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.    عیَّن األصحُح و األدٌق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العریبۀ:   1
«کنُت ُافکر فی نفسی هل ُیمکن أن تکون قد ُخلقت الّسماء و األرض و کلُّ ما فیهما من دون حکمۀ!».

با خویش در اندیشه ام که آیا امکان دارد این آسمان و زمین و همه چیز که در آنهاست، بی حکمت خلق شود!

با خودم فکر می کنم که آیا ممکن است، آسمان و زمین و هر چه در آن هست بی حکمت خلق شده باشد!

با خود می اندیشیدم، آیا امکان دارد که آسمان و زمین و هر آنچه در آنها است بدون حکمت خلق شده باشد!

با خویشتن خود فکر می کردم آیا ممکن است این آسمان و این زمین و آنچه که در آن هست بدون حکمت خلق شود!

∙∙

.  عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ:  2
 «أخذتنی الدهشۀ عندما وجدت فی بعض الکتب آراء و نظرّیات کان المسلمون قد طرحوها ألَول مّرة!»:

شگفتی مرا فرا گرفت زمانی که افکار و نظراتی را که براي بار اول مسلمین در برخی کتابها طرح کرده بودند یافتم!

حیرت مرا فراگرفت هنگامی که در بعضی کتابها آراء و نظریاتی یافتم که مسلمانان براي اولین بار آنها را مطرح کرده بودند!

دچار تعجب شدم وقتی دریافتم در بعضی کتابها آراء و نظریاتی ا زمسلمانان آمده که براي نخستین بار آنها، آن را طرح کرده بودند!

دچار حیرت و تعجب شدم هنگامی که افکار و نظراتی را که توسط مسلمین براي بار نخست طراحی شده بود در آن کتابها یافتم!

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:  3
 انزعجُت من بعض أعماله الّتی کانت تسّبب أذي الّناس، و لکّنه لم یهتّم با نزعاجی!

از بعضی از کارهایش که سبب آزار مردم می شد ناراحت شدم، اما او به ناراحتی من توجهی نکرد!

بعضی اعمال او که مردم آزاري را در پی داشت مرا ناراحت کرد، ولی او به ناراحتی ام اهمیتی نداد! 

از برخی کارهاي وي ناراحت شده بودم زیرا اذیت مردم را در پی داشت، ولی او اهمیتی به آن نمی داد!

برخی اعمال او که اذیت مردم را در پی دارد براي من ناراحت کننده بود، ولیکن او توجهی به آن نکرد!

حیَح فی التَّرَجمۀ.   .  َعیِّن الصَّ 4
بَۀ»: کتوُر الّتونجی ِکتابًا، َیُضمُّ الَْکِلماِت الْفاِرسّیۀ الُْمَعرَّ «َفَقْد ألََّف الدَّ

دکتر تونجی کتابی را تألیف کرده است که کلمات فارسی معرب را در بر می گرفت.   دکتر تونجی کتابی را تألیف کرده بود که کلمات فارسی معرب را در بر می گرفت.  

دکتر تونجی کتابی را تألیف کرده است که کلمات فارسی معرب را در بر گرفته است. دکتر تونجی کتابی را تألیف کرده است که کلمات فارسی معرب را در بر گرفته بود.

حیَح َعن نوعیِۀ الکلمات:   ِن الصَّ .  َعیِّ 5
«َفْلَیْعُبدوا َربَّ هَذا الَبْیِت الّذي َأْطَعَمُهم ِمْن جوٍع و آَمَنُهم ِمن َخْوٍف»

َأْطَعَم: فعل ماٍض - لَه حرف زائد - مصدره تطعیم/ فعل و «ُهم» مفعوٌللَُه َفْلَیْعُبدوا: فعل مضارع - لیس له حرف زائد - یحتاُج إلی المفعول/ فعل 

َجْوٍع: اسم - مفرد مذکر - نکرة/ مضاف إلیه   آَمَن: فعل أمر - یحتاج إلی المفعول/ فعل و «ُهم» مفعوٌللَُه

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمه او التعریب او المفهوم  6
نه من سبعه ألوان تخلب قلوبنا، عندما کّنا نمشی بهدوء علی تالل الّرمل!» :  «کانت أشّعه القمر الفضّیه المتکوِّ

اشّعه ماه نقره اي رنگ تشکیل شده از هفت رنگ، دلهاي ما را شیفته کرده بود، آن زمان که آرام بر تپه هایی از شن راه می رفتیم!

اشّعه نقره اي رنگ ماه با رنگهاي هفتگانه اش، دلها را شیفته می کرد، آنگاه که ما به آرامی بر تپه هایی شنی راه می رفتیم!

وقتی با آرامش بر تپه هاي شن راه می رفتیم، نور نقره اي فام ماه که از هفت رنگ تشکیل شده بود، دلهاي ما را می ربود!

هنگامی که آرام بر تپه هاي شنی قدم می زدیم، نور ماه نقره اي رنگ که هفت رنگ داشت، دلها را می ربود!

.  عّین الّصحیح فی المحّل اإلعرابّی للکلمات الّتی أشیر إلیها بخّط:  7
أثیِر ِفی ِدراساِتِهم» «و َقْد بَیَّن ُعَلماُء اللَُّغِۀ الَْعَربیِّۀ َو الْفاِرسیِّۀ أبعاَد هَذا التَّ

فاعل - مضاف إلیه - صفت - مضاف إلیه - مفعول   مبتدا -  مضاف إلیه - صفت - مفعول - مفعول  

فاعل - صفت - صفت مفعول - مضاف إلیه   فاعل - مضاف إلیه - صفت - مفعول - مضاف إلیه  

نمونه سوال عربى یازدهم درسهفتم متوسط
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.  عّین األصَح و األدَق فی الجواب للترجمۀ:  8
کنت حزینۀ ألنّنی ما شاهدت تقدمًا فی دراستی!

ناراحت بودم زیرا پیشرفتی در تحصیل خود مشاهده نکردم. من ناراحت شدم چون پیشروي در درس هایم ندیدم.

تو ناراحت شدي زیرا در تحصیل من پیشرفتی مشاهده نکرده بودي. از درس خواندنم ناراحت شدم، چون پیشرفتی در آن مالحظه نمی کردم.

.  عّین الصحیح فی الترجمۀ:  9
ا و الّناس یواصلون طریقهم فیها بصعوبۀ! کانت شمس الصحراء ُمحرقۀ جد

ا داغ می کند و مردم راهشان را با سختی زیاد طی می کنند! در صحرا خورشید جد خورشید صحرا جداً می سوزاند و باعث می شود مردم راهشان را با سختی بپیمایند!

آفتاب صحرا واقعًا سوزان بود و مردم در آن به سختی راهشان را ادامه می دادند! در صحرا آفتاب واقعًا سوزان بود و مردم راه خود را در آن سخت می پیمایند!

.   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب:   10
«بزرگترین ثروت ما اخالق و انسانّیت ماست و براي آنها جایگزینی نیست!».  عّین الصحیح:

 ال بدیل ألخالقنا و إنسانّیتنا ألنّه ثروتنا العظیمۀ!   أعظم ثروتنا أخالقنا و إنسانّیتنا و لیس لهما بدیٌل!  

