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  ) دقیقه20: گویی مدت پاسخ(
  

  )33 -26(و التعریب أو المفهوم أعین األصح و األدقّ فی األجوبۀ للترجمۀ  ©

  :»! بانزعاجیمسبب أذي النّاس، و لکنّه لم یهتانزعجت من بعض أعماله الّتی کانت ت« -26
  !ن توجهی نکردشد ناراحت شدم، اما او به ناراحتی م از بعضی کارهایش که سبب آزار مردم می) 1  
  !ام اهمیتی نداد  ناراحتی بهآزاري را در پی داشت مرا ناراحت کرد، ولی او بعضی اعمال او که مردم) 2  
  !داد بودم زیرا اذیت مردم را در پی داشت، ولی او اهمیتی به آن نمی از برخی کارهاي وي ناراحت شده) 3  
  ! بود، ولیکن او توجهی به آن نکردکننده ي من ناراحتبرخی اعمال او که اذیت مردم را در پی دارد برا) 4  

  :»! تؤثّر علی صخرة کبیرة و تُغیر مکانها أن ظاهر األشیاء الصغیر، فإنّ قطرات الماء الصغیرة تستطیعإلیالتنظر  -27
  !ا تغییردهداي بزرگ تأثیر بگذارد و مکان آن ر تواند بر صخره به ظاهر کوچک اشیاء نگاه مکن، چه قطرات کوچک آب می) 1  
  !دهندتوانند تخته سنگی بزرگ را از جاي خویش حرکت   کوچک آب مینکن که اشیاء، ظاهري کوچک دارند، زیرا بعضی قطرات نگاه) 2  
به اشیاء ظاهراً کوچک نگاه مکن، که قطرات کوچک آب توانایی آن را دارند که بر تخته سنگی بزرگ تأثیر گذاشته آن را از جـاي   ) 3  

  ! دهندخویش حرکت
اي بزرگ تأثیر بگیرنـد و آن   توانند از صخره هاي آب می نباید به ظاهر کوچک اشیاء نگاه کنی، چون بعضی اشیاء کوچک مثل قطره   ) 4  

  !را از جاي خود تکان دهند

  :»! لنا، و حقیقۀ األمر هی هذهمسخَّرةلو تنظرین إلی الکائنات حولک بدقّۀ، تُدرکین أنّها ودائع من جانب اهللا  -28
اند، و  هایی از سوي خداوند هستند که به تسخیر ما درآمده   ها امانت   کنی که آن    چه به دنیاي اطرافت نیکو نگاه کنی، درك می          چنان) 1  

  !هاي دنیا است این حقیقتِ پدیده
انـد، و   خّر مـا شـده  هایی از جانب خداوند هستند که مس ها امانت بري که آن  اگر به موجودات پیرامون خود به دقّت بنگري، پی می         ) 2  

  !حقیقت امر نیز همین است
  ! است ما هستند، و واقعیت هم همیني خداوند براي مانت تسخیرشدهها ا کنی آن هرگاه به اطراف خود و موجودات دقیقاً نگاه کنی، فکر می) 3  
  !راي ما هستند و واقعیت نیز این چنین استي خداوند ب  تسخیرشدهیابی که آن امانات، تی اطرافت با دقت نگاه کنی، میکه به هسزمانی ) 4  

  :»!اضمیرك إلّا الخوف من اهللا، عندئذٍ قد توکّلت علیه حقّعند ما التشعر بخوف فی أعماق « -29
  !باشد آن زمان به خدا اعتماد واقعی داري، که در درونت هیچ ترسی جزء ترس از خدا وجود نداشته) 1  
  !جودت احساس نشد، پس آن گاه اعتماد تو فقط به خداستهر زمان ترسی جز ترس از خدا در عمق و) 2  
  !باشی، پس آن زمان است که حقیقتاً بر خدا توکّل داري کس ترسی نداشته هرگاه در درونت جز از خدا از هیچ) 3  
  !اي هکنی، در این زمان است که حقیقتاً بر خدا توکّل کرد وقتی که در اعماق وجودت ترسی جز ترس از خدا احساس نمی) 4  

