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1 صفحهآزمون اختصاصی

  عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربّیة )166ـ174(
166 0:ة واحدة و أنا ربُّکم فاعبدوِن ！إّن هذه ُأّمتکُم ُأّم

1( قطعاً اّمت شما اّمتی واحد است و من پروردگارتان می باشم پس مرا بپرستید!
2( بی گمان این اّمت شما اّمتی یگانه است و من خدای شما هستم پس مرا بپرستید!

3( همانا این اّمت شماست اّمتی یگانه و من پروردگارتان هستم پس مرا پرستش کنید!
4( بدون شک این اّمت شما است که اّمتی واحد می باشد و من خدای شما می باشم پس فقط مرا پرستش کنید!

سبح في الماء البارد في الّشتاء، و اإلنساُن لیس کذلك!«:0 167 »إنّنا نَری الکثیر من البّط یَ
1( ما بسیاری از اردک ها را می یابیم که در آب سرد زمستان شنا می کنند، در حالی که انسان چنین نیست!

2( اردک های زیادی را می بینیم که در سرمای زمستان در آب شنا می کنند، و حال آن که انسان چنین نمی باشد!
3( ما بسیاری از اردک ها را می بینیم که در زمستان در آب سرد شنا می کنند، و حال آن که انسان این چنین نیست!

4( اردک های زیادی را می یابیم که در زمستان سرد در آب شنا می کنند، در حالی که انسان این چنین نمی باشد!
اس، إذن لیس َغرُس األشجار بسبب أنّها تُثمر فقط!«:0 168 س إاّل و لها فائدة للنّ ُغَْر »ما ِمن شجرٍة ت

اش برای مردم است، ولی علّت کاشتن درختان فقط بهره دادن آن ها نیست! 1( آن چه از درخت کاشته می شود فایده 
2( درخت فقط برای این کاشته می شود که فایده بخش است، لذا کاشتن درختان به خاطر این که بهره  بدهند نیست!

که برای مردم فایده داشته باشد، پس علّت کاشتن درختان میوه دادنشان نیست! 3( هیچ درختی نیست که بکاری مگر این 
4( هیچ درختی نیست که کاشته شود مگر این که برای مردم فایده ای داشته باشد، بنابراین کاشتن درختان فقط به خاطر این که آن ها میوه می دهند نیست!

َث الهواء في تخریب بیئتنا إن لم یتحّقق الّتوازُن فیها، فهو مهّدٌد للبشریّة!«:0 169 »ما أسرع تلوُّ
1( اگر تعادل در محیط زیست محّقق نشود چه قدر آلودگی هوا برای خراب شدن محیط زیست ما سریع، و برای بشریت چه قدر تهدیدکننده می باشد!

قدر سریع است اگر تعادل در محیط زیست محّقق نشود، و این امر تهدیدکنندءه بشریّت است! 2( آلودگی هوا در خراب کردن محیط زیست ما چه 
ت تهدیدکننده است، اگر تعادل در آن محّقق نشود! 3( برای خراب شدن محیط زیست ما آلودگی هوا بسیار سریع است و برای بشریّ

کردن محیط زیست ما سریع نیست اگر تعادل در آن محّقق شود، وگرنه بشریّت را تهدید می کند! 4( آلودگی هوا برای خراب 
»کان الُمزارع یُراقب ُأمور المزرعة مراقبًة ولکّن البوماِت کانت تَتغّذی علی األفراخ، و هذه سنّة الطبیعة!«:0 170

1( کشاورز مراقب امور مزرعه بود ولی تغذیءه جغدها از جوجه ها انجام می گرفت، و این قانون طبیعت بود!
2( مزرعه دار امور مزرعه را نگهبانی می کرد اّما جغدها جوجه ها را خورده بودند، و این سّنت طبیعت بود!

3( مزرعه دار از کارهای مزرعه با دقت مراقبت می کرد ولی جغدها جوجه ها را خورده بودند، و این قانون طبیعت است!
4( کشاورز کارهای مزرعه را بی گمان مراقبت می کرد ولی جغدها از جوجه ها تغذیه می کردند، و این سّنت طبیعت است!

عّین الخطأ:0 171
1( لِنجتنْب أيَّ إساءٍة، و هذا رسالة اإلسالم!: ما باید از هر بدی ای دوری کنیم، و این پیام اسالم است!
ش معاً!: بیا تا بر آزادی و بر همزیستی با یکدیگر تأکید کنیم! د علی الحریّة و علی الّتعایُ تعاَل لُنؤکِّ  )2

فّکر بالتغییر!: ما به آن چه هستیم خوشحالیم، لذا هرگز به تغییر فکر نمی کنیم! نا بما لَدینا فرحون، فلهذا ال نُ 3( کلُّ
نحن ُخمس ساکني العالَم، نعیش فوق هذه األرض!: ما یک پنجم ساکنان جهان هستیم که روی این زمین زندگی می کنیم!  )4

عّین الصحیح:0 172
1( تُؤتینا هذه األشجاُر الَخضرُة بُسّنة وَضَعها اهللُ في الطبیعة، الثّمار اللّذیذَة!: این درختان سرسبز با قانونی که خدا در طبیعت قرار داده، به ما میوه های لذیذ می دهد!
2( یَزداُد استهالُك البنزیِن بسبب َذهاِب العائالت لِقضاء الُعطالت األُسبوعّیة!: رفتن خانواده ها برای گذراندن تعطیالت آخر هفته سبب افزایش مصرف بنزین می شود!

وئّیة!: بعضی نورها بر اثر تبدیل انرژی شیمیایی، انرژی نوری تولید می کنند! ة إلی الطّاقِة الضَّ ن تحویِل الطّاقة الکیمیاویّ َج بعُض األضواء مِ 3( تُنت
4( تَسَتخدُم الّدالفیُن أمواجاً صوتّیة للتعّرِف علی محّل األجسامِ!: دلفین ها امواج صوتی را به کار می برند تا محل اجسام شناسایی شود!

