


.  عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ :  1
 «من عرف الدنیا معرفًۀ حقیقیۀ، ال تخدع قلبه ظواهرها الخّالبۀ!»:

آنکه حقیقت دنیا را شناخته باشد، ظاهر فریبندة آن، فریبش نمی دهد! اگر کسی واقعًا دنیا را بشناسد، ظاهر دلربایش او را فریب نمی دهد!

هر کس که دنیا را به طور واقعی بشناسد، ظواهر دلرباي آن قلبش را نمی فریبد! آن کسی که دنیا را عمیقًا شناخت، به ظواهر خوش آن، دل خوش نمی کند!

.  عّین ما لیس فیه تأکید للفعل: 2

 «تال القاريء القرآن تالوًة حسنۀ.» «َتدور عقرب الدقائق دورة دائمًا.»

نا.» «اِبتعد عن المعاصی اِبتعاداً خائفًا من العقاب.» تحّسنت حال اُّمی صباح الیوم تحس» 

کِل الّصحیح؟ فی َأَيِ ِعباَرة لَم ُیترَجم المفعول المطلق بِالشَّ  . 3

أطعمنا الفقراَء فی األّیام الماضیۀ ِإطعامًا کاِمًال. در روزهاي گذشته به فقرا به طور کامل غذا دادیم.

َغَفَر اُهللا العباَد مغِفَرًة. خداوند بندگان را بی شک آمرزید.

الُب اجابۀ َصحیحۀ ولکن لم َینَتِبه أَحٌد. دانش آموز پاسخی درست داد ولی کسی توجهی نکرد. َأجاَب الطِّ

 حاِسب نفَسَک قبَل َأن تحاَسَب محاسبًۀ شدیدًة.  خودت را محاسبه کن پیش از آنکه به شدت مورد محاسبه واقع شوي.

رفِی:  حیَح َعِن التَّحلیِل الصَّ ِن الصَّ .  َعیِّ 4
َك َرْأَسها.» «َتْسَتطیُع الِْحرباُء َأن ُتدیَر َعْیَنْیها ِفی اتٍّجاهات ُمخَتِلَفٍۀ دوَن َأن ُتحرِّ

، معلوم  اّتجاهات: اسم، جمع مؤنّث سالم، مفردها اّتجاه، َمْصَدٌر لِباب اِالفتعال   تستطیع: فعل مضارع، مفرد مؤنٌث غاِئٌب، ثالثی مزید، باب اِفتعال، متعدٍّ

، معلوٌم َك: ِفعل ماٍض، مفرد مذکِّرغائب، ثالثی مزید، باب َتفّعل، ُمتعِددِّ  ُمختِلَفۀ: اسم، مفرٌد مؤنٌث، علی وزِن ُمْفَتَعَلۀ  ُتحرِّ

پنج دانشجو وارد کالس شدند، درحالی که استاد درس چهارم را توضیح می داد.  . 5

ابع.  رَس الرِّ ّف و األستاُذ َیْشَرُح الدَّ ب ِفی الصَّ َدَخلوا َخْمَسُۀ ُطالٍّ فَّ و اُألستاُذ کاَن َیْشَرُح أربََعَۀ ُدروٍس.  ُطالٍب َدَخلوا الصَّ َخْمَسُۀ

ابَع.  رَس الرِّ فَّ و األستاذ َیْشَرُح الدَّ ب الصَّ فِّ بینما کان االستاُذ َیشَرُح الّدرس األربَع.  َدخل َخْمَسُۀ ُطالٍّ ب اْلَخمَسۀ َدَخلوا إلی الصَّ  اَلّطالُّ

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ:  6
مس أقوي مصدٍر َیکفینا نوُرها و حرارُتها، دون أن تقُرَب إلینا أو تبتعد َعَنا!»: «وجدُت الشَّ

دیدم خورشید قوي ترین منبع است که نور و حرارتش، بدون اینکه به ما نزدیک و یا از ما دور شود، برایمان کافی است! 

خورشید را پر انرژي ترین منبع یافتم که نورش و حرارتش برایمان کافی است، بدون نزدیکی به ما و دوري از ما! 

خورشید را نیرومندترین منبعی یافتم که نور و حرارت آن، بی آنکه به ما نزدیک شود و یا از ما دور شود، براي ما کافی می باشد!

این خورشید قدرتمندترین منبعی است که نور و حرارتش براي همۀ ما کافی می باشد، بدون آنکه بتواند نزدیک به ما یا دور از ما شود!

ُم َمَع الّناس َحول مشاِکلهم، نُِصَب لَُه المنبُر َفَطلبوا ِمنُه الُجلوَس َعَلیه.» حیَح فی ترَجمۀ «بَینما کان َأَحُد ِکبار الّشام َیتکلَّ .  َعیِّن الصَّ 7

زمانی که یکی از اهالی شام با مردم در مورد مشکالتشان صحبت می کرد، منبر برایش برپا شد و از او خواسته شد روي آن بنشیند. 

در حالیکه یکی از بزرگان شام با مردم در مورد مشکالت صحبت می کرد، منبر را برایش برپا کردند و از او خواستند بر آن بنشیند. 

هنگامی که یکی از بزرگان شام با مردم در مورد مشکالتشان صحبت می کرد، براي او منبري نصب شد و از او خواستند بر آن بنشیند.

در حالی که یکی از بزرگان شام در حال صحبت با مردم در مورد مشکالتشان بود، منبر برایش برپا شد، سپس از او خواستند روي آن بنشیند.

ِن الخطأ فی الّترجمۀ. .  َعیِّ 8

َمْن نََصَب نَفَسه لِلّناس إمامًا َفلیبدأ بَِتعلیم نَْفِسه َقبَل َتعلیم َغیرِه: هرکس خود را براي مردم پیشوا قرار دهد، باید پیش از آموزش دیگري آموزش خودش را آغاز کند. 

 لَوال َقوانیُن الُمروِر لََحَدَثْت َتصادماٌت کثیرٌة فی الشوارِع: اگر قوانین راهنمایی و رانندگی نبود، قطعًا تصادف هاي زیادي در خیابان ها اتفاق می افتاد.

بونَُۀ َتِلُد َأطفالها: پستانداران بچه هایشان را به دنیا می آورند.  اَْلَحیواناُت اللَّ

آْلَفَرزدُق کاَن شاِعراً حاِذقًا ُینِشد َأشعاراً کثیرًة َفُهَو ِمْن شعراِء العصر األموي: فرزدق شاعري بود که ماهرانه شعر می سرود و از شعراي دورة اموي بود. 

نمونه سوال عربى دوازدهم درس چهارم سخت
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.  َعیِّن العبارة التی توجد فیها کلَمتاِن ُمترادفتاِن. 9

هبّیۀ.   َحَصَل َأخی َعَلی الَمرتبۀ األولی فی مسابقات الّشطرنج و قد ناَل الجائزة الذَّ  الحکَمُۀ َتْعُمُر فی َقلِب اْلُمتواِضِع و ال َتْعُمُر فی َقلِب الُمتکبِِّر الجبِّار.  

ُولَِد اْلَفرزَدُق فی ِمنَطَقۀ بِالکویت و عاَش بالَبصرِة.   َسعی َرعی َو َمْن لَِزَم الَمناَم رأي اْألحالَم.   َمْن

.  «تقاعد الّرجل بَعَد ثالثین َسَنۀ ِمَن العمل فی َمصنع کبیر.» 10
حیح عن َحرکِۀ الَْکلماِت. َعیِّن الصَّ

جَل - َمصنٍع - کبیٍر تقاعَد - العمِل - کبیٌر َمْصَنٍع الرُّ - جل - َکبیٍر   َثالثیَن - العمَل  تقاَعَد - الرُّ

.  فی أّي عباَرٍة ال یوَجُد َأّي متضاٍد؟ 11

مُک المدفوُن ُحفرًة َصغیرًة فی انتظار نُزوِل اْلَمَطِر َحّتی َیْخُرَج ِمَن اْلِغالِف.   َیْدُخُل السَّ َو لَْیس َقولُک: َمْن هذا؟ بِضاِئرِه اَلُعْرُب َتعِرُف َمْن َأْنَکْرَت َو اْلَعَجُم

اهُر اْلَعَلُم.   ِهُم هذا التَّقیُّ النَّقُی الطِّ ها.   هَذا اْبُن َخْیِر ِعباِد اِهللا ُکلِّ طوبۀ َتُضرُّ نَّ الرَّ َعَلینا َأن نحتفَظ بِالموادِّ الِغذائیِۀ فی ظروف الجفاف، ِألَ

ِن الّالم َیْخَتِلُف َعِن الْباقی. .  َعیِّ 12

َعَلْینا َأْن نُشاِرَك ِفی بِناِء ُمجَتَمٍع َحدیٍث لَِتَتطَوَر اْلِبالُد.  ِس.  ائَرَة و ُیسافِروا إلَی َمشهد المقدَّ َذَهبوا لِْلَمطار لَِیْرکبوا الطِّ

لَِیْأُخْذ ُکلُّ واِحٍد ِمنُکْم َحقیَبَتِه َو ْلَیْذَهْب إلَی ساَحِۀ اْلَمْدَرَسِۀ.  َن َخالیا َجدیدًة.  َیْحتاُج اْلِجسُم إلَی اْلِغذاِء لُِیَکوِّ

حیح َعِن الَمحلَّ اإلعرابی. .  َعیِّن الصَّ 13

 إذا َأراَد اُهللا َهالَك النَّملِۀ، أنَبَت لَها جناَحین.  

