا. )املضاّد: َخِشن( 

داٍع رجاًء. )املرادف: َمرهم(       ۴( علیک بصدق املقال يف حياتك. )املرادف: الكالم( ئًَة لِلصُّ ۳( اعِطني حبوباً ُمَهدِّ

عّین الخطأ يف جمع التكسري:-    

۴( الثّمر ← األثار 1( الّدواء ← األدوية   ۲( الُغصن ← األغصان       ۳( الُخطَّة ← الُخطوات  

َعّیِن الخطأ يف املرُتادِف أو املُتضاِد:-    

۴( ُصُعوبَة ≠ ُعُقوبَة َر       ۳( فَِشَل ≠ نََجَح    َل = اخَّ ۲ أَجَّ 1( َمقال = کالم  

 عّي الكلمة غري املُنا بة لِلفراغٍ حسب املعنی: -    

(        ۲( رجٌل كّذاٌب ....... بالغرِق َو قال : النَّجدة! )تظاَهَر( 1( ....... اِنتشاُر الزكّام يِف فصِل الّشتاء. )پشتدُّ

دِق. )إنكار(          ۴( ....... العرُب الَكلمت الَدخيلَة وفقاً ألَلسَنتهم. )يَنطق( ۳( نََصَحنى أبی به ...... الصِّ

عّي غري الصحيح عن املرتادف او املتضاّد:-    

۴( تُوَضع = تُجَعل ۲( َحَرج ≠ فََرج       ۳( اِنضمم = اِنقطاع    1( أطاَع ≠ َعص  

عّي الكلامت الغريبة يف املعنى: -    

اث 1( املِسك، الِعطر، الِغزالن          ۲( التمثال، املَتحف، التُّ

ير َشف، السَّ ۳( الَحديقة، الديباج، املَدرسة         ۴( الُقمش، الشَّ

میِّز الكلمة الّتي ال تنا ب الكلامت األخرى:-    

۴( الطُّفولة ۲( الحضارة        ۳( الِكرَب     باب    1( الشَّ

عّي املرتادف لِـ »اِزداَد«:-    

َ ۴( تَغريَّ ۲( قلَّ        ۳( اِشتقَّ     1( کَرُثَ   

عّین الخطأ يف املرُتاِدفاِت أو املُتضاداِت:-    

1( بَغتًَة = فَجأًة / بَيع ≠ ِشاء         ۲( تَناُول = أكل / ُحسن ≠ قُبح

۳( أراَد = طَلََب / َدنا ≠ بَُعَد         ۴( َمخبوء = َخفّى / َوَجع ≠ ألَم

عّي املرتادف لِـ »اِكتَسَب«:-    

۴( َشَعَر ِبـ ۲( َشکََّل        ۳( َحَصل عل    1( َعدَّ   

عّي ما فيه متضاّدان اِثنان:-    

1( أحسن إىل من أساء إليك!         ۲( اتقى الّناس من قال الحّق يف ما لَه وما َعليه !

۳( إذا تكلّم املرء ظهر باطنه الخفّي!         ۴( ال تحزن عل ما فاتك و ال تفرح مبا ُرزقت!
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عّین الخطأ يف املفردات الّتي تحتها خّط:-    

1( خرُي إخوانَِک َمن َدعاَک صدِق املَقال. )املرادف: نََدَب(       ۲( يَِجُب أن يكوَن كالُمُه لیِّنا. )املضاّد: َخِشن( 

داٍع رجاًء. )املرادف: َمرهم(       ۴( علیک بصدق املقال يف حياتك. )املرادف: الكالم( ئًَة لِلصُّ ۳( اعِطني حبوباً ُمَهدِّ

عّین الخطأ يف جمع التكسري:-    

۴( الثّمر ← األثار 1( الّدواء ← األدوية   ۲( الُغصن ← األغصان       ۳( الُخطَّة ← الُخطوات  

َعّیِن الخطأ يف املرُتادِف أو املُتضاِد:-    

۴( ُصُعوبَة ≠ ُعُقوبَة َر       ۳( فَِشَل ≠ نََجَح    َل = اخَّ ۲ أَجَّ 1( َمقال = کالم  

 عّي الكلمة غري املُنا بة لِلفراغٍ حسب املعنی: -    

(        ۲( رجٌل كّذاٌب ....... بالغرِق َو قال : النَّجدة! )تظاَهَر( 1( ....... اِنتشاُر الزكّام يِف فصِل الّشتاء. )پشتدُّ

دِق. )إنكار(          ۴( ....... العرُب الَكلمت الَدخيلَة وفقاً ألَلسَنتهم. )يَنطق( ۳( نََصَحنى أبی به ...... الصِّ

عّي غري الصحيح عن املرتادف او املتضاّد:-    

۴( تُوَضع = تُجَعل ۲( َحَرج ≠ فََرج       ۳( اِنضمم = اِنقطاع    1( أطاَع ≠ َعص  

عّي الكلامت الغريبة يف املعنى: -    

اث 1( املِسك، الِعطر، الِغزالن          ۲( التمثال، املَتحف، التُّ

ير َشف، السَّ ۳( الَحديقة، الديباج، املَدرسة         ۴( الُقمش، الشَّ

میِّز الكلمة الّتي ال تنا ب الكلامت األخرى:-    

۴( الطُّفولة ۲( الحضارة        ۳( الِكرَب     باب    1( الشَّ

عّي املرتادف لِـ »اِزداَد«:-    

َ ۴( تَغريَّ ۲( قلَّ        ۳( اِشتقَّ     1( کَرُثَ   

عّین الخطأ يف املرُتاِدفاِت أو املُتضاداِت:-    

1( بَغتًَة = فَجأًة / بَيع ≠ ِشاء         ۲( تَناُول = أكل / ُحسن ≠ قُبح

۳( أراَد = طَلََب / َدنا ≠ بَُعَد         ۴( َمخبوء = َخفّى / َوَجع ≠ ألَم

عّي املرتادف لِـ »اِكتَسَب«:-    

۴( َشَعَر ِبـ ۲( َشکََّل        ۳( َحَصل عل    1( َعدَّ   

عّي ما فيه متضاّدان اِثنان:-    

1( أحسن إىل من أساء إليك!         ۲( اتقى الّناس من قال الحّق يف ما لَه وما َعليه !

۳( إذا تكلّم املرء ظهر باطنه الخفّي!         ۴( ال تحزن عل ما فاتك و ال تفرح مبا ُرزقت!
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عّین الخطأ عاّم طلب منک:-    

! : مضاّده »لَوََّث« «      ۲( األمطار الّتي نزلت ليلة أمس نَظََّفت الجوَّ نة الجديدة! : مرادفه »یَُقلُّ 1( يَزداُد الَفرُح بني الّناِس يف بداية السَّ

۳( أشَعُر بأمِل َشديِد يف يَدي فََعّل املراجعة إىل الطبيب! : مرادفه »َوَجَع«      ۴( قد اشتّد نَقُل املُفردات ِبظُهوِر شبكات التّواصل االجتمعّي! : مضاّدُه »َضُعَف«

عّي الج(اب الّذي التتنا ب كلامته: -    

1( األسبوع، الشهر، السنة، العام         ۲( انجليزية، فرنسيّة، عربيّة، فارسيّة

۳( أنقرة، ِسند، قونيّة، أرديّة         ۴( َجهد، ُمحاَولَة، اجتهاد، َسعی

»هي دّر ت ما يُقارب َخمسًة وعرشيَن عاماً ح(ل األدب الفاريّس و العريّب« عي األقرب يف ُمرادف ما تحتها َخطٌّ -    

۴( ما فيه عدٌل ۲( ما تََقرََّب         ۳( ما يَنقلُب   1( ما يُعاِدُل    

عيِّ عبارة فيها كلمة غريبة من حيث املعنى:-    

1( بعد استالم ایران إىل الدولة اإلسالميّة اشتّد نقل املفردات من الفارسيّة إىل العربيّة !

۲( إّن العرب اشتّقوا مفردات كثرية من كلمت ذات أُصول فارسيّة !

۳( قد تتغرّي أصوات املفردات الدخيلة و أوزانها وفقاً اللسنة أهل اللغة !

۴( هذا املعجم املشهور يضّم كثرياً من الكلمت الفارسيّة املعّربة !

منت زیر را با ا تفاده از    ؤال بعدی کامل کنید: 

تُعّد الدكت(ره »آنّه ماري شيمل« من أشهر املسترشقي يف العامل الّتي ُولدت يف »أملانيا« و كانت معجبة بالرشق و ما يرتبط به من العل(م منذ طف(لتها. و إنّها )   و 

شهادة الدكت(راه يف الفلسفة و الدرا ات اإل المّية يف التا عة عرشة من عمرها. و لها )   و باللغة الفار ّية أيضاً. و إىل جانب هذا دّر ت )   و خمسة و عرشين 

عاماً يف جامعة هارفارد. و كان من آمالها تشكيل فريق للح(ار الدينّي و )   و يك(ن هدفه األعىل مّد جس(ر الصداقة و التفاهم بي أوروبّا و العامل اإل المّي.

 عیِّن الخطأ:-    

۴( نالت 1( حصلت عل   ۲( اكتسبت        ۳( أوصلت  

 اِنتخب املنا ب: .-    

۴( مواصفات ۲( مهّمت        ۳( محارضات   1( حضارات   

عيِّ األصّح :-    

۴( تَقارُب ۲( قُرَب        ۳( ما أقرََب   1( ما يُقارُِب   

اِنتخب املنا ب: -    

۴( الثقايّف ۲( الفخرّي        ۳( املثاّل    1( الحضارّي   

عيِّ مجم(عة ليست فيها كلمة غريبة من حيث املعنى : -    

1( األُسبوع، الشهر، السنة، الشهادة         ۲( الفخريّة، األرديّة، اليونانيّة، اإلنجليزيّة

۳( الزكام، الحّمى، الصداع، مرض السّکر         ۴( أطيب، أصفر، أحسن، أفضل

عيِّ الّصحيح للفراغات:-    

1( يف العص العبّايّس ....... نفوذ اللّغة الفارسيّة! : ازدادت       ۲( بعَد أّی حادِث تاریخی اِشتدَّ ....... الكلمت الفارسيّة اىل العربيَّة! : نقَل

خيلِة طبِق اصلها! : .. ينطقَن ۳( قرب کورُش يَجذب ....... من دّول العالَم! : .. ُسيّاحاً       ۴( العرب ....... الكمت الدَّ
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عّي ما جاء فيه ُمرادف لفعل »إكَتَسَب«:-    

1( نحن نَُعدُّ العلمء و العظمء من آباء االُّمة!        ۲( أشارت هذه العاملة إىل تفسري بعض األدعية!

۳( صديقي املجتهد حصل عل ُدكتوراة من جامعة طهران!       ۴( تسّمى هذا العامل بأكرب املفّسين ألشعار الحافظ الشريازّي !

عّي ما فيه املرتادف:-    

1( ازدادت املفردات العربيّة يف الفارسيّة بعد ظهور اإلسالم !       ۲( بعد أن نزل املاء من الّسمء أصبحت األرض مخضّة !

۳( دارنا يف هذا الّشارع ولكّن بيت زمييل يف شارع آخر!       ۴( اصبح املؤمنون بنعمة ربّهم إخواناً! 

عّي ما فيه املتضاّد: -    

1( هذه القرية قرب املدينة و يعمل أكرث الّناس فيها بالّزراعة !       ۲( اليوم اِشتت االُّم لباساً رخيصاً لولدها مبناسبة يوم ميالده! 

۳( يف بداية األمر مل يُشاهد تقّدماً يف عمله ولكّنه يف الّنهاية نجح !            ۴( صارت هذه الطّالبُة ناجحًة و أصبح والداها مسورين و أعطياها جائزة !

منت زیر را با ا تفاده از    ؤال بعدی کامل کنید: 

»عىل خالف تصّ(ر البعض لقد تأثّرت اللغة العربّية بالفار ّية. فإذا نبحث عنه فرنى أّن مفردات فار ّية كثرية دخلت العربّية )   و العص الجاهيّل. وهناک دالئل 

مختلفة لهذا امل(ض(ع األمر منها التجارة و ت(اجد اإليرانّيي يف األرايض العربّية . فـ )   و نقل املفردات من لغتنا إىل العربّية بعد )   و إيران إىل الدولة اإل المّية. 

و أّما النقطة الجديرة باالهتامم فهي أّن هذه املفردات مل تستخدم يف العربّية كام هي كانت يف الفار ّية بل تغرّيت أص(اتها و أوزانها فـ )   و ـها العرب وفقاً 

اللستهم. وهذا أمر طبيعّي نشاهده عند أهل اللغة .«

۴( أّن-     ۲( مع         ۳( ُمنُذ    1( إذ   

۴( شّد-     ۲( اشتّد         ۳( امتّد    1( مّد   

۴( انتباه-     ۲( اعتصام         ۳( استالم   1( التحاق   

۴( نطق-     ۲( کلِم         ۳( عّد    1( ذکر   

منت زیر را با ا تفاده از    ؤال بعدی کامل کنید.

