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  ) دقیقه20: گویی مدت پاسخ(

  
  )33 -26(عین األصح و األدق فی األجویۀ للترجمۀ أو التعریب أو المفهوم 

  :»!یترك فی صعوبات الدهر وحدهع به الصدیق عند الشدة هو أن الأفضل ما ینتف« -26
  !هاي زمانه تنها باقی گذارده نشود براي یک دوست بهترین چیز این است که در تلخی) 1  
  !مند کرد، این است که در تلخی زمانه تنها نماند توان با آن بهره از بهترین چیزها که دوست را می) 2  
  !ن است که در سختی روزگار تنها نماندیمبهترین چیزي که براي دوست در گرفتاري سودمند است، فقط ه) 3  
  !تنها رها نشودرهاي روزگا ر سختیشود این است که د مند می بهترین چیزي که دوست هنگام سختی از آن بهره) 4  

  :»!أحسن کالمک لیصاحبک الناس راغبین فیک؛ ألنَ من تحلَّی بهذه الخصلۀ، کَثُر معاشروه« -27
  !گردند از آنجا که هر کس مزین به این خصلت شود، یارانش زیاد می به نیکی سخن بگو تا مردم با کمال میل رفیق تو شوند، ) 1  
  !گردند تا مردم با میل با تو مصاحبت کنند، زیرا هر کس به این خصلت آراسته شود، معاشران او زیاد میسخن خود را نیکو کن ) 2  
  !افزاید نیکو سخن بگو تا مردم به تو متمایل شده رفیق تو گردند، چه هر کس خود را به این صفت بیاراید، بر معاشرین خود می) 3  
  !کند مند شود، یارانش را زیاد می ردانند، چون هرکس از این خصلت بهرهآور تا مردم از روي نگ سخن زیبا به زبان) 4  

  :»!عندما کنّا نسافر قبل شهرین فی مناطق بالدنا الشمالیۀ، تذکّرنا جدتنا الحنون الّْتی کانت ترافقنا قبل سنوات فی کلّ سفر« -28
هاي قبل در هـر سـفري مـا را     ربانمان افتادیم که سالگاه که دو ماه پیش در قسمت شمالی کشور بودیم، به یاد مادربزرگ مه          آن) 1  

  !کرد همراهی می
هـاي قبـل در هـر     هنگامی که دو ماه قبل در حال سفر در نواحی شمالی کشور بودیم، مادربزرگ مهربانمان به یاد ما آمد که سال         ) 2  

  !سفري ما با هم رفیق بودیم
ها قبل در هـر   خاطر آوردیم که سال  مادر بزرگ مهربانمان را به،کردیم میوقتی دو ماه پیش به مناطق شمالی کشورمان مسافرت          ) 3  

  !کرد سفري ما را همراهی می
هاي مادربزرگمـان افتـادیم کـه در تمـام      در زمانی پیش از دو ماه، مشغول مسافرت در نواحی شمالی کشور بودیم، به یاد مهربانی      ) 4  

  !ودهاي قبل چگونه ما را مهربان کرده ب سفرهاي سال

  :»! اَُور حیاتک، علیک أن ال تفکّر فی نفسک أنّک مسکین إن بحثت عن الماء و اجهت األرض الهامدة حینما تنفشل فی أمر من« -29
اي هستم که هرگـاه جـستجوي آب    خوري، نباید با خود چنین بیندیشی که من بیچاره که در کارهاي مهم زندگی شکست می        زمانی) 1  

  !رسم کن، به خشکی می
ي آن شکست تو است، گمان مکن تو درمانده و در پی آب هستی ولـی بـه زمـین      خوري که نتیجه    قتی در زندگی به اموري برمی     و) 2  

  !اي آب و علف دست یافته بی
اي هستی که هرگاه آب طلب کند، به زمین خشک  ندیش که چون بیچارهشود، با خود می چون در کارهاي زندگیت دچار مشکل می  ) 3  

  !رسد علف میآب و  و بی
اي هستی که اگر در جستجوي آب باشی،  خوري، نباید با خود فکر کنی که درمانده که در امري از امور زندگیت شکست می   هنگامی) 4  

