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.   َکم َخَطَأ فی العبارة؟  1
«لغتنا المشترك بین المسلمین هو اللُّغۀ العربّی»

أربَعۀ   ثالثۀ   اِثنان   واحد

عیِّن الخطأ فی الّترجمۀ:  . 2

الُغصون الّنضرة نََمت من َحبٍَّۀ : شاخه هاي تروتازه از یک دانه رشد کردند.

إّن األنعُم المنهمرة الّتی نراها من اهللا تعالی : همانا نعمت هاي ریزان که آن ها را می بینیم، از خداوند واال مرتبه است.

قول «الَأْعَلُم » نصف العلم : گفتن نمی دانم نیمی از دانش است.

 من ذا الذي ُیْخِرُج من الشجرة الثمرة. : چه کسی از درخت میوه ها را خارج ساخته است؟

عیِّن المضاف و المضاف إلیه:  . 3

رجٌل إیرانیٌّ   جرُة مدینُۀ طهران   شجرٍة جمیلٍۀ تلک الشَّ

عّین الّصحیح فی الفراغات: أولئَک .................. ناجحاٌت فی دروسـ .................. و نحُن األوالد .................. َأیضًا.  . 4

الب، هم، ناِجحوَن الطُّ الّطالبات، هم، ناجحاَت   البناُت، ُهّن، ناِجحوَن   البتاِن، هما، ناجحتاِن   الطِّ

َعیِّن الِعبارَة الّتی فیها نوعان مختلفاِن من الجمع:  . 5

َمْن جاَء بِالَحَسَنِۀ َفَلُه َعشُر َأمثالِها.  اَْلحَشراُت أکَثُر َموجوداِت العالِم َعَدداً. 

َربَّنا َثبِّْت َأقداَمنا َواْنُصْرنا َعَلی اْلَقوِم الکاِفریَن.  ال ُیِحبُّ اُهللا الُمشرکیَن َو الُمنافقیَن. 

حیِح ِمن َحیث نَوعه َو صیَغِتِه: .  َعیِّن الِْفْعَل َغْیَر الصَّ 6

إْجِلسوا: فعل أمٍر، لِلمخاطبیَن ال َتْعَلموَن: النَّهی، لِلمخَاطبیِن   َشربَِن: فعل ماٍض، لِلغائبات   َتْسَمعیَن: ِفْعٌل مضارٌع، لِلُمخاِطبۀ  

.  فی أّي الُمنتخب جاء صفۀ و مضاف معه: 7

اإلنساُن خلیفُۀ اِهللا علی األرِض.  َسمَع حمیٌد صوٌت عجیٌب فی السیَّارِة.  َهْل ُحِفَرْت البئُر إلستخراج النِّفِط.  راً.  فی لساِن القطۀ غدٌد ُتفِرُز سائًال ُمَطهَّ

ًة قراَت درسَک؟... .  کم َمرَّ 8

ات.  أقرأ درسی ثالث مرٍّ ة رابعًۀ.  قرأنا درسنا مر قرأُت درسی ثالث مراٍّت.  ًة رابعًۀ.   قرأُت درسنا َمرَّ

رًا یوَجُد فی العبارة؟ َنِن اإلسالمیۀ.» َکْم جمعًا ُمَکسَّ .  «َدَعا الُْعَلماُء َعَلی َمرِّ الُعصوِر إلَی ِقراَءِة الُکُتِب َو َتَعلُِّم السُّ 9

أربعۀ   ثالثۀ  إثنان   واحد  

عّین ما فیه جمع التکسیر أکثر:  . 10

األسماك ِمن األطمعۀ المفیدة ألمراض القلب!   الیسمع األدیان کنا بالّسجود إّال اهللا!  

نشتري مالبسنا الخریقّیۀ ذات األلوان المخَتلفۀ ِمَن الّسوق!   عباداهللا الصالحون ینتفعوَن ِمن نَِعم اهللا و الّطیبات!  

عّین الّصحیح فی صیاغۀ األفعال:  . 11

إّن اللِّذین یتکاسلون فی مطالعۀ دروسهما الینجحون!   الّناس ینظر إلی صدق الحدیث و أداء األمانۀ!  

یا فاطمۀ! التفعلی هذا العمل!   اِّن وعداهللا حق ولکّن أکثرکم الیعلمون!  

