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مبحثدبیردرس

نام و نام خانوادگی

عّین الخطأ في ضبط الکلمات:1

َمکَِة! ُهواُة أسماِک الزينَِة ُمعَجبوَن بِهِذِه السَّ (2 انَّها ُتطلُِق َقَطراِت الماِء ُمَتتالَيًة ِمن َفِمها إَلی الَهواِء! (1

ِمن أخالِق الجاِهِل الُمعارَِضُة َقبَل أن َيفَهم! (4 أشاَرت شيِمل في إحَدی ُمقابَالتِها إَلی األدعَيِة اإلسالميَّة! (3

اقرأ النّّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّّص:
على الرغم من الهدوء الّظاهري اّلذي نُشاِهدُ  ه في البحار و المحیطات، عالمها متالطم بسبب وجود األسماک المتنّوعة و الجمیلة وهي مملوءة من الغرائب
كتشاف اّلتي استطاع اإلنسان معرفة بعضها بفضل التطّور في األجهزة واألدوات. فجمال عالم البحار ُيشبه جمال الّسماء المزّینة بالنّجوم، ومهما حاول اإلنسان ا
هذا العالم فلن يستطيع أن يعرف كّل ما يتعّلق به من معلومات، لکن يجب الحفاظ على هذا العالم الجميل من أي تلّوث أو ضرر لکی یبقی عالما حّیًا

جمیالً.

لماذا ُیشبه البحار بالّسماء؟2

ألنّها جمیلة مثل الّسماء! (2 کب فیها! لوجود النّجوم و الکوا (1

ألنّها مملوءة بالّتالطم و الغرائب! (4 لوجود األسماک الجمیلة اّلتي یشبه النجوم! (3

عّین الّصحیح حول النّّص:3

ال یستطیع اإلنسان معرفة غرائب البحار إالّ بفضل األجهزة و األدوات! (1

عالم البحار خالف ظاهرها مملوء من الهدوء! (2

علینا أن نحفظ البحار من الّتلوث للّتنّزه في الّشاطئ! (3

شرط حیاة البحار و حفظ جمالها مراقبتها من أّی ضرٍر! (4

ما هو العنوان المناسب للنّّص:4

البحار و المحیطات! (2 عالم البحار! (1

الحیاة في البحار! (4 الّسکون و الّتالطم في البحار! (3

ما هو مالفهوم المناسب لهذه العبارة: "فلن يستطيع أن يعرف كّل ما يتعلق به من معلومات"5

ال قدرة لإلنسان لمعرفة کّل المعلومات حول البحار! (2 ال یمکن الحصول علی شیء من معلومات البحر! (1

کتشاف كّل معلومات حول البحار ال یمکن إالّ لإلنسان! ا (4 اإلنساُن َعَجَز عن معرفة أّی معلومات تتعّلق بالَبحر! (3
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عّین الّصحیح في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفي.6
"نُشاهد":

فعل مضارع، للمتکّلم وحده، من باب مفاعلة / فعل و فاعله خبر ل "اّلذي" (1

فعل للمتکّلم مع الغیر، مصدره ُمشاِهَدة، معلوم / فعل و مفعوله ضمیر "ه" (2

فعل مضارع، من باب تفاعل، معلوم / فعل و فاعل جملة فعلیة و لیس له مفعوٌل (3

فعل مضارع، للمتکّلم مع الغیر، اسم فاعله ُمشاِهد / فعل و فاعله جملة فعلّیة (4

عّین الّصحیح في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفي.7
"المزّینة":

اسم مفرد مؤنّث، اسم فاعل، معّرف بأل / صفة للّسماء و اعرابه بالّتبعیة (1

َلة"، معّرف / صفة لجمال و منصوب بالّتبع َفعَّ اسم مؤنّث، علی وزن "ُم (2

اسم مفرد مؤنّث، اسم مفعول، معّرف بأل / صفة للّسماء و مجرور بالّتبع (3

اسم معّرف بأل، مصدره "تزیین" / مضاف إلیه للّسماء و مجرور (4

عّین الّصحیح في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفي.8
كتشاف العالم فلن يستطيع أن يعرف كّل ما يتعّلق به من معلومات." "ومهما حاول اإلنسان ا

َوَل: فعل ماض، للفرد المذکّر الغائب، من باب تفاعل، معلوم / فعل و فاعله "اإلنسان" حا (1