»هناک  نجاب )   و عليه ا م »السنجاب الطائر، ولكّنه ال يطري يف الحقيقة بل )   و يف حركة شبيهة بالطريان! و ذلك ألّن له غشاءاً خاّصاً بي )   و يشابه 

جناح الطي(ر فحينام يفتحه للحركة بي األشجار )   و شبيهاً بالطي(ر !« 

۴( يَطلُق -     ۲( يَبعي         ۳( یُسّمی   1( يَتظاُهر   

۴( يَنقُر-     ۲( مَيُدُّ         ۳( یَقفُز   1( يَسرُي   

۴( اذياله-     ۲( أطرافه         ۳( زَعانِفه   1( اسنانه   

۴( يَصيُد-     ۲( یَُحّرُک         ۳( يُصبُح   1( یَدري   

عیِّن الخطأ يف املرُتادفاِت أو املُتضاداِت:-    

1( صورَة = َوجه / فَِشَل ≠ نَجشح         ۲( ُمفردات = ألفاظ/ َعص ≠ أطاَع

۳( اشتدَّ = إزداَد / كتََم ≠ کَشَف         ۴( صاَر = أصبََح / يَنِطُق ≠ يَسُکُت

تَي :-     عّین الخطأ يف الكلمَتي املرتادفَتي أو املتضادَّ

1( َخَشَع = َخَضَع / املُّر ≠ الُحلو         ۲( قارََب ≠ اِبتَعَد / الّصّمد = الَغنّي

هولَة / فَِشَل = نََجَح         ۴( األمل = الَوَجع / اِزداد ≠ قَلَّ عوبة ≠ السُّ ۳( الصُّ
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عّي ما جاء فيه ُمرادف لفعل »إكَتَسَب«:-    

1( نحن نَُعدُّ العلمء و العظمء من آباء االُّمة!        ۲( أشارت هذه العاملة إىل تفسري بعض األدعية!

۳( صديقي املجتهد حصل عل ُدكتوراة من جامعة طهران!       ۴( تسّمى هذا العامل بأكرب املفّسين ألشعار الحافظ الشريازّي !

عّي ما فيه املرتادف:-    

1( ازدادت املفردات العربيّة يف الفارسيّة بعد ظهور اإلسالم !       ۲( بعد أن نزل املاء من الّسمء أصبحت األرض مخضّة !

۳( دارنا يف هذا الّشارع ولكّن بيت زمييل يف شارع آخر!       ۴( اصبح املؤمنون بنعمة ربّهم إخواناً! 

عّي ما فيه املتضاّد: -    

1( هذه القرية قرب املدينة و يعمل أكرث الّناس فيها بالّزراعة !       ۲( اليوم اِشتت االُّم لباساً رخيصاً لولدها مبناسبة يوم ميالده! 

۳( يف بداية األمر مل يُشاهد تقّدماً يف عمله ولكّنه يف الّنهاية نجح !            ۴( صارت هذه الطّالبُة ناجحًة و أصبح والداها مسورين و أعطياها جائزة !

منت زیر را با ا تفاده از    ؤال بعدی کامل کنید: 

»عىل خالف تصّ(ر البعض لقد تأثّرت اللغة العربّية بالفار ّية. فإذا نبحث عنه فرنى أّن مفردات فار ّية كثرية دخلت العربّية )   و العص الجاهيّل. وهناک دالئل 

مختلفة لهذا امل(ض(ع األمر منها التجارة و ت(اجد اإليرانّيي يف األرايض العربّية . فـ )   و نقل املفردات من لغتنا إىل العربّية بعد )   و إيران إىل الدولة اإل المّية. 

و أّما النقطة الجديرة باالهتامم فهي أّن هذه املفردات مل تستخدم يف العربّية كام هي كانت يف الفار ّية بل تغرّيت أص(اتها و أوزانها فـ )   و ـها العرب وفقاً 

اللستهم. وهذا أمر طبيعّي نشاهده عند أهل اللغة .«

۴( أّن-     ۲( مع         ۳( ُمنُذ    1( إذ   

۴( شّد-     ۲( اشتّد         ۳( امتّد    1( مّد   

۴( انتباه-     ۲( اعتصام         ۳( استالم   1( التحاق   

۴( نطق-     ۲( کلِم         ۳( عّد    1( ذکر   

منت زیر را با ا تفاده از    ؤال بعدی کامل کنید.

»هناک  نجاب )   و عليه ا م »السنجاب الطائر، ولكّنه ال يطري يف الحقيقة بل )   و يف حركة شبيهة بالطريان! و ذلك ألّن له غشاءاً خاّصاً بي )   و يشابه 

جناح الطي(ر فحينام يفتحه للحركة بي األشجار )   و شبيهاً بالطي(ر !« 

۴( يَطلُق -     ۲( يَبعي         ۳( یُسّمی   1( يَتظاُهر   

۴( يَنقُر-     ۲( مَيُدُّ         ۳( یَقفُز   1( يَسرُي   

۴( اذياله-     ۲( أطرافه         ۳( زَعانِفه   1( اسنانه   

۴( يَصيُد-     ۲( یَُحّرُک         ۳( يُصبُح   1( یَدري   

عیِّن الخطأ يف املرُتادفاِت أو املُتضاداِت:-    

1( صورَة = َوجه / فَِشَل ≠ نَجشح         ۲( ُمفردات = ألفاظ/ َعص ≠ أطاَع

۳( اشتدَّ = إزداَد / كتََم ≠ کَشَف         ۴( صاَر = أصبََح / يَنِطُق ≠ يَسُکُت

تَي :-     عّین الخطأ يف الكلمَتي املرتادفَتي أو املتضادَّ

1( َخَشَع = َخَضَع / املُّر ≠ الُحلو         ۲( قارََب ≠ اِبتَعَد / الّصّمد = الَغنّي

هولَة / فَِشَل = نََجَح         ۴( األمل = الَوَجع / اِزداد ≠ قَلَّ عوبة ≠ السُّ ۳( الصُّ
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پایۀ  یازدهم

پاسخنامه تشریحی

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در گزینۀ ۴: »کثیر« و »بَعَض« نی توانند متضاد باشند. متضاد »کثیر≠ قلیل« و متضاد »بعض ≠ کّل« است. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: لیل≠ نهار/ قیام≠ قهود/ ظلمت ≠ نورو   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه همۀ کلمت از ادوات استفهام هستند، و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کلمت »روباه - سگ- اسب« هر سه حیوان هستند، بنابراین با هم همهنگ هستند.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه متضاد وجود ندارد.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:ترجمه منت: و   (ال

سوره ی حجرات، سوره ی اخالق نامیده شده است؛ زیرا در آن نکات اخالقی مهمی آمده است؛ مثال ....... خداوند در آن .......... دیگران راو نامیدنشان با نام ها 

زشت؛ چه شاید، آن ها از ما بهت باشند و همچنین خداوند ما را از جاسوسی )فضولی( درکارهای مردم برای ...... شان منع می کند و تأکید می کند که آن ......... 

بزرگی است. در کنار این موارد )عالوه بر این موارد( در آن، مسلمنان از غیبت کردن منع شده اند؛ زیرا آن باعث قطع شدن .............. بین مردم می شود.

]گزینه[ درست را مشخص کنید: ترجمه ی گزینه  پاسخ: حرام کرده است

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ]گزینه[ درست را مشخص کنید: ترجمه ی گزینه  پا خ: ریشخند کردنو   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ]گزینه[ درست را مشخص کنید: ترجمه ی گزینه  پا خ: رسوا کردنو   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ]گزینه[ درست را مشخص کنید: ترجمه ی گزینه  پا خ: خودپسندیو   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:]گزینه[ درست را مشخص کنید: ترجمه ی گزینه  پا خ: تام کردنو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه متضاد وجود نداردو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه متادف وجودندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

: دوست می دارد«، »یَکرَُه: ناپسند می دارد«، متادف نیستند بلکه متضادند.و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: »یُجبُّ
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پاسخنامه تشریحی

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در گزینۀ ۴: »کثیر« و »بَعَض« نی توانند متضاد باشند. متضاد »کثیر≠ قلیل« و متضاد »بعض ≠ کّل« است. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: لیل≠ نهار/ قیام≠ قهود/ ظلمت ≠ نورو   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه همۀ کلمت از ادوات استفهام هستند، و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کلمت »روباه - سگ- اسب« هر سه حیوان هستند، بنابراین با هم همهنگ هستند.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه متضاد وجود ندارد.و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:ترجمه منت: و   (ال

سوره ی حجرات، سوره ی اخالق نامیده شده است؛ زیرا در آن نکات اخالقی مهمی آمده است؛ مثال ....... خداوند در آن .......... دیگران راو نامیدنشان با نام ها 

زشت؛ چه شاید، آن ها از ما بهت باشند و همچنین خداوند ما را از جاسوسی )فضولی( درکارهای مردم برای ...... شان منع می کند و تأکید می کند که آن ......... 

بزرگی است. در کنار این موارد )عالوه بر این موارد( در آن، مسلمنان از غیبت کردن منع شده اند؛ زیرا آن باعث قطع شدن .............. بین مردم می شود.

]گزینه[ درست را مشخص کنید: ترجمه ی گزینه  پاسخ: حرام کرده است

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ]گزینه[ درست را مشخص کنید: ترجمه ی گزینه  پا خ: ریشخند کردنو   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ]گزینه[ درست را مشخص کنید: ترجمه ی گزینه  پا خ: رسوا کردنو   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ]گزینه[ درست را مشخص کنید: ترجمه ی گزینه  پا خ: خودپسندیو   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:]گزینه[ درست را مشخص کنید: ترجمه ی گزینه  پا خ: تام کردنو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه متضاد وجود نداردو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه متادف وجودندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

: دوست می دارد«، »یَکرَُه: ناپسند می دارد«، متادف نیستند بلکه متضادند.و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: »یُجبُّ
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: بجز این گزینه، کلمت »قبل و بعد«، »یفتح و یقفل«، ثابتة و متحرک« متضاد هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی کامل آیه ی شیفه: »و پروردگارت به کسی ستم نی کند.«و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »َسِخَر ِمن« به معنی »مسخره کرد« و »تَسخیر« به معنی »رام و مطیع کردن« است که با هم متادف نیستند.و    (ال

: بشتاب« و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمۀ صحیح در سایر گزینه ها: »الُعجب: خودپسندی، إتم: گناه، َحیَّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: اإلبتعاد)دوری کردن(≠ اإلقتاب )نزدیک شدن( و    (ال

األراِذل )فرومایگان(≠ األفاِضل )مهتان، برگزیدگان و شایستگان( 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: دو کلمه ی »ملز« و »تنابز« هر دو به صفتی منفی اشاره دارند ولی متادف یا متضادنیستند. ترجمه ی گزینه پاسخ: عیب جویی و    (ال

کرد= لقب زشت داد

گزینه   پا خ صحیح ا ت: اموات          َمیت، َمیِّتو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: بیناترین مردم کسی است که عیب های خود را دیده است!و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: جمع مکّس کلمه ی »ُمِهّم«، »َمهاّم« می باشد. »أَهَم« به معنای »مهم تر« اسم تفضیل است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: رانندۀ تاکسی ما را به موزه رسید واز ما هزار تومان گرفت. )به جای واژۀ »بَلَّغ« باید از »أوَصَل: رساند«  استفاده شود.( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کلمت »سیّی و قبیح« در این گزینه با هم متادفند. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »خفّی« به معنای پوشیده )پنهان( با »َمستور« متادف است نه »ساتِر«، ترجمه ی گزینه  پاسخ: پوشیده )پنهان(، پوشانندهو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: وزیر اقتصاد برانگیخت که قیمت ها در ماه آینده بیست درصد کاهش خواهند یافت.)در این عبارت و    (ال

باید از کلمۀ »أشاَر: أشاره کرد« استفاده شود.(

گزینه   پا خ صحیح ا ت: دراین گزینه متضاد وجودندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنی کلمت، »موزه« با سه کلمه ی دیگر»مغازه، شغل، کارخانه« مناسبتی ندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفهوم این گزینه )محصل( با مفهوم سه گزینه ی دیگر تناسب ندارد. ]سایر گزینه ها، هر سه به معنای »دوست«ن هستند[و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به معنی کلمت، »مار« تناسبی با »چت، آسمن، باران ها« ندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: دراین گزینه هیچ تضادی وجود نداردو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه »أکرم« بر وزن »أفعل« اسم تفضیل است. و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: طلوع و غروب با هم تضاد دارند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: آفتاب پرستو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: صمیمی- تب- ویژگی ها- بی نیازیو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: پوست- مهمن- صورت و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: پوستو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: عسلو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمۀ عبارت: این پروردگار من،  آفرینشم ار نیکو کردی، پس اخالقم را نیکو کن! »َخلق«: آفرینش / »ُخلق«: اخالق، ُخلق و خو و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: فقط دو کلمه ی »اثم، ذنب« متادف هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »عاب« فعل ماضی به معنی »عیب جویی کرد« است، ولی سایر گزینه ها اسم هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: دو کلمه ی  )األراذل: فرومایگان( و )األفاضل: شایستگان( با هم متضادند. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: َمرحبا = اهالً و سهالً )هر دو به معنای »خوش آمدی«(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کلمه ی »الّتی« در وسط جمله غالباً به معنای »که« است و کلمه ی »هاتان« هم اگر اسم مورد اشاره ی )مشارالیه( آن الف و و    (ال

الم داشته باشد به صورت مفرد )این( ترجمه می شود.