َجناحین: فاعل

 هذا ابنی یکاُد یکوُن شاِعراً عظیمًا.  

شاعراً: اسم لِلفعل النَّاقِص     

مُه الُقرآن.    یا صاِحَب الَولَِد َعلِّ

الولد: مضاف إلیه

 َو لَّما َوَصَل إلَی الَحَجر لَم َیقِدِر َأن َیسَتلَمُه لَِکثَرِة االزدحام. 

االزدحام: مجرور بحرف الجر

.  َعّین الَخطأ فی الّترجمۀ. 14

َعَدُد الحشراِت أکثر ِمن َعدِد جمیع الَحیوانات َعلی الکرِة األرضّیۀ: تعداد حشرات از تعداد همۀ حیوانات روي کرة زمین بیشتر است. 

عراء َأن َیمدحوا باألمراء و الُخلفاِء: از عادت شاعران بود که فرمانروایان و خلفا را ستایش کنند.  کانَت ِمْن عاَدِة الشُّ

 ال َعَمَل َأفَضُل ِمن ِإطاعۀ اِهللا و الوالَِدْیِن: هیچ کاري برتر از اطاعت خداوند و اطاعت پدر و مادر نیست. 

ُجَل أم ال: هشام پرسید که آن مرد را می شناسد یا خیر؟  ُسِئَل هشاٌم إذا کان َیْعِرف ذلَِک الرَّ

.  عّین ما فیه الّتضاد: 15

 القیام و القعود من أعمال الصالة!  الّشمس و القمر کوکبان فی الّسماء! 

 ینزل الّثلج و المطر من السماء فی فصل الشتاء!  ممنوع علی المسلم األکُل و الّشرب فی شهر رمضان! 

حیحَۀ. َعیِّن الِعباَرَة غیر الصَّ  . 16

أعَظُم الِعباَدِة أجراً أخفاها / الِبرُّ َأن تعمَل فی الّسرِّ َعَمَل الَعالنیِۀ.   َمن َسعی َرعی و َمن لَِزَم المناَم رأي األحالَم / َمن َجدَّ َوَجد.  

داِئِد ُیعَرُف اإلخوان / اَلَمرُء َعلی دیِن خلیله َو َقرینه.   ِعنَد الشَّ َمن َقَصَد الَخَیر َکَمن َفَعَلُه / إنّما األعماُل بِالّنیات.  

.  عیِّن ما لیس فیه المفعول المطلق 17

 ُتْطِعُمُه اُمُّ هذا الطفل طعامًا ِألنّه جائٌع.   دافع الجنود عن بالدهم ُمدافعًۀ.   َفرْحُت ِمن نَجاحی فی الُمسابقِۀ َفرحًا.   اِْسَتْسَلَم العدوُّ فیالحرب اِْسِتْسالمًا.  

فی أّي عبارة توَجُد نون الِوقایۀ؟  . 18

َعَلیُکم َأن ُتساِعدونا فی َجمع الَمحصول لَِکی نبیَعه فی األسواِق.   : یا بنتی أال ُتساِعدیَن ُأختِک فی أموِر البیِت؟   قالَت األمُّ

جِل الّذي َأزَعَجبنا بَِأعمالِه. َذَهبنا إلَی القاضی َو شکونا َعن  ذلَک الرُّ َأخَبَرنی أَحٌد بِأنّنی ُفزت فی مسابقٍۀ تلفزیونیۀ و َقد َحَصلُت َعَلی ِمئتِی ألف تومان.  

حیح َعن ترتیِب الکلمات:  َعیِّن الصَّ  . 19
- َقد؟» - بَِأنَّ َمت- ِخالل- الماضیۀ- األسابیع- العربیۀ- َهل- َتُظنُّ «لُغته- َتَقدَّ

َمت، َهل بَِأنَّ َتُظَنُ ذلَک خالل األسابیع الماضیۀ؟   لغته العربیۀ قد َتَقدَّ َمت خالل األسابیع الماضیۀ؟   َهل َتُظَنُ بَِأنَّ لُغته العربیۀ َقد َتَقدَّ

َمت لُغته الَعَربیۀ؟   ِخالل األسابیع الماضیۀ َتُظَنُ بَأنَّ َهل قد َتَقدَّ ؟   َمت لُغُته العربیۀ ِخالل األسابیع الماضیۀ، بَِأَن َتُظَنُ َهل َتَقدَّ
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َصحَّ َو اَألَدقَّ فی الَْجواِب لِلتَّرَجَمِۀ ِمْن أو إلَی الَْعربّیۀ:  ِن اْألَ َعیِّ

عوِب الَْکثیَرِة َتْخَتِلُف ِفی لُغاِتها َو َألْوانِها.» نٌَۀ ِمَن الشُّ ِۀ ِفی ُصَوٍر َکثیَرٍة َو ِهَی ُمتَکوِّ ِۀ اْإلْسالِمیَّ مَّ .  «َیَتَجّلی اتِّحاُد اْألُ 20

اتحاد امت اسالمی در شکل هاي مختلف جلوه گر می شود و آن از مّلت هاي زیادي تشکیل  شده  است که در زبانشان و رنگ هایشان متفاوتند.

متحد  شدن امت هاي اسالمی در حالت هاي مختلف جلوه گر می شود و آن ها از مردمان زیادي تشکیل  شده اند که زبانشان و رنگ هایشان باهم فرق دارند.

اتحاد امت اسالمی در حالت هاي مختلف جلوه گر می شود و ملت هاي بسیاري از زبان ها و رنگ هاي مختلف تشکیل شده اند.

اتحاد امت اسالمی در شکل هاي مختلف جلوه گر شده است و امت اسالمی از ملت هاي بسیاري با زبان ها و رنگ هاي مختلف تشکیل شده  است.

 . 21

ا لَها./ دلفین ها کوسه را دشمنی براي خود به حساب می آورند. الفیُن َسَمَک اْلِقرِش َعدو َتْحسُب الدَّ

َعلی ُکلِّ النِّاس َأن َیتعاَیشوا َمَع بَْعِضهم َتعاُیشًا ِسْلمیا./ همۀ مردم باید با دیگران همزیستی کنند.

 َربِّ إنّی أعوُذبَِک َأن أْسَألََک ما لَْیَس لی بِِه ِعلٌم./ پروردگارا،ما به تو پناه می بریم که چیزي را که نمی دانیم از تو تقاضا کنیم. 

نابیب./   ایران بزرگ ترین کشور صادرکنندة نفت و موّفق ترین آن ها در کشیدن خط لولۀ نفت است.  َرِة لِلنِّْفط و َأْنَجِحها فی َمدِّ خطوِط اْألَ َوِل اْلُمَصدِّ  إیران ِمْن َأکَبِر الدُّ

 . 22

 ما َأکَبَر هذا اْلَبیَت الّذي َتسکنوَن فیه. / خانه اي که در آن زندگی می کنید خیلی بزرگ است. 

یوَف بُِکلِّ إکراٍم./ پدربزرگم مهمانان زیادي دارد که با احترام از آنان استقبال می کند.   لِی َجدٌّ ِمضیاٌف َیْسَتْقِبُل الضُّ

 ما کاَن الطالُب َیْعِرُف َکْیَف َیْجَمُع اْلَعَددْیِن َخْمَسًۀ و عشرین َو ِمَئَتْیِن./ دانش آموز نمی داند چطور دو عدد پانزده و دویست را جمع کند. 