  !شوي آب و علف مواجه می با زمین بی
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  :عین الصحیح -30
آن بیچاره که وسط خیابـان ایـستاده بـود،    : داً،ذلک المسکین الّذي کان قد وقف وسط الشارع، ما کان یلتفت إلی مرور السیارات أب       ) 1  

  .کرد ها توجه نمی اصالً به عبور ماشین
برایش مهم نیست که کجا بایستد و در هر لحظه ممکن است : لم یکن له مهما أین وقف، و فی کلّ لحظۀ یمکن أن یتصادم بسیارة،  ) 2  

  با ماشین تصادف کند،
زیرا او تمام هدفش این بود که در جستجوي کیف پولش باشد که آن را گم : تی کان قد فقدها،ألنُه کان یبحث عن محفظۀ نقوده الّ     ) 3  

  .ودب کرده
و فقط در فکر این بود که به طریقی بر آنچـه در  !: و إنّما کان یکفّر فی أن یحصل بأي طریق ممکن علی ما جعله فی تلک المحفظۀ            ) 4  

  !آن کیف بود دسترسی بیابد

  :عین المناسب فی المفهوم» ! األعداء من رسول اهللا و الرَمیصاء لها عرقّ ینبضلن یتقرب أحد من« -31
  !نرمی در آن حال به درشتی ز/ نه نرمی چو حاصل نگردد مراد ) 1  
  !اند از همت بلند به جایی رسیده/ همت بلنددار که مردان روزگار ) 2  
  !وست به پایان برد وفاتا در سبیل د/ یار آن بود که مال و تن و جان فدا کند ) 3  
  ! نیک سرانجام افتاد،ي او کانکه شد کشته/ کنان باید رفت  زیر شمشیر غمش رقص) 4  

  :عین الصحیح. »!دانم ام این است که هیچ چیز نمی حال از زندگی فهمیده تمام آنچه تابه« -32
  !کلّ ما قد فهمته من الحیاة حتّی اآلن، هول أنّنی ال أدري شیئاً) 1  
  !همته کلَّه من العیش إلی اآلن، هو هذا أنّنی ال أعلم شیئاًما ف) 2  
  !جیمع ما أنا علمت من حیاتی إلی هذه اللّحظۀ فقط اَنّنی لست أدري أمراً) 3  
  !کلّما أخذت أفهمه من عیشی حتّی عمري هذا، أدري أنّنی العلم لی ابداً) 4  

  :الخطأعین  -33
شتهاء،ال: هرگز غذا را بدون داشتن اشتها مخور،) 1   تأکل طعاماً دون وجود ا  
  و إن شعرت بأنّک تشتهی إلی الطّعام، التُبق نفسک جائعاً،: و اگر احساس کردي به غذا اشتها داري، خود را گرسنه نگه ندار،) 2  
  و اعتزل األکل قبل أن تشبع و تمأل معدتک،: و قبل از سیر شدن و پر شدن معده دست از غذا خوردن بردار،) 3  
  !حتّی لو بقی اشتهاء فإنّه سیزول بعد ساعۀ!: ی اگر اشتهایی باقی بماند، بعد از ساعتی از بین خواهد رفتحتّ) 4  

  
ص) 42-34(النص التَالی بدقَه ثم أجب عن األسئلۀ  اقرأ   :بما یناسب النّ

 یتـشکَل القطب الشمالی .  القطب الجنوبی مکان فی العالم بعد   بردأهناك أعداد کبیرة من الحیوانات تعیش فی القطب الشمالی الّذي هو              
لکّـن  ). الماء المنجمد عند البرودة(األطراف، حولها منطقۀ یابسۀ، و بما أنّ فی مانه ملح فهذا الملح یساعد علی ذوب بعض الجلید        من میاه واسعۀ  

و أمـا  . یۀ، فلذلک معظَم األطمعۀ من لحوم حیوانیـۀ القطب الجنوبی منطقۀ یابسۀ جافّۀ، و بسبب قلّۀ درجۀ الحرارة ال توجه هناك محاصیل زراع          
 -فهذا الضوء عامل مساعد لنمو النباتات!  طول أشهر الصیف عنهتغیبفی القسم الشمالی فال ترفع الشمس فوق االُفق خالل فصل الشتاء، بینما ال  