»کشاورزان از چاه روستا آبی استخراج کردند«:0 173
ستخرج هؤالء الفاّلحون ماًء من بئر القریة. 2( اِ ستخرج الفاّلحون ماًء من بئر القریة.  1( اِ

ستخرجوا هؤالء الفاّلحون الماَء من بئر في القریة. 4( اِ ستخرجوا الفاّلحون ماًء من البئر في قریة.  3( اِ
174 0عّین غیر المناسب عن المفهوم: ！إّن النّفس ألّمارة بالّسوء

بــرون خــصــم  مــا  کشتیم  ــان  ــه ش 1( ای 
ــســت ــوان ــت ــچ ن ــی ــم ه ــل ـــی ع ـــس ب ـــف 2( ن
ــس شــمــاســت ــف ـــت ن 3( مــــــادر بـــت هـــا ب
را او  کــن  خــوار  توست  نفس  تــو  4( دشــمــن 

درون ـــــدر  ان ــر  ــت ب زو  ــی  ــم ــص خ ـــد  ـــان م
ــت ــس ــــوان دان ــا ت ــج ــم ایــــن ک ــل ـــه ع جـــز ب
ــاســت اژده ــت  ب ــن  ای و  ــار  م ــت  ب آن  آن کـــه  ز 
دشمن تــو  بــه  قــــوی،  و  ــره  ــی چ ــود  ــش ن تــا 
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2 صفحهآزمون اختصاصی

  عّین الخطأ في اإلعراب و التحلیل الصرفی )175ـ177(
175 0:إّن اهللَ لَذو فضٍل علی النّاس ولکّن أکثر الناس ال یَشکرون！

1( اهلل: لفظ الجاللة ـ اسم ـ معرفة )علم(/ اسم »إّن« المشبهة بالفعل، و خبره »علی الناس«
اسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم تفضیل )مصدر فعله: کثرة(/ اسم »لکّن« و منصوب 2( أکثر: 

اسم ـ مفرد مذّکر ـ نکرة ـ معرب/ مضاف إلیه و مجرور، و المضاف: ذو 3( فضل: 
4( یشکرون: فعل مضارع ـ متعدٍّ ـ معلوم/ فعل و فاعل، و الجملة فعلّیة و خبر »لکّن«

»أصبح الّشاتم نادماً من عمله القبیح«:0 176
اسم ـ مفرد مذّکر ـ معرب/ مجرور بحرف الجّر؛ من عمل: جار و مجرور 1( عمل: 

فعل من األفعال الناقصٌة، اسمه »الشاتم« فعل ماٍض ـ مزید ثالثي )من باب إفعال(/  2( أصبح: 
مفرد مذّکر ـ اسم فاعل )حروفه األصلّیة: ش م ت( ـ مبنّي/ اسم »أصبح« و مرفوع 3( الشاتم: 

مفرد مذّکر ـ اسم فاعل )حروفه األصلّیة: ن د م( ـ نکرة/ خبر »أصبح« و منصوب نادماً:   )4
بون محترمون عند المعّلمین«:0 177 »الطاّلب المؤّد

1( محترمون: اسم ـ اسم مفعول )فعله: »احترم« من باب افتعال( ـ نکرة ـ معرب/ خبر و مرفوع بالواو.
طالب، مذّکر( ـ اسم فاعل ـ معّرف بأل/ مبتدا و مرفوع، و الجملة اسمّیة 2( الطاّلب: اسم ـ جمع مکّسر أو تکسیر )مفرده: 

جمع سالم للمذّکر ـ اسم فاعل )فعله: »علّم« من باب تفعیل( ـ معّرف بأل ـ معرب/ مضاف إلیه و مجرور بالیاء المعلّمین:   )3
جمع سالم للمذّکر ـ اسم مفعول )فعل: »أّدب« من باب تفّعل(/ صفة و مرفوع بالواو بالتبعّیة للموصوف »الطاّلب« 4( المؤّدبون: 

  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )178ـ185(
عّین الخطأ فی ضبط حرکات الحروف:0 178

راً. فرُِز سائالً ُمطهَّ 2( لِساُن الِقطِّ َسالٌح ِطبيٌّ ألنّه َمملوٌء بُغدٍد تُ یَة.  عرُِف بِغریزتها األعشاَب الطِّّب یوِر والَحَیوانات تَ 1( إّن بَعَض الطُّ
، ولکنَّ البائَع عاِزٌم َعلی بَیِعها. راء البِضاعِة ٌد في ِش َکأنَّ الَمشترَي ُمَتردِّ  )4 خوِل َمزَرعتِه.  ماَح لِلبوماِت بُِد لی األفراِخ و السَّ زاِرُع الِحفاَظ َع َر الُم 3( قَرَّ

اّلم یختلف عن الباقی في فعل »لننتبه«:0 179 عّین معنی حرف ال
م أبي معنا لننتبه إلی الخطرات الّتی أمامنا! 2( تکلَّ 1( إن نقصد أن نَسبح في الماء فلننتبه إلی عمقه! 
4( إّن االمتحانات قریبة فلننتبه إلی فرصنا القلیلة! ّبیعة في کّل شيء!  3( لننتبه حّتی نشاهد جمال الط

ًة )في المعني(:0 180 ن »ما« شرطیَّ عّی
هات إالّ سعادة أوالدهم! 2( ما أرضی اآلباَء و األُّم 1( ما تَنتخب من هذه الکتب فهي ُمفیدٌة لك! 

