








2لتف:شیپ :اه نو:زآ :لوا لصف

ن األصّح و األدّق في الجواب ِللترجمة من أو إلی العربّیة: )10-1( َعیِّ

ُب َمن َیشاُء(: 1 ه ُملُک الّسَماواِت و األرِض َیْغِفُر ِلَمن َیشاُء َو ُیعذِّ )ِللّٰ
1(  ملک آس�مان ها و زمین از آِن خداس�ت، هر کس را بخواهد مورد غفران قرار می دهد و هر کس را 

بخواهد عذاب می کند!
۲(  از آِن خداوند اس�ت ملک آس�مان و زمین، کس�ی را که مایل باش�د غفران می دهد و کس�ی را که 

نخواهد عذاب می کند!
۳(  ملک آس�مان ها و زمین ها برای خداوند اس�ت، می آمرزد آن را که خواستار آمرزش است و عذاب 

می دهد آن را که بخواهد!
�ه دارد ملک آسمان و زمین ها، مورد آمرزش قرار می دهد آن را که مایل باشد و عذاب  ۴(  تعلق به اللّٰ

می دهد آن را که بخواهد!

»َیَتراکم بخار الماء في الّسماء َو َیَتشّکل منه الغیم الذي ُیعّد َمنشأ المطر!«: ۲
1(  بخار آب در آسمان متراکم می شود و از آن ابری تشکیل می گردد که منشأ باران به شمار می آید!
۲(  این بخارهای متراکم آسمان هستند که ابر را تشکیل می دهند و همان منشأ باران به شمار می آیند!
۳(  از بخار آبی که در آسمان متراکم شده است ابرها به وجود می آیند و آن یک منشأ برای باران است!
۴(  بخار آب در آس�مان متراکم می ش�ود و س�بب به وجود آمدن ابرها در آس�مان می گردد که منش�أ 

باران است!

»َالّشمُس ُکرة َلها نوٌر و حرارٌة ِمن ذاتها أّما الَقمر فَلیَس هکذا و ضوُؤه و حرارته ِمن الشمس!«: ۳
1(  کرۀ خورشید دارای نور و حرارتی از ذات خود است، اما ماه این گونه نیست و نور و حرارت خورشید 

را دارد!
۲(  خورش�ید ک�ره ای اس�ت که ن�ور و حرارت�ی از ذات خویش دارد، اما م�اه این گونه نیس�ت و نور و 

حرارتش از خورشید است!
۳(  کرۀ خورشید صاحب نور و حرارتی است که از وجود خودش بر می آید، ولی ماه نور و حرارت خود 

را از خورشید می گیرد!
۴(  خورش�ید کره ای با نور و حرارت ذاتی اس�ت که از درون خودش بر می آید، برعکس ماه که نور و 

حرارت آن از خورشید است!

مبحث آزمون
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»َتباُدل الُمفَردات بین اللغات المختلفة أمر طبیعيٌّ لکن قد َتتغّیر أصوات و أوزان بعضها!«: ۴
1(  تباُدل لغات بین زبان های گوناگون امری است طبیعی، اما گاهی صداها و وزن های برخی از آن ها 

تغییر پیدا می کند!
۲(  جایگزینی کلمات در بین لغات مختلف امر طبیعی اس�ت، ولی تغییر در اصوات و اوزان برخی از 

آن ها اتفاق افتاده است!
۳(  کلمات مفرد بین زبان های گوناگون مبادله می ش�وند و این امر طبیعی اس�ت، اما تلفظ ها و اوزان 

آن ها گاهی متغیر می شود!
۴(  تبادل کلمات بین زبان های مختلف امر طبیعی می باشد، اما برخی صداها و وزن ها تغییر می یابند!

»ال  ُتجاِدْل َمن ال  َیسَتمُع إلی َما َتقول!«: 5
1(  مجادله نکن با کسی که گفتۀ تو را گوش نمی دهد!

۲(  با کسی که به آنچه تو گفتی گوش نکرد، جدال نورز!
۳(  با کسی که به آنچه تو می گویی گوش نمی دهد، جدال مکن!

۴(  مجادله نمی کند کسی که به آنچه تو می گویی، گوش نمی دهد!
»ُهناک ُظلمة کاِملة في ُعمق مائتي متر ِمن البحِر َیخَتِفي کلُّ َلوٍن فیها!«: 6

1(  آنجا در عمق دویست متر از دریا تاریکی کامل است که همه رنگی در آن پنهان می شود!
۲(  تاریکی کامل در عمق دویست متری دریا وجود دارد که در آن همه رنگی را پنهان می کند!

۳(  تاریکی کاملی در عمق دویست متری دریا وجود دارد که هر رنگی در آن پنهان می شود!
۴(  آنجا تاریکی کاملی است در عمق دویست متر از دریا که هر رنگی را در خود مخفی می کند!

ن الصحیح: 7 َعیِّ
د َعَلی حّرّیة العقیدة و احترام األدیان اإللهّیة: قرآن بر آزادی عقیده و احترام ادیان الهی  1(  القرآُن ُیؤکِّ

تأکید کرده است!
۲(  َمن ُیحاِول َبّث الِخالف بین المس�لمین فهو عمیل ِللعدّو: هر کس برای گس�ترش اختالفات بین 

مسلمانان تالش کند، از عمل دشمن پیروی می کند!
�ک بالِقیم اإلس�المّیة و اإلنس�انّیة َفریضة َعَلی ش�باِبنا: چنگ  زدن به ارز ش های اسالمی و  ۳(  َالَتمسُّ

انسانی خود بر جوانان واجب است!
۴(  َعَلی کّل الّناِس أن َیَتعاَیش�وا مع بعضهم تعاُیش�ًا ِس�لمّیًا: بر همۀ مردم واجب است که به صورت 

مسالمت آمیز با یکدیگر همزیستی کنند!
ن الصحیح: 8 َعیِّ

1(  ُیوِصِلني صدیقي بالسّیارة إلی المنزل بسرعة: دوستم را با ماشین به سرعت به منزل می رسانم!
۲(  ُیس�اِعدني أخ�ي الصغیر في بع�ِض األعمال الصعبة: به ب�رادر کوچک خود در بعض�ی از کارهای 