ِۀ ِمْن َعالماِت اْلُمؤِمِن./ پرهیزگاري در خلوت و صدقه   دادن در حالِت کم   داشتن، از عالمت هاي مؤمن است.  َدَقُۀ ِفی اْلِقلَّ  اَْلَوَرُع ِفی اْلَخْلَوِة َو الصَّ

«دانشمندان علم تغذیه عقیده دارند که استفادة بیش از حد از روغن باعث بیماري هاي قلبی می شود.»  . 23

یت أکثر ِمَن الالزم تسبُِّب اَألمراَض القلبیۀ.   ُعلماُء التغذیۀ َیعتقدون بأنَّ االستفادة من الّزیت یؤدي إلَی األمراِض القلبیۀ.    َیعتقُد علماُء التغذیِۀ بأنَّ االستفادة ِمَن الزَّ

مراِض القلبیۀ.    اِعَتَقد علماُء التَّغذیِۀ بَِأنَّ اإلستفادة الزاِئدة من الّزیت ُتؤّدي إلَی األمراِض القلبیۀ.   ُعلماُء التغذیۀ یعتقدون بَِأنَّ الزیادة فی استعمال الزیت قد ُتؤدي إلی اْألَ

 خلق اهللا سبحانه وتعالى العالَم بکل ما فیه من أحیاء وجمادات، فخلق الکواکب والمجرات واإلنسان والحیوان والنباتات وغیرها من األشیاء التی لم یصل إلیها علم البشر، منها
تجلى عظمه صنع اهللا فی خلقه للمجرات والکواکب والنجوم. على سبیل المثال فی األفالك مجرات کثیره، ومن بینها مجره درب التبانه (کهکشان راه شیري) التی تضم کوکب
األرض الذي نعیش فیه، وکل کوکٍب من کواکب هذه المجره یسیر وفق نظاٍم دقیق وزمٍن معین، وال یخرج عن مداره أبدًا، فدوران األرض حول نفسها ینتج عنه تعاقب اللیل
والنهار، أما دوران األرض حول الشمس فینتج عنه تعاقب الفصول األربعه، فاألرض تدور هکذا من مالیین السنین وال تتخلف عن دورتها أبدًا، فکٌل من األرض والشمس والقمر

یجري إلى أجٍل یعرفه اهللا سبحانه وتعالى.

.  عین الصحیح علی حسب النص: 24

 تعاقب اللیل و النهار ینتج دوران األرض حول نفسها  دوران األرض حول الشمس مؤثر فی تکوین السنۀ الشمسیۀ 

 فدوران األرض حول نفسها ینتج عنه تعاقب الفصول األربعۀ  دوران األرض حول الشمس فینتج عنه تعاقب اللیل والنهار 

.  عین الخطأ: 25

 خلق اهللا الکواکب والمجرات واإلنسان والحیوان والنباتات وغیََّرها حّتی ما لم یصل إلیه علم البشر 

 کوکب األرض الذي نعیش فیه کوکب من کواکب مجرة درب التبانۀ 

 ما تخّلف القمر عن دورته من بدایۀ خلقه فی مجرة درب التبانۀ 

 أجل جریان الکواکب معروف عند اهللا ولکننا ال نعرفها 

.  َکْم َمفعوًال ِفی هِذه الِعباَرة:  26
َمِک ِفی إْفریقیا َیْدِفُن نَْفَسُه َتحَت الّطین ثم َیناُم نَومًا عمیقًا َأْکَثر ِمْن َسَنٍۀ.» «یوَجُد نَوٌع ِمَن السَّ

َأْربَعِۀ  واحد   اِثنان   ثالَثۀ  

ِن الِعباَرَة الّتی فیها اکثر َعدٍد ِمَن المشتقاِت. َعیِّ  . 27

أفَضُل َعَمٍل فی هِذه الّدنیا ُهَو ُمساعدُة الوالَِدیِن.   ٌم مؤِمُن ال ُیصّلی اّال فی الَمسجد َفُهَو ُمتواِضٌع َو خاِشٌع.   لی ُمعلِّ

َطَلَب َأبی َفتَّاحَۀ الُعلبۀ فَأعطیُت لَِیفَتَح الُعلبَۀ.   ِإنَُّه شاِعٌر َمشهوٌر َفما أعظم أشعاَره.  
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.  َعّین الْفعَل الّذي َیخَتِلُف َعن بقیِۀ األفعال. 28

بوا، شاِهدي   اِستعاَن، اِسَتَمَع، اِسَتَلم، اسَتطاَع ْف، ُأطردوا، َتَقرَّ  ُیصاد، ُیَعلِّم، ُیخاِطب، ُیْمِسک   ُیجالِْسَن، َتْجَتِمعوَن، ُیشِرُك، ُآِحسُّ  َجفِّ

.  عّین الخطأ للفراغات ِإلیجاِد «المفعول المطلق» : 29

ُیْعَرُف األصدقاُء عند الشدائد ........ (َمعرفًۀ)    حاَوْلُت فی دروسی السنَۀ الماضیۀ ..... . (ُمحاَولًۀ)  

ُم التلمیَذ الُمشاِغَب ............. (َتأدیبًا)   ب الُمَعلِّ مًا)   أدَّ َمنی أبی فی حیاتی دروسًا کثیرًة ........... (َتَعلُّ  َعلَّ

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ  30
«علّی بمداراة الّناس کما َیجب علّی إقامُۀ الفرائض!»:

بر من است مدارا کردن با مردم، همان طور که انجام فرائض بر من واجب است!  باید که با مردم مدارا کرد، همان گونه که اداي فرائص بر من الزم است!  

مدارا  کردن با مردم بر من الزم است، همان طور که اداي فرائض بر من واجب بوده است!  پایبند مدارا با مردم هستم، همان گونه که انجام  دادن فرائض بر من الزم است! 

ِن الِْعباَرَة الّتی لِلفاِعِل ِصَفٌۀ و لِْلَمجرور بِحرِف الَجّر مضاٌف إلیه. .  َعیِّ 31

ُیْمِکُن لِْلَبَشِر َأن َیْسَتعیَن بِالبکتیریا الُمضیئِۀ ِإلناَرِة اْلُمُدِن.  َهْل ُل اْألَسماُك الُمضیَئُۀ َظالَم اْلَبْحِر إلَی نَهاٍر ُمضیٍء.  ُتَحوِّ

جعاُن إلَی َأْعماِق اْلُمحیِط لَیًال لِْلُحصوِل َعلی ُدرِّ َثمیٍن.  جاُل الشُّ َذَهَب الرِّ ًۀ َتْسَتطیُع ِمْن ِخاللِها َأْن َتتفاَهَم َمَع بَعِضها.  َتْمَتِلُک الَحَیواناُت لَُغًۀ عامَّ

رفی:   ِن الَخَطأ َعِن التَّحلیِل الصَّ .  َعیِّ 32
«ُیقاُل إنَُّه َقَرَأ آالَف الُکُتِب َو ُهَو ِمْن َأَهمِّ الُْکتِّاب فی ِمصَر.»

 آالف: اسم، َجمُع الّتکسیر، مفرده َألِف  اَْلُکُتب: اسم، َجمٌع لِلتَّکسیر، َمعرفۀ بأل، ُمفرُده الکتاب 

ر، َمعِرَفۀ بأل، اسم التفضیل  ٌر، اسُم التفضیل  اَْلُکّتاب: اسم، َجمُع التَّکسیر، مذکٌّ َأَهّم: اسم، مفرٌد، مذکَّ

حیَح ِفی َترَجمۀ الْعباراِت. ِن الصَّ .  َعیِّ 33

 ِتْلَک اْألَضواُء َتْنَبعُث ِمْن نَوٍع ِمَن البکتیریا اْلُمضیئِۀ الَّتی َتعیُش َتحَت ُعیوِن اَألْسماِك: آن نور از نوعی باکتري نورانی منبعث می شود که زیر چشمان ماهی زندگی می کند.

