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 دهم یۀکافه تست عربی کنکور / پا

 

 
 ........................:مفهوم()برگردان جمله به فارسی، عربی و بیان ...............................عّین األصّح ك األدّؽ في الجواب للّترجمة ك الّتعریب ك المفهوـ 

 :﴾ت ك األرض في سّتة أیّاـالّسماكا م اهلل الّذي خلقإّف ربّک﴿ -1/.1
 روز خلق کرد. شک خدای شما همان خداوندی است که آسمان و زمین را در شش شبانه بی( 1
 ها و زمین را در شش روز آفرید. گار شما خدایی است که آسماندهمانا پرور (2
 روز آفرید. همانا خداوند پروردگاری است که آسمان و زمین را در شش شبانه (3
 ها و زمین را در شش روز خلق کرد. است که آسمان کسیقطعاً پروردگار شما  (4

 :«.ك بها حرارة منتشرة شمُس الّسماء ذات الجذكة المستعرة» -2/.2
کنده میخورشید در آسمان دارای آتش تابان است و با آن گرمایی پ( 1  شود. را
کنده شده است. (2  خورشید آسمان پارۀ آتش فروزانی دارد و به وسیلۀ گرما پرا
کنده شده است. شید آسمان دارای پارۀ آتش فروزانخور (3  است و به وسیلۀ آن گرمایی پرا
 ای سوزان است و با آن حرارتی منتشر شده است. خورشید آسمان صاحب آتش پاره (4

 :«.الّسماء بأنجم کالّدرر الّذي زافذاک هو اهلل » -3/.3
 آن همان خداوند است که آسمان را با ستارگانی مانند مروارید زینت داده است.( 1
 ها را با ستارگان همچون مروارید زینت داد. آن خدایی است که آسمان (2
 او همان خدایی است که آسمان را به وسیلۀ ستارگان مانند مروارید زینت داد. (3
 همان خداوند است که آسمان را با ستارگانی مانند مرواریدها زینت داد.آن  (4

 :«.الطّّّلب کانوا یکتبوف كاجباتهم في قاعة المکتبة» -4/.4
 های خود را در اتاؽ کتابخانه نوشته بودند. آموزان تکلیف دانش (2 نوشتند. آموزان تکالیفشان را در سالن کتابخانه می دانش( 1
 نویسند. ای می آموزان تکالیف را در سالن کتابخانه دانش (4 اند. لیفشان را در اتاؽ کتابخانه نوشتهآموزان تک دانش (3

 :الخطأعّین  -5/.5
 های گران قیمتی هستند که دارای رنگ سفیدند. ذات اللّون األبیض: مرواریدها از سنگالّدّر من األحجار الجمیلة ( 1
 های مختلف است. های زنانه است که دارای رنگ األلوان المختلفة: پیراهن زنانه از لباسة ذات من المالبس الّنسائیّ  الُفستان (2
 .نوشتهایی را در خانه خواهیم  یت: قطعاً ما تمرینإنّنا سوؼ نکتب تمارین في الب (3 

 خگر پدید آورد.خداوند خورشید را در فضا مانند اَ مس في الجّو مثل الّشررة: أوجد اهلل الشّ  (4

 «:د جستجو کردیم.های خداكن ر اینترنت متن کوتاهی را پیراموف عظمت آفریدقد» -6/.6
 تبحث في اإلنترنت عن متن صغیر حول عظمة خالئق اهلل. (2 بحثنا في إنترنت عن متن قصیر حول مجد خالئق اهلل.( 1
 ول عظمة مخلوقات اهلل.بحثنا في اإلنترنت عن نّص قصیر ح (4 نبحث في إنترنت من نّص قصیر حول مجد خلق اهلل. (3

ـُ کالّدكاء، قلیلُه ینفُع ك کثیُرق یقتُل!»المناسب عن مفهوـ العبارة: عّین  -7/.7  «الکّل
 به عمل کار برآید به سخندانی نیست! (2 کم گوی و گزیده گوی چون دّر!( 1
 با بدان سر مکن که بد گردی! (4 دهد بر باد! زبان سرخ سر سبز می (3

  کالبدشکافی مته از وظر مفهوم و قداعد(الّتالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّّص:................................................................ِاقرأ النّّص( 
 

مركر مشّقة کثیرة. مع  یتحّملوفبیوتهم ك لهذا في الّشتاء کانوا یستفیدكف من النّفط لتسخین )گرـ کردف( اس في القدیم کاف النّ »
 افي راحة ك اسػتفادك كقعواها(،  نتقاله إلی بیوت النّاس عن طریق األنابیب )لولهك اِ از من اآلبار ك المیادین ستخراج الغالّزمن ك بعد اِ 

   «از للّتدفئة ك طبخ الغذاء دكف صعوبة ك مشّقة.الغمن 

 ذاک هو اهلل :اوّلدرس 
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 حسب النّّص: الخطأعّین  -8/.8
 نتِقل الغاز من اآلبار عن طریق األنبوب.اُ  (2 .الّنفط دون ُصعوبةمن اس یستفیدون کان النّ ( 1
 عوبة و المشّقة.از من المیادین بَُعَد الّناس عن الصّ ستخراج الغابعد  (4 الّناس یستفیدون اآلن من الغاز للّتدفئة و طبخ الغذاء. (3

 متی کاف النّاس في المشّقة ك الّصعوبة؟ -9/.9
 نتقال الغاز إلی بیوتهم.زمان ا (2 اآلبار و المیادین.ستخراج الغاز من بعد ا( 1
 ستفادوا من الغاز لطبخ الغذاء.ا بعد أن (4 قبل أن یُنقل الغاز إلی البیوت. (3

 ب للنّّص:سعّین العنواف األن -11/.11
 الخدمة إلی الّناس (4 القدیم و الجدید (3 المشّقة و الّراحة (2 اِستخراج الّنفط و الغاز( 1

 عّین الّصحیح في الّتحلیل الّصرفّي: *

 جمع تکسیر: لیسعّین ِاسماً في النّّص  -11/.11
 ( الّتسخین4 ( األنابیت3 ( المیادین2 ( اآلبار1

 «:وفیتحّمل» -12/.12
 «هنّ »میر المنفصل له ث و الضّ للجمع المؤنّ ػ  الفعل المضارع (2 «أنتم»میر المنفصل له للجمع المذّکر و الضّ ػ  الفعل المضارع( 1
 «هم»میر المنفصل له للجمع المذّکر و الضّ ػ  الفعل المضارع (4 «و»میر المّتصل له ث و الضّ للجمع المؤنّ ػ  عل المضارعالف (3

 «:كقعوا» -13/.13
 في الفارسّیة «اول شخص مفرد»معادل ػ  للمتکلّم ػ فعل ماض( 1
 في الفارسّیة« سوم شخص جمع»معادل ػ  للمذّکرػ  فعل ماض (2
 في الفارسّیة« دوم شخص مفرد»معادل ػ  للمخاطب ػ فعل أمر (3
 في الفارسّیة« ل شخص جمعاوّ »معادل ػ  الجمع المذّکر للمخاطب ػػ فعل ماض  (4

  بررسی قواعد و دستور زبان(الّتالیة:...........................................................................................................عّین المناسب للجواب عن األسئلة( 

 في ضبط حرکات الحركؼ: الخطأعّین  -14/.14
ِضَرةُ ( 1  األَنُعُم الُمنَهِمَرة (4 رةالَحراَرُة الُمنتَشَ  (3 الَجْذَوُة الُمْستَِعَرة (2 الُغُصوُن النَّ

 عّین الّصحیح: -15/.15
 «نِعمة»مفرده ػ  جمع تکسیرػ أنُعم: اسم  (2 «ِفکر»مفرده  ػ جمع تکسیر ػ ُمفتکرة: اسم( 1
 «ُغصن»مفرده ػ  جمع سالم للمذّکرػ  الُغصون: اسم (4 و هو مذّکر« ُغصن»األغصان: اسم مثّنی ػ مفرده  (3

 :الّترادؼ ك الّتضادّ عّین الّصحیح في  -16/.16
 المسموحالممنوع (4 الّسحابالغیم (3 الّراسبالّرخیص (2 نهمرةمُ ُمستعرة( 1

 في صیغ األفعاؿ ك معادلها: الخطأعّین  -17/.17
 معادله في الماضي: فعلتنّ ػ  للمخاطباتػ تفعلن: فعل مضارع  (2 معادله في المضارع: تفعلونػ  للمخاطبینػ  فعلتم: فعل ماضٍ ( 1
 معادله في الماضي: فعلتَ ػ  للمخاطبػ تفعلین: فعل مضارع  (4 معادله في المضارع: أفعلػ  للمتکلّمػ  فعلُت: فعل ماضٍ  (3

 ما هو الّصحیح في الحوار؟ -18/.18
 .إیرانّیونَ أنتم من إیران؟ ال، نحن هل  (2 .سمه عبدالّرحمنریم؟ اِ ما اسمک الک( 1
 .ة عشرستّ  متی سافرت إلی العراؽ؟عمري (4 .من أین أنت؟ أنا من الجمهوریّة اإلسالمّیة اإلیرانّیة ،عفواً  (3

 عن صیغ األفعاؿ ك ضمائرها: الخطأعّین  -19/.19
 .تذهبان إلی المدرسةِ أنتما کانتا  (2  .اِجعلوا دفاترکم في المحفظة( 1
 .نّ جَن من صّفکخرُ اُ  (4  .نّي سوؼ أحفظ دروسيإ (3

 کسیر:تّ العّین جواباً کلّه جمع  -21/.21
 ػ َمالبس ( ُزجاجتان ػ ضیاء4 ( شررة ػ جیران ػ ُغیوم3 أحجار ػ أنجم ػ ألوان (2 ُدرر ػ أنعم ػ مطار( 1
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 في كزف الکلمات: الخطأعّین  -21/.21
کن: َمفاعِ  مساجد ػ منازل ػ (2  أَفْعال أقالم: أنصار ػ أفالم ػ( 1  لمسا
 ولصدور: فُعُ  ملوک ػ قدوم ػ (4  أحرؼ: ُأفُعل ػ مأنجم ػ أنع (3

 :عّین الّصحیح في استعماؿ أسماء اإلشارة -22/.22
 الحون، ناجحون.أولئک الصّ  (2  لیالن، صادقان.الدّ  هاتان( 1
 ضيء.تلک القمر، مُ  (4  مسرورتان. ،هذان الفائزتان (3

 في شرح المفردات:  الخطأعّین  -23/.23
کم في الّسماء ینزل منه المطر.ال( 1  في حیاته. و ال یحزنح: الّذي مسرور دائماً الفر (2 غیم: بخار مترا
 الّناجح: اإلنسان الّذي یجتهد و یصل إلی أهدافه. (4 .الّشررة: کوکب یدور حول األرض؛ ضیاؤه من الّشمس (3

 :جواباً کّل أفعاله ماضٍ عّین  -24/.24
 ینزلون ت ػ نظرا ػنَمَ  ( تخرج ػ2  ( صاَرت ػ زاَن ػ نظرتم ػ وجدوا1
 جلستنّ  ست ػ تنصر ػنصرنا ػ َدرَ ( 4 جمعتنّ  ِفظن ػحَ  ( کتبنا ػ تسجد ػ3

 خطأ )من حیث المذّکر ك المؤنّث(: فیه لیسعّین جواباً  -25/.25
ک (2 ُمستعرة.جذوتها  مس الّذينظر إلی الشّ أ( 1  .الّنضرة الّشجرة ذات الغصون أنظر لِذا
 ینزل من الّسماء. أنظر إلی المطر الّتي (4 أنظر إلی الغیم الّذي في الّسماء. (3

 
 .......................................................:برگردان جمله به فارسی، عربی و بیان مفهوم(عّین األصّح ك األدّؽ في الجواب للّترجمة ك الّتعریب ك المفهوـ( 

 :﴾الحمدهلل الّذي خلق الّسماكات ك األرض ك جعل الظّلمات ك النّور﴿ -1/.26
 .ها و زمین را آفرید و تاریکی و نور را قرار داد که آسمان سپاس از آِن اهلل است؛ کسی( 1

 .و روشنایی را بنهادها  سپاس خدایی را که آسمان و زمین را خلق نمود، سپس تاریکی( 2

 .ها و روشنایی را قرار داد ها و زمین را خلق کرد و تاریکی سپاس برای خدایی است که آسمان( 3

 .ها و نور را آفرید ها و زمین و همچنین تاریکی ستایش از آِن خدایی است که آسمان( 4

 «:نضرة.ها في غاباتنا الجمیلة قد نمت من حّبة هذق األشجار الّتي نشاهد» -2/.27
 بینیم و از روی دانۀ سبز و خرم رشد کرده است. های زیبای ما می ( اینها درختانی است که آنها را در جنگل1

 ای تر و تازه رشد کرده است. بینیم از دانه مان می های زیبای ( این درختانی که آنها را در جنگل2

 یک دانۀ سبز روییده است.بینی از روی  مان می زیبای  ( این درختی که آن را در جنگل3

 های زیبای ما روییده است. م در جنگلخرّ و بینیم از روی یک دانۀ سبز  هایی که آنها را می ( این درخت4

 .«:ةنهمراألمطار الّتي مسیسأؿ اإلنساف من الّذي یُوجد » -3/.28
 د؟آَورَ  هایی را که ریزان است پدید می ( انسان خواهد پرسید چه کسی است آن که باران1

 هایی را که ریزان است پدید آورده است؟ پرسد چه کسی باران ( انسان به زودی می2

 آَوَرد؟ های ریزان را پدید می شود کیست آن کسی که باران ( از انسان سؤال می3

 کند؟ های ریزان را چه کسی ایجاد می ( انسان خواهد پرسید باران4

 عّین الّصحیح: -4/.29
 کنند. ینصروننا: راهنمایان همان کسانی هستند که ما را راهنمایی می ( کان األداّلء هم الّذین1

 خواهیم. ( أستعین بصدیقي للبحث عن لغة صعبة: از دوستم برای بحث درباره لغتی سخت کمک می2

 دانی که زمین بارها دور خورشید چرخیده است؟ علمَت أّن األرض قد دارت األرض حول الّشمس مّرات: آیا می ( أ3

 لموظّفون في قاعة المطار تعارفوا: کارمندان در سالن فرودگاه با هم دیگر آشنا شدند.( ا4
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 :الخطأعّین  -5/.31
 ها عبور کنید به چپ و راست نگاه کنید. رن إلی الیسار و الیمین: هرگاه خواستید از خیابان( إذا طلبتم أن تعبرن من الّشوارع فانظُ 1
 آراید. های شکسته شده را در بهار می الّربیع: خدا شاخه( یزین اهلل الغصون المنکسرة في 2
 شود. ( سمعت أّن بعض البضائع رخصت و بعضها غلت: شنیدم که بعضی از کاالها ارزان و برخی دیگر گران می3
 سافر إلی کربالء: معلم شریف من به من اجازه داد که به کربال مسافرت کنم.ح لي معلّمي الّشریف أن أ( سم4

 عّین الّصحیح في التعریب:« نوشتند. های خود را نمی آموزانی هستند که تمرین اینها دانش» -6/.31
 ( هؤالء طالبات ما کّن یکتبن تمارینهّن.2 ( هؤالء الطّالبات ال یکتبن تمارینهّن.1
 ( هؤالء طالبون کانوا ال یکتبن تمارینهم.4 ( هؤالء الطّالبات ما کانت یکتبن تمارینهم.3

 «/ ك زانه بأنجم، کالّدرر المنتشرةاُنظر إلی اللّیل فمن، أكجد فیه قمرق »هذق األبیات:  ال یناسبفهوـ أّي م -7/.32
 ( درک الّنعم اإللهّیة.4 ( الّشکر هلل.3 ( أهمّیة اللّیل.2 ( أهمّیة البحث عن الخالق.1

  کالبدشکافی مته از وظر مفهوم و قداعد(النّّص:................................................................ِاقرأ النّّص الّتالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب( 
 

الّسّلـ: تعلّموا العربّیة فإنّها کّلـ اهلل الّذي یکلّم به خلقه. فنحن نتعلّم هذق اللّغة ألنّها لغة الػوحي ك لغػة  قاؿ اإلماـ الّصادؽ علیه»
فتنا ك اللّغة الفارسّیة ممتزجة باللّغة العربّیة ك فهم دكاكین الّشعراء اإلیرانّیین الممتازین کالحافظ ك المولوّي ك الّسعدّي ال دیننا ك ثقا

مّیة في ة حّیة تتکلّم بها مّلیین مسلم ك هي إحدی اللّغات العالَ یمکن دكف تعلّم هذق اللّغة ألّف لهم أشعاراً بالعربّیة ك هي لغة عالَمیّ 
کي  منظّمة األمم المّتحدة. لهذق اللّغة صفاٌت، منها کثرة اللّغة ك الّترادؼ ك الوزف ك االشتقاؽ. لذلک یجب علینا أف نتعلّم هذق اللّغة

 «نفهم القرآف ك األدعیة ك الّتعالیم الّدینّیة الّتي ترشدنا إلی طریق الحّق.
 

 من فوائد تعلّم اللّغة العربّیة .......... : -8/.33
 ( فهم القرآن و األحادیث.2  نکلّم به خلق اهلل.( 1
 ( تتکلّم بها مالیین مسلم.4  ( ممتزجة باللّغة الفارسّیة.3

 حوؿ النّّص: الخطأعّین  -9/.34
 ( مالیین مسلم یتکلّمون بالعربّیة.2  ( لغة دیننا هي اللّغة العربّیة.1
 لعربّیة یرشدنا إلی الحّق.( الّتکلّم با4 ( اللّغة العربّیة هي کالم اهلل في القرآن.3

 :الخطأعّین  -11/.35
 ( کان في إیران شعراء و کّتاب و مؤّرخون یکتبون بالعربّیة.2 ( اإلیرانّیون یفهمون العربّیة ألّن الفارسّیة ممزوجة بالعربّیة.1
 المترادفة. ( تمتاز اللّغة العربّیة بوفور اللّغات4 بالعربّیة. اً ( الّشعراء اإلیرانّیون ما أنشدوا أشعار3

 عّین الّصحیح في الّتحلیل الّصرفّي: *

 :الخطأعّین  -11/.36
 ( لغات: جمع سالم2  ( دواوین: جمع سالم1
 ( مالیین: جمع مکّسر4  «مفتعلة»( ممتزجة: وزنها 3

کیب الّتالیة: عّین  -12/.37  «لمّیة في منظّمة األمم المّتحدة.هي إحدی اللّغات العا»الّصحیح عن الّترا
 إحدی = إضافّي / اللّغات العالمّیة = وصفّي / منظّمة األمم = وصفيّ ( هی 1
 ( إحدی اللّغات = إضافّي / اللّغات الّرسمّیة = وصفّي / منظّمة األمم = إضافّي / األمم المّتحدة = وصفيّ 2
 مّتحدة = وصفيّ ( إحدی اللّغات = إضافّي / اللّغات العالمّیة = إضافّي / منظّمة األمم = إضافّي / منظّمة ال3
 ( هی إحدی = إضافّي / إحدی اللّغات = إضافّي / اللّغات العالمّیة = وصفّي / األمم المّتحدة = وصفيّ 4

 حوؿ الکلمات المعّینة: الخطأعّین  -13/.38
 «ع ل م»، حروفه األصلّي «تفّعلوا»العربّیة: فعل أمر، وزنه  تعلّموا( 1
 موصوؼ« الّشعراء»و « شاعر»إلیه و مفرده  اإلیرانّیین: مضاؼ الّشعراء( فهم دواوین 2
 «دعوة»و مفردها  «أفعلة»: وزنها األدعیة( کي نفهم القرآن و 3
 «شعر»بالعربّیة: جمع مکّسر أو تکسیر، مفرده  أشعاراً م هل( 4
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  بررسی قواعد و دستور زبان(الّتالیة:...........................................................................................................عّین المناسب للجواب عن األسئلة( 

 أّي کلمة مفردها مؤنّث: -14/.39
 ( جسور4 ( بضائع3 ( تماثیل2 ( إخوة1

 عّین الجواب الّذی کّل کلماته جمع سالم: -15/.41
 تلمیذات ( بساتین ػ کافرین ػ2  أبیات مات ػ ناصحون ػ( عال1
 مناسبات ػ ( مادحین ػ ناجحات4  کاتبین( أموات ػ قوانین ػ 3

 «زمّلء مجتهدكف.».......... للفراغ:  هو غیر المناسبعّین ما  -16/.41
 ( علّي و أصدقائه4 ( هم3 ( أنتم2 ( أنتنّ 1

 فیها اسم مثنّی: ما جاءعّین عبارة  -17/.42
 تلمیذان یحاوالن في حفظ دروسهما. ( هما2 من زرع العدوان حصد الخسران.( 1
 جرتین قرب نهر في غابة.( رأیت ش4 رة صادقان في کالمهما.( الّسنجاب و البق3