العالم: اسم مفرد مذکّر، اسم فاعل مصدره "ِعلم"، معّرف بأل / مضاف إلیه (2

یتعّلق: فعل مضارع، للغائب، من باب الّتفّعل بزیادة حرف واحد، معلوم / فعل و فاعله "معلومات" (3

معلومات: اسم جمع مؤنّث سالم، اسم مفعول من مصدر "ِعلم"، نکرة / مجرور بحرف الجّر و هما جاّر و مجرور (4

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:9

! موَن بِکَالٍم َخفيٍّ لَّ وا َیَتکَ ُؤ إنَُّهم بََد (2 ی لَِمْن ال َیخاُف النّاُس ِمْن لِسانِِه! طوبَ (1

َو َحدیَثٌة! ُم ُهَو الَّذي َلُه أَْفکاٌر َعمیَقٌة  العالِ (4 ! ّقاُد أَدیٌب و شاِعٌر و ُمَفکٌَّر ِمصريٌّ الَع (3

عّین الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:10

ْجمیِل! ْیِت ِمْن کَِبِدِه لِِصناَعِة َموادِّ التَّ اْلحوُت َیصاُد ِالْسِتْخراِج الزَّ (1

إذا أَراَد الّلُه َهالَک النَّْمَلِة، أَنَْبَت َلها َجناَحْیِن! (2

َتْحدیُد ِقراَءِة اْلکُُتِب ناِفٌع في َرأِْي ٰهَذا اْلُمَفکِِّر اْلکَبیِر! (3

ال َیْتُرُک الّلُه اإلْنساَن ُسدًی! (4

اقرأ النّّص الّتالي، ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّّص:
َست أّول صناعٍة للورق في بغداد سنة 794 للمیالد؛ ثّم أَدخلوا هذه الّصناعة "عرف المسلمون صناعة الورق عندما اختلطوا بالّصینّیین بعد فتح سمرقند و تأسَّ
َقَلْت إلی إیطالیا و فرنسا؛ و کان إدخاُل هذا االختراعِ سببًا في انتشار الکتب في کّل مکاٍن؛ و یقول الموّرخ المهّمًة إلی األَنَدُلس (إسبانیا) و بعد ذلک انَت
کثر من مئة بائع کُتٍب في بغداد و إّن َمَحالّتهم (مغازه ها) کانت م "تاریخ الیعقوبّي" اّلذي کُِتب بالعربّیة إنّه کان في عصره أ المشهور "الیعقوبّي" في کتابه القیِّ

مراکز للخّطاطیَن و األدباء؛ و کان کثیٌر من ُطالّب العلم یکسبوَن َعیَشهم عن طریق نَْسخ المخطوطاِت (الکُُتب الَخّطّیة) و بَیِعها لُتّجار الکتب!"
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ما هو الّصحیح؟!: "ُعِرَفت صناعة الورق ............!":11

عندما دخَلت بعَض الُبلدان األوروبّّیة! (2 َقَلت إلی مدینة بغداد! حینما انَت (1

بعد فتح سمرقند بید الجنود المسلمین! (4 لّما کسب طالّب العلم َعیَشهم! (3

عّین الّصحیح:12

انتقَلْت صناعة الورِق إلی بغداد بعد انتقالها إلی فرنسا! (2 أخذ الصینّیون صناعة الورق من أوروبّا! (1

کان في ذلک العصر، مئة بائع کُتٍب! (4 مًا من شعوب الغرب! کثر تقدُّ کانت شعوب الّشرق أ (3

عّین الخطأ:13

الصینّیون هم اّلذین اخترعوا صناعة الورق ألّول مرٍّة في العالم! (1

المسلمون جاؤوا بصناعة الورق من الّصین إلی بغداد في نهایة القرن الّثامن للمیالد! (2

شّجع الحکّام المسلمون األوروبّّیین علی أن یذهبوا بصناعة الورق إلی بُلدانهم اُألوروبّّیة! (3

وروبّا بعد القرن الّثامن للمیالد! کانت صناعُة الورق ُتستعمل في ُأ (4

عّین الخطأ: "من فوائد معرفة المسلمین صناعَة الورق...!":14

تأسیس صناعة الورق في سمرقند بعد اختالطهم بالّصینّیین! (1

نقل صناعة الورق اّلتي َتعلَّموها من الّصینّیین إلی الغرب! (2

اشتغال کثیٍر من طالّب العلم بنَسخ المخطوطاِت لِکسِب الَمعاش! (3

انتشار الکُتب في کّل مکاٍن بفضل وجود هذه الّصناعة! (4

عّین الّصحیح في اإلعراب (المحّل اإلعرابّي) و الّتحلیل الّصرفّي.15
"اِخَتَلطوا":