بّیۀ لِلنَّباتاِت اْلَبریَِّۀ: این حیوانات دلیلی هستند براي خواص پزشکی گیاهان خشکی.  َدلَّْت هِذِه اْلَحَیواناِت اْإلنساَن َعَلی اْلَخواصِّ الطِّ َقْد

ٍۀ بِها: حیوانات می توانند توسط زبان خاصی همدیگر را بفهمند.  َتْسَتطیع اْلَحَیواناُت َأْن َتتفاهَم َمَع بَعِضها ِمْن ِخالل لَُغٍۀ خاصَّ

ات َحتی َیْلَتِئُم: گربه زخم هایش را چند  بار لیسید تا بهبود یافت.  ة َمرٍّ َیْلَعُق اْلِقطُّ ُجرَحُه ِعدَّ

ِن المفهوَم الَصحیَح لِلعباَرة:  َعیَّ  . 34
«َالُعرُب َتعِرُف َمن أنَکرَت و الَعَجُم.»

العرب َتعرُف و غیرهم الَیعرفون.   َمن َیعِرُف الُعرب و العجم الینکُر شیئًا.  

َالُتنِکر شیئًا و أنَت التعِرُف الَقصَد ِمنه.   الُعرب و غیرالعرب َیعرفوَن َمن الَتعِرُفه أنَت. 

َصحَّ َو اَألَدقَّ فی الَْجواِب لِلتَّرَجَمِۀ ِمْن أو إلَی الَْعربّیۀ: ِن  اْألَ َعیِّ

«صفحۀ سوم از کتابی که ده روز پیش خریده  بودم را خواندم.»  . 35

ْفَحَۀ الثِّالثَۀ ِمَن الکتاِب الَّذي ُکْنُت َقِد اْشَتَریُته َقْبَل َأیٍّام.  َقرْأُت َثالَث َصَفحاٍت ِمَن اْلِکتاِب الَّذي اشَتریُته َقْبَل َعَشَرِة َأیٍّام.   َقَرْأُت الصَّ

ْفَحَۀ الثِّالثَۀ ِمَن اْلِکتاِب الّذي َقد اْشَتَریتُه َقْبَل َعَشَرِة َأیٍّام.  ْفَحَۀ الثالِثۀ ِمنهًا.  َقَرْأُت الصَّ  َقد اشتریُت َقْبَل َعَشرَة َأیٍّام الکتاَب الّذي َقَرْأُت الصَّ

«اعضاء خانواده ام فیلم زیبایی در مورد جنگل هاي استوایی تماشا می کردند.»  . 36

کاَن اَْعضاُء ُأْسَرتی ُیشاِهدوَن ِفْلمًا َجمیًال َعْن غابٍَۀ استوائیٍَّۀ.  ُیشاِهُد َأْعضاُء اْألُسَرِة ِفْلما راِئعًا ِمَن اْلغاباِت اِالستوائّیۀ. 

اَْعضاُء ُأْسرتی کانوا َقْد شاَهدوا ِفْلمًا راِئعًا َعِن اْلغاباِت اِالستوائّیۀ  کاَن َأْعضاُء ُأْسَرتی ُیشاِهدوَن ِفْلمًا راِئعًا َعِن اْلغاباِت اِالْستوائیَِّۀ. 

َعیِّن العبارة التی فیها المفعول المطلق و الحال.  . 37

  . َزمیلتی اِبتسمت اِبتساَمًۀ َجمیلًۀ حَین دخولها إلَی الّصفَّ لَِعَب الُمتسابقون کرَة الّسّلۀ لُعبًۀ َجمیلًۀ َو ُهم فرحون بفوزهم فی الُمباراة السابقه.  

عبِۀ.   ُأحاول أن ال َأنسی َمن ساَعَدنی فی اللَّحظات الصَّ قوَك َو أنَت کاِذٌب.   لَن ُیَصدِّ

.  عّین ما لیس فیه المفعول المطلق: 38

ب المؤمن نفسه قبل تعلیم غیره تأدیبًا جمیًال!   إن أکرمت الکریم إکرامًا بالغًا تشاهد نتیجته!  أدَّ

 کان عّش بعض الّطیور بعیداً کثیراً عن المفترسین!  رغب المسافرون أن یسکنوا فی ذلک المکان رغبًۀ کثیرًة! 
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عّین الصحیح فی الجزء الّذي قد أّکد:  . 39

إّن اإلنسان لفی خسر إّال الّذین آمنوا: (اإلنسان)   تجتهد األّم لتربیۀ أوالدها إجتهاداً: (األّم)  

رّب إجعلنی مقیم الّصالة: (ضمیر یاء)   ال ییأس من روح اهللا إّال القوم الکافرون: (القوم)  

عّین الصحیح فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    . 40
بعض الشعراء کانوا ُمحبَّین ألهل البیِت و َیستروَن حبَّهم عنَد خلفاِء الظالمیَن ولکن فی َأشعارهم بَّینوا هذا الحّب الکثیر.

برخی از شاعران دوستدار اهل بیت بودند و محبت خویش را نزد حاکمان ستمگر پنهان کردند ولی در شعرهاي خود این محبت بسیار را نشان می دادند.

بعضی از شاعران ما اهل بیت را دوست می داشتند و عشق خود را نزد خلفاي ستمکار پنهان می کردند اما در اشعارشان عشق بزرگ را روشن کرده اند.

برخی از شاعران دوستدار اهل بیت بودند و عشق خود را نزد خلفاي ظالم پنهان می کردند اما در شعرهایشان این محبت فراوان را نشان داده اند.

برخی از شاعران ما از عاشقان اهل بیت بودند و محبت خود را نزد حاکمان ظالم پنهان می کنند اما در اشعارشان این عشق بزرگ را بیان می کردند.

عّین ما ُیبّین کیفّیۀ وقوع الفعل:  . 41

َأْطَعَم اهللا عباده الکثیریَن ِمن کّل ما خلق لَهم ِإطعاَم الُمحسنیَن.   تیِن.   متیِن ُمجدَّ َم فی جمیع المجاالِت ُمتقدِّ نُِحبُّ َأن نََتَقدَّ

ۀ ُحصوًال و هذا ِمن ُمحاولۀ العلماِء.   قد َیْحُصُل العلُم علی حقائق ُمهمٍّ لَْو َتْعرفوَن یا ناُس، خالَقکم َمعرفًۀ ُتؤمنوَن به إیمانًا.  

عّین المفعول المطلق:  . 42

َألَْیَس صبُر الفقراِء فی الشدائِد صبَر المجاهدیَن؟   ا کثیراً.   یکوُن حقُّ الُمستضعفیَن علی المسؤولیَن حق

ر حوله.   ا ِإن نتفکَّ ِإّن لَألنبیاِء علی الناس حق کأنَّ الطالبَۀ َتْعُفو عن خطایا صدیقاتها َعْفَو الکباِر.  

عّین الَمفعول المطلق َیختلف نوعه:  . 43

لَیَت الُمسلمیَن فی العالَم َیتعایشوَن َمَع المؤمنیَن باألدیاِن اُألخري َتعاُیشًا ِسْلمیا.   َعَلیکم َأن َتْعبدوا ربُّکم عبادة األحرار یا رجاُل.  

کأنَّ نبّی اِهللا ُیشاِهُد لَِعَب اَألطفاِل ُمشاهَدَة األِب الحنوِن.   الُمحسناُت ُینِفْقَن أموالهّن للمساکیِن ِإنفاقًا و الناُس َیحتِرمونهّن کثیراً.  

عّین ما یُدّل علی نوع وقوع الفعل:  . 44

َتَأثَّرُت ِمن کالم صدیقی َتَأثُّراً آثاره بَقَی فی نفسی مّدة کثیرًة.   ُجنوُد المسلمیَن هاجموا األعداء ُمهاجمًۀ فآنهزموا بسرعٍۀ.  

ُتحِسُن المؤمناُت إلی عباداِهللا إحسانًا َفیجُب علینا أن نشکرهّن.   َیجتهُد طّالبنا اَألذکیاء فی أمورهم إجتهاداً و ُأسرُتهم کانوا مسروریَن ِمن ذلک.  

عّین العبارة الّتی جاء لرفع الشّک عن وقوع الفعل  . 45

انّا نحُن نّزلنا علیک القرآَن تنزیًال.   یهَتمُّ الُمواطُن الفهیُم بنظافِۀ البیئِۀ اهتمامًا بالغًا.  

یعیش البخیُل فی الدنیا عیَش الفتراِء و ُیحاَسُب فی اآلخرِة محاسبَۀ االغنیاِء.   انّا فتحنا لک فتحًا ُمبینًا.  

عّین ما لیس فیه مصدر لبیاِن نوع الفعل:  . 46

تشُکُر الطالباُت الذکیُّات معّلماتهّن شکراً کثیراً.   الناس َیطوفوَن حول بیت اهللا الحرام طواَف الُمخلصیَن.  