  ! إضافۀ إلی کمیۀ اُالوکسجین الَتی تزداد فی الماء البارد-و إن کانت قلیلۀ

  :أهم فرق بین القطبین الشمالی و الجنوبی هو -34
  1 (و عدم ذَوبه فی الجنوبی 2  !ذوب الجلید فی القطب الشمالی (بخالف الجنوبی کثرة برودة الهواء فی القطب الشمالی!  
  !انخفاض درجۀ الحرارة فی الجنوب) 4  !القطب الجنوبی أرض جافّۀ، بخالف اُخته) 3  
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  :دة فی الجنوب؟ما هو سبب کثرة البرو -35
  !کَونُه یابساً) 4  !طول فصل الشتاء) 3  !غیاب الشمس) 2  !وجود الجلید) 1  

  :عین الصحیح -36
  !الیذوب الجلید کلّه طول السنۀ) 1  
  !فی القطب الشمالی ال نجد أرضاً جافَۀ) 2  
  !یقدر بعض الحیوانات أن یعیش فی المناطق الباردة، بخالف النباتات) 3  
  !مو النباتات فی القطب الشمالی فقدان الضوء و اُالوکسجینمن عوامل ن) 4  

37- علی حسب النص:  
  1 (ۀ) 2  .أبرد منطقۀ فی العالم هو القطب الشمالیۀ فی الشمال أکثر من اللّحوم الحیوانیالمحاصیل الزراعی.  
  . إلّا المناطق الیابسۀ منهالمیاه تغشی القطب الجنوبی) 4  .الملح الموجود فی الماء یسبب تغییر درجۀ الهواء) 3  

  
  )39 و 38(عین الصحیح فی التشکیل 

  :»!لکن القطب الجنوبی منطقۀ یابسۀ جافّۀ، و بسبب قلّۀ درجۀ الحرارة ال توجد هناك محاصیل زراعیۀ« -38
  1 (طب افَّۀٌ-الجنوبی) 2   یابِسۀٌ- منطَقَۀُ- الجنُوبِی-القُ لَّۀِ- جۀٍ- قجر د   
ابِسۀٌ) 3   ۀِ-یجر حاصیلُ- د ۀٌ- مراعی رجۀِ) 4   زِ ةِ-د رار حاصیلَ- الح ۀٍ- مراعی ز   

  :»!االفق خالل فصل الشتاء، بینما التغیب طول أشهر الصیف الترفع الشمس فوق« -39
الَل) 2     الصیف- تَعیب- فَصلِ-االُفُق) 1   الشِّتاء-خ -برٍ- تُغی أَشه   
  3 (تَرتَفَع-مس مس) 4     االُفُق- فَوق- الشَّ    الشِّتَاء- االُفُق- فَوقَ-الشَّ

  

  )42-40(عین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی 

  :»یتشکّل« -40
   و الجملۀ فعلیۀ و خبر و مرفوع محالً،فعل و فاعله ضمیرٌ مستتر/  معرب - مزید ثالثی بزیادة حرفین من باب تفعیل-مضارع) 1  
  المستتر، و الجملۀ فعلیۀ» هو«فعل مرفوع، و فاعله ضمیر /  الزم - صحیح-عل مزید ثالثی من باب تف-للغائب) 2  
  »میاه«فعل مرفوع و فاعله /  معرب - مبنی للمعلوم- الزم- صحیح-مزید ثالثی بزیادة حرفین من باب تفعیل) 3  
  خبر و مرفوع محالً، و الجملۀ فعلیۀ/  مبنی للمعلوم - متعد- صحیح و مضاعف-فعل مضارع) 4  

  :»تغیب« -41
  المستتر» أنت«فعل مرفوع، و فاعله ضمیر /  معرب - متعد- معتل و أجوف- للغائبۀ-مضارع) 1  
  المستتر» هی«فعل و فاعله ضمی /  مبنی للمعلوم - متعد- متعل و ناقص-مجرّد ثالثی) 2  
   حالیۀ و منصوب محالًالجملۀ فعلیۀ و/  متعد - مزید ثالثی بزیادة حرف واحد من باب تفعیل-فعل مضارع) 3  
  المستتر و الجملۀ فعلیۀ» هی«فعل مرفوع، و فاعله ضمیر /  مبنی للمعلوم - معتل و أجوف- مجرّد ثالثی-للغائبۀ) 4  

