
تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴



.  َعیِّن الَخطأ فی الترجمۀ: 1

مک: این پدیده باران ماهی نامیده می شود.  هذه ظاهرة ُتَسّمی َمَطُر السَّ

ثْت فی أمریکا الوسطی: پدیدة باران ماهی در آمریکاي مرکزي اتفاق افتاد.  ظاهرة مطر الّسمک َحدَّ

 ال  َتْیأسوا و إستغِفروا لذنوبهم: ناامید نشوید و براي گناهانشان طلب آمرزش کنید.

ف علی جارك و إبتسم له: همسایه ات را بشناس و به او لبخند بزن. َتَعرَّ

.  َأيِّ عبارٍة َیْخَتِلُف نَْوَع فعله (من حیث الباب)؟ 2

 نحُن نَْسَتِمُع إلی القرآن خاِشِعین.  اِْنَتَشَر نبأ اِنتصار المظلومین.  َیْسَتْنِبُط الفقهاء اَألحکام من القرآن.  ُهم َیْجَتِهُدوَن فی َحیاِتِهم. 

حیَحُۀ؟  .  ما هی التَّرَجَمُۀ الصَّ 3
رِض. سماِك الّتی َتتساَقُط َعَلی اْألَ ٍف َعَلی اْألَ َأْرَسَل الُْعَلماُء َفریقًا لزیاَرِة الَمکاِن َو التَّعرُّ

دانشمندان گروهی را براي دیدن جا و آگاهی یافتن از ماهی هایی که بر زمین می افتادند، فرستادند. 

دانشمندان گروه را براي بازدید از جا و معرفی کردن ماهی هاي افتاده بر زمین، می فرستند.

دانشمندانی گروهی را براي دیدن جا و شناختن ماهی هایی که بر زمین افتاده  بود، فرستادند. 

دانشمندان گروهی را براي دیدن مکان و شناخت ماهی هایی که می افتادند، فرستادند. 

حیحۀ: .  ِانَْتِخب الُجملَۀ الصَّ 4

 أنَصَح الوالُِد إبَنها.  أیُّها األوالُد! اِسَتْغِفرنَّ ربَّکم.  اِنَقَطَع الکهرباُء.  هؤالِء اِمَتنعوا َعِن الِکذب. 

حیح فی الترجمۀ:   .  َعیِّن الصَّ 5
«ما سعی می کنیم حوادثی که پیرامونمان رخ می دهد را بشناسیم»

 نُحاِول أن نعرف الحوادث التی َتْحُدُث َحْولنا.  نسعی معرفۀ الحوادث التی اَْحَدَثت فی َحْولنا. 

 نَجتهُد أن ُتْعَرف الحوادث التی َحَدَثت جانِبنا.  حاَولنا معرفۀ الحادثۀ التی ُتْحِدُث َحْولنا. 

حیُح لِـ «َمرَحبًا بُِکم»؟ .  ما ُهَو الَْمفهوُم الصَّ 6

َأْحَسنُتم   َأهًال بِکم  ماشاَء اُهللا َعلیکم   شکراً لکم 

حیحۀ. ِن الِعباَرة الصَّ .  َعیِّ 7

ْم یا َصدیقتی ما ال َتعرفیَنه.  ْقَن َکالم َصدیَقتهنَّ  ُأختاَي َتْشَتِغُل فی نَفْس الُمخَتَبِر.  إنَقَطَع ألَکهرباُء لَیلَۀ َأمِس.  َتَعلَّ  اَولئک ال ُیَصدِّ

حیحَۀ: ِن التَّرَجمَۀ الصَّ .  َعیِّ 8

َق. به این عکس ها نگاه کن تا باور کنی. َوِر َحّتی ُتَصدِّ  اُْنُظْر إلَی ِتْلَک الصُّ

َمِک» َسَنویًا فی ُجمهوریَِّۀ اْلُهندوراس. باران ماهی سال هاست در جمهوري هندوراس رخ می دهد.  َیْحُدُث «َمَطُر السَّ

ٍة. گردباد ها ماهی ها را به شّدت به سوي آسمان می کشد. ماِء بُِقوَّ ْسماَك إلَی السَّ َیْسَحُب اِإلْعصاُر اْألَ

 ِإنَُّکم َمْسؤولوَن َحّتی َعِن اْلِبقاِع َو اْلَبهاِئِم. قطعًا شما حتی مسؤول زمین ها و چارپایان هستید.