سخت کمک می کنم!
۳(  ُتعّلمني زمیلتي أس�لوب حّل هذِه المس�ائل الصعبة بس�هولٍة: همکالس�یم روش حل این مس�ائل 

سخت را به آسانی به من یاد می دهد!
ل فیها: این پدیدۀ طبیعت مرا بسیار شگفت زده می کند  تأمَّ

َ
۴(  ُتحّیرني هذه الظاِهرة الطبیعّیة کثیرًا و أ

و دربارۀ آن ها فکر می کردم!
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ن الخطأ: 9 َعیِّ
موَنُه: تواضع کنید برای کسی که از او علم می آموزید و برای  موَن ِمنه و ِلَمن ُتعلِّ 1(  َتواَضعوا ِلَمن َتَتعلَّ

کسی که به او یاد می دهید!
۲(  ِاسَتِمعوا إلی َنصائح العلماء و ِاعملوا بها و ابتِعدوا عن الُجّهال: به نصیحت های علماء گوش کنید 

و به آن ها عمل کنید و از جاهالن دوری کنید!
روا َحولها: این دانش�جویان در حل مس�ائل  ۳(  َتعاَون هؤالِء الُطاّلب في حّل المس�ائل الصعبة و َتفکَّ

سخت به یکدیگر کمک می کنند و دربارۀ آن ها فکر می کنند!
۴(  کنُت افتکر تس�ألني س�ؤااًل َصْعبًا و لکن وجدُته َس�ْهاًل: فکر می کردم سؤال سختی از من می پرسی 

اما آن را آسان یافتم!

»هفت صفحه از سومین کتاب را در روز دوازدهم خواندم!«: قرأُت ……… 10
1(  السابع الصفحات ِمن ثالثة کتٍب في الیوم ثاِني َعشر ِمن الشهر مّرتیِن!

۲(  َسبَع صفحاٍت ِمن ثالث الکتِب في الیوم الثانیة عشرة ِمن الشهر مّرتیِن!
۳(  مّرتیِن َسبَع صفحاٍت ِمن الکتاِب الثاِلث في الیوم الثاني عشر ِمن الشهر!

۴(  سبع صفحات مّرتیِن اثنتین من ثالثة کتب في الیوم الثاني العشر من الشهر!

ن الصحیح: 11 َعیِّ
1(  الوقُت الُممتدُّ ِمن غروب الّشمِس إلی طلوِعها: النهار 

۲(  َیجب أن َیکون َمع الّساِئِح عندما ُیساِفر إلی خارج البالد: المطار
۳(  حیوان ذو ُعنق طویل جّدًا: أرنب 

و نبیع شیئًا: النقود
َ
۴(  الشيء الذي َنتباَدله َعادة عندما نشتري أ

ز )ُهناک( مختلفة من حیث المعنی: 1۲ َمیِّ
1(  َساَفرُت إلی کرمان و ِاشتریُت ِمن ُهناک َهدّیًة!
مها ! ن َنَتعلَّ

َ
۲(  ُهناک کثیٌر ِمن الموضوعاِت َیجُب أ

۳(  َقاَل والدي: ُهناک عّدة ُطرق ِلحّل َهذِه المسألِة الَصْعبِة!
جاح! ۴(  لیس هناک شکٌّ أنَّ االجتهاَد َیجلُب النَّ

1۲۳۴5678910111۲سؤال
پاسخ
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ن األصّح و األدّق في الجواب ِللترجمة من أو إلی العربّیة: )10-1( َعیِّ

لوا کالَم اهلل(: 1 )… ُیریدون َاْن ُیبدِّ

۲( … خواستۀ آنان تغییر کالم اهلل است! 1(  … می خواهند سخن خدا تغییر داده شود! 
۴(  … می خواهند کالم خدا را تغییر دهند! ۳(  … می خواهند کالم الهی را تغییر دهند! 

ُر به الحیوانات ااُلخرٰی عنَد ُمواَجهة الخطِر!«: ۲ »ِلهذا الطاِئُر َصوٌت ُیحذِّ
1(  این پرنده صدایی دارد که با آن حیوانات دیگر را هنگام روبه رو شدن با خطر برحذر می کند!

۲(  این پرنده ای است که با صدای خود حیوانات دیگر را هنگام رویارویی با خطر برحذر می کند!
۳(  صدای این پرنده حیوانات دیگر را هنگامی که با خطر روبه رو می شوند، برحذر می کند!

۴(  این پرنده صدایی دارد که حیوانات دیگری را هنگام مواجه با خطر آگاه می کند!

ُب َغْضَب اهلِل َفلَنبتِعْد َعنها و َنسَتغِفر ربَّنا!«: ۳ »ِانَّ الُذنوب و الَمعاِصي ُتسبِّ
1(  باید از گناهان و معصیت هایی که سبب خشم خدا هستند دوری کنیم و از خدا مغفرت خواسته شود!
۲(  همانا که گناهان و معصیت ها س�ببی هستند برای خش�م خدا، پس از آن ها دوری کنیم و از خدای خود 

مغفرت بطلبیم!
۳(  به درس�تی که گناهان و معصیت ها باعث خش�م خدا می ش�وند، پس باید از آن ها دوری کنیم و از 

خدای خود آمرزش بطلبیم!
۴(  به درس�تی که گناهان و معصیت ها باعث خش�م خدا می شوند و ما را از خدا دور می کنند، پس آموزش 

بطلبیم از خدا!