 لیس ألخالقنا و إنسانّیتنا بدیًال ألنّهما أعظم ثروتنا!   أعظم ثروتنا الّذي لیس لها بدیل أخالقنا و إنسانّیتنا!  

■■

حیح َعن نوعّیۀ الکلمات و المحّل االعرابی:   .   َعیِّن الصَّ 11
بََۀ» َۀ الُْمَعرَّ کتوُر الّتونجیُّ ِکتابًا َیُضمُّ الَْکِلماِت الْفاِرسیَّ «َفَقْد َألََّف الدُّ

 َألََّف: فعل ماٍض - یحتاُج إلی المفعول - مصدره «تألُّف» / فعل   ِکتابًا: اسم - مفرد مذکر - نکرة / مفعول  

بَۀ: اسم - مفرد مذکر - اسم مفعول ِمن مصدر «تعریب» / مضاف إلیه   : فعل مضارع - الیحتاُج إلی المفعول / جملۀ وصفیۀ   اَْلُمَعرَّ َیُضمُّ

عّین ما لیس فیه عبارة معادل (الماضی االستمراري) فی الفارسّیۀ:  . 12

کان علماؤنا یبّینون تأثیر اللغات علی االنسان فی دراساتهم.   رأیُت ولداً یمشی بسرعٍۀ.  

کان الطّالب کتبوا واجباتهم قبل دخولهم الصّف.   ما کانت السّیارات ُتسرع ألّن الشوارع مزدحمۀ.  

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:  13
« َوضع العلماُء االءیرانّیون معاجم مهّمۀ و کتبًا عدیدة لّلغۀ العربّیۀ »:

دانشمندان ایران ُمعجم ھای مھم و کتاب ھای گوناگون برای زبان عربی نھاده اند.
دانشمندان ایرانی فرھنگ ھای لغت مھم و کتاب ھای متعددی برای زبان عربی تألیف کرده اند.

علمای ایران فرھنگ ھای لغت ھای دارای اھمیت و کتاب ھای مختلفی برای زبان عربی قرار داده اند.
فرھنگ لغات مھم و کتاب ھای عدیده ای برای زبان عربی توسط علمای ایرانی تألیف شده است.

َعیِّن األصحَّ واألدّق فی األجوبۀ لّلترجمۀ:   . 14
ْقر بحاّسۀ بََصر حاّدة لیستعملها فی صید الحیوانات من َأْعَلی النقاط!» «قد زّود الخالق تعالی الصَّ

خداي تعالی روزي شاهین را در قدرت بینایی اش قرار داده تا آن را در صید جانوران از باالترین نقطه ها به کار بندد! 

خالق متعال شاهین را به حس تیز بینایی مجّهز ساخته تا آن را در شکار حیوانات از باالترین نقطه ها به کار گیرد! 

قطعًا خداي بزرگ شاهین را به احساس دقیق در چشم مجّهز می کند تا درشکار جانوران از مناطق بلند به کار برد! 

خداوند بلند مرتبه شاهین را به حس بینایی تیز آماده کرد تا در صید جانوران از نقاط باال استفاده کند! 

 اقرأ الّنص الّتالی بدّقۀ ثّم أجب عن األسئلۀ بما یناسب الّنص: 
أحد األشیاء الّتی تشیر إلی وجود العالقات بین اإلیرانّیین و العرب هو األساطیر. فقصص الّضحاك و کیکاووس و سودابۀ و ... تشیر إلی هذه العالقۀ. حیاة بهرام جور و أشعاره
العربّیۀ من مظاهر هذه الّصلۀ! فی زمن نزول القرآن الکریم بعض المعاندین حین رأوا أّن القرآن الکریم یتکّلم عن اُالمم الماضیۀ کانوا یقولون: إن کان محمد هکذا یتکّلم فنحن

نحّدثکم بحدیث رستم و إسفندیار و األکاسرة! 
و من مظاهر هذه الّصلۀ وجود المفردات الفارسّیۀ الکثیرة فی العربّیۀ الّتی تسّربت عن طریق الّتجارة الّزیارة و ترجمۀ الکتب، و کذلک سیطرة االمبراطوریۀ العثمانّیۀ علی البلدان

العربّیۀ إّن لغۀ کبار العثمانّیین کانت فارسّیۀ! و بعد ظهور اإلسالم اشتّدت هذه العالقۀ حیث أصبحوا بنعمۀ اهللا إخوانًا. 
إّن الّلغۀ الفارسّیۀ لم تکن تشعر عبر الّزمان أّن الّلغۀ العربّیۀ تزاحمها حتی تقصد عداوتها و الجهد إلطفائها، بل ظّلت العربّیۀ فی الجانب الفارسّی أساسًا متینًا للّثقافۀ اإلیرانّیۀ

اإلسالمّیۀ!
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.  ما هی العالئم الّتی تثبت وجود المشترکات بین البلدین؟ 15

 الّتجارة و الّزیارة و الحکومۀ الواحدة علی البلدین! المفردات الّلغوّیۀ المستعملۀ بین مستخدمی الّلغۀ!

 القصص و الّروایات و األبطال و األفکار المشترکۀ! وجود األساطیر و الّظواهر اُالخري المختصۀ بکّل بلد!

.  لماذا ازدادت عالقات المحّبۀ بین اإلیرانّیین و العرب بعد اإلسالم؟ 16

 ألّن اإلسالم جعل الّشعبین أخوین و لم یفّرق بینهما!

 کثرة الّتجارة و ازدیاد الّزیارات و ترجمۀ الکتب قد زادت المحّبۀ!

 ألّن اإلیرانّیین لم یقصدوا محو ثقافۀ جارهم بل حاولوا إلحیائها و نمّوها!

 بسبب کثرة الّروایات و القصص و األساطیر المشترکۀ الّتی کانت تنقل عن لسان المتکّلمین بهاتین الّلغتین!

.  متی تنشأ العداوة بین الّثقافتین: إذا .................. 17

 لم تکن هناك روایات و أساطیر مشترکۀ بین الّثقافتین! شعرت إحداهما أّن اُالخري ترید أن تحتّل مکانها و ُتزیلها!

 لم تقدر إحدي الّثقافتین توسیع دائرة اُالخّوة و الّصداقۀ بینهما! کان التأثیر من جانب واحد و لم تقدر إحداهما أن تؤّثر علی اُالخري!

.  علی أساس النّص: 18

 کان العثمانیون من أسباب َتوسیع الّلغۀ الفارسّیۀ! کان الّناس یتکّلمون بالّلغۀ الفارسیۀ فی زمن إدارة العثمانیین!

 المفردات الفارسّیۀ عی الّتی تسّربت فی َثقافۀ العرب، فلم تکن العالقۀ متبادلۀ! کالم القرآن الکریم عن اُالمم الماضیۀ کان مثل کالم العرب عن حدیث رستم و إسفندیار!

.  عین ما لیس فیه الماضی االستمراي فی المعنی: 19

عندما ُکّنا نُسافُر قبل شهریِن فی مناطق بالدنا الشمالیۀ، تذّکْرنا جّدتنا الحنوَن.   ا و الناُس یواصلوَن طریقهم فیها بصعوبٍۀ.   کانْت شمس الصحراء محرقًۀ جد

ل المصاعب و أصبَح عالمًا.   ألجَعْل ذلک المعلم اسوًة لنفسی ألنّه کاَن َتحمَّ ُکنُت أبتعُد عن الکذب دائمًا و أخاُف انّه یظهر یومًا و ُیزیُل حرمتی.  

