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تست های آموزشی

درس سوم

بخش 1: واژگان، مفاهیم و درک مطلب

1 .: عّین الّصحیح في ترجمة ما أشیر إلیه بخٍطّ
1( َعَلینا أن َنِصَف ظواهَر العاَلِم. )نصف کنیم(

ُت لَک هذه الحقیقة. )ثابت می شود( 2( ُیَثبِّ
خری. )خفه کرده است(

ُ
3( َقد َخَنَقْت هذه الّشجرُة شجرًة أ

4( ِاغِرسوا ألنَّ اإلنساَن ما َعِمَل عماًل أطیَب منه. )کشاورزی کردند(

عّین الّصحیح :. 2
2( ُسِئَل الّنبيُّ أّی ماٍل خیٌر؟ پرسید 1( ُیعِطیَک الّلُه عمرًا طویاًل. به تو داده می شود 

4( ُیعِجبني حارُس َمرمی فریق الّسعادة. خوشم می آید 3( أّیها الفریقاِن َتعاَدل في هذه الُمباراة. برابر شدند 

عّین الخطأ في الّترجمة:. 3
1( عندما تسیُر في الغابة تری أّن بعَض الجوزاِت تصیُر شجرًة. می رویـ  می شود

2( إلّن الّسنجاَب قد َینسی مکانها و في الّسنة القادمة تنمو تلک الجوزات. گاهی فراموش می کندـ  رشد می کند
3( أکِرموا أصدقاَئکم ألّنهم أکَرموُکم. گرامی داشتیدـ  گرامی بدارید

 حیاُة بعض األشجار باللتفاف حوَل جذِع الّشجرة ّثّم َتخنُقها. آغاز می شودـ  خفه می کند
ُ
4( ُتبدأ

عّین الخطأ عن الّترجمة:. 4
1( اللتفاف: روی برگرداندن / اللتفات: درهم پیچیدن

2( ُمواصفات: ویژگی ها / الُمعّمر: کهنسال
3( اشتعال: برافروختن / امتالء: پر شدن
4( ِمشکاة: چراغدان / الُمباراة: مسابقه

عّین الّصحیح عن الّترجمة:. 5
ِل ما َقِبَل الهدُف. کم کاری 1( بسبِب الّتسلُّ

ُت َلنا حقیقة ظواهِر الّطبیعة. آشکار 2( ماذا ُیَثبِّ
3( إّن الّلَه فالُق الحّب و الّنوی. آفریننده

4( ما ِمن رجٍل َیغِرُس َغرسًا إّل و َکَتَب الّله له من األجِر. هیچ ..... نیست
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انتخب الّصحیح لتکمیل الفراغات:. 6
1( أرَسلنا إلی فرعوَن رسوًل فَ ...... فرعوُن الّرسوَل. )َهدی(

ْل َهدفًا َیذهْب إلی ...... . )الَملعب( 2( َمن ُیسجِّ
3( عالٌم ...... بعلِمه خیٌر ِمن ألِف عابٍد. )َینَتِفُع(

راِب. )الّسلیمة( 4( َیدفُن الّسنجاُب بعَض جوازات البلوِط ........ تحَت التُّ

عّین الخطأ عن الّترادف و الّتضاد:. 7
2( أطیب = أحسن = أفضل 1( فاّلح = زارع = ُمزارع  

4( َقبیح = َکریه ≠ ُدرّي  3( َخلف = وراء ≠ أمام  

عّین الصحیح عن الّترادف و الّتضاد:. 8
جیَن في بدایة الّنهاِر. )متضاُد »یمتليُء« ← َیفُرُغ( 1( َعسی أن َیْمَتليَء الملعُب ِمن الُمتفرِّ

ّمي سواٌر عتیٌق. )مترادُف »عتیق« ← جمیل(
ُ
2( في یِد أ

3( إّن الّلَه فالُق الحّب و الّنوی ُیخرُج الحّي ِمن الَمّیِت . )في هذه العبارة »الحّب، الّنوی«مترادفاِن و»الحّي، 
المّیت« متضاّداِن(

4( َیذهُب أخي إلی المدرسة في الّسنة القادمة. )مترادُف»القادمة« ← الماضیة(

عّین الّصحیح عن عدد الجمع في األسماء:. 9
1( یأُکُل الّناُس في ُجُزِر بعِض الُمحیطاِت ُلَبّ أثماِر شجراٍت. )3(

2( َیبُلُغ قطُر شجرٍة َتخُرُج منها غازاٌت ُملّوثٌة تسعَة أمتاٍر وعمُرها ثالثة آلِف سنٍة. )2(
3( تستفیُد الّطیوُر و البهائُم و اإلنساُن ِمن أثماٍر یزرُعها الفاّلحوَن في حدائقهم. )5(

4( في بعِض بالِد إیران ُترّبی أفراٌس. )1(

 عّین الّصحیح عن مفرد الکلمات: »تحتوي ُبذوَر هذه األشجاِر في نهایة أغصانها علی مقداِر زیوٍت« علی الّترتیب:. 10
4( َزَیت 3( ُغصون  2( شجرة  1( َبذر 

عّین الخطأ َحَسَب الّتوضیحات:. 11
1( الّسالُم علی عباِد الّلِه الّصالحیَن. )في هذه العبارة جمعان مفردهما:عبد / الّصالح(

2( َذَهَب ُسّیاٌح ِمن ُدوِل العاَلِم إلی جّنٍة ُقرَب کرمان. )مفرُد ُسّیاح:سائح / متضاُد قرب: ُبعد(
3( الُمزارُع یستخدُم بعَض الّشجراِت َکسیاٍج لحمایِة َمحاصیلهم. )مفرُد ُمزارع: َمزرعة / سیاج لفٌظ مفرٌد(

4( في السّنة القادمِة تصیُر الحبوُب شجرًة. )جمع الّسنة: الّسنین / مترادُف تصیُر: ُتصبُح(

عّین الخطأ َحَسَب المفهوم .. 12
1( أعلمت أشرف أو أجّل ِمن اّلذي یبني و ُینشیء أنفسًا و عقوًل. )اهمیت خرد و عقل(

2( عالٌم ُینَتَفُع بعلمه خیٌر ِمن ألف عابٍد. )ارزش دانش و دانشمند(
3( ما ِمن رجٍل یغرُس غرسًا إّل َکَتَب الّلُه له ِمن األجِر َقدَر ما یخُرُج ِمن ثمِر ذلک الَغْرِس. )ارزش کشاورزی(

4( َمن ُیحاوْل کثیرًا َیِصْل إلی هدفه. )نقش تالش در موفقیت( 
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عّین ما ال ُیناسب في المفهوم.. 13
1( کلُّ نفٍس ذائقة الموت. )زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت     ناچار کاروان شما نیز بگذرد.(

ُفن. )هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست / به غیر مصلحتش رهبری  2( َتجري الّریاح بما ل َتشتهي السُّ
کند اّیام(

3( خیُر الماِل َزرٌع َزَرعه صاحبه. )مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. / یادم از ِکشته خویش آمد و هنگام درو(
4( کاَد المعّلُم أن یکوَن رسوًل. )زبان وصف معلم ِنی به عالم خاکی / به عرش الهی رسد آری مقام معّلم(

 انتخب الّصحیح لتکمیل الفراغات: )16-14( �

......... َبعُض األماکِن،. 14
4( َجَعَل 3( شاَهَدْت  َل  2( ُتَسجِّ 1( ُسّجَلْت  

راِث العالمّي في ُمنّظمِة الیونسکو. 15 في....... التُّ
4( الفریق الفائز 3( قائمة  2( أَحِد آثار   1( ُقّبة 

و هذه األماکُن......... ُسّیاحًا من ُدوِل العاَلِم.. 16
َع 4( َتَجمَّ 3( َتقُع  2( َتجذُب  1( َیدعو 

 اقرأ الّنّص ثّم أِجب َعن األسئلة:  �

کانت زینب أرملة شـاّبة تعیش في مدینة صغیرة مع أطفالها. أصبحْت حیاتها صعبة بعد وفات زوجها ولکن کانت 
متوّکلة علی الّله وتعتقد أّن الّله مع عباده دائمًا و قّررْت أن تقوم بعمل یساعدها علی تحسین وضع أسرتها. في بدایة 
م العلوم و حصَلت علی الشهادة الّثانوّیة و بعد ذلک بدأت بالّتدریس في مدرسة قریبة من مدینتها.  َعلُّ األمِر بدأت ِبتَّ
هي کانت تهتّم بتعلیم و تربیة أطفالها أیضًا و تنصحهم و تقول لهم: ال تهملوا دروسکم و اجتهدوا لخدمة المجتمع. 
ثّم أرادْت أن تواصل دراستها الجامعّیة )دانشگاهی( فأقبلت علی الّتحصیل العلمّي مع وجود الّصعوبات و المشاکل 
و نالْت علی شـهادتها الجامعّیة و اشتغَلت مدیرة )بعنوان مدیر( للمدرسة اّلتي کانت قد دَرَست فیها. هذه المرأة 

ّمًا مثابرة )با پشتکار( ومجتهدة و تکوُن أسوة للّنساء. إّنها قد وصلْت إلی أهدافها بالّسعي و االجتهاد.
ُ
قد کانت أ

عّین الخطأ. 17
1( عاشت زینُب بعَد وفاة زوجها في مدینة صغیرة.

2( اشتغَلت في مدرسة بعد أن حصلت علی الشهادة الّثانوّیة.
3( أرادت أن َتعمل بسبب مشاکل الحیاة.

4( قّررت أن َتدرُس قبَل بدایة الَعَمِل.
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عّین ما ال ُیناسب: تکوُن زینُب أسوًة لآلخرین ألّنها .............. 18
1( کانْت ُمجّدًة و ما خافت من الّصعوبات.

2( اجتهَدت علی تحسین وضِع أسرتها.
3( أصَبحت مدیرًة للمدرسة اّلتي کانت تدرس فیها.
4( حصلت علی الّنجاح بالّتوّکل علی الّله و سعیها.  

عّین ما ال یرتبط بمفهوم الّنّص .. 19
َل علی الّله فهو حسُبه. 1( من توکَّ

2( َمن َجدَّ َوَجَد.
3( إن ُتحاولي کثیرًا َتِصلي إلی هدفک.
4( ما تزرع في الّدنیا تحصد في اآلخرة.

عّین الّصحیح عن الّتوضیحات.. 20
1( متضاد صعبة: سهلة / جمع شاّب: شباب

2( جمع أسرة: إسراء / مترادف أسرة: أهل
3( صعوبات و مشاکل مترادفان و جمعان مکّسران

4( یقوم ب  : بر می خیزد / حصل علی: به دست آورد
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بخش 2: قواعد و ترجمه

قواعد

z  در ایـن درس با اسـم های معرفه و نکره در زبان عربی آشـنا می شـوید و بعضی انواِع معرفه را می شناسـید و تفاوِت
نحوه ترجمه این اسم ها در جمله را یاد می گیرید.

ن العبارة اّلتی لیس فیها اإلسُم المعرفُة:. 1 عیِّ
2( کان سعدیٌّ شاعٌر حاذٌق مشهوٌر. 1( رکَب الُمسافروَن طائرًة و َوصلوا إَلی الَمطاِر. 

4( ِلبعِض األشجاِر رائحٌة کریهٌة. 3( َیشتري ُکلُّ طالٍب کتابًا حوَل ِقَصٍص جمیلٍة. 

ن »الفاعل« َمعرفًة:. 2 عیِّ
2( َوَقَع ُمْتَحفاِن ُقرَب مدیَنِتنا. ِم هذِه الّدروِس.  ٌم ِبَتَعلُّ َمَرنا ُمَعلِّ

َ
1( أ

. َمْت علیهنَّ 4( شاَهَدْت سعیدُة صدیقاِتها و َسلَّ 3( َمرَّ َرُجٌل بشیٍخ جالٍس تحَت شجرٍة. 

ِة:. 3 ٌة ِبالَعَلمیَّ
َ
ن ما فیه َمْعِرف عیِّ

2( إنَّ الّلَه ُیِحبُّ عباَده الّصالحیَن. َک ثوابًا.  1( الباقیاُت الّصالحاُت خیٌر عند ربِّ
ْعُبُد خالَق هذا البیِت.

َ
4( أ 3( عباُد الّرحماِن الّذین َیعبدونه ُمخِلصیَن. 

ٍة:. 4 ٌة ِباْلَعَلمیَّ
َ
ن ما لیسْت فیه َمْعِرف عیِّ

دعیة.
َ
ْمُت علی الُحَسیِن و قرأُت األ 2( َسلَّ 1( ساَعَد الّرجُل اإلیرانیُّ المسافریَن في المحّطِة. 

ریفیِن. 4( ِبئُر َزْمَزَم ِمَن اآلثاِر الّتاریخّیِة ِلْلحَرَمْیِن الشَّ ه المؤمنوَن.  3( َشْهُر رمضاَن َشْهُر الّصیاِم و ُیِحبُّ

ن ِاسمًا نکرًة فی محّل المفعول:. 5 عیِّ
شجاِر الَبّلوِط.

َ
2( َتوَجُد غابات جمیلٌة ِمْن أ مانَة. 

َ
1( شرُّ الّناِس َمن ل َیْعَتِقُد األ

4( نذهُب إلی بیِت َجّدي َصباحًا. 3( ِاْلِبسا قمیَصْیِن ُمناِسَبْین فی الضیافِة. 