فعل ماٍض - للغائبین - مزید ثالثي / فعل و فاعله "المسلمون"، و الجملة فعلّیة (1

ماٍض - مزید ثالثّي (من باب افتعال، و حروفه األصلّیة: خ ل ط) / فعل و مع فاعله: جملٌة فعلّیٌة (2

فعل ماٍض - مزید ثالثّي (من باب افتعال) / مع فاعله جملٌة فعلّیٌة و مفعوله ضمیٌر بارٌز (3

للغائبین - مزید ثالثّي (من باب إفعال) / فعٌل و مع فاعله: جملٌة فعلّیٌة (4

عّین الّصحیح في اإلعراب (المحّل اإلعرابّي) و الّتحلیل الّصرفّي.16
َقَلت": "انَت

فعل ماٍض - للمخاطبة - مزید ثالثّي (من باب افتعال) / فعل و مع فاعله: جملٌة فعلّیة (1

للغائبة - مزید ثالثّي (حروف األصلّیة: ت ق ل) - معلوم (= مبنّي للمعلوم) / و مع فاعله: جملٌة فعلّیة (2

للغائبة - مزید ثالثّي (من باب افتعال) - معلوم (= مبنّي للمعلوم) / فعٌل، و الجملة فعلّیٌة (3

للمخاطب - مزید ثالثّي (حروف األصلّیة: ن ق ل) - الزٌم / و مع فاعله: جملٌة فعلّیة (4
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عّین الّصحیح في اإلعراب (المحّل اإلعرابّي) و الّتحلیل الّصرفّي.17
م": "القیِّ

اسم - مفرد مذکّر - معّرف بأل / نعت (=صفة) و تابع للموصوف "کتاب" (1

مفرد مذکّر - اسم فاعل - معّرف بأل / صفة و تابعة لموصوفها ضمیر "ه" (2

اسم - مفرد مذکّر - معّرف بأل / مبتدا، والجملة اسمّیة (3

مفرد - اسم مکان - معّرف بأل / صفة و تابعة لموصوفها "کتاب" (4

إقرا الِنص الّتالي ثمَّ أجب عن األسئلة.
حینما نذهب إلی المناطق الحارّة قد نشاهد مناظر جّذابة من بعید، و بعد أن نقترب منها، نری أشجار النّخل الجمیلة. کما أّن لهذه الّشجرة أهمیة مادّیة کبیرة،
وّیة، و بعض أثمارها ُتجفَّف و ُترَسل حیث یشکِّل نوع منها فی بعض المناطق أساسًا لمعیشة الکثیر من الّسکان، کما انّه غذاء رئیسّي في بعض المناطق الصحرا

إلی مناطق ُاخری!
للنّخل أنواع مختلفة، حیث ُیوَجد حوالي 1500 نوع یختلف مع بعضها؛ فمن أنواعه نخیل الّتمر اّلذي ُیعتبر (= ُیعّد) من أهّمها، و نخیل الّزیت اّلذي ُیستعمل في

صنع الّصابون و مواّد التجمیل!
یبلغ ارتفاع النّخل 27 متّرا و جذعه خشن جّداً، ألنّه عبارة عن بقایا غصن النخل اّلذي یسقط أو ُیقَطع عند نمّو الشجرة الکثیر!