ما هو عمُل الّتلمیذ اّلذي ال یَدرس بعد إعالن نتائج االمتحانات!  )4 ن عالم یعمل بعلمه إالّ و هو یَری الخیَر فی نتیجة عمله!  3( ما مِ
عّین الخطأ )عن العدد و المعدود(:0 181

2( و إذا تُرید أن تَصل إلی نتیجٍة أسرع مثالً في سنة واحدة فازرع القمَح، 1( إن تَطلب أن تُشاهد نتیجة عملك في عشر سنواٍت فاغرس الشجرَة، 
دخل الجامعَة فَعلیك أن تَدرَس اثنتي عشرة سنواٍت! 4( و إذا تُرید أن تَ عزم تربیَة إنساٍن فانظُر إلی أکثر من تسعٍة و تسعین عاماً،  3( و إن تَ

عّین ما فیه أسماء مرفوعة أکثر:0 182
2( قد تُشاهَد في البحر مصابیح منّورة و ألوان هذه المصابیح متعّددة. حافََظ األوالد المؤّدبون علی احترام الکبار ألّن هذا العمل مقّدس.   )1

4( هذه صفات یُحبُّها المؤمنون باحثین عنها. 3( کأّن الحوت األزرق أکبر الکائنات الحّیة في العالم. 
هة بالفعل فعالً: 0 183 عّین خبر الحروف المشّب

2( ال تَیأسوا من رحمة اهلل، إّنها قریبة من المحسنین! لعّل العالَم الّذي أنتظره و تکلّمُت عنه، محبوٌب لك أیضاً!   )1
4( لیت إطعاَم مساکیننا یَکون مِّما نحن نأکل! ك الّذي به تَطیر!  أکرِم أصدقاءك، کأّنهم جناُح  )3

عّین ما فیه الحصر )في المعنی(:0 184
ال تأکُل البوماُت في المزرعة غذاًء إالّ الفئران!  )2 1( ال یُحسُن إلینا أحٌد إالّ الّذي یُحَسُن إلیه! 

عوبة! ا في کّل فرصة إالّ الصُّ 4( ال یَری المتشائُم شیئً ث في الهواء!  ُة إالّ التلوُّ 3( ال تَُسبُِّب األمطاُر الحمضّی
عّین ما فیه المنادی:0 185

بون حافَظوا علی نظافة الطبیعة! 2( األوالد المؤدَّ اً فی حیاتك الیومّیة!  جعل هدفاً مهّم 1( ولدي اِ
إلهي هو الّذي یُجیب دعواتي و إن تکن کثیرًة!  )4 عین عباده في جمیع اُمورهم کّل األیّام!  3( ربّنا یُ
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»هذه« در  ترجمه نشده است، »می باشد« در 0 166  
اضافی است، »رّب« معنای »پروردگار« می دهد )رد گزینه های   

( و »فقط« در  اضافی است.  و 

از« )رد گزینه های 0 167 »الکثیر مِن« یعنی »بسیاری   
تاء: در  (، »الماء البارد: آب سرد« ترکیب وصفی و »في الشِّ  و 

زمستان« جار و مجرور است. )رد سایر گزینه ها(

ساختار »ما مِن« خیلی خیلی مهم و به معنای »هیچ ...0 168  
است مجهول  فعل  »تُغَرُس«   ،) و  گزینه های   )رد  است   نیست« 
« در گزینه های  و  ترجمه نشده، »إَذْن« معنای »ولی«  (، »إالّ )رد 

ثِْمُر« فعل است و فقط در  دقیق ترجمه شده! (، »تُ نمی دهد )رد 

»ما أْسَرَع« این جا معنای اسلوب تعجب را می رساند 0 169  
ترجمه  متعّدی  به صورت  باید  »تخریب«   ،) و  گزینه های   )رد 
(، »ُمهّدد« اسم فاعل است نه فعل م یتحّقق« منفی است )رد   شود، »لَ
(، »هو مهّدد للبشریّة« فقط در  درست و دقیق ترجمه شده! )رد 

»مراقبًة« مفعول مطلق تأکیدی است که فقط در 0 170  
 درست ترجمه شده، »کان + مضارع« معنای ماضی استمراری را 

می رساند؛ »کانَْت ... تتغّذي: تغذیه می کردند« )رد سایر گزینه ها(.

عبارت 0 171 ابتدای  در  »کّل«  که  است  واضح  بسیار   
ترجمه نشده و »هرگز« اضافی است.

بررسی سایر گزینه ها:0 172  
یابد«، »بَِسبب: به دلیل«  »یَزداُد: افزایش می 

 »تُْنَتُج: تولید می شوند« مجهول است.
 »أمواجاً صوتّیة: امواجی صوتی« ترکیب وصفی نکره و »للتعّرف: 

برای شناسایی« جار و مجرور است.

بررسی سایر گزینه ها: 0 173  
 »هؤالء« اضافی است.

 فعل غایب ابتدای جمله، اگر بعدش فاعل از نوع اسم ظاهر بیاید، 
همیشه به صورت مفرد آفتابی می شود؛ اِستخرجوا  اِستخرَج، من 

البئر في قریة  من بئر القریة
(، من بئر في   »اِستخرجوا، هؤالء« )مانند گزینه های  و 

.) القریة )مانند 

بسیار 0 174 نفس،  »بی گمان  سؤال:  عبارت  ترجمءه   
دستوردهنده به بدی است.«  بیان کرده که بی علم و دانش، آدمی 
با مفهوم عبارت همخوانی ندارد. برد که طبیعتاً  کاری از پیش نمی 

برای 0 175 هم  »لـ«  و  است  »ذو«  کلمءه  »إّن«،  خبر   
تأکید آمده! کمی تا قسمتی سؤال سختی بود!

کنکور، 0 176 )در  م«  ت  »ش  »شاتِم«،  اصلی  حروف   
ترتیب حروف اشتباه است( و ضمناً این کلمه معرب است.

بون« اسم مفعول از باب »تفعیل« است.0 177 »الُمؤدَّ  

راً« اسم 0 178 »ِسالح« صحیح است. ضمن این که »ُمطّه  
راً فاعل است  ُمطهِّ

بررسی گزینه ها:   »اگر بخواهیم که در دریا 0 179  
شنا کنیم، باید به عمق آن توجه کنیم.« )جازمه(

 »با پدرم حرف زدم تا)برایاینکه( به خطراتی که پیش رویمان 
هست، آگاه شویم )توجه کنیم(.« )ناصبه(

 »باید توجه کنیم )دقت کنیم( تا زیبایی طبیعت را در هر چیزی 
ببینیم.« )جازمه(

 »امتحانات نزدیک است، پس باید به فرصت های اندکمان توجه 
کنیم.« )جازمه(

بررسی گزینه ها:   »هرچه را از این کتاب ها 0 180  
انتخاب کنی، آن برایت سودمند است.« البته »فـ« بر سر جملءه اسمّیءه 

»هي مفیدة« هم نشان می دهد که اسلوب شرط داریم.
فرزندانشان«  خوشبختی  جز  را  مادران  و  پدران  نکرد  »خشنود  

»ما«ی نفی ماضی داریم.
 »هیچ عالمی نیست که به علمش عمل کند، جز این که خوبی را 

در نتیجءه کارش می بیند.«
 »کار دانش آموزی که پس از اعالم نتایج امتحانات درس نمی خواند، 

چیست؟!« »ما«ی استفهام داریم.