ٌف ِبأل معًا:. 6 ن ما فیه َمْعِرفٌة ِباْلَعَلمّیِة و ُمَعرَّ عیِّ
ْیُت َعَلی محّمٍد)ص( و آله. 1( شکرُت ِلَرّبی َعَلی ِنَعِمِه و َصلَّ

سوِل. ْیُت علی الرَّ 2( شکرُت ِلّلِه َعَلی ِنَعِمها الکثیرِة و َصلَّ
ُل علیه. َتَوکَّ

َ
ْشُکُر ِلخالِق العالم و أ

َ
3( أ

4( رّبی ربُّ العالمیَن و أْشُکُره کثیرًا.
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ن »حمید« َنِکرًة:. 7 عیِّ
2( َشکَر المدیُر حمیدًا فی الصطفاِف الصّباحي. 1( أْطَفأ حمیٌد َمصابیح الغرفة. 

4( أِلنَّ هذا العمل، عمٌل حمیٌد. َع التالمیُذ حمیدًا ِلهذا العمل.  3( َشجَّ

ٌف ِبأل(. 8 ن ما یختلف َعِن الباقي فی عدد المعارف )الَعَلم و ُمَعرَّ عیِّ
1( قاَل سلماُن ِللبنِت الصغیرِة: إْقَرئي هِذه القّصَة الجمیلَة.
2( ذهَب ُکلُّ الطاّلِب و الّطالباِت ِإلی جامعِة طهراَن الکبیرِة.

هراُء ِاْعَلمي أنَّ خیَر الّدنیا و اآلِخَرِة َمَع اْلِعْلِم. 3( أّیُتها الزَّ
ماواِت و األرِض و ُکّل الَمالئکِة سجدوا آلَِدَم. 4( ما فی السَّ

نوین:. 9 ْن یقبَل الَتّ
َ
ن ِاسمًا معرفًة ُیمِکُن أ عیِّ

َعِت الّحیواناُت َثْعَلَبْیِن َعَلی الُخروج ِمَن الُحفرة. 2( َشَجّ یاُد ُحفرًة و َسَتَرها ِلَصیِد الحیواناِت.  1( َحَفَر الصَّ
صدقائي.

َ
َحبُّ أ

َ
َسُد إبٌن وفیٌّ و هو أ

َ
4( األ َی هذا اإلبُن شریف و صار عالمًا فی عصره.  3( ُسمِّ

ة دوٌر کبیٌر في حیاِة المسلمیَن.«. 10 ة« فی هذه الجملة:  »ِلْلَمکَّ ن الخطأ عن کلمِة »مکَّ عیِّ
4( اسم مؤنث 3( مجروٌر بحرِف الجّر  2( َمْعرفٌة بالَعلمّیة  ٌف ِبأل  1( ُمَعرَّ

ترجمه

z .تشخیِص معرفه یا نکره بودِن یک اسم بر نحوه ترجمه جمله تأثیر می گذارد

ن األَصّح و األدّق فی األجوبة للترجمة: �  عیِّ

نَّ هذه الّشجرَة َتْخُنُق شجرًة ُاخرٰی تدریجّیًا.«. 11
َ
َهمِّ ُمواَصفاِت الّشجرِة الخانقِة أ

َ
»ِمن أ

1( از مهم ترین ویژگی های درخت خفه کننده این است که این درخت به تدریج درخت دیگری را خفه می کند.
2( از ویژگی های مهِم درخت خفه کننده این است که این درخت سایر درختان را به تدریج خفه می کند.

3( از مهم ترین ویژگی های درخت خفه کننده این است که درخت به مرور درخت دیگر را خفه می کند.
4( ویژگِی مهم تِر درخت خفه کننده این است که این درختی است که به تدریج درختی دیگر را خفه می کند.

جیَن.«. 12  ِبالُمَتَفرِّ
َ َ
َهْبنا إَلی َمْلَعٍب ِلُمشاَهَدِة ُمباراٍة و کاَن الَمْلعُب َقد ِاْمَتأل

َ
»ذ

1( برای دیدن مسابقات به ورزشگاهی رفتیم و ورزشگاه پر از تماشاچی بود.
2( به ورزشگاه رفتیم تا مسابقه را تماشا کنیم و آن ورزشگاه پر از تماشاچی شده بود.

3( به ورزشگاهی برای تماشای مسابقه ای رفتیم و آن ورزشگاه از تماشاچیان پر شده بود.
4( به ورزشگاهی برای دیدن مسابقه ای رفتیم و این ورزشگاهی بود که از تماشاچیان پر می شد.
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ماٌر کالُخْبِز و َیأُکُل کثیٌر ِمن الّناِس ُلبَّ هذِه األثماِر.«. 13
ْ
ث
َ
جرِة أ »ِلهذه الشَّ

1( این، درختی است که میوه هایی مانند نان دارد و بسیاری از مردم مغز این میوه ها را می خورند.
2( برای این درخت میوه هایی مانند نان بود و بسیاری از مردم مغز این میوه ها را می خوردند.

3( این درخت میوه هایی مانند نان دارد و بسیاری از مردم مغز این میوه ها را می خورند.
4( میوه های این درخت مانند نان است و بسیاری از مردم مغِز میوه ها را می خورند.

عطاه الّلُه عمرًا طویاًل َیبلُغ أکثَر ِمن ِمئِة سنٍة.. 14
َ
ٌر و َقد أ هذا الّرجُل َمَعمَّ

1( این مرِد کهنسالی است و خداوند به او عمری طولنی عطا کرده است که به بیش از صد سال رسیده است.
2( این مرد، کهنسال است و خداوند به او عمری طولنی که به بیش از صد سال می رسد بخشیده است.

3( این مرد، کهنسال است و خدا او را عمر طولنی عطا می کند و بیش از صد سال عمر می کند.
4( این مرد، کهنسال شده است و خداوند به او عمری طولنی بخشیده که از صد سال بیش تر است.

»الفریقاِن ُیْعِجباِنني ِجّدًا و هذا الفریقاِن تعاَدال َقبَل ُاسبوَعْیِن.«. 15
1( دو تیم مرا شگفت زده می کنند و این دو تیم دو هفته پیش روبه رو شدند.

2( از دو تیم خیلی تعّجب می کنم و این دو تیم پیش از دو هفته با یکدیگر به تعادل می رسند.
3( از دو تیم خوشم می آمد و این دو تیم دو هفته پیش به برابری رسیده بودند.

4( از دو تیم خیلی خوشم می آید و این دو تیم دو هفته پیش مساوی شدند.

جرة اّلتي َیسَتْخِدُمها الُمزاِرعوَن َکسیاٍج َحَوَل َمزارِعِهم.«. 16 »رأیُت الشَّ
1( درختی را دیدم که کشاورزان آن را مانند دیواری اطراِف مزرعه هایشان استفاده می کردند.

2( درخت را دیدم که کشاورزان آن را مانند دیوار در اطراف مزرعه خود استفاده می کردند.
3( درخت را که کشاورزانی آن را مانند یک دیوار اطراف مزارع خود استفاده کرده اند دیدم.

4( درختی را که کشاورزان آن را در اطراف مزرعه هایشان استفاده می کردند دیدم.

ن الّصحیح:. 17 عیِّ
یوِت؟ ← آیا دانه های بعضی از درختان حاوی مقادیری  جراِت َعَلی َمقداٍر ِمَن الزُّ 1( َهل َتحتوي بذوُر بعِض الشَّ

از روغن است؟
ولُدِک بحافلٍة َمدرسّیٍة ِإَلی المدرسِة. ← مادرم پرسید: آیا فرزندانت با اتوبوس به 

َ
2( ُسِئَلْت ُاّمی: هل َیذَهُب أ

مدرسه می روند؟
ها ُتْثِبُت حقیقًة واحدًة. ← بعضی از پدیده های طبیعت را وصف می کنم  نَّ

َ
ْعَلُم أ

َ
ِصُف َبعَض ظواِهِر الّطبیعِة و أ

َ
3( أ

و می دانم که آن ها یک حقیقت را اثبات می کنند.
موالِکم في سبیل الّلِه. ← آنچه انجام دادید خوب تر از انفاق اموال تان در راه 

َ
ْطَیَب ِمن انفاِق أ

َ
4( ما َعِمْلُتم َعماًل أ

خداوند است.
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ن الَصحیح:. 18 عیِّ
ُم اآلخریَن ِعْلَمه الُمفیَد، ← دانشمندی معلم مفید خود را به دیگری نمی آموزد. 1( ما ِمْن عاِلٍم ُیَعلِّ

ه، ← مگر این که برای او پاداش بزرگ از پروردگارش باشد. جٌر عظیٌم ِمن ربِّ
َ
2( ِاّل کاَن َلُه أ

ْمَت صدیَقَک ِعلمًا، ← پس بدان که اگر از دوستت علمی بیاموزی. 3( َفاْعَلْم ِإْن َعلَّ
ْجُر َمن َعِمَل ِبِه. ← پاداش کسی را داری که به آن عمل کرده است.

َ
4( َفَلَک أ

ن الخطأ:. 19 عیِّ
ن یکوَن راسبًا، ← دانش آموز مردود شده بود.

َ
1( کاَد التلمیُذ أ

ه تلمیٌذ ُمشاِغٌب، ← زیرا او دانش آموز اخالل گری بود. نَّ
َ
2( أل

ُمه حوَل هذه الُمشکِلة. ← پس معّلمش پیرامون این مشکل اندیشید. ر ُمعلِّ 3( َففکَّ
جاِح. ← و او را یاری کرد که به موفقّیت دست یابد. ن َیحصَل َعَلی النَّ

َ
4( و ساَعَده أ

ن الخطأ:. 20 عیِّ
؟ ← آیا آرامگاه کورش در لیست میراث جهانی ثبت شده است؟ راِث العاَلمیِّ َل قبُر کورش في قاِئَمِة التُّ 1( َهل ُسجِّ

ُر ُاختي الکبیرُة ِسواری الَعتیقة. ← خواهر بزرگ ترم دست بندهای کهنه را به یاد می آورد. 2( َتَتذکَّ
ثِة. ← دنبال متنی پیرامون گازهای آلوده کننده بگردید. 3( ِاْبَحْثَن َعن نصٍّ حوَل الغازاِت الُمَلوِّ

ًة ثانیًة. ← داور سوت می زد و دو تیم دوباره مساوی شدند. 4( کان الَحَکُم َیْصِفُر و الفریقاِن َتعاَدل َمرَّ
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پاسخ نامه تست های آموزشی

درس سوم

بخش1: واژگان، مفاهیم و درک مطلب

گزینه 3. 1

بررسی گزینه های نادرست

گزینٔه »1«:أننصف=توصیفکنیم

ُت=ثابتمیکند گزینٔه »2«:ُیثبِّ

گزینٔه »4«:اغرسوا=نهالبکارید

خط فکری:ازماخواسـتهشـدهمعنیدرستفعلراانتخابکنیمچنانچهقبالگفتهشدجداازتسلطبرمعانی

کلمات،بهزمانوشخصفعلوحروفمؤثربرمعنایآنهاهمبایدتوجهکرد.
ُت بهمعنی»ثابت َت؛ ُیَثِبّ َبّ

َ
َنصُفازریشهَوَصَفبهمعنی»توصیفکردن«استکهنبایدباِنْصفاشتباهشود.ث

َبَت؛ َیثِبُتبهمعنی»ثابتشدن«است.اغرسوافعلامربهمعنی»نهالکاشتن«است.
َ
کردن«استوث

معانی افعال درس و تمرین ها""

ْعَجَب: به شگفتی واداشت، شگفت زده 
َ
أ

کرد )یعِجُبني: خوشم می آید.(
ْن یمَتِلَئ: که پر شود(

َ
: پرشد )أ إْمَتَلَ

َر: به یادآورد َتَذکَّ

َتعاَدَل: برابرشد، مساوی شد

َخَنَق: خفه کرد )مضارع: َیخنُق( 

َب: سبب شد َسبَّ

َل: ثبت کرد َسجَّ

َنَبَت: رویید )مضارع: َینُبُت(

َوَصَف: توصیف کرد )مضارع:َیِصُف( َنِصُف: توصیف می کنیم

گزینه 4. 2

بررسی گزینه های نادرست

گزینٔه »1«:ُیعطیک=بهتومیدهد

گزینٔه »2«:ُسئَل=پرسیدهشد

گزینٔه »3«:تعاَدل=برابرشوید
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خط فکری:عالوهبردقتبهترجمهدرسـِتفعلبهفعلهایگروهدومکهشـکلماضیوامرآنهاشـبیههم

استومعلومومجهولبودنفعلتوجهکنید.
ساختارفعلماضیمجهول:حرفاولضمهُـودومینحرفاصلیکسرهِـ
ساختارفعلمضارعمجهول:حرفاولضمهُـودومینحرفاصلیفتحهَـ

ُسِئَل=پرسیدهشداّماُیعِطيفعلمعلوماستدرمورداینگونهفعلهااگرتشخیصساختارفعلدشوارباشد،
وجودفاعل)الّله(کمکمیکندکهبفهمیمآنفعل،معلوماستنهمجهول.

