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«إذا أساء إلیَک أحٌد مقابل مروءتک إلیه، فال ُتخِبر الّناس بما فعل بک حّتی ال تزول المروءة فی الّدنیا!»:  . 1

هنگامی که کسی در مقابل جوانمردي ات به او، به تو بدي کرد، مردم را از آن چه با تو کرده باخبر مکن تا جوانمردي در دنیا از بین نرود!

آن گاه که کسی در برابر جوانمردي تو بدي کرد، به مردم دربارة آن چه با تو کرده است، چیزي مگو تا جوانمردي در دنیا باقی بماند!

چنانچه بدي کردن شخصی به تو در برابر مرّوت تو بود، آن را براي مردم دیگر بازگو مکن، تا جوانمردي در دنیا باقی بماند!

اگر شخصی مقابل مرّوت تو، بدخواه تو بود، آنچه را با تو کرده به دیگر مردم بازگو مکن، تا جوانمردي در دنیا از بین نرود!

» تختلف من حیث المفهوم: ـِ .  عیِّن حرف «ل 2

 لیعتمد الّطّالب علی أنفسهم فی المجاالت المختلفۀ.  نحُن نتناول الّرمان لتکوین الکریات الحمراء. 

 التلمیذ الکسالن لُیَنّبه من نوم الغفلۀ.  الکذب عمل قبیح، لنتجّنبه. 

ِن العبارة الّتی ال ُیْوَجُد  فیها معاِدٌل للمضارع اإللتزامی فی الفارسّیۀ: .  َعیِّ 3

ُأَفتُِّش َعْن ُمْعَجٍم ُیساِعُدنی فی َفْهِم النُّصوِص!   ُیْعِجُبنی عیٌد َیْفَرُح فیِه الُفَقراُء!  

 «َفاْصِبروا َحّتی َیْحُکَم اهللاُّ بَْیَننا ...»  «ال َتْحَزْن إنَّ اهللاُّ َمَعنا!»

.    عیَّن األصحُح و األدٌق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العریبۀ:   4
اب، فإنَه کالَسراب یقُرب علیک البعیَد و ُیبعد علیک القریب!». «ال َتستشر الکذَّ

با شخص کّذاب مشورت مکن، زیرا او چون سراب است، دور را بر تو نزدیک می نمایاند و نزدیک را دور!

دروغزن را مورد مشورت خویش قرار نده، چه او همچون سراب بعید را به تو نزدیک می نمایاند و قریب را دور!

با شخص دروغگو مشورت نکن، چه او مانند سراب دور را به تو نزدیک می کند و نزدیک را از تو دور می سازد!

کّذاب را مشاور خود قرار مده، زیرا او مانند سراب است که بعید را به تو قریب می کند و قریب را از تو بعید می سازد!

∙∙

.  عّین األصّح و األدق للترجمۀ:   5
یجب أن ال نسمح لثقافۀ األجانب أن تدخل فی شؤوننا االجتماعیۀ و السیاسیۀ.

ما به اجانب اجازة دخول در کارهاي اجتماعی خود را نخواهیم داد!

باید به فرهنگ بیگانگان اجازه ندهیم تا وارد امور اجتماعی و سیاسی ما بشود!

بر ما واجب است که به تمدن اجنبی اجازه داخل شدن در شئونات اجتماعی و سیاسی را ندهیم!

ما نباید به فرهنگ بیگانه اجازه بدهیم که در امور اجتماع و سیاست ما دخالت کند!

.  عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ:  6
لنحارب األفکار السّیئۀ و المزعجۀ دائمًا حّتی تبتسم لنا الحیاة:

باید با افکار بد و ناراحت کننده پیوستھ بجنگیم تا زندگی بھ ما لبخند بزند!
ھمیشھ افکار منفی و ناامید کننده با ما می جنگند تا نتوانیم بھ زندگی بخندیم!

برای اینکھ زندگی بھ ما لبخند بزند باید دائم افکار منفی و ناراحت کننده را از خود دور کنیم!
برای جنگیدن دائمی با افکار منفی و ناامید کننده می کوشیم و زندگی بھ ما لبخند می زند!

.  عّین الّصحیح: 7

 لن تکون الحیاُة دون نقص ولکّنها جمیلۀ دائمًا:  زندگی را هرگز بدون نقص نخواهی یافت، ولی همیشه زیباست! 

 ذهبنا إلی غابۀ و رأینا هناك آیات ربّنا الکبري:  به جنگلی رفتیم و در آنجا نشانه هاي پروردگار بزرگمان را دیدیم! 

 طوبی لمن َیجتنب الکذَب و إن کان للمزاح: خوشا به حال کسی که از دروغ گفتن دوري می کند، اگر چه براي مزاح باشد! 

 إّن العین ال تدور فی اّتجاهین إّال فی بعض الحیوانات کالحرباء:  چشم بعضی حیوانات مثل حرباء در دو جهت مختلف می چرخد!

نمونه سوال عربى یازدهم درس پنجم ترکیبى
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.   عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ  8
« یجب أن نسمح ألصدقائنا أن یطرحوا علینا مشاکل حیاتهم لعّلنا نستطیع أن نزیلها! »:

واجب است از دوستانمان بخواهیم که مشکالت زندگی را براي ما بیان کنند شاید بتوانیم آن ها را حل نماییم! 

ما به دوستان خود اجازه می دهیم که با مطرح کردن مشکالي زندگی خود با ما، بتوانیم آن ها را از بین ببریم!

باید به دوستان خود اجازه دهیم مشکالت زندگی خود را با ما مطرح کنند شاید بتوانیم آن ها را برطرف کنیم!

بر ما واجب است اجازه ي مطرح کردن مشکالت را به دوستان خود بدهیم امید است که بتوانیم آن ها را زایل کنیم! 

.  عّین الصحیح: 9

 اِحذر أن تضّیع حّق الیتیم! از پایمال کردن حّق یتیم حذر کن!

 أنفقوا من مالکم و لو کان قلیًال! مالتان را اگر چه کم باشد انفاق کنید!

 إَن قلب المؤمن فی الجنان و جسمه فی الدنیا! قلب مؤمن در بهشت خواهد بود و بی شک بدن او در دنیا!

 إن لم َینجُح من الشیطان، فاجتنب منه! اگر انسان نتواند از شیطان نجات یابد، از او دور شو!

.  عّین األصّح و األدّق فی التعریب:  10
«شهیدان در خاطره ي ملت ما هستند و آنان را هرگز فراموش نخواهیم کرد!»

إنَّ الشهداء فی ذاکرة شعبنا و لن ننساهم أبداً! الشهداء فی ِذکَري اَُمتنا و ال ننسی هؤالء ابداً

الشهداء یکونون فی تذکر أمتنا و ال ننسی إیاهم حّتی األبد! الشهیداِن فی ذاکر شعبنا و هؤالء سوف ال ننساهم إلی األبد!

.   عّین الخطأ فی الترجمۀ : 11

 قاتلوا الکّفار ینصرکم اهللا!: اگر با کافران نبرد کنید خداوند شما را یاری می کند.
 قد ضجرت من کسلی و اقامتی ُهنا!: از تنبلی خود و ماندنم در اینجا بھ ستوه آمده ام.

 صافحت صدیقی باحترام و رحّبت به: با احترام بھ دوستم دست دادم و بھ او خوش آمد گفتم.
 اقترح المعّلم علی تالمیذه أن یتسابقوا فی کرة السّلۀ: معلم بھ دانش آموزان خود پیشنھاد کرد کھ در بسکتبال مسابقھ بدھند.