عّین الّصحیح للفراغ حتی تصبح جملۀ کاملۀ:     . 12
«تلک .................. »

الّسمکات جمیلۀ   التلمیذات ناجحات   الّسمکات الجمیلۀ   التلمیذات الناجحات  

عّین الخطأ فی األفعال:  . 13

اهللا ُیحّب من ُیساعدوَن اآلخرین بِرغبته!   ساِعدوا أصدقاءکم و التترکوهم عند المصائب! أّیها الّطالب!  

عین أوالدِك علی تناول الّسمک!   یا صدیقتی! هل تشجَّ هذاِن المتکاسالِن َهَربا من تعّلم الّدروس!  
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.  أّي عبارة جاء فیها الجمع سالم و الجمع المکّسر معًا؟ 14

َربّنا أفرْغ علینا صبراً و ثّبْت أقداَمنا ونصْرنا علی القوِم الکافریَن.   وأقیموا الصالة و آتوا الزکاة و ما تقّدموا ألنفِسکم من خیر تجدوه عنَد اِهللا. 

البساتین الجمیلۀ مملوءة باألشجار الّتی تتزّین باألزهار الملّونۀ.   إّن األسماك لیست متعّلقۀ بالمیاه المجاورة بل بمیاه المحیط األطلسی.  

أّي عبارة ما جاء فیها الترکیب الوصفّی؟  . 15

الزّرافۀ التنام فی الیوم الواحد إّال أقلَّ من ثالثین دقیقًۀ.   الّصین أّول دولۀ فی العالم استخدمْت نقوداً و رقیۀ  

أنفَق صدیقی أمواله إنفاقًا فکان مؤمنًا باهللا.   قل یا أهل الکتاب تعالوا إلی کلمۀ سواء بیننا و بینکم»  

.  َأيُّ َکَلَمٍۀ َجمُعها لَْیَس َصحیحًا؟ 16

ُجزء: أجزاء   إمام: ُأمم  نفس: َأنُفس  َموِعظۀ: َمواِعظ 

.  عّین الصحیح: 17

اُولئک العقالء ُیبعدون أنفسهم عن کّل أمر باطل:  آن عاقالن خود را از هر امر باطلی دور می کنند!

هؤالء الطّالب سیشاهدون ثمرة جّدهم:  اینها دانش آموزانی هستند که نتیجۀ سعی خود را خواهند دید!

اُولئک األنبیاء تحّملوا مشّقۀ کثیرة لهدایۀ الناس:  آنها پیامبرانی هستند که براي هدایت مردم، سختی بسیاري تحّمل کردند!

هؤالء البنات کتبن رسائل ألبیهّن الحنون حین کان فی الجبهۀ:  این دختران کسانی هستند که براي پدرشان وقتی در جبهه بود نامۀ محّبت آمیز نوشتند!

عیِّن الّصحیح فی الترجمۀ:  . 18

َرر المُنَتشرة:  و با ستارگانی چون مروارید هاي پراکنده زینت داد.  َو زانَُه بِأنُجم َکالدُّ جَرة ذاِت الُغصوِن النَِّضَرة:  به آن درخت با شاخه هاي تر و تازه نگاه می کنم. أْنُظْر لِتلَک الشَّ

َقوُل «ال أَعلُم» نِصُف اْلِعلِم. : گفتن «نمی دانم» بخشی از دانش است.  ذاَك ُهَو اهللاُّ الًَذي َأنُعُمُه ُمنَهِمرة:  آن همان خدایی است که نعمت هایش ریزان هستند. 

أيُّ ِعباَرٍة فیها نَوعاِن ِمن أنواِع الِْفعِل؟  . 19

عَبُۀ لَعِبْت ِفی المسابِقۀ و نََجَحْت.  اَلالِّ أنا ماَکتْبُت دروسی ولِکنَّ أصدقائی قاموا بکتابۀ تکالیفهم. 

رِر الُمنَتشرة.  َو زانَه بِأْنُجٍم َکالدُّ یا أیُّها الَّذین آَمنوا لَِم َتقولوَن ما الَتفَعلون؟ 

أّي عبارة جاء فیها جمع سالم للمؤنث:  . 20

وال تقوال لمن یقتل فی سبیل اهللا أمواٌت.   قرأُت أبیاتًا من الشاعر الّذي ینشد جیدا.   ما أکثر آیات اِهللا فی الطبیعِۀ.   سمعُت أصوات رائعۀ من الطیور فی الغابۀ.  