کانت فاطمُۀ قد طالَعْت دروسها مطالعًۀ دقیقًۀ للحصوِل علی النجاِح الکامِل.   َأحسنُت إلی المساکیِن ِإحسانًا ُمعِجبًۀ عن فقِرهم الشدیِد.  

عیِّن المفعول الُمطلق َیختلُف نوَعه َعن الباقی:  . 47

کاَن الفرزدُق ُینِشُد قصائدُه ِإنشاداً إنّه ِمن الشعراء الکباِر.   أُتکِرموَن والدیکم ِإکرامًا ال ُیمِکُن بیانَه؟!  

ُیحاِسُب اُهللا البخالَء فی اآلِخرة ِحسابًا شدیداً َیجُب علینا أن نَتَِّعَظ.   األسماك المدُفونۀ التحتاُج إلی الماء و الهواء احتیاَج اَألحیاِء.  

فی أّي عبارة جاء المصدر لبیان نوع الفعل:  . 48

والُد الفرزدِق ُیعّلمه القرآن تعلیمًا فی أّیام صغرِه.   کاَن الخلیفۀ یخاُف ِمن أن یرغَب أهل الشام فی اإلمام (ع) رغبۀ المحبَّین.  

نُکِرُم والدینا دائمًا ُمکرمیَن ألّن حّقهما علینا کثیٌر.   المؤمنوَن ُیطیعوَن إمامهم بعَد إطاعۀ ربّهم.  

َعیِّن «الَْفْرَحۀ» جاَء لَِبیاِن نَوِع الِْفعِل:  . 49

ِتلَک اْلَفْرَحُۀ ِهی اْلَفرَحُۀ الکبري یا َأصدقائی.   کانَت اْلَفَرَحُۀ کبیَرًة ِعندما َأخبرونی بَِنجاِح إبنی فی االمتحان النهایی.  

یوف َفِرحوا ِفی َحفَلِۀ اْلَعشاِء َفرَحًۀ َعظیمًۀ لَّما شاَهدوا صاِحَب اْلَبْیِت َقْد ُشفی ِمْن َمِرِضِه.   اَلضُّ ِإذا اْسَتَطْعَت َأن َتْفَرَح َمَع اآلخریَن َفهذِه اْلَفَرَحُۀ لَها قیمٌۀ.  
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.  َعیِّن الَخطأ ِفی َضبط حرکاِت الکلماِت: 50

ٍۀ. ْهِل اْلَبْیِت (ع) و کاَن َیْسُتُرُحبَُّه عند ُخلفاِء بَنی ُأمیَّ ْیِت ِمْن َکِیِدِه لِِصناَعِۀ َموادِّ التَّجمیل.   کاَن اْلَفَرزَدُق ُمِحبا ِألَ اَْلحوُت ُیصاُد ِالْسِتخراج الزَّ

ُه َفوَق ِجباٍل ُمرَتَفَعٍۀ بَعیداً َعِن اْلُمْفَتِرسیِن.   هذا الَّذي َتْعِرُف اْلَبطحاُء َو ْطَأَتُه َو اْلَبْیُت َیْعِرُفُه واْلِحلُّ واْلَحَرُم.   ُهناَك طاِئٌر ُیَسّمی «بَْرناِکل» َیْبنی ُعشَّ
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بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 1

ظواهرها الَخلّاَبۀ = اسم + ضمیر متصل + اسم ال دار + یک ترکیب اضافی و وصفی است از طرف دیگر ظواهر جمع مّکسر "ظاهر" است = رد گزینه هاي  و  که "ظاهر" ترجمه شده است. َقلَبُه =

ضمیر دارد. در گزینۀ  "دل" بدون ضمیر آمده که غلط است. 
در این گزینه  تالوة   صفت دارد و بنابراین مفعول مطلق نوعی یا بیانی است.  گزینه 1  . 2

گزینۀ  : بعد از دورًة،  دائمًا آمده که قید زمان است پس دورًة صفت یا مضاف الیه ندارد پس مفعول مطلق تأکیدي است. 

گزینۀ  : که تحسنًا مفعول مطلق تأکیدي و کامًال واضح است. 

گزینۀ  : بعد از ابتعادًا،  خائفًا آمده که خائفًا حال است پس ابتعادًا صفت یا مضاف الیه ندارد پس مفعول مطلق تأکیدي است. 

در گزینۀ  مفعول مطلق به درستی ترجمه نشده است.  گزینه 3  . 3

: دانش آموز به درستی پاسخ داد ولی کسی توجهی نکرد.  ترجمۀ درست گزینۀ 
ترجمۀ عبارت: آفتاب پرست می تواند دو چشمش را در جهت هاي مختلف بچرخاند بدون آنکه سرش را تکان دهد.  گزینه 2  . 4

تصحیح گزینه هاي نادرست:

»: باب استفعال   گزینۀ «

»: علی َوْزِن ُمفَْتِعَلۀ   گزینۀ «

»: فعل مضارع، مفرد مؤنث غائب، باب تفعیل    گزینۀ «

 ( پنج دانشجو: َخْمَسُۀ ُطلّاٍب (رد گزینۀ  گزینه 4  . 5

 ( َیشرح چون پس از فعل ماضی آمده است، به صورت ماضی استمراري ترجمه می شود و نیازي به کاَن نیست. (رد گزینۀ 

 ( درس چهارم: الّدرُس الّرابع (رد گزینۀ  و 

 ( نکته: فعل در ابتدا و قبل از فاعل اسم ظاهر به صورت مفرد می آید. (رد گزینۀ 
نکته: فعل َدَخَل به سه صورت: َدَخل، َدَخَل إلی و َدَخَل فی قابل استفاده است. 

َوَجْدُت = یافتم (نادرستی گزینۀ  = دیدم) و نادرستی گزینۀ  که «َوَجْدُت» در آن ترجمه نشده است.  گزینه 3  . 6

الشمس = خورشید (نادرستی گزینۀ  این خورشید) 

مصدٍر = نکره است (نادرستی گزینۀ  و  = منبع = معرفه است) 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 7

: کلمۀ «کبار» ترجمه نشده است، «َطَلبوا» به صورت مجهول ترجمه شده است.  گزینۀ 

: فعل «نُِصَب» به صورت معلوم ترجمه شده است. ضمیر هم در مشاکلهم ترجمه نشده است.  گزینۀ 

: «َبیَنما» هنگامی که ترجمه شده است بهتر بود (در حالی که) ترجمه شود.    گزینۀ 
نکته: مصدر در زبان عربی هنگامی که بعد از یک فعل  قرار گیرد می تواند به صورت مصدري و یا به صورت مضارع التزامی ترجمه شود.  

شاید ترجمه به صورت مصدر در اولویت باشد ولی گاهی سبک و سیاق جمله ما را وادار به ترجمه به صورت مضارع التزامی می کند. 

 : تصحیح ترجمۀ گزینۀ  گزینه 4  . 8
فرزدق شاعر ماهري بود که شعرهاي زیادي می سرود و او از شعراي دورة اموي بود. 

ترجمۀ گزینۀ درست: برادرم مقام اول را در مسابقات شطرنج به دست آورد و جائزة طال را از آِن خود کرد. (َحَصَل علی  ناَل)  گزینه 2  . 9
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: حکمت در دِل فروتن ماندگار می شود و در دِل خود بزرگ بین ستمگر ماندگار نمی شود.  گزینۀ 

: هرکس تالش کند لذتش را می برد و هرکس در پی خواب باشد، رؤیا می بیند.  گزینۀ 

: فرزدق در منطقه اي در کویت به دنیا آمد و در بصره زندگی کرد.  گزینۀ 
در هیچ یک از این سه عبارت کلمات مترادفی وجود ندارد.

ترجمۀ عبارت: «مرد پس از سی سال کار در کارخانه  اي بزرگ، بازنشست شد.» گزینه 1  . 10
ُجُل َبْعَد َثالَثیَن َسَنًۀ ِمَن اْلَعَمِل فی َمْصَنٍع کبیٍر.»   «َتقاَعَد الرَّ

کلمات بنا بر نقششان در جمله حرکت می پذیرند: 
تقاَعَد: فعل ماضی / الّرجُل: فاعل و مرفوع / َبعَد: مفعولٌ فیه یا ظرف زمان که همیشه منصوب است یعنی فتحه دارد / َسَنًۀ: معدود عدد ثالثین و باید منصوب باشد یعنی تنوین فتحه / العمِل: مجرور به

حرف جر / مصنٍع: مجرور به حرف جر / کبیٍر: صفت و تابع موصوف 

در گزینۀ  هیچ متضادي وجود ندارد.  گزینه 4  . 11
ترجمۀ گزینۀ درست: این فرزند بهتریِن همۀ بندگان خداست. این پرهیزکاِر پاِك پاکیزه بزرگ قوم است. 