لیاتفاُعلاسـتماضیوامرشـاندربعضیشـکلهاشبیههماستکه فعلهاییکهمصدرآنهابروزنَتَفعُّ
توجهبهقرائنومعنی جملهبهماکمکمیکند.شـکلماضیوامرفعلَتعاَدالشـبیههماسـتکهباتوجه

بهأّیهاالّتلمیذومعنیجملهتشخیصمیدهیماینفعل؛امراست.

گزینه 3. 3

أکِرموا=فعلامرگرامیبداریدأکَرموا=فعلماضیگرامیداشتند
خـط فکـری:فعلهایگروهدومکهمصـدرآنهابروزنإفعال؛تفعیـل؛مفاعلة؛افتعال؛انفعال؛اسـتفعال 

هسـتندتشـخیصوزنماضیوامردربعضیشـکلهاباتوجهبهحرکِت دومین حرف اصلیانجاممیشـود
)یعنیفعلهاییکهباشناسـهالف؛واو؛نون می آیند.(دراینصورتاگردومینحرفاصلیکسـرهِـداشته

باشدفعلامراستواگردارایفتحهَـباشدفعلماضیاست.أکَرموا:ماضیأکِرموا:امر
بـهمعنیفعلهاییمانند»صار؛یصیُر:گردیدوسـاَر؛َیسـیُر:حرکتکرد«دقتکنیدکهدرگزینه1درسـت

ترجمهشدهاست.

گزینه 1. 4

اللتفافبهمعنیدرهمپیچیدنواللتفاتبهمعنیرویبرگرداندناست.
خـط فکـری:برایپاسـخگوییبهاینسـوالتمعنیلغاتراحفـظکنیدوبهکلماتمتشـابهمانندالتفافو

التفاتتوجهکنید.
لغاتیهسـتندکههمدرفارسـیهمدرعربیبهکارمیروندولیمعنیآنهادردوزبانمتفاوتاسـتمانند

التفاتکهدرفارسیبهمعنی»توجهکردن«استودرعربیبهمعنی»رویبرگرداندن«.
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معنی اسم های درس و تمرین ها""

َحّل: حالل تر، حالل ترین
َ
أ

اشتعال: برافروخته شدن؛ سوختن

ْطیب: خوب تر، خوب ترین
َ
أ

ِاْلَتفاف: در هم پیچیدن، دور چیزی پیچیدن

ُبذور: دانه ها

ل: آفساید َسلُّ َالتَّ

ِجْذع: تنه

ُجُزر: جزیره ها، جزایر

َجْوَزة: دانه گردو، بلوط و مانند آن

الَحَکم: داور

خاِنق: خفه کننده

ُدّري: درخشان

سیاج: پرچین

غاز: گاز

فاِلق: شکافنده

کال: هر دو )ِکالُهما = هردوی آن ها(

ُلّب: مغز میوه

َالـُمباراة: مسابقه

ج: تماشاچی َالـُمتَفرِّ

َمحاصیل: محصوالت

َاْلُمحیُط اْلتاِدیء: اقیانوس آرام

َمرَمی: دروازه )حاِرُس اْلَمرَمی: دروازه بان(

ُمزاِرع: کشاورز

ر: کتنسال ُمَعمَّ

ث: آلوده کننده ُمَلوِّ

ُمواَصفات: ویژگی ها

َنَوی: هسته

َل َهَدفًا. متاجم گل زد( َالَتَدف: ُگل )الُمتاِجُم َسجَّ

ِمْشکاة: چراغدان

ما ِمْن ...: هیچ ... نیست

راِث اْلعاَلميّ: لیست )فترست( میراث جتانی قاِئَمُة التُّ

گزینه 4. 5

بررسی گزینه های نادرست

گزینٔه »1«: الّتسّلل=آفساید

گزینٔه »2«:ظواهر=پدیدهها

گزینٔه »3«:فالق=شکافنده

خط فکری:درسـتاسـتکهدرترجمهاسـم؛آنچهبیشتربهماکمکمیکندحفظ لغات اسـتامابایدبه

معانیمختلفواژههاتوجهکرد.مثالمفرد»ظواهر«ظاهر؛ظاهرةاستبهمعنیآشکاروبهمعنیپدیدهکهبا
توجهبهجمله؛دراینجاظاهرةبهمعنی»پدیده«است.درفارسیاینلغتبهمعنیآشکاراست.

گزینه 4. 6

باتوجهبهمعنیجملهوواژهاینگزینهدرستاست.)سنجاببعضیدانههایسالمبلوطرازیرخاکدفنمیکند.(
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ترجمه سایر گزینه ها با واژه نادرست

گزینٔه »1«:فرستادهایرابهسویفرعونفرستادیمپسفرعونپیامبرراهدایت کرد.

گزینٔه »2«:هرکسگلبزندبهورزشگاهمیرود.

گزینٔه »3«:دانشمندیکهازعلمشسود ببردبهترازهزارعابداست.

خطفکری:دراینسوالازماخواستهمیشودواژهمناسبرابرایجایخالیانتخابکنیم.کهباترجمهدقیق
قادربهپاسـخگوییهسـتیم.درگزینهاولواژه»عصی:نافرمانیکرد«درگزینه2کهواژه»الّنهائي:فینال«و

درگزینه3واژه»ُینَتَفُع:سودبردهشود«)بهصورتمجهول(صحیحاست.

گزینه 4. 7

قبیحبهمعنی»زشت«؛کریهبهمعنی»ناپسند«باُدرّيبهمعنی»درخشان«متضادنیستند.
خط فکری:دراینسوالاشتباهدرترادفوتضادموردنظراست.برایپاسخگوییبهاینسوالوسوالتمشابه

بایدمترادفومتضادهردرسوسالهایگذشتهرابدانیم.

مترادف ها و متضادها""

ُمزارع = زارع = فاّلح

َیسار = ِشمال

أطیب = أحسن = أفضل

ِاجَتتَد = حاَوَل

َذَنب = َذیل

َیقدُر = َیستطیُع

َدری = َعِلَم

حدیقة = بستان

َیصیُر = ُیصبُح

ب ِابتعاد ≠ َتقرُّ

أمام ≠ َخلف

أسفل ≠ أعلی

َیضحُک ≠ یبکي

یمین ≠ َیسار

َجَلَس ≠ َنَتَض

َبدیع ≠ َعتیق

گزینه 1. 8

یمتليء=پرمیشود/یفرغ=خالیمیشودکهباهممتضادند.
بررسی گزینه های نادرست:

گزینٔه »2«:عتیقبهمعنیقدیمیباجمیلبهمعنیزیبامترادفنیست.

گزینٔه »3«:الحّببهمعنیدانهباالّنویبهمعنیهستهمترادفنیست.

گزینٔه »4«:القادمةبهمعنیآیندهباالماضیةبهمعنیگذشتهمتضاداست.
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گزینه 3. 9

اسمهایجمع:الّطیوُر؛البهائُم؛أثماٍر؛الفاّلحوَن؛حدائق
بررسی گزینه های نادرست

گزینٔه »1«:جمع:ُجُزِر؛الُمحیطاِت؛أثماِر؛شجراٍت)4(

گزینٔه »2«:جمع:غازات؛أمتار؛آلف)3(

گزینٔه »4«:جمع:بالد؛أفراس)2( 
خط فکری:موردسوالعددصحیحدرموردجمعهایجملههاستکهعالوهبرحفظاسمهایجمعمکسرباید
حواسمانباشدکهبعضیاسمهاممکناستبهصورتهایمختلفکاربردداشتهباشندبهطورمثالِبالدهم

بهمعنیکشوراستهمشهرهااست.

جمع ها""

ِجذع: ُجذوع

غاز: غازات

َبذر: ُبذور

َذَنب: أذناب

َذیل: أذیال

َجناح: أجنحه

حدیقة: حدائق

محصول: َمحاصیل

ُغصن: أغصان؛ ُغصون

جزیرة: جزایر

َمر: أثمار
َ
ث

ثمرة: ثمرات

 گزینه 1. 10
خط فکری:درتشخیصمفردوجمعبایدحواسمانبهحرکتکلماتوهمچنینعالمتمؤنثهمباشد.مفرد
أشجار:شجراستومفردشجرات:شجرة.همچنینمفردزیوت:َزْیتاستدرصورتیکهدرگزینه4 َزَیت 

آمدهاست.درضمنغصونوأغصانهردوجمعندومفردشانُغصناست.

 گزینه 3. 11
الُمزارعمفرداستوجمعمزرعةَمزارعاست.

خط فکری :بایدبهکلماتمتشابهدقتداشتهباشیمبهعنوانمثالُمزارعبهمعنیکشاورزمفرداستونباید
باَمزارعبهمعنیکشـتزارهااشـتباهشـود.کلماتیازایننوعرابایددردرسهایمختلفبشناسـیمدرهمین

درسبهمواردیمانند:َنِصُف؛ِنْصفیاالتفاف؛التفاتبایدتوجهکنیم.

 گزینه 1. 12
آیاشریفتروگرانقدرترازکسیکهنفسهاوعقلهارامیسازدمیشناسی؟اینبیتدرموردمقاممعلمبیان

شدهاست.
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ترجمه سایر گزینه ها

گزینٔه »2«:دانشمندیکهباعلمشسودمیرساندبهترازهزارعابداست.

گزینـٔه »3«: هیچمردینیسـتکهنهالیبـکاردمگرخداوندازپاداشبهاندازهیآنچهازمیـوهیآننهالبیرونمیآید

نوشتهاست.

گزینٔه »4«:هرکسبسیارتالشکندبههدفشمیرسد.

خط فکری:دراینسـوالبایدگزینهایراکهازنظرموضوعباعبارتعربیمتناسـبنیستمشخصکنیم.با

توجهبهمعنیجمالت،میتوانبهاینسوالپاسخداد.

گزینه 3. 13

بهترینداراییکاشـتهایاسـتکهصاحبشآنرابکارد.اینعبارتدرموردارزشکشـاورزیاسـتوبابیت
مقابلخودهماهنگیندارد.

ترجمه گزینه ها

گزینٔه »1«:هرکسچشندهمرگاست.

گزینٔه »2«:بادهابرخالفآنچهکشتیهامیخواهند،میوزند.

گزینٔه »4«:نزدیکاستکهمعلم،پیامبرگردد.

خط فکری :آنچهموردسـوالاسـتایناسـتکهدرکدامگزینهعبارتعربیبابیتروبرویخودنامناسب 

است.لزماستعالوهبرترجمهعبارتعربی،مفهومابیاتراهمبدانیم.

گزینه 1. 14

ترجمه گزینه ها

گزینٔه »2«:ثبتمیکند گزینٔه »1«: ثبتشد

گزینٔه »4«:قرارداد گزینٔه »3«:دید

گزینه 3. 15

ترجمه گزینه ها

گزینٔه »2«:یکیازآثار گزینٔه »1«:گنبد

گزینٔه »4«: تیمبرنده گزینٔه »3«:لیست

 گزینه 2. 16
ترجمه گزینه ها

گزینٔه »2«:جذبمیکند گزینٔه »1«:دعوتمیکند
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گزینٔه »4«:جمعشد گزینٔه »3«:واقعاست

ترجمـه عبـارت:»بعضـیمکانهادرلیسـتمیراثجهانیدریونسـکوثبتشـدواینجاها،گردشـگرانیرااز

کشورهایجهانجذبمیکند.«
خط فکری:ازماخواستهشدهکلمهمناسببرایجایخالیراانتخابکنیمکهگرچهتوجهبهمعنیعباراتو

واژههابهماکمکمیکندتوجهبهبعضینکاتقواعدهمبرایرّدبعضیگزینههاراهگشاسـت.بهعنوانمثال
درجـایخالـیاولباتوجه به معنیدرمییابیمکهبایدازفعلمجهولاسـتفادهکردلذابایدبهسـاختارفعل
مجهـولدرماضـیومضارعتوجهکنیم.)ماضیمجهول:حرفاولُـدومیـنحرفاصلیِـ/مضارعمجهول
:حرفاولُـدومینحرفاصلیَـ(یادرجایخالیسومعالوهبرتوجهبهمعنی،بهاینمطلبدقتکنیدکه

»هذهاألماکن«مونثاستپسفعلبایدمؤنثباشد.

 گزینه 1. 17
زینببعدازوفاتهمسرشدرشهریکوچکزندگیکرد.

ترجمه سایر گزینه ها

گزینٔه »2«:بعدازاینکهمدرکدبیرستانرابهدستآورددرمدرسهایمشغولبهکارشد.

گزینٔه »3«:بهدلیلمشکالتزندگی،خواستکارکند.

گزینٔه »4«:تصمیمگرفتکهقبلازشروعبهکاردرسبخواند.

خط فکری:برایپاسـخگوییبهسـوالتدرکمطلبابتدامرورسـریعیرویمتنداشتهباشید،اگرواژهایرا

نمیدانیدجایخالیبگذاریدمفهوماصلیمتنبهدسـتمیآیدالبتهگزینههایاینسـوالراعینًامیتواندر
متنپیداکرد.باکمیدقتمتوجهمیشـویمگزینه1اشـتباهاسـتدرمتنبیانشـدهزینبدرشـهرکوچکی

زندگیمیکردولیبیاننشدهکهبعدازوفاتهمسرشدرشهرکوچکیزندگیمیکرد.

گزینه3. 18

مدیرمدرسهایشدکهدرآندرسمیخواند.
ترجمه سایر گزینه ها

گزینٔه »1«:تالشگربودوازسختیهانترسید.

گزینٔه »2«:بهخاطربهترشدناوضاعخانودهاشتالشکرد.