معدود عددهای 11 و 12 به صورت مفرد و منصوب 0 181  
آید: اثنتي عشرة سنًة می 

سؤال قشنگ و چالشی است!0 182  
و  »المؤّدبون، صفت  و مرفوع«،  فاعل  بررسی گزینه ها:   »األوالد: 

مرفوع به تبعیت«، »مقّدس: خبر »إّن« و مرفوع« )3(
به  مرفوع  و  صفت  »منّورة:  مرفوع«،  و  فاعل  نائب  »مصابیح:   

تبعیت«، »ألوان: مبتدا و مرفوع«، »متعّددة: خبر و مرفوع« )4(
 »أکبر: خبر »کأّن« و مرفوع« )1(

 »هذه: مبتدا و مرفوع«، »صفات: خبر و مرفوع«، »المؤمنون: فاعل 
و مرفوع« )3(

بررسی گزینه ها: 0 183  
 »شاید عالمی که منتظرش هستم و درباره اش حرف زدم، نزد تو 

هم دوستداشتنیباشد.« »محبوٌب« خبر از نوع اسم است.
 »قریبٌة« خبر از نوع اسم است.
 »جناح« خبر از نوع اسم است.
 »یکوُن« خبر از نوع فعل است.

، شیئاً« داریم که 0 184 در گزینه های  و  »أحٌد  
مستثنی منه محسوب می شوند، در  هم »غذاًء« مستثنی منه است. 
« نیامده؛ پس مستثنی منه  ب«، قبل از »إالّ ، مفعول »ال تُسّب اّما در 

نداریم و اسلوب، اسلوب حصر است.

که 0 185 می دهند  نشان  تو«  ـِ  ك:  بده،  قرار  »اِجَْعل:   
»ولد« مناداست.
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دفترچه مشاره 2
آزمـون اختصـاصی

165 دقيقه180

گروه آزمايشی علوم انسانی
آزمون اختصاصی )سراسری انسانی 1400 داخل کشورـ سازگارشده با نظام جديد(

تعداد مواد امتحانیردیف
سؤال

از 
شماره 

تا 
شماره 

مدت 
پاسخگویی

25 دقیقه20101120ریاضی1

10 دقیقه15121135اقتصاد2

زبان و ادبّیات3
30 دقیقه30136165فارسی

20 دقیقه20166185زبان عربی4

تعداد مواد امتحانیردیف
سؤال

از 
شماره 

تا 
شماره 

مدت 
پاسخگویی

15186200تاریخ5
25 دقیقه

15201215جغرافیا6

15 دقیقه20216235علوم اجتماعی7

25 دقیقه25236260فلسفه و منطق8

15 دقیقه20261280روان شناسی9

عنــوان مواد امتحـانی آزمـون، تعداد، مشاره سؤاالت و مـدت پاسخگويى
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1 صفحهآزمون اختصاصی

  عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربّیة )166ـ174(.
166 0:ّلٌة ！أنفقوا مّما رزقناکم من قبل أن یأتَي یوٌم ال بیٌع فیه و ال ُخ

1(	از	آن	چه	به	شما	روزی	دادیم	انفاق	کنید	قبل	از	این	که	روزی	بیاید	که	نه	فروشی	)تجارتی(	در	آن	است	و	نه	دوستی	ای!
2(	آن	چه	را	روزی	شما	کردیم	انفاق	کنید	پیش	از	این	که	آن	روزی	فرارسد	که	نه	خرید	و	فروش	در	آن	است	و	نه	شفاعتی!

3(	از	چیزهایی	که	به	شما	روزی	داده	ایم	به	دیگران	بدهید	پیش	از	این	که	آن	روز	بیاید	که	نه	خریدی	در	آن	است	و	نه	شفاعتی!
4(	چیزهایی	را	که	روزی	شما	قرار	دادیم	به	دیگران	ببخشید	قبل	از	این	که	روزی	فرارسد	که	نه	معامله	ای	در	آن	است	و	نه	دوستی!	

ه ضرراً أشدَّ من ضررك!«: 0 167 »إن یبخل أحٌد في تعلیم علمه إلیك فال یحزنك حزناً، ألنّه یضّر نفَس
مسلّماً	زیانی	که	به	خودش	می	زند	از	زیان	تو	بیشتر	است! 1(	اگر	کسی	در	یاد	دادن	علمش	به	تو	بخل	ورزید،	پس	نباید	که	ناراحتت	کند،	زیرا	

قطعاً	بیشتر	از	تو	است! 2(	کسی	اگر	در	آموختن	علمش	به	تو	بخیل	شد	پس	نباید	غمگین	شوی،	زیرا	ضرری	را	که	به	خود	می	زند	
مسلّماً	ضرری	بیشتر	از	ضرر	تو	به	خود	می	زند! اصالً	نباید	غمگین	بشوی،	زیرا	 3(	کسی	چنان	چه	در	آموختن	علمش	به	تو	بخیل	باشد	

قطعاً	نباید	تو	را	ناراحت	کند،	زیرا	او	ضرری	بیشتر	از	ضرر	تو	به	خودش	می	زند!	 4(	اگر	کسی	در	یاد	دادن	علمش	به	تو	بخل	بورزد	
ل الّتي تُنقذ حیاتَها من الموت!«:0 168 ولَها تَلجأ إلی الحَی بعُض الطّیور عندما تَشعر بالخطر َح «

1(	عده	ای	از	پرندگان	هنگام	احساس	خطر،	به	چاره	ای	می	اندیشند	که	زندگی	شان	را	از	مرگ	نجات	دهد.
2(	زمانی	که	تعدادی	از	پرندگان	خطر	را	احساس	کردند	به	چاره	هایی	پناه	آوردند	تا	زندگی	شان	از	مرگ	نجات	یابد.