ترجمۀ سایر گزینه ها و بررسی متضاد در آن ها: 

: و این گفتۀ تو که این کیست؟ زیان رساننده بدو نیست. عرب و غیرعرب کسی را که تو نشناختی می شناسند. (َالَْعَرب  َالَْعَجم)  گزینۀ 

َیْخُرُج)  : ماهی مدفون در انتظار بارش باران وارد حفرة کوچکی می شود تا اینکه از پوشش در بیاید. (َیْدُخُل گزینۀ 

: باید مواد غذایی را در شرایط خشکی نگهداري کنیم، زیرا که رطوبت به آنها ضرر می رساند. (الجفاف  الرطوبۀ)   گزینۀ 

:« ترجمه و بررسی گزینۀ « گزینه 4  . 12
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هر کدام از شما باید کیفش را بردارد و به حیاط مدرسه برود. «الم» در «لَِیأُْخْذ و لَِیْذَهْب» الم امر است درصورتی که در جمله هاي دیگر الم ناصبه و براي التزامی کردن فعل مضارع است. 
ترجمه سایر گزینه ها: 

»: به فرودگاه رفتند تا سوار هواپیما شوند و به مشهد مقدس سفر کنند.  گزینۀ «

»: ما باید در ساخت جامعه اي نو مشارکت کنیم تا کشور پیشرفت کند.   گزینۀ «

»: بدن به غذا نیاز دارد تا سلول هاي جدید بسازد.   گزینۀ «
ترجمه و بررسی گزینه درست: اي صاحب فرزند، قرآن را به او بیاموز.  گزینه 4  . 13

صاحب الولد ترکیب اضافی است و الولد مضاف إلیه و مجرور است. 
ترجمه و بررسی سایر گزینه ها: 

: این پسر من است، نزدیک است که شاعري بزگ شود.  گزینۀ 
شاعرًا: خبر فعل ناقص است. 

: اگر خداوند اراده کند که مورچه را هالك کند، براي او دو بال می رویاند.  گزینۀ 
جناحین: مفعول است 

: و هنگامی که به سنگ رسید به دلیل شلوغی نتوانست آن را مسح کند.  گزینۀ 
االزدحام: مضاف إلیه است. 

 : ترجمۀ درست گزینۀ  گزینه 4  . 14
از هشام سؤال شد که آن مرد را می شناسد یا خیر. 

ُسِئَل فعل مجهول است که در پاسخ به اشتباه به صورت معلوم ترجمه شده است. 
بین القیام و القعود تضاد است.  گزینه 1  . 15

: هنگام سختی ها، دوستان شناخته می شوند. (انسان بر دین دوست و نزدیکش است.)  ترجمۀ گزینۀ  گزینه 4  . 16
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: هرکس تالش کند بهره اش را می برد و هرکس به خواب پناه ببرد، خواب می بیند. (هرکس تالش کند می یابد.)  گزینۀ 

: بزرگ ترین عبادت از نظر اجر و پاداش پنهان ترین آن است (نیکی آن است که در پنهان کاري آشکار را انجام دهی.)  گزینۀ 

: هر کس نیت خیر کند مانند کسی است که انجامش داده است. اعمال فقط به نیت ها است.  گزینۀ 

»، طعامًا، مفعول است (مادر این کودك به او غذایی می دهد زیرا او گرسنه است)  در گزینۀ « گزینه 1  . 17
ولی در سایر گزینه ها به ترتیب کلماِت (مدافعًۀ، فرحًا، ِاستسالمًا) مصدرهایی هستند که فعِل هم ریشه آنها قبل از آن ها در جمله ذکر شده است ( دافَع ،  َفرْحُت ،  ِاْسَتسَلَم ). بنابراین مفعول مطلق

محسوب می شوند.

: یک نفر به من اطالع داد که در یک مسابقۀ تلوزیونی برنده شده ام و دویست هزار تومان کسب کرده ام.  بررسی و ترجمۀ گزینۀ  گزینه 3  . 18

َأخَبَر  نون الوقایه  ي / نون الوقایه بین فعل و ضمیر یاء متصل قرار می گیردتا از کسره دار شدن فعل جلوگیري کند. 
ترجمه و بررسی سایر گزینه ها: 

: مادر گفت: دخترم آیا در کارهاي خانه به خواهرت کمک نمی کنی؟  گزینۀ 

: شما باید به مادر در جمع آوري محصول کمک کنید تا آن را در بازار بفروشیم.  گزینۀ 

: نزد قاضی رفتیم و از آن مردي که با کارهایش به ما زیان رسانده بود، شکایت کردیم.   گزینۀ 
مالحظه: در هیچ یک از سه گزینه نون الوقایه وجود ندارد. 

ترجمۀ عبارت درست:  گزینه 1  . 19
آیا گمان می کنی زبان عربی اش طی هفته هاي گذشته پیشرفت کرده است؟ 

بهترین حالت و صحیح ترین روش جمله سازي، گزینۀ شمارة  می باشد. 

: کلمۀ «ِبَأنَّ» در جاي مناسب خود قرار نگرفته است.  در گزینۀ 

: جاي قرار گرفتن ِبَأّن مناسب نیست.  در گزینۀ 
و در گزینۀ آخر: کلمۀ پرسشی َهل در جایگاه درستی نیست و ترتیب کلمات رعایت نشده است. 

 توجه : این سوال والد است . به سواالت زیر مجموعه پاسخ دهید!!!

 ( َیَتَجلّی: جلوه گر می شود (رد گزینۀ  گزینه 1  . 20

 ( َالُْأمّۀ اإلسالمیّۀ: امت اسالمی (رد گزینۀ 

( ِهَی: آن (رد گزینۀ  و  َو

تصحیح ترجمه هاي دیگر:  گزینه 1  . 21

»: همۀ مردم باید با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند.  گزینۀ «

»: پروردگارا، به تو پناه می برم که دیگر چیزي که نمی دانم از تو تقاضا کنم.  گزینۀ «

»: ایران از بزرگ ترین کشورهاي صادرکنندة نفت و موفق ترین آن ها در کشیدن خط هاي لوله هاي نفت است. گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 22

»: چقدر این خانه که در آن سکونت دارید، بزرگ است.  گزینۀ «

»: پدر بزرگی مهمان دوست دارم که با همۀ احترام از مهمانان استقبال می کند. گزینۀ «
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»: دانش آموز نمی دانست چطور دو عدد بیست و پنج و دویست را جمع کند. گزینۀ «

بررسی ترجمه هاي دیگر:  گزینه 1  . 23

: استفادة بیش از حد ترجمه نشده است.  گزینۀ 

: فعل عقیده دارند به صورت ماضی ترجمه شده است.  گزینۀ 

: قد تؤدي: ممکن است بیانجامد.  گزینۀ 
آوردن قد بر سر فعل تؤدي، احتمال وقع بیماري هاي قلبی را کمرنگ می کند.

خداوند سبحان و بلندمرتبه عالم را با تمام موجودات جاندار و بی جان آفرید، سپس سیارات و کهکشان ها و انسان و حیوان و گیاهان و چیزهایی غیر از آن ها را آفرید که دانش بشر هنوز به آن ها
دست نیافته است، یکی از آن ها ظهور عظمت خلقت خدا در آفرینش کهکشان ها و سیارات و ستارگان است. به عنوان مثال کهکشان هاي زیادي در آسمان ها وجود دارد که یکی از آن ها کهکشان راه
شیري است که سیاره زمین، که در آن زندگی می کنیم را در بر می گیرد، و هر سیاره اي از سیارات این کهکشان بر اساس نظمی دقیق و زمانی مشخص حرکت می کند، و هرگز از مدارش خارج
نمی گردد. گردش زمین به دور خود در پی هم آمدن شب و روز را ایجاد می کند، اما گردش آن به دور خورشید فصل هاي چهارگانه را در پی دارد. میلیون ها سال زمین به همین شکل می چرخد و از

این چرخشش هرگز تخلف نکرده است. و هر یک از زمین و خورشید و ماه تا زمان معینی که خداوند سبحان و بلند مرتبه از آن آگاه است حرکت می کنند.