عّین الّصحیح:18

ف الّتمر في المناطق اّلتي ُیرسل إلیها! ُیجفَّ (1

نری النّخل جّذابًا من البعید و من القریب! (2

إن کان الّتمر أساسًا للمعیشة ال ُیرسل إلی المناطق االُخری! (3

کلوا إالّ الّتمر! وّیة الیستطیعون أن یأ کني المناطق الصحرا بعض سا (4

عّین الصحیح عن شجرة النخل:19

کثر طوالً و خشونًة! یبلغ ارتفاعها إلی سبعة و عشرین متًرا لکن غصونها أ (1

أنواعه متعّددة تصل إلی ألف و خمسمائة ولکن أثمارها من نوع واحد! (2

ال منطقة في األرض إالّ و فیها الّتمر ُیعرف کماّدة غذائّیة! (3

أهّم أنواعها نخیل الّتمر و نخیل الّزیت! (4

عّین الخطأ: من فوائد النّخل أنّه ............20

ا في المناطق الحارّة اّلتي ال نری فیها أشجاًرا خضراء! مناظره رائعة جد� (1

ا! ماّدة غذائّیة مفیدة ینمو في المناطق الباردة و تعتبر ثمرته غذاًء رئیسی� (2

ُتصنع من ثمرته مواّد تستعمل في زینة و تجمیل النّاس! (3

ُتستخدم ثمرته في المواّد اّلتي نحن بحاجة إلیها للنّظافة! (4

ا ألنّه ............21 عّین الخطأ: جذع النّخل خشن جد�

عندما یجّف الغصن الیسقط من الجذع إالّ رأسه! (2 یفرق رأس الغصن و انتهاؤه فُیقطع رأسه فقط! (1

النّخل هکذا في خلقته و هو ما بقي من جذوعٍ تسقط! (4 َیقطع الفالّحون الغصن القدیم بعض األحیان و یبقی أثره! (3
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عّین الّصحیح فی االعراب و التحلیل الصرفی.22
"نُشاهد":

مزید ثالثي (حروفه األصلیة: ن ش ه) - معلوم / مع فاعله جملٌة فعلیٌة (1

مضارع - للمتکّلم مع الغیر - مزید ثالثي / فعل و مع فاعله جملٌة فعلّیة (2

فعل مضارع - مزید ثالثي (من وزن "فاَعل") - مجهول / فعٌل و مفعوله "مناظر" (3

للمتکّلم وحده - مزید ثالثي (مصدره: مشاهدة، من وزن مفاعلة) / مع فاعله جملٌة فعلّیة (4

عّین الّصحیح فی االعراب و التحلیل الصرفی.23
"ُترَسل":

فعل مضارع - للغائبة - معلوم / فعٌل و جملته فعلیٌة (1

للمخاطب - مزید ثالثي (مصدره علی وزن إفعال) / فعل و مع فاعله جملٌة فعلّیٌة (2

للغائبة - مزید ثالثي (ماضیه: "أرسل" علی وزن أفعل) - مجهول / فعل و الجملة فعلّیٌة (3

مضارع - للمخاطب - مزید ثالثي (حروفه األصلیة: ر س ل) - مجهول / فعل و فاعله محذوف، و الجملة فعلّیٌة (4

عّین الّصحیح فی االعراب و التحلیل الصرفی.24
"ارتفاع":

مفرد مذکّر - مصدر (من وزن انفعال) / فاعل لفعل "یبلغ" (1

اسم - مفرد مذکّر - مصدر (من وزن افتعال) / فاعل لفعل "یبلغ" (2

مفرد مذکّر - فعله "ارتفع" علی وزن "انفعل" / مضاف، و المضاف إلیه "النخل" (3

اسم - جمع مکّسر أو تکسیر - حروفه األصلیة "ر ف ع" / مضاف و المضاف إلیه "النخل" (4

عّین نوع الجمع یختلف عن الباقي:25

کین! علینا أن نرحم المسا (2 رأیت هؤالء المؤمنین في المسجد! (1

اتّحاد المسلمین یسّبب تقّدمهم! (4 شاهدت الّطالب جالسین في الصّف! (3

عّین الخطأ:26

ال یقدر المتکّبُر الجّبار أن َیزرع بذَر الحکمة في قلبه،: یک خود بزرگ بین ستمگر نمی تواند بذر حکمتی در قلب بکارد، (1

خور، ولکن هذا الحکمة: زیرا این قلب از صخره ها ساخته شده، لیکن این حکمت، ی من الصُّ ألّن هذا القلب ُیبنَ (2

َتنبت في قلب المتواضع و َتعمر فیه مّدة طویلة،: در قلب شخص فروتن می روید و در آن مّدتی طوالنی ماندگار می شود، (3

کأّن الّتواضَع قریُن العقل و التکّبَر دلیُل الجهل: گویی که تواضع همنشین عقل است و تکّبر نشانۀ جهل! (4

اِقرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّص:
دة في مخلوقات ربِّنا الّرحمن مظاهر من الجمال و المنفعة و الحکمة. ُتشاَهد أحیانًا في وسط الَصحراء مناطُق فیها نباتات و أشجار، َتغذیُتها بمیاه العیون المتعدِّ