کثرفي أّي عبارة جاء الجمع المکّسر  -18/.43  :أ
 لفراخها أتیت لکم بالطّعام. ( خرجت عصفورة من عّشها و قالت1
 تکتب رسائل إداریّة بدّقة.( هذه الموظّفة 2
 «الکتب بساتین العلماء.»ص( عنها: ( إّن الکتب کنوز و قال رسول اهلل )3
 ( شاهدت الطّاّلب جالسین في الّصّف!4

 فیه اسم مؤنّث: لیسعّین ما  -19/.44
 ( الفاّلح قّسم المزرعة إلی نصفین بذلک الّنهر.2  ( أنُعم اهلل توجد في کّل العالم.1
 !؟قال المعلّم: أین مراقد األئّمة (4 محاولة قبیحة لکشف أسرار الّناس.( الّتجّسس 3

 عّین العبارة الّتي جاء فیها الفعل المضارع للنّهي: -21/.45
 ( یا بناتي، رجاًء ال تخرجن من الّصّف.2  ال تعلموناهلل یعلم و أنتم ( 1
 إلی المکتبة قبل بدایة الّصّف.( ال یذهب الطّالب 4 ( ال تعمل الّتلمیذة دروسها في آخر اللّیلة.3

 عّین الّصحیح في ما أشیر إلیه بخّط: -21/.46
 و أنت تحرس المال: فعل مضارع للمستقبل یحرسک( العلم 1
 کتابة دروسک!: فعل مضارع للّنفي  ال تترکي( 2
 عن هذه المسألة؟: فعل مضارع للّنهي التسألن( أیّتها الطّالبات! لماذا 3
 شیئاً جدیدة في علم الطّّب: فعل ماٍض للّنفي کشفت( ما 4

 عّین ما فیه جمع الّسالم ك المکّسر: -22/.47
 ین صبراً و ینصرهم علی الظّالمین.( ربّنا یفرغ علی المؤمن2 شاهدت الطّاّلب جالسین في الّصّف.( 1
 «.تب بساتین العلماءالک» )ص(: ( قال رسول اهلل4 ( سمع روزبه صوت مکّیف الهواء من إحدی حجرات المدرسة.3

 عّین نوع الجمع یختلف عن الباقي: -23/.48
 هلل الّذي خلق الّسماوات و األرضالحمد ( 2 قمر بأنجم کالّدرر المنتشره.( زاَن اهلل ال1
کین.4 لنا. ( صوت تالوة القرآن من أجمل األصوات3  ( علینا أن نرحم المسا

 «:ة!مسلم».......... عّین الّصحیح في الّضمائر:  -24/.49
 ( هي / أنا / هنّ 4 ( هي / أنا / أنتِ 3 ( أنِت / أنا / هو2 ( أنَت / نحن / هي1

 عن الضمیر ك الفعل: الخطأعّین  -25/.51
 .( أنا شاهدتم زمیلي في الملعب2  .( أنت تستمع إلی صوت القرآن1
 اّلب في الّصّف.( أنت شاهدت الطّ 4  .( نحن نعبد و نحن نستعین3
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 اهللذاک هو ل: درس اوّ

 
  برگردان جمله به فارسی، عربی و بیان مفهوم(األدّؽ في الجواب للّترجمة ك الّتعریب ك المفهوـ:.......................................................عّین األصّح ك( 

 «:.من زانه باألنجم في الّسماء مُ إلی اللّیل؛ فأعلَ  رُ أنظُ » -1/.51
 در آسمان آراسته است. ( به شب نگاه کن؛ پس بدان چه کسی آن را با ستارگان1
 دانم که چه کسی آن را با ستارگان در آسمان آراسته است. کنم؛ پس می ( به شب نگاه می2
 ( به شب نگاه کن؛ و بدان که چه کسی شب را با ستاره در آسمان آراست.3
 ها آراست. کنم؛ پس بدان که چه کسی شب را با ستارگاِن آسمان ( به شب نگاه می4

 «:.إلی الغیم الّذي ینزؿ منه األمطار رْ ِضرٌة؛ فانظُ شجار غصوٌف نَ لهذق األَ » -2/.52
 بارد. ها از آن می ای دارند؛ پس نگاه کن به ابری که باران های تر و تازه ( این درختان شاخه1
 بارد. کنم به ابر که از آن باران می ای دارند؛ پس نگاه می ( این درختان شاخۀ تر و تازه2
 بارد. ای دارند؛ و به ابر نگاه کن که باران می های تر و تازه ( آن درختان شاخه3
 بارد. کنم به ابر که از آن باران می ای دارد؛ پس نگاه می های تر و تازه ( این درخت شاخه4

 «:.کاف المسافركف یرجعوف إلی قاعة المطار بسرعة ك یبحث موظّف المطار عن هویّة األسماء أیضاً » -3/.53
 کرد. ت اسامی جستجو میگردند و کارمند فرودگاه دربارۀ هویّ  شتاب به سمت سالن فرودگاه برمی( مسافران با 1
 کرد. ت اسامی جستجو میگردند و کارمند فرودگاه نیز در مورد هویّ  ( مسافران به سرعت به سمت سالن فرودگاه برمی2
 کرد. ت اسامی جستجو میه نیز دربارۀ هویّ گشتند و کارمند فرودگا ( مسافران با شتاب به سوی سالن فرودگاه برمی3
 کرد. ت اسامی جستجو می( مسافران فرودگاه با سرعت به سوی سالن برگشته بودند و کارمند فرودگاه نیز دربارۀ هویّ 4

 «:.هؤالء الطّالبات قد کتبن كاجباتهّن الّدراسّیة ك لهّن أبحاث مفیدة حوؿ تشجیع الّشباب علی الّتقّدـ العلمّي » -4/.54
 های سودمندی پیرامون تشویق جوانان بر پیشرفتشان داشتند. تکالیف درسیشان را نوشته بودند و پژوهش ]دختر[( این دانشجویان 1
 اند زیرا تحقیقاتی سودمند پیرامون تشویق جوانان بر پیشرفت علمی دارند. ( اینان دانشجویانی هستند که تکالیف درسی را نوشته2
 های علمی آنها هست. های سودمندی پیرامون تشویق جوانان و پیشرفت تکالیف درسی را نوشتند و برایشان پژوهش ]تردخ[آموزان  ( این دانش3
 های سودمندی پیرامون تشویق جوانان بر پیشرفت علمی دارند. اند و پژوهش آموزان تکالیف درسی خود را نوشته ( این دانش4

 ؟الخطأعّین  -5/.55
 ای رویید؟ و چطور درختی شد؟ کیف صارت شجرًة: چگونه از دانه( کیف نمت من حّبٍة / و 1
 شمارند. ها را برای پیشرفت غنیمت می ای هستند که فرصت للّتقّدم: اینها زنان برنده ( هؤالء فائزاٌت یغتنمن الفرص2
 د.ان ( کان أولئک المخترعون قد غّیروا حیاة المواطنین: آن مخترعان زندگی شهروندی را تغییر داده3
کتب رسالًة للّتعارؼ الکثیر مع زمیلة جدیدة من الکویت: نامه4  ای برای آشنایی بسیار با یک همکالسی جدید از کویت خواهم نوشت. ( سأ

 «:مادر به فرزند کوچکش اجازۀ باال رفتن از درخت را نداد.» -6/.56
 األشجار. علیحت إلی الولد الّصغیر للّصعود ( األّم ما سم2 الّشجرة. عود علی( ما سمحت األّم إلی ولدها الّصغیر للصّ 1
 الّشجرة. علی( األّم ما سمح إلی ولده الّصغیر للّصعود 4 الّشجرة. األّم لولدها الّصغیر للّصعود علی ( ال تسمح3

 ما هي العبارة المناسبة لمفهوـ هذا الّشعر: -7/.57

 «دكستاندازق نگه دار که اندازق نکوست / هم الیق دشمن است ك هم الیق »
 ( لکّل مقاٍل مقاٌم.4 ( خیر األمور أوسطها.3 ( العلم صید و الکتابة قید.2 ( الّسکوت ذهٌب و الکالم فّضٌة.1

 ..............................................................:از وظر مفهوم و قداعد()کالبدشکافی مته ..ِاقرأ النّّص الّتالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّّص 
 

ـٌ کركيٌّ نراق مضیئاً لیّلً في الّسماء ك هو یدكر حوؿ األرض. یظهر القمر في أّكؿ الّشهر هّلالً، ثػّم یکبػر تػدریجّیاً حّتػی»  القمر جر
 اعلمواكلکن  حجمه حّتی یختفي. ضوء القمر ك حرارته من الّشمس؛ فیکوف نهارق حاّراً إلی درجة اإلحراؽ؛ یصغرینتصف الّشهر، ثّم 

تحت الّصفر. ك لذلک انعدمت مظاهر الحیاة علیه ك علی سطح القمر جباٌؿ مرتفعة بعضها  151أّف درجة البركدة في اللّیل تصل إلی 
   «ال ماء فیها. البحارك هناک الّصحاري ك « إفرست»أعلی من قّمة 
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 ..........«القمر »مأل الفراغ بالکلمة المناسبة: اِ  -8/.58
 ( له نهاٌر فقط.4 ( له لیٌل و نهاٌر.3 دائماً. ضيءٌ ( مُ 2 دائماً.( مظلٌم 1

 ما هو الفرؽ بین القمر ك األرض؟ -9/.59
کثر من األرض.2 ( في األرض جباٌل مرتفعة بخالؼ القمر.1  ( إمکانات الحیاة في القمر أ
 في القمر بخالؼ األرض.( اإلنسان ال یقدر أن یعیش 4 ( تقع األرض قریباً من الّشمس و القمر بعیداً عنها.3

 ؟الخطأعّین  -11/.61
 ( لم یجد اإلنسان في القمر بحراً فیه ماٌء.2 ( ال تجد الجبل في القمر مرتفعاً.1
کثر من جبال األرض.4 ( ال یتحّمل اإلنسان برودة الجّو في القمر.3  ( بعض الجبال في القمر اِرتفاعها أ

 :ك اإلعراب عّین الّصحیح في الّتحلیل الّصرفّي  *

 «:یصغر» -11/.61
 «قمر»فعل لػ « / ِصَغر»ػ من مصدر « ي ص غ»( فعل مضارع ػ للغائب، من ماّدة 1
 «حجم»فعل و فاعله « / ِصَغر»من مصدر « / ص غ ر»( مضارع ػ من ماّدة 2
 «قمر»/ فعل لػ  «هُوَ »ػ ضمیره « ِصَغر»( فعل ػ للغائبة ػ من مصدر 3
 «حجم»فعل لػ « / صغیر»ػ من مصدر « ص غ ر»ػ من ماّدة ( مضارع ػ مفرد مذّکر غائب 4

 «:اعلموا» -12/.62
 «ع ل م»ػ من ماّدة « إعالم»مصدر ( فعل ماٍض ػ للمخاطبین ػ من 1
 «علم»ػ من مصدر « م لع »مضارع ػ للمخاطبین ػ من ماّدة ( فعل 2
 «تعلمون»ػ من مضارع « ع ل م»ة ( للمخاطبین ػ من مادّ 3
 «تَعلَمانِ »المضارع و من صیغة ػ من « ِعلْم»( فعل أمر ػ للمخاطبین ػ من مصدر 4

 «:البحار» -13/.63
 «البحارات»جمُعها مفرد مذّکر ػ  ( اسم ػ2 «بُحیرة» ( اسم ػ جمع الّتکسیر ػ مفردها1
کبر من و ه «البَحْر» ( اسم ػ الجمع المکّسر ػ مفردها4 «البَحرین» ر ػ جمعها( اسم ػ جمع ػ مذکّ 3  «نهر»و أ

 .....................................................................................:بررسی قواعد و دستور زبان(......................عّین المناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة( 

 في ضبط الحرکات أك في قراءة الکلمات؟ الخطأعّین  -14/.64
 سافَرِت إلَی شیراز حّتی اآلَن یا َسیِّدة؟ ال؛ لکّني ُأِحبُّ أن ُأساِفَر.( هَل 1
 ( یا اُستاُذ؛ إنّنا َسوَؼ نَکتُُب أبحاثاً علمّیًة َعبَر اإلنترنِت حَوَل َعظََمِة مخلوقاِت اهلِل.2
 فََمْن أنَزَل ِمنُه َمطَره. ،( اُنظُْر إلَی اللّیل فََمْن، أوجََد فیه قََمَره؛ َوانظُْر إلَی الَغیمِ 3
جرِة؛ فأنَت ال تَکتَُب أیضاً علَی ُکلِّ شيٍء.4  ( قُلُت لَِزمیلي: اُنظُُر أنّنا ال نَکتُُب علَی الشَّ

 للّتوضیحات الّتالیة؟ الخطأعّین  -15/.65
 ائّیة ذات األلوان المختلفة.من المالبس الّنس« الُفستان( »2 جذوتها مستعرة؛ فیها ضیاٌء و بها حرارٌة منتشرٌة.« الّشمس( »1
کٌم في الّسماء ینزل منه المطر و ال غیر.« الغیم( »3  آلة یستخدمها األشخاص في سّیاراتهم و غیرها.« البطّاریّة( »4 بخاٌر مترا

 فیه المتضاّد؟ ما جاءعّین  -16/.66
ک هو اهلل الّذي أنعمه منهمرة؛ و1  انظر إلی الّشمس الّتي جذوتها مستعرة. ( ذا
 ال یرجع إلی البلد؛ ولکّنه عاهدني في الّنهایة.« آرش»في بدایة الّسفر ظننت أّن ( 2
 ( إّن الّدّر حجر جمیل غاٍل؛ ولکّن الفّضة رخیصة بالّنسبة إلی الّدّر.3
 ( ذلک اإلبن في مباراة کرة الّسلّة ناجحاً ولکّنه کان راسباً في امتحان صعب آخر الفصل الّدراسّي.4

 ین؟المناسب للفراغَ  غیرن عیّ « ا ك أنتما .......... أهدافهما حوؿ البحث...... أبحاثاً بحاسوبکمهما .....» -17/.67
 ( ال تکتباِن ػ ما فَِهمتا2  ( یکتباِن ػ تفهمانِ 1
 ( َکتبتا ػ فَِهمتُما4  ( َکتبتا ػ َستَفهمانِ 3
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 عن الباقي؟ یختلفعّین نوع الجمع  -18/.68
کین.(علینا أن نرح2 بة.ّرسین في المکت( رأیت هؤالء المد1  م المسا

 ( اجتهاد العاملین یُسبِّب تقّدمهم.4  ( رجع المسافرین من ترکیا.3

 عن استخداـ أسماء اإلشارة؟ الخطأعّین  -19/.69
 ( تلک األنجم قد زانت الّسماء جّداً.2 ولئک الطّالبات نجحن في مباراة کرة المنضدة.( أ1

 ( هذه اإلخوة یساعدون المدیر في انعقاد الحفلة أحیاناً.4 الّصیف. ( هذه األشجار تعطي أثماراً لذیذة في3

 عّین فعّلً یمکن أف یکوف مضارعاً للنّهي؟ -21/.71
 ( ال تضمن األستاذة أحداً لیس له التزاٌم.2 ( قلت لهّن: التکتبن علی الّشجرة.1

 سان في قاعة المطار؟( أیّتها الّسّیدات؛ لم هاتان ال تجل4 ( تلک الطّفلة ال تقرب من الّشجرة.3

 عّین الّصحیح في صیغ األفعاؿ؟ -21/.71
 ( أنا و زمیلتي بحثت عن موضوٍع طّبيٍّ عبر اإلنترنت.2 ( أحد الموظّفین سیرجع من المهّمة اإلداریّة قبل أسبوٍع.1

 الّساعة الّسابعة و الّنصف.( یا حبیبتي؛ اجمع حقائبک في 4 ( هاتان الّسّیدتان ستشرحان أبحاثهما في الّصّف بعد المطالعة.3

 فیه معادؿ الماضي االستمرارّي؟ جاءما عّین  -22/.72
 ( کأّن المدّرس یختبر موضوعاً في مختبره الّصغیر.2 ( کانت في مکتبة مدرستنا موظّفة مجّدة.1

 في یوم الجمعة.( کان الّرجل طَبََخ غذاًء لذیذاً الُسرته 4 ( کّنا نساعد اُّمنا في األعمال الیومّیة في الّسفر.3

 ؟معاً إلیه ك الّصفة  فیه المضاؼ جاءما عّین  -23/.73
 ( اُنظر ألشجار الغابة بدّقة لها غصوٌن نضرٌة.2 ( ذلک الّرجل الّنشیط یستخرج الّنفط من المنطقة.1

 ( و زانه بأنجم / کالّدرر المنتشرة.4 ( اُنظر إلی اللّیل فمن / أوجد فیه قمره.3

 ؟معاً عّین اسماً یکوف مضافاً ك موصوفاً  -24/.74
 .المطار حول مقصد الّسفرة العلمّیة( سألنا الموظّف في قاعة 2 ( یساعدني أخي الحنون في الواجبات الّدراسّیة.1

کنو ذلک البلد یجتمعون وسط ساحة العاصمة أحیاناً.4 ( أنا رسمت لوحه إشارات المرور في صّفنا أمس.3  ( سا

 «لماذا .......... فتحت الباَب؟»للفراغ:   یناسبالعّین ما  -25/.75
 أنتِ ( 4 هو( 3 أنتَ ( 2 هي( 1

 

 
 .......................................................:برگردان جمله به فارسی، عربی و بیان مفهوم(عّین األصّح ك األدّؽ في الجواب للّترجمة ك الّتعریب ك المفهوـ( 

 :﴾هذا باطّلً  َت ماكات ك األرض ربَّنا ما خلقق السّ في خل ك یتفّکركف﴿ -1/.76
 ر ما این را بیهوده نیافریده است.( آفریدگا:گویند اندیشند )و می ها و زمین می ( و دربارۀ آفرینش آسمان1

 ای. نیافریدهر ما؛ این را بیهوده ( ای پروردگا:گویند کنند )و می ها و زمین اندیشه می ( و در آفرینش آسمان2

 ار ما این را باطل خلق نکرده است.( پروردگ:ها و زمین اندیشند )و گویند ( و در مورد خلق کردن آسمان3

 ای. گارا؛ آن را بیهوده خلق نکرده( پرورد:گویند کنند )و می ها و زمین تفّکر می ( و دربارۀ خلقت آسمان4

 .......... ما همیشه«: لی هذق األنُعم.ق عجها اهلل من غصوف األشجار ك نشکرن الثّمرات الّتي یُخرِ نَحن نستفیُد دائماً م» -2/.77
 کنیم. ها شکرگزاری می ای این نعمتکنیم و خداوند را بر شود استفاده می های درختان خارج می هایی که از شاخه ( از میوه1

 گوییم. نعمت سپاس میکنیم و او را به خاطر این  تفاده میآوَرد اس های درختان بیرون می هایی که خدا آنها را از شاخه ( از این میوه2

 نماییم. به خاطر این نعمات شکر میشویم و او را  مند می ( از ثمراتی که خداوند آنها را از شاخۀ درختان خارج ساخته است، بهره3

 کنیم. یها شکرگزاری م را به خاطر این نعمت کنیم و او آوَرد استفاده می های درختان در می هایی که خدا آنها را از شاخه ( از میوه4
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 دهم یۀکافه تست عربی کنکور / پا

 !«:ماراً أصبَحت أشجاراً عظیمة ك خرَجت منها أث ك ي مزرعة قریتنا ك هذا العاـ نََمْت حبوباً ف نا مع أخيغرس ماضیةي الّسنوات الف» -3/.78
 هایی بیرون آمد. د و از آنها میوهکردند و درختانی بزرگ شدنهایی را در مزرعۀ روستایمان کاشتیم و امسال رشد  های گذشته همراه برادرم دانه ( در سال1
 خارج گشت.هایی  ای را در کشتزار روستایمان کاشتیم و امسال رشد کرد و درختی بزرگ شد و از آن میوه های پیشین دانه ( با برادر خود در سال2
 هایی از آنها خارج شد. تند و میوهکاشتم و در این سال درختانی بزرگ گشهایی را  های قبل به همراه برادرم در مزارع روستای خود دانه ( در سال3
 هایی از آنها خارج شد. وههایی را کاشتیم و امسال روییدند و درختانی بزرگ شدند و می های گذشته همراه برادرم در مزرعۀ روستایمان دانه ( در سال4

 آیا .......... :«نهِمرة؟مُ نعماته ال ك أنزؿ علینا منتشرةُجم کالّدرر النبأماء الّدنیا سزاف قد  ربّنا الکریمأّف  تعلمینَ  أ» -4/.79
ی ریػزان خػویش را هػا و نعمت آراسػته اسػت پخػش شػدهمرواریػد ماننػد  یایه را با ستاره تر نزدیکدانی که پروردگار بزرگوار ما آسمان  ( می1