ُع ِبنظام ِاّتصاالٍت لیس َله َمثیل َلَدٰی الکائنات الحّیة  ۴ نَّ الُدلفیَن َیتمتَّ
َ
»قد َاثبتت الدراساُت العلمّیُة أ

ااُلخرٰی!«:
1(  تحقیقات علمی ثابت کرده اس�ت که دلفین دارای سیس�تم ارتباطی بی نظیری است که هیچ کدام 

از موجودات زندۀ دیگر از آن بهره مند نیستند!
۲(  پژوهش ه�ای علمی ثابت کرده اس�ت که دلفین از سیس�تم مخابراتی به�ره می َبرد که نظیری در 

موجودات زندۀ دیگر، ندارد!
۳(  تحقیقات علمی ثابت کرد که دلفین حیوانی است که بهره می برد از نظم مخابراتی که هیچ شبیهی 

در نزد موجودات دیگر زنده، ندارد!
۴(  بررسی های علمی ثابت کرده بود که دلفین از سیستم ارتباطی بهره می برد که مثل آن نیست در 

نزد موجودات زندۀ دیگر!

مبحث آزمون

347 و 8348 الی 10 دقیقه

شماره صفحات پاسخ تشریحیزمان پیشنهادی

مطابق کنکور سراسری
 زآآزمـون 
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ي العبي هذا الفریِق َدورهم ِبمهارٍة ِوفقًا ِللخطِة التي قد ُرِسمْت َلهم!«: 5 »ُیؤدِّ
1(  ایفا می کند بازیکن این تیم نقش خود را با مهارت موافق با نقشه ای که داده شده به او!

۲(  بازیکنان این تیم ادا می کنند نقش های خود را طبق نقشه ای که با مهارت برای آن ها ترسیم شده است!
۳(  بازیکنان این تیم نقش خود را ماهرانه برحسب نقشۀ ترسیم شده برای آن ها ایفا می کردند!

۴(  بازیکنان این تیم نقش خود را با مهارت برحسب نقشه ای که برای آن ها ترسیم شده است، ایفا می کنند!
ي َهوالء الَقوُم هذِه الظاهرة ِبمطِر السمک و َقد َتحدث َمرتیِن فی السنِة!«: 6 »ُیسمِّ

1(  این پدیده توسط این قوم به )باران ماهی( نامگذاری می شود و دو بار در سال اتفاق می افتد!
۲(  این قوم این پدیده را باران ماهی می نامند و ممکن است دو بار در سال اتفاق بیفتد!

۳(  اینان قومی هستند که این پدیده را باران ماهی می نامند و گاهی دو مرتبه در سال اتفاق می افتد!
۴(  باران ماهی اسمی است که این قوم بر این پدیده می نهند که ممکن است دو بار در سال حادث شود!

»َیستُر هذا السمُک َنْفَسُه عنَد الَجفاف فی ِغالف ِمن المواد المخاطّیة التی ُیخِرجها ِمن فِمِه!«: 7
1(  این ماهی مخفی می شود در موسم خشکسالی در پوسته ای از مواد مخاطی که از دهان او خارج می شود!

۲(  این ماهی در خشکی خود را در پوسته ای مخاطی که از دهان خارج می کند، مخفی می کند!
۳(  این ماهی هنگام خشکس�الی خود را در پوس�ته ای از مواد مخاطی که از دهان خود خارج می کند، 

پنهان می سازد!
۴(    می پوشاند این ماهی خود را هنگام خشکسالی در پوستی از مواد مخاطی که از دهان او خارج شده است!

ن الصحیح: 8 عیِّ
م: دانش آموزان اهمیت درس را فهمیدند  روا َنظرتهم حول الَتعلُّ 1(  َفِهَم الطالب َاهمیة الدراس�ة و َغیَّ

و نظرشان دربارۀ آموزش دادن تغییر کرد!
ْن ال َتشغلَک زینة الُدنیا بنفسها: آگاه باش که زینت دنیا تو را به خود مشغول نکند!

َ
۲(  ِانتِبْه أ

ن َیَتدّخلوا فی ش�ؤوننا االجتماعّیة: به مستکبران اجازه نمی دهیم که در 
َ
۳(  َلن َنس�مَح ِللُمس�تکِبریَن أ

کارهای اجتماع ما دخالت کنند!
َر المدیُر جوائز ثمین�ًة ِللُطالب الُمجتِهدیَن: مدیر جایزه های گرانبها را برای دانش آموزانی  ۴(  َق�د َحضَّ

که کوشا بودند، آماده کرده است!
َعّین الخطأ: 9

1(  لم�ا َعِزمُت َاْن َاش�کُر ُمنِقذي ما وجدُت أحدًا: هنگامی که تصمی�م گرفتم از نجات دهنده ی خود 
تشکر کنم، کسی را نیافتم!

َر االس�تاُذ طاّلَبه في ِاختیاِر َیوم ااِلمتحاِن: اس�تاد به دانش�جویان خود در انتخاب روز امتحان  ۲(  َخیَّ
اختیار داد!

�ی اّتحاد ااُلمة االس�المّیة في مراس�م الحج بوضوح: اتحاد امت اس�المی در مراس�م حج به  ۳(  َیَتجلَّ
وضوح آشکار می شود!

ّنه ما ِانَتفَع أحٌد به: از اختالف دوری کردند زیرا کسی از آن سود نبرد!
َ
۴(  ِابَتِعدوا عن الِخالف أل
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»فقط پنج درصد دانش آموزان این کالس در هفته کمتر از هفت ساعت درس می خوانند!«: 10
قلُّ ِمن َسبع ساعاٍت فی ااُلسبوع ِااّل خمسة فی المئة ِمن ُطالب هذا الصف!

َ
1(  ال َیدرس أ

۲(  خمسة فی المئة من طالبات هذا الصف َیدرس سبع ساعات فی االسبوع اال قلیل منهن!
قّل ِمن َسبِع  ساعاٍت فی األسبوع ِااّل خمسة فی المئة!

َ
۳(  َیدرس ُطالب هذا الصف أ

۴(  ال یدرس أقّل من خمسة فی المئة من طالب هذا الصف ِاال سبع ساعاٍت!