و اآلبار (جمعِ بئر)، منها أشجار ُمثِمرة کالنّخل.
وّیة بعد األمطار الّشدیدة، إالّ أنّها ال تدوم حیاُتها إالّ 6 أو 8 أسابیع. و توجد أیًضا بعض النباتات و َتظهر أنواع کثیرة من األزهار الجمیلة في بعض المناطق الّصحرا

ذات األوراق القلیلة لکي ال تفقد من الماء بالتبّخر إالّ القلیَل منه!
ها العیَش مّدة طویلة من الزمن! و ُیمکن زراعة المحصوالت کثر من 50 متًرا، و بذلک تستطیع کلُّ وّیة أصلها في باطن األرض، في عمق أ و بعض النباتات الّصحرا

الّزراعّیة في قسم من الّصحراء خصوًصا أطرافها، بواسطة القنوات أو األنابیب (لوله ها).
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عّین الخطأ:27

کّل األشجار تعیش و إن یکن لها أوراق قلیلة! (2 إّن الّصحراء جاّفة و ال عیَن فیها! (1

هناک بعض األشجار في الصحراء أصلها في عمق األرض! (4 کثر! األشجار اّلتي لها أوراق کثیرة تحتاج إلی ماء أ (3

عّین الّصحیح:28

وّیة! ال فائدة لبعض األشجار الّصحرا (1

ال توجد في الّصحراء أشجار لها أوراق کثیرة! (2

وّیة کّلها خارجة عن إرادة اإلنسان! حیاة األشجار الّصحرا (3

وّیة! ال بُدَّ من الماء اّلذي في باطن األرض لحیاة األشجار الّصحرا (4

عّین الخطأ: إّن األشجار في الّصحراء تعیش مّدة طویلة ألّن ............29

بعضها تشرب الماء من باطن األرض حّتی في أقّل من سبعین متًرا! (1

کثر الفصول! الّله تعالی ُینزل علیها المطر في أ (2

أوراق بعضها قلیلة فال تحتاج إلی ماء کثیر! (3

حیاة بعضها بواسطة العیون و اآلبار! (4

عّین الخطأ: یمکن أن نحصل في الّصحراء علی ............30

األشجار المثمرة بمساعدة العیون! (2 النّباتات النّافعة اّلتي لها جمال! (1

األزهار بسبب األمطار اّلتي دوامها سّتة أو ثمانیة أسابیع! (4 المحصوالت الّزراعّیة بواسطة القنوات أو األنابیب! (3

31"
عّین الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الّصرفی.

ُتشاَهد":

مضارع - مزید ثالثي (من وزن "تفاَعل") - مجهول / فعٌل و الجملة فعلّیٌة (1

مضارع - مزید ثالثي (حروفه األصلیة: ش ه د) - معلوم / فعٌل و فاعله "مناطق" (2

فعل مضارع - للمخاطب - مزید ثالثي (من وزن "فاعل")، و مصدره "ُمفاعلة" / فعٌل مجهول (3

فعل مضارع - للغائبة - مزید ثالثي (حروفه األصلیة: ش ه د) / فعل و فاعله محذوف، و الجملة فعلیٌة (4

عّین الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الّصرفی.32
"َتظهر":

فعل مضارع - للمخاطب - معلوم / فعل و مع فاعله جملٌة فعلّیة (1

مضارع - للغائبة - مجّرد ثالثي (مصدره: ُظهور) / فاعله "األزهار" (2

مضارع - للغائبة - مجّرد ثالثی / فعل و فاعله "أنواع" و الجملة فعلّیة (3

فعل مضارع - للمخاطب - مجّرد ثالثي (مصدره: إظهار) / فعل و فاعله "أنواع" (4
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عّین الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الّصرفی.33
"ُمثِمرة":

مفرد مؤنّث - اسم فاعل (فعله: ثَمر) / صفة للموصوف "أشجار" (1

اسم - مؤنّث - اسم فاعل (مصدره: إثمار) / صفة للموصوف "النخل" (2

اسم - مفرد مؤنّث - اسم فاعل (مصدره: إثمار) / صفة للموصوف "أشجار" (3

مفرد مؤنّث - معرفة (علم) - اسم فاعل (فعله: أثمر) / صفة، و الموصوف: أشجار (4

إقرأ النص الّتالی ثّم أِجب عن األسئلة بما یناسب النص   ّ:
ى القیامُة أیضًا یوم الحساب و المیزان؛ و قد أصبح شعاراً ترفعه إّن المیزان ُمنذ القدیم حّتى اآلن وسیلة لوزن األشیاء و هو رمز للعدل و المساواة، و ُتسمَّ