.  «َوَعَسى أْن َتْکَرهوا َشیئًا َو َیْجعل اهللا فیه خیرًا کثیرًا» عین المناسب لمفهوم اآلیۀ: 12

«َوَعَسى أْن ُتِحّبوا َشیئًا و هو شّر لکم»   «التقنطوا من رحمۀ اهللا»  «سیجعل اهللا بعد عسر یسراً»  «الخیر فی ما وقع.»

؛ قد جعلت لنا مشاِکَل عدیدة فی الّدنیا حّتی ُتربینا، فیّسرها أنت علینا أیضًا»: «اللهمَّ  . 13

خدایا، در دنیا مشکالت متعّددي را براي ما قرار داده اي تا ما را تربیت کنی، پس تو خود نیز آن ها را بر ما آسان کن!

پروردگارا؛ مصیبتهاي مختلفی را در دنیا براي ما گذاشتی تا تربیت شویم، پس تو نیز آن ها را برایمان آسان می کنی!

پروردگارا؛ مصیبت هاي متعّددي را در دنیایمان گذاشته اي تا پرورشمان دهی، پس خودت نیز آن ها را بر ما آسان کن!

خدایا؛ در دنیا مشکالت مختلفی را برایمان نهادي تا تربیتمان کنی، پس تو خود نیز آن ها را برایمان آسان می کنی!

.  عّین المناسب لمفهوم اآلیۀ: «عسی أن تکرهوا شیئًا و یجعل اهللا فیه خیرًا کثیرًا» 14

 إّن مع العسر یسراً الخیُر فی ما وقع عسی اهللا أن یعفو عنهم بقدر الکّد تکتسب المعالی

عّین «َمن» یکون فاعًال:  . 15

یستطیُع الّدلفین أن ُینقَذ من ُیمکن غرُقه!   َسَحَب تیُّار الماِء من کان عَلی سطح الماء إلی األعماق!  

َطَلبنا من المعلِّم إخراَج من الیحترُم حقوَق اآلخریَن!   ا من یفهُم الحقائَق ُکّلها!   ُیؤّدي دوراً ُمهم

حیَح َعن نوعّیۀ الکلمات:   ِن الصَّ .  َعیِّ 16
«لَْن تنالوا الِبرَّ َحّتی ُتْنِفِقوا ِمّما ُتحبَّون...»

 تنالوا: فعل مضارع - له حرف زائد - یحتاُج إلی المفعول   الِبّر: اسم - مفرد مذکر - معرفۀ (أل)/ مفعول  

 ُتْنِفقوا: فعل مضارع - له حرف زائد مصدره علی وزن إفعال - الیحتاج إلی المفعول   ُتحّبون: فعل مضارع - للمخاطبین (دوم شخص جمع) - الیحتاج إلی المفعول  

  العالقۀ بین اإلیرانّیین و العرب تعود إلی أقدم العصور. فوجود المفردات الفارسّیۀ فی أشعار شعراء العرب قبل اإلسالم أفضل حّجۀ إلثبات هذا األمر. أحد أسباب استحکام هذه
العالقۀ هو موضوع ترجمۀ اآلثار إلی هاتین الّلغتین! إضافۀ إلی ذلک کان اإلیرانّیون من ُرّواد (ج رائد) تلک الّنهضۀ العلمیۀ الّتی نُفخت فی أرکان المجتمع اإلسالمی. فُهم قد َسعوا

أن یوّسعوها، و فی هذا المجال اعتنوا بلغۀ هذه الّنهضۀ أکثر من أصحابها!
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و لم یشعر اإلیرانیون بالغرابۀ حین رأوا أنّها هی اللغۀ العربّیۀ، بل َأنِسوا بها و حاولوا أن یدّونوها و ینّظموها، فالّفوا تألیفات متنّوعۀ کثیرة لفهمها و تبیینها و استخراج ظرائفها!

.  عّین الصحیح: من عالئم العالقۀ بین االیرانّیین و العرب هی .... 17

 وجود الکتب و اآلثار المترجمۀ إلی هاتین الّلغتین!  وجود مؤلّفات بالعربّیۀ عند اإلیرانّیین قبل اإلسالم! 

 تألیف الکتب الکثیرة بالعربیۀ لفهمها و استخراج ظرائفها!  اُنس االیرانّیین بالّلغۀ العربّیۀ و عدم الّشعور بالغرابۀ بها! 

َعّین الّترجمۀ الدقیقۀ للعبارة التالیۀ:   . 18
«االنساُن یأُکُل لَِیعیَش و ال یعیُش لِیأُکَل»

انسان براي زنده بودن می خورد و براي خوردن نباید زندگی کند.  انسان می خورد تا زنده بماند و باید بخورد تا زنده بماند.

انسان براي خوردن زندگی نمی کند و زندگی نمی کند تا بخورد.  انسان می خورد که زندگی کند و زندگی نمی کند که بخورد. 

حیَح َعن نوعیِّۀ الکلمات:   ِن الصَّ .  َعیِّ 19
نیا و اآلِخَرِة» ْمنی ُخُلقًا َیْجَمُع لی َخْیَر الدُّ «َعلِّ

ْمنی: فعل ماٍض - مصدره تعلیم - یحتاج إلی المفعول/ فعل و «ي» مفعوله  َیْجَمُع: فعل مضارع، للغائب (سوم شخص مفرد) - یحتاج إلی المفعول/ جملۀ وصفیۀ  َعلِّ

نیا: اسم - مفرد - اسم تفضیل/ مفعول  اآلِخرة: اسم - مفرد مؤنث - اسم تفضیل   الدُّ

َعیِّن الَکِلَمۀ الَغریَبَۀ فی الَْمعنی:  . 20

یاقۀ اَلسَّ یَّارة السَّ اْإلْضطرار اَْإلطار

.  ما هی الترجمۀ الدقیقۀ للعبارة التالیۀ؟ «إن طلبنا العلم النشبع، و من طلب الدنیا الیشبع أیضا!»: 21

آنگاه که طلب علم کردیم سیر نشدیم و کسی که طلب دنیا کرد نیز بی شک سیري نمی پذیرد!

آنگاه که علم را جستجو کنیم، به حد اشباع نمی رسیم، اما هر کس دنیا را جستجو کند، به آن حد می رسد!

اگر ما طالب علم باشیم سیر نمی شویم، و هر کس که طالب دنیا باشد نیز سیر نمی شود!

اگر در جستجوي علم باشیم اشباع می شویم، اما هر کس جستجوي دنیا کند اشباع نمی شود!

.  عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ:  22
علی البخیل أن ال یشتکی حیاته المحّقرة ألنّه قد انتخبها بنفسه!

بر بخیل واجب است که زندگی فقیرانه اي که خود انتخاب کرده بپذیرد، و شکایتی نکند! کسی که بخیل است زندگی محّقر را خود پذیرفته، پس نباید از آن شکایتی کند!

انسان بخیل نباید از زندگی حقیرانه ي خود شکایت کند، زیرا خود آن را انتخاب کرده است! انسان بخیل الزم نیست از زندگیش که محّقر است شکایت کند، زیرا انتخاب خود اوست!

ُرِق. .  فی الماضی کان النُّاس َیستخِدموَن .................. ِإلنارِة البیوِت و الطُّ 23

یاج   جاجۀ  اللُّّب المشکاة  السِّ  الزُّ

حیح؟   ما ُهَو الّتعریب الصَّ  . 24
«استاد پذیرفت که شش دانشجو امتحان را به تأخیر بیندازند و هفتۀ آینده امتحان بدهند.»

