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.  عیَّن األصحُح و األدٌق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العریبۀ:   1
 «یتراکم بخاُر الماء فی الّسماء و یتشَکل منه الغیُم َالذي ُیعَد منشأ المطر!»:

بخار آب در آسمان متراکم می شود و از آن ابر تشکیل می گردد که منشأ باران به شمار می آید!

این بخار هاي متراکم آسمان هستند که ابر را تشکیل می دهند و همان منشأ باران به شمار می آیند!

از بخار هاي آبی که در آسمان متراکم شده است ابر ها به وجود می آیند و آن یک منشأ براي باران است!

بخار آب در آسمان متراکم می شود و سبب به وجود آمدن ابر ها در آسمان می گردد که منشأ باران است!

عّین الّصحیح للفراغ:    . 2
«أیُّتها التلمیذتان متی .................. ُاْخُتُکما الی البیِت؟»

َیرِجُع َترِجعاِن َترِجُع َیرِجعاِن

عّین َغْیَر الُمناسب للفراغ:   . 3
« .................. َتالمیُذ ُمْجَتِهدون.»

أْنُتّن نَْحُن   ُهم   أنُتم  

ما ُهَوالخطأ فی النهی؟  . 4

ال تذَهُب ال َتْسَمْعَن ال َتْسَمعا   ال تذهبوا  

عّین الّصحیح فی الجمع أو المفرد:  . 5

ذاك ُهو اهللا الّذي اَنعمه ُمنهمرة: مفرده (نَِعم)   اُنُظر إلی الغیم فمن أنزل منه مطره: جمعه (َمطار)  

زانه بالّنجم کالّدر المنتشر: جمع (نُجوم)   اُنظر لتلک الشجرة ذات الغصون الّنضرة: مفرده (األغصان)  

.» َعیِّن الِفعَلْیِن الُمناِسَبْین لِلفراَغْیِن. ها .................. صوَتُهنَّ سۀ ولکنَّ .  «ُأولئک الَْبناُت .................. الْمدرَّ 6

َسألُتنَّ - ما َسِمَعْت َسأْلَن - َسِمَعْت َسأْلَن - ما َسِمَعْت َسألََْت - ما َسِمْعَن

َفِر َو .................. اَألَمانََۀ ِمْن َصدیقهما.» ما ُهَو الُمناِسُب لِلفراغیِن: « .................. َعلیُّ َو َحمیٌد ِمَن السَّ  . 7

َرَجَع، إْسَتْرَجعا   َرَجعوا، اِْسَتَلموا   َرَجعا، اِْسَتَلما   َرَجعا، اِْسَتْرَجعا  

ً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

عّین العبارة الّتی الیوجد فیها جمع مکّسر:  . 9

هوالّذي زان الّلیل بالنَّجم!   ذاك هو اهللا الّذي نِعمه ُمنهمرة!   الّدرر ِمن االحجار الجمیلۀ الغالیۀ!   الفستان ِمن المالبس النسائیۀ!  

.  عیِّن عبارًة الُیوجُد فیها فعٌل: 10

ال َتْنُظروا إلی کثرة َصالِتهم َو صوِمهم و کثرة الَحّج.  أَحبُّ بیوِتکم إلَی اهللا بیٌت فیه یتیٌم مکرٌم. 

إعَمل لِدنیاك کانّک َتعیُش أبداً و اعَمل ِآلخرتک کأنّک َتموُت َغداً.  ُأحبُّ أن أسافر إلی مدینۀ إصفهان. 

ِن الِفعَل المناسَب للعبارة: «ُأولئَک األوالُد .................. اآلیاِت القرآنیۀ َیوَم َأمِس.» َعیِّ  . 11

َسوَف َیحَفظوَن َحَفظا   َیحَفظوَن َحَفظوا  

َکم خطأ حسب جمع المکّسر؟   . 12
 بقعۀ: بقائع / أخ: إخَوة / نائم: نیام / ِاعصار: ُعصور/ ینبوع: ینابیع / بحث: أبحاث / بَهیمۀ: بَهائم / َشعب: ُشعوب

ثالث   أربع   واحد   إثنان  

عّین الکلمات المناسبۀ فی الّنوع کّلها:  . 13

الَتغفرا - الَتحَتفلن - الَتنَصحیَن - الَتنَتِبهی   أیَن - ِمن - ما - َمتی   قَن - اِسترجَع - اِنَتَشرا - أوَجَد   صدَّ تلک - هاتان - هؤالء - أنت  
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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.  