 فروفرستاده است؟
 ریزانش را بر ما نازل کرده است؟ است و نعمات پخش شده، زینت داده آسمان گیتی را با مرواریدهایدانید که پروردگار ما بزرگوار است و  ( می2
 ریزانش را بر ما نازل نموده است؟های  را با ستارگانی مانند مرواریدهای پخش شده، زینت داده و نعمت تر ر بزرگوار ما آسمان نزدیکدانی که پروردگا ( می3
 ی خود را بر ما ریزان ساخته است؟ها بزرگوارمان آسمان گیتی را با ستارگانی بسان مرواریدهای پخش شده، آراسته است و نعمت دانید که پروردگار ( می4

 :الخطأعّین  -5/.81
 .جمع خواهیم کرد مزرعة مع األسف، َسنجمُعها غداً: امروز محصوالت خود را متأسفانه در مزرعه رها ساختیم، فردا آنها راالیوم ترکنا َمحاصیلنا في ال( 1
 آورد. ای زیبا را پدید می ن منظره( یُوِجُد جلوُس الطّیور علی أغصان األشجار الّنضرة منظراً جَمیالً: نشستن پرندگان روی شاخه های تر و تازۀ درختا2
 کنند. نها رشد نمیهای آ ن و برگهای درختا که در موسم پاییز شاخه خریف: بدانر و أوراقها ال تَنمو في فصل ال( اِعلَم أّن غصون األشجا3
 ارمندان گفت؛ در جای خود بنشینید.که وارد هواپیما شدیم یکی از ک ي مکانُکم: هنگامی( لّما دخلنا المطار قال أحد الموظّفیَن اِجلسوا ف4

 «:کردند. جو میك این دكستاف هر ركز خورشید فركزاف را در آسماف هنگاـ غركب زیبایش، جست» -6/.81
ْ تَِعرِة فُمسوا یَبَحثوَن َعن الّشمِس الاألصدقاُء کّل یومٍ کان( هؤالء 1  میلِة.جَ ي الّسماء عنَد ُغروبِها ال
 .َجمیلةِ ستَِعرِة عنَد ُغروبِها الْ مُ ( هؤالء الّصدیقاُت کّل األیّام یَبَحثَن ِفي الّسماء َعن الّشمس ال2
ْ تَِعرِة فُمسلّشمِس الوا یَبَحثوَن کّل یومٍ َعن ا( هؤالء أصدقاٌء کان3  میلة.جَ ي الّسماء عنَد ُغروبِها ال
 میلِة.جَ تَِعرِة عنَد ُغروبِها الْ ُمس( هؤالء صدیقاٌت کّل یومٍ ُکنَّ یَبَحثَن ِفي الّسماء َعن الّشمِس ال4

82./7- « ْ  َمفهوـ:ال عن األبَعدعّین «: !ُخسرافَ مَن َزَرَع الُعدكاَف َحَصَد ال
 چو نیکی کنی، نیکی آید بََرت!( 2 تو نرمی پیشه کن! کند دشمن و درشتی می( چ1
 هر کسی آن ِدرَود عاقبِت کار که کِشت!( 4 !شمار آَرد ( نهال دشمنی برَکن که رنج بی3

 ..........................................................:کالبدشکافی مته از وظر مفهوم و قداعد(......ِاقرأ النّّص الّتالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّّص( 
 

 جَتمعػات مػن طریقػةمُ ع الي كاقػإلنترنُت تغییراً عظیماً فػا أكَجدَ د . قي کّل مَجاالت حیاة اإلنسافبیرٌة فّیٌة کالیوـ لإلنترنت أهَمّ »
بحػث ك رعة السػ فضلب كاألساتذة ك ذللّتّلمیذ ك الطّّّلب ك لاتنا خاّصًة یي حمعلومات ك أصبح ضركرًة فك الاألخبار  علیحصوؿ ال

ي مُحاَفظػات بلػدنا فػمیلػة جمنػاظر الال بَحثاً علمّیاً حػوؿ کُتَب ننّا أف ُم ممعلّ ال طلب مدرسةي الف الیوـ .معلوماتَعن ال تههولسُ 
عػن  َجمیلػة راً وَ صُ دنا شاهي اإلنترنت فِثنا بَحْ  باإلنترنت. أثناء ناظر مُسَتعیناً مق الکتبنا بَحثاً علمّیاً حوؿ هذدیقي أنا ك صبیرة، فالک
مػع نّػا ك م اـ االمتحانػات قریبػةً أیّ ت کانؾ، لکن ناأف نذهب إلی ه دناأرهذا لِ ك  ناها من قبلدبلدنا ما شاهي شماؿ ل دماكند فجب

 !«مع أسرتنا فِي فصل الّصیفؾ ناإلی ه رَ ا أف نُسافك عزمن أف نذهب درناما قاألسف 
 

 َحَسب النّّص:لی عّین الّصحیح ع -8/.83
 إلی الّسفر ِفي أیّام االمتحانات.( کّل الّتالمیذ ال یقدرون أن یذهبوا 2 .جبالُم من الّتالمیذ أن یکتبوا بَحثاً حول المعلّ ( طلب ال1
 جمیلة فقط.( اإلنترنُت وسیلة ُممتازة للبحث عن المناظر ال4 معهما إلی جبل دماوند. ( ما قبل والداهُما أن یذهبا3

 رنت؟عن اإلنت خطأالهو  ما -9/.84
 رؽ الّصحیحة.( یَجب علی الّشباب أن یَنتفع به بالطّ 2 ة فیه.متنوعّ ( نَحُن نَقدُر أن نَبحَث عن نصوص و ِقَصص 1
 ة ُمفیٌد للّتالمیذ و الطّاّلب.متنوعّ ( کلُّ َمزایاه ال4 کّل العالَم.( یُمکن البحث فیه حول آثار شعراء و ُکّتاب 3

ْ عّین  -11/.85  : خطأال
 ات بلدنا مناظر جَمیلة و متنّوعة.( لُِکلٍّ ِمن ُمحافظ2 ر الّتلمیذان إلی جبل دماوند.بحث ساف( قبل کتابة ال1
 یحّبون الّسفر في أیام االمتحانات.( الّتالمیذ ال 4 أن یذهبا مع أسرتِهما إلی دماوند.( عزم الّتلمیذان 3
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 اهللذاک هو ل: درس اوّ

 عّین الّصحیح في الّتحلیل الّصرفّي: *

 «:دَ أكجَ » -11/.86
 «هي» ُمنفصل:ه الد مذّکر غایب( ػ ضمیر( فعل ماٍض ػ للغائب )مفر1
 ي الفارسّیة(ف« اول شخص مفرد»ر غایب )یُعادل ( ماٍض ػ مفرد مذکّ 2
 ي الفارسّیة(ف« سوم شخص مفرد»( فعل ماٍض ػ للمتکلّم وحده )یُعادل 3
 «هُو» ِفي الفارسّیة( ضمیره« شخص مفرد سوم»( ماٍض ػ للغائب )یُعادل 4

 «:نکُتَب » -12/.87
 ي الفارسّیة(ف« اّول شخص جمع»الغیر )یُعادل  ( مضارع ػ للمتکلّم مع1
 «(نَحنُ »ه المنفصل: فعل مضارع ػ للمتکلّم وحده )ضمیر( 2
 ي الفارسّیة(ف« سوم شخص جمع»دل ( مضارع ػ للمتکلّم مع الغیر )یُعا3
 «(من»ة ي الفارسیّ مضارع ػ للمتکلّم مع الغیر )ضمیره ف( فعل 4

 «:راً ُصوَ » -13/.88
 «جَمیلة»ه: ُصورة، مؤنّث( ػ موصوؼ و صفتُها ( جَمع ُمکّسر )مفرد2 ر( ػ موصوؼه: تصویر، مذکّ ( اسم ػ جَمع تکسیر )مفرد1
 «(َوجه»ه: ُصورة و هي ُمترادفة لِػ ( جَمع ُمکّسر )مفرد4 مضاؼ إلیه «جَمیلة»( اسم ػ جَمع ُمکّسر أو تکسیر ػ مضاؼ و 3

 .....................................................................................:بررسی قواعد و دستور زبان(......................عّین المناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة( 

 الکلمات: ك قراءةي ضبط عّین الّصحیح ف -14/.89
ْ ُم بُخاٌر ُمتَرا( الَغیْ 2 .ُمناَسبِ الْ ( جََعلُت ِصَیِغ األفعاِل ِفي َمکانِها 1 ماء یَنزُِل ِمَن ال  .َمطَرِ َکٌم ِفي السَّ
 ِفي الِفراغاِت الُْمختَلَِفِة. ( َضِع الُْمتَراِدفاتِ 4 ُجَمَل ُمستَِعیناً بِالُْمعَجمِ.( تَْرِجْم هِذِه الْ 3

 واقع: حقیقة ك الحسب العّین الّصحیح  -15/.91
 البعیدة عّنا. جماعةٌم لإلشارة إلی السا« هؤالء( »2 و لیس ضیاُؤه ِمن نفسه. األرضیَدوُر القمر حول ( 1
 .ضه أبیلونُ  لیسفیٌس ذو قیمٍة غالیٍة ر حجٌر نالدّ ( 4 ربّیة اِثنتا عشرة صیغًة.ي الع( عدد صیغ األفعال ف3

 ما فیه الّتضاّد:عّین  -16/.91
کبر نعمة اهلل علینا.فصوُت أبینا و أّمنا ( 2 .للَمرَضی جلوس إاّل ي الّصالة رکن و ال یجوز الالقیام ف( 1  ي بیوتِنا أ
 نا ذو حکمة بالغة و قدرة کاملة.ربُّ ( 4 ي الّسماء الّصافیة.أنا القمر و أنِت الّنجم ف( 3

 :ي األمرف الهمزةإلی  ال یَحتاجفعّلً عّین  -17/.92
 ؟مخلوقاترازؽ کّل ال( أ تعلمون أّن اهلل 2 ؟ل تشکرن اهلل علی نعماته الکثیرة( ه1
 ي أیّام العید؟سافرون إلی مشهد ف( بِم تُ 4 ؟مدرسةبعد خروجکما من ال ( أین تذهبان3

 ماء اإلشارة:ي استعماؿ أسف خطأالعّین  -18/.93
 وت.مجاهدون َسمعوا تلك الصّ ال ک( أولئ2 کم.عدوّ  غیر مبینک دوانِ العُ  ن هذامِ  ینتفع أحدٌ  ال (1
 البنت سّتٌة و عمُر أخیها تسعٌة. ( عمُر هذه4 وقفتا جنب هذا البیت.الّشاعرتاِن ( هاتاِن 3

 :هاکلّ جمع عّین عبارة جاءت فیها أنواع ال -19/.94
 لَفة.ُمختالّنسائّیة ذات األلوان الَمالبس ( الفساتین ِمن ال2 .ُمراقبة آباءهم و أّمهاتِهم( األطفال یَحتاجوَن إلی 1
 .حسنةمؤمنات هو أخالقُهم الؤمنین و الم( من صفات ال4 الّشعریّة للجلسة القادمة.ألبیات ( الطّالِبوَن سَیحفظوَن ا3

 األفعاؿ: ي صیغةعّین الّصحیح ف -21/.95
 ّن.مدرستهي ساحة میالت تلعبن فهؤالء الزّ ( 2 .ِك دائماً ي حیاتیا صدیقتي؛ اُصدقي ف (1
 الّتقّدم.االجتهاد سبب  أنّ  وا( یا تلمیذاتي؛ اِعلم4 ي دروسهم.الّتالمیذ تَجتهدون فك ( أولئ3

 مثنّی: عّین ما فیه اسم -21/.96
 .مناسبي مکانِها الالکلمات فأوزان  ( َضعْ 2 ( وقعت عدواة بین اإلخواِن في مزرعة القمح.1
 لصدیقي أخواِن و لکن ال أعرفهما. (4 رغَم عصیاِن اإلنسان.متَه ( ال یقطع اهلل رح3
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 للمؤنّث: فیه َجمع سالِم لیسعّین ما  -22/.97
 مشکالتکم. حّل مسلمون ل( أقیموا الّصالة أیُّها الْ 2 وَن آیات القرآن کّل یوم.منمؤ( یقرأ ال1
 الة و نصبتُها علی جدار غرفتي.( قد کتبُت أوقات الصّ 4 علمّیاً حول عظمة َمخلوقات اهلل. ( کتبُت بَحثاً 3

 الّصحیح حسب األفعاؿ ك الّضمائر:عّین  -23/.98
کتبوا دروسکم للجلسة القادمة.2 .ماضیةعلمّیة ِفي الجلسة ال( سنقرأ مقالة 1  ( اُ
 ي کتابکم.الّتمارین ف م؛ ال تکتبنمعلّ ( قال ال4  غداً؟ سبزوار( هل سافرتُم إلی 3

 «:ّي منفالمضارع ال»فیه  لیسعّین ما  -24/.99
 ال تعلم أّن اهلل خالُق کّل شيء. ( أ1
 .مستعرةالّشمس بسبب جذوتِها ال( اإلنساُن ال یقدر علی ااِلقتراب ِمن 2
کِل الْ 3  ها تضّره.مریُض بعَض األطعمة ألنّ ( ال یأ
 فعوَن أصواتَهم في محضر معلّمیهم.بوَن ال یَرمؤدّ ( الّتالمیذ ال4

 :من الفعل النّوعافعّین العبارة الّتي جاء فیها  -25/.111
 نفسي: َمن أوجد فیه الَقمر.ي لی اللّیل و قلُت ف( نظرُت إ2 ت.الطّفل الّذي خرج مع أّمه من البی ك( أ ما شاهدت ذل1
 بَُه فریضة علی کّل مسلم و مسلمة.( اُطلبُوا العلم ألّن طَلَ 4 جدتَها باطالً فال تَقبلها أبداً.( إذا َسمعَت کالماً و و3
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« اهلل»و واژۀ « پروردگػار»به معنای « ربّ »در این گزینه، واژۀ   2گزینۀ -ٔ

باشند که هر کػدا  در اػای خػ د، بػه  ػ رت  می« خداوند»به معنای 
نیػز کػه امػ  « الّسػماوات»اند؛ عالوه بر ایػن واژۀ   حیح ترامه شده

باشد.  ترامه شده و  حیح می« ها آسمان»مؤنث سالم است، به   رت 
 درست است.« شش روز»نیز به معنای «  سّتة أیّا»ترکیب 

 

 :ها بررسی سایر گزینه 

ه کػه نادرسػت ترامػه شػد« خدا»به معنای « ربّ »، واژۀ (1در گزینۀ )
ترامػه « آسػمان»به   رت مفػرد یعنػی « تالّسماوا»است؛ همچنین 

بػه معنػای « سػّتة ایّػا »باشد؛ عالوه بر این ترکیب  شده که درست نمی
به « ربّ »، واژۀ (3در گزینۀ )/  ه که نادرست است.آمد« روز شش شبانه»

ترامػه شػده کػه « پروردگار»به معنای « اهلل»و واژۀ « خداوند»معنای 
در ترامه نیامػده اسػت و « ُکم» مّتصلنادرست است؛ همچنین ضمیر 

درسػت ترامػه نهػده « روز شش شػبانه»به معنای « سّتة أیّا »ترکیب 
در ترامػػه نیامػػده اسػػت؛ « اهلل»ۀ ، معنػػای واژ(4در گزینػػۀ )/  اسػػت.

 بنابراین ترامۀ ناقص است.

ترامه شده که « دارای»به معنای « ذات»در این گزینه واژۀ   3گزینۀ -ٕ

پارۀ آتش » رت به  « الجذوة المستعرة»درست است؛ همچنین ترکیب 
عػالوه بػر ایػن، اػاّر و  ، پس ترامۀ درستی است؛ترامه شده« فروزان
 درست ترامه شده است.« به وسیلۀ آن»معنای به « هاب»مجرور 

 ها: بررسی سایر گزینه 

همچنین  معادلی در عبارت عربی ندارد.« در»، حرؼ ربط (ٔدر گزینۀ )
« الجػذوة المسػتعرة»معادل  حیحی برای ترکیب « آتش تابان»ترامۀ 

کنػػده می» باشػػد. نمی ، (ٕدر گزینػػۀ )/ نیػػز نادرسػػت اسػػت. « شػػ د پرا
« بهػا»در اػاّر و مجػرور « هػا» مّتصلضمیر رست است. ناد« یفروزان»

کػه  ترامه شده« گرما»نیز به   رت « حرارة»ترامه نهده است و واژۀ 
، (ٗدر گزینػۀ )/  باشػد. می« گرمػایی»نادرست ب ده و ترامۀ درست آن 

الجػذوة »رکیػب معػادل درسػتی بػرای ت« ای سػ زان آتش پاره»ترامۀ 
 .باشد نمی« المستعرة

که بین اسم اشاره و واژۀ « هُ َ »در این گزینه، ضمیر منفصل   4گزینۀ -ٖ

« همػان»ای شناخته شده است، قرار گرفتػه بػه معنػای  که کلمه« اهلل»
بػه  «الّسماء»ش د که ترامۀ درستی است؛ عالوه بر این واژۀ  ترامه می

کػه هػر دو « الػّدرر»و « أنجم»های  و واژه« آسمان»  رت مفرد یعنی 
و « سػتارگانی»ترتیب به  ػ رت امػ  یعنػی  باشند، به ام  مکّسر می

 .باشند اند که هر دو درست می ترامه شده «مرواریدها»

 ها: بررسی سایر گزینه 

که ام  مکّسر است به   رت مفػرد یعنػی « الّدرر»، واژۀ (ٔدر گزینۀ )
، ضمیر منفصل (ٕدر گزینۀ )/  ترامه شده که نادرست است.« مروارید»
باشد، در ترامػه نیامػده  می« همان»که در این عبارت به معنای  «هُ َ »

که مفرد است، بػه  ػ رت امػ  یعنػی « الّسماء»است؛ همچنین واژۀ 
که اسػمی ناشػناخته اسػت بػه « أنجم»ترامه شده و واژۀ « ها آسمان»

« سػتارگانی»ترامػه شػده کػه ترامػۀ درسػت آن « سػتارگان»  رت 

ه ام  مکّسر است، به   رت مفرد ترامه ک« الّدرر»باشد و نیز واژۀ  می
ک»، واژۀ (ٖدر گزینۀ )/  شده که نادرست است. که یک اسػم اشػاره « ذا
ترامه شده که نادرسػت اسػت؛ همچنػین « او»به دور است، به معنای 

« سػتارگانی»باید بػه  ػ رت یػک اسػم ناشػناخته یعنػی « أنجم»واژۀ 
بایػد بػه  ػ رت کػه امػ  مکّسػر اسػت  «الػّدرر»ترامه شػ د و واژۀ 

 ترامه ش د.« مرواریدها»

چه بین یػ  سمػ   چنان« ِهي  »و « هُو  »ضمیرهای منفصل  نکته: 
« همػان»سشاره و ی  سم  شناخته شده وسقع شػودد  بػه رػور  

کید سمت. که خودش بیان شودد ترجمه می  کنندۀ دوعی تأ
 «ذسک هو سهلل: آن  همان خدسودد سمت.»مثال:  

 

که یک فعل ماضی است، به همراه « کان ا»فعل در این گزینه،   1گزینۀ -ٗ

که یک فعل مضارع است، با هم به   رت معادل فعػل « یَْکتب نَ »فعل 
شػ ند، بنػابراین فعػِل  در زبػان فارسػی ترامػه می« ماضی استمراری»

یک فعل ماضی استمراری است و ترامۀ درسػتی « ن شتند می» فارسی
 باشد. درست می« سالن»به معنای  «قاَعة»است؛ همچنین واژۀ 

 ها: بررسی سایر گزینه 

ترامه شػده کػه نادرسػت « اتاؽ»به معنای « قاَعة»، واژۀ (ٕدر گزینۀ )
باشػد؛ همچنػین  می« ُغرفَة»معادل عربی واژۀ « اتاؽ»است؛ زیرا ترامۀ 

اسػت، معػادل « ماضی بعیػد»که یک فعل « ن شته ب دند»فعِل فارسی 
، واژۀ (ٖدر گزینػۀ )/  باشػد. نمی« کػان ا یکتبػ ن»درستی برای عبػارت 

که یک اسم ام  مؤنث سالم است، بػه اشػتباه بػه  ػ رت « واابات»
ترامه شػده کػه نادرسػت اسػت؛ همچنػین واژۀ « تکلیف»مفرد یعنی 

ترامه شػده کػه نادرسػت اسػت و نیػز فعػِل « اتاؽ»به معنای « قاَعة»
اسػت، معػادل درسػتی « ماضی نقلػی»که یک فعل « اند ن شته» فارسی

، ضػمیر مّتصػل (ٗدر گزینػۀ )/  باشػد. نمی« کان ا یکتب ن»برای عبارت 
کػه یػک « المکتبة»در ترامۀ امله نیامده است؛ همچنین واژۀ « هم»