َل ِستٌَّۀ ِمَن الّطّالب االمتحاَن َو َیْمَتحنوا األسبوَع القادَم.   َقِبَل اْألُستاُذ َأن ُیَؤجِّ هِر القاِدم.   ب االمتحاَن و َیمتِحنوا ِفی الشَّ َل ِستُۀ طالٍّ اَألستاُذ قبَل َأن الُیؤجِّ

ل ِستَُّۀ طالٍب االمتحاَن َو َیْمَتِحنوا ِفی األسبوِع القادِم.   َقِبَل اْألُستاُذ لن ُیؤجَّ َل ِتْسَعُۀ طّالب االمتحان لَِیمَتحنوا ِفی األسبوِع القادِم.   قبَل األستاُذ َأن ُیَؤجِّ

إقرأ النص لتالی بدّقۀ ثّم أجب عن األسئلۀ بما یناسب النص:  
إّن العمر معدود بالدقائق و الثوانی و بتضییعها نهمل جزءًا من حیاتنا! إنّنا یمکن أن نسترجع الثروة المفقودة باالجتهاد، و المعرفۀ بالدرس... و أّما الوقت المفقود فال یمکن
استرجاعه أبدًا! فقد قیل: الوقت کالّسیف إن لم تقطعه قطعک! فلهذا نري أّن الناجحین کانوا ملتزمین باالستفادة المفیدة من أوقاتهم. یقال إّن أحد العلماء قد مات أحد أقربانه،

فأمر شخصًا آخر یتولّی دفنه ... و هو لم یدع مجلس الدرس للخوف من فوات شیء من العلم! فهذه الثقافۀ بحاجۀ إلی التربیۀ من زمن الطفولۀ حّتی َتنمو شیئًا فشیئًا! 

.   کیف نستطیع أن نصبح ناجحین؟ 25

 من الطفولۀ یجب أن نطلب النجاح و نتمّناه! بالمشارکۀ فی مجالس العلم و العلماء!

 بترك الراحۀ و االلتزام بالعمل فقط! بعدم تضییع أوقاتنا و عدم إهمالها!
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.   متی یقطعنا الوقت؟ 26

 عندما حان الموت!   حین ضّیعناه!   إذا أصبح سیفًا!   لّما نستفید منه!  

.  «کّل شئ یمکن استرجاعه إّال .................. ». عّین الخطأ للفراغ: 27

 الحیاة!  الفرصۀ!  الثقافۀ!  الزمن! 

.   عّین الخطأ: 28

ال تنشأ العادات و القیم مّرة واحدة بحاجۀ إلی الزمن!  الحیاة مصنوعۀ من الثوانی؛ فمن أحّبها ال ُیضّیعها!

کّل أوقاتنا یجب أن یمأل بالعمل بعّض الّنظر عن نوعّیته! الوقت یضّیعنا - بعض األحیان – کما نحن نضّیعه!

حیَح: َعیِّن الصَّ  . 29

ًة طویلًۀ ِفی اْلِهند.  َسْت ُمدَّ رق، لِذلک َدرَّ  کانَْت ُتِحبُّ اْلَعیَش ِفی الشِّ
زندگی در شرق را دوست داشت، بنابراین مدتی طوالنی در هند درس خواند. 

َغِۀ اْلَعربیَِّۀ.  کاَن ُعمُرها َخْمَسَۀ َعَشَر عامًا حیَن بََدَأت بِدراَسِۀ اللُّ
پانزده ساله بود، هنگامی که شروع به خواندن زبان عربی کرد. 

َفإْن َهَرْبَت ِمَن الواِقِع َفسوَف ُتواِجُه ُصعوباٍت کثیَرٍة.  
پس چون از حقیقت فرار کردي، با سختی هاي بسیاري مواجه شده اي.

ِهَی َأوَصت َأْن ُیْکَتَب هذا الحدیُث َعلی قبرها. 
او سفارش کرد که این حدیث را روي قبرش بنویسند. 

.  ما هی الّترجمۀ الدقیقۀ للعبارة التالیۀ؟ «هل َتضَمن لی أن أعیَش إلی غٍد؟» 30

آیا ضمانت کرده اي که تا فردا زنده باشی؟ آیا ضمانت می کنی برایم که تا فردا زنده باشم؟

آیا تضمین کرده اي که تا فردا زنده ام؟ آیا مطمئن هستی که من تا فردا زنده ام؟

لِلتَّعریب:    . 31
«آنه ماري شیمل به زبان فارسی سخنرانی می کرد و بیش از صد کتاب و مقاله تألیف کرد.»

آنه ماري شیمل .................. .»

َغِۀ الفاِرسیَّۀ َو قد َألََّفْت َأکَثَر ِمْن َألِف کتاٍب َو مقالَۀ.   کانَْت تلقی محاَضراٍت بِاللُّ تلقی محاضراٍت باللَغِۀ الفاِرسیَِّۀ و َقْد ُتَؤلُِّف أکَثَر ِمَئِۀ کتاٍب َو مقالٍَۀ.  

َغِۀ الفاِرسیَِّۀ و قد َألََّفْت َأْکَثَر ِمْن ِمَئِۀ کتاٍب و َمقالٍَۀ.   کانَْت َقْد اَْلَفت ُمحاَضراٍت بِاللُّ َغِۀ الفاِرسیَِّۀ َو قد َألََّفْت أکثر ِمْن ِمَئِۀ کتاٍب و َمقالٍَۀ.   کانَت ُتلقی محاضراٍت باللُّ

حیحۀ:    َعیِّن الّترجمۀ الصَّ  . 32
ُه ما واَفَق َعلی ذلَِک.» ب ِمَن األستاِذ تأجیَل اِالمتحاِن َولکنَّ «َطَلب الّطالُّ

دانشجویان از استاد تقاضاي به تأخیر انداختن امتحان را کردند، ولی او با آن موافقت نکرد.  دانشجویان از استادشان خواستند امتحان را برگزار نکند، ولی او قبول نکرد. 

دانشجویانی از استاد درخواست عدم برگزاري امتحان را کردند، ولی او نپذیرفت.  دانشجو از استاد خواست که امتحان را تأخیر بیندازد، ولی او با آن موافقت نکرد. 

.  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ:  33
 عّین الخطأ فی ضبط حرکات الحروف:

ًنا َعلی َقْدِر عقوِل الُمسَتَمعیَن لَِکی ُیقِنَعهم.   َیِجُب أْن َیکوَن َکالُمُه لَیِّ َمۀ.   ۀ الُمکرَّ َف مَع َجمیع أعضاِء اُالسَرِة لِزیارِة َمکَّ أَتمّنی أْن أَتشرَّ

أَمَرهم ذوالَقرنَیِن بِأْن َیأتوا بالَحدیِد و النُّحاس َفَوَضَعهما فی ذلَک الَمضیق.   ائر ِمْن ِخداِع الَعدوِّ و إنقاذ َحیاِة ِفراِخِه، َیطیُر بَغَتۀ.   ُد الطُّ ِعنَدما َیَتأکَّ

عّین الخطأ:  . 34

اِجعل فشلک بدایًۀ جدیدًة لنجاحک: شکستت را آغازي نو براي موفقیت خود قرار بده! 

 إ ذا عَزمَت أن تبدأ عمًال فإنّک قد قطعَت نصَف الّطریق: هرگاه تصمیم به انجام دادن کاري گرفتی، نیمی از راه را پیمودي! 