فعال: .  َعیِّن الّصحیح عن باب اْألَ 9

اِْنِتخاب  اِْنِفعال اِْسَتَمْعُتم  اِْفِتعال َتْسَتِتراِن  اِْسِتْفعال ←←←←َتْنَتِشُر اِْنِفعال

.  َأيُّ ِعباَرٍة التوَجُد فیها َکِلَمٌۀ َعلی َهیَئِۀ َجمٍع؟ 10

َتَکلَّم والِداَت َمَع ُشرطیِّ إدارِة اْلَجوازاِت.  جاُل َعَلی اْلَیمیِن و َجَلَسِت النِّساُء َعَلی اْلَیساِر.   َجَلَس الرِّ

َفِر لَْیَلۀ َأمس.  َرَجَع أخوانی ِمَن السَّ مسیَِّۀ.  َنِۀ الشَّ َل َیوٍم ِمْن َأیِّام السَّ  َیحَتِفِل اْإلیرانّیون بِالنِّوروِز َأوَّ

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



حیَحُۀ؟  .  ما هی التَّرَجَمُۀ الصَّ 11
اهَرُة النَّاس َسَنواٍت َطویَلًۀ َفما َوَجدوا لَها َجوابًا. َرْت هِذِه الظِّ  َحیَّ

این پدیده ها براي سال هاي زیادي موجب تعّجب مردم بود؛ ولی براي آن جوابی نیافتند.  این پدیده سال هاي طوالنی مردم را به تعّجب وا می دارد و براي آن جوابی نمی یابند.

این پدیده  سال هاي طوالنی مردم را حیران کرده است؛ پس براي آن جوابی نیافته اند. مردم از این پدیده سال هاي طوالنی متعّجب بودند  و نتوانستند جوابی براي آن بیابند. 

سماِك.» .  َأيُّ َکِلمتیِن ُتکِمالن الِعباَرة: «فیال ِحُظ النُّاس َغیَمَۀ .................. َو َمَطرًا شدیدًا ُثمَّ .................. اَألرُض َمفروَشًۀ بِاِألَ 12

َأْسوَد - ُیْصبُح َسوداَء - ُیْصبُح َسوداَء - ُتْصِبُح  َأسوَد - ُتْصِبُح

.  أيُّ ِعباَرٍة فیها نوعاِن ِمَن الِفعل؟ 13

اِنّما الَغیُب ِهللاِ َفاْنَتِظروا اِنّی َمَعُکم ِمَن الُمنَتِظرین.  النُّاس نیاٌم، فإذا ماتوا اِْنَتَبهوا.  َفُقْل

 واْعُف َعّنا واْغِفرلَنا واْرَحْمنا.  َربَّنا و ال َتْحِمل َعَلْینا اِصراً َکما َحَملَتُه َعَلی الَّذیَن ِمْن َقبِلنا. 

.  َعیِّن الِفعَلْیِن الُمناسبیِن.  14
ال  .................. بالُقرِب منه.» « ..................  الِبناُء ِعنَدما کاَن الُعمُّ

اِْحَتَرقوا - اِشَتَغلوا  َیْحَتِرُق - َیْشَتِغُل  اِْحَتَرَق - َیشَتِغلوَن اِحَتَرَق - َیْشَتِغُل

.  َأيُّ َجْمٍع لَْیَس َصحیحًا؟ 15

←←←← َسَمکۀ  َأْسماك  ظاِهَرِة  َظواِهر  بهیَمۀ  بَهاِئم  ِفْلم  َأفالم 

حیَحُۀ؟  .  ما هی التَّرَجَمُۀ الصَّ 16
، َفُانَْتِظروا ِإنی َمَعُکم ِمَن الُمنَتِظریَن. ِإنّما الَْغْیُب ِهللاِّ َفُقْل

پس بگویید که تنها خداوند غیب را می داند، پس شما منتظر باشید و من با شما در انتظار خواهم بود. 