گزینه   پا خ صحیح ا ت:»الّش« در اینجا به معنای »بدی، بد بودن« است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »ثَبَّتوا« فعل ماضی سوم شخص جمع است ومصدر آن »تَثبیت« می باشد. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: َمواضع← مفرده:  »َموِضع« ← اسم مکانو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الیَلِمزَن: عیب نی گیرندو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:معنای صحیح مصادره صورت سوال به فارسی فقط درگزینه ی پاسخ آمده است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معانی صحیح کلمت عربی صورت سوال فقط در گزینه پاسخ آمده است.و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: طلوع و غروب با هم تضاد دارند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: آفتاب پرستو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: صمیمی- تب- ویژگی ها- بی نیازیو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: پوست- مهمن- صورت و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: پوستو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: عسلو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمۀ عبارت: این پروردگار من،  آفرینشم ار نیکو کردی، پس اخالقم را نیکو کن! »َخلق«: آفرینش / »ُخلق«: اخالق، ُخلق و خو و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: فقط دو کلمه ی »اثم، ذنب« متادف هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »عاب« فعل ماضی به معنی »عیب جویی کرد« است، ولی سایر گزینه ها اسم هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: دو کلمه ی  )األراذل: فرومایگان( و )األفاضل: شایستگان( با هم متضادند. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: َمرحبا = اهالً و سهالً )هر دو به معنای »خوش آمدی«(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کلمه ی »الّتی« در وسط جمله غالباً به معنای »که« است و کلمه ی »هاتان« هم اگر اسم مورد اشاره ی )مشارالیه( آن الف و و    (ال

الم داشته باشد به صورت مفرد )این( ترجمه می شود.

گزینه   پا خ صحیح ا ت:»الّش« در اینجا به معنای »بدی، بد بودن« است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »ثَبَّتوا« فعل ماضی سوم شخص جمع است ومصدر آن »تَثبیت« می باشد. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: َمواضع← مفرده:  »َموِضع« ← اسم مکانو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الیَلِمزَن: عیب نی گیرندو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:معنای صحیح مصادره صورت سوال به فارسی فقط درگزینه ی پاسخ آمده است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معانی صحیح کلمت عربی صورت سوال فقط در گزینه پاسخ آمده است.و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: تَنَصُحنا: ما را نصیحت می کند ]به ما سفارش می کند← توصینا[ / األَخرین: دیگران و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الجندّی: سباز/ الشطی: پلیس/ صدیقان: دو دوست، دوستو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: مردم از دستورات خدا آگاه می شدند، پس پیامربان برای هدایتشان فرستاده شدند )کلمۀ درست و    (ال

»یعصون: نافرمانی می کردند« است.(

گزینه   پا خ صحیح ا ت: یعصی: سپیچی می کند )می کرد(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: یَلتَفُت: روی بر می گرداند )برمی گرداند(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: یهمُس: آهسته سخن می گوید )می گفت( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: یسبق: پیشی می گیرد )می گرفت(و    (ال

: کامل به جا بیاورو    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: َوفِّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ُحّب  )دوستی( ≠ ُوٌد )دوستی(؛ متادف هستند نه متضاد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: دنا )نزدیک شد( = قَرَُب )نزدیک شد( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »بََعَث« و »أرَسَل« هر دو به معنای »فرستاد« است؛ بنابارین متادفند، نه متضاد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: دراین گزینه متادف وجود ندارد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: همتا- گرسنگی- ترس- روزگارو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: پیروی نکن = تبعیت نکنو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: َعَصی )سپیچی کرد( ≠ أطاَع ترجمه ی گزینه  پا خ: فرمان برداری کردو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تارَة: مرّة ترجمه ی گزینه  پاسخ: یک بار و    (ال

َر: به تأخیر انداختو    (ال َل= أخَّ گزینه   پا خ صحیح ا ت: اَجَّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »تَخفیض: تخفیف« / »رَخیَصة: ارزان« با توجه به معانی کلمت، این دو کلمه با هم متضاد نیستند.و    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تََعنُّت: مچ گیری/ تََعتُّنا: بخاطر مچ گیریو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: صحیح این گزینه به این شکل است:  َجلََس/ قاَم/ َعصی/ أطاَعو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »تارة« به معنی »یک بار« است و متادف آن »َمرّة« می باشد در حالی که »ُمظلَمة« به معنی »تاریک« است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کلمۀ »قَرُب« با »بَُعَد« متضادند و هر دو فعل هستند. همچنین کلمه های »الثّواب« با »اإلثم« متضادند و هر دو اسم هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: أمام = روبه روی ]نزد= ِعند[/ اإلستمع= در تام گزینه ها صحیح ترجمه شده است/ عدم اإللتفات= توجه نکردنو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: آنچه رابا یکی از کلمت این عبارت متضاد است معین کنید:  »هر کس خوب به درس گوش نکند در آزمون مردود می شود.« و    (ال

ترجمه ی گزینه  پا خ: پیروز می شود ]متضاّد »یَرُسب« است[

گزینه   پا خ صحیح ا ت: آن چه را با یکی از کلمت این عبارت متادف است معین کنید: »مهران یک بار با کسی که در زنگ زیست شناسی کنارش و    (ال

می نشیند آهسته حرف می زند«. ترجمه ی گزینه  پا خ: یک بار: تارة

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »یَدُخل« و »خرج« = متضاّدو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: هر دو به معنای احتام و اکرام کردن )متادف( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: اإللتفات: توجه کردن / الجلوس: نشسنت/ إن: اگر/ األشف: شیف تر، شیف ترین و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الکیمیاء: شیمی/ السلوک: رفتار / أمام: روبه رو/ َوراء: پشت سو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »وفّی«: کامل به جا آورد/ »التبجیل«: احتامو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به فعل مجزوم »یتوکّل جای خالی نیاز به کلمه ای دارد که منجر به مجزوم شدن آن شده باشد. لذا جای خالی نیاز و    (ال

به »َمن« شطیه دارد که ترجمه آن »هر کس« است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: باغ ها- گل ها- درختان- گردباد )باغ ها/ گردباد با بقیه متفاوت است(.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه متضاد وجود نداردو    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تََعنُّت: مچ گیری/ تََعتُّنا: بخاطر مچ گیریو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: صحیح این گزینه به این شکل است:  َجلََس/ قاَم/ َعصی/ أطاَعو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »تارة« به معنی »یک بار« است و متادف آن »َمرّة« می باشد در حالی که »ُمظلَمة« به معنی »تاریک« است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: کلمۀ »قَرُب« با »بَُعَد« متضادند و هر دو فعل هستند. همچنین کلمه های »الثّواب« با »اإلثم« متضادند و هر دو اسم هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: أمام = روبه روی ]نزد= ِعند[/ اإلستمع= در تام گزینه ها صحیح ترجمه شده است/ عدم اإللتفات= توجه نکردنو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: آنچه رابا یکی از کلمت این عبارت متضاد است معین کنید:  »هر کس خوب به درس گوش نکند در آزمون مردود می شود.« و    (ال

ترجمه ی گزینه  پا خ: پیروز می شود ]متضاّد »یَرُسب« است[

گزینه   پا خ صحیح ا ت: آن چه را با یکی از کلمت این عبارت متادف است معین کنید: »مهران یک بار با کسی که در زنگ زیست شناسی کنارش و    (ال

می نشیند آهسته حرف می زند«. ترجمه ی گزینه  پا خ: یک بار: تارة

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »یَدُخل« و »خرج« = متضاّدو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: هر دو به معنای احتام و اکرام کردن )متادف( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: اإللتفات: توجه کردن / الجلوس: نشسنت/ إن: اگر/ األشف: شیف تر، شیف ترین و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الکیمیاء: شیمی/ السلوک: رفتار / أمام: روبه رو/ َوراء: پشت سو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »وفّی«: کامل به جا آورد/ »التبجیل«: احتامو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به فعل مجزوم »یتوکّل جای خالی نیاز به کلمه ای دارد که منجر به مجزوم شدن آن شده باشد. لذا جای خالی نیاز و    (ال

به »َمن« شطیه دارد که ترجمه آن »هر کس« است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: باغ ها- گل ها- درختان- گردباد )باغ ها/ گردباد با بقیه متفاوت است(.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه متضاد وجود نداردو    (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه منت: و    (ال

درخت نفت درختی است که کشاورزان آن را برای حمیت محصول هایشان از حیوانات، پیرامون مزرعه ها هم چون ....)1(.... به کار می گیرند. زیرا آن بوی 

ناپسندی دارد که حیوانات از آن ....)۲(.... دانه هایش حاوی مقداری از روغن است که ...)۳(... آن سبب خارج شدن هیچ گاز آلوده کننده ای نی شود و امکان 

...)۴(... نفت از آن وجود دارد. ترجمه ی گزینه  پا خ: پرچینی

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: فرار می کنندو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: سوخنتو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه  پاسخ: تولیدو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: َصداقَة )دوستی( ≠ َعداَوة )دشمنی(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »َمفاتیح« جمع مکّس »ِمفتاح« به معنای کلید است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفرد کلمه ی »َموتَی«، »َمیت« به معنای »مرده« است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »شدائد« به معنای »سختی ها، گرفتاری ها« و مفرد آن کلمه ی »شدیدة« به معنای »سخت، سختی، گرفتاری« است. و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه دو جمع مکس داریم: اخالق       ُخلُق / زَُمالء          زَمیل همکالسیو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »اِنسحبت« فعل ماضی در صیغه ی سوم سخص مفرد مؤنث )للغائبة( است که با حرف »ما« منفی شده است. و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »ُمسلموَن« جمع مذکر سامل است، نه جمع مکس.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »َمطبَخ« بر وزن »َمفَعلو اسم مکان است و جمع آن بر وزن »ُمفاِعل« است: »مطاِبخ« و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:»أصدقاء« جمع مکّس »َصدیق« به معنای »دوست« است. )ِصدق: راستی( و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:ترجمه گزینه پاسخ: فرا می خواندو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: پیراهنو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: »... شیشه ای است که آن شیشه هم چون ستاره ای درخشان است.«سو     (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: قرار داده می شود= اطاعت می کنی )متادف »توَضُع« کلمه ی »تُجَعُل« می باشد.(و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه: »لین«: نرمی استخوان بیمری ای است که ممکن است سبب شکستگی استخوان شود، آن ناشی از کمبود ویتامین د است!«و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: درگزینۀ۴، »ماهی – شلوار- پیراهن« با هم تناسب ندارند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »املَُعمر« به معنای کهنسال است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمۀ عبارت: »درخت خفه کننده، زندگیش را با درهم پیچیدن دراطراف تنۀ درختی شوع می کند!«و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: قَرَُب = َدنا ≠ بَُعَد ]افعال »قَرَُب و َدنا« هر دو به معنای »نزدیک شد« متادف اند[و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الهجمة: حمله، تهاجم و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: األثار: میوه ها / الِعَنب: انگور/ الِجذع: تنه ی درخت← همگی با معنای کلّی کلمه ی »درخت« در ارتباط اند. * الُخبز: نانو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الخانقة: خفه کننده / الّتی: که/ ُمحافظَة: اُستان، پایتختو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای کلمت مورد سوال فقط در گزینه ی پاسخ صحیح آمده استو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »الثمرة« و »الفاکهة« هر دو به معنای »میوه« هستند و با یکدیگر رابطه ی معنایی ترادف یا تضاد ندارند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »این درخت در برزیل  .......« کدام فعل نامناسب است؟ )طبق کاربرد معنایی افعال( ترجمه گزینه پاسخ: می رویدو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: و از آداب سخن گفنت ........  آن است. )اندکی( ← درستو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه: آیا می دانی که ادب وقتی زیاد شود، گران می شود )در جملۀ متضاد نیست.( و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمۀ عبارت: »خوشا به حال کسی که ستمگران از زبانش بتسند )یخاُف(: پس در برابر هر ستمگری، نرم خود )لیِّنا( مباش!«و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: اگر فعل مجهول »الیُعرف: شناخته نی شود« را در جای خالی بگذاریم،  جمله کامل و دست است: )کسی که سخن و     (ال

نی گوید، قدرش شناخته نی شود!( سایر گزینه ها برای جای خالی مناسب نیستند. 
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: قرار داده می شود= اطاعت می کنی )متادف »توَضُع« کلمه ی »تُجَعُل« می باشد.(و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه: »لین«: نرمی استخوان بیمری ای است که ممکن است سبب شکستگی استخوان شود، آن ناشی از کمبود ویتامین د است!«و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: درگزینۀ۴، »ماهی – شلوار- پیراهن« با هم تناسب ندارند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »املَُعمر« به معنای کهنسال است.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمۀ عبارت: »درخت خفه کننده، زندگیش را با درهم پیچیدن دراطراف تنۀ درختی شوع می کند!«و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: قَرَُب = َدنا ≠ بَُعَد ]افعال »قَرَُب و َدنا« هر دو به معنای »نزدیک شد« متادف اند[و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الهجمة: حمله، تهاجم و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: األثار: میوه ها / الِعَنب: انگور/ الِجذع: تنه ی درخت← همگی با معنای کلّی کلمه ی »درخت« در ارتباط اند. * الُخبز: نانو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الخانقة: خفه کننده / الّتی: که/ ُمحافظَة: اُستان، پایتختو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای کلمت مورد سوال فقط در گزینه ی پاسخ صحیح آمده استو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »الثمرة« و »الفاکهة« هر دو به معنای »میوه« هستند و با یکدیگر رابطه ی معنایی ترادف یا تضاد ندارند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »این درخت در برزیل  .......« کدام فعل نامناسب است؟ )طبق کاربرد معنایی افعال( ترجمه گزینه پاسخ: می رویدو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: و از آداب سخن گفنت ........  آن است. )اندکی( ← درستو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه: آیا می دانی که ادب وقتی زیاد شود، گران می شود )در جملۀ متضاد نیست.( و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمۀ عبارت: »خوشا به حال کسی که ستمگران از زبانش بتسند )یخاُف(: پس در برابر هر ستمگری، نرم خود )لیِّنا( مباش!«و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: اگر فعل مجهول »الیُعرف: شناخته نی شود« را در جای خالی بگذاریم،  جمله کامل و دست است: )کسی که سخن و     (ال