ز ما ال ُیحَسب ِمن االعمال الَمذمومة: 11 َمیِّ
۴( َتلقیب ۳( ِإسِتهزاء  ۲( ُفسوق  1(  الُعجب 

ز الصحیح فی المفرد: 1۲ َمیِّ
۴( ُخَطط: ُخطة ۳( َکبائر: أکبر  ساور: ُسور 

َ
۲( أ موات: َموت 

َ
1(  أ

1۲۳۴5678910111۲سؤال
پاسخ
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همانطور که می دانید س��ؤال اول آزمون عربی در کنکورهای سراس��ری همواره به ترجمۀ 
آیه ای از قرآن )که در کتاب های درس��ی عربی آمده اس��ت( اختصاص دارد. با توجه به 
اهمیت آیه های ذکر ش��ده در کتاب های درس��ی در امتحان نهایی و همچنین آزمون های 
سراس��ری، چند آزمون بعدی به این مبحث اختص��اص دارد و تقریباً تمام آیه های به کار 
رفت��ه در کتاب ه��ای عربی دهم، یازدهم و دوازدهم را پوش��ش می دهد. الزم به یادآوری 
است مانند بقیۀ آزمون های این کتاب، سطح این آزمون ها نیز کمی از کنکورهای سراسری 

سخت تر است.

ن األصّح و األدّق في الجواب ِللترجمة من أو إلی العربّیة: )12-1( َعیِّ

)… اّلذین ُیقیمون الّصالة و ُیؤتون الّزکاة و هم راکعون(:  1

1(  آن ها که در حال رکوع کردن نماز می گذارند و زکات می دهند!
۲(  کسانی که اقامۀ نماز می کنند و زکات می دهند و در حال رکوع هستند!

۳(  آنان که نماز را اقامه می کنند و در حال رکوع کردن زکات خود را می پردازند!
۴(  کسانی که نماز را برپا می دارند و در حالی که در رکوع هستند زکات را می دهند!

موا أِلنفسکم ِمن خیٍر َتجدوه عند اهلل(: ۲ )ما ُتقدِّ

1(  هر آنچه برای خود بفرستید خیر آن را در نزد خدا خواهید یافت!
۲(  هر آنچه برای خودتان از خیر فرستادید آن را نزد خدا می یابید!

۳(  هر آنچه برای خود از خیر پیش بفرستید آن را در نزد خدا می یابید!
۴(  آنچه از خیر فرستاده می شود در نزد خدا آن را پیدا می کنید!

)ِانَّ اهلَل َلذو فضٍل َعَلی الناس و لکنَّ أکثر الناِس ال َیشُکروَن(: ۳
1(  بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند!

۲(  به درستی که خداوند بر مردم بخشنده است در حالی که بیشتر مردم ناسپاسی می کنند!
۳(  همانا خداوند صاحب فضل و بخشش است بر مردم اما مردم بیشتری ناسپاسی می کنند!

۴(  بی گمان فضل خدا شامل مردم است اما بیشتر مردم شکرگزاری نمی کنند!

مبحث آزمون

351 و 8352 الی 10 دقیقه

شماره صفحات پاسخ تشریحیزمان پیشنهادی

آزمون ویژه از آیه های قرآنی کتاب های درسی
 زآآزمـون 
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ت َاقدامنا و ُانُصْرنا َعَلی الکافرین(: ۴ )ربَّنا َافِرْغ علینا َصبرًا و َثبِّ

1(  پرودگارا خالی کن بر ما صبر را و قدم های ما را محکم گردان و بر یاور ما باشد برای غلبه بر کافران!
۲(  پرودرگارا! به ما صبری عطا کن و قدم های ما را استوار کن و ما را بر کافران پیروز گردان!

۳(  خدای ما! به ما صبر عطا کن و پاهای ما را محکم و استوار گردان و ما را یاری کن برای شکست قوم کافر!
۴(  خدای ما صبری را بر ما فرو فرستاد و قدم های ما را استوار کرد و بر قوم کافر پیروز کرد!

)فاسَتغَفروا ِلذنوِبِهم و َمن َیغفُر الُذنوب ِااّل اهلل(: 5
1(  پس آمرزش خواستید برای گناهان خود و چه کسی جز خدا می آمرزد گناهان را!
۲(  پس برای گناهان خود آمرزش خواستند و چه کسی جز اهلل گناهان را می آمرزد!

۳(  مسلمًا کسی جز خدا گناهان را نمی آمرزد پس برای گناهان خود آمرزش طلب کنید!
۴(  پس طلب آمرزش کنید برای گناه خود و کیست که می آمرزد گناه را جز خدای متعال!

)و اصِبْر عَلی ما َیَقوُلون و اهُجرهم َهْجرًا جمیاًل(: 6

1(  بر آنچه می گویند صبر پیشه کن و به گونه ای زیبا از آنان کنار بگیر!
۲(  بر آنچه گفته می شود بردبار باش و به گونه ای نیکو از آنان دوری گزین!

۳(  بر آنچه می گویند صبر کن و حتمًا از آنان دوری گزین!
۴(  صبر پیشه کن بر آنچه می گویند و هجرت زیبا داشته باش!

)ُادُع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحَسنة و َجاِدلهم بالتي هی أحسن(: 7
1(  با حکمت و پند نیک در راه خدا دعوت کن و با آنان به گونه ای نیکو جدل کن!

۲(  با دانش و پندی نیک در راه خدایت دعوت کن و گفتگو کن با آنان به آنچه نیکوتر است!
۳(  دعوت کن در راه پروردگارت با دانش و اندرزهای نیکو و با آنان جدل نکن با نیکوترین روش!

۴(  با دانش و اندرز نیکو به راه پروردگارت فرا بخوان و با آنان به آنچه که بهتر است گفت و گو کن!

نزلَت ِالي ِمن خیٍر فقیر(: پرودگارم ……… 8
َ
)ربِّ إّني بما أ

1(  بی گمان بر آنچه بر من نازل شده است از خیر و برکت فقیر و نیازمندم!
۲(  به درستی که من بر آنچه نازل کردی از خیر، نیازمند و محتاج هستم!
۳(   من بی گمان به آنچه از نیکوها برای من ارسال کردی نیازمند هستم!