« ی»یک اسم ناشػناخته همػراه بػا اسم شناخته شده است، به   رت 
ترامه شده که نادرست است و فعػِل « ای نهکتابخا»نکره در آخر، یعنی 

اسػت، معػادل « خبػاریمضػارع اِ »که یػک فعػل « ن یسند می»ی فارس
 باشد. نمی« کان ا یکتب ن»درستی برای عبارت 

که یک اسػم مفػرد « الّدرّ »، واژۀ نادرست است. در این گزینه  1گزینۀ -٘

سػت ترامه شده که نادر« مرواریدها»مذکر است، به   رت ام  یعنی 
اند  های امله نیز به   رت ام  ترامه شػده است و به دنبال آن، فعل
بایػد بػه  ػ رت « سفیدند»و « هستند»های  که نادرستند، بنابراین واژه

 ترامه ش ند.« سفید است»و « است»

 ها: بررسی سایر گزینه 

درسػت اسػت؛ « پیراهن زنانه»به معنای « الُفستان»، واژۀ (ٕدر گزینۀ )
سػ ؼ »، فعػل (ٖدر گزینػۀ )/  .اند ها نیز درست ترامػه شػده سایر واژه

ش د، بنابراین فعػل  ترامه می« مستقبل»یا « آینده»به   رت « نکتُبُ 
، فعل (ٗدر گزینۀ )/  درست ترامه شده است.« خ اهیم ن شت»فارسِی 

که یک فعل ماضػی اسػت، در زبػان فارسػی بػه  ػ رت فعػل « أَْواَدَ »
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« پدیػد آورد»شػ د، بنػابراین فعػل فارسػِی  میترامػه « ماضی ساده»
 اند. ها نیز درست ترامه شده درست ترامه شده است، سایر واژه

که اّول شػخص « استج  کردیم»در این گزینه، فعل فارسی   4گزینۀ -ٙ

اسػت کػه برگػردان آن بػه زبػان « بََحثْنا»ام  است، معادل عربی واژۀ 
فارسػػی، معػػادل واژۀ در « مػػتن»عربػػی، درسػػت اسػػت؛ همچنػػین واژۀ 

 در عربی است.« نّص »

 ها: بررسی سایر گزینه 

؛ همچنػین واژۀ بیایػد« ال»باید همراه بػا « إنترنت»، واژۀ (ٔدر گزینۀ )
هػػای  ، واژه(ٕدر گزینػػۀ )/  برگردانػػده شػػ د.« مػػتن»اای  بػػه« نَػػّص »
ترتیب  نادرستند و معادل  حیح آنهػا بػه«  غیر»و « َمتْن»و « تَبَْحُث »
، اّول «نَبَحث»، واژۀ (ٖدر گزینۀ )/  باشد. می« قَصیر»و « نّص »، «ثْنابَحَ »

اسػتج  »شخص ام  است؛ اّما فعل مضارع است، بنابراین چ ن فعل 
« بََحثْنػا»از فعػل « نَبَْحػُث »یک فعل ماضی است، باید به اای « کردیم

مفػرد اسػت کػه « َخلْػ »که ماضی است استفاده کنیم؛ همچنػین واژۀ 
بیاید که به « مخل قات»یا « خالئ »باشد و باید به اای آن  مینادرست 
 باشند. می« ها آفریده»معنای 

سػخن ماننػد دارو اسػت کػه کػم آن سػ د »معنی عبػارت    3گزینۀ -ٚ

مفه   عبارت ایػن اسػت کػه « ش د. بخهد و زیاد آن باعث مرگ می می
ن زیاد حرؼ زدن ممکن است باعث ضرررساندن به انسان شػ د، کػه ایػ

 ش د. ( دیده میٖمفه   در گزینۀ )

های خػ د، از نفػت  مرد  در گذشته، برای گر  کردن خانه» ترجمۀ متن:
کردند و بدین خاطر در زمستان، سختی زیػادی را متحّمػل  استفاده می

هػا و میػادین و  شدند. با گذشت زمان و پس از اسػتخراج گػاز از چاه می
در راحتی افتادند و از گػاز ها  ل لهای مرد ، از طری  ه انتقال آن به خانه

 «برای گر  کردن و پختن غذا، بدون سختی و مهّقتی استفاده نم دند.
 

گ ید  مرد  در زمستان بػدون سػختی از نفػت  می( ٔ)گزینه   1گزینۀ -ٛ

مػرد  در زمسػتان،   کردند، در حالی که در متن آمده اسػت استفاده می
بػه مػتن،  ت ّاػهکردند، پس ایػن گزینػه بػا  سختی زیادی را تحّمل می

 نادرست است.

 ها: بررسی سایر گزینه 

که  .ها منتقل شده است گ ید  گاز از طری  ل له، از چاه ( این گزینه میٕ
کنػ ن  ( این گزینه میٖ/  به متن درست است. ت ّاهبا  گ ید  مرد  هػم ا

که همین مفه   نیز  .کنند گر  کردن و پختن غذا استفاده میاز گاز برای 
گ یػد   ( این گزینه میٗ/  در متن آمده، پس این گزینه نیز درست است.

کػه  .مرد  پس از استخراج گاز از میادین، از سختی و مهّقت دور شدند
 به متن درست است. ت ّاهبا 

ها، در  گ ید  مرد  قبل از انتقال گػاز بػه خانػه می( ٖ) گزینۀ  3گزینۀ -ٜ

 به متن، همین مفه   درست است ت ّاهمهّقت و سختی ب دند که با 

 ها: بررسی سایر گزینه 

هػا و  آمده اسػت کػه مػرد  پػس از اسػتخراج گػاز از چاه (ٔدر گزینۀ )
 (ٕدر گزینػۀ )/  میادین، در مهّقت و سختی ب دند کػه نادرسػت اسػت.

هایهان در سختی و رنػ   زمان انتقال گاز به خانهدر ت که مرد  آمده اس
 (ٗدر گزینػۀ )/  ست اسػت.ربه متن ناد ت ّاهب دند که این مفه   نیز با 

آمده است که مرد  بعد از استفاده از گاز بػرای پخػتن غػذا در سػختی 
 افتادند که نادرست است.

امگػذاری عنػ ان نها، بػرای  نسبت به سایر گزینه( ٗ) گزینۀ  4گزینۀ -ٓٔ

 ها چندان عن ان مناسبی نیستند. تر است و بقیۀ گزینه متن، مناسب

« گػػر  کػػردن»بػػه معنػػای « الّتسػػخین»واژۀ ( ٗدر گزینػػۀ )  4گزینۀ -ٔٔ

 .است مفردمصدر ب ده و 

 ها: بررسی سایر گزینه 

( ٕ/  اسػت.« چاه»به معنای « البئر»( اآلبار  ام  مکّسر و مفرد آن ٔ
« میػدان»بػه معنػای « المیػدان»ام  مکّسر و مفػرد آن المیادین  

ر و مفػرد آن ٖ/  است. بػه معنػای « االُنبػ ب»( األنابیب  ام  مکسّػ
 است.« ل له»

فعل مضارع برای ام  مذکر غایب اسػت « یَتَحّمل نَ »فعل   4گزینۀ -ٕٔ

 باشد. می« هُم»که ضمیر منفصل آن نیز 

 ها: بررسی سایر گزینه 

« یتحّملػ ن»بیان نم ده کػه ضػمیر منفصػل بػرای فعػل  (ٔدر گزینۀ )
« یتحّملػ ن»( این گزینه، فعل ٕ/  است که نادرست است.« أنتُم»ضمیر 

بیان کرده کػه هػر دو « هُنّ »را ام  مؤنث معّرفی نم ده و ضمیر آن را 
را ام  مؤنث معّرفػی « یتحّمل ن»( این گزینه نیز، فعل ٖ/  ند.ا نادرست

 ست.نم ده که نادرست ا

فعػل ماضػی « افتادند، واق  شدند»به معنای « َوقَع ا»فعل   2گزینۀ -ٖٔ

 در فارسی است.« س   شخص مفرد»برای ام  مذکر ب ده و معادل 

 ها: بررسی سایر گزینه 

را متکلّم وحده معّرفی نم ده و معادل آن را « وقع ا»( این گزینه، فعل ٔ
( این گزینه، فعل ٖ/  د.نا ذکر کرده که هر دو نادرست« اول شخص مفرد»
را فعل امر معّرفی نم ده که نادرسػت اسػت؛ در ضػمن معػادل « وقع ا»
را « وقعػ ا»( ایػن گزینػه فعػل ٗباشػد. /  نیػز نمی« دو  شخص مفرد»

معّرفی کرده کػه نادرسػت اسػت؛ « اّول شخص ام »مخاطب و معادل 
 است.« س   شخص مفرد»( آمده معادل ٕکه در گزینۀ ) زیرا همچنان

نادرست اسػت و درسػت « الُمنتََهَرة»( حرکات ٖگزینۀ )در   3گزینۀ -ٗٔ

دقػت کنیػد « الُمنَهِمَرة»و « الُمستَِعَرة»به حرکات  .است «الُمنتَِهَرة»آن 
 که درست هستند.

امػ  مکّسػر بػ ده و مفػرد آن « أَنُْعػم»در این گزینه، واژۀ   2گزینۀ -٘ٔ

 است، پس این گزینه درست است.« نعمة»

 ها: بررسی سایر گزینه 

( ٖ/  در این گزینه، مفرد مؤنث است نه ام  مکّسػر.« مفتکرة»( واژۀ ٔ
در این گزینه، امػ  « الُغُص ن»( واژۀ ٗ. / ام  مکّسر است« األغصان»

باشػد نػه امػ   می« شاخه»به معنای « الُغْصن»مکّسر ب ده و مفرد آن 
 مذّکر سالم.
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بػه معنػای « اَلّسحاب»و « اَلَغیْم»واژۀ در این گزینه، هر دو   3گزینۀ -ٙٔ

 باشند. پس با هم مترادفند. می« ابر»

 ها: بررسی سایر گزینه 

بػه « همػرةنمُ »و « فػروزان»به معنای «ُمستعرة»های  واژه، (ٔدر گزینۀ )
هػػای  (، واژهٕ/ در گزینػػۀ ) .نیسػػتند ضػػادّ بػػا هػػم مت« ریػػزان»معنػػای 

بػا هػم « مػردود»به معنای « سبالّرا»و « ارزان»به معنای « الّرخیص»
و « من  شػده»به معنای « َمْمن ع»(، واژۀ ٗمتضاّد نیستند. / در گزینۀ )

 با هم متضاّدند نه مترادؼ.« ااازه داده شده»یعنی « َمْسم ح»واژۀ 

، فعػل مضػارع بػرای مفػرد «تَفعلػینَ »، فعل (ٗگزینۀ )در   4گزینۀ -ٚٔ

« فََعلْػػتِ »ماضػػی  اسػػت و معػػادل آن در)المخاطبػػة( مؤنػػث مخاطػػب 
 باشد، پس این گزینه نادرست است. می

 ها: بررسی سایر گزینه 

و معػادل  فعل ماضی برای ام  مذکر مخاطب اسػت« فعلتُم»( فعل ٔ
فعل مضارع بػرای « تَْفَعلْنَ »( فعل ٕ/  باشد. می« تَفعل نَ »آن در مضارع 

/  باشػد. می« فعلػتُنّ »ام  مؤنث مخاطب است و معادل آن در ماضی 
فعل ماضی برای متکلّم وحػده اسػت و معػادل آن در « فعلتُ »( فعل ٖ

 باشد. می« أفَْعُل »مضارع 

و او در « ت  اهػل کجػایی »در این گزینه، پرسیده شده که   3گزینۀ -ٛٔ

پػس ایػن گزینػه « من اهل امه ری اسالمی ایران هستم.»پاسخ گفته 
 درست است.

 ها: بررسی سایر گزینه 

و او در پاسػخ « اسم شریفت چیسػت »پرسیده شده که ، (ٔدر گزینۀ )
اسػمش »، گفتػه «اسػمم عبػدالّرحمن اسػت.»به اػای اینکػه بگ یػد  

یعنی به اای اینکه با متکلّم ا اب دهد، بػا غایػب « عبدالّرحمن است.
اػ اب « نََعػمْ »بایػد بػا پاسػخ مثبػِت  (ٕدر گزینۀ )/  ا اب داده است.

« ال»داد، چ ن ا اب با سؤال همخ انی دارد، پس آوردن اػ اب بػا  می
، ا اب بػا سػؤال همخػ انی نػدارد، پػس (ٗدر گزینۀ )/  نادرست است.
 نادرست است.

بیاید « ُکنتُما»، فعل «کانتا» باید به اای فعل (ٕگزینۀ )در   2گزینۀ -ٜٔ

 ه غایب.چ ن مثّنای مخاطب است ن

 ها: بررسی سایر گزینه 

از نظػر  ػیغه « ُکػم»صػل با ضمیر متّ  «اِاَعل ا»، فعل امر (ٔدر گزینۀ )
بػا فعػل « ي»ل ، هػر دو ضػمیر مّتصػ(ٖدر گزینػۀ )/  هماهنگ اسػت.

، فعل أمر (ٗدر گزینۀ )/  از نظر  یغه هماهنگ هستند. «َسْ َؼ أحِفظُ »
 نظر  یغه هماهنگ است.از « ُکن  »با ضمیر مّتصل « ُأخُراْنَ »

، امػ  مکّسػرند کػه داده شػده ، هر سه اسم(ٕگزینۀ )در   2گزینۀ -ٕٓ

 باشد. می« حََجر، نَْجم و لَْ ن»ترتیب  مفرد آنها به

 ها: بررسی سایر گزینه 

مفػرد اسػت نػه امػ  « فرودگاه»به معنای « َمطار» واژۀ، (ٔدر گزینۀ )
مفػرد « پػاره خگر، آتشا»معنای به « َشَررة»، واژۀ (ٖدر گزینۀ )/  مکّسر.

ای مؤنػث مثّنػ« زاااتػان»، واژۀ (ٗدر گزینػۀ )/  است نه ام  مکّسر.
 باشد. می« شیهه»به معنای « ُزاااة»است که مفرد آن 

هػر سػه بػر  «ُجم، أَنُْعم و أَحُْرؼأَن»های  ، واژه(ٖگزینۀ )در   3گزینۀ -ٕٔ

 «.ُأفُْعل»اند نه  آمده« أَفُْعل»وزن 

 ها: بررسی سایر گزینه 

( ٕ/  هسػتند.« أَفْعػال»هر سه بر وزن « أنصار، أفال  و أقال »های  ( واژهٔ
کن»های  واژه هسػتند. / « َمفاِعػل»هر سه بر وزن « َمسااد، َمنازل و َمسا
 هستند.«  لفُعُ »هر سه بر وزن « ورو  و ُ دُ  ک، قُدُ ُملُ »های  ( واژهٗ

که بػرای اشػاره بػه دور  «أولئَک »اشارۀ ، اسم (ٕگزینۀ )در   2گزینۀ -ٕٕ

« الّصػالح ن، نػااح ن»های  ام  مذکر و مؤنث هر دو اسػت، بػا اسػم
 هماهنگی دارد.

 ها: بررسی سایر گزینه 

ای مؤنػث ّنػکه برای اشاره به نزدیک مث« تانِ ها»، اسم اشارۀ (ٔدر گزینۀ )
/  مخ انی ندارد.ای مذّکرند، هکه مثنّ «الّدلیالِن،  ادقانِ »های  است، با اسم
که برای اشاره به نزدیػک مثّنػای مػذکر « هذانِ »، اسم اشارۀ (ٖدر گزینۀ )

نػد، همخػ انی ا ای مؤنثکػه مثّنػ« الفائزتاِن، َمسرورتانِ »های  است، با اسم
که برای اشاره به دور مفرد مؤنػث « تلک»، اسم اشارۀ (ٗدر گزینۀ )/  ندارد.

 مفرد مذّکرند، همخ انی ندارد.که « القمر، ُمضيء»های  است، با اسم

اسػت « خگرپاره، ا آتش»به معنای « الّهَرَرة» (ٖگزینۀ )در   3گزینۀ -ٖٕ

 روی آن هماهنگ نیست. که با ت ضیحات روبه

 ها: بررسی سایر گزینه 

روی آن هماهنػگ  بػا ت ضػیحات روبػه« ابر»به معنای « اَلغیم»واژۀ ( ٔ
روی  بػا ت ضػیحات روبػه« خ شحال»به معنای « اَلَْفرِح»( واژۀ ٕ/  است.

بػا « پیػروز، م ّفػ »بػه معنػای « اَلّنااح»( واژۀ ٗآن هماهنگ است. / 
 روی آن هماهنگ است. ت ضیحات روبه

شػد، »ترتیب بػه معػانی  ، هر چهار فعل که به(ٔگزینۀ )در   1گزینۀ -ٕٗ

 باشند، فعل ماضی هستند. می« زینت داد، نگاه کردید و یافتند

 ها: بررسی سایر گزینه 

در /  فعػل مضػارع هسػتند.« تخػُرُج، یَنزلػ نَ »های  ، فعل(ٕدر گزینۀ )
، فعػل (ٗدر گزینػۀ )/  فعػل مضػارع اسػت.« تسػُجدُ »، فعل (ٖگزینۀ )

 فعل مضارع است.« تنُصرُ »

نیز مػذّکر  «الّذي»مذّکر و واژۀ « اَلَْغیم»، واژۀ (ٖگزینۀ )در   3گزینۀ -ٕ٘

 آمده که از نظر انس با هم هماهنگ هستند.

 ها: بررسی سایر گزینه 

مذکر آمده که با هم « الّذي»مؤنّث و واژۀ « اَلّهمس»، واژۀ (ٔدر گزینۀ )
، اسػم اشػارۀ (ٕدر گزینػۀ )/  .آمػد می« الّتػي»و باید  هماهنگ نیستند

َک » و  هماهنگ نیستندمؤنّث آمده که با هم « الّهجرة»مذّکر و واژۀ  «ذا
« الّتػي»مذّکر و واژۀ « الَمطَر»، واژۀ (ٗدر گزینۀ )/  .آمد می« تلک»باید 

 .آمد می« الّذي»و باید  مؤنّث آمده که با هم هماهنگ نیستند
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ک  » (:1نکته )  سمت و « ذل   »سم  سشاره بوده و برسبر با همان « ذس
 .باشد می« هذس»سم  سشاره بوده و برسبر با همان « ذس»

گر بعد سز سم  (:2نکتهه )   های سشاره  ی  سم  مفرد یا مثنی و یا  س
های سشاره به هر رػورتی  بیاید  در سین حال  سم « سل» جمِع بدون

بػه « هذس  هػذه»شودد  یعنی  که باشند  به همان رور  ترجمه می
هذسِن  هذیِن  هاتاِن  »  «آن»به معنای « ذل   تل »  «سین»معنای 
هػا   سین»بػه معنػای  «هػالء »  «ها سین دو  سین»عنای به م« هاتینِ 
شود. در ضمن   ترجمه می« آدها  آدان»به معنای « أولئ »و « سینان

« سل»و آن سمػ  بػدون  هنگام خوسددن  بهتر سمت بین سم  سشػاره
 مکثی رور  گیرد و سددکی توّقف شود.

سی سمت. / هاتان  ز فهمیدهآمو دسدشسین  مثال: هذس طالٌب فهی ٌ  
سینػان  / هػالءِ  ءِعوػون   ها  دو دختر هسػتند. سینبنتانِ 

 بازیکنان هستند.