نی گوید، قدرش شناخته نی شود!( سایر گزینه ها برای جای خالی مناسب نیستند. 
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َل« فعل ماضی است و مصدر آن »تََدخُّل« می باشد. و     (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: »تََدخَّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »بَعَث« و »أرَسَل« هر دو به معنای »فرستاد« است؛ بنابراین متادف اند، نه متضاد. و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الیوم: امروز / أمس: دیروز ← با هم متضاد هستند. ترجمه گزینه پاسخ:  امروز کتابی راخریدم که دیروز آن را در مغازه دیدم )دیده بودم(.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »یُحبّه« ]چون قبلش فعل ماضی »کَتََب« آمده است در زمان ماضی استمراری ترجمه می شود[: دوست می داشت/ »مئتا و     (ال

سنة«: ]در اصل »مئتان« بوده که به دلیل اضافه شدن به اسم بعدش »ن« پایانش حذف شده است[: دویست سال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »َعص« به معنای »عص- دوره ی زمانی« است که جمع مکّس صحیح آن »أعصار« است. ]به حالت همزه توجه کنید.[ / در و     (ال

ضمن »أعصار« مفرد و به معنای »گردباد« است. 

           

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »مواِضع« جمع »َموِضع: مکان« است.و     (ال

نکته: جمع »موضوع« ]که اسم مفعول هم هست[ به شکل جمع مؤنث سامل »موضوعات« است. ترجمۀ کلامت: ُخطَّة: نقشه / ِسوار: دستبند

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: فرا می خوان- می کارد- رشد می کند- می  روید)رشد می کند( ← واژۀ نامتناسب »ینُدُب« می باشد.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: فعل اول در تام گزینه های صحیح ترجمه شده است. و     (ال

مردانی که ایمن دارند = مردانی که ایمن می آورند/ یُریدوَن: می خواهند ]مضارع اِخباری[ / أن یَبقوا: ]که[ باقی مبانند، مبانند ]مضارع التزامی[

: کلید بدیو     (ال د: تعیین شده ]اسم مفعول است.[ / الُخطَّة: طرح، نقش/ مفتاح الشَّ گزینه   پا خ صحیح ا ت: املَُحدَّ

َل: که به تأخیر بیندازد/ اُسبوَعیِن: دو هفتهو     (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: وافََق: موافقت کرد / أن یُوجِّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: قَرَّروا: قرار گذاشتند/ أن یتُصلوا هاتفیّاَ: که تلفنی تاس بگیرند.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: مفرد »األدویة« کلمۀ »دواء« به معنای »دارو« است. و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: متادف ویا متضاد ندارد. ترجمه گزینه پاسخ: جوان پس از آن حادثه بار دیگر به دروغ برنگشت.و     (ال

نَة: ُمَسُکَنة(و     (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: متادف: )ُمَهدِّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: جمع مکس  »الُخطَّة« کلمۀ »الُخطَط« می باشد.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: َصُعوبَة≠ ُسُهولةو     (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: پدرم مرا به انکار کردن راستی پند داد. )نادرست( و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: اِنظمم )پیوسنت( = اِنقطاع )بریدن(← متضاد هستند نه متادفو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: باغ، ابریشم، مدرسهو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: تّدنو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »اِزداَد« به معنای  »افزایش یافت« ترجمه گزینه پاسخ: زیاد شدو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: َوَجع= امل: دردو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: اِکتَسَب: به دست آورد. ترجمه گزینه پاسخ: به دست آوردو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: بین »تخزن، تفرح« و »فات، رزقت« تضاد وجود داردو     (ال

: کم می شود« متضاد هستند نه متادف، واژة »یَکُنُز« متادف »یَزداُد« می باشد.و     (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: »یَزداد: زیاد می شود« و  »یُقلُّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه »ارّدیة« به معنای »زبان اردو« هست و با کلمت دیگر که اسم شهر هستند تناسب ندارد. و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »ما یُقارُب« معنای اصطالحی دارد= آن چه نزدیک است به ........حدوِد ........حدوداً = »ما یُعاِدُل« )رد سایر گزینه ها(و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: درگزینه1 به جای »اِسئِتالم: دریافت کردن« باید از واژه ی »اِنِضمم: پیوسنت« استفاده شود.و     (ال

ترجمه: »پس از پیوسنت ایران به حکومت اسالمی، انتقال واژگان از فارسی به عربی شّدت یافت!«

ترجمه منت: و     (ال

دکت »آنّه ماری شیمل« از مشهورترین خاورشناسان درجهان به شمر می رود که درآملان متولد شد و از کودکی اش به شق و هر آن چه از علوم که به آن مرتبط 

است، شیفته بود. او در نوزده سالگی اش مدت دکتی در )رشته ی( فلسفه و پژوهش های اسالمی را .......... هم چنین او ........... به زبان فارسی دارد. در کنار 

این ها، .......... بیست و پنج سال در دانشگاه  هاروارد )هم( تدریس کرده است. از آرزوهایش تشکیل گروهی برای گفت و گوی دینی و .......... بود که هدف 

واالترش کشیدن پل های دوستی و تفاهم بین اروپا و جهان اسالم می باشد.

گزینه۳: گزینه نادرست را مشخص کنید. ترجمه گزینه پاسخ: رساند

گزینه  پا خ صحیح ا ت. ]گزینه[ درست را انتخاب کنید. ترجمه گزینه پا خ: سخرنانی هاو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ]گزینه[ درست را انتخاب کنید. ترجمه گزینه پا خ: نزدیک به)بُعد زمان(و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ]گزینه[ درست را انتخاب کنید. ترجمه گزینه پا خ: فرهنگیو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: سماخوردگی، تب، سدرد، بیمری قند)دیابت( )هر چهار کلمه نام بیمری هستند(.و     (ال
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: »سیّاحاَ« مفعول برای فعل »یَجِذُب« است و به صورت منصوب می آید. و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: َحَصَل علی: إکتََسَب← هر دوبه معنای »به دست آورد« و متادف معنایی هستندو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »بیت« و »دار« هر دو به معنی »خانه« و با هم متادف اندو     (ال

          

گزینه   پا خ صحیح ا ت: سوال گزینه ای را که در آن متضاد به کار رفته است می خواهد. در این عبارت بین بدایة )آغاز( و نهایة )پایان( تضاد وجود دارد.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه منت: و     (ال

برخالف تصّور عّده ای، زبان عربی از زبان فارسی تأثیر پذیرفته است. اگر درباره ی آن )تأثیر( پژوهش کنیم، خواهیم دید که واژگان فارسی بسیاری .... عص جاهلی 

وارد عربی شده اند. دالیل مختلفی برای این موضوع وجود دارد از جمله تجارت و حضور ایرانیان در سزمین های عربی، و انتقال واژگان از زبان  ما به عربی. 

........ بعد از .......... ایران به حکومت اسالمی، اما نکته ی شایسته ی توجه آن است که این واژگان از زبان ما به عربی...... بعداز ........ ایران به حکومت اسالمی، 

اما نکته ی شایسته ی توجه آن است که این واژگان به همن شکلی که درفارسی بودند در عربی استفاده نشدند؛ بلکه آواها و وزن هایشان دگرگون شدند وعرب ها، 

آن ها )واژگان( را با توجه به زبانشان .......... این یک امر طبیعی است که آن را نزد اهل زبان مشاهده می کنیم. ترجمه گزینه پا خ: از هنگام

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: شدت یافتو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: پیوسنتو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: به زبان آوردندو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه منت: و     (ال

سنجابی وجود دارد که بر او ناِم »سنجاب پرنده« ............؛ اما اودر حقیقت پرواز نی کند، بلکه در حرکتی شبیه به پرواز! و آن به این خاطر است که او پوششی 

خاص میاِن .......... دارد که به بال پرندگان شبیه است و هنگامی که آن را برای حرکت کردن میان درختان باز می کند، شبیه به پرندگان ...............!

ترجمه گزینه پا خ: اطالق می شود

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: می پردو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: دست و پایشو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: می شودو     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »صورَة« به معنی »عکس« می باشد و هیچ ارتباطی با َوجه« به معنی »چهره« ندارد.و     (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »فَِشَل« به معنای »شکست خورد« و »نََجَح« به معنای »پیروز و موفق شد« است که با هم متضادند نه متادف . و     (ال

هولة« به معنای »آسانی « است و با هم متضادند.  عوبة« به معنای »سختی« و السُّ »الصُّ
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پایۀ دوازدهم

سواالت تستی 

عّي األصّح و األدّق يف الج(اب للرتجمة أو التعريب أو املفه(م.-  

عندما كان النّاس يف ............... العيد خارج املدينة ذهب إبراهيم ............ إىل املعبد فـ............ جميع .......... ثم عىل .......... أكربها فخرج برسعة !« عّین األصّح للفراغات:

1( حفلة – الخليل – انكس – الشعائر – جعل الفأس – ُعُنق       ۲( مهرجان – الحنيف – علّق – األصنام – وضع الكأس – ُعُنق

۳( مهرجان – الخليل – کّس – الشعائر – علّق الكأس – كِتف       ۴( حفلة – الحنيف – کّس – األصنام – علّق الفاس – کِتف

منت زیر را با ا تفاده از    ؤال بعدی کامل کنید. 

مع و عزََم ان يَخَترِبَ ِقياَس َ مِعها ِمن ف(اِصَل ُمخَتلَِفٍة َحَسَب راِي طَبيِب. يف لَيلَِة حَي كانَِت الزَّوَجُة َمشغ(لََة ِبطَبخِ الطَّعاِم ابَتَعَد ِمنها  »َحِسَب َرجٌل زوَجَتُه تَقيلََة السَّ

اَربََعة أمتاِر َو بََداَ ِباإِلختباِر، َفناَدى : يا َعزيزيت ماذا ...) و...؟ 

َر  ؤالَُه ُمَتتالياً َولكنَُّه ما َ ِمَع َص(تاً كُلَّ َمرَِّة ! إىل أن َوَصَل إىل املَطَبخِ و َوَضَع يََده عىل كَِتِف َزوَجِتها  َفلَم يَستَمع ج(اباً. اقرَتََب ِمنها ِمرتاً ... َفِمرتيِن ... ثمَّ ثالثَة أمتار و کَرَّ

ِمَن الَخلِف. َفسأَلَها َعن عشاِءِهام، أجابَِت الزَّوَجُة: ...) و... أصٌم ال تَسَمُع عزيزي، أق(ُل لِلَمرَِّة ...) و...: ُرّزاً َمَع َدجاجِ!

۴( تَطبُخنَي-   ۳( تَطبُُخ    ۲( طَبََخت    1( طَبََخ   

۴( إنَّها-   ۳( لََعلَِّک    ۲( کَانََّک    1( کانَث   

۴( الثّانيِة-   ۳( الرّاِبَعِة    ۲( الثّالثِة    1( الخاِمِسة   

» ....... البضائعِ ....... فالّناس طلب(ا من الحك(مة أن ...........!« عّین املنا ب للفراغات:-  

1( قيمة / يزداد / تُقلِّلها          ۲( ثن / كرثت / ُتّررها 

۳( أسعار / اِرتفعت / تُخفِّضها        ۴( نقود / يرتفع / ُتنِّعها

عّي ما ال ينا ب للفراغات:-  

1( ........ وجٌع يف الرأس تختلف دالئله !: )الّصاع(       ۲( ........ عضو من أعضاء الجسم يقع فوق الجذع !: )الَكِتف(

۳( الكالسيوم يساعد عل تقوية ........!: )العظام(       ۴( ........ مرادفة لكلمة »املرض« !: )الّداء(

عيِّ ما ليَس فيه »الّتضاٌد«:-  

1( أحِبب للّناس ما تُحبُّ لَنفسَك و اكرَه لَهم ما تَكرُه لَها؟      ۲( إنَّ الله قَد َستَ الَقبيَح َوقَد أظَهرَه جميع الّناِس !

۳( الحزُن يضُعف القلب و يّض اإلرادة فاستبِشوا يا رجاُل !       ۴( ال تَحزَن يا أيُّها التّلميذ الّساعي فإّن مع الُعس يُسا!