گزینٔه »4«:باتوکلبرخداوتالشخودشبهموفقیتدستیافت.

خط فکری:دربعضیسـوالتدرکمطلبمیبینیمهمهگزینههادرمتنآمدهودرسـتاسـتامامابایدبه

سـوالدقتکنیموجوابمتناسـبباآنرابیابیم.دراینسـوالگزینه نادرسـتدرمورددلیِلنمونهشـدن
زینبخواسـتهشـدهاسـت.اگربهمتندقتکنیمزینببهدلیلتالشبرایخانواده،توکلبرخداوایستادن
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درمقابلسـختیهابهاهدافخودرسـیدواینهادلیلیاسـتکهمیتواندسرمشقدیگرانباشدامامدیریت
مدرسـهمرحلهایازکاراوبودودلیلبرالگوشـدنفردنیسـت.البتهمیدانیمدراینسـوالبدونمتنهم

میتوانگزینهمناسبراانتخابکرد.

گزینه 4. 19

هرچهدردنیابکاریدرآخرتدرومیکنی.
ترجمه سایر گزینه ها

گزینٔه »1«:هرکسبرخداتوکلکندبرایشکافیاست.

گزینٔه »2«:هرکستالشکندمییابد.)جویندهیابندهاست(

گزینٔه »3«:اگربسیارتالشکنیبههدفتمیرسی.

خط فکری:دراینگونهسوالتکهمفهوممتنخواستهمیشود،دیدکلیبهمتنودانستنمفهومگزینههابه

ماکمکمیکند.درقسـمتیازمتناشـارهشدکهاوهمیشهبرخداتوکلداشتویکیازعواملحرکتاوبود
ودرضمنباتالشوکوشـشبهاهدافشرسـید.اماگزینه4درموردنتیجهکاردرآخرتاسـتکهربطیبه

موضوعندارد.

 گزینه 1. 20
بررسی گزینه های نادرست:

گزینٔه »2«: إسراءمصدرأسریاستنهجمعأسرة.

گزینٔه »3«: صعوباتجمعمکسرنیست.

گزینٔه »4«: یقوم ب بهمعنیاقدامکردناست.

اینسوالبراساسواژههاییاستکهدرمتنوجوددارد.

 ترجمه متن �

زینـب أرمله جوانی بود که در شـهر کوچکی با کودکانش زندگی می کرد زندگی اش بعد از وفات همسـرش سـخت 
گردید ولی بر خدا توکل می کرد و اعتقاد داشت که خداوند همیشه با بندگانش است لذا تصمیم گرفت برای خوب 
شدن وضع خانواده اش اقدام کند. در ابتدای امر شروع به یادگیری دانش  کرد و به مدرک دبیرستان دست یافت و 
بعد از آن شروع به تدریس در مدرسه ای نزدیک شهرش کرد. به آموزش و پرورش کودکانش هم توجه می کرد و آن ها 
را نصیحـت می کرد و به آن ها می گفت: در درس هایتان اهمال نکنید و برای خدمت به جامعه تالش کنید. سـپس 
خواسـت کـه درس های دانشـگاهی اش را ادامه دهد پس  با وجود مشـکالت و سـختی ها به تحصیل دانشـگاهی 
روی آورد و به مدارک دانشـگاهی دسـت یافت و به عنوان مدیر مدرسـه ای که در آن درس خوانده بود انتخاب شد 
. این زن، مادری پرتالش و با پشتکار بود و الگویی برای زنان است. او با تالش و کوشش به اهدافش رسیده است.
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بخش 2: قواعد و ترجمه

گزینه 3. 1

اسم معرفه و نکره""

معرفهبهمعنیشناخته شدهونکرهبهمعنیناشناختهاست.

برایاسمنکرهدرعربیعالمتخاصیوجودنداردودرواقع،کلمه در صورتی که معرفه نباشد، نکره است.

البتهاسمهاینکرهمعموًلتنویندارندولیداشتنتنوینلزومًابهمعنینکرهبودنکلمهنیست.

.» برایمثالاسـِمیکشـخصخاصممکناستتنوینداشتهباشدولیمعرفهمحسوبمیشودمثِل»َعلیٌّ
چندنوعازاسمهادرزبانعربیمعرفهمحسوبمیشوندکه2موردازمهمتریِنآنهاعبارتنداز:

1ـاسمیکهدارای»ال«باشدمثِل»الکتاب«

2ـاسم َعَلمیعنیاسمیکهبرفردیامکانویامورِدخاصیازیکجنسدللتکندمثِل:فاطمة،اصفهانو...

توجه کنید که اسم های علم حّتی اگر تنوین داشته باشند باز هم معرفه محسوب می شوند.
خط فکری:سـؤالازماگزینهایرامیخواهدکهدرآناسـممعرفهوجودنداشـتهباشـد.برایتشـخیصاسم

معرفهبهدنبالاسمهایَعَلمویااسمهایداراِی»ال«باشید.
بررسی گزینه ها

گزینٔه »1«:دراینجملهالمسافرونوالمطارهردودارای»ال«هستند.

دراینجملهاسمَعَلماستوبااینکهتنوینداردمعرفهمحسوبمیشود. گزینٔه »2«: سعدیٌّ

گزینٔه »3«:هیچیکازاسمهایاینجملهجزءانواعاسمهایمعرفهنیستند.

گزینٔه »4«: األشجاراسِمدارایالومعرفهاست.

گزینه 4. 2

خط فکری:سـؤالگزینهایرامیخواهدکهفاعِلآنیکاسـِممعرفهباشدبنابراینلزماستابتدافاعلرادر

گزینههاتشخیصدهیدسپسبررسیکنیدکهآیاجزءاقساممعرفهاستیانه؟
بررسی گزینه ها

گزینٔه »1«:فاعل،معّلٌمویکاسمنکرهاست.)معّلمیمارابهیادگیریایندرسهاامرکرد.(

گزینٔه »2«:فاعل،ُمتَحفاِناسـت.ایناسـمعلمنیسـتو»ال«همنداردویکاسمنکرهاست.)دوموزهدر
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نزدیکیشهرمانقراردارد.«
گزینٔه »3«: َرُجٌل،فاعلونکرهاست.

گزینٔه »4«: سعیدُة،فاعلاستوچوناسِمخاصاست،َعَلمومعرفهمحسوبمیشود.

گزینه 2. 3

I  در بین اسـامی خداوند فقط »الّله« َعَلم محسـوب می شود و اسـم هایی ماننِد َرّب، رحمان، خاِلق و... َعَلم

نیستند. این اسم ها در واقع صفاِت خداوند هستند که گاهی جایگزیِن نام خداوند می شوند.

الّله،درگزینهدو،َعَلماست.
درسایرگزینهها،اسمَعَلمدیدهنمیشود.»َرّب،رحمانوخالق«هیچکداماسِمخاصنیستند.

گزینه 1. 4

خط فکری:توجهکنیدکهاسِمَعَلمحّتیاگر»ال«داشتهباشد،َعَلممحسوبمیشود.
بررسی گزینه ها

گزینٔه »1«:همهیاسمهایاینجملهدارای»ال«هستندوهیچکدامَعَلمنیستند.دّقتکنیدکه»ایران«اسم
یککشورخاّصوَعَلماستولی»ایرانّی«نامشخصیامکاِنخاّصینیست.

گزینٔه »2«: »حسین«،اسمیکشخصخاصوَعَلماستوداشتِن»ال«موجبنمیشودکهَعَلممحسوبنشود.
گزینٔه »3«: رمضاناسمیکماهخاصوَعَلماست.

گزینٔه »4«: َزْمَزماسِمیکچاِهخاصوَعَلماست.

گزینه 3. 5

خط فکری:اگراسمیمعرفهنباشدنکرهاست.بهعبارتدیگربرایاینکهاسمینکرهباشدلزمنیستحتمًا

تنوینداشـتهباشـد.سؤالگزینهایرامیخواهدکهدرآنیکاسمنکره،مفعولواقعشدهباشد.دراینرابطه
بهتراستابتدادرگزینههامفعولراتشخیصدهیدسپسبررسیکنیدکهآیامعرفهاستیانکره؟

بررسی گزینه ها

گزینٔه »1«: األمانةمفعولاستولیبهدلیلداشتِن»ال«معرفهاست.

گزینٔه »2«: ُتوَجُدمضارعمجهولاسـتبنابراینغاباتبااینکهنکرهاسـتنمیتواندمفعولمحسوبشود

وجمیلةنیزصفتاست.
گزینٔه »3«: َقمیَصْیِن،مفعولاستوبااینکهتنویننداردیکاسمنکرهاست.

توجه کنیدکهاسمهایمثّنیوجمعمذکرسالمنمیتوانندتنوینبگیرندحّتیاگرنکرهباشند.
گزینـٔه »4«: صباحـًادراینجملهنکرهاسـتولیمفعول نیسـت زیرانذهُبمفعـولنمیگیردوصباحًافقط

زمانفعلرابیانمیکند.
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گزینه 2. 6

خط فکری:سؤالازماگزینهایرامیخواهدکهدرآناسمعلمواسمیکهدارای»ال«است،هردوبا همدر
آنگزینهوجودداشتهباشند.

بررسی گزینه ها
گزینٔه »1«:دراینجملهفقطاسـِمَعَلمدیدهمیشـود:محّمد.ولیاسـمیکهدارای»ال«باشدوجودندارد.

توجهکنیدکه»ِلـ«در»ِلرّبی«رابا»ال«اشتباهنگیرید.»ِلـ«دراینکلمه،حرفجراست.
گزینٔه »2«: الّله،َعَلماسـتوالکثیرةوالّرسـولهردودارایالهسـتندبنابراینهردواسِممعرفهیمورد

نظردراینگزینهدیدهمیشوندواینگزینهمیتواندپاسخمناسبیباشد.
گزینٔه »3«: العالماسـمیاسـتکهالداردولیاسـمعلمدراینگزینهدیدهنمیشود.دقتکنیدکهدربین

اسامیخداوندفقط»الّله«علماستبنابراین»خالق«نیزعلممحسوبنمیشود.
گزینٔه »4«: العالمیندارایالومعرفهاستولیاسمَعَلمدراینجملهوجودندارد.

گزینه 4. 7

خط فکری:بعضیاسـامیماننِدحمید)حمیدة(،سعید)سـعیدة(و...گاهیدرمعنایلغویخود،)پسندیده(،

)سعادتمند(بهکارمیروندوگاهیبهعنواِناسِمشخصخاصیدرجملهقرارمیگیرند.دررابطهباایناسامی
توجهبهمعنایکّلجملهضروریاستزیرااگراسمشخصخاصیباشند،َعَلمومعرفهمحسوبمیشوند.

بررسی گزینه ها

دراینسؤالدرهرسهگزینه2،1و3 حمید ،اسِمَعَلماست.بهمعنایگزینههاتوجهکنید:
گزینٔه »1«: حمیدچراغهایاتاقراخاموشکرد.

گزینٔه »2«:مدیرازحمیددرصفصبحگاهیتشّکرکرد.

گزینٔه »3«:دانشآموزان،حمیدرابرایاینکارتشویقکردند.

گزینٔه »4«:زیرااینکار،کارپسندیده ایبود.

همانطورکهمیبینیددرگزینه4،حمیداسِمعلمنیستودرمعنای لغویخود)پسندیده(بهکاررفتهاست.

گزینه 1. 8

خط فکری:اسـمهاییکهدرابتدایآنها»ِلْلـ«دیدهمیشـوددرواقعاز»ِلـ+الـ«تشـکیلشـدهاندومعرفه

هستند.بنابراین،برایتشخیصاسمهایدارای»ال«بهاینمواردتوجهکنید.سؤال،گزینهایرامیخواهدکه
تعداداسمهایمعرفهیآنباسایرگزینههامتفاوتباشد.

بررسی گزینه ها

گزینٔه »1«: سـلمان،َعَلماسـتوالبنت،الصغیرة،القّصةوالجمیلةدارای»ال«هسـتند.توجهکنیدکه
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للبنتدراصلِلـ+البنتاسـت.بنابرایندراینگزینهیکاسـمعلمو4اسـِمدارایالیعنیدرمجموع5 
اسممعرفهوجوددارد.

ب،الّطالباتوالکبیرةدارای»ال«هستندیعنیدراینگزینه4اسم ّ
گزینٔه »2«: طهران،َعَلماستوالطال

معرفهوجوددارد.
گزینـٔه »3«: زهـراء،َعَلماسـت.توجهکنیدکهاسـمهای»َعَلم«حّتیاگر»ال«داشـتهباشـندبـازهم»َعَلم«

محسوبمیشوند.الّدنیا،اآلخرةوالِعْلمدارای»ال«هستندودراینگزینه4اسممعرفهداریم.
گزینٔه »4«: آدم،َعَلماست.منظوراز»آدم«حضرِتآدماستوالّسماوات،األرضوالمالئکة،»ال«دارند

ودراینگزینهنیز4اسممعرفهوجوددارد.

گزینه 3. 9

خط فکری:سـؤالگزینهایرامیخواهدکهدرآناسـممعرفهایوجودداشـتهباشدکهمیتواندتنوینبگیرد.

تنها معرفه ای که می تواند تنوین بگیرد، اسم َعَلم است.اسمدارای»ال«نمیتواندتنوینبگیردزیرا»ال«
وتنوینباهمدریککلمهجمعنمیشوند.بنابراینبایدگزینهایراپیداکنیمکهدرآناسمعلموجوددارد.