  :عین الصحیح -30
  !بود خواند از کسی غیر از خدا نترسیده اگر نماز می :! الیخف من غیراهللامن یصلِّ) 1  
  !آورد جا می بود قطعاً نماز را به اگر حقیقت نماز را یافته!: من یدرك حقیقۀ الصالة یصلِّ) 2  
  !شود بود، بر زبانت جاري می شر بر قلبت گذشتههرچه از خیر و !: ما مرّ بقلبک من خیر أو شرّ، جري علی لسانک) 3  
  !یابی دست بیاوري، اگر خدا بخواهد می چه را امیدوار هستی که آن را به  آن:!ما ترجو أن تحصل علیه تجده، إن شاء اهللا) 4  

تدلّ العبارة علـی  » !ه القطراتهل أنت أقل من هذ! ثقباً فی الصخرة کیف أحدثت قطرات الماء الصغیرة! ...... اُنظر...... قلت فی نفسی     -31
 ......  

  !قطرات الماء الصغیرة) 4  !الشهامۀ و الشجاعۀ) 3  !حب النفس) 2  !اإلرادة القویۀ) 1  
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  :»!ام تر از دوستم در یادگرفتن دروسِ سخت ندیده آموزي را با همت تاکنون دانش« -32
  !لدروس الصعبۀ فی تعلّم الم اُشاهد حتّی اآلن تلمیذةً اکثر من صدیقتی همۀً) 1  
  2 (من زمیلی اهتماماً فی دراسۀ الدروس الصعبۀ حتّی اآلن  تلمیذ لم أر أشد!  
  !ما شاهدت التلمیذ أشد همۀً من صدیقی فی قراءة الدروس الصعبۀ إلی اآلن) 3  
  !ما رأیت إلی اآلن التلمیذة أکثر من زمیلتی اهتماماً فی دراسۀ الدروس الصعبۀ) 4  

  :الخطأعین  -33
ة!: در روز عید بین خود و دوستم میثاق برادري بستم )1   فی یوم العید عقدت بینی و بین صدیقی میثاق االُخو!  
  !لم یشاهد فی اُسرتنا أحد مثل إخواننا الشهداء!: است ي ما کسی مثل برادران شهیدمان دیده نشده در خانواده) 2  
  !ق مقداراً من الطعامذَو: ۀ هذا الطعام قالت االُخت لیبعد تهیئ!:  این غذا بچشقدري از: کردن غذا خواهرم به من گفت بعد از آماده) 3  
حین أخـرج مـن البیـت أقـرأ آیـۀ      !: ها بیرون بیایم ها به سمت خوبی   خوانم تا از زشتی     شوم آیۀ الکرسی می     وقتی از خانه خارج می    ) 4  

  !الکرسی لکی أخرج من السیئات إلی الحسنات
  
ص التّالقرأ اإ © ص) 42 -34(ی بدقّۀ ثم أجب عن األسئلۀ لنّ   :بما یناسب النّ

مزیقَ و إمحاء أجمل طبیعتم العدوانیۀ الیجتنبون أبداً من الشّوك لخوفهم علی أنفسهم و ألذاه، و لکنّهم ب الیقتربونم  هس بطبیعت النا    تَ
واء أل و لهذا حین جاؤوا بِ!اوردة، ألنّهم مطمئنّون إلی أنّ الوردة التملک من السالح ما تدافع به عن نفسه              حد الحکماء خالل مرضـه و فیـه   د

لحمب الدواء   ! األسد؟ااِستضعفوك فذبحوك، و إلّا لماذا لم یذبحو:  و قال، خاطَ
هـا، فلـنکن أقویـاء؛ فاألعـداء     ءی هذا العالم الّذي یسیطر علیه قانون الغابۀ، و الحکومات التعمل إلّا علـی أسـاس میولهـا و أهوا                 فف  

  !فون إلّا القوةالیخا
  الدو           و هذا . ها و استقاللها إلّا بعد ثورات جرت فیها الدماء کاألنهارتلُ المستعمرة لم تعترف بحقّ الشعوب، و ال لمرّة واحدة، فی حری

  !انون یجري فی العالقات بین الدولق
  

وره؟ -34 حین : متی یترك الظالم ج ......  
  ! المخاطب الیملک ما یفیدهفهم أنّ) 2    !شعر أنّ مخاطبه أظلم منه) 1  
  !أدرك أنّه الیقدر علی إرغام مخاطبه) 4    !أراد أن یترحم علیه و یشفق) 3  