عّین ما فیه فعل ماٍض:  . 21

َرا َعِن األصدقاِء یا تلمیذاِن.   َتشکَّ هؤالِء َتشّکْرَن عن معّلمتهنَّ بِحفاوٍة.   روا عن والدیکم دائمًا.   یا أوالُد َتشکَّ ِک لهذِه الخدمۀ.   َتَشّکري َعْن عمِّ

عّین الّصحیح عن الفعل المضارع:  . 22

یشاهدَن نتیجۀ الجهد فی اإلمتحان یا أیُّتها الطالبات!   َذَهبُت مع أصدقائی فی مکتبۀ حتی یطالع الکتاب!  

طلبت طالبۀ من زمیالتها مساعدة ولکنهنَّ الیساعدنها!   أنا و أسرتی اُسافر إلی یزد حتی نقضی الُعطالت!  

عّین الخطأ:  . 23

قان أهدافهما!   ُهما ُتحقِّ أنِت َتْشُکري ربِّک فی کّل األحوال!   نَحن نُخِرُج التالمیذ من الّصف!   هم َیْسَتِمعوَن إلی کالم المعّلم!  

َمیِّز  الخطأ فی العبارات التالیۀ:  . 24

الطالبتاِن َیسمعاِن صوت المعّلم!   نحن نَسَتمُع صوت المعّلمۀ!  

اِسمعی صوت ُمعلِّمتک دائمًا!   أیُّها التلمیذاِن الَتسمعا صوتًا إّال صوت المعّلم!  

عّین العبارة الیوجد فیها جمٌع سالٌم:  . 25

إّیاك تستسلمین أمام صعوبۀ الحیاة!   الخفاش ِمن الّلبونات الّتی ُترضع صغارها!   بعد لحظات ترجع معّلمتی إلی الّصف!   قلوب المستکبرین جامدة مثل الحجارة!  
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زیرا «لُغۀ» مؤنث است، پس صفت آن باید «المشترکۀ» شود و «ه» چون به «لُغۀ» برمی گردد، باید «هَی» باشد، به عالوه «العربّی» که صفت «لَُغۀ» است، باید «العربّیۀ» و مؤنّث شود.  گزینه 3  . 1
نکته : توجه شود که با اضافه شدن «نا» به لغۀ، این کلمه معرفه می شود.

میوه ها  میوه                                               خارج ساخته  خارج می سازد گزینه 4  . 2

» هم،  «اسم اشاره» نمی تواند مضاف شود.  » موصوف و صفت هستند. در گزینۀ « گزینه 1 گزینه هاي « و   . 3
«آن دختران در درس هايشان موفقند و ما پسر ها هم موفقیم.»  گزینه 2  . 4

بررسی سایر گزینه ها: 

) طالبتان و همچنین ضمیر (ُهما) مثنی هستند و مناسب اولئک نیستند. ناجحتان نیز بر مثنی داللت می کند و براي أوالد مناسب نیست.   گزینۀ 

) الّطالبات جواب مناسب، ولی ضمیر (هم و ناجحات) نامناسبند.  گزینۀ 

) الّطالب با ناجحات مطابقت ندارد و ضمیر هم نیز مناسب نیست، البته (ناجحاُت) با أوالد مطابقت دارد.   گزینۀ 
یادمون باشه: اجزاء جمله باید با هم مطابقت داشته باشند. 

»: «پروردگارا گام هایمان را استوار کن و ما را بر قوم کافر یاري بده» /  أقدام: جمع مکّسر است و الکافرین: جمع مذّکر سالم است.  ترجمۀ گزینۀ « گزینه 4  . 5
ترجمه و بررسی گزینه هاي دیگر: 

»: «حشرات پرتعدادترین موجودات دنیا هستند.» / «َالْحَشرات و َموجودات» هر دو جمع مؤنث سالم هستند.  گزینۀ «

»: «هرکس عمل نیکی انجام دهد، پس ده برابر آن نصیبش می شود.» /  َأمثال: جمع مکسر است.  گزینۀ «

»: «خداوند مشرکان و منافقان را دوست نمی دارد.» / الُمشرکیَن و الُمنافقیَن هر دو جمع مذکر سالم است.  گزینۀ «