۴(  من بی گمان به آنچه ا ز خیر برایم فرستادی، نیازمندم!

ز الصحیح: 9 َمیِّ
م اهلُل موسی تکلیمًا(: خدا با موسی سخن گفت! 1(  )َکلَّ

۲(  )ُاذُکروا اهلل ِذکرًا کثیرًا(: خدا را همیشه یاد کنید!
۳(  )ِاصبْر َصبرًا جمیاًل(: قطعًا شکیبایی کن!

َل المالئکة  تنزیاًل(: و فرشتگان قطعًا فرو فرستاده شدند! ۴(  )و ُنزِّ
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ن الصحیح:  10 َعیِّ
1(  )یوم ال َینَفع ماٌل و ال بنون(: روزی است که نه دارایی ها و نه اوالد سود نخواهند داشت!

۲(  )ال ُتخِزني یوَم ُیبَعثون(: روزی که )مردم( برانگیخته می شوند، رسوایم مکن!
۳(  )َربِّ َه�ْب ل�ی حکمًا و ألِحْقن�ی بالصالحین(: پرودگارا، به من دانش بخش�یدید و مرا از صالحان 

قرار دادید!
۴(  )الحمدهلِل الذي َخَلق الس�ماوات و االرض و َجَعَل الُظلمات و النور(: س�تایش از آِن خدایی است 

که آسمان و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی ها را بنهاد!

ن الخطأ: 11 َعیِّ
1(  )ال ُیکّلف اهلل نفسًا ِااّل ُوْسَعها(: خداوند به کسی جز به اندازۀ توانش تکلیف نمی دهد!

۲(  )ال تیأسوا ِمن روح اهلل …(: از رحمت خدا ناامید نشوید!
۳(  )کّل حزٍب بما لدیهم َفِرحون(: هر گروه و حزبی به آنچه دارند شادمانند!

حَسن اهلل ِالیک(: خوبی کن آنچنان که خدا تو را خوب و نیک آفریده است!
َ
۴(  )أحسن کما أ

ن الخطأ: 1۲ َعیِّ
ِذْکر اهلِل َتطمئُن القلوب(: آگاه باش که با یاد خدا دل ها آرام می گردد! 1(  )َاال ِبِ

۲(  )الحمُد ِلّله الذي هدانا ِلهذا …(: ستایش از آِن خدایی است که ما را به این رهنمون ساخت!
۳(  )ِانَّ الحسنات ُیذِهبَن السیئات(: بی گمان خوبی ها، بدی ها را از میان می برند!

۴(  )و َضَرَب َلنا مثاًل و َنِسي َخْلَقُه(: و برای ما مثال ها را زد و آفرینش خود را به فراموشی سپرد!

1۲۳۴5678910111۲سؤال
پاسخ
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ز المناسب ِللفراغات: )3-1( َمیِّ

»الَحَسُد َیأُکل ……… َکما َتأُکُل الّناُر ………« 1
ئات - الَحَطب  یِّ ۲( السَّ ئات   یِّ 1(  اإلحسان - السَّ

۴( الحسنات - الحطب ۳(  الحسنات - الّسّیئات  

واُصل بیَن الّناِس.« ۲ سباب التَّ
َ
َهمِّ أ

َ
»……… ِمن أ

خالُق الَحسنُة
َ
۴( األ نَّ  ۳( سوُء الظَّ ۲( الغیَبةُ  1(  الُفسوُق 

۳ 
1(  ُیفَتُح باُب ……… االمتحان للطالب: سبورة.

۲(  الُدلفین ِمن الحیوانات ……… التی ُترِضع ِصغارها: الَلبونة.
ف: الُحصة. و ُموظَّ

َ
۳(  ……… هو ما ُیعَطی ُمقابل َعمِل عامٍل أ

۴(  تبدأ هذه الُغصون بال� ……… حول جذع شجرة ُاخری: التفات.

ز الخطأ: ۴ َمیِّ
رًا ِلُمعالجِة جرِحه: ُغددًا. 1(  َیفرُز ِلساُن القّط ……… ُمطهِّ

۲(  کان کّل الِعب َیلعُب ……… ِبمهارٍة: َدوَره.
ع. ۳(  ……… هو ِشعٌر بعَض ابیاته باللغة العربّیة و بعضها باللغة الفارسّیة: الُملمَّ

۴(  ……… هو الذي َیفهم کثیرًا: الفّهامة.

ز الخطأ في ترجمه ما تحته خط: 5 َمیِّ
1(  ال َاستطیع قراءة هذه الکلمات َدون َنّظارة: عینک

ب الُمشاِهد من هذا البرنامج: بیننده ۲(  َتعجَّ
۳(  ال رصیَد فی هذا الجوال: شارژ

۴(  َاغصان هذه الشجره َنِضرة: دیدنی 

ز الصحیح في التوضیحات: 6 َمیِّ
س فیه االستاذ و ُیلِقي ُمحاضراته فیه: الَموسوعة. 1(  مکان ُیدرِّ
مها بسرعة: الذکّي. ۲(  الذی َیْفهم الموضوعات بسهولة و َیتعلَّ

غَلٰی ِمن الَذَهب و الُنحاس: الفّضة.
َ
۳(  فلٌز أ

م بواسطِتها مع اآلخریَن: َجولة. ۴(  وسیلة نستطیع َاْن َنتکلَّ

مبحث آزمون

356 و 8357 الی 10 دقیقه

شماره صفحات پاسخ تشریحیزمان پیشنهادی

لغات، کلمات مترادف و متضاد
 ززآزمـون 
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ز الخطأ فی التوضیحات: 7 َمیِّ
1(  الذی َیقبل التوبة ِعن عباده: الَتّواب.

۲(  ِذْکر ما ال َیرَضی به االخرون فی َغیابهم: الغیبة.
۳(  تختلف اسعار هذه الفساتین َحَسب ……… ها: َنوعیة.

۴(  ِاخفاء ما فی الَقلب و عدم ِاظهار: الَجْهر.