بررسی گزینه ها:

گزینٔه »1«: الصّیادوالحیواناتاسمهایدارای»ال«هستندواسمَعَلمدراینگزینهوجودندارد.

گزینٔه »2«: الحیوانات،الخروجوالحفرة،دارای»ال«هستندونمیتوانندتنوینبگیرند.

گزینٔه »3«: شـریفدراینجملهاسـِمشخصخاصیاستوَعَلممحسـوبمیشود.بنابراینمیتواندتنوین

بگیرد)شریٌف(.بهمعنایجملهتوّجهکنید:اینپسر،شریفنامیدهشدودردورانخودشدانشمندشد.
گزینٔه »4«: األسـددراینجملهاسـِمشـخصخاصیاستوَعَلممحسوبمیشودولیچون»ال«دارددیگر

نمیتواندتنوینبگیرد.)اسدپسرباوفاییاستواودوستداشتنیتریِندوستانماست.(

 گزینه 1. 10
»مّکة«اسِمشهرخاّصیاستبنابراینَعَلماست.اسِمَعَلمحّتیاگر»ال«داشتهباشدهمچنانَعَلممحسوب

میشودوعلتمعرفهشمردِنآنَعَلمبودناست.

 گزینه 1. 11
ترجمه اسم های معرفه و نکره""

معادِلاسمنکرهیعربیدرزبانفارسیبهدوشکلدیدهمیشود:

اسمبههمراهیاءنکره)دانشآموزی(

یک+اسم)یکدانشآموز(
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وگاهیهمیکویاء نکره هردوذکرمیشوند)یکدانشآموزی(

ـتوجهکنیدکهتنویندراسمهای»َعَلم«تأثیریدرترجمهندارد.)رأیُتعلّیًا=علیرادیدم.(

ـممکناستاسمیدرزبانعربیابتدابهصورتنکرهدرجملهذکرشودوسپسهماناسمبههمراِه»الـ«
تکرارشود.درچنینشرایطیمیتوان»الـ«رادراسمیکهتکرارشدهمعادِلاینیاآنترجمهکرد.مثال:

َنَصْرُتطفاًل.کانالطفُلوحیدًا.)کودکیرایاریکردم.آنکودکتنهابود.(
خط فکری:مضافبودِناسمتفضیل،ترکیبهایوصفیواضافیجملهوهمچنینتوجهبهمعرفهیانکرهبودن

اسامیراهگشایشمادرپاسخگوییبهاینسؤالهستند.
بررسیمواردنادرستدرگزینهها

گزینٔه »2«: ویژگی های مهمنادرسـتاسـتزیراأهّم،اسمتفضیلومضافاستومهّمترینویژگیهاترجمه

میشود. سایر درختانمعادِل»شجرٍةُاخرٰی«نیستزیرا»شجرة«مفرداستو»ُاخرٰی«صفتآناست.
گزینٔه »3«: هذهدر»هذهالشـجرة«ترجمهنشـدهاست.شجرًة،نکرهاستولیبهصورِتمعرفهترجمهشده

استیعنیدرخِت دیگربایدمعادِل»درختیدیگر«یا»درخِتدیگری«ترجمهشود.
گزینٔه »4«: ویژگی  مهم ترنادرسـتاسـت)طبقتوضیحگزینه2( این درختی اسـتنادرسـتاسـتزیرا

»الشجرة«،اسمیاستکهبا»ال«بعدازاسماشارهآمدهاستومعادِل»ایندرخت«ترجمهمیشود.

 گزینه 3. 12
 خط فکری:بهاینمورد،درترجمهاسامیمعرفهونکرهتوجهکنید:اگراسمیابتدابهصورتنکرهبیایدوبعد
دوبارهدرهمانجملهبههمراه»ال«تکرارشود»ال«درچنیناسمیمیتواندبههمراه»اینیاآن«ترجمهشود.

بررسی موارد نادرست در گزینه ها

گزینـٔه »1«:»مبـاراة«مفرداسـتوالمتفرجینجمعاسـتبنابراینمسـابقاتوتماشـاچیهردونادرسـت

هسـتند.باتوجهبهفعلماضیدرابتدایجمله)َذَهْبنا(وفعِل»قدإمتأل«پر بودترجمهیدقیقینیسـتوپر
شدهبودصحیحاست.

گزینٔه »2«: تا مسـابقه ای را تماشـا کنیممعادِلدقیقیبرای»ِلُمشـاهدةمباراٍة«نیستبهعالوه»مباراٍة«نکره

استولیمسابقهبهصورتمعرفهآمدهاست.تماشاچینیزبهدلیلمفردبودننادرستاست.ذکِر»آن«،
در»آنورزشگاه«مشکلینداردزیراایناسمقباًلدرجملهبهصورتنکرهذکرشدهاست.

گزینٔه »4«: ذکِر»این«،در»اینورزشگاهی«مشکلینداردولیاسِمپساز»این«،بایدمعرفهباشدیعنیورزشگاهی 

بههمراِهیاءنکرهنادرستاست.بهعالوهترجمهفعلجملهمعادِلماضی استمراری نیزنادرستاست.
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گزینه 3. 13

خط فکری:ترجمهیاسـماشـارهواسـِمپسازآن،جمعیامفردبودناسـمهاوهمچنینمعرفهیانکرهبودن
آنهاونوعفعلجملههموارهمواردمناسـبیبرایبررسـیگزینههادرتسـتهایترجمههستندبهعالوهنحوه

ترجمهی»لـ«درصورتیکهبرسراسمیاحرفآمدهباشدهموارهبایدموردبررسیقراربگیرد.
بررسی موارد نادرست در گزینه ها

گزینٔه »1«: این، درختی اسـت که...نادرسـتاستزیرااسِمبعدازاسـماشاره»ال«داردونبایددرترجمه
میانآنواسماشارهمکثکردو»ایندرخت«صحیحاست.

گزینٔه »2«: برای ....... بودنادرستاست.»ِلـ«اگردرابتدایجملهبرسراسمبیایدمیتواندمعادِلداشتن
ترجمهشود،بهعالوهذکِربوددرزمانماضینادرستاست.می خوردندماضیاستمراریاستدرحالیکه

فعِل»یأکل«مضارعاست.
ثمار«برای»هذه«مضاف

َ
گزینٔه »4«: میوه های این درختنادرسـتاسـتزیرا»ِلـ«ترجمهنشـدهاستو»أ

واقعنشدهاست.بهعالوههذهدر»هذهاألثمار«اصاًلترجمهنشدهاست.

گزینه 2. 14

I  در جمله ی اسـمیه، گاهی خبر تنوین دارد. در چنین حالتی ممکن اسـت خبر به همـراه »یاء نکره« ترجمه

نشود و کافی است خبر را به همراِه است ترجمه کنید.

الطفُلصغیٌر.)طفل،کوچکاست.(مثال: 

بررسی موارد نادرست در گزینه ها

رصفِتالّرجلنیستبلکهخبراست.دراینجمله،خبر گزینٔه »1«: مرد کهنسـالینادرسـتاستزیراُمَعمَّ

بههمراِه»اسـت«ترجمهمیشود.َیبلغمضارعاستولیمعادِلماضینقلیترجمهشدهاستبنابراینرسیده 
استنیزنادرستاست.

گزینٔه »3«: عطا می کندنادرستاستزیرا»قد«برسرفعِلماضیآمدهومعادِلماضینقلیترجمهمیشود

وفعلیبلغدراینگزینهترجمهنشدهاستوعمر می کندنادرستاستوعمر طوالنینیزبهصورتمعرفه
ترجمهشدهاستکهصحیحنیست.

ر«اسممفعولاستونبایدبهصورِتفعل،ترجمه گزینٔه »4«:کهنسـال شـده استنادرستاستزیرا»ُمَعمَّ

شود.ازصد سال بیش تر استنیزنادرستاستزیرافعِل»یبلغ«اصاًلترجمهنشدهاست.

گزینه 4. 15

بررسی موارد نادرست در گزینه ها

گزینٔه »1«: ِجّدًا،ترجمهنشدهاستوروبه رو شدندترجمهیمناسبیبرای»تعادل«نیست.
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گزینـٔه »2«: تعّجب می کنمنادرسـتاسـتزیراضمیر»ی«مفعولاسـتنـهفاعل.پیـش از دو هفتهوبه 

تعادل می رسندنیزترجمههایمناسبینیستند.
گزینٔه »3«: خوشم می آمدنادرستاستزیرا»ُیعجبان«مضارعاستنهماضیاستمراری.رسیده بودندنیز

نادرستاستزیرا»تعادل«ماضیاستولیمعادِلماضیبعیدترجمهشدهاست.

گزینه 1. 16

I  گاهی پیش از اّلذی، اّلتی و... که جزء اتصال دهنده های اجزاء جمله هستند، یک اسِم معرفه می آید ولی این

اسـم در فارسی ممکن است به همراه »ی« ترجمه می شود )البته در صورتی که این موارد معادِل که ترجمه 

. )کودکی که اسمش علی بود، آمد.( شوند( مثال: جاء الطفُل اّلذي اسُمُه علیٌّ

خط فکری:برایترجمهصحیِحیکجملهلزماستکلماتراباتوجهبهکلجملهترجمهکنیدزیراذکربعضی

موارددرجملهمیتواندروینحوهیترجمهکلماِتقبلیاپسازآنتأثیربگذارد.
درگزینهیک،درخت،بههمراه»ی«ذکرشـدهاسـت)درختی(ولیبهدلیلوجوِد»اّلتی«پسازآنکهمعادل
کهترجمهمیشودوبنابهسیاقکالم،اینموردمانعیندارد.ترجمهی»یستخدم«معادِلماضیاستمرارینیز

بهدلیلوجوِدفعلماضی)رأیُت(درابتدایجملهصحیحاست.
بررسی موارد نادرست در گزینه ها

گزینـٔه »2«:سـیاٍج،نکرهاسـتوترجمـهیآنبهصورِتدیواربدونعالئمنکرهنادرسـتاسـت.بهعالوه

»مزارع«جمعاستدرحالیکهمزرعه یخودیعنیبهصورتمفردترجمهشدهاست.
گزینٔه »3«: کشـاورزانینادرسـتاستزیرا»الُمزارعون«معرفهاست.ترجمهی»یستخدم«بهصورِتماضی

نقلییعنیاستفادهکردهاندنیزنادرستاست.
گزینٔه »4«:کلمهیکسیاٍجاصاًلترجمهنشدهاست.

گزینه 3. 17

بررسی موارد نادرست در گزینه ها

گزینٔه »1«: مقادیری از روغننادرسـتاسـتوترجمهصحیحاینگزینهچنیناسـت:آیادانههایبعضیاز

درختانحاویمقداری از روغن هااست.
گزینٔه »2«: ُسـِئَلْت،مجهولاسـتومدرسـّیةترجمهنشدهاسـت.ترجمهیصحیح:ازمادرمسؤال شدآیا

فرزندانتبااتوبوِس مدرسه بهمدرسهمیروند؟
طیب«صفِت»عماًل«اسـت.ترجمـهیصحیح:کاری 

َ
گزینـٔه »4«: مـادرایـنجملـه»ما«ینافیهاسـتو»أ

خوب ترازانفاقاموالتاندرراهخداانجام ندادید.
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گزینه 4. 18

خط فکری:توجهکنیدکهگاهیمیانجملههادرگزینههاارتباطمعناییوجودداردومعنایجملههایقبلروی

درکمعنایجملههایبعدیتأثیرمیگذارد.
بررسی موارد نادرست در گزینه ها

گزینٔه »1«:معنایصحیحجملهچنیناست:هیچدانشمندینیستکهعلِممفیدخودرابهدیگرانبیاموزد.

گزینٔه »2«:أجٌروعظیٌمهردونکرههسـتندبنابراینپاداشبزرگنادرسـتاسـتوترجمهصحیحآنپاداشی

بزرگاست.
ْمَت«معادلیاددادی)یادبدهی(به...اسـتو گزینٔه »3«: از دوسـتتعلمیبیاموزینادرسـتاسـتزیرا»َعلَّ

»صدیق«مفعولاستبنابراینترجمهصحیحجملهبهاینصورتاست:بدانکهاگربهدوستتعلمییادبدهی...
ْمَت«درگزینه3فعلشـرطاسـتوجوابشـرطآنجملهایاسـتکهبعـداز»َف«در دقـتکنیدکه»َعلَّ

جملهیبعدآمدهاست.

گزینه 1. 19

خط فکری:دراینسـؤالگزینههاازنظرمعناییدرارتباطباهمهسـتندبههمیندلیلماضیبودنزماندر

گزینهیکمیتواندرویزمانجملهدرگزینهدونیزاثربگذارد.
درگزینهیک،»کاد«بایدمعادِل»نزدیکبودکه...«ترجمهشـودبنابراین، مردود شـده بودنادرستاستو

ترجمهصحیحجملهبهاینصورتاست:دانشآموزنزدیکبودکهمردودشود.