  :الخطأعین  -35
  ! کانت المصالح الشخصیۀ هی المسیطرة علی العالقات، فیجب أن نکون أقویاءاإذ) 1  
  !ۀ قواناإذا بنیت الحکومات علی أساس األخالقیات، فحینئذ النحتاج إلی تقوی) 2  
  !الظالم بمجرّد أن یدرك أنّ مخاطبه هو القوي، فإنّه یرفع یده عن الظلم) 3  
  !، فإنّها تمیل إلی االعتداء و الظلمبرَأهواء اإلنسان و میوله إذا لم تُ) 4  

  ...... ألنّ : لماذا یجب أن نکون أقویاء؟ -36
  !لی أساس غلبۀ القويالحیاة بنی محورها ع) 2  !العقل یحکم بانتصار من هو أقوي) 1  
ة دائماً یسبب سیطرة الجماعات القویۀ) 3   نَ علی أساس العقل و القانون) 4  !فقدان القوالعالقات بین الحکومات لم تُب!  

  ......بین » القوي یأکل الضعیف« یجري قانون ساس النصأعلی  -37
  !الفقیرالغنی و ) 4  !األصدقاء) 3  !الحکومات) 2  !اإلنسان و الطبیعۀ) 1  
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  )39 و 38(عین الصحیح فی التشکیل  ©

  :»ون إلی أنّ الوردة التملک من السالح ما تدافع به عن نفسهاالیجتنبون أبداً تمزیق أجمل وردة، ألنهم مطمئنّ -38
جتَنَبونَ) 1   ةٍ-ی د رةُ- و د رالحِ- الو 2   الس (مه مئنُّ-أنَّ    تُدافَع-کلِ تَم-ونَ مطْ
ةَ) 3   د رالو-تَملِک -سِ- تُدافِع فْ ةَ) 4     نَ د رالو-لِّکالحِ- مِنَ- تُمالس   

  :»!تها و استقاللها واحدة، فی حریلمرّةالدول المستعمرة لم تعترف بحقّ الشعوب، و ال « -39
  1 (قح-وبرَّةٍ- الشُّعتها- مرّیتَ) 2     حتَعقِّ-رِفرَّةٍ- حةٍ- م واحِد   
ةُ) 3   مرَ ستَعم ةُ) 4  تَها حرّی- حقِّ- تَعتَرِف-الْ مِرَ تَعسرّ- الشُّعوبِ-المۀِ حاِستِقاللُ-ی   

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

  :»یقتربون« -40
  فعل مرفوع بثبوت نون اإلعراب/  معرب -لمعلومل مبنی - صحیح-مزید ثالثی من باب افتعال) 1  
  فعل و فاعله ضمیر الواو، و الجملۀ فعلیۀ و حال و منصوب محالً/ لمعلوم لبنی  م- للغائبین-مضارع) 2  
  فعل مرفوع بالواو، و الجملۀ فعلیۀ و نعت و مجرور محالً/  الزم - صحیح- مزید ثالثی-للغائبین) 3  
  ملۀ فعلیۀنائب فاعله ضمیر الواو البارز، و الج/  مبنی للمجهول - مزید ثالثی من باب افتعال-فعل مضارع) 4  

  :»تُدافع« -41
  میر المستترضفعل و فاعله ال/  الزم - معتل و أجوف-مزید ثالثی باب مفاعلۀ) 1  
  فعل مرفوع و مع فاعله جملۀ فعلیۀ/  معرب - مزید ثالثی من باب تفاعل-فعل مضارع) 2  
  لیۀالمستتر، و الجملۀ فع» هی«فاعله ضمیر /  مزید ثالثی من باب مفاعلۀ - للغائبۀ-مضارع) 3  
  و الجملۀ خبر و مرفوع محالً» نفس«نائب فاعله /  معرب - مبنی للمجهول- الزم-للمخاطب) 4  

42- »لحم«:  
  و الجملۀ اسمیۀ» خاطب« و مرفوع، و خبره أمبتد/  منصرف - معرب-نکرة) 1  
  »فیه«مبتدأ مؤخّر، و خبره شبه جملۀ /  معرب - نکرة-مشتق و صفۀ مشبهۀ) 2  
  »خاطب الدواء«مبتدأ و مرفوع، و خبره /  منصرف - جامد-رکّمفرد مذ) 3  
  و الجملۀ اسمیۀ» فیه«مبتدأ و خبره /  معرب- نکرة-رکّ مفرد مذ-اسم) 4  