إن استطعَت أن َتمأل دقائق حیاتک بالعمل المفید نجحت: اگر بتوانی دقایق زندگی خود را با عمل مفید ُپر کنی، موفق می شوي!

ل االمتحاناِت ُالسبوعیِن آخَریِن: دانش آموزان از مدیر خواستند که امتحانات را براي دو هفته دیگر به تأخیر بیندازد!  طلَب التُّالمیذ من المدیر أن ُیؤجِّ

«ما َقّل عدد األشخاص الُمخلصین الّذین نَستطیع أن نَستعین بهم حّتی نَجد طریقنا بسهولۀ!»:  . 35

کم نشده است تعداد افراد با اخالص که بتوانیم از آن ها یاري بجوییم تا راه خود را به  راحتی بیابیم! 

چه کم اند افرادي که مخلص باشند و بتوانیم از آن ها یاري بخواهیم تا راهی آسان براي خود پیدا کنیم! 

کم نبوده است افراد مخلصی که می توانستیم از آن ها یاري بخواهیم تا اینکه راه آسان خود را پیدا کنیم!

کم نیست تعداد اشخاص با اخالصی که می توانیم براي یاري جستن به آن ها روي آوریم تا راه خویش را راحت بیابیم! 

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ :    . 36
«إّن الکمال و العظمۀ الیتحّققان بالکالم و الّدعاء فقط، بل یحتاجان إلی مجاهدة مستمّرة و طویلۀ و عمل جّدّي دائمًا!»:

کمال و بزرگی فقط با حرف و دعا محّقق نمی شود، بلکه به مبارزة دائمی و طوالنی و کاري جّدي و مستمّر احتیاج دارد!

بزرگواري و عظمت با سخن گفتن و دعا کردن تنها، حاصل نخواهند شد، بلکه به تالش و جدّیت دائمی در کار ها احتیاج است!

کمال گرائی و بزرگواري تنها بوسیلۀ حرف و دعا به دست نمی آید، بلکه محتاج مبارزه و تالش همیشگی و کار واقعی و جّدي است!

بزرگی و مقامات بلند فقط به وسیله ي حرف زدن و دعا کردن حاصل نمی شوند، بلکه به سعی و تالش و جدّیت دائمی و مستمر نیاز دارند!

  اقرأ الّنص الّتالی بدّقۀ ثّم أجب عن األسئلۀ  بما یناسب الّنص: 
الناس ثالثۀ: أحدهم قّوال الُینتج غیرالکالم، و الّثانی یقول و یتبع القول بالعمل، و الّثالث یفاجئ الناس بعمله دوَن أن یتکّلم قبل وقوعه! 

ح بما هو فاعل، إال أنّه متفاخر مّنان! و الثالث قلیل وجوده بین و األّول شبیه بالّطبل الفارغ الَیصدر منه أّال الّصوت، و هم کثیرون! و الثانی یدرك ما یجب علیه أن یفعل فیصرِّ
الناس، و هو یستعین علی قضاء ُاموره بالکتمان و یرّجح العمل بالّصمت. هذا هو خیر الناس و نحن بحاجه إلی هؤالء! 

فکثیرًا ما قد رأینا أشخاصًا یتکّلمون باألقوال الجمیلۀ و المواعید الخّداعۀ و لکّنهم بعد زمن ُیفشی ِسَرهم و َیتبّین کذبهم، أو نراهم یحاولون لتحّقق مواعیدهم و لکّنهم یتوّقعون مّنا
أ ال نتکّلم إّال و نحن مادحون ألعمالهم!

.  عّین الصحیح: األمر الجمیل عند الفئۀ الثالثه أنّنا ..................  37

 لم نر منهم ال أذًي و ال سوًءا!  نشاهد أنّهم یعملون بجّد و جهاد! لم نشاهد منهم کذبًا فمواعیدهم! نري منهم أشیاء أکثر مّما نتوّقع!

ع اآلخرین علی أن َیکونوا واثقین بأنفسهم!»: .  «إذا کنت واثقًا بنفسک فإنّک َتستطیع أن ُتشجِّ 38

هرگاه به خود اعتماد کنی، تو می توانی دیگران را به اینکه از خود مطمئن باشند، تشویق کنی! 

اگر به خود اعتماد داشته باشی، می توانی دیگران را تشویق کنی به اینکه به خود اعتماد داشته باشند! 

زمانی که به خود اطمینان داشته باشی، دیگران را به این که به خود با اعتماد باشند، ترغیب می کنی!

اگر از نفس خود مطمئن باشی، دیگران را ترغیب به این می کنی که به نفس هاي خودشان اطمینان داشته باشند! 

«إن قلِم العالِم و لسانَه هما أفضُل الجنود الّذین َیستطیعون أن ُیدافعوا عن ثقافۀ بالدهم بأحسن طریق!»:  . 39

قلم و زبان عالم سربازانی اند که قادرند از فرهنگ سرزمین خودشان به زیباترین طریق دفاع نمایند! 

قلم عالم و زبان او همان سربازان برترند که می توانسته اند به نیکوترین راه از فرهنگ کشورشان دفاع نمایند! 

قلم عالم و زبان او بهترین سربازانی هستند که می توانند از فرهنگ کشور خود به بهترین روش دفاع کنند! 

قلم و زبان دانشمند همان سربازانی هستند که می توانند به روشی نیکو از فرهنگ سرزمین هاي خویش دفاع کنند! 

عّین الصحیح:  . 40

ما أسرع َمَر الّسنین من الُعمر و نحن فی غفلۀ: سال هاي عمر به سرعت می گذرد و ما در غفلت هستیم! 

إذا عملَت سیئۀ فاعمل حسنًۀ حّتی ُتعّوض منها: هرگاه کار بدي را انجام دادي کار نیکی انجام بده تا آن را جبران کنی! 

َیصنع اإلنسان اَشیاء ُتحول الظالَم إلی الّضوء: انسان با ساختن اشیائی تاریکی را به روشنایی تبدیل کرده است! 

ا: گربه با ترّشح مایع پاك کننده از زبانش حیوان خاّصی شده است!  إفراز الّسائل المطَهر من لسان القّط جعله حیوانًا خاصَّ

.  «ربّما َتستطیع أن َتملک بالّظلم کُل ما ترید، ولکن بدعاء مظلوِم ّتفقد کّل ما قد ملکت!»: 41

چه بسا بتوانی با ظلم  هرچه را بخواهی مالک شوي، ولی با دعاي یک مظلوم همۀ آنچه را مالک شده اي، از دست می دهی!

چه بسا توانسته باشی به وسیلۀ ظلم هرچه را دوست داري مالک شوي، اّما با دعاي مظلوم علیه تو همۀ آنچه را کسب کرده اي، از دست خواهی داد! 

شاید توانایی داشته باشی با ظلم همۀ آنچه را بخواهی به چنگ آوري، اّما با یک نفرین مظلوم تمام آنچه را که در دستان تو است، از دست می دهی!

شاید قادر باشی به وسیلۀ ظلم تمام چیزهایی را که دوست داري به دست آوري، ولی با یک دعاي مظلوم همۀ چیزهایی را که مالک شده اي، از دست می دهی!

عّین اَألصّح فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    . 42
ع أوراق اإلمتحاِن علیکم. قین حّتی ُأوزَّ علیکم َأن َتجلسوا ُمتفرَّ َیِجُب

واجب است بر شما که جداجدا نشانده شوید تا ورق هاي امتحانی را میان شما تقسیم کنم.  شما باید به شکل پراکنده بنشینید تا ورق هاي امتحان را براي شما پخش کنم. 