َمن؟ 8 أيُّ األجوبة ال تدلُّ َعلی الزَّ
سبوعّیًا

ُ
۴( أ ۳( َشهرّیاً  ۲( ِسْلمّیاً  1(  َسَنِوّیاً 

ز المناسب للفراغات حسب الترجمه: )10-9( َمیِّ

: این قوم دعوت حق را نپذیرفتند.« 9 »هوالء القوم ……… دعوَة الحقِّ
۴( ال َیقبلون ۳( ما ِاستقبلوا  ۲( َما َقبلوا  1(  َما رَفضوا 

 )……… ُکم التعاون مع الش��رطّي ِلتس��هیل مرور السّیارات ……… ش��وارع المدینة: باید با  10
پلیس بر تسهیل عبور ماشین ها در خیابان های شهر همکاری کنید.(  

۴( علی - في ۳( ِمن - إلی  ـِ - َعَلی  ۲( ل ـِ  1(  َعَلی - ل

ز ما لیس فیه کلمات متضادة: 11 َمیِّ
1(  )َلها ما کسبْت و علیها ما ِاکتسبت(

عداء فأّلف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته إخوان(
َ
۲(  )ِاذ کنتم أ

۳(  )َلن تنالوا البّر حتی تنفقوا مما ُتحبون(
۴(  )ال تقولوا لمن یقتل في سبیل اهلل اموات بل أحیاء و لکن ال تشعرون(

ز ما فیه کلمات ُمترادفة: 1۲ َمیِّ
شداء َعَلی الُکّفار ُرحماء بینهم.

َ
1(  المؤمنوَن أ

۲(  الکتاب َخیُر َجلیٍس لکّنه ال ُیغِني االنساَن عن تجارب الحیاة.
بحاثه.

َ
۳(  َلم ُیواِصل زمیلي دراسته فی الجامعة و َلم َیستمّر فی أ

۴(  َیجب اَن َنسَمح أِلصدقائنا أن َیطرحوا علینا مشاکلهم لعّلنا نستطیع ان ُنساِعدهم.

1۲۳۴5678910111۲سؤال
پاسخ
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یر ت خسا  سخ ت�رش  پ�اپ

11 با توج�ه به کلم�ۀ »الس�ماوات« که 1  1
جمع می باش�د، گزینه ه�ای )2( و )4( حذف می ش�وند 
و در گزینه ه�ای )3( و )4( نی�ز کلم�ۀ )زمین ها( باید به 
)هنر - ۹۵( صورت مفرد می آمد. 

21 روش اول: ب�ا توج�ه به س�ه فعل 1  1
( به کار رفته در س�ؤال  مضارع )َیتراکم، یَتش�ّکل و ُیعدُّ

مورد نظر فقط گزینۀ )1( می تواند درست باشد.
روش دوم: ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه کلم�ات )بخ�ار( و 
)الغیم:اب�ر( مفرد هستند و این کلمات فقط در گزینۀ 
)1( به صورت مفرد ترجمه ش�ده اند، بقیۀ گزینه ها را 
)ریاضی - ۹8 نظام قدیم( حذف می کنیم. 

31 ب�ا توجه به ضمیر متصل در )ذاتها( 1  2
و )ضوُوه …(، گزینه های )1( و )4( حذف می شوند و 
گزین�ۀ )3( به خاطر فعل های )بر می آید( و )می گیرد( 

نمی تواند درست باشد. 
41 1 = ])الُمف�َردات  ب�ه  توج�ه  ب�ا   1

کلم�ات،  لغ�ات(، )ق�د َتتغّی�ر = قد + مض�ارع([ ⇐ 
 

پی�دا  تغیی�ر  ش�اید  می کن�د،  پی�دا  تغیی�ر  )گاه�ی 
کن�د( و )بعضه�ا: برخ�ی از آن ه�ا( فق�ط گزینۀ )1( 
می توان�د درس�ت باش�د. م�وارد نادرس�ت در س�ایر 
و  )لغ�ات(  )جایگزین�ی(،   :)2( گزین�ۀ  گزینه ه�ا: 
 )اتف�اق افتاده اس�ت = فع�ل ماض�ی(. / گزینۀ )3(: 
)کلمات مف�رد(،  )مبادله می ش�وند( / کلمۀ )بعضها( 
ترجمه نشده است. / گزینۀ )4(: )برخی صداها …(، 
 ])بعضها( باید به صورت برخی از آن ها ترجمه می شد.[.

51 ب�ا توجه ب�ه س�ه فعل مض�ارع )ال 1  3
ُتجاِدْل، ال یس�َتمُع، تقول( گزینه های )1( و )2( حذف 
می ش�وند و گزینۀ )4( نیز به خاطر )مجادله نمی کند( 
نادرس�ت اس�ت، زیرا بای�د به صورت نه�ی مخاطب 
)انسانی - ۹۹( )مجادله نکن( می آمد. 
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61 )هناک( اگ�ر اول جمله بیاید و بعد 1  3
از آن اس�م نکره قرار بگی�رد معمواًل به صورت )وجود 
دارد، هست( معنی می ش�ود، بنابراین گزینه های )1( 
و )4( را حذف می کنیم و کلمۀ )کّل( اگر قبل از اس�م 
 نکره بیاید )کّل لوٍن( به صورت )هر( معنی می شود نه 

)همه( بنابراین گزینۀ )2( نیز حذف می گردد.
توجه: )مائتي متر = دویس�ت مت�ر( در اصل )مائتین 
+ متر( بوده اس�ت که نون )مائتیِن( به خاطر مضاف 
)ریاضی - ۹۹ نظام قدیم( واقع شدن، حذف شده است. 