واژگان
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» ....... البضائعِ ....... فالّناس طلب(ا من الحك(مة أن ...........!« عّین املنا ب للفراغات:-  

1( قيمة / يزداد / تُقلِّلها          ۲( ثن / كرثت / ُتّررها 

۳( أسعار / اِرتفعت / تُخفِّضها        ۴( نقود / يرتفع / ُتنِّعها

عّي ما ال ينا ب للفراغات:-  

1( ........ وجٌع يف الرأس تختلف دالئله !: )الّصاع(       ۲( ........ عضو من أعضاء الجسم يقع فوق الجذع !: )الَكِتف(

۳( الكالسيوم يساعد عل تقوية ........!: )العظام(       ۴( ........ مرادفة لكلمة »املرض« !: )الّداء(

عيِّ ما ليَس فيه »الّتضاٌد«:-  

1( أحِبب للّناس ما تُحبُّ لَنفسَك و اكرَه لَهم ما تَكرُه لَها؟      ۲( إنَّ الله قَد َستَ الَقبيَح َوقَد أظَهرَه جميع الّناِس !

۳( الحزُن يضُعف القلب و يّض اإلرادة فاستبِشوا يا رجاُل !       ۴( ال تَحزَن يا أيُّها التّلميذ الّساعي فإّن مع الُعس يُسا!

واژگان
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عّي ما فيه املتضاّد أكرث:-  

1( لعّل الّنظرة عل املاض تكون مفيدًة، أّما عل املستقبل أكرث أهميًّة !      ۲( هذا الطّائر الّصغري يَقفز من املاء مع جناحيه الكبريين!

۳( الّصرب كمفتاح يُفتح به قفل العجلة املُغلَق !         ۴( يَبلغ الّصادق بصدقه ما اليبلغه الكاذُب بكذبه!

عیِّن الخطأ يف الرتادف أو التضاد:-  

َر!(: متضاّده »رَفََض(  َم أَو يَتَأَخَّ 1( )َو انُصنا َعَل الَقوِم الكاِفِريَن!( : متادفه »داِفع عّنا«       ۲( )لَِمن َشاَء ِمنُكم أَن يَتََقدَّ

۳( )َو اعتَِصُموا ِبَحبِل اللِه َجميعاً َو ال تََفرَّقُوا!( : متضاّده »اِتَّحدوا«       ۴( )و َما تُنِفُقوا ِمن َشِء فَِإنَّ اللَه ِبِه َعلِيًم!(: متادفه »َتَنحوا«

عيِّ ما فيه جمع التكسري أكرث:-   

1( عبادات البش و شعائره يف قديم الزمان مثل تعّدد اآللهة و تقديم القرابني لها كانت خرافيّة !

۲( قد حّدثنا القرآن عن سرية األنبياء و صاعهم مع أقوامهم الكافرين !

۳( ازدادت الخرافات يف اديان الناس عل مّر العصور؟

۴( رایت دموع والدّي تتساقط من اعينهم من الفرح! 

عيِّ ما فيه جمع التكسري أكرث:-   

1( كانت بقايا عظام بعض الحيوانات أطعمة تتناولها الطيور دامئاً.

۲( ليت اإلنسان يدرک عظمة ربّه و ظواهر قدرته يف نظام الخلقة. 

۳( هذه اللّحوم الحمراء اصبحت فاسدة بسبب الحرارة الكثرية .

۴( الّناس من جهة األباء أكفاء / أبوهم آدُم و االُّم حّواء

عیِّن الخطأ عن الكلامت املعيّنة :-   

1( الطاّلب قاموا بقراءة أناشيد جميلة يف عيد املعلّم !: جمع التكسري و مفرده مؤنّث 

۲( اشعر بامل شديد يف رِجيل فال ميكن أن ألعب معكم!: مفرد و جمعه »أرُجل«!

۳( الكذب من الكبائر و هو لّقب بأُّم الذنوب !: جمع التكسري و مفرده »األكرب«!

۴( التقطنا صوراً كثرية يف قرية صغرية يف شمل إيران!: مفرد و جمعه »قُری«!

عيِّ الكلامت الغريبة يف املعني: -   

1( الشعري – املَرق – الخبز – الّزبدة         ۲( اللّحوم – النحاس – األكفاء – الفّضة

ل – املصباح – الضوء        ۴( الغضب – الحزن – الفرح – الخيبة ۳( الكهرباء – املوصِّ

 عّي غري الصحيح يف املفرد للُجم(عِ الّتاليِة:-   

۴( الِعظام: األعظَم ۲( اللّحوم: اللّحم       ۳( األطيان: الطنّي   1( األبدال : البََدل  

عّین الخطا َعن الجمعِ:-   

۴( الَكِتف: األكتاف ۲( نِعمة: أنعام       ۳( الّنقش: الّنقوش   1( ِتثال: تاثیل  
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عيِّ الخطأ لتکميل الفراغات:-   

1( الَقمُر کوکٌب ....... حوَل األرِض !: يَدوُر        ۲( الرّجُل ... يعبُُد اللَه فَقط!: الَحنيُف

۳( الّدرُر ِمن األحجاِر ...!: الرّخيصِة          ۴( املُستَوَصُف مكاٌن لِفحِص ...!: املَرىَض

عیِّن الخطأ يف الجمع املكرّس: -   

۴( الُقربان : الَقرابني 1( ِقّط: قطط   ۲( َزیت: ُزیوت       ۳( قائِد: قادة  

عیِّن الخطأ لتكمیل الفراغات:-   

1( ذلك الرجل ...... ألنّه ال يعبد إال الله تبارک و تعالی !: حنيف

۲( اجتمع الطاّلب يف ....... االمتحانات يف الساعة الثامنة !: قاعة

۳( ....... هي الّتي كان الناس يعبدونها يف قديم الزمان مصنوعة من الحجر و الخشب !: الشعائر

۴( ظهر ......... اسود يف السمء فبدات تطر بسعة !: غيم

عّي غري املنا ب لتکميل الفراغات:-   

1( ملّا ....... صديقي ب فم عرفتُه يف البدايَة ! ← َمرَّ        ۲( ال أقدُر عل القراءة اآلَن ألّن رأيس ...... كثرياً! ← يؤملني

۳( ....... رِجيل عند التّصادم بسيّارِة ! ← َحرَّقَت        ۴( كاَن ِمن عادة الجاهلينَي تقديُم ....... تعظيمً لآللهة ! ← القرابني 

عیِّن الخطأ يف املرتادف و املتضاد: -   

۴( الَصاط = الطَريق لم       ۳( الحّق ≠ الباطل   اع = السِّ ۲( الصِّ 1( الَحنيف ≠ املُشِک  

عّي ما فيه كلمتاِن متضادتاِن :-   

1( إّنا الَفخر لعقل ثابت او حیاء و َعفاف و آدب!        ۲( أيّها الفاِخر َجهالً بالّنسب / إّنا الّناس الُمِّ و الب!

۳( الّناس من جهِة األباء أكفاء / أبوهم آدم و األّم حّواء!       ۴( فَُفز بعلِم و ال تطلب به بدالً / فالّناس َموتی و أهل العلم أحياء!

اكِمل الفراغات مبا يُنا ُب الّنّص: 

»ُولَِد  ّيدنا إبراهيم )عو يف زََمِن كاَن الّناُس يَعبدوَن األصنام فأراَد ان ...)  و.... ُهم ِمَن الجهل. َفعنَدما ذهب(ا إىل خارج املدينة، بقي وحيداً يف املدينة فأخَذ َمعه 

....)  و ... و ذهَب إىل املعبد و وجده خالياً فكرّس األصنام و ...)  و....ـها عىل كَِتَفي كبري اآللهة ! فعندما رجَع الق(م بدؤوا يتهامس(ن األنّهم ظّن(ا أّن إبراهيم قام 

بتكسريها! فأحرضوه للمحاكمة  فاجابهم: ليتكم تُرشدوَن إىل الّصاط املستقیم !«

۴( يَُخلَِّص-    ي   عّي الخطأ:  1( يَخُرَج   ۲( يُنِقَذ           ۳( يَُنجِّ

۴( حضارًة-    ما ه( الّصحيح؟ 1( حنيفاً   ۲( صنمً           ۳( فأساً  

۴( َعلََّق-    مّیز املنا ب: 1( َحرََّق   ۲( َحَمَل           ۳( أحَضَ  

عّي الّصحيح فيام ييل: -   

1( إذا تَناجي اثناِن، فال تَدُخل بينهم!  دخالت نکن 

۲( )لقد أرَسلنا نوحاً إىل قوِمه!(   »لَِبثنا«

۳( هذا الّسائح االجنبّي يريُد زيارة مرقد اإلمام الرضا )ع(!  »ُسيّاح«

باً الله موجوٌد يف كثريِ من األديان !  »األباِعد« ۴( تقديُم القرابني تَقرُّ

املتادف

املتادف

املتادف

املتضاد
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عيِّ الخطأ لتکميل الفراغات:-   

1( الَقمُر کوکٌب ....... حوَل األرِض !: يَدوُر        ۲( الرّجُل ... يعبُُد اللَه فَقط!: الَحنيُف

۳( الّدرُر ِمن األحجاِر ...!: الرّخيصِة          ۴( املُستَوَصُف مكاٌن لِفحِص ...!: املَرىَض

عیِّن الخطأ يف الجمع املكرّس: -   

۴( الُقربان : الَقرابني 1( ِقّط: قطط   ۲( َزیت: ُزیوت       ۳( قائِد: قادة  

عیِّن الخطأ لتكمیل الفراغات:-   

1( ذلك الرجل ...... ألنّه ال يعبد إال الله تبارک و تعالی !: حنيف

۲( اجتمع الطاّلب يف ....... االمتحانات يف الساعة الثامنة !: قاعة

۳( ....... هي الّتي كان الناس يعبدونها يف قديم الزمان مصنوعة من الحجر و الخشب !: الشعائر

۴( ظهر ......... اسود يف السمء فبدات تطر بسعة !: غيم

عّي غري املنا ب لتکميل الفراغات:-   

1( ملّا ....... صديقي ب فم عرفتُه يف البدايَة ! ← َمرَّ        ۲( ال أقدُر عل القراءة اآلَن ألّن رأيس ...... كثرياً! ← يؤملني

۳( ....... رِجيل عند التّصادم بسيّارِة ! ← َحرَّقَت        ۴( كاَن ِمن عادة الجاهلينَي تقديُم ....... تعظيمً لآللهة ! ← القرابني 

عیِّن الخطأ يف املرتادف و املتضاد: -   

۴( الَصاط = الطَريق لم       ۳( الحّق ≠ الباطل   اع = السِّ ۲( الصِّ 1( الَحنيف ≠ املُشِک  

عّي ما فيه كلمتاِن متضادتاِن :-   

1( إّنا الَفخر لعقل ثابت او حیاء و َعفاف و آدب!        ۲( أيّها الفاِخر َجهالً بالّنسب / إّنا الّناس الُمِّ و الب!

۳( الّناس من جهِة األباء أكفاء / أبوهم آدم و األّم حّواء!       ۴( فَُفز بعلِم و ال تطلب به بدالً / فالّناس َموتی و أهل العلم أحياء!

اكِمل الفراغات مبا يُنا ُب الّنّص: 

»ُولَِد  ّيدنا إبراهيم )عو يف زََمِن كاَن الّناُس يَعبدوَن األصنام فأراَد ان ...)  و.... ُهم ِمَن الجهل. َفعنَدما ذهب(ا إىل خارج املدينة، بقي وحيداً يف املدينة فأخَذ َمعه 

....)  و ... و ذهَب إىل املعبد و وجده خالياً فكرّس األصنام و ...)  و....ـها عىل كَِتَفي كبري اآللهة ! فعندما رجَع الق(م بدؤوا يتهامس(ن األنّهم ظّن(ا أّن إبراهيم قام 

بتكسريها! فأحرضوه للمحاكمة  فاجابهم: ليتكم تُرشدوَن إىل الّصاط املستقیم !«

۴( يَُخلَِّص-    ي   عّي الخطأ:  1( يَخُرَج   ۲( يُنِقَذ           ۳( يَُنجِّ

۴( حضارًة-    ما ه( الّصحيح؟ 1( حنيفاً   ۲( صنمً           ۳( فأساً  

۴( َعلََّق-    مّیز املنا ب: 1( َحرََّق   ۲( َحَمَل           ۳( أحَضَ  

عّي الّصحيح فيام ييل: -   

1( إذا تَناجي اثناِن، فال تَدُخل بينهم!  دخالت نکن 

۲( )لقد أرَسلنا نوحاً إىل قوِمه!(   »لَِبثنا«

۳( هذا الّسائح االجنبّي يريُد زيارة مرقد اإلمام الرضا )ع(!  »ُسيّاح«

باً الله موجوٌد يف كثريِ من األديان !  »األباِعد« ۴( تقديُم القرابني تَقرُّ
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املتادف

املتادف

املتضاد
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حيح للفراغِ َحَسَب املَعنی: »الُّمي اُ ل(ُب خاصُّ لطبخِ ....... الحمراء برسعِة !«-    عّي الصَّ

۴( الفّضة ۲( الَفلق        ۳( اللُّحوم   1( االِثم   

منت زیر را با ا تفاده از    ؤال بعدی کامل کنید:

»خلق اللهُّ الجيَّ من الّنار و األدم ِمن .... )  و... فلاّم أمر الله الجّن و املالئكة بالّسج(د آلدم، ما أطاَعه ابلیس و قال يف نفسه: إّن أفَضُل من آدم، ألّن أصل خلقتي 

من الّنار، فـ ....)  و... و عص أمر الله و مل يسُجد له َفطَرَده الله من رحمته و من ذلك ال(قت َحقد إبليس عىل آدم، حسده أّوال ثّم غضب عليه، فه( مخل(ٌق حس(ٌد 

و ُمتكرّب إىل حدٍّ ميكن الق(ل: ....)  و... حس(َد بي الّناِس مثله!«

1( الَعزم      ۲( النََّسب                    ۳( الطنّي      ۴( الّداء-   

َ                   ۳( أكرَبَ      ۴( استَكرَبَ-    1( کَرُبَ     ۲( کَربَّ

1( إّن     ۲( ليَت                   ۳( ال       ۴( لَعلَّ-   

عّین الخطأ حسب الص(ر:-   

 و الفاس    و الَتهُمس             و الَعظم   و الکِتف

عيِّ الخطأ للفراغات:-   

1( بطّاريّة جّوال ....... إاّل بعَد يومني: )ال تَفرُغ(        ۲( ....... طفلک جنبك حتّى تحفظه: )اجلِس(

۳( الشعب اإليرايّن ما قبل ....... قبل الثورة اإلسالميّة: )الّضغط(       ۴( ....... حقيبتك إىل هنا للتّفتيش: )الجلبي(

عّي الصحيح يف ترجمة ما اُشري إليه بخّط: -   

ِة / أم َحديٍد أم نُحاٍس أم َذَهب« »َهل تَرآُهم ُخلِق(ا ِمن ِفضَّ

1( نقره – مس – آهن – طال         ۲( طال – مس – آهن – نقره

۳( نقره – آهن – مس – طال         ۴( طال – آهن – مس – نقره

عّي الخطأ يف صياغة الجمع املكرس:-   

۴( املَعبَد← املَعاِبد ۲( الَصَنم ← األصنام       ۳( اإلله ← اآللََهة   1( الَقوم ← األقوام  

عّي الصحيح يف ترجمة املُفرَدات: »الَحنيف – الَتَجنُّب – اِزداَدت – األنبياء«-   

1( یکتاپرستی – دور شدن – زیاد شد – پیامربها        ۲( یگانه پرستی – دوری کردن – زیاد کرد – پیغمربان

۳( یکتاپرستی – دور شدن – زیاد کرد – پیغمربان        ۴( یکتاپرستی – دوری کردن – زیاد شد – پیامربان

أي عبارة جاء فيها مرادفان ال مّتضادان:-   

1( كّل وعاء يضيق مبا ُجعل فيه إاّل وعاء العلم، فإنّه يتّسع به !       ۲( كّل شء يرخص إذا كرث إاّل األدب، فانّه إذا كرث غال!

۳( نستطيع أن نستخدم املنابع و املصادر املختلفة ملعرفة آراء اآلخرين !       ۴( أعني سهرت يف سبيل الله و أعني فاضت من خشية الله لن تكون باكية يوم القيامة !

واژگان

191

َفة – الجاّف«-    عّي الصحيح يف ترجمة املفردات َعىَل الرتتیب:»الَجفاف – املَُجفَّ

1( خشکی – خشک کننده – خشک         ۲( خشک – خشک شده – خشکی

۳( خشکی – خشک شده – خشک         ۴( خشک – خشک کننده – خشکی

عّي املعادل الفاريس الصحيح لعبارة »األَحّق باإلجالل«:-   

1( حقیقت ترین گرامی          ۲( شایسته تر در گرامی داشت

۳( حق گرامی داشته شده         ۴( شایسته در گرامی داشنت

عّي الصحيح يف ترجمة ما تحته خّط :-   

»إذا أنَت أكرَمَت الكريَم َملَكَتُه / َو إن أنَت أكرَمَت اللئيَم مَتَرَّدا«

1( اگر- فرومایه – نافرمانی می کند         ۲( چنان چه – پست – ناسزا گوید

۳( اگر – بخیل – نافرمانی می کند         ۴( چنان چه – فرومایه – نافرمانی کرد

عّین الخطأ عن الفعل املنا ب لتحميل الفراغ:-   

1( .......... املزرع أشجاراً مختلفة من أنواع الفواکه! : )تنمو(        ۲( كان الّنبّي )ص( ......... يف غار حراٍء الواقع يف مكة ! : )يتعبّد(

۳( ............ اشتعال بذور شجرة الّنفط خروج ای غازاٍت ملّوثة! : )اليسبّب(      ۴( جّدی و جّديت ..........! : )تذکّرانی(

عيِّ الّصحيح لِتکميل الفراغات:-   

ى .......!: الّضائَِر 1( الّذي يَنَفُع الّناَس باعملِه و أقوالِه يَُسمَّ

۲( ....... تَُعدَّ ِمَن الَحيواناِت املُفَتِسِة فَتَهرُُب ِمنها الطُّيُوُر و الّنعاُج !: الِكالُب

۳( كاَن الَعّقاُد صحفياً مشهوراً ....... الّناُس ِمن أجِل آثارِه الَجميلة !: يَرغُب َعنُه

۴( ِعنَدما يَنزُِل املَطَُر ِمَن الّسمء يُصِبُح الّهواء .............! :نقيّاً

»الحاّج ....... الحجر اال (َد بالكعبة الرشيفة« أكمل الفراَغ :-   

۴( استمَع ۲( استلَم        ۳( استطاَع   1( استعاَن   

عیِّن الخطأ لتکميل الفراغات: -   

1( إّن ....... الصني يعترب من العجائب السبعة للعامل !: سور       ۲( ملاذا ....... هذا الرجل و هو يشتهر علمً يف املدينة !: أنكرت

۳( الحّجاج ....... مرّات حول بيت الله األداء مناسك الحّج !: يطرقون      ۴( بحفر الصيّادون التاب ....... لصيد السمك املدفون !: الجاّف

منت زیر را با ا تفاده از    (ال بعدی کامل کنید:

دنا عنک، و أرِنا الحقَّ و اهِدنا إليه )  و ال ضاللَة بعدها، وال تكلّفنا إاّل )  و نقدر عىل إنجازه.«  »اللّهم )  و ما ينفُعنا و انِفعنا مبا علّمتنا نفعاً )  و يبعِّ

۲( علِّمنا          ۳( تعلَُمنا      ۴( يعلُِّمنا-    1( علَِّمنا   

۲( حتّى          ۳( ال       ۴( أن-    1( لَِکي   

   -ً ۲( هدايًة          ۳( هادية      ۴( هديا 1( إهداَء   

۲( عمالً          ۳( تکلیفاً      ۴( ما-     عیِّن الخطأ:1( قدرًة  
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َفة – الجاّف«-    عّي الصحيح يف ترجمة املفردات َعىَل الرتتیب:»الَجفاف – املَُجفَّ

1( خشکی – خشک کننده – خشک         ۲( خشک – خشک شده – خشکی

۳( خشکی – خشک شده – خشک         ۴( خشک – خشک کننده – خشکی

عّي املعادل الفاريس الصحيح لعبارة »األَحّق باإلجالل«:-   

1( حقیقت ترین گرامی          ۲( شایسته تر در گرامی داشت

۳( حق گرامی داشته شده         ۴( شایسته در گرامی داشنت

عّي الصحيح يف ترجمة ما تحته خّط :-   

»إذا أنَت أكرَمَت الكريَم َملَكَتُه / َو إن أنَت أكرَمَت اللئيَم مَتَرَّدا«

1( اگر- فرومایه – نافرمانی می کند         ۲( چنان چه – پست – ناسزا گوید

۳( اگر – بخیل – نافرمانی می کند         ۴( چنان چه – فرومایه – نافرمانی کرد

عّین الخطأ عن الفعل املنا ب لتحميل الفراغ:-   

1( .......... املزرع أشجاراً مختلفة من أنواع الفواکه! : )تنمو(        ۲( كان الّنبّي )ص( ......... يف غار حراٍء الواقع يف مكة ! : )يتعبّد(

۳( ............ اشتعال بذور شجرة الّنفط خروج ای غازاٍت ملّوثة! : )اليسبّب(      ۴( جّدی و جّديت ..........! : )تذکّرانی(

عيِّ الّصحيح لِتکميل الفراغات:-   

ى .......!: الّضائَِر 1( الّذي يَنَفُع الّناَس باعملِه و أقوالِه يَُسمَّ

۲( ....... تَُعدَّ ِمَن الَحيواناِت املُفَتِسِة فَتَهرُُب ِمنها الطُّيُوُر و الّنعاُج !: الِكالُب

۳( كاَن الَعّقاُد صحفياً مشهوراً ....... الّناُس ِمن أجِل آثارِه الَجميلة !: يَرغُب َعنُه

۴( ِعنَدما يَنزُِل املَطَُر ِمَن الّسمء يُصِبُح الّهواء .............! :نقيّاً

»الحاّج ....... الحجر اال (َد بالكعبة الرشيفة« أكمل الفراَغ :-   

۴( استمَع ۲( استلَم        ۳( استطاَع   1( استعاَن   

عیِّن الخطأ لتکميل الفراغات: -   

1( إّن ....... الصني يعترب من العجائب السبعة للعامل !: سور       ۲( ملاذا ....... هذا الرجل و هو يشتهر علمً يف املدينة !: أنكرت

۳( الحّجاج ....... مرّات حول بيت الله األداء مناسك الحّج !: يطرقون      ۴( بحفر الصيّادون التاب ....... لصيد السمك املدفون !: الجاّف

منت زیر را با ا تفاده از    (ال بعدی کامل کنید:

دنا عنک، و أرِنا الحقَّ و اهِدنا إليه )  و ال ضاللَة بعدها، وال تكلّفنا إاّل )  و نقدر عىل إنجازه.«  »اللّهم )  و ما ينفُعنا و انِفعنا مبا علّمتنا نفعاً )  و يبعِّ

۲( علِّمنا          ۳( تعلَُمنا      ۴( يعلُِّمنا-    1( علَِّمنا   

۲( حتّى          ۳( ال       ۴( أن-    1( لَِکي   

   -ً ۲( هدايًة          ۳( هادية      ۴( هديا 1( إهداَء   

۲( عمالً          ۳( تکلیفاً      ۴( ما-     عیِّن الخطأ:1( قدرًة  
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عّي ما ليَس فيه املُتضاد:-   

1( علَينا أن نحتم الكبار يف كّل مجلس حتّى يَحتمنا الّصغار إحتاماً !       ۲( هذه سّنة من سنن هذه الدنيا: ليس شء يزيد إاّل وهو ينقص بعَد قليل !

۳( رأیُت كّل شء يف الدنيا هالِكاً أّما الله فهو الباقي ال يَقبل الزّوال؟      ۴( يوم بال صديق يُشبه ِوعاء بأفضل األسعار بدون قطرة من العسِل !

عیِّن الخطأ يف املرادف و املتضاد: -   

۴( ضاَق = اتََّسَع 1( الّسور = الجدار   ۲( الكبار ≠ الصغار       ۳( َسِهَر ≠ ناَم  

منت زیر را با ا تفاده از    ؤال بعدی کامل کنید. 

كان الشاّب يفكّر يف )  و صغره الّتي )  و أمام عينيه برسعة. إنّه كان يحّب أن يصل إىل )  و النجاح. عجباً! اآلن ينظر يف حياته و يرى أّن آماله قد تحّققت. إنّه 

حصل عىل كّل ما كان يريده ولكّنه ال يشعر بفرح كثري ! ها، هذه هي حقيقة من الحياة ! مادام اإلنسان مل يصل إىل أشياء يريدها، )  و ها و يفكّر فيها ليالً ونهاراً 

ولكّنه مبجرّد وص(له إليها )  و ماضيه و ال يشعر بالسعادة يف باطنه .

۲( ذاکرات           ۳( أذكياء       ۴( اذکار-    1( ذكريات   

۲( تتذكّر           ۳( تلجأ       ۴( تّر-    1( تجّر   

1( ِقَمم    ۲( مواقف           ۳( قَِيم       ۴( محامد-   

۲( یَتمّنی          ۳( يَحمي       ۴( يُحّمل-    1( يُؤمل    

۲( يُعني          ۳( يَزور       ۴( يَنسی-    1( يُضيع   

عیِّن الخطأ للفراغات:-   

1( أ....... أنّني اُنتخبت بدالً من ذلك الرّئيس لِـ....... تجاربه؟ : )تَزَعُم / اُجرَي(

۲( سارعت األّم يف ....... َعمٍل ....... اختّص مبهنة زميلتها. : )انجاز / مجتهدًة(

يُط – قفزت( ۳( ....... تراٌب مختلٌط باملاء و قد یُسَمي بذلك َو إن ....... َعنه الرطوبة. : )الشَّ

۴( قامت اُختي املمرّضة ِبـ ....... علميّة و هي ....... يف عملها. : )جولة – نشيطٌة(

عیِّن ج(اباً ماجاء فيه املرتادف أو املتضاّد:-   

1( قامت هاتان البنتان بجولة علميّة يف اإلنتنت مبتسمتین و مجّدتني .

۲( الّذين حصلوا عل الجوائز خالل السنة املاضية، جديرون بالتقدير يف القادمة أيضاً.