.  (هذان التلمیذاِن یکسباِن الدرس) عّین الصحیح مع (کان): 20

کان هؤالء التالمیذ یکسبون الدرس   کانْت هاتاِن التلمیذتاِن تکسباِن الدرس   کانا هذاِن التلمیذاِن یکسبان الدرس.   کان هذاِن التلمیذاِن یکسباِن الدرس.  

اّي عبارة ال تدلُّ علی الماضی فی المفهوم:  . 21

کان یأمر اهله بالصالة و الزکاة.   یۀ اعِجُبها کثیراً.   کان لی خاتم فضٌّ کان الباب مغلقًا فقفُت مدًة طویلًۀ.   إّن اهللا کان غفوراً رحیمًا.  

.  عِین ما لیس فیه من األفعال الناقصۀ: 22

یوم ینظر المرء ما قّدمْت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنُت ترابًا.   قال رّب إنّی أعوذ بک أن أسألک ما لیس بی به علم.  

نَّظف الطالب مدرستهم فصارت المدرسۀ نظیفۀ و جمیلۀ.   إنّکم مسؤولوَن حّتی عن البقاع و البهائم ... ألنّها مخلوقات اهللا.  

.   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب:   23
«گمان نمی کردم که تو با وجود مشکالت بسیار، در کسب علم کوشا باشی!»  عّین الصحیح:

 ال أظّن أنّک تکون مجتهداً فی االکتساب العلم رغم المشکل الکثیر!   ما کّنا نظّن أنّک تکون ساعیًا رغم المشکل الکثیر فی اکتساب العلم!  

 ما کنُت أظّن أنّک رغم المشاکل الکثیرة، تکون ساعیًا فی اکتساب العلم!   ال أظّن أنّک رغم المشاکل العدیدة أن تکون نشیطًا فی اکتساب العلم الکثیر!  

■■

.  «کان الُمزارع ُیراقب ُاموَر المزرعۀ مراقبٌۀ ولکّن البوماِت کانت َتتغّذي علی األفراخ، و هذه سّنۀ الطبیعۀ!»: 24

کشاورز مراقب امور مزرعه بود ولی تغذیۀ جغدها از جوجه ها انجام می گرفت و این قانون طبیعت بود! 

مزرعه دار امور مزرعه را نگهبانی می کرد اما جغدها جوجه ها را خورده بودند و این سّنت طبیعت بود! 

مزرعه دار از کارهاي مزرعه با دقت مراقبت می کرد ولی جغدها جوجه ها را خورده بودند و این قانون طبیعت است! 

کشاورز کارهاي مزرعه را بی گمان مراقبت می کرد ولی جغدها از جوجه ها تغذیه می کردند و این سّنت طبیعت است! 

.  عّین الصحیح فی ترجمۀ العبارات التالیۀ: 25

ل الیونسکو األمکنۀ التاریخّیۀ المهّمۀ فی قائمۀ التُّراث العالّمی : یونسکومکان هاي مهم تاریخی را در ستون میراث هاي جهانی ثبت خواهد کرد. َسُتسجِّ

 فی الفلوات اإلیرانّیۀ ال َتْنبُت نباتات کثیرة : در بیابان هاي ایرانی گیاهان بسیاري نمی روید.

یاح َتْعِصُف و تنکِسُر غصون حدیقتنا القوّیۀ : بادها به شّدت می وزیدند و شاخه ي نیرومند باغ ما می شکستند.  کانت الرُّ

ال نَعمُل عمًال َأطیَب من َغْرس اَألشجاِر فی الدنیا : نباید کاري نیکوتر از درخت کاري در دنیا انجام دهیم.
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عّین ما لیس فیه الماضی االستمراري فی المعنی:  . 26

کان المسلموَن َتقّدموا فی العلوم فی القرون الماضیۀ ألّن االسالم شّجعهم!   ما کان لی معّدات حدیثۀ فلذا ما ُکنُت أستطیع أْن أغوَص فی البحر!  

ذلَک المسکین الذي کان قد وقف وسط الشارع ما کان یلتفُت الی مرور السّیارت!   رأیُت طفًال فی الشارع یبکی ألنّه جائع و یطلب الطعام من اُّمه!  

ِإقرأ النّص التالی بدّقۀ ثّم أِجب َعِن األسئلۀ حولَۀ: 
 لُقِّب فاصولیا (لوبیا) بِلحم الُفقراء و المساکیِن. فی هذا الطعاِم کثیٌر ِمَن البروتین؛ و هذا الطعام ُمناسٌب للَّذین ال یأکلوَن اللحم فی ِحمیتهم الِغذائیۀ (رژیم غذایی). کثیٌر ِمن الناس
ا یأکلوَن فاصولیا فی الشّتاء و اَألّیام الباردة. فهو َیحتوي الفوسفوَر و الکاسیوَم و الحدیَد بمقداٍر کثیٍر و هذِه الَمعادُن َتْدُخل فی ُعروق الّدم و البدُن َیستخدُمها. الفاصولیا مؤثِّر جد

یتون و هذا غذاٌء نَموذجیٌّ و مفیٌد للبالغیَن ِمن النساِء و الرجاِل َأیضًا. علی نمّو اَألطفال. فی أکثر البالد ُیؤَکُل الفاصولیا َمَع الخبز و َزیِت الزِّ

عّین الصحیح فی المحّل اإلعرابی و التحلیل الصرفی فیما ُأشیرالیه بخّط ِمن النّص:   . 27
 الُفقراء:

جمع مکّسر، معرفۀ، مؤنّث (مفرده فقیرة) / صفۀ   اسم، جمع التکسیر (مفرده فقیر)، معرفۀ / مضاٌف إلیه  

معرفۀ بالعلم، جمع التکسیر (مفرده فقیر) و مذکر/ نَعٌت اسم المؤنّث، مشتق اسم الفاعل، معرفۀ بأل / مضاٌف إلیه  

یأُکلوَن:  . 28

، فعل مضارع، حروفه األصلیۀ أکل / فعل و فاعله اسم ظاهر  مجّرد ثالثّی، متعدٍّ فعل مضارع، جمع مذکر (للمخاطبیَن)، مجرد ثالثّی / خبر، جملۀ فعلّیۀ  

، معلوم، مجّرد ثالثّی / فعل و فاعله ضمیر بارز «واو»  فعل للغائبیَن، متعدٍّ فعٌل مزید بزیادة حرف واحٍد، معّلوم، الزم/ خبر، جملۀ فعلّیۀ  

َیْستخِدُم:  . 29

مزید ثالثی مصدره إستخدام، معلوم، متعدٍّ / خبر، جملۀ فعلّیۀ   فعل مضارع، مزید بزیادة حرفیِن، متعدٍّ / فعل و فاعله ضمیرها 

فعل مضارع من باب ِإفتعال، مزید بزیادة ثالثۀ َأحرف / خبر، جملۀ فعلّیۀ  حروفه األصلّیۀ (خ - د - م)، مضارع، معلوم، للغائبۀ / فعل و فاعله ُهَو المستتر 