71 موارد نادرست سایر گزینه ها: 1  4
گزین�ۀ )1(: فعل )تأکید کرده اس�ت( باید به صورت 
)تأکی�د می کن�د( یعنی ب�ه صورت مض�ارع می آمد. / 
گزین�ۀ )2(: )عمی�ل( بای�د به صورت دست نش�انده 
)مزدور( ترجمه شود، )پیروی می کند( در آن عبارت و 
جود ندارد و … / گزینۀ )3(: )ش�بابنا( همراه با ضمیر 
آمده اس�ت بنابراین باید بگوییم )جوانان ما( در ضمن 

کلمۀ )خود( بعد از )اسالمی و انسانی( اضافه است. 
توجه: در گزینۀ )4(، )َعَلی + اسم( اول جمله آمده است 
و ای�ن قبی�ل ترکیب ها، معمواًل حالت ام�ری دارند و به 
صورت فعل امر )باید( یا )واجب است( معنی می شوند. 

81 م + 1 در گزین�ۀ )3( فعل ُتعّلمني ]ُتعلِّ  3
ن�ون وقای�ه + ضمی�ر مفعول�ی )ي([ به ص�ورت )مرا 
آم�وزش می دهد( ی�ا )به من آم�وزش می دهد( معنی 
می شود. )ُاسلوب( نیز به معنی )راه و روش( می باشد و 
به شکل درست معنی شده است اما در بقیۀ گزینه ها:
در گزینه های )1( و )2( فعل های )ُیوصلني( و )ُیساعدني( 
به ش�کل نادرس�ت معنی ش�ده اند زیرا این فعلها با نون 
وقایه آمده اند و باید در ترجمۀ آن ها )مرا( یا )از من( بیاید.

گزین�ۀ )4( نی�ز به خاطر اینک�ه )الطبیعّیة( را به جای 
)طبیع�ی( به صورت )طبیع�ت( معنی کرده در ضمن 
ل( مضارع اس�ت نه ماضی اس�تمراری و باید به  )أتأمَّ
صورت )فکر می کنم یا تأمل می کنم( ترجمه می شد.

نکره
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91 )َتع�اَوَن( ماض�ی ب�اب )تفاع�ل( و 1  3
ل( و نباید به صورت  �روا( ماضی جمع ب�اب )تفعُّ )تفکَّ

مضارع ترجمه می شدند. 
101 س�ومین کتاب = الکت�اب الثالث / 1  3

روز دوازدهم = الیوم الثاني عشر. 

توجه: ع�دد دوازده را با دوازده�م )از اعداد ترتیبی( 
اشتباه نکنید: 

اثنا عشر )اثنتا عشرة(دوازده
اثني عشر )اثنتي عشرة(

دوازدهم ← الثاني عشر )الثانیة َعْشَرَة(
111 به معنی گزینه ها توجه کنید: گزینۀ 1  4

 )1(: زمان غروب خورشید تا طلوع آن: اللیل )شب( / 
گزینۀ )2(: )چیزی( که باید همراه با جهانگرد باش�د 
هنگامی که از کش�ور خارج می شود: مثاًل جواز سفر: 
گذرنامه، پاسپورت اما کلمۀ َمطار )فرودگاه( نمی تواند 
درس�ت باش�د. / گزینۀ )3(: حیوانی که گردنی دراز 
رنب = خرگوش( و نادرس�ت اس�ت. / 

َ
دارد: زرافه، )أ

گزین�ۀ )4(: چیزی که هنگام خری�د و فروش مبادله 
می کنیم: نقود )پول(

121 )ُهن�اک( در گزین�ۀ )1( بعد از ِمن 1  1
)از( آمده و به معنی )آنجا( می باش�د اما در گزینه های 

دیگر به معنی )وجود دارد، هست( می باشد. 
نکته: )هناک( با اینکه اسم است گاهی به صورت فعل 

یعنی به صورت )وجود دارد، هست( معنی می شود. 

یر ت خسا  سخ ت�رش  اپ�اپ

11 لوا« معلوم است نه مجهول؛ 1 »أْن ُیبدِّ  4
بنابرای�ن به صورت )تغیی�ر بدهند( ی�ا )تبدیل کنند( 
ترجمه می گردد و کلمۀ )الهی( در گزینۀ )3( نادرس�ت 
است زیرا با )ي( و به صورت )اسم نسبت( آمده است.

21 )ِل� + اس�م(، اول عب�ارت به معنی 1  1

عدد ترتیبی

)دارد( می باش�د؛ بنابرای�ن از بی�ن گزینه ه�ای )1( یا 
)4( یک�ی را انتخاب می کنیم ام�ا گزینۀ )4( به خاطر 
کلمۀ )دیگری( که با )ی( نکره آمده است، نمی تواند 

درست باشد.
31 عبارت داده ش�ده دارای س�ه فعل 1  3

ب: باعث می شود / ِلَنبتِعْد: باید دوری  مضارع )ُتس�بِّ
کنی�م / و نس�تغِفر: آمرزش و مغف�رت بطلبیم( و این 
حال�ت فق�ط در گزین�ۀ )3( آمده اس�ت. دقت کنید 
که در این عبارت فعل »نس�تغِفر« چ�ون بعد از )واو( 
عطف آمده  مانن�د فعل قبل از خود به صورت )امر( 

معنی می شود.
41 ق�د َاثبت�ت )= ق�د + ماض�ی( ب�ه 1  2

صورت ماض�ی نقلی یا ماضی س�اده ترجمه می گردد 
�ع( فعل مضارع اس�ت و  )ح�ذف گزین�ۀ )4((. )َیَتمتَّ
به ص�ورت )بهره می برد( ترجم�ه می گردد در نتیجه 
گزینۀ )1( نیز نمی تواند درس�ت باشد. گزینۀ )3( نیز 
به خاطر )نظ�م مخابراتی( و )موجودات دیگر زنده( و 

… نادرست است.
51 )العب�ي1( جم�ع اس�ت ن�ه مف�رد؛ 1  4

بنابرای�ن گزینۀ )1( را حذف می کنی�م گزینۀ )2( نیز 
نادرست است زیرا کلمۀ )َدور: نقش( مفرد و )مهارة( 

متعلق به بازیکنان است نه )نقشه(.
در گزین�ۀ )3( فعل مضارع )ُیؤّدي( به صورت ماضی 
اس�تمراری معنی شده است و همین مورد کافی است 

که سریعًا این گزینه را نیز حذف کنیم.
61 ب�ا توج�ه ب�ه فع�ل مض�ارع معلوم 1  2

ی )= می نامند( از بین گزینه های )2( و )3( یکی  ُیس�مِّ
را انتخاب می کنیم که گزینۀ )3( به خاطر )اینان قوی 

…( نمی تواند درست باشد.