۳( هذا التحويل يف املناجم َسهَّل العمل و برأيي ذلك التغيري ذلك التغيري كان الزماً.

۴( التلميذ الدؤوب يتقّدم يف هدفه الدرايس ولكّن املتكاسل لن ينجح أبداً. 

عيِّ الصحيح عاّم اُشري إليه بخّط:-   

1( )و الّذين إذا أصابهم البغي هم ينتصون(! : مرادفه »الَذنب «

۲( أال يا أيّها الساقي أدر كأسا و ناولها !: الشاب الّذي ُحرّم شبه يف اإلسالم!

۳( هذا الطفل املليح تسبّب حركاتُه ضحَکنا !: مرادفه »الصغري«

۴( أتذكّر خيام الحّجاج يف ِمنى وَعرَفات !: بيوت صحراوية كان العرب يستخدمونها يف قديم الزمان كثريا!
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عيِّ الصحيح لتحميل الفراغات: »بدأ املزارع ....... طريقة يستطيع من خاللها ....... أفراخه حّتى ....... الب(مات !« -   

1( يفّكر يف – أن يراقب – تأكلها         ۲( يبحث عن – أن يحفظ – ال تهجم عليها

۳( يتخلّص من – أن يأكل – تتغّذى عليها        ۴( يختار – أن يقتل – تعود إليها

ما ه( الصحيح عن املفردات املعّينة؟-   

1( عل السائقني أن يستفيدوا من حزام األمان !: جمعه »ُحزُم«       ۲( أعتق رسول الله )ص( بعض األساء و أرسلهم إىل قومهم !: متضاّده »اطلق«

۳( اطّلع الخاطئ عل أخطاءه و سعى يف إصالحها !: متادفه »اخرب«      ۴( األبطال هم الذين يدافعون عن أعراض شعبهم !: مفرده »ِعرض«

عيِّ الخطأ يف ترجمة ما أشري إليه بخطٍّ-   

1( علينا أن نرحم غنيّاً افتقر و عاملاً ضاع بني جّهال !: فقیر شده – تباه شده      ۲( من املحتمل أن تنهي الحّمي إىل أن يصبح املريض أصّم!: تب – ناشنوا

۳( أكرم رسول الله )ص( املرأة األسرية بإعزاز !: گرامی داشت – با عزت      ۴( غرس املزارع العجوز شجرة لك يأكل من ثارها اآلخرون!: کاشت – می خورند

عيِّ الخطأ يف الرتادف أو التضاد:-   

1( )َو لَم يَُكن لَُه كُُفواً أََحَد(: متادفه »نظرياً«        ۲( إذا كنت غليظ القلب انفّض الناس من حولك !: متادفه »فظّاً«

 ۳( اُصيبت هيلني كيلر مبرض صعب و هي يافعة !: متضاّده »تخلّصت«      ۴( إّن النفايات الصناعيّة تخرّب الطبيعة تخریباً هائالً !: متضاّده »تحفظ«

عیِّن الخطأ لتکميل الفراغ:-   

1( أَخَذت َصديقتي جائزَة لَِنجاحها يف املُباراة الرياِضيَّة و هي ......... بها !: َجديرٌُة

۲( وقتي ....... َو ال استَطيُع أن أزوَر كلَّ األماكن التّاريخيّة لهذه املدينة : ضيٌِّق

۳( نَزَلَت األمطاُر الّشديدة يف األسبوع املاض و ....... أنهاُر الَقريِة !: فاَضت

۴( ....... يف ليلِة االمتحاِن كتاب علم األحياء و الكيمياء مرَّة اُخَرى !: َسِهرُت

عيِّ ج(اباً فيه كلمة تختلف عن الباقي يف املفه(م:-   

1( ِفراخ – بََقرَة – فَرَس: )بهائم(         ۲( مکاتِب – آراء – ِدراسات العلوم: )البحوث(

نة( بيع )فصول السَّ تاء – الَخريف – الرَّ ۳( أعنُي – اُُذن – ألُسن: )أعضای البدن(             ۴( الشِّ

إقرأ النّص الّتايل ثّم أكمل الفراغات ِباملفردات املنا بة :

واِم املَدريّس تُصِبُح ُحُجرات املَدَرَ ِة ُمغلََقًة و ال تَبَقي فيها إاّل ....)  و... ِمن الزَّميالِت الاّليت يُرِدَن أن ....)  و ... نَشاطاً ُحّراً! َو قالَِت املديرَُة لِهؤالِء  »بَعَد إنِتهاء الدَّ

الزَّميالِت ....)  و... َمن ترَتُِك املدر َة بَعَد ّصديقاتِها يَِجب عليها أن تُطفَئ املكّيفات و املصابيح !«

۴( واحٌد-    ۲( الكثرُي           ۳( الجميُع   1( قَليٌل    

۴( یَُقمَن-    لَن   ۲( يَفَتِحَن           ۳( يُبَدِّ 1( مُيارِسَن   

۴( لِکنَّ-    ۲( کَأَنَّ           ۳( إنَّ    1( لعّل   
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عيِّ الصحيح لتحميل الفراغات: »بدأ املزارع ....... طريقة يستطيع من خاللها ....... أفراخه حّتى ....... الب(مات !« -   

1( يفّكر يف – أن يراقب – تأكلها         ۲( يبحث عن – أن يحفظ – ال تهجم عليها

۳( يتخلّص من – أن يأكل – تتغّذى عليها        ۴( يختار – أن يقتل – تعود إليها

ما ه( الصحيح عن املفردات املعّينة؟-   

1( عل السائقني أن يستفيدوا من حزام األمان !: جمعه »ُحزُم«       ۲( أعتق رسول الله )ص( بعض األساء و أرسلهم إىل قومهم !: متضاّده »اطلق«

۳( اطّلع الخاطئ عل أخطاءه و سعى يف إصالحها !: متادفه »اخرب«      ۴( األبطال هم الذين يدافعون عن أعراض شعبهم !: مفرده »ِعرض«

عيِّ الخطأ يف ترجمة ما أشري إليه بخطٍّ-   

1( علينا أن نرحم غنيّاً افتقر و عاملاً ضاع بني جّهال !: فقیر شده – تباه شده      ۲( من املحتمل أن تنهي الحّمي إىل أن يصبح املريض أصّم!: تب – ناشنوا

۳( أكرم رسول الله )ص( املرأة األسرية بإعزاز !: گرامی داشت – با عزت      ۴( غرس املزارع العجوز شجرة لك يأكل من ثارها اآلخرون!: کاشت – می خورند

عيِّ الخطأ يف الرتادف أو التضاد:-   

1( )َو لَم يَُكن لَُه كُُفواً أََحَد(: متادفه »نظرياً«        ۲( إذا كنت غليظ القلب انفّض الناس من حولك !: متادفه »فظّاً«

 ۳( اُصيبت هيلني كيلر مبرض صعب و هي يافعة !: متضاّده »تخلّصت«      ۴( إّن النفايات الصناعيّة تخرّب الطبيعة تخریباً هائالً !: متضاّده »تحفظ«

عیِّن الخطأ لتکميل الفراغ:-   

1( أَخَذت َصديقتي جائزَة لَِنجاحها يف املُباراة الرياِضيَّة و هي ......... بها !: َجديرٌُة

۲( وقتي ....... َو ال استَطيُع أن أزوَر كلَّ األماكن التّاريخيّة لهذه املدينة : ضيٌِّق

۳( نَزَلَت األمطاُر الّشديدة يف األسبوع املاض و ....... أنهاُر الَقريِة !: فاَضت

۴( ....... يف ليلِة االمتحاِن كتاب علم األحياء و الكيمياء مرَّة اُخَرى !: َسِهرُت
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منت زیر را با ا تفاده از    ؤال بعدی کامل کنید.

»إّن اإلنسان مسؤول عن أعامله َفـ ....)  و... آيات القرآن و الروايات كّل من اعضاء جسمه مسؤول أيضاً فيسال عاّم يفعل. و منها العي الّتي ميكن أن تك(ن من 
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ث       ۴( اِتََّسَعت-    1( رَُخَصت         ۲( کُرُبَث           ۳( ُغضَّ
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عّي الصحيح ح(ل األ امء يف املُنتخبات ]گزینه ها[ التالية :-   

1( التَجربَة  التجارب
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عّي الرتجمة الصحيحة ملا تحته خّط: »يُقاُل إنّه َقَرأَ آالَف الكُُتب و ُهَ( ِمن أَهّم الكُّتاب-   
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منت زیر را با ا تفاده از    ؤال بعدی کامل کنید:

»قد َحَدَث لكثريٍ مّنا أن نَنىِس اشياء ُمهّمًة يف حياتِنا و حينام نحاوُل أن ....)  و...ها ال نَستطيُع ! ال َشكَّ أّن هذِه األشياَء تَبقى يف داخلنا و تُذهبنا إىل عامٍل جميٍل و 

ُر مرًّة أخرى َفتبقي الحرسُة فينا دامئاً ! تُسبُِّب الذكريّات ِبـ....)  و... نغرَق يف دم(عنا فجاة ُمشتاقي لها لنعرَف قدر من نحّب  تؤذينا أحياناً ألنّها حَي ....)  و...، ال تتكَرَّ

أكرث ماّم كّنا نتّ(قع و ال ميكن لنا َمح(ها متاماً عن األذهان !«

۴( نتمّنى-    ۲( نلجا إىل          ۳( نتذکّر   1( نشتاق إىل  

۴( َتُرُّ-    ۲( تزوُر          ۳( تتعبّد   1( تَحمی   

۴( إن-    ۲( أن          ۳( إنَّ    1( أنَّ   

 

اِنتخب الكلمة أو املصطلح املنا ب لتحميل النّص التايل َحَسب املعنى و املفه(م:

»كان عرُض آلِفرِد ن(بل من )  و الّديناميت تسهيل األم(ر الصعبة لإلنسان و ...)  و... اإلنسان يف حياته. ه( إجتهد يف هذا الطريق يف ...)  و.. صغري حّتى نجح و 

اِخرتاعه الي(م )  و البرشيّة يف مجاالت مختلفة« : .......

۴( إختاع-    1( اِکتشاف        ۲( َمنح           ۳( ِشاء  

۴( إكرام-    1( إبتكار        ۲( مشاهدة          ۳( مساعدة  

۴( َملَعب-    1( َمطبَخ        ۲( ُمختربَ          ۳( طريق  

۴( يَقتُُل-    1( يَستَفيُد        ۲( یُفيُد           ۳( يَبني  
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پایۀ دوازدهم

پاسخنامه تشریحی

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی عبارت سوال: هنگامی که مردم در ......... عید در خارج شهر بودند، ابراهیم ...... به سمت معبد رفت و ...... همه و   (ال

........... را سپس ........ را بر ........ بزرگ ترینشان و به سعت خارج شد!

ترجمه گزینه پا خ: جشن- یکتاپرست- شکاند- بت ها – آویخت- ترب- دوش

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »مردی همسش را کم شنوا پنداشت و طبق نظر یک پزشک، تصمیم گرفت میزان شنوایی وی را از فاصله های مختلفی آزمایش و   (ال

کند، در یک شب هنگامی که همس سگرم پخنت غذا بود، چهار مت از او دور شد و شوع به آزمایش کرد، پس صدا زد:  عزیزم چه می پزی؟ 

جوابی نشنید یک مت ... بعد دو مت ... سپس سه مت به او نزدیک شد و سوالش را پی در پی تکرار کرد ولی هر بار صدایی نشنید! 