ُمؤثِّر:  . 30

مشتق، اسم المفعول المزید، حروفه األصلّیۀ (أ - ث -ر) / خبر و مرفوع  اسم، مفرد، مّذکر، اسم الفاعل المجّرد / مبتدأ و مرفوع 

نکرة، مفرد، مؤنث، اسم الفاعل المجّرد / مبتدأ و مرفوع  اسم الفاعل ِمن مصدر تأثیر، مفرد، نکرٌة / خبر و مرفوع 

  اإلنسان المثالّی الّذي َیسعی للمجد هو اإلنسان الّذي ینظر إلی العالَم کساحۀ ال ُیري فیها إّال الحرکۀ و النشاط، حیث إّن الرخوة و الّسکون ُیساویان الموت! و کذلک إّن کّل من
فی الوجود إذا أراد النَّصر و الّظفر ُملزم بمواجهۀ العالَم کمجموعۀ فیها نزول و صعود ال حیلۀ منهما و ال ُیمکن اختیار أحِدهما دون اآلخر!   فإّن المصاعب الّتی تقع فی سبیل
عًۀ تقبل الحیاة بما فیها من دون ضجر، ولکن من کانت الحیاة أکبر الطالب - علی سبیل المثال - هی الّتی تقع قلیًال أو کثیرًا أو مشابَها فی سبیل اآلخرین. فمن کانت نفُسه ُمتسَّ

ر شأَن نفسه فالحیاة تتغلب علیه، فحینئٍذ یعیش هذا اإلنساُن مأیوسًا یلعن اآلخرین بُحّجۀ أنّهم لم یکونوا فی سبیل قضاء حوائجه! منه و الّذي َصغَّ

.  عّین الخطا فی اإلعراب و التحلیل الصرفی:   31
  «کانت»:

فعل ماٍض - للمفرد المؤنّث / فعٌل من األفعال الناقصۀ، و الجملۀ جواب شرط  فعل ماٍض - للمفرد المؤنث الغائب / من األفعال الناقصۀ، بمعنی «بود» 

ماٍض - للمؤنّث - له ثالثۀ حروف أصلیۀ / من األفعال الناقصۀ، و الجملۀ شرطیۀ  ماٍض - للمفرد - حروفه األصلیۀ ثالثۀ / فعل من األفعال الناقصۀ، بمعنی «بود» 

عّین فعًال فی معنی الماضی االستمراري:  . 32

یقولون بأفواههم ما لیَس فی قلوبهم و اهللا اعَلُم بِما یکُتمون!   ُکنُت ساکتًا و ما ُقْلُت کلمًۀ ألنّی ُکنُت ال أعرُف شیئًا عن الموضوع!  

ما کانْت عنده نقوٌد یساعُد بها المساکین فجعَل و رجع الی البیت!   کاَن العلماء خالل اعمالهم العلمّیۀ متذوقیَن آالمًا کثیرًة!  

«صدیقک هو الشخص الّذي َیعرف نَغماِت قلبک و َیستطیُع أن ُیَغّنیها لک إن کنَت نسیَت کلماتها!» :  . 33

دوستت همان کس است که آوازهاي قلب تو را می دانست و هرگاه کلمات آن فراموشت شد دوباره برایت می خواند! 

دوستت کسی است که نغمه هاي قلبت را بداند و بتواند آن را برایت دوباره بخواند هر زمان که کلماتش را فراموش کرده باشی! 

دوست تو است آن کسی که آوازهاي قلبت را می شناسد و می تواند آن را بخاطر تو بخواند آنگاه که کلماتت را فراموش کرده اي! 

دوست تو همان کسی است که نغمه هاي قلب تو را می شناسد و می تواند آن را براي تو بخواند اگر کلمات آن را فراموش کرده باشی! 
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عیِّن األنسب للجواب عن الترجمۀ:    . 34
«المفردات بین لغات العالم لَم َتتبادل فی سنۀ واحدة، بل قد حدث التبادُل أثناء سنوات کثیرة، و بهذا أصبحت الّلغات غنّیۀ»: کلمات در بین زبان هاي دنیا  ..................

در یک سال رد و بدل نشد بلکه این تبادل در طول سال هاي زیادي رخ داده است، و بدین ترتیب زبان ها غنی شدند! 

سالی یکبار تبادل نمی شدند بلکه این تبادل طی سال هاي زیادي اتفاق می افتاد، و زبان ها اینگونه توانمند می شدند!

یکبار در سال تغییر نمی کردند بلکه این تغییر در مدت سال هاي بسیار اتفاق افتاده است، و بدین صورت زبان ها بی نیاز می شدند!

در یک سال رد و بدل نشده اند بلکه رخداد تبادل در اثناء سال هاي زیادي بود، و به این صورت زبان ها سرشار از توانایی شدند! 

عین الخطأ فی اإلعراب و التحلیل الصرفی: «أذکروا نعمۀ اِهللا علیکم إذ کنتم أعداًء فألّف بین قلوبکم»  . 35

اهللا: لفظ الجاللۀ- اسم- مفرد مذکر- معرفۀ (علم)- معرب/ مضاف إلیه و مجرور. 

/ فعل و فاعل، و الجملۀ فعلیۀ؛ و مفعوله «نعمۀ».  اُذکروا: فعل أمر- مجّرد ثالثی- متعدِّ

ألّف: فعل ماٍض- مزید ثالثی (من باب تفّعل)- الزم- معلوم/ فعل و فاعل، و الجملۀ فعلیۀ. 

أعداء: جمع مکّسر أو تکسیر (مفرده: عدّو، مذکر)- نکرة/ خبر «کان» من األفعال الناقصۀ، و منصوب. 

.  «أصبَح الّشاتم نادما من عمله القبیح»: 36

أصبح: فعل ماٍض - مزید ثالثی (من باب أفعال) / فعل من األفعال الناقصۀ اسمه «الشاتم»  عمل: اسم - مفرد مذکر - معرب / مجرور بحرف الجّر؛ من عمل: جار و مجرور 

نادّما: مفرد مذکر - اسم فاعل (حروفه األصلیۀ: ن د م) - نکرة / خبر «أصبح» و منصوب  الشاتم: مفرد مذکر - اسم فاعل (حروفه األصلیۀ: ش م ت) - مبنی / اسم «أصبح» و مرفوع 

عّین ما فیه التضاّد:  . 37

شّر الناِس ذوالوجهیِن.   ِإذا ملَک األراِذُل هلک األفاِضُل.   ا.   ُقل الحّق و إن کاَن مر خیرالکالم ما قّل و دّل.  

َمّیز اَألصّح فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:   . 38
کانت زمیالتی َیعرْفَن فی َمتجر المدینۀ العظیم الطالبَۀ الُمشاغبۀ َتبیُع اَألقمشۀ الباهظۀ.

دوستانم در فروشگاه بزرگ شهر دانش آموز شلوغی را که پارچه هاي گران می فروخت می شناسند.

همکالسی هایم در مغازة شهر بزرگ دانش آموز شلوغی را که پارچه هایی گرانبها می فروخت، شناخته بودند. 

هم شاگردي هایم در مغازة بزرگ شهر دانش آموز شلوغ را که پارچه هاي گران قیمت می فروخت می شناختند.