بگو که خداوند داناي غیب است؛ پس شما منتظر ماندید و من با شما از منتظران هستم. 

پس بگو که داناي غیب خداست و بس، اینک شما منتظر باشید، من هم با شما از منتظران هستم. 

بگو تنها خدا غیب را می داند؛ پس منتظر ماندند و من با شما منتظران هستم. 

.  فی َأيِّ ِعباَرٍة ُیوَجُد َعَدٌد َأکثُر ِمْن کلماِت الَجمع؟ 17

 فی َحقیبتی ُکُتبی و َدَفتُر ذکریاتی.  اَْلَفَرُس قاِدٌر َعَلی الّنوم واِقفًا َعَلی َأقداِمِه. 

لواِن.  عوِب َغیر ُمتشابََهۀ اْألَ ات.  اَْلِبالُد اْلَعَربیُّۀ َمجموَعٌۀ ِمَن الشُّ  َتْغِسُل ُأّمی اْلَخضراواِت َثالَث َمرٍّ

حیحۀ ِمن َحیث الَمعنی: .  َعیِّن العبارَة الصَّ 18

َفِر ِعندما نُساِفُر إلَی بِالٍد ُأخري.   عاَدًة نُشاِهُد أفالمًا حقیقیًا فی السینما.  نَحتاُج إلی جواز السَّ

مِک شهریًا فی ُجمهوریًۀ الِهندوراس.   إنَّ المحیِط األِطلسی أکَبُر محیٍط فی العالم.  َیحُدُث َمَطُر السَّ

حیِح لآلیِۀ الُْقرآنیِۀ: «َفاْذُکرونی َأْذُکْرکم َو اْشُکروا لی.» .  ما ُهَو الَْمفهوُم غیر الصَّ 19

ال َیْذُکُر اُهللا اِّال َمْن َیْذُکُرُه.  َیْذُکُر اُهللا َجمیَع ِعباِدِه َحتِّی إذا ما َذَکُروه.  َمْن ذَکَر َربَُّه فإنَّ اهللاَّ َیْذُکُره.  ِإذا َتْذُکروننی َفأنا َأیضًا َأذُکُرُکم.

عّین الصحیح فیما یمأل الفراغ:    . 20
«علی کّل الّناس ..................  بما عندهم إلی الفقراء إنفاقًا»

أْنَفقوا   ُتْنِفقوَن أْنِفقوا   أن ُیْنِفقوا  

عّین الخطأ فی تعیین المصادر:  . 21

و جاِدلهم بالّتی هی أحسن: (ُمجاِدلَۀ)   إّن الحسنات ُیذهَبن الّسیئات: (إذهاب)  

هل ُتصّدق أّن األسماك تتساقط من السماء (تصدیق)   اِجَتمعنا فی قاعۀ الشرکۀ لتکریم موّظف الئق (اِجتماع)  

عّین الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:  . 22

یِجُب أن یکوَن کالُمنا لیِّنًا علی َقدِر ُعقول الُمسَتِمعیَن!   تکلِّموا ُتعَرفوا َفإّن الَمرَء مخبوٌء َتحَت لِسانه!  

َهِم!   ُض نَفَسُه لِلتُّ َل فی موضوٍع ُیعرِّ َعَلیه اَن الَیَتَدخَّ الکتاُب َصدیٌق ُینِقذَك ِمن ُمصیبۀ الَجهِل!  
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عّین الضمیر الّذي الیناسب للفعل:  . 23

أنِت التتکّلمی   اَنا أتکلُّم   َم هی ما تکلَّ اَنتم َتکّلموا  

حیِح فی المتضادِّ أو الُمترادف: .  إنتِخب غیَر الصَّ 24

≠َأْصَبَح = صاَر أکثر = َأَهّم نزول  ُصعود  ناس = َشعب 

عین الصحیح فی ضبط حرکات الحروف:  . 25

ُم!   َنَم ال یتکلُّ بََدأ الّناس َیتهاِمسوَن إنَّ الصَّ أ َیحَسُب اإلنساُن أن ُیتَرك ُسدًي!  