ترجمه گزینه ها:  گزینه 2  . 24

) پشت سر هم آمدن شب و روز چرخش زمین به دور خود را ایجاد می کند. 

) چرخش زمین به دور خورشید در ایجاد سال شمسی موثر است. ( اشاره به تشکیل  فصل) 

) گردش زمین به دور خود فصول چهارگانه را ایجاد می کند. 

) گردش زمین به دور خورشید در پی هم آمدن شب و روز را ایجاد می کند. 

ترجمه گزینه ها:  گزینه 1  . 25

) خداوند سیارات و کهکشان ها و انسان و حیوان و گیاهان را آفرید و آن ها را تغییر داد تا علم بشر به آن دست نیابد. 
در متن عبارت غیرها آمده که در این گزینه به فعل َغیَرها تبدیل شده است. 

) سیاره زمین که در آن زندگی می کنیم سیاره اي از سیارات کهکشان راه شیري است. 

) ماه از ابتداي خلقتش در کهکشان راه شیري از چرخش خود تخلف نکرده است.  

) زمان پایان چرخش سیارات نزد خدا مشخص است اما ما از آن بی خبریم. 

در جمله دو مفعول وجود دارد.  «َنْفَس»  مفعول به و  «نومًا»  مفعول مطلق نوعی است که همراه با صفت آمده است.  گزینه 2  . 26
ترجمۀ عبارت: نوعی ماهی در آفریقا وجود دارد که خودش را زیر ِگل دفن می کند و سپس براي بیش از یک سال به خواب عمیقی می رود.

ترجمه و بررسی گزینۀ درست:  گزینه 1  . 27
معلّم مؤمنی دارم که تنها در مسجد نماز می خواند چرا که او فروتن و متواضع است. 

اسم هاي مشتق: ُمعلِّم: اسم فاعل / موِمن: اسم فاعل / الَمسجد: اسم مکان 

متواضع: اسم فاعل / خاشع: اسم فاعل      اسم مشتق در عبارت وجود دارد. 
بررسی و ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: برترین کار در این دنیا، کمک به پدر و مادر است.  گزینۀ 
اسم هاي مشتق، َأفضل: اسم تفضیل / دنیا: اسم تفضیل / الوالِد: اسم فاعل 

: بی شک او شاعري نامدار است، پس چه با عظمت است شعرهایش.  گزینۀ 
اسم هاي مشتق: شاعر: اسم فاعل/ مشهور: اسم مفعول / أعظم: اسم تفضیل. 

: پدرم در باز کن خواست پس آن را به او دادم تا کنسرو را باز کند.  گزینۀ 
اسم هاي مشتق: َفتّاحۀ: اسم مبالغه 

: به غیر از فعل «یُصاد که مجهول است، هر سه فعل دیگر معلوم هستند.  بررسی و ترجمۀ گزینۀ  گزینه 1  . 28
یُصاد، صید می شود / یُعلِّم: می آموزد / یُخاِطُب: مخاطب قرار می دهد / یُمِسُک: در دست می گیرد 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: هر چهار فعل مضارع هستند: همنشینی می کنند/ جمع می شوید/ شریک قرار می دهد/ احساس می کنم  گزینۀ 

: هر چهار فعل امر هستند: خشک کن / دور کنید / نزدیک شوید / مشاهده کن  گزینۀ 

: هر چهار فعل ماضی هستند. کمک گرفت / گوش داد / دریافت کرد / توانست  گزینۀ 

َم ) ماضی بر وزن تفعیل است. مفعول مطلق مناسب براي این جمله، « َتعلیمًا » است. دقت کنید که از نظر معنایی نیز این دو گزینه 3 َتَعلُّم  مصدر وزن َتَفعُّل است در حالیکه فعل این جمله ( َعلَّ  . 29
مصدر با هم متفاوت هستند:  

(تعلیم = یاد دادن) (َتَعلُّم = یادگرفتن)

 ( َعَلیَّ = بر من است - َعَلیَّ ِبمداراة = برمن است مدارا کردن (نادرستی گزینۀ  و  گزینه 2  . 30

: واجب بوده است)  َیِجُب = مضارع است (نادرستی گزینۀ 

»: مردان شجاع براي به دست آوردن مروارید گران قیمت به اعماق اقیانوس رفتند. («َالشُّجعان» صفت براي فاعل و «المحیط» مضاف إلیه براي «اعماق» که مجرور به ترجمۀ گزینۀ « گزینه 4  . 31
حرف جر است.) 

ترجمه و بررسی سایر گزینه ها: 

»: ماهی هاي نورانی، تاریکی دریا را به روزي روشن تبدیل می کند. «َالُْمضیئۀ» براي فاعل «األسماك» صفت است ولی مجرور به حرف جر «نهار» مضاف إلیه ندارد. گزینۀ «
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»: آیا امکان دارد بشر از باکتري نورانی براي روشن کردن شهرها استفاده کند. در جمله تنها مجرور به حرف جر «إناَرة» مضاف إلیه دارد.  گزینۀ «

»: حیوانات زبان عمومی دارند که توسط آن می توانند یکدیگر را بفهمند. در جمله فاعل صفت ندارد ولی «خالل» که مجرور به حرف جر است به ضمیرها اضافه  شده  است.  گزینۀ «

ترجمۀ عبارت: گفته می شود بی شک او هزاران کتاب خوانده  است و او از مهم ترین نویسندگان مصري است.  گزینه 4  . 32
تصحیح اشتباه: َالُْکتّاب جمع مکّسر کاِتب اسم که اسم فاعل می باشد. 

ترجمۀ گزینه ها:

»: مهم ترین »: کتاب ها / گزینۀ « »: هزاران / گزینۀ « گزینۀ «

تصحیح سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 33

»: َأضواء: نورها / َأْسماك: ماهی ها   گزینۀ «

»: َدلَّت َعلی: راهنمایی کرد / به خواص پزشکی گیاهان خشکی راهنمایی کرد.  گزینۀ «

»: ُجرح: زخم / َحتّی َیلَْتِئَم: تا بهبود یابد.  گزینۀ «

ترجمۀ عبارت: عرب و غیر عرب کسی را که تو نشناختی می شناسند.  گزینه 3  . 34
ترجمۀ گزینۀ درست: عرب و غیر عرب کسی را که تو نمی شناسی، می شناسند. 

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: کسی که عرب و غیر عرب را می شناسد، چیزي را انکار نمی کند.  گزینۀ 

: عرب ها می دانند و دیگران نمی دانند.  گزینۀ 

: چیزي را انکار نکن در حالی که منظور از آن را نمی دانی.  گزینۀ 

 ( صفحۀ سوم: َالصَّفحُۀ الثّالَِثۀ (رد گزینۀ  گزینه 4  . 35
خریده  بودم: کنُت قد اشتریُْت و یا اینکه به صورت ماضی (اشتریُت) می آید زیرا بعد از یک فعل ماضی دیگر آمده است و معناي ماضی بعید می دهد. 

در گزینۀ  «َده» ترجمه نشده است و در گزینۀ 3 عبارت درست است ولی معناي جملۀ فارسی را نمی دهد. 

: کتابی را قبل از ده روز خریدم که صفحۀ سومش را خوانده  بودم. ترجمۀ گزینۀ 

 ( تماشا می کردند: کانوا یُشاِهدوَن یا کاَن ... یُشاِهدوَن (رد گزینۀ  و  گزینه 3  . 36

 ( اعضاء خانواده ام:  اعضاُء أسرتی (رد گزینۀ 

 ( در مورد: َعن (رد گزینۀ 

( جنگل هاي استوایی: الغابات االستوائیّۀ (رد گزینۀ 

ترجمه و بررسی گزینۀ درست: مسابقه دهندگان به زیبایی بسکتبال بازي کردند در حالی که از پیروزي شان در مسابقۀ قبل شاد بودند.  گزینه 1  . 37
لُعبۀ َجمیلۀ: مفعول مطلق نوعی / َو ُهم فرحوَن: حال، جملۀ اسمیه. 