  :»أبرد« -42
  و الجملۀ اسمیۀ» هو«خبر مفرد للمبتدأ /  منصرف - معرب- نکرة-اسم تفضیل) 1  
  خبر مفرد و مرفوع/  معرب -)دةبرو: مصدره( مشتق و اسم تفضیل - مفرد مذکر-اسم) 2  
   و الجملۀ اسمیۀ،مبتدأ مؤخر و مرفوع/  ممنوع من الصرف - معرب- نکرة-مشتق و اسم تفضیل) 3  
  خبر و مرفوع/  ممنوع من الصرف - معرب- معرّف باإلضافۀ- مشتق و صفۀ مشبهۀ-مفرد مذکّر) 4  
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  )50-43(عین المناسب فی الجواب عن األسئلۀ التالیۀ 

  : الخطأعین -43
  .والداکم و الخدمۀ الصادقۀ إلیهماً) 2   .أحد طرق وصولکم إلی الجنّۀ) 1  
  .و بینوا لهما شدة محبتکم و حاجتکم إلیهماً) 4    .فراحوا إلیهما و قبلوا یدیهما) 3  

  :المجرور بالواوعین  -44
  !و اهللا إنّنی لن أنسی المساکین و المحتاجین أبداً) 1  
  !لسماء و هی تُحرق کلّ شیءأشرقت الشمس فی وسط ا) 2  
ا من صدیقی و هو قبله بفرح) 3   طلبت أمراً شاق!  
  !و اهللا کرَّمنا بالتّوفیق فی العبادة و خلوص الطاعۀ) 4  

45- ن المبنیللمجهول عی :  
رسل اهللا األنبیاء رحمۀً منه للعالمین) 2  !تُقام کلّ سنۀ حفلۀ فی الجامعۀ) 1   ی!  
ري العدو نفسه قویاً و قادراً علی کلّ عمل) 4  دها دائماًتُحب اُمی أن أکون عن) 3   ی!  

  :عین المفعول فیه -46
  !کان اللّیل علی وشک االنتهاء و أنا لم أنته من و اجباتی الدراسیۀ) 1  
  !عزمت أن اُسافر إلی بیت جدتی ألزورها، بعد أن أدیت امتحانی فی یوم الخمیس) 2  
  ! منها کتاباً فی السنۀ الماضیۀ فدخلت ألسأل عن کتاب آخرکنت أمرّ بمکتبۀ قد اشتریت) 3  
  !قد وصل الیوم الموعود و الطلبۀ مستدون للسباق، فهم أعدو أنفسهم للحصول علی الجائزة) 4  

  :عین الجملۀ الوصفیۀ -47
  .و فتّشت عنه فی مکتبات عدیدة لکن ماحصلت علیه) 2  . أبحث عن کتاب یناسب ثمنه قدرهکنت) 1  
قرأ و یعمل به) 4  .راجعت الکتب الّتی کانت بین یدي فی البیتف) 3   و رأیت أنّ أثمن الکتب هو الّذي ی!  

  :عین الصحیح -48
  .تواصل البنتان الثانیۀ دروسهما فی الجامعۀ) 2  .کان ساکنو ذلک البیت سبعۀ أفراد) 1  
  !الهندسۀ:  تؤلّف کتباً فی رابعۀ مجاالت، منهاو االُم) 4  .و یعمل االبن الثالث فی مختبر یختبر المحاصیل المختلفۀ) 3  

  : لیس مفرّغاًینعین المستث -49
  !هل یرفع درجۀ أبناء البشر فی العالم إالّ العمل الصالح) 2  !لم یبق فی الخندق إالّ من کان مجروحاً شدیداً) 1  
  ! مایکون لی مفیداً إالّ السکینۀلیس عندي فی هذه اللّحظۀ) 4  !ما حفظ کلّ ما قاله العملّم من الدرس إالّ صدیقی) 3  

  عین المنادي مضافاً -50
ا ینفق أمواله علی الفقراء؛ ال تمنِّ علیهم إنفاقک) 2  !اللّهم؛ کُلّ مصاحب الدنیا هینۀ لی ما دمت معی) 1   یا غنی!  
  !رض حتّی تصبح مخضرّةأیتها السماء؛ أمطري علی األ) 4  !هل تطلب حاجتک من غیر اهللا!  ذا الحاجۀ؛ ویلٌ لکیا) 3  