واجب است بر شما که دور از هم بنشینید تا ورق هاي امتحانی میان شما تقسیم گردد.  شما باید به گونه اي پراکنده می نشستید، تا اوراق امتحان میان شما پخش گردد. 
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عّین األدّق فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:     . 43
ِمن َأخالق الجاهلیَن اإلجابۀ قبَل أن َیْسَمعوا جیدا و المعارضُۀ قیل أن َیْفهموا کامًال.

از رفتارهاي نادانان پاسخ دادن قبل از آن که خوب بشنوند و مخالفت آنان قبل از آنکه کامل بفهمند، می باشد.

از اخالق نادانان پاسخ دادن قبل از این که خوب بشنوند و مخالفت کردن قبل از آنکه کامًال بفهمند، می باشد.

از رفتار نادان ها پاسخ گویی قبل از آنکه خوب گوش کرده باشند و مخالفت آنها قبل از آنکه کامل فهمیده باشند. 

از اخالق نادان جواب دادن قبل از آنکه خوب گوش کند و مخالفت او قبل از آنکه کامًال بفهمد، می باشد.

عّین الصحیح فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:  . 44

فلیعبدَن رّب الّذي َأطَعَمهنَّ ِمن جوٍع: پس باید بپرستید پروردگاري را که ایشان را از گرسنگی سیر گرداند. 

َیشتّد النقُل ِمن الفارسّیۀ إلی العربّیۀ بعد إنضمام ایراَن إلی الحکومۀ اإلسالمیِّۀ: انتقال از فارسی به عربی بعد از پیوستن ایرانیان به حکومت اسالمی شدت می یابد.

ال َتظلموا أحداً کما ال ُتحبَّون أن ُتظلموا: به کسی ستم نکنید همانطور که دوست ندارید مورد ستم واقع شوید. 

هل تضمنیَن َأن تجیَب صدیقَتِک مثَل إجابتِک؟: آیا تضمین می کنی که دوستانت مثل پاسخ تو جواب بدهند؟ 

.  عّین الصحیح فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    45
. معلُّماتنا ُیشّوق الطالباِت علی َأن َیْقَرْأَن کتًبا حول طرِق تقویۀ ذاکرتهنَّ

معّلم ها دانش آموزان را تشویق می کنند تا کتاب هایی پیرامون راه تقویِت حافظه شان را بخوانند.

معّلم هاي ما دانش آموزان را تشویق می کنند بر این که کتابهایی پیرامون راه هاي تقویت حافظه شان بخوانند.

معّلم هاي ما دانش آموزان خود را تشویق می کردند تا کتاب هاي پیرامون راه هایی براي تقویت حافظه را بخوانند.

معّلم هاي ما دانش آموزان خود را تشویق می کردند تا کتاب هاي در اطراف راه هایی براي تقویت حافظه را بخوانند.

عّین ما لیس فیه المستقبل:  . 46

َمن أخلص ِهللاّ اربعین صباحًا ظهرت ینابیع الحکمۀ من قلبه الی لسانه.   َمن قاَل: (َمن یکذْب الینجْح)؟ انّه صادٌق.  

ربّنا آتنا فی الدنیا حسنۀ و فی اآلخرة حسنۀ و ِقنا عذاب النار.   لن تنالو البّر حّتی تنفقوا مّما تحّبون.  

بیعِۀ. ُتهاِجُر الَحیواناُت ِمْن َمکاٍن إلی آَخر لَِتِجَد الِغذاَء والمکاَن الُمناِسَبْیِن و َتْحُصَل َعلی البیئِۀ الُمناِسَبۀ لِلتِّکاثر (زاد و ولد) و زیادِة یور ِمْن أبرز ظواِهِر الطَّ ِهجَرُة الَحیواناِت والطِّ
مال إلَی یِف. َیْعَتِقُد بَْعُض الُْعلماِء بَِأنَّ الَْغریزَة ِهَی الّتی َتدَفُعها َأن ُتهاِجَر ِمَن الشِّ تاء َو ِرْحَلٌۀ ُأخري ِفی الصَّ ٍد. َفُهناَك ِرْحَلٌۀ ِفی الشِّ َعدِدها. َتْحُدُث هجرُة الَحیواناِت ِفی َزَمٍن ُمحدَّ
رِق إلَی الْغرب أو بِالعکس. َأّما َأْغرُب هِذه الهجرات َفهَی ِهجَرُة «أسماِك الّسلمون» الّتی ُتهاجُر آالَف الکیلومتران و َتسَبُح َعکس حرکِۀ الماء َحّتی َتِصَل إلی الجنوب أو ِمَن الشَّ

َعِب الّشدید الّذي َأصابها. عبۀ والتَّ مکاٍن خاٍص تستطیع فیه َأن َتَضَع بیوَضها (تخم هایشان)، ثم َتْبَتِعُد منها لَِتموَت بِسبب الّرحلۀ الصَّ

حیحۀ: َعیِّن العباَرة الصَّ  . 47

هَلِۀ.   ِهجَرُة «أسماك الّسلمون» ُتَعّد ِمن الهجراِت الَبسیطۀ والسَّ ُتهاِجُر الَحیواناُت هروبًا ِمْن أعدائه.  

عاَدًة ُتهاِجُر الَحیواناُت للحصول َعلی الغذاء و المکان المناسب للتُّکاثِر.   َتحُدُث اْلِهجرُة داِئمًا ِمَن الِمنطقِۀ البارَدِة إلَی الحاّرة.  

حیح َعن «أسماك الّسلمون»: َعیِّن الصَّ  . 48

اَلتَّعُب الّشدید ُیؤّدي إلَی َموِت «أسماك الّسلمون» بَعَد َأن َتَضَع بیوضها.   ُتهاِجُر َأقل ِمْن ألف کیلومتر للوصوِل إلی مکاٍن ُیناسب تکاثِرها.  

ة قلیلٍۀ.   غیرُة الَّتی َتْخُرُج ِمَن الُبیوِض بَْعَد ُمدٍّ تموت اَألْسماُك الصَّ َحرکِۀ الماء فتکون حرکُتها َسهلًۀ.   َمَع َتْسَبُح

رفی واإلعراب: حیح َعِن التِّحلیل الصَّ َعیِّن الصَّ  . 49

ُتهاِجُر: فعل مضارع، لِلغاِئبۀ، مزیٌد ثالثی (باب مفاعلۀ)، مجهول، الزم، َمبنی / فعل و فاعله الحیوانات 

د: اسم، مفرد مذّکر، اسم الفاعل، نکرة، معرب / صفۀ و مجرور   ُمَحدَّ

أغَرُب: اسم، اسم التفضیل، معرفۀ، معرب/ فاعل و مرفوع 

بُیوض: اسم، جمع الّتکسیر، مفرده بَیض، معرفۀ، معرب/ مفعول به و منصوب  
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«ُیمکن أن َتنسی َمن شارکک فی الّضحک، لکّنک لن تنسی َمن شارکک فی البکاء أبدا!»:  . 50

شاید هر کس که در خندیدن با تو همراه بود، فراموشت شود، اما کسی که در گریستن با تو همراه بود فراموشت نخواهد شد! 

می توانی آن کس را که در خنده همراهیت کرد فراموش کنی، اما هرگز آن کس را که در گریه همراهیت کند، فراموش نمی کنی! 

می شود آن کسی را که در خنده با تو همراهی کرده است فراموش کنی، اما کسی را که در گریه با تو همراهی می کند ابداً فراموش نمی کنی! 