راَط الُمسَتقیَم! حاَوَل إبراهیم أن ُینِقَذ ُقوَمه ِمن ِعباَدِة األصنام!   أرَسَل إلیهم األنبیاَء لُِیبَّیَنوا الصِّ
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ترجمۀ صحیح: این پدیده اي است که باران ماهی نامیده می شود.  گزینه 1  . 1
زیرا «هذه» مبتدا است و اسم بدون «َاْل» بعد از آن خبر است. 

زیرا «َیْسَتنِْبُط» در باب «استفعال» است و فعل در گزینه هاي دیگر در باب «افتعال» است. گزینه 3  . 2

)، « فریقًا » گروه ترجمه شده   است و مصدر « التعرف » معرفی کردن معنی شده است، « َتتساَقُط » به شکل افتاده بر زمین ترجمه شده و « َأْرَسَل » به صورت مضارع ترجمه شده در گزینۀ ( گزینه 1  . 3

( ) « العلماء » دانشمندانی ترجمه شده و فعل «تتساقط»  که بعد از یک فعل ماضی آمده است و باید ماضی استمراري ترجمه شود، به صورت ماضی بعید ترجمه شده   است. در گزینۀ ( است. در گزینۀ (
« َعَلی اَألرض » ترجمه نشده است. 

یادمون باشه: فعل مضارعی که پس از فعل ماضی بیاید، به صورت ماضی استمراري و فعل ماضی اي که پس از یک فعل ماضی دیگر بیاید، به صورت ماضی بعید ترجمه می شود.

» فعل براي «کهرباء» مذّکر آمده است؛ در صورتی که «کهرباء» مؤنث است.  » فعل «ِاْسَتْغِفْرَن» مناسب «أوالد» نیست و در گزینۀ « » ضمیر «ها» مناسب «الوالد» نیست. در گزینۀ « در گزینۀ « گزینه 4  . 4

رخ می دهد = مضارع است، بنابراین «َاْحَدَثْت» در گزینۀ  و «َحَدثْت» در گزینۀ  که ماضی اند نادرست می باشند، «سعی می کنیم» مضارع است که به  غلط،  در گزینۀ  «حاَولْنا» گزینه 1  . 5
به صورت ماضی، تعریب شده است. 

مرحبًا بکم، به معنی َأهًال بکم و نوعی سالم کردن است.  گزینه 3  . 6

): ماشاءاهللا به شما  ): آفرین بر شما             گزینۀ ( ): از شما متشکرم                     گزینۀ ( ترجمۀ گزینه هاي دیگر: گزینۀ (

): آنها سخن دوستشان را باور نمی کنند، ضمیر و اسم اشارة جمله با فعل تطابق دارند.  گزینۀ ( گزینه 1  . 7

): دو خواهرم در یک آزمایشگاه (َتشتغالِن) کار می کنند، فعل پس از اسم باید از نظر جنس و عدد با آن تطابق داشته باشد.  گزینۀ (

): (ِانَْقَطَعت) برق دیشب قطع شد، کهرباء مؤنث است و باید فعل براي آن مؤنث بیاید.  گزینۀ (

): (َتعلَّمی) دوستم آنچه را نمی دانی یاد بگیر، فعل أمر براي صدیقی باید مؤنث بیاید.  گزینۀ (

) به آن  عکس ها نگاه کن تا باور کنی.  تصحیح ترجمه هاي دیگر: گزینۀ ( گزینه 4  . 8

):  «باران ماهی» هر سال در جمهوري هندوراس رخ می دهد.  گزینۀ (

):  گردباد، ماهی ها را به شّدت به سوي آسمان می کشد. گزینۀ (

زیرا در این فعل حرف «س» جزء ریشه است.  گزینه 3  . 9

بررسی سایر گزینه ها : 
گزینه 1) ریشه: نشر، باب: افتعال 
گزینه 2) ریشه: ستر، باب: افتعال 

گزینه 4) ریشه:نخب ، باب: افتعال 

): دو برادرم دیشب از سفر بازگشتند.  گزینۀ ( گزینه 4  . 10

ُجل » مفرد کلمۀ الّرجال که جمع مکّسر می باشد، است و « الّنساء » جال » و « النِّساء » جمع می باشند. « الرَّ ): مردان سمت راست و بانوان سمت چپ نشستند، دو کلمۀ « الرِّ ترجمۀ گزینه هاي دیگر: گزینۀ (
مفرد ندارد.  