) که فعل را نهی به حساب آورده در صورتی که فعل مضارع منفی است و صیغۀ فعل «ِللمخاطبیَن» می باشد. در همۀ گزینه ها، نوع و صیغۀ فعل درست بیان شده است، جز در گزینۀ ( گزینه 3  . 6
را»، موصوف و صفت است.  در این گزینه «لساِن القطۀ» مضاف و مضاٌف إلیه و «سائًال ُمطه گزینه 1  . 7

بررسی سایر گزینه ها: 

: «إستخراج النِّفط»، مضاف و مضاٌف إلیه است و موصوف و صفت ندارد.  گزینۀ 

: «صوٌت عجیٌب»، موصوف و صفت است و مضاف و مضاٌف الیه ندارد.  گزینۀ 

: «خلیفُۀ اِهللا»، مضاف و مضاٌف إلیه است و موصوف و صفت ندارد.  گزینۀ 
با توجه به این که سؤال مورد نظر، فعل ماضی مفرد مذّکر مخاطب است، باید جواب آن به صورت ماضی متکلّم وحده باشد. گزینه 2  . 8

در عبارت چهار جمع مکّسر وجود دارد: «َالُْعَلماء - َالُْعصور - َالُْکُتب - السَُّنن»  گزینه 4  . 9
در این گزینه (األسماك - األطمعۀ - أمراض) جمع مکسر هستند.  گزینه 2  . 10

بررسی گزینه ها: 

»: (األدیان - الّسجود) جمع مکسر هستند.  گزینۀ «

»: (عباد - ِنعَم) جمع مکسر هستند.  گزینۀ «

»: (مالبس - األلوان) جمع مکسر هستند.  گزینۀ «
فاطمۀ: اسم مفرد مؤنث است که فعل متناسب با آن(تفعلین) می باشد که در حالت نهی به صورت (التفعلی) صحیح است.  گزینه 4  . 11

بررسی سایر گزینه ها: 

»: با توجه به (الّناس) فعل (ینَظروَن) صحیح است.  گزینۀ «

»: با توجه به (اللِّذین و ضمیر هما) که مثنی است (یتکاسالِن - ال ینجحاِن) صحیح است.  گزینۀ «

»: با توجه به (ضمیر ُکم) که ضمیر مخاطب است (التعلمون) صحیح است.  گزینۀ «

 ( (تلک) براي مفرد مؤنث و جمع هاي غیر انسان استفاده می شود، پس براي جمع انسان استفاده نمی شود. (رد گزینه هاي  و  گزینه 4  . 12
بسته به اینکه اسم بعد از (الّسمکات) (ال) دارد یا ندارد دو حالت پیش می آید: 

تلک الّسمکات الجمیلۀ: آن ماهی هاي زیبا ... (جمله کامل نشده است). 
تلک الّسمکات جمیلۀ: آن ماهی ها زیبا هستند (جمله کامل شده است). 

با توجه به ضمیر (ه) در انتهاي جمله کلمۀ (َمن) به معناي (کسی که) می باشد و فعل (ُیساعدون) غلط است و باید (ُیساعُد) باشد.  گزینه 2  . 13
ترجمۀ عبارت: (خداوند کسی که به دیگران با تمایلش کمک می کند، دوست می دارد.)

(أقدام  مفرده: قدم، جمع مکّسر) و (الکافریَن: جمع مذکر سالم)  گزینه 2  . 14

): فقط یک جمع مکسر دارد (أنُفس مفرده: َنْفس)   بررسی گزینۀ (

): دو جمع مکّسر دارد (األسماك  مفرده: الّسمک) و (المیاه  مفرده: الماء)   بررسی گزینۀ (

): سه جمع مکّسر دارد (البساتین  مفرده: الُبستان) و (األشجار  مفرده: الّشجر) و (األزهار  مفرده: الّزهرة)   بررسی گزینۀ (
(مؤمنًا) حالت و مفهوم صفت شدن را اگر، ولی چون قبل از آن موصوفی به کار نرفته، پس آن را صفت حساب نمی کنیم!  گزینه 4  . 15

): (دولٍۀ) اسم نکره است و ... اگر جار و مجرور (فی العالم) را در نظر نگیریم به فعل می رسیم (استخدمْت) که از این فعل به بعد را جملۀ وصفیه حساب می کنیم (اسم نکره + فعل = جملۀ بررسی گزینۀ (
وصفیه)  

): (الیوم الواحد) موصوف و صفت.  بررسی گزینۀ (

): (کلمٍۀ سواٍء) موصوف و صفت.  بررسی گزینۀ (
نکته:
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(سواء":برابر، یکسان، مشترك) جزو اسم هایی هستش که مؤنث و مذکرشون یکسان هست! 