گر بعد سز سم  (:3نکتهه )   های سشاره  ی  سم  مفرد یا مثنی و یا  س
های سشػاره بػه هػر   سمػبیاید  در سین حػال  « سل»جمع همرسه با 

شودد. در ضػمن   رورتی که باشند  فقط به رور  مفرد ترجمه می
رس با ه  خوسدػده  مػ ت توّقػف « سل»سم  سشاره و آن سم  دسرسی 

 کنی . می
مػت. / هػذسن سین معلّػ   دلسػوز سشِفٌق مثال: هذس سلمعلّ   مُ  

سػتند./ أولئػ  آموز  بػاسد  ه سین دو دسدشسلطّالواِن  مالّدبانِ 
 آن مالمنان  رسمتگو هستند.سلمالمنون   رادقون  

 

« / الحمدهلل الّذي  سپاس )ستایش( برای خدایی است که»  3گزینۀ -ٕٙ

األرض / » «ها   آسػمانالّسػماوات )امػ (« / »خل   آفرید، خل  کػرد»
الظّلمػػات )امػػ (  « / »اعػػل  قػػرار داد، بنهػػاد« / »)مفػػرد(  زمػػین

 «الّن ر )مفرد(  ن ر، روشنایی« / »ها تاریکی

 ها: بررسی سایر گزینه 

مفػرد اسػت و « تػاریکی»نادرسػت اسػت. « که است؛ کسی»(  ٔگزینۀ )
 .مفػػرد و نادرسػػت اسػػت« آسػػمان»(  ٕ/ گزینػػۀ ) باشػػد. نادرسػػت می

فعل (  ٗ/ گزینۀ ) فی است و معادلی در عبارت عربی ندارد.اضا« سپس»
 اضافی است.« همچنین» .ترامه نهده است« خل »

بینیم /  ها  مػیجار الّتي  این درختانی که / نهاهدهذه األش  2گزینۀ -ٕٚ

 ای تر و تازه های زیبای ما / من حّبة نضرة  از دانه غابتنا الجمیلة  انگل

 ها: بررسی سایر گزینه 

درسػت « هػذه األشػجار الّتػي»برای  «اینها درختانی است»(  ٔگزینۀ )
درسػت « مػن حّبػة نضػرة»بػرای  «از روی دانۀ سػبز و خػر »نیست، 

 و« بینػی می»، «انگػل»، «ایػن درختػی کػه»(  ٖباشد. / گزینػۀ ) نمی
« نضػرة»(  سبز و خر  بػرای ٗدر امله نادرست است. / گزینۀ ) «سبز»

 باشد. درست نمی

آورد / األمطار الّتي   سیسأل  خ اهد پرسید / ی اد  پدید می  1 گزینۀ-ٕٛ

 / منهمرة  ریزان هایی که باران

 ها: بررسی سایر گزینه 

درسػت « یُ اػد»(  پدید آورده است، ماضی اسػت و بػرای ٕگزینۀ )
شػ د بػرای سیسػأل درسػت نیسػت،  (  سػؤال میٖنیست. / گزینۀ )

نادرسػت « منهمػرةاألمطػار الّتػي »های ریزان را بػرای عبػارت  باران
« ةنهمػراألمطػار الّتػي م»های ریػزان بػرای  (  بارانٗاست. / گزینۀ )

 نهده است. معنی «الّذي»درست نیست. / 

الم ظّف ن  کارمندان / قاعة المطار  سالن فرودگاه / تعػارف ا    4گزینۀ -ٜٕ

 با هم دیگر آشنا شدند

 ها: بررسی سایر گزینه 

راهنمػػایی  ون  ماضػػی اسػػتمراری اسػػت لػػذاینصػػر... (  کػػان ٔگزینػػۀ )
خػ اهم درسػت  (  أستعین  کمػک میٕکردند درست است. / گزینۀ ) می

  علمَت  دانستی، درست است در حالی که به  ػ رت (ٖاست. / گزینۀ )
 ترامه شده است.« دانی می»مضارع 

شػ د( مضػارع  )بعضی کاالها ارزان و برخی دیگػر گػران می  3گزینۀ -ٖٓ

، «غلػت»و  «رخصػت»معنی شده است و نادرست اسػت در حػالی کػه 
 ماضی است.

کّن یکتبن  آم زانی هستند که، ما  هؤالء طالباٌت  اینها دانش  2گزینۀ -ٖٔ

 ن شتند نمی

 ها: بررسی سایر گزینه 

ن یسند، درست  آم زان / ال یکتبن  نمی (  هؤالء الطّالبات  این دانشٔگزینۀ )
آم زان، درست اسػت. / گزینػۀ  (  هؤالء الطّالبات  این دانشٖاست. / گزینۀ )

ام  « طالب ن»(  کان ا ال یکتبن برای هؤالء طالب ن، درست نیست، زیرا ٗ)
 ام  مؤنث آمده است.« ال یکتبن»مذکر است ولی فعل 

سم  سشاره مفرد معنػی دسر سم  سشاره + سم  سل نکته: 
 شود. می

 آموزسن مثال: هالء  سلطّالوا : سین دسدش 
سم  سشػاره معػادل خػودش سم  سشاره + سم  بدون سل 

 شود. معنی می
آمػوز   آمػوزسدی ددسدش هػا دسدش مثال: هػالء  طالوػاٌ : سین 

 هستند.
 

به شب نگاه کن پس چه کسی ماهش را در آن پدید »عبارت   2گزینۀ -ٕٖ

کنػده زینػت  آورده است و آن )شب( را با ستارگانی مانند مرواریػدهای پرا
 درست است.نا( )اهمیت شب( ٕبه معنای سؤال گزینۀ ) ت ّاهبا « داد 

السال  فرم دند  عربی را یاد بگیریػد زیػرا  اما   ادؽ علیه» متن:ترجمۀ 
گ ید. پػس  اش سخن می وسیلۀ آن با آفریده آن کال  خداوند است که به

گیریم زیرا آن، همػان زبػان وحػی و زبػان دیػن و  ما این زبان را یاد می
فرهنگ ما است و زبان فارسی به زبان عربی آمیختػه اسػت و فهمیػدن 

شاعران ایرانی براسته مثل حافظ و م ل ی و سػعدی بػدون  های دی ان
یاد گرفتن این زبان ممکن نیست زیرا آنها اشعار عربی دارند و آن، زبػان 

کننػد و آن،  ها مسلمان بػا آن  ػبحت می اهانی زنده است که میلی ن
هػػای اهػػانی در سػػازمان ملػػل متحػػد اسػػت. ایػػن زبػػان  یکػػی از زبان
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 دهم یۀکنکور / پاکافه تست عربی 

ه زیادی لغػت و متػرادؼ و وزن و اشػتقاؽ. بػه هایی دارد، از امل ویژگی
همین خاطر باید این زبان را یاد بگیریم تا قرآن و دعاها و تعالیم دینػی 

 «کنند را بفهمم. که ما را به راه ح  راهنمایی می
 

لذلک یجب علینا أن نػتعلّم »به عبارت آخر امله  ت ّاهبا   2گزینۀ -ٖٖ

 ت است.( درسٕگزینۀ )...« هذه اللّغة کي نفهم 

 ها: بررسی سایر گزینه 

(  فهػم ٕکنیم. / گزینۀ ) وسیلۀ آن با خل  خدا  حبت می (  بهٔگزینۀ )
(  زبان عربی همان کال  خدا در قرآن است. ٖها / گزینۀ ) قرآن و حدیث

 کند. (   حبت کردن به عربی ما را به حّ  راهنمایی میٗ/ گزینۀ )

کنػد   حبت کردن به زبان عربی ما را به ح  راهنمایی می  4گزینۀ -ٖٗ

أن نتعلّم هػذه اللّغػة ... »... به عبارت آخر امله  ت ّاهبا  .نادرست است
یعنی یاد گػرفتن زبػان عربػی مػا را بػه حػ  « ترشدنا إلی طری  الح 

 کند نه  حبت کردن. راهنمایی می

د، نادرسػت اسػت بػا ان شاعران ایرانی، اشعار عربی نسػروده  3گزینۀ -ٖ٘

در متن گفتػه شػده کػه « الّن لهم أشعاراً بالعربّیة»به این عبارت   ت ّاه
 حافظ و سعدی و م ل ی اشعار عربی دارند.

 ها: بررسی سایر گزینه 

فهمند زیرا فارسی به عربی آمیخته اسػت. /  (  ایرانیان عربی را میٔگزینۀ )
م رّخػػان بػػه زبػػان عربػػی (  در ایػػران شػػعرا و ن یسػػندگان و ٕگزینػػۀ )

های متػرادؼ، مهػخص  (  زبان عربی با فراوانی لغتٗن شتند. / گزینۀ ) می
 ش د(. ش د )ممتاز می می

 است.« دی ان»ر ام  مکسّ « دواوین»  1گزینۀ -ٖٙ

( هػي إحػدی مبتػدا و خبػر، منظّمػة االُمػم، ٔدر گزینۀ )  2گزینۀ -ٖٚ

مّیػة  م  ػ ؼ و  ػفت ( اللّغػات العالٖترکیب اضافی است. / در گزینۀ )
الیه، ترکیػب اضػافی  )ترکیب و فی(، منظّمة المّتحدة  مضػاؼ و مضػاؼ

( هي إحدی، مبتدا و خبػر اسػت و ترکیػب اضػافی ٗاست. / در گزینۀ )
 نیست.

 ُدعا است.« األدعیة»مفرد   3گزینۀ -ٖٛ

(  ٕ)(  إخػػ ة  أخ / گزینػػۀ ٔگزینػػۀ )امػػ  و مفردهػػا  3گزینۀ -ٜٖ

 (  اس ر  اسرٗ(  بضائ   بضعة / گزینۀ )ٖتماثیل  تمثال / گزینۀ )

( ٖ( بساتین و در گزینػۀ )ٕ( أبیات، در گزینۀ )ٔدر گزینۀ )  4گزینۀ -ٓٗ

 أم ات و ق انین ام  مکسرند.

أبیا   أروس   أوقػا   أمػوس   أقػوس  جمػع  (:1نکته ) 
 ت.مفردشان دبیت  رو   وقت  مّیت  قو   سمو ردد مکسّ 

 

شیاطین  مساکین  قوسدین  میادین  مضػامین   (:2نکتهه )  
ترتیب  ردد و مفردشان بهعناوین  تمارین  بساتین جمع مکسّ 

شیطان  مسکین  قادون  میدسن  مضمون  عنػوسن  تمػرین و 
 باشد. بستان می

 

ام  « أنتنّ »ر است در حالی که ُزمالء مجتهدون، ام  مذکّ   1گزینۀ -ٔٗ

 زمیالت مجتهدات(مؤنث است. )أنتّن 

 عدوان  دشمنی، الخسران  زیان، مفرد هستند.  1گزینۀ -ٕٗ

 ها: بررسی سایر گزینه 

( الّهجرتین ٗ(  ادقان و در گزینۀ )ٖ( تلمیذان، در گزینۀ )ٕدر گزینۀ )
 مثنی هستند.

 

رند و مفردشػان کتب، کن ز، بسػاتین، علمػاء، امػ  مکّسػ  3گزینۀ -ٖٗ

 باشد. عالم میترتیب کتاب، کنز، بستان و  به

 ها: بررسی سایر گزینه 

( رسائل )مفرد رسػالة( و در ٕ( فراخ )مفرد فرخ(، در گزینۀ )ٔدر گزینۀ )
 ( طاّلب )مفرد طالب( است.ٗگزینۀ )

 األئّمة مفرد )إما ( مذکر است.  4گزینۀ -ٗٗ

 ها: بررسی سایر گزینه 

در گزینػۀ ( المزرعػة و ٕ( أنعم )مفردش نعمة(، در گزینػۀ )ٔدر گزینۀ )
 ( محاولة قبیحة مؤنث هستند.ٖ)

. نهػی اسػت و خارج نه یدای دختران من، لطفاً از کالس   2گزینۀ -٘ٗ

 باشند. ها نفی می بقیه گزینه

 ما کهفت، ماضی منفی است.  4گزینۀ -ٙٗ

 ها: بررسی سایر گزینه 

( ال تترکػي، نهػی و ٕ( یحرسک مضارع اخباری، در گزینۀ )ٔدر گزینۀ )
 ( ال تسألن مضارع منفی است.ٖدر گزینۀ )

 ام  سالم است.« االسین»ام  مکسر و « طاّلب»  1گزینۀ -ٚٗ

 ها: بررسی سایر گزینه 

( ٖ( المؤمنین، الظّػالمین امػ  سػالم اسػت. / در گزینػۀ )ٕدر گزینۀ )
( الکتػب، بسػاتین و العلمػاء امػ  ٗحجرات، ام  سالم و در گزینػۀ )

 ر هستند.مکسّ 

 ام  مؤنث سالم است. الّسماوات،  2گزینۀ -ٛٗ

 ها: بررسی سایر گزینه 

( أ ػ ات و در ٖرند. / در گزینػۀ )( أنجػم، الػّدرر امػ  مکّسػٔدر گزینۀ )
کین ام  مکسّ ٗگزینۀ )  است.« مسکین»و «   ت»رند مفردشان ( مسا

درسػت « أنػتِ »و « هػي»مفرد مؤنث است پس « مسلمة»  3گزینۀ -ٜٗ

 رود. کار می برای مذکر و مؤنث یکسان به« أنا»است و 

 ها: بررسی سایر گزینه 

« هػ ( »ٕی و ام  اسػت و در گزینػۀ )برای مثنّ « نحن( »ٔدر گزینۀ )
 ام  مؤنث است.« هنّ ( »ٗبرای مذکر و در گزینۀ )

 درست است.« ا شاهدتمأن»به اای أنا شاهدُت،   2گزینۀ -ٓ٘

 

معنػی شػده « حال»مضارع است و « رُ أنظُ »(، ٕدر گزینۀ )  2گزینۀ -ٔ٘

نیػػز مضػػارع )زمػػان حػػال( اسػػت؛ و « مُ أعلَػػ»کنم(؛ و  اسػػت )نگػػاه مػػی
« الّسػماء»معنی شده است؛ و « ستارگان»ام  مکّسر است و « األَنجم»

 مفرد است.
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 یـحـریـشـت پـاسـخـنـامه

 ها: بررسی سایر گزینه 

به   رت امر )دست ری( معنی شده اسػت )نگػاه « أنظر»(، ٔدر گزینۀ )

در گزینػۀ /  دانم( نیز دست ری ترامػه شػده اسػت. )می« أعلم»کن(؛ و 

امػ  « األَنجػم»)نگاه کن( نادرست ترامه شده اسػت؛ و « أنظر»(، ٖ)

تکسیر است ولی مفرد معنی شده اسػت کػه نادرسػت اسػت؛ و ضػمیر 

استفاده شػده « شب»مۀ ترامه نهده و با اایش از کل« زانه»در « ػه»

را به شکل دست ری )بػدان( معنػی کػرده « أعلم( »ٗدر گزینۀ )/ است. 

)آسمان( با  یغۀ امػ  ترامػه شػده اسػت؛ و نیػز « الّسماء»است؛ و 

به اشتباه به   رت ترکیب اضافی )سػتارگان « األنجم في الّسماء»اینکه 

 ها( معنی کرده است. آسمان

فارمی و جملۀ وسرودػه شػدۀ عربػی  در ترجمه سز عربی به نکته: 
  «زمان و رػیۀۀ فعػل»سی یعنی  ءزم سمت به شاه کلیدهای ترجمه

دي  کػػ   « ضمیر مّتصل به آخر سمػ »  «جمع یا مفرد بودن سم »
و « سل»ػه  ػها  دا  ُکما  ُک   ُکّن  هما  ه   هّن   دکره یا معرفػه بػه 

سی دّقػت  رجمػههػای ت کاری و دیز برخی سز ریزه« موروؼ و رفت»
ها ػ  فعل»ها برسی  کار رفته در گزینه توضیح سینکه به معادی به  کنی .
دگػاه « ها ها ػ موروؼ و رػفت ها و معرفه ها ػ ضمیرها ػ دکره سم 

 های دادرمت به پامخ درمت برمی . کنی  و با روش رّد گزینه
 سی: چند فرمول ترجمه 
ت ػب   یفعل ماضی در ترجمه  ماضػی یػا گذشػته معنػی م  شػود: ک 

کُتػْب  فعل سمر در ترجمػه  دمػتوری معنػی می/   ددوشت  شػود: سُ
کُتُب  فعل مضارع در ترجمه  زمان حال ترجمه میدبنویت  /  شود: أ

 دویس   دمی
سم  + دون  ین  سن  س   زسئد در ترجمه  با ریۀۀ جمع دبػا پسػودد  

 شود. جمع: ها ػ سن  معنی می
ها  سلفػائزس      سلّزجاجتػاِن: شیشػهمثال: سلواحثون دپژوهشػگرسن 

 دبرددگان 
 سم  + ي  ک  ... ػهّن در ترجمه  ضمیر رس به مه شکِل: 
 «ػ  م  ػ    ػ ... شان»یعنی « پیومته» -1 
 «من  تو  ...  آدها»یعنی « جدس» -2 
 توسدی  معنی کنی . می« خویش»یا « خود» -3 
های  همکالمی آدها هایشان   همکالمی  ال: ُزم الئه  دهمکالمیمث 

 های خویش  خود یا همکالمی
 

« درختػان»با  یغۀ امػ  یعنػی « األشجار( »ٔدر گزینۀ )  1گزینۀ -ٕ٘

ام  مکّسر اسػت؛ و « هایی شاخه»یعنی « ُغُص ن»معنی شده است؛ و 

« داشػتن»به معنای ...(« لػِ + اسم )هذه األشجار( + اسم نکره )غص ن »

 «.األمطار  باران»فعل امر )دست ری( است. « انظر  نگاه»باشد؛ و  می

 ها: هبررسی سایر گزین 

)ام  مکّسر( بػه شػکل مفػرد ترامػه شػده « األشجار»(، ٕدر گزینۀ )

نادرسػت اسػت. کلمػۀ « کنم نگػاه مػی»فعل امر است که « انظر»است. 

در /  ها( ام  مکّسر است و مفرد ترامػه شػده اسػت. )باران« األمطار»

)از آن( « ِمنػه»نادرسػت اسػت. « هػذه»برای ترامۀ « آن»(، ٖگزینۀ )

(، ٗدر گزینػۀ )/  نادرسػت اسػت.« األمطػار  بػاران»ست. ترامه نهده ا

نادرسػت اسػت. « کنم انظر  نگاه مػی»نادرست است. « األشجار  درخت»

 )األمطار( نادرست است.« باران»

کار رفتػه در  های مهػ  جمػع تکسػیر بػه به برخی سز وزن نکته: 
 های عربی متومطه دّقت شود: درس

« ُفّعػال»دسلِوحػار: دریاهػا  ػ « فِعال»ها  ػ  دسألمطار: بارسن« أفعال» 
دسلُۀصػون: « ُفعول»دسأل دُج : متارگان  ػ « أ فُعل»دسلُعّمال: کارگرسن  ػ 

کی« أفِعل ػ »ها  ػ  شػاخه : خورس دسلػنعع  : « فِع ػل»هػا  ػ  دسأل طِعمػ  
دسلم صػادِع: « م فاِعػل»دسألردقا : دومػتان  ػ « أفِعال »ها  ػ  دعمت

 ها  دسلم صابیح: چرسغ« اعیلم ف»ها  ػ  کارخاده

 

بػػػه معنػػػای « کػػػاَن ... + یراعػػػ ن( »ٖدر گزینػػػۀ )  3گزینۀ -ٖ٘

کػاَن ...+ »)برابر با ماضی استمراری( درست آمده اسػت. « گهتند برمی»

 درست است.« کرد استج  می»به معنای « یبحث 

 ها: بررسی سایر گزینه 

« أیضػاً »نادرسػت اسػت. گردند(  )برمی« کاَن ... یراع ن»(، ٔدر گزینۀ )

کػان ... + »(، ٕدر گزینػۀ )/  )نیز، همچنػین( در ترامػه نیامػده اسػت.

(، ٗدر گزینػػۀ )/  نادرسػت اسػػت.« گردنػػد برمی»)مضػػارع(   « یراعػ ن

گهػتند(  )برمی« کػان ... + یراعػ ن»نادرست است. « مسافران فرودگاه»

 نادرست ترامه شده است )برگهته ب دند   معادل ماضی بعید(

گر قول سز مضارع  نکته:  بیایػد آن رس معػادل ماضػی ...« کػان  »س
  کنی . سمتمرسری زبان فارمی معنی می

 دوشت مثال: کان  یکتب: می 
 

اند( معادل ماضػی نقلػی  )ن شته« قد کتبن( »ٗدر گزینۀ )  4گزینۀ -ٗ٘

لهػّن أبحػاث »، «آمػ زان هؤالء الطّالبات  این دانش»ترامه شده است. 