  
© 50 -43(ن المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ عی(  

  :»أرفع« فی کلمۀ فرعیۀعین عالمۀ اإلعراب  -43
  !رجۀ علمیۀ فی جامعتنا کان لزمیلتیأرفع د) 2  !ما شاهدت أرفع من شأن الصالحین عند اهللا) 1  
  !ع منهوجدته فی مقامٍ أرفع مما کنت أتوقّ) 4  !ها کانت أقلّ من درجتکتُأرفع الدرجات الّتی أخذ) 3  

  : فی صیغۀ األفعالالخطاعین  -44
  !ا الکریمخشی من أعمالنا السیئۀ أمام خالقننعلینا أن ) 2  !دعی الهزل فی الکالم و أهملیه؛ یا بنتی العزیزة) 1  
  !المعّلمون یعِدون طلبتهم بجوائز ثمینۀ إذا نجحوا فی االمتحان) 4  ! أن یذقن مصاعب الحیاة لکسب التجارب القیمۀعلیکنّ) 3  
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  : فی المبنی للمجهولأالخطعین  -45
  ! الیوم اُشتریت محفظۀ صغیرة←! الیوم اِشترت اُختی محفظۀ صغیرة) 1  
  ! تُسأل والدها عن مفاهیم غامضۀ←! ل الطالبۀ والدها عن مفاهیم غامضۀتسأ) 2  
  ! حان وقت االمتحان و هیئت نفسی له←! حان وقت االمتحان و هیأت نفسی له) 3  
  ! جرّبت تجارب کثیرة فی مجاالت علمیۀ←! جرّب العلماء تجارب کثیرة فی مجاالت علمیۀ) 4  

  ! فیه العدد الترتیبیلیسعین ما  -46
ة السادسۀ؛) 2  ؛اًکتبۀ خمس مرّات ألخذ کتاباً خاصراجعت إلی الم) 1     و أخیراً جئت بالکتاب إلی البیت فی المرّ
ة الثانیۀ؛) 3     !بعد أن تأملت فیه کثیراً و فی المرحلۀ العاشرة، فهمته جیداًو ) 4  فبدأت بقراءته مرّتین و لکنّی ما فهمته حتّی فی المرّ

  :عین المفعول فیه -47
  !علی الطالب النشیط أن یطمئنّ بنفسه یوم االمتحان) 1  
  !أنّ اللّیل إن کان قصیراً، الیسمح لإلنسان أن یطالع کثیراً) 2  
  !الأنسی صباح اللیلۀ الّتی سهرتها، فکنت أشعر فیه بالتعب) 3  
  !اب فرحونکان هذا الیوم هو الیوم الخامس من بدایۀ األعمال الدراسیۀ فالطلّ) 4  

  : فیه الحاللیسعین ما  -48
؟) 1   لم یکن الضعیف یستطیع أن یبقی فی المدینۀ منتظراً) 2  !لماذا تتکاسل فی دراستک و أنت طالب ذکی!  
  ! صحیح غیر أنّ کثیراً من الطلّاب الیوافقون علیههذا رأي) 4  !ام الظالمین و هو مسلم؟کیف یمدح هذا الشّاعر الحکّ) 3  

  :عین المستثنی المفرّغ -49
  !الیرید المعلّم أن یساعد أحداً إلّا المجتهدین) 2  !ا البخیلیعیش النّاس فی الدنیا براحۀ إلّ) 1  
  !لرّجاء إلّا الغافلینیخرج القرآن اإلنسان من الیأس إلی ا) 4  !لم یضیع عمره فی المعاصی إلّا المخطئ فی أعماله) 3  

  :نداء فی اُسلوب الالخطأعین  -50
  !یا أیها المسلمین، علیکم أن تجاهدوا فی سبیل اهللا جهاد المخلصین) 1  
ة، علینا أن نحافظ علی کرامۀ الوطن و شرفه أمام األعداء) 2     !یا داعی العزّ
  !لحیاةیا ساعیاً فی تربیتی؛ أرجو منک أن تطلب لی من اهللا التوفیق فی ا) 3  
  !؛ علیک أن التخافی من المشاکل حتّی تصلی إلی غایتکیا صاحبۀَ الفضیلۀِ) 4  