1-  )اَلعب�ي( در اصل )العبیَن( بوده اس�ت اما چون بعد از 
آن مضاف الی�ه )یعنی هذا( آمده اس�ت، نون آخر آن حذف 

شده است.
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توج��ه: دقت کنی�د فعل مض�ارع اگر با )ق�د( به کار 
ب�رود اغلب به ص�ورت )گاهی …( یا )ممکن اس�ت  
… .( می آی�د. برای همین )قد تحدث( = گاهی اتفاق 

می افتد، ممکن است اتفاق بیفتد.
71 باید دق�ت کرد که فع�ل »َیخرج« 1  3

مج�رد ثالث�ی اس�ت و به ص�ورت )خارج می ش�ود( 
معنی می ش�ود اما »ُیخِرج« ب�ر وزن ُیفِعل )= مضارع 
باب افعال( و مزید ثالثی می باشد و به صورت )خارج 
می کند( ترجمه می ش�ود، برحسب این توضیح از بین 
گزینه ه�ای )2( ی�ا )3( یک�ی را انتخ�اب می کنیم که 
گزینۀ )2( به خاطر )خشکی( و )پوستۀ مخاطی( و … 

نمی تواند درست باشد.
81 م )= مصدر 1 در گزینۀ )1( کلمۀ َتعلُّ  2

ل( به معنی آم�وزش دیدن یا )ی�اد گرفتن(  ب�اب تفعُّ
ر )بر  می باش�د نه )آم�وزش دادن( در ضمن فع�ل َغیَّ
وزن َفّع�ل( به معن�ی )تغییر داد( می باش�د نه )تغییر 
ک�رد(. در گزین�ۀ )3( فع�ل )َلن َنس�مح( ب�ه صورت 
مس�تقبل منفی )= اجازه نخواهیم داد( معنی می شود 
و )اجتماعّی�ة( نباید به صورت )اجتماع( معنی ش�ود. 
گزینۀ )4( نیز به خاطر )ب�ود( و همچنین )جایزه های 
گرانبه�ا( ک�ه به ص�ورت معرفه معنی ش�ده اس�ت، 

نمی تواند درست باشد.
91 در گزین�ۀ )4( ابَتِع�دوا )با توجه به 1  4

ِ� زی�ر حرف عین( امر اس�ت ن�ه ماض�ی بنابراین به 
صورت )دوری کنید( ترجمه می شود.

101 ب�ا توجه به )کمتر از هفت ساعت( 1  1
یعن�ی کلم�ۀ  )کمتر( متعل�ق به )هفت …( می باش�د 
و بع�د از )کمتر( باید مس�تقیم عدد َس�بع )= هفت( 
بیای�د از بی�ن گزینه ه�ای )1( یا )3( یک�ی را انتخاب 
می کنی�م. دق�ت کنید که در س�ؤال م�ورد نظر گفته 
)فق�ط …( یعنی اگر از اس�لوب َحْصر )فعل منفی … 
+ ِاال( استفاده کنیم باید فعل قبل از )ِااّل( منفی باشد. 
بنابراین گزینۀ )3( را حذف می کنیم، به عبارت دیگر 

گزینۀ )3( می گوی�د: )دانش آموزان این کالس کمتر 
از هف�ت س�اعت درس می خوانند به ج�ز پنج درصد 
)آن ه�ا(( و این عبارت با عبارت داده ش�ده در س�ؤال 

مورد نظر متفاوت است.
111 معنی سؤال: کدام گزینه از کارهای 1  4

ناپس�ند به ش�مار نمی رود. معنی گزینه ه�ا به ترتیب 
)خودپسندی، آلوده شدن به گناه، ریشخند و مسخره 
ک�ردن دیگ�ران، لق�ب دادن(. خالصه اینک�ه »لقب 
دادن« کار بدی نیست بلکه )لقب های بد( به دیگران 

دادن، ناپسند و مذموم است.
121 )خطط( به معنی نقش�ه ها می باش�د 1  4

و مفرد آن ُخطة )نقش�ه( است. مفرد بقیۀ گزینه ها به 
ساور )به معنی 

َ
ترتیب:گزینۀ )1(: َمّیت / گزینۀ )2(: أ

دست بندها( و مفرد آن = َسوار / گزینۀ )3(: کبیر
دقت کنید که جمع سور )حصار( = أسوار و جمع اکبر 

)بر وزن افعل( = اکابر می باشد. 

یر ت خسا  سخ ت�رش  اپ�اپ

11 الذین: کس�انی ک�ه / ه�م راکعون 1  4
)هنر - ۹8( )جملۀ حالیه(: در حالیکه در رکوع هستند. 

21 ب�ا توجه به ش�رطی ب�ودن جمله و 1  3
موا )پیش فرستادید( و )تجدوه:  فعل های مضارع ُتقدِّ
آن را می یابید( به گزینۀ )3( می رسیم. دقت کنید که 
گزینۀ )1( به خاطر )خیر آن را( و گزینۀ )2( به خاطر 
فع�ل ماضی )فرس�تادید( و گزین�ۀ )4( به خاطر فعل 
مجهول و سوم شخص )فرستاده می شود( نادرستند.

31 گزینۀ )2( به خاطر )در حالی که( و 1  1
گزینۀ )3( به خاطر )مردم بیش�تری( و گزینۀ )4( به 

خاطر )فضل خدا شامل( نمی توانند درست باشند.






























	fane_tarjome_olgoo_farei
	azmon pishrafte
	pasokhazmon pishrafte
	fane_tarjome_olgoo_page(189_192)_000114
	fane_tarjome_olgoo_page(195_198)_000109
	fane_tarjome_olgoo_page(221_228)_000109
	Blank Page