وااباتهّن الّدراسّیة   تکػالیف »، «های س دمندی دارند وهشمفیدة   پژ

 «درسی خ د

 ها: بررسی سایر گزینه 

التّقػّد  »نادرسػت اسػت. « قد کتػبن  ن شػته ب دنػد»(، ٔدر گزینۀ )

هؤالء الطّالبات  »(، ٕدر گزینۀ )/  نادرست است.« العلمّي  پیهرفتهان

در « ػهنّ »متّصل  نادرست است. ضمیر« اینان دانهج یانی هستند که

« وَ »)تکالیف درسی خ د( معنػی نهػده اسػت. « وااباتهّن الّدراسّیة»

در « هػنّ »(، ضػمیر متصػل ٖدر گزینػۀ )/  معنی شده اسػت.« زیرا»

)بػر « علی التّقػّد  العلمػيّ »معنی نهده است. « وااباتهّن الّدراسّیة»

آمػده و « های علمػی آنهػا و پیهػرفت»پیهرفت علمػی( بػه  ػ رت 

 ست است.نادر
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زبػان « ماضی دقلػی»در ترجمه معادل « قد + ماضی» (:1نکته ) 
 شود. فارمی و گاهی ماضی مطلق یا ماده معنی می

 سم / دوشت   مثال: قد کتوُت ددوشته 

گر بعد سز سم  سشاره  سم  مورد سشاره دمشػاٌر للیػه   (:2نکتهه )   س
سیػن »د دیعنی دذوسلاّلم  باشد سم  سشاره رس با ریۀۀ مفر« سل»دسرسی 
 کنی . معنی می«  ػ آن

 هالء  سلطّالوا : سین دسدشجویانمثال:  
 ها أولئ  سلمدّرمون: آن معلّ  

گر بین موروؼ و رفت  ی  یا دو مضاؼ (:3نکتهه )   للیه بیایػد   س
 کنی . للیه رس ترجمه می سبتدس موروؼ و رفت و م ت مضاؼ

 هاسلّدرسمّی : تکالیف درمی آد مثال: وسجواتهنّ  
 فریقنا سلفائز: تی  برددۀ ما 
دمورػوؼ « سلػ»سی: در ترکیب ورفی ػ سضافی: سمِ  بی  فرمول ترجمه 

دسر درفت   سبتػدس « سلػ»للیه  + سمِ   ػ مضاؼ  + ضمیر یا سم  دمضاؼ
 کنی . للیه رس معنی می موروؼ و رفت و م ت مضاؼ

 

)زنػدگی شػهروندان( کػه « حیاة الم اطنین( »ٖدر گزینۀ )  3گزینۀ -٘٘

یک ترکیب اضافی است به شکل ترکیب و فی ترامه شػده و نادرسػت 
باید معادل ماضی بعید معنی شػ د  « کاَن ... + قد غّیروا»است؛ و اینکه 

 تغییر داده ب دند

گر قول سز فعل ماضی سز مشتقا   نکتهه:   بیاید آن فعػل رس « کان»س
 کنی . زبان فارمی معنی می« ماضی بعید»ل معاد

 

بػه معنػای « مػا سػمحت»( فعل ماضی منفی ٔدر گزینۀ )  1گزینۀ -ٙ٘

ولدها »ترامۀ عبارت وارونه شدۀ « فرزند ک چکش»است. « ااازه نداد»
باشد که یػک ترکیػب و ػفی ػ اضػافی اسػت؛ یعنػی بػین  می« الّصغیر

 إلیه آمده است. م   ؼ و  فت یک مضاؼ

 ها: سایر گزینه بررسی 

معػادل درسػتی « ال لػد الّصػغیر»(، کلمۀ وارونه شدۀ عربی ٕدر گزینۀ )
نیػز معػادل درسػتی بػرای « األشػجار»نیسػت. « فرزند ک چکش»برای 

بػه « ال تسػمح»(، ٖدر گزینػۀ )/  باشػد. )که مفرد است( نمی« درخت»
/  باشػد. نمی« ااازه نداد»معادل درستی برای « دهد ااازه نمی»معنای 

کػه  ػیغۀ « األ ّ »معادل مناسبی برای « ه»و « ما سمح»(، ٗدر گزینۀ )
 باشد. مفرد مؤنّث است نمی

کار  ه  فعل و ه  ضمیر باید با سممی که به رور  جمع بػه نکته: 
  رفته مطابقت دسشته باشد.

 مثال: أولئ  سلطّالواُ  قد کتون تمریناتهّن في دفترهّن. 
 

   3گزینۀ -ٚ٘

 ها: بررسی ترجمۀ گزینه 

حرفػی  (  سک ت طال است و سخن نقره است. پیا   سػک ت و کمٔگزینۀ )
(  علػم و ٕگزینۀ )/  در بیهتر ااها بهتر و س دمندتر از سخن گفتن است.

دانش شکار است و ن شتن قید و بند. پیا   علم را بج یید هر اا که باشد؛ 

گر نن یسید  گزینػۀ /  شػ ید. فردا پهیمان میو مطالب را بن یسید چرا که ا
هیچ کػاری ا است. پیا   افراط و تفریط در نهترین آ (  بهترین کارها میانهٖ)

/  روی بهتػرین روش در هػر کػاری اسػت. مطل ب نیست و اعتدال و میانه
 (  هر سخن اایگاهی دارد. پیا   به م ق  سخن گفتن.ٗگزینۀ )

را شػب هنگػا  در  ماه ارمػی کػروی شػکل اسػت کػه آن» ترجمۀ متن:
کند. مػاه در  بینیم؛ در حالی که به دور زمین گردش می آسمان، ن رانی می

شػ د  ش د؛ سپس اندک اندک بزرگ می ابتدای ماه به شکل هالل ظاهر می
شػ د تػا اینکػه پنهػان  رسد؛ آنگاه حجمش ک چػک می تا ماه به نیمه می

حّد س زان گػر   گردد. ن ر و گرمای ماه از خ رشید است. پس روزش تا می
دراػه زیػر  ػفر  ٓ٘ٔاست؛ ولی بدانید که دراۀ سرما شػب هنگػا  بػه 

های زندگی روی آن از بین رفتػه اسػت و روی   رسد. برای همین، نهانه می
بلنػدتر « اورسػت»های بلندی هست که برخی از آنها از قلّه  سطح ماه ک ه

 «نیست.هستند و  حراها و دریاهایی وا د دارد که در آن هیچ آبی 
 

   3گزینۀ -ٛ٘

 ها: بررسی ترجمۀ گزینه 

(  پی سػته ٕگزینػۀ )/  (  پی سته تاریػک اسػت.ٔگزینۀ )  .«ماه ......... »
 (  فقط روز دارد.ٗگزینۀ )/  (  شب و روز دارد.ٖگزینۀ )/  ن رانی است.

گػه در گزینػهنکتهه:    های جػوسِ   ی  تاکتی  و ترفند تسػتی: س
دسئماً  أبدسً  »مطلب کلما  سدحصاری سز قویل مربوط به مالسء  درک 

« فقط  شائع  جمیع  کّل  حتماً  وءغیر ...  ما  ء  لػ   ل ػن  ... لّء ... 
آمده باشد به سحتمػال خیلػی قػوی آن گزینػه دادرمػت و خطػا 

 های سین تست. باشد؛ مادند گزینه می
 

سمػت؛ سلوتػه دسرسی شػب و روز « مػاه»طوق محتوسی متن دسلنّص   توضیح:
 مّدتی روشن و مّدتی تاری  سمت.

 

 (ٗفرؽ میان ماه و زمین چیست  پاسخ  گزینۀ )  4گزینۀ -ٜ٘

 ها: بررسی ترجمۀ گزینه 

در مػاه نیػز های بلندی هسػت. ن برخالؼ ماه ک ه(  در زمیٔگزینۀ )
بیهػتر از زنػدگی در مػاه (  امکانػات ٕگزینػۀ )/  های بلندی هست. ک ه

آوردهای دانػش بهػری  چنین امری کامالً مخالف دسػتزمین است.
دیػک خ رشػید (  زمػین نزٖگزینۀ )/  است و در ماه زندگی وا د ندارد.

گزینػۀ /  چنین م ردی در متن نیامػده اسػت.است و ماه دور از آن.
 ت اند در ماه زندگی کند. ن نمی(  انسان برخالؼ زمیٗ)

   1گزینۀ -ٓٙ

 ها: بررسی ترجمۀ گزینه 

هػا در مػاه بلنػد  طب  متن ک هیابی. (  در ماه ک ه را بلند نمیٔگزینۀ )
یی کػه در آن آب باشػد نیافتػه (  انسان در کرۀ ماه دریإگزینۀ )/  هستند.
(  ٖگزینػۀ )/  طب  امالت آخر متن چنین امری درست اسػت.است.

به اینکه سرمای آن  ت ّاهبا کند. دی ه ا را در ماه تحّمل نمیانسان سر
گزینػۀ /  رسد چنین م ضػ عی درسػت اسػت. دراه زیر  فر می ٓ٘ٔبه 
رسد. ین میهای زم ها در ماه ارتفاعهان به بیهتر از ک ه (  برخی ک هٗ)

 ها در ماه از اورست نیز بلندتر هستند. براساس متن بعضی از ک ه
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   2گزینۀ -ٔٙ

 ها: بررسی سایر گزینه 

در /  باشػد. می« حجػم»است، فعل برای « ص غ ر»(، از ریهۀ ٔگزینۀ )
باشػد. از ریهػۀ  می« حجم»نادرست است. فاعلش « للغائبة»(، ٖگزینۀ )

چػرا  نادرست اسػت«  غیر»(، از مصدر ٗگزینۀ )/  باشد. می« غ رص »
 .که  غیر مصدر نیست

در دمتور زبان عربی  فاعػل همیشػه بعػد سز فعػل ذکػر  نکته: 
  شود ده قول سز آن. می

در سیػن جملػه فاعػِل ال: سلقمر جرٌم کروّي یصػۀر حجمػه.مث 
 «.سلقمرُ »باشد ده  می« حج ُ »کلمۀ « یصۀرُ »

 

   3گزینۀ -ٕٙ

 ها: بررسی سایر گزینه 

فعل ثالثی مجّرد است؛ پس ذکر « اِعلَم ا»( فعل ماضی نیست. ٔگزینۀ )
(، ٕدر گزینػۀ )/  در م رد مصدرش نادرست اسػت.« إعال »مصدِر مزید 

( از ٗگزینػۀ )/  نادرست است. فعل مضارع نیست.« لػ   ػ ع »از ریهۀ 
 ساخته نهده است.« تعلمانِ » یغۀ 

شنامی در دمتور زبان عربی  در گػام دسسػت  برسی کلمه نکتهه:  
ءزم سمت به حرکاِ  ماختار کلمه دقت شود؛ چرس که کلید سّول لحن 

 سمت.« حرکا »عر   
 مثال: ِسعلموس  فعل سمر سز ثالثی مجّرد / س عِلموس: فعل سز ثالثی مزید 

 

   4گزینۀ -ٖٙ

 ها: بررسی سایر گزینه 

(، مفرد مذّکر ٕدر گزینۀ )/ است. « البَحر»، «الِبحار»(، مفرِد ٔدر گزینۀ )
« البحػرین»هػا (، امعٖگزینػۀ )/  .نادرست است« الِبحارات»و امعش 

 .نادرست است

در تعیین ریۀۀ جمع یا مفرد بودن سم   به وزن و آهنػ   نکتهه:  
 کلمۀ مورددظر دّقت شود.

هػای جمػع مکّسػر   دیکی سز وزن« سلِفعال»بر وزن « لِوحارس»مثال:  
 شکل و قیافۀ جمع رس دسرسمت.

 

   4گزینۀ -ٗٙ

 ها: بررسی سایر گزینه 

کن باشػد و کلمػۀ « اُنظُرْ ( »ٗدر گزینۀ ) فعل امر است و باید آخرش سػا
کن باشد.« ال تَکتُبْ »  فعل نهی است و آخرش باید سا

کلما  ءزم سمػت بػه حرکػا   در ضوط حرکا  یا خوسددن نکته: 
های مشػابه  های مه  و دیز کلمه ها و مصدرها و مایر سم  بددۀ فعل

 دّقت ویژه دسشته باشید.
کن  = مضػارع  / سُدظُػْر ددگػاه کػن = سمػر  /  أ دظُُر ددگاه مػیمثال:  

ک   دمشارکت کردن  / سلمحتر م دمورد سحترسم  / سلعالِ  ددسدا  /  سلمشار 
  .سلعال   دجهان

 

بخػػار »کػػه  آمػػده اسػػت« ابػػر»( در ت ضػػیح 3ر گزینػػۀ )د  3گزینۀ -٘ٙ

کمی در آسػمان ا چنػین «بػارد. سػت کػه از آن فقػط بػاران میمترا
 باشد. است نادرست می« والغیر»ای که دارای کلمۀ انحصاری  امله

 ها: بررسی سایر گزینه 

فػروزان اسػت؛ در آن روشػنایی  پارۀ آتش آن« خ رشید»(، 1در گزینۀ )
(، 2در گزینػۀ )/  وسیلۀ آن )با آن( حرارتی پخش شده اسػت. هست و به

گ ن  های زنانػه اسػت کػه دارای رنگ از لباس« پیراهن زنانه» هػای گ نػا
ای اسػت کػه اشػخاص آن را در  وسػیله« بػاتری»(، 4در گزینۀ )/  است.

 گیرند. کار می خ دروهای خ د و غیر آن به

   1گزینۀ -ٙٙ

 ها: بررسی ترجمۀ گزینه 

هایش ریزان است و نگػاه  (  آن همان خداوندی است که نعمتٔگزینۀ )
(  در ابتػدای ٕگزینػۀ )/  کن به خ رشیدی که پارۀ آتهش فروزان است.

ن گردد؛ ولی در نهایت بػه مػ به که ر برنمی« آرش»سفر گمان کرد  که 
(  همانػا ٖنهایػة / گزینػۀ )بدایهق ل داد که حتماً برخ اهد گهت.

نسبت به مرواریػد  مروارید یک سنگ زیبا و گران قیمت است؛ ولی نقره
(  آن پسػػر در مسػػابقۀ ٗرخیصػػة / گزینػػۀ )غػػالٍ باشػػد. ارزان می

متحاِن سخت آخر تػر  مػردود گردیػد.ولی در یک ابسکتبال پیروز شد 
 ًنااحا ًراسبا 

برسماس معنا و ترجمۀ جمله یػا عوػار  و مفهػوم کلمػه   نکتهه:  
 هایی رس که سز دظر معنایی ضّد ه  هستند پیدس کرد. توسن کلمه می

 

تقریوػاً بػا با ه  متضاّد دیستند مستعرة دفروزسن  و منهمرة دریزسن   :تذکّر
 .ر گفتار هماهنگی و همادندی دسرددیکدیگر د

 

« أنتمػا»گزینػۀ مناسػبی بػرای « ما فَِهمتػا( »ٕدر گزینۀ )  2گزینۀ -ٚٙ

 باشد. نمی

 ها: بررسی ترجمۀ گزینه 

د و شػما دو ن یسػن هایی را با کامپی ترتػان می (  آن دو پژوهشٔگزینۀ )
(  آن دو نفػر ٖگزینػۀ )/  فهمیػد. نفر اهدافهان را پیرام ن پػژوهش می

هایی را بػا کامپی ترتػان ن شػتند و شػما اهدافهػان را پیرامػ ن  پژوهش
هایی با کامپی ترتان  (  آن دو پژوهشٗگزینۀ )/  پژوهش خ اهید فهمید.

 هایهان را پیرام ن پژوهش فهمیدید. ن شتند و شما هدؼ

کین( »ٕدر گزینۀ )  2 گزینۀ-ٛٙ «( الِمسکین  بیچػاره»)مفردش « الَمسا

 ام  مکّسر است.

 ها: بررسی سایر گزینه 

( ٖامػ  مػذّکر سػالم اسػت و در گزینػۀ )« المدّرسػین( »ٔدر گزینۀ )
امػ  « العػاملینَ ( »ٗام  مذّکر سالم است و در گزینۀ )« المسافرینَ »

 مذّکر سالم است.

گر سز آخر سم   نکته:  رس خط بزدی  و سم  مال  « ون  سن  ین  س »س
دسر باقی بمادد آن رس جمع مالِ  دمذّکر یا مالدّث  و یػا مثنّػی  و معنی
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گر معنی ددهد آن سم  رس جمع مکّسر و یا مفرد بػه  می گیری  ولی س
 آوری . حسا  می

سلّشاعرین ػ سلّصادقین  ػ سلمدّرمین  ػ سلفائزس  ػ سلاّلعوا  ػ »مثال:  
مگی جمع مذکر مال  و جمع مالدث مال  بوده و جمع مکّسػر ه...« 

سلو سػاتین ػ سلّسػالطین ػ سألوقػا  ػ »دیستند و کلماتی سز قویػل 
همگی جمع مکسر هستند و جمع مال  دیسػتند؛ و ...« سأل روس  ػ 

هػا / سخخػوسن:  سلِۀزءن: آهوسن / سلِفئرسن: موش»های  همچنین کلمه
 شودد. ستند و مثنی محسو  دمیجمع تکسیر ه...« برسدرسن / 

 

ام  مکّسر و مػذکر بػرای انسػان « اإلخ ة( »ٗدر گزینۀ )  4گزینۀ -ٜٙ

األخ( بػػ ده و الز  اسػػت بػػرایش از اسػػم اشػػارۀ امػػ   )مفػػرد آن 
 استفاده ش د.« هؤالء»

فقط برسی سشاره بػه « أولئ »و « هالء »دو سم  سشارۀ (: 1نکته ) 
رودد و برسی سشاره بػه جمػع غیػر سدسػان سز  کار می سدسان بهجمع 

سمػتفاده «  أولئ »دبه جای « تل   »و سز «  هالء »دبه جای « هذه»
 مثال: هذه سلکتب مفیدٌة. تل  سألورسؽ جمیلٌ . شود. می

دسینجػا  و بػرسی « هُنا»برسی سشاره به مکاِن دزدی  سز  (:2نکتهه )  
 شود. دآدجا  سمتفاده می« اکهُن»سشاره به مکاِن دور سز 

 

به مفه   امله و ظاهر کال  که شػخص  ت ّاه( با ٔدر گزینۀ )  1گزینۀ -ٓٚ

فهمیم که مضػارع بػرای  مخاطب را در ابتدای کال  م ردنظر قرار داده، می
 نهی )یا فعل نهی( است. )به آنها گفتم  بر روی درخت نن یسید!(

 ها: بررسی سایر گزینه 

ال د.کنػد کسػی را کػه تعّهػدی نػدار اسػتاد تضػمین نمی(  ٕگزینۀ )
گزینػۀ /  تضمُن مضارع منفی و  یغۀ للغائبة )مفرد مؤنّث غایب( اسػت.

ال تقػرب مضػارع، شػ د. ختر بّچه به درخػت نزدیػک نمی(  آن دٖ)
هػا؛ چػرا ایػن دو )نفػر( در  نم(  ای خاٗگزینۀ )/  باشد.  یغۀ للغائبة می

به مفه   کلی امله،  ت ّاهال تجلسان با نهینند  اه نمیسالن فرودگ
  یغۀ للغائبتین است.

سلف  در مضارع در ریۀۀ أدت دللمساطب  و هي دللۀائوػ    نکتهه:  
 دویسد دویسی  می شویه ه  هستند؛ مادند: ت کُتُب: می

مه ریۀۀ مثنّػای مػذّکر مساطػب دللمسػاطوین  و     در مضارع 
مثنّػػای مالدّػػث مساطػػب دللمسػػاطوتین  و مثنّػػای مالدّػػث غائػػب 

دویسید ددو مػرد   دللۀائوتین  شویه ه  هستند؛ مادند: ت کُتواِن: می
 ددو زن « دویسند می»دو زن  و 

 

   3گزینۀ -ٔٚ

 ها: بررسی سایر گزینه 

کػه « قبػل»به سبک و سیاؽ امله یعنػی کلمػۀ  ت ّاه( با ٔدر گزینۀ )
)بازخ اهػد گهػت( نادرسػت « سیرا »رساند، آوردن  زمان ماضی را می

یعنػی زمػان فعػل از فعل ماضی )را ( استفاده کنػیم.است و باید 
« بحثػت»(  ػیغۀ فعػل ٕ)ن ع فعل( نادرست آمده است. / در گزینػۀ )

کػه مثّنػی اسػت بایػد از « أنػا زمیلتػي»بػه  ت ّاه نادرست است زیرا با

یعنی  یغۀ فعل نادرست است. / در گزینۀ کرد. استفاده می« بحثنا»
« معػػياِا»نادرسػػت اسػػت و بػػه اػػایش « اِامػػ »(  ػػیغۀ فعػػل ٗ)

 ده است.یعنی  یغۀ فعل نادرست آم)للمخاطبة( باید آورده ش د.

در ررؼ سفعال ءزم سمت سبتدس دام ریۀه رس به زبان عربػی  نکتهه:  
به ررؼ سفعال ب ػردسزی . « سلگوبردسری»بلد باشی  و م ت با روش 

هػا سز  منظور سز روش سلگوبردسری سین سمت که برسی ررؼ همػۀ فعل
ی  دموده فعل سمتفاده کػرده و ماضػی و مضػارع و سمػر و مػایر 

 .ها سز آن سمتفاده کنی  زیرمجموعه
 

از مهػتقات « نسػاعد»( قبل از فعػل مضػارع ٖدر گزینۀ )  3گزینۀ -ٕٚ

)کُّنا( آمده است؛ بنابراین آن را به شکل ماضی استمراری معنػی « کان»
 کردیم.( کنیم. )به مادرمان در کارهای روزانه در سفر کمک می می

 ها: بررسی سایر گزینه 

(  ٕبػ د. / گزینػۀ )(  در کتابخانه مدرسۀ ما کارمنػد تالشػگری ٔگزینۀ )
کند. / گزینػۀ  گ یی معلّم م ض عی را در آزمایهگاه ک چکش آزمایش می

 اش پخته ب د. ای در روز امعه برای خان اده (  آن مرد غذای خ شمزهٗ)

گر قول سز فعل مضػارع سز مشػتقا  فعػل  نکته:  بیایػد « کػان»س
 مضارع رس باید معادل ماضی سمتمرسری معنی کنی .