َنۀ َمفهومُه َصحیٌح؟ َأيُّ َفْصٍل ِمَن ُفصوِل السَّ  . 15

بیع: الهواُء حاّر و الفواکُه کثیَرٌة.  اَلرَّ یف: الهواُء ُمعَتدٌل و األزهاُر کثیَرٌة.  اَلصَّ

الَخریف: الهواُء ُمعتدٌل و أوراُق األشجار أخضُر اللَّوِن.  تاء: الهواُء باِرٌد و اَألشجاُر غیرُمزِهَرة.  الشِّ

عّین الّصحیح فی صیغ األفعال:  . 16

یحتاجون الّطالب إلی زمان أکثر لیفهموا هذه الدرس الّصعب!   المؤمنون التشرکوا أحداً بعبادة ربّهم فی الحیاة!  

إجتنبوا األشرار و صادقوا األخیار لِتکونوا منهم!   أال تقصدین أن تقرئی هذه الکتب المفیدة لَک!  

عّین ما لیس فیه فعل مضارع:  . 17

الغیم بخار متراکم فی الّسماء و َینزل منه المطر!   بیَن و المذنبین!   اَبَتعُد َعِن الُمکذِّ

َیبتدئ فصل الّدراسۀ و القراءة والکتابۀ فی الخریف!   ر ساعٍۀ خیٌر ِمن عباَدة سبعین سنۀ!   َتفکُّ

عّین عبارة یختلف عدد األفعال الماضیۀ عن الباقی:  . 18

من خاف العقاب إنصرف عن الّسیئات!   هذا خلق اهللا َفَتَفّکر الّرجل ساعًۀ عنه!  

سافرُت مع صدیقی إلی اصفهان ولکّنی ما شاهدُت مناظرها!   فأعلُم أّن من َجَهَد فی الحیاة نجح!  

عّین الخطأ للفراغ ِمّما بین القوسین:  . 19

یا أّیتها التلمیذة  .................. فی حفظ دروسِک! (حاِولی)   أنتّن تلمیذات  .................. فی حفظ دروسکّن! (تحاولَن)

ُهم تالمیذ ..................  فی حفظ دروسهم! (یحاولوَن)   ُهما تلمیذتاِن ..................  فی حفظ دروسهما! (یحاوالِن)  

عّین الکلمات لیس فی الّنوع الواحد کّلها:  . 20

منضدة - جذوة - شجرة - شمس   أنزَل - أوجَد - نَظَر - أنعَم نحن - أنتم - هی - ذا   هذه - هؤالء - هاتان - تلک  

عّین الخطأ فی تعیین ساعۀ:  . 21

الرابعۀ و الربع:  الخامسۀ تمامًا:  السادسۀ و الّنصف:  8الثامنۀ إّال ربعا:  : 156 : 305 : 004 : 15

عّین العبارة الیوجد فیها جمٌع سالٌم:  . 22

إّیاك تستسلمین أمام صعوبۀ الحیاة!   الخفاش ِمن الّلبونات الّتی ُترضع صغارها!   بعد لحظات ترجع معّلمتی إلی الّصف!   قلوب المستکبرین جامدة مثل الحجارة!  

عّین الخطأ فی األفعال الّتالیۀ:  . 23

»: َتجَتنِبَن المضارع ِمن «اِجَتنبُتنَّ األمر ِمن «َتسَتِمْعَن»: اِْسَتِمْع منا   ُم » نَدَّ ُنَندِّ الماضی ِمن « الّنهی ِمن «َتبَتسمیَن»: الَتبتسِمی

عّین الخطأ حول أوزان الکلمات الّتالیۀ:  . 24

َمسموح (َمفعول)   ناِجح (فاِعل)   ُمخَتِلَفۀ (ُمفَتِعَلۀ)   اِنتخاب (اِنفعال)  

عّین الخطأ حول األفعال فی الجمالت الّتالیۀ:  . 25

لَِم الَتذهب بالّسیارة اِلی تلک القریۀ یا أخوّي! کان األَخواِن َیدرسون فی جامعۀ کبیرة!  