3(	هرگاه	برخی	پرندگان	پیرامون	خود	احساس	خطر	کنند	چاره	اندیشی	می	کنند	تا	زندگی	خود	را	از	مرگ	نجات	دهند.
4(	برخی	پرندگان	هنگامی	که	در	اطراف	خود	احساس	خطر	می	کنند	به	چاره	اندیشی	هایی	که	زندگی	آن	ها	را	از	مرگ	نجات	می	دهد،	متوّسل	می	شوند.	

ي إلی االختالل في نظام الطّبیعة!«:0 169 »نستهلُك األسمدَة الکیمیاویّة بکثرٍة و نحن نَعلم أّن ِاستخدامَها الکثیر یُؤّد
1(	ما	از	کودهای	شیمیایی	زیاد	استفاده	می	کنیم	حال	آن	که	می	فهمیم	که	کاربرد	زیادشان	اخاللی	در	نظام	طبیعت	به	وجود	می	آورد!

2(	ما	کودهای	شیمیایی	را	زیاد	مصرف	می	کنیم	در	حالی	که	می	دانیم	که	به		کار	بردن	زیادشان	به	اخالل	در	نظام	طبیعت	منجر	می	شود!
3(	ما	کودهای	شیمیایی	زیادی	مصرف	می	کنیم	با	این	که	می	دانیم	که	به		کار	بردن	زیادشان	اختالل	در	نظام	طبیعت	را	به	وجود	می	آورد!

4(	ما	از	کودهای	شیمیایی	زیاد	استفاده	می	کنیم	با	وجود	این	که	فهمیده	ایم	که	زیاد	به		کار	بردنشان	منجر	به	اختالل	در	نظام	طبیعت	می	شود!	
ها علی الطّیران«:0 170 ي أعلم أنّها تُساعد بعَض األسماك علی الحرکة و بعَض ال أدري ما هو نَسیج زعائف األسماك، ولکنّ «

1(	نمی	دانم	بافت	بالءه	ماهیان	از	چیست،	اّما	می	دانستم	بعضی	ماهی	ها	را	در	حرکت	و	بعضی	را	در	پروازکردن	کمک	می	کند.
2(	نمی	دانم	چه	چیزی	در	بافت	بالءه	ماهی	ها	هست،	ولی	می	دانم	در	حرکت	بعضی	ماهی	ها	و	پرواز	بعضی	دیگر	از	آن	ها	یاری	می	رساند.
3(	نمی	دانم	بافت	باله	های	ماهیان	چیست،	ولی	می	دانم	که	بعضی	ماهی	ها	را	در	حرکت	کردن	و	بعضی	را	در	پروازکردن	کمک	می	کند.

4(	نمی	دانم	در	بافت	باله	های	ماهی	ها	چه	چیزی	هست،	اّما	می	دانستم	که	در	حرکت	کردن	بعضی	از	ماهی	ها	و	پروازکردن	بعضی	دیگر	یاری	می	رساند.	
عّین الخطأ:0 171

1( إذا	أَردنا	أن	ال	نَتعَب	من	المصائب،:	هرگاه	بخواهیم	که	از	مصیبت	ها	خسته	نشویم،
فلنقبْل	أن	ال	نَحُزَن	أنفَسنا	بالمشاکل	الجزئّیة،:	باید	بپذیریم	که	درونمان	با	مشکالت	جزئی	ناراحت	نشود،  )2

واقعاً	جزئی	است، حّقاً،:	و	همءه	مشکالت	دنیا	برای	انسان	باهوش	 ٌة	 	َمشاکل	الّدنیا	لإلنسان	الذکّي	جزئّی 3( و	کلُّ
أبداً!:	اگر	از	عاقالن	باشیم	هرگز	آزرده	نمی	شویم!	 ُکّنا	من	الُعقالء	ال	نُصبُح	ُمنزعجین	 4( إن	

عّین الصحیح:0 172
1( حاولت	زمیلتي	أن	تُغلِق	باب	حافلة	المدرسة،:	همشاگردی	ام	تالش	کرد	که	در	اتوبوس	مدرسه	را	ببندد،

غلَق	و	أخذت	الحافلة	تَسیر	بسرعة،:	ولی	درب	بسته	نشد	و	اتوبوس	می	خواست	به	سرعت	حرکت	کند، 2( ولکّن	الباب	لم	یُ
ُکّن	قد	جَلسَن	علی	الکراسّي	األمامّیة،:	کسانی	را	که	در	جلوی	صندلی	ها	نشسته	بودند	ترس	فراگرفت، الخوُف	علی	الاّلتي	 غلَّب	 3( تَ

جالساً	علی	کرسّیه	الخاّص	في	السّیارة!:	زیرا	رانندءه	اتوبوس	هنوز	در	جای	خود	ننشسته	بود!	 4( ألّن	السائق	لم	یَکن	
»جوان دروغگو هنگامی که برای بار سّوم دروغ گفت نزدیک بود غرق شود.«:0 173

الّذي	یَکذب	یَغرق	لّما	کذب	للمّرة	الثالثة. 2( کاد	الشاّب	 الّذي	کذب	کاد	یغرق	لّما	کذب	ثالث	مّرات.  1( الشاّب	
الکّذاب	کاد	قد	غرق	عندما	کذب	ثالث	مّرات.  4( الشاّب	 َکذب	للمّرة	الثالثة.  الکّذاب	یَغرق	عندما	 	 الشابُّ 3( کاد	

عّین المناسب عن المفهوم: »النّاس نیاٌم فإذا ماتوا انَتبهوا«:0 174
ــرگ م از	 غـــافـــل	 ــل	 ــه ج ـــه	 ب عـــمـــری	 	)1
ــی ــواب خ در	 تـــو	 زنــــــده	ای	 چــنــیــن	 تـــا	 	)2
ســود ــه	 چ ایـّـــام	 غفلت	 از	 ســخــن	 ــگــر	 دی 	)3
بودن غفلت	 ــواب	 خ در	 را	 تو	 کی	 تا	 ــی	 آدم 	)4