أ بحث عن موضوع عور سخدتردػت. ددربػارۀ موضػوعی سز  مثال: کنُت  
 کردم.  طریق سینتردت جستجو می

 

ترکیػػب اضػػافی اسػػت و « أشػػجار الغابػػة( »ٕدر گزینػػۀ )  2گزینۀ -ٖٚ

باشد. )به درختػان آن انگػل  نیز یک ترکیب و فی می« غص ٌن نضرةٌ »
 هایی تر و تازه هستند.( با دّقت نگاه کن که دارای شاخه

 ها: بررسی سایر گزینه 

ترکیب و فی اسػت. )آن مػرد فّعػال از « الّرال الّنهیط( »ٔدر گزینۀ )
(  به شب بنگر؛ پس چه کسی ٖکند.( / گزینۀ ) منطقه نفت استخراج می

ترکیػب اضػافی اسػت. / « قمػره»وا د آورده اسػت   ماهش را در آن به
مرواریدهای پخش  (  و آن را با ستارگانی آراسته است که مانندٗگزینۀ )
 ترکیب و فی است.« الّدرر المنتهرة»باشد.  شده می

در ترکیػب و ػفی ػ اضػافی هػم « أخ»( کلمۀ ٔدر گزینۀ )  1گزینۀ -ٗٚ

بػه حسػاب « ي»و هػم مضػاؼ بػرای ضػمیر « الحن ن»م   ؼ برای 
کنػػد.(  آیػػد. )بػػرادر مهربػػانم بػػه مػػن در تکػػالیف درسػػی کمػػک می می
 ؼ و  فت هستند.م   « ال اابات الّدراسّیة»

 ها: بررسی سایر گزینه 

(  آن کارمند از ما در سػالن فرودگػاه در مػ رد مقصػد گػردش ٕگزینۀ )
« حػ ل مقصػد»ترکیب اضػافی اسػت. « قاعة المطار»علمی سؤال کرد. 

السػفرة »ترکیػب اضػافی اسػت. « مقصػد الّسػفرة»ترکیب اضافی است. 
یػروز تػابل ی عالئػم (  مػن دٖترکیب و فی اسػت. / گزینػۀ )« العلمّیة

مضاؼ « ل حة إشارات»راهنمایی و رانندگی را در کالسمان نقاشی کرد . 
الیه هسػتند.  مضػاؼ و مضػاؼ« إشػارات المػرور»الیه هسػتند.  و مضاؼ

کنان آن کهػ ر ٗالیه هسػتند. / گزینػۀ ) مضاؼ و مضػاؼ«  ّفنا» (  سػا
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کن  ذلػک»کنند.  گاهی در وسط میدان پایتخت تجّم  می یػب ترک« سػا
سػاحة »الیه هسػتند.  مضػاؼ و مضػاؼ« وسػط سػاحة»اضػافی اسػت. 

 الیه هستند. مضاؼ و مضاؼ« العا مة

گر در ترکیب سضافی  مضاؼ ی  سم  مثنّی یا جمع مػذّکر  نکته:  س
 مثنّی و جمع باید حذؼ شود.« دون»مال  باشد حرؼ 

 ماکنو سلولدمثال: ماکنون + سلولد 
 زمیلتی ین + کزمیلت 

 

مناسػب نیسػت، امػا سػایر « فتحػت»برای فعل « ه »ضمیر   3گزینۀ -٘ٚ

داشػته باشػید کػه فعػل ماضػی در  ت ّاػهضمیرها با آن مطابقػت دارنػد. 
دارد ولی در  ػیغۀ « ت»آخر آن « أنا»و « أنتِ »، «أنتَ »، «هي»های   یغه

 فَتَحَْت، أَنَت فَتَحَْت، أَنِت فَتَحِْت، أنا فَتَحْتُ   هي  ندارد« ت»آخر آن « ه »

 ها: بررسی سایر گزینه 

 ها فعل با ضمیر سز دظر ریۀه مطابقت کرده سمت. در بقیۀ گزینه توضیح:
 

 

 

کار  های عربی حتماً به ماختار و ریۀۀ کلما  بػه در همه جای جمله :توجّه
رفته در جمله دّقت کنید؛ دیعنی به مذّکر یا مالدّث بودن و دیز بػه مفػرد یػا 

کنید  .  توّجهها  مثّنی و یا جمع بودن کلمه. به بیان دیگر به پسوددهای فعل
ان سشػتقاقی چون که دظر به قاعده محور بودن زبان عربی و سینکه یػ  زبػ

گػر در هػر  سی  سمت و قوسعدش مریالی و مرحله سمت و به ه  ربط دسردػد  س
ویژه قػرسر  توّجهها در جمال  مورد  حال و در همه جا رعایت در ریۀۀ کلمه

 بگیرد بهتر سمت.
 

اندیهػػه »فعػػل مضػػارع اسػػت و بػػه معنػػی « یتفّکػػرون»  2گزینۀ -ٙٚ

ای پروردگػػار مػػا!، »ی یعنػػ« رب نػػا»مػػی باشػػد. « اندیهػػند کننػػد، می می
للمخاطػب )مفػرد مػذّکر »فعل ماضػی  ػیغۀ « ما خلقتَ «. »!پروردگارا
اسػم « هػذا«. »ای ای، خلػ  نکػرده نیافریػده»است و یعنی « مخاطب(

 است.« این»اشاره است و به معنی 

 ها: بررسی سایر گزینه 

نادرست هسػتند. / گزینػۀ « نیافریده است»و « آفریدگار ما(  »ٔگزینۀ )
(  ٗنادرسػت هسػتند. / گزینػه )« خل  نکرده است»و « اندیهند(  »ٖ)
 نادرست است.« آن»

و « ماضی مػاده»فعل های ماضی ه  می توسدند به رور   نکته: 
ترجمه شودد و هر دو شػکل رػحیح « ماضی دقلی»ه  به رور  

 سی دیافریدی  دیافریده«: ما خلقت  »سمت: 
 

اسػػتفاده »فعػػل مضػػارع اسػػت و بػػه معنػػی « نسػػتفید»  4گزینۀ -ٚٚ

« هایی )ثمراتی( که از می ه»یعنی « من الثّمرات الّتي»است. / « کنیم می
ترامػه « مضارع اخباری»فعل مضارع است و باید به   رت « یُخرِجُ / »

یعنػی « غصػ ن األشػجار« / »سػازد آوَرد، خارج می در می»ش د، یعنی  
نیز فعػل مضػارع اسػت و بػه  ػ رت « نهکرُ « / »های درختان شاخه»
کنیم، شػکر  شػکرگزاری مػی»ش د، یعنػی   ترامه می« مضارع اخباری»

« األنُعم« )»ها به خاطر این نعمت»یعنی « علی هذه األنُعم« / »کنیم می
 است.(« نِعمة»ام  مکّسر 

 ها: بررسی سایر گزینه 

خػػارج »سػػت. ترامػػه نهػػده ا« یُخرِاهػػا اهلل»در « اهلل(  »ٔگزینػػۀ )
است. همچنین « یَخُرجُ »نیست. بلکه ترامۀ « یُخرِج»ترامۀ « ش د می
نیست. « علی هذه األنُعم»برای  درستینیز ترامۀ « ها برای این نعمت»

ایػن »اضافی است و معادلی در عبارت عربی نػدارد. « این(  »ٕ/ گزینۀ )
سػت نادر« خارج ساخته اسػت(  »ٖنیز نادرست است. / گزینۀ )« نعمت
 نیست.« نستفید»برای  درستیترامۀ « ش یم مند می بهره»است. 

ج  ػ ی سُرُج ػ سُخُرجْ »فعل  نکته:  ر  خارج شد ػ خارج »به معنی « خ 
ج  ػ یُسْ »سمت  ولی فعل « شود ػ خارج شو می بػه « ِرجْ ِرُج ػ أ خْ أخر 

سمػت  لػذس در « کنػد ػ خػارج کػن خارج کرد ػ خارج می»معنی 
 ین دو فعل رس با ه  سشتواه دگیرید.های ترجمه س تست

 

« / های گذشػته در سػال»یعنػی « ماضػیةفی الّسػن ات ال»  1گزینۀ -ٛٚ
است، « م  الغیر )اّول شخص ام ( متکلّم»فعل ماضی  یغۀ « غرسنا»

« / بػػا بػػرادر ، همػػراه بػػرادر »یعنػػی « مػػ  أخػػي« / »کاشػػتیم»یعنػػی 
« هػذا العػا »اسػت. / « مزرعه، کهتزار»مفرد است و به معنی « مزرعة»

یعنػی « أ ػبحت« / »رشػد کردنػد»یعنػی « نََمػت« / »امسػال»یعنی 
« أ بحت»و « نََمت»های  )دّقت کنید که فعل« شدند، گهتند، گردیند»

« ها دانه  حب باً »اند این است که  علّت اینکه به   رت ام  ترامه شده
درختػانی »یعنػی « أشػجاراً عظیمػة )ترکیػب و ػفی(»ام  اسػت.( / 

 «بیرون آمد، خارج شد»یعنی « َخَرات« / »بزرگ

 ها: بررسی سایر گزینه 

و « حب بػاً »نادرست هستند، چػرا کػه « درختی»و « ای دانه  »(2گزینۀ )
هم نادرست است و بایػد « از آن»هر دو ام  مکّسر هستند. « أشجاراً »
« مزرعػة»نادرست است، چػرا کػه « مزارع  »(3گزینۀ )باشد. / « از آنها»

مػتکلّم » ػیغۀ « غرسػنا»نادرست است، چرا کػه « کاشتم»مفرد است. 
  (4گزینػۀ )اسػت. / « مػتکلّم مػ  الغیػر»نیست، بلکػه  ػیغۀ « وحده

 «رشد کردند»یعنی « نََمت»نیز نادرست است، چرا که « روئیدند»

و فعػل « کند رشد کرد ػ رشد می»یعنی « ػ ی نُمود ما »فعل  نکتهه:  
 «روی د روئید ػ می»یعنی « د و ت  ػ ی نُوُت »

 

  شػخص للمخاطبػة )دو»فعل مضػارع  ػیغۀ « تعلمینَ »  3گزینۀ -ٜٚ
ربّنػا الکػریم « / »کػه»یعنػی « أنّ « / »می دانی»است و یعنی « مفرد(

زان )ماضػی  قػد« / »پروردگار بزرگ ار ما»یعنی « و فی( )ترکیب اضافی
یعنػی « سػماء الػّدنیا« / »زینت داده است، آراسته است»یعنی « نقلی(

« / هایی بػا سػتارگانی، بػا سػتاره»یعنػی « بأنُجمٍ « / »تر نزدیکآسمان »
« أنػزل« / »مانند مرواریػدهای پخػش شػده»یعنی « نتهرةمُ کالّدرر ال»

« / ابػر مػ»یعنػی « علینا« / »نازل کرده است، فروفرستاده است»یعنی 
 های ریزانش نعمت»یعنی « نهِمرة )ترکیب اضافی و فی(مُ نعماته الْ »

 ها: بررسی سایر گزینه 

و « دانیػد می  »(2گزینػۀ )ترامػه نهػده اسػت. / « علینػا  »(1گزینۀ )
گزینۀ نادرست هستند. / ، «الّدنیا  گیتی»و « پروردگار ما بزرگ ار است و»
« نهِمػرةمُ الْ »نادرست است. همچنػین ، «الّدنیا  گیتی»و « دانید   می(4)

 ترامه نهده است.
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مضػارع رس بػا « للمساطو  ددّوم شسص مفرد »فعل ریۀۀ  نکتهه:  
دّوم »کػه معػادل « للمساطوػا »و « للمساطوین  »فعل ریۀه های 

فارمی هستند  سشتواه دگیریػد. بػه عنػوسن مثػال « شسص جمع
سمػت  ولػی  «دسدػی می»و به معنػی « للمساطو »ریۀۀ « تعلمین  »
و « للمسػػاطوین  »های  ترتیب رػػیۀه بػػه« تعلمػػن  »و « تعلمػػون  »
 هستند.« دسدید می»هستند و به معنی « للمساطوا »

 

« َسنجمُعها )مسػتقبل(« / »متأسفانه»یعنی « م  األسف»  4گزینۀ -ٓٛ

پدید »یعنی « یُ ِاُد )فعل مضارع(« / »آنها را ام  خ اهیم کرد»یعنی 
نهسػتن »یعنی « ال س الطّی ر»است.( / « واَدَ أَ »)ماضی آن « آورد می

یعنػی « أغصان األشػجار الّنضػرة )ترکیػب اضػافی و ػفی(« / »پرندگان
یعنػی « منظراً امیالً )ترکیب و فی(« / »های تر و تازۀ درختان شاخه»
رشػد »یعنی « ال تَنُم »یعنی بدان « اِعلَم )فعل امر(« / »ای زیبا منظره»

« طػارمَ ال« / »ها برگ»یعنی «(« َوَرؽ»م  مکّسر أوراؽ )ا« / »کنند نمی
« / یکػػی از کارمنػػدان»یعنػػی «  ظّفینَ ُمػػأحػػد الْ « / »فرودگػػاه»یعنػػی 

 «بنهینید»یعنی « اِالِس ا )فعل امر(»

 ها: بررسی سایر گزینه 

نیسػت، بلکػه بػه معنػی « ه اپیمػا»به معنػی « طارمال( »ٗدر گزینۀ )
 است.(« ه اپیما»نی به مع« الطّائرة)»است. « فرودگاه»

فرودگاه / «: طارم  سل»مرسقب شواهت برخی سز وسژگان باشی :  نکتهه:  
و « رط یْػ»هػا /  بارسن«: أمطػار»بارسن / «: م ط ر»هوسپیما / «: سلطّائرة»
ط ی ػرسن »خلوػان / «: ط یَّػار»پردػدگان / «: طُُیػور»پردده / «: طائر»

دچػر  ماشػین    تػایر«: لطػار»پػروسز  پػروسز کػردن / «: دمفرد 
 چهارچو   قا  عکت

 

هػر »هػؤالء األ ػدقاء، هػؤالء الّصػدیقات / «  این دوستان»  1گزینۀ -ٔٛ

غروب زیبایش »الّهمس الُْمستِعرة / «  خ رشید فروزان»کّل ی   / «  روز
کردند )ماضی  وا  می است»جمیلة / غروبها ال«  و فی()ترکیب اضافی 

 کانُ ا یبحث نَ «  استمراری(

 ها: ی سایر گزینهبررس 

نیسػت. « هػر روز»نادرسػت اسػت و معػادل « کػّل األیّػا (  »ٕگزینۀ )
بػر سػر آن « کػان»و چ ن فعل « کنند وا  می است»یعنی « یبحثن»

ترامػه « ماضی اسػتمراری»ت ان آن را به   رت  وارد نیامده است، نمی
هستند اینها )اینان(، دوستانی »یعنی « هؤالء أ دقاء(  »ٖکرد. / گزینۀ )

اینهػا )اینػان( دوسػتانی »یعنػی « هؤالء  ػدیقات(  »ٗگزینۀ )« / که...
 «هستند که...

گر بر  سم  نکتهه:   وسرد شودد  همیشه به « سم  سلػ دسر»های سشاره س
گػر بػر مػر « سین ػ آن»یعنی  مفردرور   ترجمه می شودد  ولی س

 شػودد: وسرد شودد  طوق سرل خود ترجمػه می« سلػ»های بدون  سم 
« هالء  أرػدقا « / »سین دومتان ...»یعنی « هالء  سألردقا »مثال: 
 «سینها دسینان   دومتادی هستند که...»یعنی 

 

هر کس دشػمنی بکػاَرد، ضػرر و زیػان درو »معنی عبارت    1گزینۀ -ٕٛ

دهػد،  مفه   عبارت این است که هر عملی که انسان انجا  می« کند. می
 بینػد، لػذا سػعی کنػیم کػه در حػ  چه خ ب چه بد، نتیجػۀ آن را می
های  این بدی را خ اهیم دید. عبارت دیگران بدی نکنیم که بعدها نتیجۀ

نیز دارای چنین مفه می هستند، اّمػا  ٗو  ٖ، ٕ های داده شده در گزینه
ا اب بدی را   ( دارای این مفه   است کهٔعبارت داده شده در گزینۀ )

خ  باش و بدی را بػا  با خ بی بده و در مقابل درشتی و بدی دشمن نر 
 بدی پاسخ نده.

های( زنػدگی  های )عر ػه امروزه اینترنت در همػۀ زمینػه» ترجمۀ متن:
انسان اهمّیت بزرگی دارد. اینترنت تغییر بزرگی را در واقعّیػت ا امػ  از 

ویژه  راه دستیابی به اخبار و اطاّلعات ایجاد کرده است و در زندگی ما بػه
آم زان، دانهج یان و اساتید به ضرورتی تبدیل گهته است و  برای دانش

وا ی اطاّلعػات اسػت.  آن هم به خاطر سػرعت و آسػانی اسػت دلیل
امروز در مدرسػه معلّػم از مػا خ اسػت یػک پػژوهش علمػی را دربػارۀ 

های کهػ رمان بن یسػیم، مػن و دوسػتم بػا  های زیبا در اسػتان منظره
ها ن شػتیم. در  استفاده از اینترنت پژوههی علمی را پیرام ن این منظره

های زیبایی را از کػ ه دماونػد  نترنت عکسوا ی خ د در ای خالل است
در شمال که رمان که از پیش آنها را ندیده ب دیم، دیػدیم، بػه همػین 

به آنجا برویم، ولی روزهای امتحانات به ما نزدیک بػ د و  خ استیم دلیل
متأسفانه نت انستیم برویم و تصمیم گرفتیم همػراه خػان ادۀ خػ یش در 

 .«فصل تابستان به آنجا سفر کنیم
 

آم زان در روزهای  همۀ دانش»( آمده است که ٕدر گزینۀ )  2گزینۀ -ٖٛ

 که چنین چیزی درست است.« ت انند به سفر بروند. امتحانات نمی

ها: بررسی سایر گزینه 

هػا  آم زان خ است که پژوههی را دربػارۀ ک ه معلّم از دانش(  »ٔگزینۀ )
هػای زیبػای  رۀ منظره)معلّم از آنهػا خ اسػته بػ د کػه دربػا« بن یسند.
پػػدر و (  »ٖهای کهػػ ر یػػک پػػژوهش را بن یسػػند.( / گزینػػۀ ) اسػػتان

)دربػارۀ عػد  « مادرشان نپذیرفتند که همراه آنها به ک ه دماونػد برونػد.
(  ٗم افقت پدر و مادر آنهػا در مػتن چیػزی نیامػده اسػت.( / گزینػۀ )

ای ممتػاز  ههای زیبػا وسػیل وا  دربارۀ منظره اینترنت تنها برای است»
 )اینترنت م ارد استفادۀ دیگری نیز دارد.(« است.

 

سؤال گزینۀ نادرست دربارۀ اینترنت را می خ اهػد. در گزینػۀ   4گزینۀ -ٗٛ

تما  مزایػای متنػّ ع اینترنػت بػرای دانػش آمػ زان و »( آمده است که ٗ)
نیست و همۀ مزایػای  درستکه چنین چیزی « دانهج یان س دمند است.

 ش آم زان و دانهج یان مفید نیست.متنّ ع اینترنت برای دان

 ها:   بررسی سایر گزینه 

های متنػّ عی  ها و داسػتان دنبال متن ،ما می ت انیم در آن(  »ٔگزینۀ )
هػای  ػحیح از آن بهػره  ا انان بایػد بػا روش(  » ٕگزینۀ )« / بگردیم.
پیرام ن آثار شاعران و ن یسندگان همۀ  وا  است(  »ٖگزینۀ )« / ببرند.

 «اهان در آن امکان دارد.
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آمػ ز پػیش از  آن دو دانش»( آمػده اسػت کػه ٔدر گزینۀ )  1گزینۀ -٘ٛ

که نادرست اسػت، چػرا کػه « ن شتن پژوهش به ک ه دماوند سفر کردند.
ه والػدین خػ د در فصػل همراتصمیم گرفتند که آنها پس از ن شتن آن 

 سفر کردند.نجا تابستان به آ

 ها: بررسی سایر گزینه 

های زیبػا و متنػّ عی  های که رمان منظره هر یک از استان(  »ٕگزینۀ )
آم ز تصمیم گرفتند که همػراه پػدر و  آن دو دانش(  »ٖگزینۀ )« / دارند.