همکالسی من در فروشگاه شهر بزرگ دانش آموز شلوغ را که پارچۀ گران قیمت فروخته بود، می شناختند.

عّین الصحیح للفراغیِن فی العبارة التالیۀ:   . 39
 .................  ُأولئَک الرجاُل ..................فی المصانِع الکبیرِة.

َیکونوَن - َیْعملوَن کانوا - َعِملوا   کاَن - َقْد َعِملوا   کانوا - َیعملوَن

عّین ما فیه فعٌل َیدّل علی الماضی البعید فی الفارسّیۀ:  . 40

ُکّنا نَشتِغُل فی مزرعٍۀ کبیرة ُتنِتُج کثیراً ِمن المواّد اللبنّیۀ.   کانَت کلماٌت فارسیٌّۀ نُِقَلت إلی اللغۀ العربّیۀ و َتَغّیرْت اَصواُتها.  

َسِمْعُت صدیقی َیقوُل إّن اإلنساَن َیحتاُج ِإلی محّبۀ اآلَخریَن.   فی مدینِۀ اصفهان کانِت الطالباُت ُیَعلِّمَن فنوَن الَعیِش فی المدارس.  

عّین الصحیح فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    . 41
کاَن علماُءنا الکباُر قد َترجموا َعددًا ِمن الکتِب الفارسیِّۀ المهّمۀ إلی العربیِۀ و صارت مشهورًة بین العرب.

دانشمندان بزرگتر ما تعدادي از کتاب هاي مهم فارسی را به عربی ترجمه کردند و در میان اعراب معروف شد. 

دانشمندان بزرگ تعدادي از کتاب هاي فارسی مهم را به عربی ترجمه کرده بودند و در میان اعراب مشهور بود. 

دانشمندان بزرگتر ما تعدادي از کتاب هاي فارسی مهم را به عربی برمی گرداندند که در میان عرب معروف گردید. 

دانشمندان بزرگ ما تعدادي از کتاب هاي مهم فارسی را به عربی برگردانده بودند و در میان عرب مشهور گردید. 

َکْم فعًال ناقصًا جاَء فی العبارة التالیۀ:   . 42
کاَن صدیقی قد وصَل إلی قریٍۀ کْم َتُکن بعیدًة ِمن المدینِۀ. فصاَر مسرورًا ِمن مشاهدة رجال قد َأصَبحوا قادریَن فی أداء واجباتهم و یقولوَن: لَْسنا متکاسلیَن فی وظائفنا.

ِسّتۀ   أربعۀ   خمسۀ   ثالثۀ  
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.  عّین اَألصدق فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    43
  کانت اَألشجار العجیبُۀ ُتثبُت أّن فی ظواهر الطبیعیۀ حقیقۀ واحدة و ِهَی قدرة ربّنا الخالِق.

درختان شگفت انگیز ثابت کرده اند که در پدیده هاي طبیعی  یک حقیقت وجود دارد و آن قدرت پروردگار آفرینندة ماست.

درختان عجیب ثابت می کردند که در پدیده هاي طبیعت  یک واقعیت هست و آن قدرت پروردگار آفریننده  است.

درختان شگفت انگیز ثابت می کردند که در پدیده هاي طبیعت  یک حقیقت وجود دارد و آن قدرت پروردگار آفرینندة ماست.

درختان عجیب ثابت می کنند که در پدیده هاي طبیعی  یک حقیقت هست و آن توانمندي خداوند آفریننده  است.

عّین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی:    . 44
ُفن» «الّریاح کانت َتجري بِما ال َتشَتهی السُّ

الّریاح: جمع تکسیر (مفرده ریح) - معرف بأل ) / مبتدا و خبره (ال تشتهی)  ُفن: مفرد مذکر - معرفۀ / فاعل لِفعل (ال تشتهی)   السُّ

ال تشتهی: مضارع للنفی - مزید ثالثی من باب (إفتعال) / فعل َمَع فاعله  َتجري: فعل مضارع - مزید ثالثی و مصدره (إجراء) / خبر (کانت) و جملۀ فعلیۀ  

عّین الخطأ فی اسم و خبر األفعال الّناقصۀ:  . 45

کثیر من التلمیذات کّن ناجحات فی إمتحاناتهّن!   کان لی أصدقاٌء یدعوننی إلی طاعۀ اهللا!  

أصبح والدّي عجوزین، یحتاجون إلی المساعدة!   صار الجّو بارداً و هو لیس مناسبًا للخروج من البیت!  

عّین ما َیدّل علی الماضی اإلستمراري:  . 46

ِإنَّ الُمخطئیَن قْد نَِدموا ِمَن اَألعمال الَقبیحۀ فی حیاتهم.   کانَت فی قریٍۀ ِإمرَأٌة َتلَعُب مع األطفاِل بکّل سروٍر. 

لََعلَّ اإلنساَن َیْعَتِبُر ِمَن تجارب الُقدماء فی التاریِخ.   سون فی مدارس الُقري ُمجتهدیَن.   هؤالِء المعلَّمون ُیدرَّ

(هم فقراء الی اهللا ...) عّین الصحیح مع (کان):  . 47

کانوا هم فقراء الی اهللا.   هم کانوا فقراء الی اهللا.   کان هم فقراء الی اهللا.   کانوا فقراء الی اهللا.  

عّین الصحیح عن خبر االفعال الناقصۀ:  . 48

کان هؤالء الطّالب ساهریَن اللیلۀ الماضیۀ (الطّالب).   ین للحضور فی االمتحانات النهائیۀ: (للحضور).   اصبحنا مستعدَّ

اصبحْت ممّرضات المستشفی ساهرات طول اللیل (ساهرات).   اّن اصدقاءنا آملوَن فأصبحنا آملیَن مثلهم (مثل).  

عّین الصحیح للفراغ: (لیس األعداُء  .................. أْن یتسّلطوا علی شعبنا).  . 49

قادَرْیِن قادراً   قادریَن قادراٍت

اّي عبارة جاء فیها (الفاعل)؟  . 50

کّل حزٍب بما لدیهم فرحوَن.   کانَْت رسالُۀ االسالم علی مّر العصور علی المنطق.  

ا اّال ماشاءاهللا.   ال أملُک لنفسی نفعًا و ال ضر تأثیر اللغۀ العربیۀ و فْهمها علی فهم القرآن کثیٌر.  
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کنت اُفکر: ماضی استمراري فارسی؛ بنابراین گزینه هاي  و  درست ترجمه شده است / السماء: آسمان، رد گزینۀ 4 (این آسمان)، األرض: زمین، رد گزینۀ  (این زمین) / کل ما: هر گزینه 3  . 1

. آنچه رد گزینه هاي  و  / یمکن: امکان دارد، رد گزینه هاي  و 

زیرا اخَذتنی داراي نون وقایه است پس ضمیر "ي" متکلم در نقش مفعول است که فقط در گزینه ي  و  رعایت شده است در گزینه ي  ترتیب جمله خوب رعایت نشده است.  گزینه 2  . 2
کلمات کلیدي: انزعجُت   / من بعض أعماله / کانت تسبّب / لم یهتمّ  گزینه 1  . 3
مقایسه ي کلیدها در گزینه ها: انزعجُت: ناراحت شدم؛ فعل ماضی اولین شخص مفرد 