امکان دارد کسی را که در خندیدن با تو همراهی کرد فراموش کنی، اما کسی را که در گریه کردن با تو همراهی کرد هرگز فراموش نخواهی کرد! 
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بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 1

«ُمروءَ ِتَک إلیه: جوانمردي ات به او» در گزینۀ  «ِاَلیِه» ترجمه نشده است. 

«أساَء إلیک» به تو بدي کرد در گزینۀ  «ك»، به «تو» ترجمه نشده است و «الیه» در گزینه هاي  و  نیز ترجمه نشده است. به عالوه در گزینۀ  «أساء إلیک» به غلط به صورت مصدر یعنی «بدي
کردن» ترجمه شده است. 

» به معناي «براي» است ولی سایر گزینه ها به معنی «باید» است.  ـِ »: «ل در گزینۀ « گزینه 2  . 2

: «یُْعِجُبنی» فعل مضارع، جملۀ وصفیّه «َیفَْرُح» فعل مضارع، جملۀ وصفیّه معنی مضارع ِالتزامی می دهد.  گزینۀ  گزینه 4  . 3

: «اَُفتُِّش» فعل مضارع، جملۀ وصفیّه «یُساِعُدنی» فعل مضارع، جملۀ وصفیّه معنی مضارع ِالتزامی می دهد.  گزینۀ 

: حرف «حتّی» بر سر فعل مضارع «َیْحُکَم» بیاید معنی مضارع ِالتزامی می دهد.  گزینۀ 

: «الَتْحَزْن» فعل نهی است.  گزینۀ 

ال تستشر الکذاب: با دروغگو مشورت نکن، رد گزینه هاي  و  / یقرب علیک البعید: دور را به تو نزدیک می کند / یبعد علیک القریب: نزدیک را از تو دور می سازد.  گزینه 3  . 4
رد سایر گزینه ها: 

دانش آموزان گرامی توجه کنید: در گزینۀ یک و دو آمده « دور را به تو نزدیک می نمایاند» فعل می نمایاند یعنی نشان می دهد! 
اما مفهوم جمله این است که دور را به تو نزدیک می کند. 

نکته: کذاب همیشه معناي بسیار دروغگو نمی دهد . 
نکته: چه= که= چه آن که 

(باید به فرهنگ بیگانگان ...) یجب= باید/ أن ال نسمح= که اجازه ندهیم / ِل = به / ثقافۀ األجانب = فرهنگ بیگانگان / أن َتدخل= که وارد شود/ فی شؤوننا االجتماعیۀ...= در امور اجتماعی گزینه 2  . 5
ما... .

زیرا (لُِنحارب) فعل امر به الم است (باید بجنگیم).در گزینه ي  با ما می جنگند و در گزینه ي  از خود دور کنیم و در گزینه ي  فعل را به صورت مصدر و جنگیدن ترجمه کرده گزینه 1  . 6
است.

ُطبی لَِمن: خوشا به حال کسی که/ َیْجَتِنُب الکذَب: از دروغ گفتن دوري می کند / و إن کاَن: اگر چه باشد / للمزاح: براي شوخی (مزاح)  گزینه 3  . 7
بررسی سایر گزینه ها: 

»: لن تکوَن به معنی نخواهد شد صحیح است و نخواهی یافت نادرست است.  گزینۀ «

»: آیات َربّنا الُکبري: الُکبري صفت براي آیات است نه َربّنا ( از راه جنس می توان تشخیص داد) بنابراین ترجمۀ درست آن نشانه هاي بزرگ پروردگارمان است.  گزینۀ «

»: ترجمه درست عبارت: چشم در دو جهت نمی چرخد، مگر در برخی از حیوانات مثل آفتاب پرست. گزینۀ «
«یجب» : باید  گزینه 3  . 8

«أن نسمح لـ ...» : ... اجازه دهیم / « أصدقائنا »: دوستان خود / «  أن یطرحوا »: مطرح کنند / «  لعّل »: شاید /  «نستطیع» : بتوانیم / « " أن نزیلها"»: آن ها را برطرف کنیم. 
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

»: «بخواهیم» و «زندگی»  نادرست اند.  گزینه «

»: «می دهیم» و «با مطرح کردن»  نادرست اند «لعّل» به معنی  «شاید» در این گزینه ترجمه نشده است.  گزینه «

»: «زندگیشان» ترجمه نشده است. نکته: فعل مضارع با لعّل بیاید به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود. گزینه  «

) نتواند خطاست.  ) خواهد بود و بی شک خطا می باشند و در گزینه ي ( ) از مالتان صحیح است که حرف از ترجمه نشده است. در گزینه ي ( در گزینه ي ( گزینه 1  . 9
هداَء فی ذاِکرِة َشْعِبنا :   شهیدان، در خاطرة ملت ما هستند /   َلْن َنْنساُهم أبداً :   آنان را هرگز فراموش نخواهیم کرد. ( َلْن که از حروف ناصبۀ فعل مضارع است، مضارع مثبت را به گزینه 2 إنَّ الشُّ  . 10

فعل آیندة منفی تبدیل می کند.)

قاتلوا: مبارزه کنید. فعل امرشرطی است کھ بھ صورت فعل مضارع شرطی ترجمھ شده است   گزینه 1  . 11

ترجمھ ی درست آن : با کفار مبارزه کنید تا خداوند شمارا یاری بکند.
مطابق ترجمۀ آیۀ «چه بسا از چیزي کراهت دارید و خداوند در آن خیر زیادي قرار می دهد.» گزینۀ  درست است.  گزینه 4  . 12

قد + ماضی  ماضی نقلی َقد َجَعلَت = قرار داده اي  گزینه 1  . 13

رّد گزینه هاي  گذاشتی و  نهادي (به صورت ماضی ساده ترجمه شده است). 

الّدنیا = ضمیر متصل ندارد. رّد گزینه ي  «دنیایمان» همراه با ضمیر ترجمه شده است. 

ترجمۀ صورت سؤال: «شاید از چیزي کراهت داشته باشید و خداوند خیر بسیاري در آن قرار داده باشد» که به مفهوم گزینۀ  نزدیکتر است: «خیر در آن چیزي است که اتفاق افتد.»   گزینه 2  . 14

گزینه 3 گزینه 3 دراین گزینه ، «من» فاعل است و دورًا مفعول است که قبل از فاعل نیز آمده است. (کسی که همه حقایق را می فهمد، نقش مهمی را ایفا می کند.)   . 15
فاعل، پس از فعل و در پاسخ «چه کسی و چه چیزي» می آید و حتی می تواند بین فعل و فاعل با کلماتی فاصله بیفتد. 

در گزینۀ  «من» مفعول است و تیّار فاعل است. (جریان آب کشید کسی را....) 

در گزینۀ  «من» مفعول است. (دلفین می تواند که نجات دهد کسی را که ممکن است غرق شود.) 

در گزینۀ  نیز «من» مضاف الیه است و إخراج، مفعول است. 
رّد سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 16

) له حرف زائد  لیس له حرف زائد 

) الیحتاُج إلی المفعول  َیحتاُج إلی المفعول
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) الیحتاُج إلی المفعول  َیحتاُج إلی المفعول 
ترجمه ي متن: 

رابطه بین ایرانیان و عرب به قدیمی  ترین عصرها برمی  گردد. وجود لغات فارسی در اشعار عرب قبل از اسالم، بهترین دلیل بر اثبات این امر است. یکی از دلیل هاي استحکام این رابطه موضوع
ترجمه ي آثار به این دو زبان است. عالوه بر آن ایرانیان از پیشاهنگان (راهنمایان) آن نهضت علمی هستند که در پایه  هاي جامعه ي اسالمی دمیده شد. پس آن ها سعی کرده اند که آن را توسعه

بدهند. و در این مجال به زبان این نهضت بیش از خودشان (خود اعراب) توجه کردند. 
و ایرانیان احساس غربت نکردند هنگامی که دیدند که آن، زبان عربی است، بلکه مأنوس شدند با آن و تالش کردند که آن را تدوین کنند و منظم کنند، پس تألیفات متنوع زیادي را براي فهم آن و

روشن کردن آن و استخراج ظرائف تألیف کردند. 