): پدر و مادرم با پلیس ادارة گذرنامه صحبت کردند، «الجوازات»  جمع سالم مؤنث کلمۀ  «الجواز»  است.  گزینۀ (

): ایرانیان نوروز روز اول سال خورشیدي را جشن می گیرند، دو کلمۀ « ایرانّیون » و « أّیام » جمع می باشند. ایرانی مفرد « ایرانیون » که جمع سالم مذّکر است، و َیوم مفرد « أیِّام » است که جمع گزینۀ (
مکّسر می باشد.

)  «الّظاهره»  به صورت جمع ترجمه شده  است، فعل «َحیّرت» موجب تعجب بود، ترجمه شده است، ولی ) «َحیّرت و َوَجدوا»  به صورت مضارع ترجمه شده اند و در گزینۀ ( در گزینۀ ( گزینه 4  . 11

) فعل  «َحّیرت»  متعجب بودند، ترجمه شده است، فعل نتوانستند اضافی است و فعل  «ماَوجدوا»  به صورت مضارع التزامی ترجمه شده است.  در ترجمه اضافی است و در گزینۀ (

ترجمه عبارت: «پس مردم ابر سیاهی و باران شدیدي را می بینند و سپس زمین پوشیده از ماهی ها می شود».  گزینه 2  . 12
« َغیمۀ » مؤنث است و صفت سیاهی باید به صورت مؤنث « سوداء » آورده شود، « أرض » نیز کلمه اي مؤنث است و « ُتصبح » فعل مناسب آن است. 

» یک فعل نهی (ال » سه فعل أمر (اُْعُف، ِاْغِفْر و اْرَحم) دارد، گزینۀ « » دو فعل ماضی (ماتوا - ِانَتِبهوا) هست و گزینۀ « » تنها فعل أمر (ُقل - ِانَتِظروا) وجود دارد، در گزینۀ « در گزینۀ « گزینه 4  . 13
َتْحِمْل) و یک فعل ماضی دارد (َحَمْلَت). 

نکته : سوال عبارتی را می خواهد که در آن دو نوع فعل وجود دارد .

» فعل « َیشتغل » مناسب «ُعّمال» نیست.  در گزینۀ « گزینه 1  . 14

» فعل قبل از ماضی استمراري مضارع آمده و « یشتغل » باز هم مناسب « ُعّمال » نیست.  در گزینۀ «

»: فعل در ابتداي جمله و قبل از فاعل ظاهر جمع آمده است.  در گزینۀ «
یادمون باشه: بعد از فعل کان، فعل مضارع آمده که معادل ماضی استمراري در فارسی معنی می دهد.

َسَمکۀ  َسمکات                   َسَمک  َأسماك                      ماهی  ماهی ها   گزینه 1  . 15

): فیلم  فیلم ها  ): چارپا  چارپایان         گزینۀ ( ):  پدیده  پدیده ها                         گزینۀ ( گزینۀ (
نکته : هر جمع مکسري مفرد خاصی دارد که گاهی مونث و گاهی مذکر است . 