) / کانت تسّبب: سبب می شد ؛ فعل ) و ( رد سایر گزینه ها: من بعض أعماله :از بعضی از کارهایش؛ اوال حرف جر «من» باید در ترجمه بیاید،  ثانیًا: ضمیر «ـه»  در أعماله باید ترجمه شود. رد گزینه هاي (

مضارع به همراه  کانت ( به صورت ماضی استمراري ) می + ماضی ترجمه می شود. (رد گزینه هاي  و  و  ) 
رّد سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 4

) در برگرفته است، نادرست هستند.  ) دربرگرفته بود    ) تألیف کرده بود  

نکته : قد + فعل ماضی : ماضی نقلی  
        فعل ماضی + اسم نکره + فعل مضارع : ماضی استمراري 

رّد سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 5

) تطعیم  إطعام 

) مضاف إلیه  مجرور بحرف الجّر

) أمر  ماٍض
رد گزینه هاي دیگر :  گزینه 3  . 6

"اشعۀ القمر الفّضیۀ" یک ترکیب اضافی وصفی است و "الفّضیۀ" صفت براي "اشّعۀ" می باشد پس ترجمه ي دقیق آن به فارسی "اشّعه ي نقره اي رنگ ماه " می باشد (رد گزینه ي  و  ) "ماه نقره
اي رنگ" ) 

"قلوبنا" داراي ضمیر است (رد گزینه ي  ) زیرا "دلها" بدون ضمیر ترجمه شده است. 
گزینه 3  . 7

- (مشاهده نکرده بودي) از موارد نادرست است.  - (مالحظه نمی کردم) و در گزینۀ  - (ناراحت شدم، درس هایم)، در گزینۀ  بررسی موارد در سایر گزینه ها: در گزینۀ  گزینه 2  . 8
زیرا کانت ماضی است و یواصلون مضارع است پس :   گزینه 4  . 9

مضارع بعد از ماضی  ماضی استمراري (رد گزینه هاي  و  و  ) 
به ترتیب : بپیمایند - طی می کنند - می پیمایند 

گزینه 2  . 10
رّد سایر گزینه ها:      گزینه 2  . 11

) تألُّف  تألیف  

) الَیحتاُج إلی المفعول  یحتاج إلی المفعول 

) مذکر - مؤنث، مضاف إلیه  صفت   
(کان + فعل ماضی: کتبوا = ماضی بعید: نوشته بودند.)  گزینه 4  . 12

): (رأیُت: ماضی + اسم نکره: ولداً + مضارع: یمشی، جملۀ وصفیه بوده و به صورت (ماضی استمراري) ترجمه می شود: پسري که به سرعت راه می رفت ...)  بررسی گزینۀ (

): (کان + مضارع: ُیبیَّنون = (بیان می کردند)  ماضی استمراري)  بررسی گزینۀ (

): (کانْت + ُتسرُع: به سرعت می رفتند) بررسی گزینۀ (

) / معاجم مھّمة: فرھنگ ھای لغت مھم ( رد وضع: تألیف کرده اند، العلماء االیرانیون: دانشمندان ایرانی ( رد گزینھ ھای  و  گزینه 2  . 13

سایر گزینھ ھا) / عدیدة: متعدد
«قد َزوََّد» : مجّهز ساخته ( رد سایر گزینه ها) حاّسۀ بصر حاّدة : حس تیز بینایی ( رد سایرگزینه ها)، أعلی النقاط : باالترین نقطه ها ( رد گزینه هاي  و  )   گزینه 2  . 14

عالمت هایی که وجود مشترکات بین دو سرزمین را اثبات می کند چیست؟  گزینه 3  . 15

-تجارت و زیارت و حکومت واحد بر هر دو سرزمین. 

-عبارات لغوي استفاده شده بین کاربران زبان! 

-قصه ها و روایات و قهرمانان و افکار مشترك. 

-وجود اساطیر و ظواهر دیگري مختص به هر سرزمین. 

که با توجه به متن داده شده گزینه ي  درست است. 

چرا ارتباطات محبت آمیز بین ایرانی ها و عرب بعد از اسالم زیاد شد؟  گزینه 1  . 16

-زیرا اسالم دو ملت را برادر قرار داد و بین آن دو فرق نگذاشت. 

-زیادي تجارت و زیادي زیارت ها و ترجمه ي کتاب ها محبت را زیاد کرده است. 

-زیرا ایرانی ها قصد محو کردن فرهنگ همسایه ي خود را نداشتند بلکه براي احیا و رشد ان تالشی کردند. 

-به سبب کسرت روایات و قصه ها و اساطیر مشترکی که از زبان متکلّمان به این دو زبان نقل می شد. 
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دشمنی بین دو فرهنگ چه زمانی شروع می شود؟ آن گاه که ...  گزینه 2  . 17
ترجمه گزینه ها: 

: روایت ها و اسطوره هاي مشترکی میان دو فرهنگ وجود نداشته باشد!  گزینه 

: یکی از آن دو احساس کند که دیگري می خواهد جایگاهش را از بین ببرد و او را نابود کند1  گزینه 

: یکی از دو فرهنگ قادر به وسعت بخشیدن به دایره برادري و صداقت میان آن دو نباشد!  گزینه 

: تأثیر از جانب یکی باشد و یکی از آن دو نتواند بر دیگري تأثیر بگذارد!  گزینه 
توضیح: با توجه به خط پایانی درك مطلب، زبان فارسی احساس نکرده است که زبان عربی قصد دشمنی با او و از بین بردنش را دارد که اگر این چنین بود دشمنی بین دو زبان شروع می شد. 

براساس متن:  گزینه 1  . 18
ترجمه گزینه ها: 

: عثمانی ها از علت هاي توسعه بخشیدن زبان فارسی بودند!  گزینه 

: مردم به زبان فارسی در زمان اداره عثمانی ها صحبت می کردند!  گزینه 

: لغات فارسی همان چیزي است که در فرهنگ عربی نفوذ کرده پس ارتباط به صورت مبادله اي نبوده است!  گزینه 

: سخن قرآن کریم درباره امت هاي گذشته مثل سخن عرب درباره داستان رستم و اسفندیار است! (نعوذباهللا)  گزینه 
توضیح: براساس متن چیرگی عثمانی بر سرزمین هاي عربی از این جهت که زبان بزرگان عثمانی ها فارسی بوده است، باعث توسعه زبان فارسی شد.  