صورت سؤال: از عالئم رابطه بین ایرانیان و عرب، ....  گزینه 1  . 17

) وجود کتاب  ها و آثار ترجمه شده به این دو زبان است. 

ترجمۀ پرسش: ترجمۀ دقیق عبارت زیر را معین کنید.  گزینه 3  . 18
لـ + مضارع را می توان به صورت مصدر هم ترجمه کرد. 

گزینۀ  از لحاظ ترجمه دقیق تر از گزینه هاي دیگر می باشد و در گزینۀ  زنده بماند غلط است، در گزینۀ  زنده بودن و قسمت دوم جمله غلط است، در گزینۀ  فعل هاي قسمت اول غلط می باشد.
رّد سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 19

) ماٍض  أمر 

) مفعول  مضاف إلیه 

) اسم تفضیل  اسم فاعل 
الْإْضطرار   گزینه 2  . 20

بقیۀ گزینه ها مربوط به ماشین است، به ترتیب: چرخ، ماشین و رانندگی. ولی اضطرار به معناي ناگزیر کردن است. 

«إن» به معناي «اگر» است در حالیکه در گزینه هاي  و  به صورت ظرف ترجمه شده اند و "النشبع" یعنی سیر نمی شویم.  گزینه 3  . 21
علت رد سایر گزینه ها: 

در گزینه  طلب کردیم – سیر نشدیم – طلب کرد – سیري نمی پذیرد نادرست می باشد. 

در گزینه  به حد اشباع نمی رسیم – به آن حد می رسد نادرست معنی شده است. 

در گزینه  اشباع می شویم نادرست است. 

زیرا (کسی که) در گزینه ي  و (الزم نیست) در گزینه ي  و  (واجب است بپذیرد) در گزینه ي   نادرست است. گزینه 4  . 22
«در گذشته مردم چراغ را براي روشن کردن خانه ها و راه ها به کار می بردند.» گزینه 3  . 23

تصحیح گزینه ها:  گزینه 2  . 24

 ( َل ِستَُّۀ ِمن الّطّالب (رد گزینۀ  و  شش دانشجو به تأخیر بیندازند: َأن ُیَؤجِّ

 ( هفتۀ آینده: األسبوع القادِم (رد گزینۀ 

 ( شش دانشجو: ِسّتۀ طالٍب (رد گزینۀ  و 
همانا عمر، شمرده شده به دقایق و ثانیه ها و با تباه کردن آن ها و غفلت از آن ها از دست می دهیم بخشی از زندگیمان را. 

همانا ما می توانیم با تالش ثروت گمشده مان را و با درس، شناخت و معرفت را بشناسیم و بازگردانیم ولی زمان گمشده هرگز امکان به بازگرداندنش نداریم. 
پس همانا گفته شده است: وقت همچون شمشیر است که اگر آن را قطع نکنی (استفاده نکنی) او تو را قطع می کند. به همین خاطر می بینیم که همانا افراد موفق، بر استفاده مفید از وقتشان متعهد

بودند. 
گفته می شود یکی از دانشمندان هنگامی که یکی از نزدیکانش مرده بود به شخصی دیگر امر کرد که خاکسپاریش را برعهده بگیرد و او مجلس درس را ترك نکرد به خاطر این که چیزي از علم را از

دست ندهد. پس این فرهنگ نیازمند به تربیت از کودکی است تا کم کم رشد کند. 

) با تلف نکردن وقت هایمان و عدم اهمال در آن وقت.  چگونه می توانیم موفق باشیم:  گزینه 4  . 25

) هنگامی که آن را ضایع کنیم.  کی وقت ما را از بین می برد؟  گزینه 2  . 26

«هر چیزي امکان بازگشت آن است مگر ...» کدام گزینه نادرست است؟  گزینه 3  . 27
توضیح: زندگی، زمان و فرصت اگر از بین بروند هیچگاه دوباره بازنمی گردند؛ پس باید از آنها به نحو احسن استفاده کرد. اما فرهنگ همیشه قابل بازگشت است و می توان دوباره از آن استفاده کرد. 

«همه ي وقت هاي ما باید با کار پر شود بدون توجه به نوع آن» مفهوم این گزینه با توجه به متن نادرست است.  گزینه 4  . 28

تصحیح گزینه هاي نادرست:  گزینه 1  . 29

َس: درس داد.  ُب: دوست می داشت / َدرُّ »: کانت ُتحِّ گزینۀ «

»: َأن ُیْکَتَب: نوشته شود. گزینۀ «

»: ِإْن َهَرْبَت: اگر فرار کنی / َسوف ُتواجه: روبرو خواهی شد.  گزینۀ «

گزینۀ  کلمات (ضمانت کرده اي- زنده باشی) در گزینۀ  کلمات (مطمئن هستی – زنده ام) در گزینۀ  کلمات تضمین کرده اي - زنده ام همگی نادرست هستند.  گزینه 1  . 30

 ( سخنرانی می کرد: کاَنْت ُتلقی محاضرات (رد گزینۀ  و  گزینه 3  . 31

 ( صد کتاب و مقاله: ِمئۀ کتاٍب َو مقاَلِۀ (رد گزینۀ 

 ( تألیف کرد: قد َألََّفْت (رد گزینۀ 

 ( الّطّالب: دانشجویان (رد گزینۀ  و  گزینه 2  . 32

 (  تأجیل االمتحان: به تأخیر انداختن امتحان (رد گزینۀ  و 
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 .(  ما وافق َعلی ذلک: با آن موافقت نکرد (رد گزینۀ  و 
گزینه 2 ُعقول نادرست است (َعقول).   . 33

 مسَتَمعین نیز نادرست است (ُمسَتِمعین: اسم فاعل). 
گزینه 2 عزمت أن تبدأ: بخواهی شروع کنی (به صورت مصدري ترجمه شده است!)   . 34

 قد قطعَت: پیموده اي
گزینه 1 بررسی سایر گزینه ها:   . 35

 (  عدد األشخاص المخلصین: تعداد افراد با اخالص (مخلص) (رد گزینه هاي  و 

 (  نستطیع: یاري بجوییم (یاري جستن نادرست است) (رد گزینۀ 

 (  طریقنا: راه خود را (رد گزینۀ  و 

( ) / یحتاجان : احتیاج دارد ( رد گزینه هاي  و  ) / مجاهدة: مبارزه ( ردگزینه هاي و  ال یتحققان : محقق نمی شود ( گزینۀ  گزینه 1  . 36
«مردم سه دسته اند: اولین آن ها پُرگویی است که فقط حرف می زند، و دومی می گوید و به دنبال سخن کار انجام می دهد و سومی مردم را با کار غافلگیر می کند بدون این که قبل از وقوع کار سخن
بگوید! اولی شبیه طبل توخالی است که از آن جز صدا در نمی آید، و آن ها بسیارند! دومی می فهمد باید چه کار کند پس آنچه انجام می دهد با صراحت بیان می کند. جز اینکه او فخرفروش و بسیار
منت گذار است! و سومی تعدادشان بین مردم اندك است و او در انجام کارهایش از پنهان کردن کمک می گیرد و کار بی سروصدا را ترجیح می دهد. این همان بهترین مردم است و ما به این ها
نیازمندیم! چه بسیار اشخاصی را دیده ایم که سخنان زیبا و وعده هاي بسیار فریبنده بیان می کنند اما مدتی بعد راز آن ها فاش می شود و دروغ آن ها برمال می شود یا اینکه آن ها را می بینیم که براي

عملی شدن وعده هایشان تالش می کنند ولی ایشان از ما انتظار دارند که سخن نگوییم مگر اینکه کارهاي آن ها را بستاییم!»  