گزینه 2. 20

بزرگ ترمودسـتبندهای کهنهمواردنادرسـتدرگزینهدوهسـتند.زیرا»الکبیرة«اسـمتفضیلنیسـتو
»ِسوار«نیزمفردومضافبرایضمیِر»ی«استبنابراینترجمهیصحیحجملهبهاینصورتاست:

خواهربزرگمدستبندکهنهمرابهیادمیآورد.
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تست های سنجشی

درس سوم

ِو اْلَمْفهوِم )8ـ  1(: �
َ
َدقَّ ِللّترجمِة أ

َ ْ
َصحًّ َو األ

َ ْ
ِن األ َعیِّ

ِئِق َو َعَجاِئَبها.«:. 1
َ

ِه َو ُمواَصفاِت اْلَخال ِبیَعِة ُقَدرَة اللَّ »َتِصُف َظَواِهُر الطَّ
1( قدرت الهی پدیده های طبیعت و ویژگی های مخلوقات و شگفتی های آن ها را توصیف می کند.

2( پدیده های طبیعی و ویژگی های عجیب مخلوقات قدرت خداوند را توصیف می کنند.
3( قدرت خداوند در پدیده های طبیعی و خصوصیات مخلوقات و شگفتی های شان توصیف می شود.
4( پدیده های طبیعت قدرت خداوند و ویژگی های مخلوقات و شگفتی های آن ها را توصیف می کنند.

ِة.«. 2
َ
ث ُب اْشِتَعاُلها ُخروَج َبْعِض اْلَغَازاِت اْلُمَلوِّ َجَرِة َو ُیَسبِّ ْفُط ِمن ُبُذوِر ِتْلَک الشَّ »ُیْنَتُج النِّ

1( دانه های آن درخت نفت تولید می کند و سوختن آن باعث خروج بیش تر گازهای آلوده می گردد.
2( از دانه های درختان با سوختن شان و خارج نمودن بعضی گازهای آلوده کننده باعث تولید نفت می شوند.

3( نفت از دانه های آن درخت تولید می گردد و سوختن آن ها خروج بعضی گازهای آلوده کننده را موجب می گردد.
4( از دانه های آن درخت نفت تولید می کنند و خروج بعضی گازهای آلوده  باعث سوختن آن ها می گردد.

ّیِة ِزَراَعِة ااْلشجار.«. 3 َهمِّ
َ
َدًة َحوَل أ َحاِدیَث ُمَتَعدِّ

َ
ُبوا کثیرًا ِعْنَدَما َوَجُدوا أ ُب َقْد تَعجَّ

ّ
ال »کاَن الطُّ

1( دانش آموزان بسیار تعجب کردند هنگامی که اهمیت کاشت درختان را در احادیث فراوانی یافتند.
2( دانش آموزانی که احادیث فراوانی در اهمیت کاشت درختان یافته بودند، بسیار تعجب کردند.

3( دانش آموزان هنگامی که احادیث فراوانی درباره ی اهمیت کاشت درختان یافتند، بسیار تعجب کرده بودند.
4( دانش آموزان همگی متعجب شده بودند وقتی که احادیث مهمی درباره ی فراوانی کاشت درختان یافتند.

راب َو قد َیْنَسی مکاَنها.«:. 4 ِلیَمِة َتحَت التُّ وِط السَّ ْیُت ِسْنَجابًا ِفی اْلَغاَبِة کان َیْسُتُر َجوزاِت اْلَبلُّ
َ
»َرأ

1( در جنگلی سنجابی را دیدم که دانه های بلوط سالم را زیر خاک پنهان می کند و جایشان را فراموش می کند.
2( سنجابی را در جنگل دیدم که دانه های سالم بلوط را زیر خاک پنهان می کرد و گاهی مکان آن ها را فراموش می کرد.
3( در جنگل، سنجاب را دیدم او دانه های بلوط را سالم زیر خاک دفن می کند و گاهی آن ها را فراموش می کند.
4( سنجابی را در جنگلی دیده بودم که دانه بلوط های سالم را زیر خاک قرار می داد و گاهی آن را فراموش می کرد.
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ِجیَن ال ُتْمِکُن َلَنا ُمَشاَهَدُة ُمَباَراِة ُکَرِه اْلَقَدِم«:. 5 »إْن َیْمَتِلیِء اْلَمْلَعُب ِمَن اْلُمَتَفرِّ
1( برای این که دیدن مسابقه ی فوتبال برایمان امکان پذیر باشد، باید قبل پر شدن ورزشگاه از تماشاچیان بر 

آنجا برویم.
2( اگر ورزشگاه از تماشاچیان پر شود، نمی توانیم مسابقه فوتبال را مشاهده کنیم.

3( امکان دیدن مسابقه فوتبال به ما داده نمی شود اگر ورزشگاه از تماشاچیان پر شود.
4( اگر ورزشگاه از تماشاچیان لبریز گردد، برای ما امکان دیدن مسابقه فوتبال وجود ندارد.

ن الصحیح:. 6 َعیِّ
َراَعِة: انسان عملی پاک تر و حالل تر از کشاورزی انجام نداده است. َحلَّ ِمَن الزِّ

َ
ْطَیَب َو أ

َ
1( َما َفَعَل اْلَمْرُء َعَماًل أ

اُس ِبِعْلِمِه َخْیٌر ِمَن اْلَعاِبدیَن: دانشمندی که مردم را با دانش خود سود برساند از عابدان بهتر است. 2( َعاِلٌم َیْنَتِفُع النَّ
ِل: اگر داور گل را قبول نکند شاید به خاطر آفساید باشد. َسلُّ َما ِبَسَبِب التَّ 3( َما َقِبَل اْلحَکُم اْلَهَدَف ُربَّ

شَجاِر اْلَعاَلِم: درخت سکویا از جمله ی درختان بلند جهان است.
َ
کویا َشَجرٌة ِمن َاْطَوِل أ 4( َشَجَرُة السِّ

7 .:
َ
ِن اْلَخَطأ َعیِّ

: درختی که میوه هایش بر تنه اش رشد می کند،  َثماُرها َعَلی ِجذِعها، العنُب البرازیلیُّ
َ
تی َتْنُمو أ َجَرُة الَّ 1( َالَشّ

انگور برزیلی است.
َثٌة َو رَائَحتُها َکِریَهٌة جّدًا: درخت مداد دارای گازهای آلینده و بوی واقعًا بدی است. 2( ِلَشَجَرِة ِمداد َغازاٌت ُمَلوِّ

وِط َاْلَفی َسَنٍة: گاهی عمر درخت بلوط به دو هزار سال می رسد. 3( َقَد تْبُلُغ ُعْمُر َشَجَرِة البلُّ
ْیُت َکْلبًا، َکاَن اْلَکْلُب ِعْنَد َصاِحِبِه: سگی را دیدم، آن سگ نزد صاحبش بود.

َ
4( َرأ

أّی َمفهوٍم اَل ُیَوَجُد في َهذِه اآلیِة الشریفِة:. 8
». َت ِمَن اْلَحیِّ ِت َو ُمْخِرُج اْلَمیِّ َوی ُیْخِرُج اْلَحیَّ ِمَن اْلَمیِّ اِلُق اْلَحبِّ َو النَّ

َ
َه ف »إّن اللَّ

4( َعَظَمة اْلَخاِلق 3( َاْلَحیاة َو اْلَموت  2( َیوم اْلِحساب  1( ِخْلَقة الّنباتات 

اِلَیِة: )15 - 9( � سَئَلِة التَّ
َ ْ
مَّ أِجْب َعِن األ

ُ
ٍة ث اِلَی ِبِدقَّ صَّ التَّ  ِاْقَرِأ النَّ

ها َکِبَیرٌة ِجّدًا ِبالّنسـَبة  ْخَری، َلِکنَّ
ُ ْ
ُجِوم األ ْسـَبِة إَلی َبْعِض النُّ ْرِض َو ِهَی َصغیَرٌة ِجّدًا ِبالنِّ

َ ْ
ْقَرُب َنْجٍم إلی األ

َ
ـْمُس أ »َالشَّ

إنَّ َضوَءها َیِصُل إَلْینا ِخالَل 
َ
ْغِم ِمن َهَذا اْلُبْعِد ف رِض َو ِهَی َعَلی ُبْعِد مائٍة و َخمسـیَن ملیوَن کیلومتر ِمّنا َو ِبالرَّ

َ ْ
إَلی األ

َقط.
َ
مانی َدقاِئَق ف

َ
ث

نا الکریَم. ة اّلتی لیس خالُقها ِإاّل َربَّ ْمِسیَّ ها ِباْلَمْنُظوَمِة الشَّ ْمِس ُیعَرُف ُکلُّ ِة َحوَل الشَّ ماِویَّ َو ُهناَک َعَدٌد کبیٌر ِمُن األجراِم السَّ

9 .: صِّ حیَح َحوَل النَّ ِن الصَّ َعیِّ
ُجوم ِفی اْلَعاَلِم. ْمُس َاْعَظُم النُّ 1( َالشِّ

رض.
َ
ْمِس َعِن اأْل 2( َلْیَسْت ُنُجومًا َاْبَعَد ِمَن الشَّ

رِض.
َ
3( َیِصُل َضْوُء الّشْمِس َقْبَل َعْشَر َدقاِئَق ِاَلی اأْل

ْخَری.
ُ
یِة َحوَل َنْجٍم أ ماوَّ جراِم السَّ

َ
ْمُس َمَع اأْل 4( َتُدوُر الشَّ
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10 .: صِّ حیَح َحْوَل النَّ ِن الصَّ َعیِّ
ْمِس. ُجوم ِفی اْلَعاَلِم َاْکَبُر ِمَن الشَّ 1( َاْکَثُر النُّ

ْمَس. رِض ِإلَّ الشَّ
َ
ُة فی الدنیا َاْکَبَر ِمَن اأْل 2( َلْیَست ِاْلَْجراُم السماویَّ

3( َیسیُر الَضوُء مسافَة مائِة ِملیوَن کیلومتٍر فی زماٍن أکثر ِمن ثمانی دقائق.
ِة. مِسیَّ رِض ِفی اْلمْنُظوَمِة الشَّ

َ
4( ُتوَجُد َکَواِکُب کثیرٌة َمَع اأْل

11 .... نَّ
َ
مانی َدقاِئَق؟ أِل

َ
ْمِس ِاَلْیَنا ِاالَّ َبْعَد ث لماذا ال َیِصُل َضْوُء  الشَّ

وَء َیسیُر ِبُسْرَعٍة َقلیَلٍة. 1( الضَّ
2( ... ُبْعَد َمساَفِتِه َکثیٌر.

3( موانَع کثیرًة ُتوَجُد بین الشمس و األرِض کاألجراِم الّسماّویِة.
4( ... ِخاَلَلنا ُظُلَمٌة َکاِمَلٌة.

12 .: صِّ أّی آیٍة شریفٍة َاْقَرُب ِلَمْفهوِم النَّ
ْمَس ِضیاءًا و القمر نورًا.«  ذی َجَعَل الشَّ 1( »ُهو الَّ

ْمَس َواْلَقَمَر.« َر الشَّ رَض َو َسَخّ
َ
َمواِت َو اأْل 2( »َخَلَق السَّ

ْکَبَر.«
َ
ی َهذا أ ْمَس َباِزَغًة َقاَل هذا َربِّ ی الشَّ

َ
ا َرأ 3( »َفَلمَّ

بیَن.« 4( »ُقْل ِسُیروا فی الرض فانظروا َکیَف کَان َعاِقَبُة اْلُمَکذِّ

� )13 «: )15ـ  عرابیِّ ِ
ْ

حیَح فی »َنوِع الَکلماِت« و »َاْلَمَحلِّ اإل ِن الصَّ  َعیِّ

نواِع اْلَکلماِت:. 13
َ
صِّ ِمن أ یُّ ُمْنَتَخٍب َلْیَس موجودًا ِفی النَّ

َ
أ

2( معدود 1( اسم الَعَلم  
4( اسم التفضیل 3( فعل مجهول  

14 .: صِّ ساِمی ِفی النَّ
َ ْ
حیَح َعِن األ ِن الصَّ َعیِّ

خَری: اسم التفضیل، مؤنث، مذّکره »آِخر«
ُ
1( األ

2( َدَقاِئق: اسم جمع التکسیر. مفرده »دقیق«
قرب: اسم التفضیل للمذکر، ُمفرد

َ
3( أ

وء: اسم مفرد، للمذکر، َجمعه »ضیاء« 4( الضَّ

15 .: صِّ عرابیِّ ِللَکلماِت الّتی َتحَتها خٌط ِفی النَّ
ْ

 ِفی َتعییِن اْلَمَحلِّ اإل
َ
ِن اْلَخَطأ َعیِّ

1( أقرب: خبر
2( األخری: مضاف الیه

3( هذا: مجرور بحرف جر 
4( »ها« فی »ضوءها«: مضاف الیه
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سَئَلِة الّتاِلَیِة: )25ـ  16( �
َ ْ
ِن اْلُمناِسَب ِلْلَجواِب َعِن األ  َعیِّ

ِن اْلَخَطَا َحَسب التوضیحات:. 16 َعیِّ
ِذی َیْقِضی ِفی اْلُمَباراِة َبْین اْلَفِریَقْیِن. 1( َاْلَحَکُم ُهَو الَّ

ُف اْلمَباَراُة َقبَل ُحُدوِثِه. ُل ُهَو َعَمٌل َتَتَوقَّ َسلُّ 2( َالتَّ
3( َحاِرُس اْلَمْرمی ُهو َماِنُع ُحُدوِث اْلَهَدِف ِفی اْلَمْرمی.