) « ِانَتِظروا » به صورت ) « ِانتِظروا » که فعل أمر است، به صورت ماضی (دّوم شخص جمع) ترجمه شده است. و در گزینۀ ( ) « ُقْل » بگویید، ترجمه شده است. در گزینۀ ( در گزینۀ ( گزینه 3  . 16
فعل ماضی (سوم شخص جمع) ترجمه شده  است.
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ترجمۀ عبارت: «کشور هاي عربی مجموعه اي از ملّت هایی هستند که رنگ پوست متفاوتی دارند»  گزینه 4  . 17

کلمه هاي جمع: َالْبالد  َالَبَلد   / َالّشعوب  َالّشعب     / َالْألوان  َاللّون  
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:  

»: در کیفم کتاب ها و دفتر خاطراتم است. کلمه هاي جمع: ُکُتب  الکتاب /   ذکریات  ِذکري  گزینۀ «

»:  اسب توانایی ایستاده بر پاها خوابیدن را دارد. کلمۀ جمع: َأقدام  َقَدم  گزینۀ «

»:  مادرم سبزي ها را سه بار می شوید، کلمات جمع: الخضراوات  َالْخضر /  مّرات  َمرَّة  گزینۀ «

»: «هنگامی که به کشور دیگري سفر می کنیم، به گذرنامه نیاز داریم.»  ترجمه  گزینۀ « گزینه 2  . 18
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: معموًال فیلم هاي واقعی در سینما می بینیم. (معموًال فیلم ها غیر واقعی هستند.)  گزینۀ «

»: بی شک اقیانوس اطلس بزرگ ترین اقیانوس در دنیاست. (اقیانوس آرام بزرگ ترین اقیانوس است)  گزینۀ «

»: باراِن ماهی، در جمهوري هندوراس پدید می آید. (هر سال در جمهوري هندوراس اتفاق می افتد) گزینۀ «

ترجمه آیۀ قرآنی: «پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا سپاسگزار باشید.»  گزینه 2  . 19

): خداوند همۀ بندگانش را یاد می کند؛ حتی اگر او را به یاد نیاورند.  ترجمۀ عبارت گزینۀ (

): خداوند تنها کسی که او را به  یاد آورد، به  یاد می آورد.  ترجمۀ گزینه هاي دیگر: گزینۀ (

): هر کس پروردگارش را به یاد آورد، پس قطعًا خدا او را به یاد می آورد.  گزینۀ (

): اگر مرا به  یاد آورید، من هم شما را به یاد می آورم. گزینۀ (

ترجمۀ جمله (بر همۀ مردم واجب است که از آنچه نزدشان است براي فقرا قطعًا انفاق کنند)  گزینه 1  . 20

» مناسب است.  با توجه به ترجمۀ جمله فقط فعل گزینۀ «

» (فعل مضارع مخاطب: انفاق می کنید)  »: (فعل امر: انفاق کنید) / گزینۀ « گزینۀ «

»: (فعل ماضی: انفاق کردند)  گزینۀ «

مصدر فعل (جادل) در باب ُمفاَعَلۀ می باشد و به صورت (ُمجاَدَلۀ) صحیح است.  گزینه 2  . 21

ـ ) می باشد.) ـَ (َتکلَّموا) صحیح است (فعل باب َتَفعُّل می باشد و عین الفعل آن (ـ گزینه 1  . 22

َل) صیغه ماضی منفی در باب (تفعُّل) است.  فعل «ما تکلََّم» بر وزن (َتَفعَّ گزینه 2  . 23
پس ضمیر مناسب آن (هو) می باشد. 

»: (تکّلموا: امر جمع مذکر مخاطب) است. گزینۀ «

»: (أتکلُّم: مضارع متکلّم وحده) است.  گزینۀ «

»: (التتکّلمی: نهی مفرد مؤنث مخاطب) است.  گزینۀ «

َأکثر: بیشتر ، َأَهّم: مهم تر، دو کلمۀ مترادف نیستند..  گزینه 2  . 24
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: َأْصَبَح = صاَر = شد، گردید  گزینۀ «

»: نُزول = پایین آمدن  ُصعود = باال رفتن   گزینۀ «

»: ناس = شعب = مردم گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 25

»: (َیتهاَمسون) صحیح است (فعل مضارع باب َتفاُعل)  گزینۀ «

»: (ِلُیَبیِّنوا) صحیح است (فعل مضارع باب تفعیل)  گزینۀ «

»: (َقوَمه) صحیح است.  گزینۀ «
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