ــرگ ب ــــون	 چ ســـقـــوط	 ــم	 ــی ــده ب را	 ــــان	 ج
ــــی ــــاب ــــام	دری ــــم ـــری	ت ـــی ـــم ــــــون	ب چ
ــدم ش گــــور	 مِ	 شـــکـــ امِ	 ـــ ـــع ط ـــه	 ک دم	 آن	
همرنگ	شدن دل	 پلیدی	های	 و	 ــدی	هــا	 ب ــا	 ب
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2 صفحهآزمون اختصاصی

  عّین الخطأ في اإلعراب و التحلیل الصرفي )1770175(.
175 0:اُذکروا نعمة اهلِل علیکم إذ کنتم أعداًء فألّف بین قلوبکم！

مذّکر	ـ	معرفة	)علم(	ـ	معرب/	مضاف	إلیه	و	مجرور 1( اهلل:	لفظ	الجاللة	ـ	اسم	ـ	مفرد	
/	فعل	و	فاعل،	و	الجملة	فعلّیة؛	و	مفعوله	»نعمة« اُذکروا:	فعل	أمر	ـ	مجّرد	ثالثي	ـ	متعدٍّ  )2

ماٍض	ـ	مزید	ثالثي	)من	باب	تفّعل(	ـ	الزم	ـ	معلوم/	فعل	و	فاعل،	و	الجملة	فعلیة ألّف:	فعل	  )3
مذّکر(	ـ	نکرة/	خبر	»کان«	من	األفعال	الناقصة،	و	منصوب 4( أعداء:	جمع	مکّسر	أو	تکسیر	)مفرده:	عدّو،	

اً.«:0 176 اّلب في صالة االمتحانات إالّ علّی »حضر جمیع الط
مذّکر	ـ	نکرة	ـ	معرب/	مستثنی،	و	المستثنی		منه	»جمیع	...« ا:	اسم	ـ	مفرد	 1( علیًّ
2( صالة:	اسم	ـ	مفرد	مؤّنث	ـ	معرب/	مجرور	بحرف	الجر؛	في	صالة:	جار	و	مجرور

مذّکر(	ـ	معّرف	بال/	مضاف	إلیه	و	مجرور 3( االمتحانات:	جمع	سالم	للمؤنث	)مفرده:	امتحان،	
مذّکر(	ـ	اسم	فاعل	)من	فعل	مجرد	ثالثي(	ـ	معرب/	مضاف	إلیه	و	مجرور  4( الطاّلب:	جمع	تکسیر	أو	مکّسر	)مفرده:	طالب،	

»الّصین أّول دولٍة في العالم استخدمت نقوًدا ورقّیًة.«:0 177
1( ورقّیة:	مفرد	مؤّنث	ـ	نکرة	ـ	معرب/	صفة	و	منصوب	بالتبعیة	للموصوف	»نقوداً«

مذّکر	ـ	نکرة	ـ	معرب/	خبر	و	مرفوع،	و	المبتدأ:	»الصین« 2( أّول:	اسم	ـ	من	األعداد	الترتیبیة	ـ	مفرد	
مذّکر	ـ	اسم	فاعل	ـ	معّرف	بأل	ـ	معرب/	مجرور	بحرف	الجّر؛	في	العالم:	جار	و	مجرور 3( العالم:	اسم	ـ	مفرد	

جملٌة	فعلّیة	و	تَصف	ما	قبلها  /	فعل	و	مع	فاعله	 ماٍض	ـ	مزید	ثالثي	)من	باب	استفعال(	ـ	متعدٍّ 4( استخدمت:	فعل	
  عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )1850178(.

عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:0 178
کثیراً. 	اِبَتعاداً	 الَفریسة	و	یَبَتِعُد	َعن	الُعشِّ 1( یَتبَُع	الَحَیواُن	الُمفَتَرُس	هذه	
البِدایِة. فَلَم	یَستِطْع	في	 الَکثیُر	الَمعاصي	أْن	یُصلَِح	نَفَسُه،	 ُل	 ُج َل	الرَّ 2( حاَو

َکأّنُه	ُدموٌع. سائالً	 فرُِز	ُعیونُُه	 فَِمِه،	تُ فَریسًة	أکبَر	مِن	 أُکُل	 3( التِّمساُح	ِعنَدما	یَ
الَخاّلبِة.	 بالَکثیرِ	مَِن	الَمناِطق	 العالَمِ	و	الَمشهورة	 ِل	الَجمیلِة	في	 َو 4( إّن	إیراَن	مَِن	الدُّ

اّلم« تختلف )في المعنی(:0 179 عّین »ال
ماد	لینمو	الورُد! السَّ راب	و	 2( نَحتاج	إلی	التُّ المتفّقهین!  جالِس	 1( إن	نَطلب	أن	نتعلَّم	العلَم	فلُن

4( إّن	المؤمنین	لُیطعموا	المساکیَن	مِّما	یأکلون!  جون	الاّلعبیَن	في	الُمسابقات!  ع	المتفرِّ 3( لُیشجِّ
عّین کلمة »خیر« أو »شّر« لیست اسم تفضیل:0 180

الطّبیعة. دات	لنظام	 ث	الهواء	شّر	و	هو	من	المهدِّ 2( إّن	تلوُّ َخیُر	الّناس	َمن	یُساعد	اآلخرین	في	حاجاتهم	الیومّیة.   )1
بات	للطبیعة.  4( هَجمِت	الفئراُن	علی	الَمزارع،	و	هذا	العمل	من	شّر	المخرِّ 3( إّن	الّسعادة	بعد	الغلبة	علی	المصاعب	عمل	خیر	لإلنسان. 