آم زان در ایّا  امتحانات  دانش(  »ٗگزینۀ )« / مادر خ د به دماوند بروند.
 .«مسافرت را دوست ندارند

رد مػذّکر غایػب( للغائػب )مفػ»فعل ماضی  یغۀ « أواَدَ »  4گزینۀ -ٙٛ

فارسػی اسػت و ضػمیر منفصػل «   شخص مفػردس »است که معادل 
 «هُ َ »)ادا( آن عبارت است از 

 ها: بررسی سایر گزینه 

ْ (  »ٔگزینۀ ) یُعػادل اول شػخص (  »ٕگزینػۀ )« / نفصل  هيمُ ضمیُره ال
 نادرست است.« وحده للمتکلّم(  »ٖگزینۀ )« / مفرد

اسػت کػه « متکلّم مػ  الغیػر»فعل مضارع  یغۀ « نکتُب»  1گزینۀ -ٚٛ

فارسی اسػت و ضػمیر منفصػل آن عبػارت « اّول شخص ام »معادل 
 «نَحنُ »است از  

 ها: بررسی سایر گزینه 

« / شخص امػ یُعادل س   (  »ٖگزینۀ )« / للمتکلّم وحده(  »ٕگزینۀ )
 نادرست است. «الفارسّیة )من( ضمیُره في(  »ٗگزینۀ )

مفػرد مؤنّػث «   رة»است. « ُ  رة»ام  مکّسر « ُ َ راً »  2گزینۀ -ٛٛ

م  ػ ؼ و «  ػ راً »ترکیػب و ػفی اسػت کػه «  ػ راً امیلػة»است. 
  فت است.« امیلة»

 ها: بررسی سایر گزینه 

« امیلػة»مضػاؼ و  «هػ (  »ٖگزینػۀ )« / مفػرُده  تصػ یر(  »ٔگزینۀ )
« واػه»است و بػا « عکس»به معنی « ُ  رة(  »ٗگزینۀ )« / الیه مضاؼ

 است، مترادؼ نیست.« چهره»که به معنی 

 ن شته شده است. درست( حرکات کلمات ٖدر گزینۀ )  3گزینۀ -ٜٛ

 ها: بررسی سایر گزینه 

ْ (  »ٔگزینۀ ) اسػت. / « بُمناِسػالْ »آن  نادرست است و درست« ُمناَسبال
َکم(  »ٕگزینۀ ) کِم»آن  نادرسػت اسػت و درسػت« ُمتَرا اسػت. / « ُمتَػرا
 است.« الَفراغات»آن  درستنادرست است و « الِفراغات(  »ٗگزینۀ )

های ضوط حرکت باید به مرور مػاختار کلمػا  رس  در تست نکته: 
کِ »و « مُناِمب»بیاموزی  و به عنوسن مثال بدسدی  که  رػحیح « مُت رس

بمُ »هستند و  ک  »و « نام   دادرمت هستند.« مُت رس
 

خ اهد.  براساس حقیقت و واقعیت را می ، گزینۀ درستسؤال  1گزینۀ -ٜٓ

از چرخػد و نػ ر آن  مػاه دور زمػین می»( آمػده اسػت کػه ٔدر گزینۀ )
 است. که چنین چیزی درست« خ دش نیست.

 ها: بررسی سایر گزینه 

« بعیػد )دور( از مػا اسػت. هؤالء اسمی برای اشاره به گػروه(  »ٕگزینۀ )
بػرای اشػاره بػه قریػب « هػؤالء»چنین چیزی نادرست است، چػرا کػه 

هػا در عربػی دوازده  های فعل تعداد  یغه(  »ٖ)نزدیک( است. / گزینۀ )
های هر کدا  از  چنین چیزی نادرست است، چرا که  یغه«  یغه است.

مرواریػد (  »ٗهای ماضی و مضارع چهارده  ػیغه اسػت. / گزینػۀ ) فعل
« سنگی نفیس و دارای قیمتی گران است کػه رنػگ آن سػفید نیسػت.

 چنین چیزی نادرست است، چرا که رنگ آن سفید است.

و « القیػا   برخاسػتن، بلنػد شػدن»( دو کلمػۀ ٔدر گزینۀ )  1گزینۀ -ٜٔ

 با هم متضاد هستند.« الجل س  نهستن»

 ها: بررسی سایر گزینه 

(  ٖبا هػم متضػاد نیسػتند. / گزینػۀ )« مادر أّ  »و « أب  پدر(  »ٕگزینۀ )
تضادی بین آنها وا د نػدارد. / « الّسماء»و « الّنجم  ستاره»و « القمر  ماه»

با هم متػرادؼ هسػتند و هػر دو بػه معنػی « کاملة»و « بالغة(  »ٗگزینۀ )
 هستند.« کامل»

خ اهد که هنگا  ساختن امر از آن به  ای را می گزینه ،سؤال  4گزینۀ -ٕٜ

گر حػرؼ « تَُساِفرونَ »( فعل ٗاحتیاج نداشته باشد. در گزینۀ )« همزه» ا
فػاء »یػا همػان « تػػ»را از ابتدای آن حذؼ کنیم، چ ن حرؼ بعد « تػ»

کن نیست و دارای حرکت اسػت، دیگػر احتیػاای بػه آوردن « الفعل سا
 «َساِفروا»ش د   در ابتدای آن نیست و امر آن می« همزه»

 ا:ه بررسی سایر گزینه 

از ابتػدای آن، فػاء « تػػ»چ ن بعد از حػذؼ « ُکْرنَ تَهْ »(  فعل ٔگزینۀ )

کن است، لذا بػه همػزه امػر احتیػاج دارد  اُْشػػالفعل آن )شْ  ُکرَن / ( سا

از ابتػدای آن، فػاء « تػػ»چ ن بعد از حذؼ « تَْعلَم نَ »(  فعل ٕگزینۀ )

کن است، لذا به همزه امر احتیاج دارد  اِ ػالفعل آن )عْ  گزینػۀ لَُم ا / عْ ( سا

از ابتدای آن، فاء الفعل آن « تػ»چ ن بعد از حذؼ « تَْذهَبانِ »(  فعل ٖ)

کن است، لذا به همزه امر احتیاج دارد  اِذْ )ذْ   هَبا( سا

طػب فعػل هنگام ماختن فعل سمػر سز شػش رػیۀۀ مسا نکتهه:  
گر بعد سز حذؼ  سز سبتدسی فعل  فػا  سلفعػل آن فعػل « تػ»مضارع  س

ماکن دوود  دیگػر سحتیػاجی بػه آوردن «  تػ»دسّولین حرؼ بعد سز 
همزۀ سمر در سبتدسی فعل دیست. زمادی به همزه سمر سحتیاج دسری  که 

باشػد  و « ػػْ »یا همان فا  سلفعػل مػاکن « تػ»سّولین حرؼ بعد سز 
شود کػه  سمر ه  برسماس حرکت عین سلفعل تعیین میحرکت همزه 

گر ضّمه  گر ضػّمه  می« ػُ »بود  به همزه سمر ضّمه « ػُ »س دهی : دسُ   و س
 دهی : دِس   می« ػِ »دوود و هر حرکت دیگری بود  به همزه سمر 

عْ   ُع: ض  اِهدوس / ت عْ  مثال: ت ض  : ش  اِهدون  : سُْعُوْدن  / تُش  : لِ / ت جْ  ُوْدن  سػین 
ْل ُل: ِسعْ م  / ت عْ  يِلسِسجْ   م 

 

نادرسػت اسػت و درسػت آن «  تك الصّ تل(  »ٕدر گزینۀ )  2گزینۀ -ٖٜ

مفرد مذّکر اسػت، در حػالی کػه « الّص ت»است، چرا که « الّص تك ذل»

 كأولئػػ»بػػرای اشػػاره بػػه مفػػرد مؤنّػػث اسػػت. )در ایػػن گزینػػه « كتلػػ»

 است.( درست« ُمجاهدونالْ 
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 دهم یۀکنکور / پاکافه تست عربی 

 ها: بررسی سایر گزینه 

مفػرد « الُعػدوان»درست است. دّقت کنید که « هذا الُعدوان(  »ٔگزینۀ )
درسػت « هاتػاِن الّهػاعرتانِ (  »ٖمذّکر است و مثّنػی نیسػت. / گزینػۀ )

هػم هػر دو « هػذا البیػت»هستند. « مثّنی مؤنّث»است، چرا که هر دو 
درسػت « هذه البنت(  »ٗاست. / گزینۀ ) درستهستند و « مفرد مذّکر»

هػم بػرای اشػاره بػه « هذه»مفرد مؤنّث است و « البنت»است، چرا که 
 به کار می رود. « مفرد مؤنّث»

تمػا  انػ اع امػ   ،خ اهد کػه در آن ای را می گزینه ،سؤال  4گزینۀ -ٜٗ

 -ٕامػ  مػذّکر سػالم  -ٔآمده باشد. در کّل سه ن ع ام  وا د دارد  
( هػر سػه نػ ع ٗام  مکّسر )تکسیر( در گزینۀ ) -ٖث سالم ام  مؤنّ 

امػ  مؤنّػث «  مؤمنػات»و «  ػفات»ام  آمده است که عبارتنػد از  
ُخلُػ  »امػ  مکّسػر « أخػالؽ»ام  مذّکر سػالم، «  منینَ مؤال»سالم، 

 (« )ُخلْ 

 ها: بررسی سایر گزینه 

رد آنهػا هر دو ام  مکّسر هستند و مفػ« آباء»و « األطفال(  »ٔگزینۀ )
ام  مؤنّػث سػالم « أّمهات«. »أب»و « لِطفْ »ترتیب عبارت است از   به

های مضارع را با ان اع امػ  اشػتباه نگیریػد،  است. )دّقت کنید که فعل
و « مالبػػسال»، «الَفسػػاتین(  »ٕیَحتػػاا ن، َسػػیحفظ ن،...( / گزینػػۀ )

اسػت ترتیب عبارت  هر سه ام  مکّسر هستند و مفرد آنها به« األل ان»
است. )دّقت کنیػد کػه کلمػاتی ماننػد « ل ن»و « بَسَملْ »، «فُستان»از  
ذات، إثبات، اِلتفات، نَبات، َممػات، ... همگػی مفػرد هسػتند و امػ  »

امػ  مػذّکر سػالم و « الطّػالب نَ (  »ٖمؤنّث سػالم نیسػتند.( / گزینػۀ )
 است.« بیت»ام  مکّسر « األبیات»

د للمخاطبة )مفر»فعل امر از  یغۀ  «اُ ُدقي( »ٔدر گزینۀ )  1گزینۀ -ٜ٘

تناسػب دارد و « ػػكِ »و ضػمیر «  دیقتي»است و با « مؤنّث مخاطب(
 درست است.

 ها: بررسی سایر گزینه 

بػه  ت ّاػهباشػد. بػا « نَ یَلَعب»نادرست است و باید « تلعبنَ (  »ٕگزینۀ )
تػ ان فهمیػد کػه فعػل بایػد از  ػیغۀ  می« ػهنّ »و ضمیر « الّزمیالت»
« للغائبػات»باشد. )دّقت کنید که  یغۀ « ئبات )ام  مؤنّث غایب(للغا»

شػ د.( / گزینػۀ  شػروع می« یػػ»ش د، بلکه با  شروع نمی« تػ»مضارع با 
بػه  ت ّاػهباشد. بػا « یجتهدون»نادرست است و باید « تجتهدون(  »ٖ)
تػ ان فهمیػد کػه فعػل بایػد از  ػیغۀ  می« ػػهم»و ضمیر « الّتالمیذ»
نادرسػت « اِعلَمػ ا(  »ٗباشػد. / گزینػۀ )«   مذّکر غایب(للغائبیَن )ام»

فعػل امػر امػ  مػذّکر « اِعلَمػ ا»باشد، چػرا کػه « اِعلَمنَ »است و باید 
ام  مؤنّث اسػت « تلمیذات»مخاطب )للمخاطبیَن( است و حال اینکه 

 باشد.« ام  مؤنّث مخاطب )للمخاطبات(»و باید 

 ت ّاػهبػا  ی است. در این گزینهمثنّ « َخ انِ أَ ( »ٗدر گزینۀ )  4گزینۀ -ٜٙ

« أخػ ان»تػ ان فهمیػد کػه  که مثّنی است، راحػت می« هما»به ضمیر 
دوسػػتم دو بػػرادر دارد کػػه آنهػػا را »مثّنػػی اسػػت. ترامػػه عبػػارت  

 «شناسم. نمی

 ها: بررسی سایر گزینه 

« ِإخػَ ة»و « ِإخػ ان)»اسػت. « أخ»ام  مکّسػر « األَخ ان(  »ٔگزینۀ )
مثّنػی هسػتند.( / « أََخػ اِن ػ أََخػَ ینِ »هستند، ولی « أخ»ام  مکّسر 

بػػر وزن « أوزان)»اسػػت. « وزن»امػػ  مکّسػػر « أوزان(  »ٕگزینػػۀ )
ُعصیان )سرکهػی، (  »ٖاست، لذا ام  مکّسر است.( / گزینۀ )« أفعال»

 مفرد است.« سرپیچی(

سین کلمػا  مفػرد هسػتند: ُغفػرسن دآمػرزش   ُعػدوسن  نکتهه:  
ددشمنی   ُعصیان  ُخسرسن دضرر  زیان   ُفسػتان دلوػاس زدادػه   

 ک سالن دتنول   ط ی رسن دپروسز  ...
 

اسػت و امػ  « وقت»ام  مکّسر « أوقات( »ٗدر گزینۀ )  4گزینۀ -ٜٚ

و  «مهػکالت»، «آیػات»ترتیب  ها بػه مؤنّث سالم نیست. در سایر گزینه
 هستند. « ام  مؤنّث سالم« مخل قات»

های مستلف مرسقب سین چهار کلمۀ پرتکرسر باشید  در تست نکتهه:  
که جمع مکّسر دتکسیر  هستند و جمػع مالدّػث مػال  دیسػتند: 

و    أوقا  دوقت   أموس  دم یعت » و بػه « أبیا  دبیت   أروس  در 
باشػد  « عػالفْ أ  »سین دکته ه  دّقت کنید که هر سممی که بػر وزن 
 ر ...ماحتماً جمع مکّسر سمت: أدیان  ألوسن  أشساص  أث

 

کتُبا»( فعل امر ٕدر گزینۀ )  2گزینۀ -ٜٛ للمخاطبیَن )امػ  »از  یغۀ « اُ

 مطابقت دارد و درست است.« ُکم»است و با ضمیر « مذّکر مخاطب(

 ها: بررسی سایر گزینه 

ل )آینػده( اسػت و بػا فعل مستقب« سنقرأ )خ اهیم خ اند((  »ٔگزینۀ )
خػ انی نػدارد. ترامػه   تناسػب و هم« ۀ گذشتهماضیة  السالجلسة ال»
(  ٖگزینػۀ )« / ای علمػی را در السػۀ گذشػته خػ اهیم خ انػد! مقاله»
فعل ماضی است و داللت بر کاری دارد کػه در زمػان گذشػته « سافَرتُم»

آیا فردا بػه » تناسب ندارد. ترامه « غداً  فردا»  رت گرفته است، لذا با 
فعػػل نهػػی  ػػیغۀ « ال تکتػػبن(  »ٗگزینػػۀ )« / شػػیراز سػػفر کردیػػد !

« ُکػم»مضارع اسػت و بػا ضػمیر « للمخاطبات )ام  مؤنّث مخاطب(»
 است.« ُکن  »تناسب ندارد و ضمیر مناسب آن 

کلِ »( فعل ٖدر گزینۀ )  3گزینۀ -ٜٜ مضارع منفػی نیسػت، بلکػه « ال یأ

باید برخی از غػذاها را بخػ رد، زیػرا مریض ن»نهی است. ترامه عبارت  
 «رسانند. آنها به او ضرر می

 ها: بررسی سایر گزینه 

 دانػی نمیآیا »مضارع منفی است. ترامه عبارت  « ال تعلم(  »ٔگزینۀ )
مضػارع « ال یقػدر(  »ٕگزینۀ )« / که خداوند آفرینندۀ هر چیزی است 

به خ رشید نزدیػک شػ د،  ت اند نمیانسان »منفی است. ترامه عبارت  
مضػارع منفػی « ال یرفعػ ن(  »ٗگزینػۀ )« / به دلیل اخگر فػروزان آن.

آم زان باادب  ػداهای خػ د را در حضػ ر  دانش»است. ترامه عبارت  
 .«برند باال نمیهایهان  معلّم

گر بر مر فعل مضارع وسرد شود  همیشه یکػی « ء»حرؼ  نکته:  س
ػ دهی دداهی   دبه سیػن دکتػه 2افی   ػ دفی دد1سمت:  دو دوعسز سین 
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و بػه « ء غیرعامل»دفی « ء»ها به  ه  دّقت کنید که گاهی در تست
 گویند.  دیز می« ء عامل»دهی « ء»

 «:ء»مه  برسی تشسیص دوع نکته چند  
گر فعل مضارع در رػیۀه  ل شػسص مفػرد دمػتکلّ  سوّ »های  سلف  س

شػسص مفػرد    مػوم«م شسص مفػرد دللمساطػب دو»  «وحده 
آخر آن « سّول شسص جمع دمتکلّ  مع سلۀیر »و « دللۀائب و للۀائو  

دفػی سمػت: ء یکتػُب  ء تجعػُل  ء « ء»دسشت  « ػُ »حرکت ضّمه 
 أطلُب  ء دقوُل ...

گر فعل مضػارع در رػیۀه  ل شػسص مفػرد دمػتکلّ  سوّ »های     س
  مػوم شػسص مفػرد «م شسص مفػرد دللمساطػب دو»  «وحده 
آخر آن « سّول شسص جمع دمتکلّ  مع سلۀیر »و « ب و للۀائو  دللۀائ

دهػی سمػت: ء « ء»دسشت  « ػِ »یا حرکت کسره « ػْ »حرکت ماکن 
کِل  ء تکتْب      ...  ء أطلْب  ء دکسْل یأ

گر حرؼ   گر فعل مضارع آخر آن دسِن   دین   یا دون   بود و س « ن»ج  س
گر حرؼ  دفی سمت و« ء»سز آخر آن حذؼ دشده بود   حػذؼ « ن»س

لػوس ودفػی  / ء ت قُ « ءد»دهی سمت. مثال: ء یرفعون  « ء»شده بود  
دهػػی  / ء « ءد»دفػػی  / ء ت ػػذه وا « ءد»دهػػی  / ء ت کتوػػاِن « ءد»

 دهی  ...« ء« د»ء ت جعلي»دفی  / « ءد»ت علمین  
فعل مضػارع  همیشػه « + ء « + »حّتی  ک ی دلِک يأْن  »د  حروؼ  
 ء ت نِدمُوس ... ُووس / لِک يت لع    ء دهی سمت: حّتی ء ت ذه وا / أءَّ دأنْ « ء»
للمساطوػا  »و « للۀائوا  دجمع مالدّػث غایػب »هػ  در دو ریۀۀ  

« ء»دفی یا « ء»توسن  می ترجمهتنها سز روی « دجمع مالدّث مساطب 
در دهی رس تشسیص دسد  چرس که در سین دو ریۀه چه در دفی و چػه 

شود. مثال: أیُّتها سلطّالوا ؛ ء  سز آخر آن حذؼ دمی« ن»دهی  حرؼ 
 ْ : مُ ت دُخلن  سل « ءد»آموزسن؛ وسرد آزمایشگاه دشػوید.  سی دسدش»ست و ر 

ْ دهی  / أیُّتها سلطّالوا  لِ   ء ت دُخلْ  ؟: مُ ن  سل آموزسن چرس  سی دسدش»ست و ر 
 «شوید. وسرد آزمایشگاه دمی

مضارع سخوػاری »دفی معادل « ء»ه  دّقت کنید که و  به سین دکته  
« ء»سمت  و « سمر منفی ددرو »دهی معادل « ء»و « رود  منفی ددمی

کثر در فعل  های مساطب وجود دسرد. دهی س
 

آمػده  دو نػ ع فعػلخ اهد که در آن  ای را می گزینه ،سؤال  3گزینۀ -ٓٓٔ

« ال تقبػلْ »فعػل ماضػی و « واػدتَ »و « َسمعتَ ( »ٖباشد. در گزینۀ )
« نهػی»و « ماضػی»فعل نهی است و در این گزینۀ دو ن ع فعل یعنػی 

هرگػاه سػخنی را شػنیدی و آن را باطػل »وا د دارد. ترامػۀ عبػارت  
 « یافتی، پس هرگز آن را نپذیر.

 ها: بررسی سایر گزینه 

هػر دو فعػل ماضػی هسػتند. ترامػه « خرج»و « شاهدت(  »ٔگزینۀ )
« را که همراه مادرش از منزل خارج شد، ندیدی آیا آن ک دکی »عبارت  
هر سه فعػل ماضػی هسػتند. « أواَدَ »و « قلتُ »، «نظرُت (  »ٕ/ گزینۀ )

به شب نگاه کرد  و با خ د گفتم  چه کسی در آن ماه را »ترامه عبارت  
که فعل امر اسػت تنهػا فعػل « اُطلُب ا(  »ٗگزینۀ )« / پدید آورده است 

 است.و مصدر در اینجا اسم « طَلَبَ »نید که این عبارت است. دّقت ک

دانش را بج یید، زیرا طلب کردن آن بػر هػر مػرد و زن »ترامه عبارت  
 «مسلمانی الز  است.
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