تا اینکه به آشپزخانه رسید و دستش را از پشت بر روی شانۀ همسش گذاشت، از او دربارۀ شامشان پرسید، همس جواب داد: عزیزم، انگار تو کری و نی شنوی، 

برای پنجمین بار می گویم: چلومرغ!«می پزی )مضارع و مفرد مؤنث دوم شخص( 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: انگار تو )دقت کنید »َک« برای مفرد مذکر است.(و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: پنجمین )عدد ترتیبی( چون مرد برای بار پنجم پرسید. و   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و   (ال

داع«: سدرد/ »الّساع«: کشمکشو   (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه پاسخ: دردی در س که علت های آن مختلف است: کشمکش./ »الصُّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه تضاد وجود نداردو   (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در این گزینه سه تضاد وجود دارد: »الصرب و العجلة- مفتاح و قفل – یفتح و املغلق« ولی در دیگر گزینه ها یک یا دو تضاد و   (ال

آمده: الصغیر و الکبیرین- املاضی واملستقبل- الصادق و الکاذب – صدق و کذب

گزینه   پا خ صحیح ا ت: نادرست را طبق متادف یا متضاّد مشخص کن: ترجمه گزینه پاسخ: و همگی به ریسمن خدا چنگ بزنید و پراکنده نشوید. و   (ال

)پراکنده نشوید و متحد شوید، متادفند نه متضاد(

گزینه   پا خ صحیح ا ت: شعائر: مراسم            شعیرة / اآللهة: خدایان          اإلله / القرابین: قربانی ها            القربان  )۳ جمع مکّس(/ عبادات: عبادت ها )جمع سامل(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در گزینه 1 بقایا← بقیّة )باقی مانده( / عظام← عظم )استخوان(/ أطعمة← طعام )خوراک( / الطیور ← الطیر )پرنده( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت:در این گزینه »الکبائر« جمع مکّس و مفردش »الکبیرة: گناه بزرگ« است نه »األکرب: بزرگت، بزرگتین«.و    (ال

واژگان
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه صحیح: گوشت ها- مس – همتایان – نقرهو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »العظام« جمع مکس »العظم« )به معنای: استخوان( است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: جمع کلمۀ »نِعَمة«، »أنُعم« است.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمۀ گزینه۳: »مروارید ها از  سنگ های گرانقیمت هستند!« بنابراین »الرّخیصة: ارزان قیمت« نامناسب است. کلمۀ »غالیة: و    (ال

گرانقیمت«، صحیح است. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: جمع مکّس کلمۀ »قائد«، »قاُدة« است. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی گزینه پاسخ: مراسم همن هایی هستند که مردم در زمان قدیم آن ها را می پرستیدند و ساخته شده از سنگ و چوب و    (ال
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« با حرف اضافه ی »علی« نی آید.و    (ال گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنی گزینه پاسخ: آویخت  فعل »أحَضَ
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: از »الی نفی جنس« برای تکمیل این عبارت باید استفاده شود، »هیچ حسودی میان مردم مثل او نیست!«و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »التّهامس: پچ پچ کردن، در گوشی صحبت کرد/ الفأس: ترب/ الَعظّم: استخوان/ الَکِتف: شانه ی انسان، دوش«و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: کودکت  را کنارت بنشان تا از او محافظت کنی. )اَجلِس: بنشان( / )إجلِس: بنشین(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: معنای فارسی کلمت مدنظر به ترتیب سوال چنین است. »نفره – آهن- مس- طال« و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: جمع مکّس کلمه ی »إلّه«، »آلِهة« است. ]توجه کنید که حرکت حرف »ل« در کلمۀ »آلِهة« مکسور است.[و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: صورت سوال از ما عبارتی را می خواهد که در آن فقط دو کلمۀ متادف به کار رفته باشد، نه دو کلمۀ متضاد! در گزینه )۳( و    (ال

»املنابع« و »املصادر« متادف هستند. 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: این تست ترکیبی از سه کلمه ی شبیه به هم است.و    (ال

َفة:  خشک شده = اسم مفعول/ الجاّف ]که در اصل الجاِفف بوده است[: خشک = اسم فاعل  الَجفاف: خشکی = مصدر فعل ثالثی مجرّد / املَُجفَّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »األَحُق« اسم تفضیل بر وزن  »أفَعل= أفَّل« است به معنای »شایسته تر= شایسته ترین« / »باإلجالل«: در گرامی داشت، در گرامی داشنت و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: إذا: اگر = چنانچه و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »تنمو« )رشد می کند( مناسب این جمله نیست، فعل مناسب این جمله »یزرع« یا »یغرس« است. و    (ال

ترجمه: کشاورز درختان مختلفی از انواع میوه ها می کارند.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در گزینه ۴ آمده است که »هنگامی که از آسمن باران می بارد، هوا پاکیزه می شود«. در اینجا جایگذاری کلمۀ »نقیّاَ: پاک، و    (ال

پاکیزه« درست است.

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه ی عبارت: زائر حجراألسود را در کعبۀ شیف مسح کرد.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: حاجی ها برای ادای مراسم حج چندین بار دور خانۀ خدا می کوبند. )واژۀ صحیح برای جای خالی و    (ال

»یطوفون: می چرخند، طواف می کنند« است.( 

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه منت: و    (ال

خداوندا ................ آنچه را که به ما سود می رساند؛ و ما را از آنچه به ما آموخته ای به گونه ای بهره مند کن که ما را از تو دور ........ کند، و حق را به ما نشان بده 

و ما را به سویش هدایت کن.......... هیچ گمراهی ای بعدش نباشد، و به ما تکلیف نکن جز....... که می توانیم انجامش دهیم.

با توجه به منادای »اللّهّم« درجای خالی باید یک فعل مخاطب بیاید که البته با معنای جمله نیز سازگار باشد. ترجمه گزینه پا خ: به ما بیاموز

گزینه   پا خ صحیح ا ت: در جای خالی باید حرفی را قبل از فعل بگذاریم که با سیاِق منت متناسب باشد، بنابراین حرف »ال« مناسب است که فعل را و    (ال

ُدنا عنک: به گونه ای بهره مند کن که ما رااز تو دور نکند.«  منفی می کند: »نفعاَ الیُبَعِّ

دقت کنید: این جمله، جمله ی وصفیه است که بعداز مفعول مطلِق بیانی )نوعی( آمده است. ترجمه ی گزینه پا خ: )دور( نـ )کند( 
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: در جای خالی باید مفعول مطلق بیاید، یعنی مصدِر فعل »اِهِد: هدایت کن« که »هدایة« می شود. ترجمه گزینه پاسخ: هدایتو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: سوال، گزینه نادرست  را خواسته، یعنی کلمه ای که نی تواند در جای خالی قرار گیرد: ترجمه گزینه پاسخ: قدرتیو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ضاَق با اتَّسَع متضاد است، نه متادف.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه منت:و    (ال

جوان به...... خردسالی اش که به سعت در مقابل چشمنش .......... فکر می کرد. او دوست داشت که به ........ موفقیت برسد. شگفتا! االن به زندگی اش می نگرد و 

می بیند که آرزوهایش تحُقق یافته اند.  او به هر آنچه که می خواست، دست یافته است ولی احساس خوشحالی فراوانی نی کند. هان؛ این حقیقی از زندگی است. 

تا زمانی که انسان به چیزهایی که می خواهد، نرسیده است، آن ها را ........... و شب و روز به آن ها فکر می کند اما به محض این که به آن ها رسید، گذشته اش 

را...... و درونش احساس خوشبختی نی ناید. ترجمه گزینه پا خ: خاطرات

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: می گذشتندو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: قلّه هاو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: آرزو می کندو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: فراموش می کندو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: .......... خاکی آمیخته به آب است و گاهی به آن نایمده می شود گرچه رطوبت از آن .......... )الشایط: و    (ال

نوار/ قفزت: پرید/ برای جاهای خالی کلمه های »الطین: گل« و »زالت: برطرف شود«، مناسب هستند(.

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: »خانه هایی صحرایی که عرب ها در زمان های قدیم، از آن ها بسیار استفاده می کردند.« )توضیح، مناسب و    (ال

واژه ی »خیام: خیمه ها، چادرها« نیست.(

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: »کشاورز شوع کرد به  راهی بیندیشد که از طریق آن بتواند از جوجه هایش مراقبت کند تا جغدها و    (ال

آن ها را بخورند!« موردسوم منطقی نیست!

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »أعراض« به معنای »آبروها« جمع مکرّسِ »ِعرض« ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: می خورند )← تا بخورند، لَِکی + مضارع = تا + مضارع التزامی( و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »َغلیظ القب: سنگدل، بی رحم« با »فَطّاَ: تندخو، بداخالق« متادف نیستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با توجه به ترجمۀ عبارت )در شب امتحان، بار دیگر دو کتاب زیست شناسی و شیمی را ...!( »َسَهرُت: بیدار ماندم« برای و    (ال

حُت: سیع مطالعه کردم« است. جای خالی مناسب نیست، بلکه بهتین کلمه »تََصفَّ
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: »ِفراخ:جوجه ها« جزء »بهانم: چهارپایان« محسوب نی شود.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با تو جه به مفهوم عبارت، بعد از انتهای ساعات مدرسه تعداد کمی در مدرسه می مانند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: می خواهند فعالیت آزاد انجام دهند. ترجمه گزینه پاسخ: انجام دهند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »لعّل«، »کأّن« و لکّن« از جهت معنایی نادرست هستند. و    (ال

« می آید. از میان حروف مشبتهه پس از فعل »قاَل«، حرف »إنَّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: و    (ال

بی گمن انسان در برابر کارهایش مسئول است و .....)1(... آیات قرآن و روایات، هر یک از اعضای بدنش نیز مسئول اند و از آنچه انجام می دهند، بازخواست 

می شوند. از جمله ی آن ها، چشم است که ممکن است از دالیل خوشبختی یا بدبختی مان باشد. در روایتی آمده است که هر چشمی در روز قیامت گریان است 

)همۀ چشم ها در روز قیامت گریان اند( جز سه چشم: که در راه خداوند .......)۲( .......، چشمی که از حرام های خداوند ......)۳(......... و چشمی که از .....)۴(.... 

خداوند .....)5(......  ترجمه گزینه پا خ: براساس

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: بیدار مانده استو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: برهم نهاده شده استو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: ترس، پرواو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: کشیده استو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الُکتَب- تَجارِب- آالف الُعلَمءو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: یُقاُل ]فعل مضارع و مجهول[: گفته می شود/ آالف: هزاران/ أَهّم: مهم ترین، مهم تر ]اسم تفضیل[و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تََعلَّم: یاد گرفت، آموخت ]َعلََّم: یاد داد، آموزش داد[/ الُسیّاح: گردشگران / کانوا یَأتوَن: می آمدند. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »فَرَحاَ: شادی« است نه »شاد« / سایر گزینه ها صحیح هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الواثق و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه منت: و    (ال

»برای بسیاری از ما پیش آمده است که چیزهای مهمی را در زندگی مان فراموش کنیم و وقتی تالش می کنیم که آن ها را به یاد آوریم، نی توانیم! هیچ شکی در این 

نیست که این اشیاء در درون ما می مانند و ما را به جهانی زیبا می برند و گاهی ما را آزار می دهند، زیرا که وقتی می گذرند،  بار دیگر تکرار نی شوند پس حست 

همیشه در درون ما می ماند! خاطرات سبب می شوند که یک باره غرق در اشک هایمن شویم در حالی که مشتاقیم، تا قدر کسی را که دوست داریم بیشت ازآنچه 

توقع می داشتیم بدانیم و برای ما محو آن ها به طور کامل از ذهن ها امکان ندارد!« ترجمه گزینه پا خ: به یاد آوریم
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: »ِفراخ:جوجه ها« جزء »بهانم: چهارپایان« محسوب نی شود.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: با تو جه به مفهوم عبارت، بعد از انتهای ساعات مدرسه تعداد کمی در مدرسه می مانند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: می خواهند فعالیت آزاد انجام دهند. ترجمه گزینه پاسخ: انجام دهند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »لعّل«، »کأّن« و لکّن« از جهت معنایی نادرست هستند. و    (ال

« می آید. از میان حروف مشبتهه پس از فعل »قاَل«، حرف »إنَّ

گزینه   پا خ صحیح ا ت: و    (ال

بی گمن انسان در برابر کارهایش مسئول است و .....)1(... آیات قرآن و روایات، هر یک از اعضای بدنش نیز مسئول اند و از آنچه انجام می دهند، بازخواست 

می شوند. از جمله ی آن ها، چشم است که ممکن است از دالیل خوشبختی یا بدبختی مان باشد. در روایتی آمده است که هر چشمی در روز قیامت گریان است 

)همۀ چشم ها در روز قیامت گریان اند( جز سه چشم: که در راه خداوند .......)۲( .......، چشمی که از حرام های خداوند ......)۳(......... و چشمی که از .....)۴(.... 

خداوند .....)5(......  ترجمه گزینه پا خ: براساس

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: بیدار مانده استو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: برهم نهاده شده استو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: ترس، پرواو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: کشیده استو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الُکتَب- تَجارِب- آالف الُعلَمءو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: یُقاُل ]فعل مضارع و مجهول[: گفته می شود/ آالف: هزاران/ أَهّم: مهم ترین، مهم تر ]اسم تفضیل[و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: تََعلَّم: یاد گرفت، آموخت ]َعلََّم: یاد داد، آموزش داد[/ الُسیّاح: گردشگران / کانوا یَأتوَن: می آمدند. و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »فَرَحاَ: شادی« است نه »شاد« / سایر گزینه ها صحیح هستند.و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: الواثق و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه منت: و    (ال

»برای بسیاری از ما پیش آمده است که چیزهای مهمی را در زندگی مان فراموش کنیم و وقتی تالش می کنیم که آن ها را به یاد آوریم، نی توانیم! هیچ شکی در این 

نیست که این اشیاء در درون ما می مانند و ما را به جهانی زیبا می برند و گاهی ما را آزار می دهند، زیرا که وقتی می گذرند،  بار دیگر تکرار نی شوند پس حست 

همیشه در درون ما می ماند! خاطرات سبب می شوند که یک باره غرق در اشک هایمن شویم در حالی که مشتاقیم، تا قدر کسی را که دوست داریم بیشت ازآنچه 

توقع می داشتیم بدانیم و برای ما محو آن ها به طور کامل از ذهن ها امکان ندارد!« ترجمه گزینه پا خ: به یاد آوریم
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گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: گذر می کندو    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: ترجمه گزینه پاسخ: که )+ فعل مضارع(و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »هدف آلفرد نوبل از اختاع = إختاع، دینامیت ...«و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »کمک کردن= ُمساعدة، انسان در زندگی اش ....و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »او در این راه در آزمایشگاه = ُمخترََب، کوچکی تالش کرد تا این که پیروز شد.«و    (ال

گزینه   پا خ صحیح ا ت: »به بشیّت در زمینه های مختلف سود می رساند = یُفیُد«و    (ال