ترجمه و بررسی گزینه هاي دیگر: 

: همکالسی ام هنگام وارد شدنش به کالس، به زیبایی لبخند زد.  گزینۀ 
ابتساَمًۀ جمیلۀ: مفعول مطلق نوعی 

: تو را هرگز باور نخواهند کرد در حالی که دروغگویی.  گزینۀ 
َو أنت کاذب: حال از نوع جملۀ اسمیه. 

: سعی می کنم که فراموش نکنم کسی را که در لحظات سخت کمکم کرد.  گزینۀ 
هیچ مفعول مطلق و یا حالی در جمله وجود ندارد. 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 38

- رغب ... رغبًۀ - أّدب ... تأدیبًا                      - أکرم ... إکرامًا                  

در گزینۀ  مفعول مطلق نداریم. 

بررسی گزینه ها:  گزینه 3  . 39

»: مفعول مطلق تأکیدي داریم که روي وقوع فعل تأکید می کند.  گزینۀ «

»: (ِاّن) از حروف مشبهۀ بالفعل داریم که روي کل جمله تأکید می کند.  گزینۀ «

»: در این گزینه اسلوب حصر داریم و روي مستثنی تأکید شده است.  گزینۀ «

»: تأکیدي در جمله وجود ندارد.  گزینۀ «

) (با توجه به کانوا که قبًال آمده است).  ) َیستروَن: پنهان می کردند (رد گزینۀ  کانوا محبَّین: دوستدار بودند (رد گزینۀ  گزینه 3  . 40

 ( َبّینوا: نشان دادند، الحّب الکثیر: عشق یا محبت فراوان، دوست داشتن بسیار، بعض الُشعراء برخی از شاعران (رد گزینۀ 

در این گزینه ِإطعام: مفعول مطلق نوعی است زیرا بعد از آن مضاٌف إلیه (المحسنیَن) آمده است.  گزینه 2  . 41
بررسی سایر گزینه ها: 

تین حال محسوب می شوند.  متیِن و ُمجدِّ »: ُمَتقدِّ گزینۀ «

»: معرفًۀ مفعول مطلق تأکیدي است، ُتؤمنوَن جواب شرط براي «َلْو: اگر» و «َلْو:» حرف شرط غیرعامل است یعنی فعل مضارع بعد از خود را مجزوم نمی کند.  گزینۀ «

»: حصوًال مفعول مطلق تأکیدي است.  گزینۀ «
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در این گزینه َتْعُفو خبر  کأّن، جملۀ فعلیه است و مصدر آن «َعْفَو» مفعول مطلق نوعی است زیرا داراي مضاٌف إلیه است.  گزینه 3  . 42
بررسی سایر گزینه ها:  

»:حقا خبر فعل ناقصه است.  گزینۀ «

»: صبَر خبر فعل ناقصه است.  گزینۀ «

»:  حقا اسم مؤّخر إّن است.  گزینۀ «
در این گزینه ِإنفاقًا: مفعول مطلق تأکیدي است زیرا بعد از آن صفت یا مضاٌف إلیه نیامده است.   گزینه 3  . 43

سایر گزینه ها: مفعول مطلق نوعی داریم زیرا بعد از مصدر فعل جمله صفت یا مضاٌف إلیه آمده است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: عبادَة: مفعول مطلق نوعی است زیرا  األحرار مضاٌف إلیه آن است.  گزینۀ «

»: َتعاُیشا: مفعول مطلق نوعی است زیرا ِسلمیا صفت آن است.  گزینۀ «

»: مشاهدَة: مفعول مطلق نوعی است زیرا اَألِب مضاٌف إلیه آن است.  گزینۀ «
در این گزینه بعد از تأثرا جملۀ وصفیۀ آثارِه َبقَی ... آمده است بنابراین تَأثرا: مفعول مطلق نوعی است.  گزینه 2  . 44

سایر گزینه ها: مفعول مطلق تأکیدي داریم زیرا بعد از آنها صفت یا مضاٌف إلیه نیامده است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: ُمهاجمًۀ: مفعول مطلق تأکیدي است.  گزینۀ «

»: إجتهاًد: مفعول مطلق تأکیدي است.  گزینۀ «

»: ِإحسانًا: مفعول مطلق تأکیدي است.  گزینۀ «
ْلنا است و مفعول مطلق تأکیدي است و به منظور از بین بردن شک در انجام فعل آمده است. (منظور از رفع الشک عن الوقوع الفعل، مفعول تنزیًال در این جمله مصدري منصوب از فعل َنزَّ گزینه 2  . 45

مطلق تأکیدي است.) 
ترجمۀ گزینه: ما بر تو قرآن را قطعًا نازل کردیم. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: اهتمامًا مفعول مطلق نوعی است زیرا پس از آن صفت بالغًا آمده است.  گزینۀ «
ترجمۀ گزینه: هموطن فهمیده به نظافت محیط بسیار اهتمام می ورزد. 

»: فتحًا مفعول مطلق نوعی است زیرا پس از آن ُمبینًا به عنوان صفت آمده است.  گزینۀ «
ترجمۀ گزینه: ما براي توبه نیکی فتح کردیم. 

»: در این جمله عیش و محاسبۀ مفعول مطلق نوعی هستند زیرا بعد از آنها الفقراء واالغنیاء مضاٌف إلیه هستند.   گزینۀ «
ترجمۀ گزینه: بخیل در دنیا، مانند فقیران زندگی می کند و در آخرت مانند توانگران محاسبه می شود. 

در این گزینه إحسانًا مفعول مطلق تأکیدي است؛ ُمعجبًۀ حال می باشد.  گزینه 3  . 46
در سایر گزینه ها: بعد از مصدر فعل جمله، صفت یا مضاٌف إلیه آمده است. 

در این گزینه إنشاداً مفعول مطلق تأکیدي آمده است ولی در گزینه هاي دیگر مفعول مطلق بیانی آمده است.  گزینه 2  . 47
بررسی سایر گزینه ها: 

»: إکرامًا: مفعول مطلق نوعی است زیرا عبارت  «ال ُیمِکُن بیانه» جملۀ وصفیه محسوب می شود.  گزینۀ «

»: إحتیاَج: مفعول مطلق نوعی است زیرا بعد از آن مضاٌف إلیه آمده است.  گزینۀ «

»: حسابًا: مفعول مطلق نوعی است زیرا بعد از آن صفت آمده است.  گزینۀ «
در این گزینه بعد از رغبًۀ - که مصدر فعل یرَغب می باشد- مضاٌف إلیه آمده است بنابراین مفعول مطلق نوعی است.  گزینه 1  . 48

بررسی سایر گزینه ها: 

»: تعلیمًا مفعول مطلق تأکیدي است.  گزینۀ «

»: إطاعۀ مضاٌف إلیه است.  گزینۀ «

»: ُمکرمیَن حال می باشد. گزینۀ «

» مصدر منصوب از جنس فعل جمله است که همراه با صفت آمده است و مفعول مطلق نوعی به حساب می آید.  «فرَحًۀ» در گزینۀ « گزینه 4  . 49
ترجمۀ عبارت: مهمان ها در جشن شام بسیار خوشحال شدند هنگامی که صاحبخانه را دیدند که از بیماري اش شفا پیدا کرده است. 

ترجمه و بررسی سایر گزینه ها: 

»: خوشحالی بزرگ بود هنگامی که خبر موفقیت پسرم در امتحان نهایی را به من دادند.(َاْلَفَرَحُۀ: اسم کاَن و مرفوع)  گزینۀ «

»: دوستانم! آن شادي همان شادي بزرگ است. (هر دو فرحۀ مصدر از جنس فعل جمله نیستند)  گزینۀ «

»: اگر بتوانی که با دیگران شاد شوي پس این شادي ارزش دارد.(الفرحُۀ مصدري براي بیان نوع فعل نیست)  گزینۀ «
گزینه 3 «ُمرَتِفَعۀ»  و  «الُمفَتِرسیَن»  شکل درست این دو کلمه هستند.   . 50

پرنده اي است که «برناکل» نامیده می شود، النه اش را روي کوه هاي بلند و به دور از حیوانات درنده می سازد.  
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: نهنگ براي بیرون آوردن روغن از کبدش جهت ساخت مواد زیبایی، شکار می شود.  گزینۀ «

»: فرزدق از دوستداران اهل بیت (ع) بود و دوستی اش را نزد خلفاي بنی امیّه پنهان می کرد.  گزینۀ «

»: این کسی است که سرزمین مّکه قدمگاهش را می شناسد و خانۀ خدا و بیرون و محدودة احرام او را می شناسند. گزینۀ «
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