عّین جواب الشرط یختلف:0 181
2( إن	تَغضب	و	تعمل	بغضبك	تَقترب	من	مفسدة	عظیمة! غلّب	علیك!  1( إن	یَقدر	أحٌد	أن	یُسخطك	فهو	قد	تَ

ج	من	المدرسة	بعد	سنة!  4( إن	نَدرس	دروَسنا	في	موعده	نتخرَّ 3( إن	یَقصد	األحمُق	أن	یَنفعك	ال	یقدر	ألّنه	یَضّرك	بحماقته! 
ن خبر »کان« مختلفاً:0 182 عّی

2( کان	اإلنساُن	یستفید	من	الّدینامیت	لتسهیل	أعماله	الّصعبة! تکلّم	مع	أصدقائه	حَول	بَرنامج	سفرتهم	العلمّیة!  1( کان	الطالب	یَ
الّذي	یُنتج	في	کرمان	لذیذاً!  4( کان	الفستُق	 تدخَل	الَمرمی!  3( کان	الّتالمیُذ	یَقذفون	الکرَة	حّتی	

ن »دؤوب« حاالً:0 183 عّی
دؤوباً! 	من	یُحاول	 إالّ 2( ال	یتقّدم	في	الحیاة	 دؤوباً	في	اکتساب	العلم!  1( لیتني	ُأصبح	

دؤوباً	یستمّر	في	أعماله	ألهدافه	العالیة!  طالباً	 4( رأیت	 حلیماً!  دؤوباً	و	 3( من	کان	أمیراً	یَجب	أن	یکون	
عّین ُأسلوب االستثناء معناه الحصر:0 184

	األخیر! إالّ المشاکُل	َعزَم	الّتلمیذ	في	أداء	جمیع	واجباته	 ف	 ضعِّ 2( لم	تُ عالماً	واحداً!  	 إالّ 	في	کشف	هذه	الماّدة	باآلخرین	 1( ما	اهتّم	هذه	الفیزیائيُّ
	اإلعمار	و	البناء!  إالّ هدُف	نوبل	من	اختراع	الّدینامیت	 4( لم	یَُکن	 	ُأسرته!  إالّ 	َمن	یَّدعي	أّنه	یحتاج	إلیها	 3( ال	یَمنح	الُمحسُن	ثروتَه	لکلِّ

عّین الصحیح للفراغین: »............... طالب، و ............... الطالبة حافِظا علی کرامتکما!«0 185
4( یا	ـ	یا	أیّتها 3( أیّها	ـ	یا	أیّتها  2( أیّها	ـ	أیّتها  1( یا	ـ	یا 
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ترجمءهکلماتمهم: أنِْفقوا:	انفاق	کنید/ یوٌم:	روزی،	0 166  
ٌة:	دوستی	ای	 ُخلَّ

بررسی	سایر	گزینه	ها:
فروشی(،	شفاعتی	 و	 فروش	)خرید	 و	 )روزی(،	خرید	 روزی	 آن	 	

)دوستی	ای(
(،	خریدی	)خرید	و	فروشی	 	بدهید	)انفاق	کنید(،	آن	روز	)مانند	

) )تجارتی((،	شفاعتی	)مانند	
»ُخلٌّة«	نکره	است.( (،	دوستی	)دوستی	ای؛	 	ببخشید	)مانند	

بُخْل:	بخل	بورزد/ ال یَحزنْك 0 167 ترجمءهکلماتمهم: یَ  
قطعاً	نباید	تو	را	ناراحت	کند/ ضرراً	أشّد:	ضرری	بیشتر زناً:	 ُح

بررسی	سایر	گزینه	ها:
»حزناً«	مفعول	 	بخل	ورزید	)بخل	بورزد؛	»یبخل«	مضارع	است.(	ـ	
»مسلماً«	اضافی	استـ	 	  مطلق	تأکیدی	است	که	باید	در	ترجمه	بیایدـ	

زیانی	که	)زیانی	بیشتر(
(	ـ	نباید	غمگین	شوی	)نباید	تو	را	ناراحت	 	بخیل	شد	)مانند	

»قطعاً«	اضافی	است. کند؛	»ك«	مفعول	است(	ـ	
)قطعاً	نباید	 اصالً	نباید	غمگین	شوی	 (	ـ	 	بخیل	باشد	)مانند	

) مسلّماً	)مانند	 تو	را	ناراحت	کند(	ـ	

ترجمءهکلماتمهم:	عندما:	هنگامی	که/ الحیل	0 168  
ُذ:	نجات	می	دهد اّلتي:	چاره	اندیشی	هایی	که/ تُْنِق

بررسی	سایر	گزینه	ها:
احساس	 که	 )هنگامی	 خطر	 احساس	 هنگام	 ـ	 )برخی(	 عده	ای	 	

خطر	می	کنند(	ـ	چاره	ای	می	اندیشند	)چاره	اندیشی	هایی	که(
ـ	 است.(	 مضارع	 »تشعر«	 می	کنند؛	 )احساس	 کردند	 احساس	 	
»تلجأ«  )پناه	می	آورند؛	 آوردند	 پناه	 ـ	 چاره	هایی	)چاره	اندیشی	هایی(	

مضارع	است.(	ـ	نجات	یابد	)نجات	دهند؛	»تُنِقذ«	متعدی	است.(
ـ	 می	کنند(	 )احساس	 کنند	 احساس	 ـ	 که(	 )زمانی	 هرگاه	 	

چاره	اندیشی	می	کنند	)به	چاره	اندیشی	هایی	پناه	می	آورند(

ترجمءهکلماتمهم: بکثرة:	زیاد/ و	نحن	نعلم:	در	0 169  
حالی	که	می	دانیم/ یُؤّدي	إلی:	به	...	منجر	می	شود

بررسی	سایر	گزینه	ها:
	می	فهمیم	)می	دانیم(	ـ	کاربرد	زیادشان	)به	کار	بردن	زیادشان(	ـ	

اخاللی	به	وجود	می	آورد	)منجر	به	اخالل	می	شود(
	کودهای	شیمیایی	زیادی	)کودهای	شیمیایی	را	زیاد(	ـ	با	این	که	
)در	حالی	که؛	»و	نحن	نعلم«	جملءه	حالیه	است.(	ـ	اختالل	به	وجود	

) می	آورد	)مانند	
(	ـ	زیاد	به	 (	ـ	فهمیده	ایم	)مانند	 	با	وجود	این	که	)مانند	

) کار	بردنشان	)مانند	

ترجمءهکلماتمهم: زعانِف:	باله	ها/ أعلُم:	می	دانم0 170  
بررسی	سایر	گزینه	ها:

	باله	)باله	ها؛	»زعانف«	جمع	است.(	ـ	می	دانستم	)می	دانم؛	»أعلُم« 
مضارع	است.(

باید	به	صورت	 (	ـ	»بعض«	 باله	)مانند	 ـ	 	»در«	اضافی	است	
مفعول	ترجمه	شود.