اُختاّي تطبخاِن أطمعۀ للمسافرین فی القافلۀ!   یا إخوتی اِجلسوا علی تلک الکراسّی فی قاعۀ المدرسۀ!  
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/ منه: از آن/ یعّد: به شمار می رود. رد گزینه هاي  و  /  بخار الماء: بخار آب رد یتراکم: فعل مضارع است؛ متراکم می شود رد گزینه هاي  و  / یتشُکل: تشکیل می شود.  رد گزینۀ  گزینه 1  . 1

گزینه هاي  و 
اگر فاعل پس از فعل آمده باشد، (اُخت) فعل به صورت مفرد نوشته می شود. گزینه 2  . 2

با توجه به «ُمْجَتِهدوَن» که جمع مذّکر سالم است، «أنُتّن» در جاي خالی خطا می باشد؛ چون جمع مؤنث است.   گزینه 4  . 3

» باید آخر فعل ساکن شود.  » چون جمع مؤنث است نون آن حذف نمی شود؛ ولی گزینۀ « » «نون» آن ها حذف شده است و گزینۀ « زیرا گزینه هاي « و  گزینه 4  . 4
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 5

»: جمع (مطر: باران) به صورت (أمطار) صحیح است.  گزینۀ «

»: مفرد  (َانُعم) به صورت (ِنعمۀ) صحیح است.  گزینۀ «

»: مفرد (الغصون) به صورت (الُغصن) صحیح است.  گزینۀ «

) هر دو فعل به صورت مثبت آمده اند، در صورتی که به دلیل وجود «لکنَّ» یکی از دو فعل باید منفی بیایند.  ) صیغۀ فعل ها مناسب نیست و در گزینۀ ( در گزینه هاي ( و  گزینه 2  . 6
«علی و حمید از سفر برگشتند و امانت را از دوستشان پس گرفتند.»  گزینه 4  . 7

فعل در ابتداي جمله براي فاعل به صورت ظاهر، اسم مفرد می آید؛ بنابراین هیچ یک از گزینه ها درست نیستند، فعل دوم باید مطابق با علی و حمید و به صورت مثنی بیاید. 
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 این گزینه (الّنجم) کلمۀ مفرد است و جمع آن (اَالنُجم) می باشد.  گزینه 4  . 9
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (المالبس) جمع مکسر است.  گزینۀ «

»: (الّدرر/ االحجار) جمع مکسر است.  گزینۀ «

»:(ِنَعم) جمع مکسر است و مفرد آن (ِنعمۀ) می باشد. گزینۀ «

) چهار فعل، دو فعل امر و دو فعل مضارع  وجود دارد. (إْعَمَل، َتعیُش، اْعَمْل و َتموُت)   ) دو فعل مضارع (اُحبُّ و أْن أساِفَر) و در گزینۀ ( ) فعل الَتْنُظروا، در گزینۀ ( در گزینۀ ( گزینه 1  . 10

» از نظر تعداد با » مستقبل بوده و با قید زمان جمله (یوَم أمس) مطابقت ندارد، گزینۀ « » مضارع و گزینۀ « » فعل پس از اسم از نظر تعداد باید مناسب آن باشد. گزینۀ « گزینۀ « گزینه 1  . 11
«األوالد»  مطابقت ندارد، «َحفظا» بر دو نفر داللت می کند. 

یادمون باشه: براي نوشتن فعل هر جمله به اسم قبل از آن و قید زمان آخر جمله (أمِس) دقّت کنیم، فعل ها نقش مّهمی در جمله دارند. 

(بقعۀ: قطعه زمین) جمع صحیح آن (ِبقاع) و (إعصار: گردباد) جمع صحیح آن (أعاصیر) می باشد. گزینه 1  . 12
در این گزینه همۀ افعال ماضی هستند.  گزینه 2  . 13

 بررسی سایر گزینه ها: 

»: همه به جز (أنت) اسم اشاره هستند.  گزینۀ «

»: همه به جز (ِمن) اسم استفهام هستند ((َمن) به معناي چه کسی استفهام است)  گزینۀ «

»: همه به جز (التنصحیَن) که مضارع منفی است، فعل نهی هستند.  گزینۀ«

(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 (
بررسی گزینه ها:  گزینه 3  . 15