جمع إمام (پیشوا) أِئمَّۀ می شود. گزینه 1  . 16
بررسی سایر گزینه ها: 

»: نفس: نفس  گزینۀ «

»: َموِعَظۀ: پند، نصیحت  گزینۀ «

»: ُجزء: قسمت  گزینۀ «

«اسم اشارة جمع + اسم َالْ دار جمع »: اسم اشاره، به صورت مفرد ترجمه می شود.  گزینه 1  . 17

 ( (نادرستی گزینه هاي  و 

 ( رسائل: نامه هایی، أبیهّن الحنون: پدر دلسوزشان (نادرستی گزینۀ 

ترجمۀ صحیح گزینه هاي دیگر:  گزینه 3  . 18

: به آن درخت با شاخه هاي تر و تازه نگاه کن.  گزینۀ 

: و با ستارگانی چون مروارید هاي پراکنده آن را زینت داد.  گزینۀ 

: سخن «نمی دانم» نیمی از دانش است.  گزینۀ 

در گزینۀ  فعل ماضی «آمنوا» و دو فعل مضارع  «َتقولوَن» و «الَتفَعلون» وجود دارد.  گزینه 3  . 19

در گزینۀ  دو فعل ماضی «َکتْبُت و قاموا» و در گزینۀ  نیز دو فعل ماضی «َلعِبْت و َنَجَحْت» و در گزینۀ  «زاَن» فعل ماضی است.

گزینه 2 «آیات»  جمع مؤنث سالم است. مفرد آن «آیۀ» می باشد.   . 20
بررسی سایر گزینه ها: 

): الطیور چهار کلمه داریم که خیلی شبیه به جمع مؤنث سالم هستند ولی جمع مکّسر هستند. (أصوات ،أبیات،  أموات، أوقات) . چون اگه «ات» را برداریم مفرد آن ها به دست نمی آید. (البته در گزینۀ (

 مفرد: الطیر، هم جمع مکسر است) 

ْرَن حالت ماضی غایب دارد؛ اگر مانند دیگر گزینه ها حالت مخاطب در جمله وجود داشته باشد، فعل ها امر خواهند بود.  در این گزینه جمله حالت غایب دارد، بنابراین َتَشکَّ گزینه 3  . 21

فعل (یساعدن) با  (زمیالت) تطابق دارد. (دانش آموز از همکالسی هایش کمک خواست ولی آنها به او کمک نمی کنند)  گزینه 4  . 22
بررسی گزینه ها: 

»: با توجه به ابتداي جمله (من همراه دوستانم ...) فعل (نُطالع / اُطالع) صحیح است.  گزینۀ «

»: با توجه به (ایُّتها الّطالبات) باید فعل جمع مذکر مخاطب استفاده شود  (ُتشاهدَن).   گزینۀ «

»: با توجه به ابتداي جمله (من و خانواده ام ...) فعل (نُسافر) صحیح است.  گزینۀ «

فعل (تشکري) یک فعل غلط است و حالت هاي صحیح آن به صورت زیر است:   گزینه 3  . 23
«فعل مضارع: تشکریَن / فعل نهی: التشُکري / فعل امر: اُشکري». (البته فعل نهی از نظر معنایی براي این عبارت نادرست است.) 

(الطالبتاِن) مثنی و مؤنث است و فعل مناسب آن (َتسَمعاِن) است.  گزینه 2  . 24

دو نوع اسم جمع سالم داریم: جمع مذکر سالم که انتهاي آن (وَن - یَن) قرار دارد و جمع مؤنث سالم که انتهاي آن (ات) قرار می گیرد.  گزینه 4  . 25
در سایر گزینه ها: (المستکبرین، لحظات، الّلبونات) جمع سالم هستند، ولی (تستسلمین) فعل است و نمی تواند جمع سالم باشد. 
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