ِذی َیْضِرُب الُکَرَة ِبِرْجَلْیِه َو ُیْدِخُلها في اْلَمرَمی. 4( َاْلُمهاِجُم ُهَو الَّ

17 .: حیَح ِفی اْلُمَتَراِدِف َو اْلُمَتَضادِّ ِن الصَّ َعیِّ
2( ُمزارع = َفاّلح / ُلّب ≠ َنَوی ر  ث ≠ ُمَطهِّ 1( اشتعال = احتراق / ُمَلوِّ

 ≠ َفَرَغ
َ
ْثَبَت / ِاْمَتأَل

َ
َل = أ 4( َسجَّ 3( َتحَتوی = تشتمل / َهَجَم ≠ َدَفَع 

أّی کلمة الُیناسُب توضیحها:. 18
ُح َمْزَرَعَتُه ِبِه ِمَن اْلَحَیواناِت: ِسَیاج 2( َیْحَفُظ اْلَفالَّ َمراِت: َنَوی  1( َیأُکُل الناُس ِفی َاْکَثِر الثَّ

طَیب
َ
ْفَضُلها: أ

َ
عَماِل َو أ

َ
ْحَسُن اأْل

َ
4( أ َمراُت منها: بذور  شَجاُر َو الثَّ

َ
3( َتْخُرُج اأْل

 َحَسَب اْلَواِقِع:. 19
َ
ِن اْلَخَطأ َعیِّ

ْکَرِم )صلوات الله علیه و آله و سلم(، ِزَراَعُة اْلَمْرِء ِفی َمْزَرَعِته.
َ
ِبیِّ اأْل ِی النَّ

ْ
شِتَغاِل ِبَرأ 1( َخْیُر اْلِ

َمراِت. شَجاِر فوائُد إلَّ إْنَتاَج اْلَخَشِب َو الثَّ
َ
2( َلْیَست ِلأْل

َرِة ِفی اْلَعاَلم. شَجاِر اْلُمَعمَّ
َ
وِط ِإحَدی اأْل 3( َشَجَرُة اْلَبلُّ

َجَرِة اْلَخاِنَقِة ِفی َجنوِب ایراَن. 4( َنِجُد َنوعًا ِمَن الشَّ

َل َهَدفًا ِفی ُمباَراِة ُکرِة اْلَقَدِم:. 20 یُّ ُمُنَتَخٍب اَل ُیْمِکُن َله أبدًا أن ُیَسجِّ
َ
أ

4( َاْلَحَکُم 3( َحاِرُس اْلَمْرَمی  2( َاْلُمَهاِجُم  1( َالاّلِعُب 

َکرُة:. 21 ن َما َلْیَست ِفیه النَّ َعیَّ
ُیوِت. 2( َتْحَتِوی ُبُذوُرها َعَلی َمقَدار ِمَن الزُّ وء.  1( َاْلَوْحَدُة َخْیر ِمن َجلیِس السُّ

4( َفاصِبر! إّن َوْعَدالّلِه َحّق. اِن اْلَعاَلم ِمَن اْلُمسِلمیَن.  3( ُخْمُس ُسکَّ

ن َما َلْیَس ِفیه اْسُم اْلَعَلِم:. 22 َعیِّ
َیت ُسورُة »یس« ِبَقْلِب اْلُقرآِن. 2( ُسمِّ بیِع.  َل َیْوِم الرَّ وَّ

َ
اُس ِفی إیراَن أ 1( َیْحَتِفُل النَّ

ْنِزَل ِفِیه القرآُن.«
ُ
ِذی أ 4( »َشْهُر َرَمَضاَن الَّ ِیَن آَمُنوا.«  ْنساَن َلِفی ُخْسٍر إّل الذَّ 3( »إّن اإْلِ

ن اْلفاعَل َعَلمًا:. 23 َعیِّ
2( َفَعَصی ِفرَعوُن َکاَلَم ُموَسی )علیه السالم(. َنا ُذنوَبنا ِاْن َنُتْب إَلْیِه.  1( َیْغِفُر َربُّ

َر َحْوَل َهِذِه اْلُمشِکَلِة. 4( ِمهراُن َفکَّ ُه َتَعاَلی َبجمیِع اْلَکاِئنَاِت.  3( ُیْعَبُد اللَّ
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ن عبارًة جاء فیها الفاعُل معرفًة و اْلمفعوُل نکرًة:. 24 َعیِّ
ِذیَن َیْعمَلُوَن ِبَواِجِباِتهم. اَلِمیَذ الَّ ُموَن التَّ 1( ُیِحبُّ اْلُمَعلِّ

اِلُب اْلُمَشاِغُب اْلَمْوِعَظَة اْلَحَسَنَة َفَنِدَم. 2( َسِمَع الطَّ
مُّ َطعامًا لذیذًا ِلُضُیوِفنا ِفی اْلَبیِت.

ُ
ُر اأْل 3( ُتَوفِّ

مًا ِفی ُدروِس أولِدِهم. 4( َاْلواَلدان ُیَشاِهَداِن َتَقدُّ

25 .: ِتی َتْحَتها َخطٌّ حیَح في الّتحلیل الصرفي و المحّل اإلعراّبی َحْوَل اْلَکلماِت الَّ ِن الصَّ َعیِّ
»َعاِلٌم ُیْنَتَفُع ِبِعْلِمه، َخیٌر ِمن َاْلِف َعاِبٍد« )رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم(

1( عالم: اسم الفاعل، مفرد، مذکر، نکره / فاعل
2( ُیْنَتَفُع: فعل مضارع، معلوم، من مصدر »انتفاع« / خبر

3( َخیٌر: اسم التفضیل، مفرد، مذکر، نکره / خبر
4( عاِبِد: اسم الفاعل، مفرد، مذکر، نکره / معدود
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پاسخ نامه تست های سنجشی

درس سوم

گزینه 4. 1

فعِل»تصف«یکفعلمضارعمعلوماستومعنی»توصیفمیکند«میدهدوفاعلآن»ظواهُر«ومفعولآن
»قدرَة«استکهدرترجمهبایدبهآنتوجهنمود.

بررسی گزینه های نادرست

گزینٔه »1«:جایفاعلومفعولبایکدیگردرترجمهعوضشدهوترجمهرانادرستکردهاست.بهبیاندیگر،

»پدیدههایطبیعت«،»قدرتخدا«راتوصیفمیکندنهبرعکس.
گزینٔه »2«:کلمات»مواصفات«و»عجائب«ازنظرمعناییبه»قدرة«وابستهاندنهبه»ظواهر«بنابراینعطف

نمودنآندوبه»ظواهر«ترجمهرانادرستکردهاست.
همچنیندرترجمهیدوکلمهی»الطبیعة:)طبیعت(«و»الطبیعّیة:)طبیعی(«تفاوتوجوددارد.

گزینٔه »3«:فعل»َتصف«مجهولترجمهشدهاستکهنادرستاستواستفادهازحرف»در«درعبارِت»در

پدیدههایطبیعی«نادرستاستودرجمله،معادلیندارد.

گزینه 3. 2

فعِل»ُیْنَتُج«یکفعلمضارِعمجهولاسـتو»النفُط«نایبفاعلآناسـتوترجمهیصحیحآن»نفتتولید
میشـود«استودرفعل»یسّبب«،»ِاشـتعال«فاعلو»خروَج«مفعولجملهاستوبایددرترجمهیصحیح

بهاینموردتوجهنمود.)سوختنآنباعثخروجمیشود.(
بررسی گزینه های نادرست

گزینـٔه »1«:ترجمـهی»تولیـدمیکند«بـرایفعِلمجهولجملهنادرسـتاسـتومعنیکلمـهی»بعض«،

»بیشتر«نیستو»آلوده«برای»ملّوثه«بهمعنای»آلودهکننده«نادرستاست.
گزینٔه »2«:کلمهی»الشـجرة«،»درختان«ترجمهشـدهکهنادرستاستوترتیبونقشهایعباراتبههم

ریختهوجملهیدیگریساختهشدهکهنادرستاست.
گزینٔه »4«:»تولیدمیکنند«برایفعلمجهولجمله،نادرستاستوجابهجاشدنفاعلومفعولجملهدوم

ترجمهآنجملهرانیزنادرستکردهاست.
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گزینه 3. 3

فعل»کانقدتعجبوا«معادلماضی»بعید«اسـتوترجمهیصحیحآن»تعجبکردهبودند«اسـتومفعول
فعل»وجدوا«،»احادیث«استکهدرترجمهیصحیحآنبایدموردتوجهباشدوجابهجانمودنارکانجمالت

باعثنادرستیترجمهمیگردد.
بررسی گزینه های نادرست

گزینٔه »1«:فعلاولجملهماضیسادهترجمهشدهنهبعیدکهنادرستاست)تعجبکردند(و»احادیث«با

»اهمیت«درترجمهجملهدومجابهجاشدهاندکهنادرستاست.
گزینٔه »2«:»الطالب«معرفهاستوبهصورت»دانشآموزانی«معنیشدهکهنادرستاستوفعلاولجمله

بهصورتماضیبعیدمعنینشدهاستکهنادرستاست.
گزینٔه »4«:کلمهی»همگی«درجملهمعادلینداردو»متعجبشـدهبودند«برایفعلجملهترجمهدرسـتی

نیسـتو»احادیثمتعـدده«معنی»احادیثفراوانـی«میدهدنه»احادیثمهمی«وعبـارت»اهّمّیةزارعة«
معنی»اهمیتکاشت«میدهدنه»فراوانیکاشت«.

گزینه 2. 4

»سنجابًا«نکرهاستو»سنجابی«معنیمیشودوفعل»کانیستر«معادلماضیاستمراریاستوبهصورت
»پنهـانمیکـرد«ترجمهمیگـرددوفعلمضارعبعدینیزباتوجهبهوابسـتگیبهاینفعـل،میبایدماضی
اسـتمراریترجمهگرددوازآنجاکهباحرفقدآمدهبهصورت»گاهیفراموشمیکردترجمهمیشـودودر
عبـارت»جوزاتالبلوطالسـلیمة«،چون»البلوط«مضافالیه»جوزات«و»السـلیمه«صفت»جوزات«اسـت

توجهداریمکهدرفارسیبایدابتدا»صفت«وسپس»مضافالیه«ترجمهگردد)دانههایسالِمبلوط(
بررسی گزینه های نادرست

گزینٔه »1«:»الغابة«معرفهاستو»جنگلی«نادرستاستو»دانههایبلوطسالم«نیزبهدلیلفوقنادرست

استوترجمهافعالبهصورتمضارع،نادرستاست.
گزینٔه »3«:»سـنجاب«نکرهترجمهنشـدهاسـتوباتوجهبـهتوضیحاتمذکور،عبـارت»دانههایبلوطرا

سالم...«ترجمهدرستینیستوافعالنبایدمضارعاخباریترجمهشوند.
گزینٔه »4«:»جنگلی«نکرهآمدهکهنادرسـتاسـتو»جوزات«مفردترجمهشدهکهصحیحنیستوکلمهی

»مکان«ترجمهنشدهاست.

گزینه 4. 5

عبارت،یکجملهشرطاستونبایداجزایآنجابهجاشوندوترجمهیفعلشرط)یمتلیء(بهصورتمضارع
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التزامـی)لبریـزگـردد(وفعلجوابشـرط)لیمکن(بهصورتمضـارعاخباری)امکاننـدارد(درترجمهی
صحیحبسیاراهمیتدارد.
بررسی گزینه های نادرست

گزینٔه »1«: ارکانجملهبهکلیجابهجاشدهومعنیکلعبارتنادرستاستوفعل»برویم«درجملهمعادلیندارد.

گزینٔه »2«:فعل»نمیتوانیم«و»مشاهدهکنیم«درعبارتوجودندارندونادرستاند.

گزینٔه »3«:همهارکانجملهجابهجاشـدهاندوهمفعل»لُتمِکُن«مجهولترجمهشـدهکهنادرسـتاسـت.

)امکاندادهنمیشود(

گزینه 1. 6

دراینگزینه،»ماَفَعَل«فعلماضیمنفیاسـتبهمعنی»انجامندادهاسـت«ودوکلمهی»أطیبوأحّل«هر
دواسمتفضیلبودهومعنی»پاکتروحاللتر«میدهند.

بررسی گزینه های نادرست

گزینٔه »2«: فاعِلفعِل»َینتفُع«،»الناس«استکهبهصورتمفعول)مردمرا...(ترجمهشدهکهنادرستاست.

گزینٔه »3«:جملهشـرطنیسـتوفعل»ماَقِبَل«معنی»قبولنکرد«میدهدو»ُرّبما«معنی»چهبسا«میدهد

وفعل»باشد«درعبارتمعادلیندارد.
گزینٔه »4«:کلمهی»شـجرٌة«کهیکاسـمنکرهاستبهمعنی»درختی«وجزجملهاست،ترجمهنشدهاست

وکلمهی»اطول«کهیکاسمتفضیلاستومعنی»بلندترین«میدهد،نادرستترجمهشدهاست.)بلند(

گزینه 2. 7

دراینجمله،عبارت»َراِئَحُتهاَکِریَهٌةِجّدًا.«یکجملهیاسـمیهاسـتومعنی»بویآنواقعًاناپسـنداسـت.«
میدهدکهنادرستترجمهشدهاست.