: تابستان: هوا معتدل است و شکوفه ها بسیارند.  گزینۀ  

: بهار: هوا گرم است و میوه ها بسیارند.  گزینۀ 

: زمستان: هوا سرد است و درختان گل ندارند.  گزینۀ 

: پاییز: هوا معتدل است و برگ هاي درختان سبز رنگند.  گزینۀ 
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 16

»: با توجه به ضمیر (ُهم) باید از فعل غائب استفاده شود. (الیشرکوا)   گزینۀ «

»: فعل در اول جمله اگر غائب باشد و فاعل از نوع اسم ظاهر (الطلّاب) داشته باشد، به صورت مفرد می آید. (یحتاج)   گزینۀ «

»: با توجه به ضمیر (َك) در انتهاي جمله، فعل باید مذکر بیاید. (تقصد / تقرأ)   گزینۀ «
ر) مصدر است و اسم محسوب می شود و در این گزینه فعل مضارع وجود ندارد (یک ساعت اندیشیدن بهتر از هفتاد سال عبادت است). کلمۀ (َتَفکُّ گزینه 3  . 17

 بررسی سایر گزینه ها: 

»: (َیبتدُئ) فعل هاي مضارع هستند.  »: (َینزل)، گزینۀ « »: (أبتعُد)، گزینۀ « گزینۀ «
در این گزینه «خلق.: آفرینش» اسم است نه فعل و فقط «َتَفّکر: اندیشه کرد» فعل ماضی است و یک فعل ماضی در جمله وجود دارد.  گزینه 1  . 18

بررسی سایر گزینه ها: 

»: در این گزینه دو فعل ماضی وجود دارد: «خاف: ترسید» و «إْنَصَرَف: روي گرداند»   گزینۀ «

»: این گزینه نیز شامل دو فعل ماضی است: «َجَهَد: تالش کرد» و «َنَجَح: موفق شد» گزینۀ «
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»: در این گزینه نیز دو فعل ماضی داریم: «سافرُت: مسافرت کردم» و «شاَهْدُت: دیدم»  گزینۀ «

با توجه به (تلمیذتان) (که (مثنی مؤنث) است فعل مضارع آن به صورت (تحاوالِن) صحیح می باشد. گزینه 3  . 19

(ذا مخفف «هذا») اسم اشاره است و مابقی ضمیر هستند.  گزینه 2  . 20
 بررسی سایر گزینه ها: 

»: همه اسم اشاره هستند.  گزینۀ «

»: همه فعل ماضی هستند.  گزینۀ «

»: همه اسم مؤنث هستند.  گزینۀ «
نکته: (شمس) یک اسم مؤنث محسوب می شود. 

کلمات مشابه (نفس - أرض - ریح - بئر - دار - نار - َحرب - ...) مؤنث هستند. 

) می باشد. صحیح ( ساعت گزینه در این 1 گزینه  . 21

قرار میگیرد. جمع سالم داریم: جمع مذکر سالم که انتهاي آن (وَن - یَن) قرار دارد و جمع مؤنث سالم که انتهاي آن (ات) دو نوع اسم 4 گزینه  . 22
گزینهها: (المستکبرین، لحظات، الّلبونات) جمع سالم هستند، ولی (تستسلمین) فعل است و نمی تواند جمع سالم باشد. در سایر

نادرست آمده است و صحیح آن (ِاْسَتِمعَن) می باشد.  فعل امر این 3 گزینه  . 23
مؤنث (ن) آخر فعل امر حذف نمی شود. جمع در فعلهاي

بر وزن (ِافتعال) است زیرا حروف اصلی آن (ن خ ب) است. (ِانتخاب) 1 گزینه  . 24

أَخواِن: مثنی مذکر است و فعل مناسب آن (َیدرساِن) می باشد.  گزینه 1  . 25

»: أَخوّي (أَخویِن + ي) مثنی مذکر است.  گزینۀ «

»: إخوتی (إخوة + ي) جمع مکّسر و مذکر است.  گزینۀ «

»: اُختاّي (اُختاِن + ي) مثنی مؤنث است.  گزینۀ «
نکته: در ترکیب اضافی اگر مضاف جمع مذکر سالم یا مثنی باشد، (ن) آن حذف می شود.
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