َل: تحمل کرده بودند) ماضی بعید است!  (کان تحمَّ گزینه 4  . 19
سایر گزینه ها: (کانْت ... یواصلوَن: طی می کردند) 

نا نسافر: مسافرت می رفتند) و (کنُت أبتعُد: دوري می کردم) و (کُّ

نکته:  گزینه 1  . 20
وقتی یکی از افعال ناقصه را به اول جمله اي می افزاییم، با مبتدا هیچ کاري نداریم. بعد از این به آن می گوییم (اسم افعال ناقصه و مرفوع) ولی خبر را اگر به صورت (خبر مفرد) باشد از مرفوع به

منصوب تبدیل می کنیم! تأکید می کنم که فقط اگر (خبر به صورت مفرد) باشد!! پس هرگز خبر (به صورت جملۀ فعلیه) و خبر به صورت (جارومجرور = شبه جمله) هیچ تغییري نمی کنند! 
در این جا (کان + هذاِن: اسم کان و مرفوع + التلمیذاِن: تابع اسم اشاره یا مشارالیه و مرفوع + یکسبان الدرس: خبر کان) 

): فعل غایب (سوم شخص) در اول جمله فقط به صورت مفرد می آید حتی اگر فاعل آن (مثنی) یا (جمع) باشد. حکم (اسم افعال ناقصه) هم دقیقًا مثل فاعل و انواع آن است.  بررسی گزینۀ (

): مؤنث آوردن جمله کامًال غلط است، چون اصل جمله به صورت مذکر بوده است.  بررسی گزینۀ (

): جمع کردن جمله کامًال غلط است، چون اصل جمله مفرد بوده است.  بررسی گزینۀ (

معموًال اگر (کان) دربارة (اهللا) و ... باشد مفهوم (گذشته) ندارد، بلکه معناي (حال) را می رساند و معادل فعل ربطی فارسی است؛ ترجمه می شود! (اهللا همواره بسیار بخشنده و بسیار گزینه 1  . 21
مهربان است!) 

): (در بسته بود ...)  بررسی گزینۀ (

): (کان + ل: داشتم داشتی ...  کان لی: داشتم)  بررسی گزینۀ (

): ( کان یأمُر: دستور می داد، ماضی استمراري)  بررسی گزینۀ(

  ( این گزینه فقط حروف مشبهۀ بالفعل دارد. (إنَّ + أنَّ گزینه 3  . 22
نکته: 

دقت کنیم (حروف مشبهۀ بالفعل) با (افعال ناقصه) اشتباه گرفته نشود!  

): (لیَس: نیست) فعل ناقصه است.  بررسی گزینۀ (

): (ُکنُت) از (کاَن: بود) و فعل ناقصه است.  بررسی گزینۀ (

): (صارْت: شد، گردید) جزء افعال ناقصه است!نکته:  بررسی گزینۀ (

 ( دقت کنیم (لیَت: اي کاش) که حرف مشبهۀ بالفعل است را با (لیَس) از افعال ناقصه اشتباه نگیریم! (توجه به گزینۀ 

گمان نمی کردم: فعل ماضی استمراري متکلم وحده است که فقط در گزینۀ  ماضی استمراري متکلم وحده آمده است، در گزینۀ  متکلم مع الغیر است که نادرست می باشد.  گزینه 3  . 23

 ( که کوشا باشی: َان تکون ساعیًا / با وجود مشکالت بسیار: رغم المشاکل الکثیرة (رد گزینه هاي  و 

  ( در کسب علم: فی اکتساب العلم / «االکتساب» نادرست است زیرا مضاف است.(رد گزینۀ 

  ( کان یراقب (ماضی استمراري): مراقبت می کرد. (رد گزینۀ  گزینه 4  . 24

 ( ،  و  مراقبۀ (مفعول مطلق تاکیدي): قطعا، بی گمان باید در ترجمه بیاید. (رد گزینۀ 

  ( ،  و  کانت تتغّذي (ماضی استمراري): تغذیه می کردند. (رد گزینۀ 

  ( هذه سنّۀ الطبیعۀ: این سنت طبیعت است. (رد گزینۀ  و 

»: ".... در لیست میراث ...." صحیح است.  در گزینه ي « گزینه 2  . 25

»: ".... شاخه هاي ...." صحیح است.  در گزینه ي «

»: "نباید غلط است"، "... کاشت درختان .... انجام نمی دهیم." صحیح است. در گزینه ي «

(کاَن ... َتقَّدموا): پیشرفت کرده بودند، ماضی بعید است چون به همراه ماضی آمده است.  گزینه 2  . 26
بررسی سایر گزینه ها: (کنُت أستطیُع: می توانستم) و (کان یلتفُت: توجه می کرد) 

نکته: 

)، فعل (یبکی) می تواند به صورت استمراري معنا شود، چون جملۀ وصفیه شده است!  در گزینۀ (
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ترجمۀ متن: 
لوبیا به گوشت فقیران و بیچارگان ملقّب شده است. در این غذا پروتئین بسیاري هست و این غذا مناسب است براي کسانی که در رژیم غذایی شان گوشت نمی خورند. بسیاري از مردم لوبیا را در
زمستان و روزهاي سرد می خورند. آن شامل فسفر، کلسیم و آهن به مقدار زیاد است و این مواد معدنی وارد رگ هاي خون می شود و بدن از آنها استفاده می کند، لوبیا در رشد کودکان بسیار مؤثّر

است. در بیشتر کشورها لوبیا با نان و روغن زیتون خورده می شود و این غذاي عالی است و براي بزرگساالن از زنان و مردان نیز مفید است. 

دیگر نکات تحلیل صرفی الفقراء؛ مذکر، مشتق صفت مشبّهۀ، از لحاظ نحوي، مضاٌف إلیه براي َلْحم است.  گزینه 1  . 27

دیگر موارد تحلیل صرفی َیأکلوَن: مضارع، حروفه األصلّیۀ (َأ - ك- ل). از لحاظ نحوي خبر، جملۀ فعلّیۀ نیز می باشد. گزینه 4  . 28

دیگر موارد تحلیل صرفی یستخِدُم فعل مضارع، مزیٌد بزیادة ثالثۀ أحرف، حروفه األصلّیۀ (خ - د -م). از لحاظ نحوي فعل و فاعله ضمیر مستتر ُهَو نیز صحیح است.  گزینه 2  . 29

دیگر موارد تحلیل صرفی مؤثٌِّر: مشتّق، مزید ِمن باب تفعیل، مذکر، حروُفه األصلّیۀ: َأ - َث - ر.   گزینه 3  . 30

انسانی نمونه اي که براي مجد و بزرگی تالش می کند همان انسانی است که به عالم مانند میدانی که در آن به غیر از حرکت و نشاط دیده نمی شود نگاه می کند، چرا که سستی و سکون مساوي مرگ
است. و همچنین، هر کسی در هستی، هرگاه یاري و پیروزي را بخواهد با عالم به عنوان یک مجموعه اي که در آن باال و پایین است مواجه شود و هیچ چاره اي از آن دو نیست و امکان ندارد یکی از
آن دو را بدون دیگري انتخاب کند. سختی هاي سر راه طالب به طور مثال آن هایی هستند که یا کم و یا زیاد یا مشابه در راه دیگران واقع می شوند. پس هر کس نفسش وسیع باشد زندگی را با آنچه
در آن است بدون زجر می پذیرد ولی هر کس که زندگی از او بزرگتر باشد و کسی که شأن خود را کوچک کند پس زندگی بر او غلبه می کند. پس در این هنگام این انسان با یأس زندگی می کند و

دیگران را به دلیل اینکه آن ها در راه برآورده کردن نیازهایش نبودند لعنت می کند. 