گزینه 4. 8

باتوجهبهمعنایعبارتکهدرصفحهی25کتابدرسیآمدهاست،میتوانیمبهمفاهیمیهمچون»آفرینِش
گیاهان«)گزینهی1(و»معادوروزقیامت«)گزینه2(ومفهوم»زندگیومرگ«)گزینه3(دستیابیمولیدر

آیهاشارهایمستقیمبهمفهوم»عظمتآفریدگار«)گزینه4(نشدهاست.

 ترجمه ی متن: �

»خورشید نزدیک ترین ستاره به زمین است و آن نسبت به بعضی از ستارگان دیگر واقعًا کوچک است ولی او نسبت 
به زمین واقعًا بزرگ است و آن در فاصله ی یک صد و پنجاه میلیون کیلومتری از ماست و با وجود این فاصله، نورش 
تنها ظرِف مدِت هشـت دقیقه به ما می رسـد و تعداد زیادی از جرم های آسـمانی اطراف خورشـید وجود دارند که 
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همگی شان به »منظومه ی شمسی« شناخته می شوند.«

گزینه 3. 9

باتوجهبهمتنومعنیگزینههادرمییابیمکهتنهاگزینه»3«صحیحاست:
معنی گزینه ها

گزینٔه »1«:خورشیدبزرگتریِنستارگاندرجهاناست.)×(

گزینٔه »2«:ستارگانیدورترازخورشیدنسبتبهزمیننیستند.)×(

)(.گزینٔه »3«:نورخورشیدقبلازدهدقیقهبهزمینمیرسد

گزینٔه »4«:خورشیدبههمراهجرمهایآسمانیدورستارهیدیگریمیچرخند.)×(

گزینه 4. 10

بررسی گزینه ها

گزینـٔه »1«:درمتـنآمدهکه»هیصغیـرة...الیبعضالنجوماألخری«بنابراینازبعضیسـتارگاندرجهان

کوچکتراستوتعدادستارگانبزرگترازآنزیادنیستند.پسگزینه»1«نادرستاست.
گزینٔه »2«:اینگزینهیعنی»فقطخورشیددردنیااززمینبزرگتراست«درحالیکهبسیاردیگریازستارگان

وسیاراتاززمینبزرگترندواینگزینهنیزنادرستاست.
گزینٔه »3«:چوندرمتناشـارهشـدهکهفاصلهیخورشیداززمینیکصدوپنجاهمیلیونکیلومتراستونور

اینفاصلهرادرهشتدقیقهطیمیکند،بنابراینقطعًانور،مسافتکمتر،یعنییکصدمیلیونکیلومتررادر
زمانیکمترازهشتدقیقهمیپیماید.بنابرایناینگزینهنیزکهگفته»بیشازهشتدقیقه«نادرستاست.
گزینٔه »4«:معنیگزینه:»ستارگانزیادیهمراهزمیندرمنظومهشمسییافتمیشوند«کهدرستاست.

گزینه 2. 11

معنی صورت سؤال:»چرانورخورشیدبهمانمیرسدمگربعدازهشتدقیقه«.زیرا...

باتوجهبهمعانیگزینههادرمییابیمکهتنهاپاسخگزینه»2«منطقیوصحیحاست:
معانی گزینه ها

گزینٔه »1«:زیرانورباسرعِتکمحرکتمیکند.

گزینٔه »2«:زیرادورِیفاصلهیآن،زیاداست.

گزینٔه »3«:زیرامابینخورشیدوزمینموانعزیادیهمچونجرمهایآسمانیوجوددارند.

گزینٔه »4«:زیرامیانما)وخورشید(تاریکیکاملاست.
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گزینه 2. 12

اگـربـهمفهومکّلیمتنتوجهکنید،عباراتمختلفمتندرکلاشـارهبهنظمخاصیکهدرمنظومهشمسـی
وجـودداردوحکایـتازارادهپروردگاروحکمتاودرخلقتآسـمانوزمینمیکندواینپیامدرمفهومآیهی
گزینـهدووجـوددارد.بـهعالوهآخریـنجملهیمتن)لیسخالُقهـا...(حکایتازنسـبتدادنکلایننظم

شگفتآوربهخداونددارد.
معنی گزینه ها

گزینٔه »1«:اوهمانکسـیاسـتکهخورشـیدرانورافشانوماهرانورانیقراردادهاست.)اینموردفقطجزئی

ازپیاممتنرادربرمیگیرد.(
گزینٔه »2«:آسمانهاوزمینراآفریدهاستوخورشیدوماهرارامکردهاست.)اینمورددربرگیرندهکلخلقت

آسمانهاوزمیناست.(
گزینٔه »3«:پسهنگامیکهخورشیدرادرخشاندید،گفت:اینپروردگارمناست،اینبزرگتراست.

گزینٔه »4«:بگو:درزمینحرکتکنید)سفرکنید(پسبنگریدکهسرانجامتکذیبکنندگانچگونهبودهاست.

گزینه 1. 13

سؤالازماخواستهاستکهگزینهایرابیابیمکهازآن»نوع«درمتنموجودنباشد:
درمتنهیچاسـم»َعَلمی«وجودنداردواسـامی»الشـمس«و»األرض«کهمعرفهاند،ازنوعاسمدارای»ال«
میباشـند.چراکهدرعالم،شـمسهاوأرضهایدیگرینیزداریم.)شـموسوأراضی(وایندواسـم،ازنوع

اسم»عام«هستندنه»خاص«که»َعَلم«محسوبشوند.
بررسی سایر گزینه ها

گزینٔه »2«:معدود:»کیلومتر«و»دقائق«

گزینٔه »3«:فعلمجهول:»ُیْعَرُف«

خَری«
ُ
گزینٔه »4«:اسمتفضیل:»أقرب«و»األ

گزینه 3. 14

أقرب،بروزن»أفعل«وبهمعنای»نزدیکترین«اسمتفضیلومذکرومفرداست.
بررسی گزینه های نادرست

گزینٔه »1«:مذکراسمتفضیل»آَخر«استنه»آِخر«)آِخر،اسمفاعلاستومؤنثآن»آِخَرة«است.(

گزینٔه »2«:مفرد»دقائق«،»دقیقة«استنه»دقیق.

گزینٔه »4«:جمعمکسر»الَضوء«،»األضواء«استنه»الضیاء«.
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گزینه 2. 15

خَری«صفِت»النجوم«استنه»مضافالیه«وازآنجاکه»النجوم«یکاسمجمعمکسِرغیرعاقل)یاغیر
ُ
»األ

انسان(استبارعایتمطابقت،صفتآن»مفرِدمؤنث«آمدهاست.
بررسی سایر گزینه ها

گزینٔه »1«:باتوجهبهمعنیدوجملهیاسمیهی»الشمسوأقرُب«:»الشمس«:مبتداو»اقرب«خبرآناست.

گزینٔه »3«:درعبارت»ِمنهذاالبعد«،»ِمن«حرفجربودهواسِمپسازآنهمواره»مجروربهحرفجر«میباشد.

گزینٔه »4«:ضمیر»ها«چونبهاسم»ضوء«اضافهشدهاست،»مضافالیه«است.

گزینه 2. 16

باتوجهبهمتن»حوار«درسومعانیعباراتدرمییابیمکهگزینه»2«نادرستاست.
معانی گزینه ها

گزینٔه »1«:داورهمانکسیاستکهدرمسابقهمیاندوتیمقضاوتمیکند.

گزینٔه »2«:آفسایدعملیاستکهمسابقهقبلازوقوعآنمتوقفمیشود.

گزینٔه »3«:دروازهبانهمانفردمانعوقوعگلدردروازهاست.

گزینٔه »4«:مهاجمهمانکسیاستکهباپاهایشبهتوپضربهمیزندوآنراوارددروازهمیکند.

گزینه 1. 17

»اشتعال«=»احتراق«:سوختن،افروختهشدن،شعلهورشدن
ر«:پاککننده ث«≠»ُمَطهِّ آلودهکننده:»ُمَلوِّ

بررسی گزینه های نادرست

گزینٔه »2«:»ُلّب«بهمعنای»مغز«با»َنَوی«بهمعنای»هسته«متضادنیست.

گزینٔه »3«: »َهَجَم«بهمعنای»حملهکرد«با»َدَفَع«بهمعنای»دفعکردیاپرداخت«متضادنیست.)َهَجَم≠دافع:

دفاعکرد(
ْثَبَت«بهمعنای»ثابتکردیااثباتکرد«مترادفنیست.

َ
َل«بهمعنای»ثبتکرد«با»أ گزینٔه »4«:»َسجَّ

گزینه 1. 18

بـاتوجـهبهمعنایجملـهدرمییابیمکهعبارت،به»ُلّب«بهمعنای»مغز«اشـارهمیکنـد.)مردمدربیشتر
میوهها»مغز«آنرامیخورند.(

بررسی سایر گزینه ها

گزینٔه »2«:کشاورزبا»پرچین«مزرعهاشراازحیواناتحفظمیکند.
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گزینٔه »3«:درختانومیوههااز»دانهها«بیرونمیآیند)خارجمیشوند(.

گزینٔه »4«:بهترینکارهاوبرترینآنهاهمان»پاکترین«است.

گزینه 2. 19

معنی گزینه:»فوائددرختانجزتولیدچوبومیوههانیسـت«کهایننادرسـتاست.چراکهدرختانعالوهبر

ایندومورد،فوائددیگریدارد،ازجمله»پاکیزگیهواو...«
معنی سایر گزینه ها

)(.کشاورزیانساندرمزرعهاشاست،)گزینٔه »1«:بهترینشغلازنظرپیامبراکرم)ص

)(.گزینٔه »3«:درختبلوطیکیازدرختانسالخوردهدرجهاناست

)(.گزینٔه »4«:نوعیازدرختخفهکنندهرادرجنوبایرانمییابیم

توجهداریمکهباتوجهبهمتندرسدرکتاببهغیرازگزینه»2«،همگیدرستاند.

گزینه 4. 20

معنی صورت سؤال:»کدامگزینههرگزامکاننداردکهدرمسابقهیفوتبالُگلبزند؟«

بنابرایـندریکمسـابقهیفوتبالازمیان»بازیکنومهاجمودروازهبـانوداور«،تنهاداورهرگزنمیتواندگل
بزند.)حتیدروازهباننیزمیتواندگاهیگلبزند(.

گزینه 3. 21

بررسی گزینه های نادرست
گزینٔه »1«:»خیٌر«نکرهاست.
گزینٔه »2«:»مقداٍر«نکرهاست.
«نکرهاست. گزینه »4«:»حقٌّ

درگزینهی»3«کلمهینکرهایوجودندارد)»العالم«و»المسـلمین«دارایالهسـتندو»خمس«و»سّکان«
نیزتنوینندارندونکرهنیستند.(

گزینه 3. 22

دراینگزینه،»النسان«بهخاطرداشتن»ال«معرفهاستو»ُخْسٍر«نیزنکرهاستواسم»علم«وجودندارد.
بررسی سایر گزینه ها

ایناسامیدرهرگزینه»اسمعلم«هستند.
گزینٔه »1«:»إیران«

گزینٔه »2«:»یس«و»القرآن«

گزینٔه »4«:»رمضان«و»القرآن«
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گزینه 2. 23

سـؤالگزینهایرامیخواهدکهدرآن»فاعِل«جمله،یکاسـم»علم«باشـد.کهدراینگزینه»فرعون«،اسم
»علم«استونقشآندرجمله»فاعل«فعل»عصی«است.

بررسی گزینه های نادرست

گزینٔه »1«:فاعلفعل»یغفر«،»َرّب«استبهمعنای»پروردگار«کهاسم»علم«نیست.

گزینٔه »3«:فعل»ُیْعَبُد«یکفعلمجهولاستوبنابراین»فاعل«نداردونایبفاعلآن»اللُه«استکهیک

اسم»علم«است.
گزینٔه »4«:دراینجمله»مهران«کهیکاسـم»علم«اسـت،فاعلنیسـت،بلکه»مبتدا«استچراکهقبلاز

فعلآمدهاست.

گزینه 3. 24

سؤالگزینهایرامیخواهدکهدرآن،فاعلجمله»معرفه«ومفعولآن»نکره«باشد.
بررسی گزینه ها

گزینٔه »1«:المعلمون:فاعل)معرفهبه»ال«(والتالمیذ:مفعول)معرفهبه»ال«(است.

گزینٔه »2«:الطالُب:فاعل)معرفهبه»ال«(والموعظة:مفعول)معرفهبه»ال«(است.

:فاعل)معرفهبه»ال«(وَطعامًا:مفعول)نکره(است. مُّ
ُ
گزینٔه »3«:األ

گزینٔه »4«: الوالدان:مبتدااستنهفاعل،چراکهقبلفعلآمدهاست)معرفهبه»ال«(وتقّدمًا:مفعول)نکره(است.

گزینه 3. 25

معنیجمله:»دانشمندیکهازدانشاوسودبردهشودازهزارعبادتکنندهبهتراست.«
بررسی گزینه ها

گزینٔه »1«:عاِلٌم:مبتداستنهفاعلچراکهقبلفعلآمدهاست.

گزینٔه »2«:ُیْنَتَفُع:فعلمجهولاستنهمعلوم.درضمن»ُیْنَتَفُع«صفتبرایاسمنکرهاستنهخبر.

گزینٔه »3«:خیٌر:اسمتفضیلاستبهمعنای»بهتر«وخبرجملهاست.

گزینٔه »4«:عاِبٌد:محلاعرابیاش»معدود«نیستبلکه»مضافالیه«است.