مطابق متن، امر زیبا نزد گروه سوم این است که ما «از آن ها چیزهایی بیش تر از آنچه که توقع داریم، می بینیم!»   گزینه 4  . 37
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

»: ترجمه ي عبارت: «از آن ها جز آزار و بدي ندیده ایم!»   گزینه «

»: ترجمه ي عبارت: «می بینیم که آن ها با تالش و جهاد کار می کنند!»   گزینه «

»: ترجمه ي عبارت: «از آن ها دروغی در مورد وعده هایشان ندیده ایم!»   گزینه «

گزینه 2 بررسی سایر گزینه ها:   . 38

) (ترجمه نشده است)   تستطیع: می توانی (رد گزینۀ  و 

 (  کنت واثقا: اعتماد داشته باشی (رد گزینۀ 

 (  أن یکونو واثقین: اعتماد داشته باشند (رد گزینۀ  و 

: قلم العالِم و لساِنِه: قلم عالم (دانشمند) و زبان او / بأحسن طریق: به بهترین روش  و  رد گزینه هاي  گزینه 3  . 39
رد سایر گزینه ها: أفضل الجنود الذین: بهترین سربازانی هستند که 

: یستطیعون: می توانند  رد گزینۀ 

: أن یرافعو عن: که دفاع کنند از / عن ثقافه بالدهم: از فرهنگ کشورشان (کشور خود)  رد گزینۀ 
بررسی سایر گزینه ها:     گزینه 2  . 40

- و نحن... ( واو حالیه ) : در حالی که / مّر السنین : گذر سال ها  گزینۀ 

- یصنع : می سازد / اشیائی که ( جملۀ وصفیه )  گزینۀ 

گزینۀ  - لسان القط : زبان گربه / جعله : او را قرار داده است.

  ( ربّما تستطیع: چه بسا بتوانی ( رد گزینۀ  گزینه 1  . 41

  ( کّل ما ترید: هرچه را بخواهی ( رد گزینۀ 
بررسی گزینه ها:  گزینه 1  . 42

 .( ، َیِجُب علیکم: شما باید، واجب است بر شما. َتجلسوا: بنشینید (رد گزینه هاي 

 ( ، َع: پخش کنم، تقسیم کنم (رد گزینه هاي   ُأوزِّ

 ( ،  ُأوراق اإلمتحاِن: ورق هاي امتحان (رد گزینه هاي 
بررسی گزینه ها:  گزینه 2  . 43

 ( ،  أخالق الجاهلیَن: اخالق (رفتارهاي) نادانان (رد گزینه هاي 

 (  ،  َیْسمعوا: بشنوند، المعاَرضۀ: مخالفت کردن (رد گزینۀ 
 َأن َیفهموا کامًال: کامًال بفهمند. 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 44

»:  .................. بپرستند ..................  صحیح است.  گزینۀ «

»:  .................. ایران ..................  صحیح است.  گزینۀ «

»: .................. دوستت .................. جواب بدهد. صحیح است.  گزینۀ «

  ( و  گزینه 2 معّلمتنا : معلّم هاي ما، (رد گزینه هاي   . 45

).  طرِق : راه هاي.  ذاکرتِهنَّ : حافظه شان. ق : تشویق می کنند. (در گزینه هاي  و    ُیشوُّ
دلیلی بر آینده ترجمه شدن هیچ فعلی وجود ندارد!  گزینه 4  . 46

): جواب شرط (الینجْح) می تواند آینده هم ترجمه شود. بررسی گزینۀ (

14

23

4

23

22324

1

2

3

34

1

14

14

2

4

1

3

4

2, 3, 4

2, 4

23

34

24

34

13

1

2

4

13

34

1

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



): (ظهرْت: جواب شرط و می تواند به آینده ترجمه شود.)  بررسی گزینۀ (

): (لن + تنالوا = آینده منفی، دست نخواهید یافت.)  بررسی گزینۀ (

کوچ حیوانات و پرندگان از مشخص ترین پدیده هاي طبیعت است. حیوانات از جایی به جاي دیگر کوچ می کنند تا غذا و مکان مناسب را پیدا کنند و محیط مناسب براي زاد و ولد و زیاد شدن
تعدادشان را به  دست بیاورند.  کوچ حیوانات در زمان مشخصی اتفاق می افتد. سفر در زمستان و سفر دیگري در تابستان. برخی دانشمندان معتقدند که این غریزه است که باعث می شود آنها از شمال
به جنوب یا از شرق به غرب یا برعکس کوچ کنند. عجیب ترین این کوچ ها، مهاجرت «ماهی هاي سلمون» است که هزاران کیلومتر کوچ می کنند و برخالف حرکت آب شنا می کنند تا به جاي خاصی

برسند که در آنجا بتوانند تخم هایشان را بگذارند، سپس از آنها دور می شوند تا بمیرند، به دلیل سفر سخت و خستگی شدیدي که دچارش شده اند. 

ترجمۀ گزینۀ درست: معموًال حیوانات براي به دست آوردن غذا و جاي مناسب تولید مثل، کوچ می کنند.  گزینه 4  . 47
ترجمۀ سایر گزینه ها:  

»: حیوانات براي فرار از دشمنانشان، کوچ می کنند.  گزینۀ «

»: کوچ ماهی هاي سلمون از کوچ هاي ساده و آسان به حساب می آید.   گزینۀ «

»: کوچ همیشه از منطقۀ سرد به منطقۀ گرم است.  گزینۀ «

ترجمۀ گزینۀ درست:  گزینه 2  . 48
خستگی شدید منجر به مرگ ماهی هاي سلمون می شود؛ پس از آنکه تخم هایشان را می گذارند. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: کمتر از هزار کیلومتر کوچ می کنند براي رسیدن به جایی که مناسب تولیدمثلشان است.  گزینۀ «

»: با حرکت آب شنا می کنند، پس حرکتشان آسان است.  گزینۀ «

»: ماهی هاي کوچک که از تخم ها بیرون می آیند، پس از مدت زمان کمی می میرند.  گزینۀ «

تصحیح گزینه هاي نادرست:  گزینه 4  . 49

»: معلوم، معرب  گزینۀ «

»: اسم المفعول  گزینۀ «

»: مبتدا و مرفوع  گزینۀ «

رد سایر گزینه ها: یمکن: امکان دارد. / َمن: کسی را که / لکنّک لن تنسی: اما هرگز فراموش نخواهی کرد / َمن شارکک: کسی که با تو همراهی کرد.  گزینه 4  . 50

: أن تنسی: فراموش کنی / فی البکاء: در گریه / ابدًا: هرگز، ابدا  رد گزینۀ 

: شارکک فی الضحک: در خندیدن با تو همراهی کرد، در خنده همراهیت کرد.  و  رد گزینه هاي 
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