کانت فعل شرط است نه جواب شرط!   گزینه 2  . 31

فقط در این گزینه (کنُت + ال أعرُف: مضارع) شده و به معناي ماضی استمراري (نمی شناختم) می باشد! گزینه 1  . 32

( ) / «لک» برایت (رد گزینۀ  ) / «أن ُیغّنیها» آن را بخواند (رد گزینۀ  ) / «َنغمات قلبک» نغمه هاي قلب تو / «َیستطیُع» می تواند (رد گزینه هاي  و  «َیعرف»: می شناسد (رد گزینه هاي  و  گزینه 4  . 33

 ( ) / «کلماتها» کلماتش (رد گزینۀ  / «إن ُکنت نسیَت» اگر فراموش کرده باشی (رد گزینه هاي  و 
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 34

( ) / و قد حدث: رخ داده است، اتفاق افتاده است (رد گزینه هاي  و  ) / لم تتبادل: (فعل ماضی منفی) رد و بدل شد / نشده اند (رد گزینه هاي  و   «فی سنۀ واحدة»: در یک سال (رد گزینه هاي  و 

 .( ) / غنّیۀ: بی نیاز، غنی (رد گزینه هاي  و  ) / أصبحت: شدند (رد گزینه هاي  و  / «هذا»": این (رد گزینه هاي  و
«ألّف» فعل ماضی بر وزن «فعََّل» و از باب تفعیل است؛ بنابراین «من باب تفّعل» نادرست است.  گزینه 3  . 35

الشاتم بر وزن (ش ت م) است و معرب است نه مبنی!   گزینه 3  . 36
میان دو کلمه اَألراِذل و اَألفاضل تضاّد وجود دارد.  گزینه 3  . 37

ترجمۀ گزینه: هر گاه افراد پست حکومت کنند، افراد شایسته (خوار می شوند) و از بین می روند. 
ترجمۀ سایر گزینه  ها: 

»: بهترین سخن ما آن است که کوتاه و روشن گر باشد.  گزینۀ «

»: سخن حق را بگو اگرچه تلخ باشد.  گزینۀ «

»: بدترین مردم، دورو (منافق) است.  گزینۀ «

 ( ، زمیالتی: همکالسی هایم، هم شاگردي هایم (رد گزینه هاي  گزینه 3  . 38

  .( ،  کانت َیعِرْفَن: می شناختند (رد گزینه هاي 

 ( ،  َمتجر المدینۀ العظیم: فروشگاه (مغازه) بزرگ شهر (رد گزینه هاي 

 ( ،  الطالبۀ الُمشاِغبۀ: دانش آموز شلوغ (شلوغ) (رد گزینه هاي 

 ( ،  اَألقمشۀ الباهظۀ: پارچه هاي گران قیمت (رد گزینه هاي 
در جاي خالی اول فعل به شکل للغائب (مفرد مذکر) می آید و در جاي خالی دوم فعل به شکل للغائبیَن (جمع مذکر) می آید. گزینه 2  . 39

در این گزینه کانت + نُِقَلْت = ماضی بعید.  گزینه 1  . 40

 . ترجمۀ گزینه: کلماتی فارسی به زبان عربی  و صداهاي آن 

نکته: کاَنْت در ابتداي جمله روي فعل هاي معطوف به فعل اول نیز اثر می گذارد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: فعل هاي کّنا َنشَتِغُل و  کاَنْت ... ُیعّلْمَن مفهوم ماضی استمراري دارند.   ، گزینۀ «

»: یقوُل که بعد از َسِمْعُت آمده است مفهوم ماضی استمراري دارد.  گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 41

  (  ، کاَن... قد َتْرجموا: ترجمه کرده بودند (رد گزینه هاي 

 ( ،  علماُءنا الکبار: دانشمندان بزرگ ما (ِکبار جمع کبیر است) (رد گزینه هاي 

 .(  صاَرت مشهورًة: مشهور شد (گردید) (رد گزینۀ 

) َلْسنا (از َلْیَس).  ) َأْصَبحوا  ) صاَر  ) َلم َتُکن  ) کاَن  فعل هاي ناقصه در عبارت فوق:  گزینه 2  . 42

 ( گزینه 3 کانت .................. ُتثبُت : ثابت می کردند (رد گزینه هاي  و   . 43

(   ظواهر الطبیعیۀ : پدیده هاي طبیعت.  ربّنا الخالِق : پروردگار آفرینندة ما (رد گزینه هاي  و 
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 44

»: (مفرد مذکر) نادرست است / جمع مکسر و مفرد آن (سفینۀ) می باشد.  گزینۀ «

»: (خبره ال تشتهی) نادرست است / (کانت) خبر جمله است. گزینۀ «
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»: (مزید ثالثی) نادرست است / فعل ثالثی مجرد است.  گزینۀ «

اسم افعال ناقصه (مرفوع) و خبر آن (منصوب) است.  گزینه 4  . 45
در این گزینه (أصبح) فعل  ناقصۀ می باشد و اسم آن (والدّي) باید به صورت مرفوعی (والداي) قرار بگیرد و در این گزینه (عجوزین)  خبر است و منصوب به (یاء) می باشد که به شکل صحیح قرار گرفته

است.  
نکته: نون در والدّي: به دلیل مضاف شدن به ضمیر متکلم وحده حذف شده است. (والدین + ي) 

در این گزینه َتْلَعُب بعد از یک اسم نکره آمده است و جملۀ وصفیه است و به زمان ماضی استمراري ترجمه می شود زیرا در ابتداي جمله فعل ماضی «کاَن» آمده است.  گزینه 1  . 46

ترجمۀ گزینه: زنی در روستایی همراه کودکان با کمال میل 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: قد َنِدموا ماضی نقلی ترجمه می شود.  گزینۀ «

سون مضارع اخباري ترجمه می شود.  »: ُیدرَّ گزینۀ «

»: َیْعَتِبُر مضارع التزامی ترجمه می شود. گزینۀ «

اگر (کان) را به صیغۀ (هم) ببریم به (کانوا) تبدیل شده ولی خود ضمیر (هم) باید حذف شود. (فقراء) که خبر است نیز از مرفوع به منصوب تبدیل می شود! گزینه 1  . 47

(ممّرضات: اسم اصبح) و (المستشفی: مضاف الیه) و (ساهرات: خبر اصبح و منصوب)  گزینه 4  . 48

ین: خبر اصبح و منصوب) و (للحضور: جارومجرور)  ): (نا: اسم اصبَح) و (مستعدَّ بررسی گزینۀ (

): (هؤالء: اسم کان) و (الطّالب: تابع اسم اشاره یا همان مشارالیه) و (ساهریَن: خبر کاَن و منصوب)  بررسی گزینۀ (
یادآوري نکته: اسم (ال) دار بعد از اسم اشاره، تابع اسم اشاره است و خبر نمی باشد. 

): (أصدقاَء: اسم إّن و منصوب) و (آملوَن: خبر اّن و مرفوع) و (نا: اسم اصبح) و (آملیَن: خبر أصبح و منصوب)  بررسی گزینۀ (

خبر (لیس) با (مفعول به) و منصوب است. از طرفی چون قبل از جاي خالی (األعداء) آمده که (جمع و مذکر) است، پس (قادریَن) را انتخاب می کنیم! گزینه 2  . 49

تنها گزینه اي که فعل دارد همین است!  گزینه 4  . 50
(ال أملُک: فاعل ضمیر (أنا) + شاء: (اهللا) فاعل اسم ظاهر) 

): (کاَنْت: فعل ناقصه فاعل و مفعول به ندارد!)  بررسی گزینۀ (

): (َفْهم: مصدر و اسم است!) با فعل اشتباه نشود!  بررسی گزینۀ (
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