) (	ـ	بعض	)مانند	 (	ـ	می	دانستم	)مانند	 	در	)مانند	

مفعوٌل	به	0 171 »أنفَس«	به	صورت	منصوب	آمده،	پس	 	
است	 ال	نَحُْزَن:	ناراحت	نکنیم

بررسی	سایر	گزینه	ها:0 172 	
 أخذ +	مضارع:	شروع	کرد	به	+	مصدر	 أخذت	... تَسیُر:	شروع	

کرد	به	حرکت	کردن
األمامّیة:  الکراِسّي	 ـ	 کرد	 غلبه	 ترس	 	... بر	 علی:	 الخوُف	 تغلََّب	  

صندلی	های	جلو
	»هنوز«	اضافی	است	ـ	ُکرسّیة	الخاّص:	صندلی	خاص	خود

بررسی	سایر	گزینه	ها:0 173 	
الکّذاب(	ـ	ثالث	مّرات	)للمّرة	الثالثة؛	  الشاّب	اّلذي	کذب	)الشاّب	

»سوم«	عدد	ترتیبی	است.(
)  الشاّب	اّلذي	یکذب	)مانند	

)  قد	غرق	)یغرق(	ـ	ثالث	مّرات	)مانند	

آن	گاه	0 174 خفتگان	اند،	 سؤال:»مردم	 عبارت	 ترجمءه	 	
که	بمیرند	هشیار	می	شوند.«

بررسی	سایر	گزینه	ها:
	بیان	کرده	که	تمام	عمر	از	مرگ	غافلیم	و	به	ناگاه	جان	می	دهیم.

	به	مفهومی	همانند	عبارت	سؤال	اشاره	کرده	است.	
	گفته	که	پس	از	مرگ	ابراز	پشیمانی	فایده	ای	ندارد.

	بیان	کرده	که	باید	از	غفلت	و	ناآگاهی	و	بدی	ها	دست	کشید.

باید	دّقت	کنید	که	کنکور	در	سال	1400،	از	شما	0 175 	
َف«	از	باب	»تفعیل«	و	 گزینءه	غلط	را	در	تجزیه	و	ترکیب	خواسته:	»ألَّ

متعدی	است.

اً«	با	این	که	تنوین	گرفته	اما	معرفه	محسوب	0 176 »علّی 	
می	شود؛	چون	اسم	علم	است.

»العالَم:	جهان«	اسم	فاعل	نیست.0 177 	

عاداً«	)مصدر	باب	0 178 ْفَترِس«	)اسم	فاعل(	و	»اِبتِ »الُم 	
»افتعال«	صحیح	است.(

بررسی	گزینه	ها:0 179 	
	»اگر	می	خواهیم	که	علم	را	بیاموزیم،	باید	با	آموزندگان	هم	نشینی	
کنیم.«	»فـ«	در	ابتدای	فعل	و	کسره	در	انتهایش	و	البته	معنا	به	خوبی	

نشان	می	دهند	که	الم	امر	داریم.
	به	خاک	و	کود	احتیاج	داریم	تا	گل	رشد	کند.

	تماشاچیان	باید	ورزشکاران	را	در	مسابقات	تشویق	کنند.
	مؤمنان	باید	به	بیچارگان	غذا	دهند	از	آن	چه	می	خورند.

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

 

4

است	0 180 کسی	 مردم	 بهترین	 گزینه	ها:	  بررسی	 	 و

که	دیگران	را	در	نیازهای	روزانه	شان	یاری	رسانَد.
	آلوده	شدن	هوا	بد	است	و	آن	از	تهدیدکنندگان	سیستم	طبیعت	

می	باشد.
	خوشبختی	پس	از	غلبه	بر	سختی	ها،	کار	خوبی	برای	انسان	است.
بدترین  از	 کار	 این	 آوردند،	 هجوم	 مزرعه	ها	 به	 موش	ها	 	

تخریب	کنندگان	طبیعت	است.

بررسی	گزینه	ها:0 181 	
غلَّب«	جواب	شرط	از	نوع	جملءه	اسمیه	است. 	»هو	قد	تَ

	»تَقترب«	جواب	شرط	از	نوع	فعل	است.
	»ال	یقدر«	جواب	شرط	از	نوع	فعل	است.
	»نتخّرج«	جواب	شرط	از	نوع	فعل	است.

»یتکلّم،	0 182 	به	ترتیب	 	و	 	،	 در	گزینه	های	 	
	»لذیذاً«  یستفید،	یقذفون«	خبر	فعل	ناقص	از	نوع	فعل	اند	اما	در	

خبر	»کان«	از	نوع	اسم	است.	

»پسته	ای	که	در	کرمان	تولید	می	شود،	لذیذ	است.«

بررسی	گزینه	ها:0 183 	
»دؤوباً«	خبر	»ُأصبُح«	محسوب	می	شود.	 	

»دؤوباً«	حال	است:	»...	با	پشتکار	تالش	می	کند« 	
»دؤوباً«	خبر	»یکون«	است. 	
»طالباً«	است. 	»دؤوبا«	صفِت	

حصر	زمانی	اّتفاق	می	افتد	که	مستثنی	منه	حذف	0 184 	
»هدُف«	اسم	فعل	ناقص	است	و	خبرش	قبل	از	 	، شده	باشد.	در	
ترتیب	 به	 گزینه	ها	 سایر	 در	 داریم.	 اسلوب	حصر	 پس	 نیامده،	 	» »إالّ

کّل	من«	مستثنی	منه	محسوب	می	شوند.	 »اآلخرین،	المشاکل،	

برای	صدازدن	اسم	های	بدون	»ال«	از	»یا«	استفاده	0 185 	
(	برای	صدازدن	اسم	های	»ال«دار،	 	و	 می	کنیم.	)رد	گزینه	های	
أیّتها«  »یا	 از	 و	 است	 مؤنث	 »الطالبة«	 ببریم.	 کار	 به	 را	 أیّتها«	 »أیّها،	

) استفاده	می	کنیم.	)رد	
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