کم فی العالم بالّرغم من کونه آلة بسیطة! المحا
عت استخداماُتها. فقد قام قدماء المصرّیین اِخترع اإلنساُن المیزان لتیسیر شؤونه االقتصادیة. فی البدایة کانت الموازین (ِج میزان) حجرّیة بسیطة ثّم توسَّ

بصناعة موازین من الخشب ُتعّلق فی أطرافها کّفتان.
جة یستخدم  ها البّقالون   ؛ و فی حساب األوزان الثقیلة نستخدم القّبان (قپان)؛ و أخیراً ُیستخدم النوع اإلکترونّی منه و هو دة، بعضها مدرِّ و للموازیِن أنواع متعدِّ

على کّفة واحدة فقط!

عیِّن الّصحیح:34

نَری المیزان اإللکترونّی کثیراً فی األسواق! (1

کم صورة المیزان و هو لیس بسیًطا! شعار المحا (2

کان المصرّیون أّول من قام بصناعة الموازین و لها کّفتان! (3

نستخدم القّباَن لألوزان الثقیلة و له کّفتان، و للموازین المدّرجة کّفة واحدة! (4

عیِّن الخطأ: الّدقة فی الحساب...35

کانت منذ قدیم الّزمان حّتى اآلن! (2 سبب لِصّحة بیعنا و شرائنا فی المجتمع! (1

ال تحصل إالّ بالموازین المدّرجة الّدقیقة! (4 حصولنا علیها بواسطة الوسائل الخاّصة! (3

عّین الخطأ: إن لم یکن المیزان...36

تزول سهولة البیع و الّشراء بین الناس! (2 یظهر الّظلم و العدوان کثیراً! (1

ال نحصل على وزن األشیاء إال بصعوبة! (4 کُل عدیدة! کم مشا تحصل للمحا (3

عّین األقرب لمفهوم النّص:37

﴿أوفوا الکیل و المیزان بالقسط﴾ (2 ﴿إّن هللا یأمر بالعدل﴾ (1

﴿فمن یعمل مثقال ذرّة خیراً َیَره﴾ (4 ﴿اِعدلوا، هو أقرب للّتقوى﴾ (3

عیِّن الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الّصرفی.38
عت": "َتوسَّ

ع" / مفعوله ضمیر "ها" فعل ماٍض - للغائبة - حروفه األصلیة "و س ع" و مصدره "توسُّ (1

ع على وزن "تفّعل") / فعل و فاعله "استخدامات" و الجملة فعلیة الغائبة - مزید ثالثی (مصدره: توسُّ (2

فعل ماٍض - مزید ثالثی (مصدره: توسیع على وزن تفعیل) / فاعله "استخدامات" و مفعوله ضمیر "ها" (3

ل" / فعل و فاعله "استخدامات" و الجملة فعلیة للمخاطب - حروفه األصلّیة "و س ع" و وزنه "تفعَّ (4
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عیِّن الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الّصرفی.39
"َیستخدم":

للغائب - مزید ثالثی (من وزن "استفعل") / فاعله "البّقالون" و مفعوله ضمیر "ها" المّتصل (1

مضارع - للغائب - حروفه األصلیة "س خ م" و وزنه "استفعل" / فعل و مع فاعله جملٌة فعلّیٌة (2

للغائب - مزید ثالثی (ماضیه: استخدم، مصدره: استخدام، على وزن "افتعال") / فعل و فاعله "البّقالون" (3

فعل مضارع - مزید ثالثی (من وزن "افتعل" و مصدره "استخدام") / فعل و فاعله "البّقالون" و الجملة فعلّیٌة (4

عیِّن الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الّصرفی.40
"البّقالون":

جمع سالم للمّذکر - اسم مبالغة (للداللة على صاحب الحرفة) - معّرف بأل / فاعل لفعل "یستخدم" (1

اسم - جمع مکّسر أو تکسیر - اسم مبالغة (على وزن "فّعال") - معرفة / فاعل لفعل "یستخدم" (2

جمع سالم للمذکر - على وزن فّعال (حروفه األصلیة: ق ل و) / فاعل، و حرف النون مفتوحة دائمًا (3

اسم - جمع سالم للمذکر - اسم مبالغة ( للداللة على اآللة أو الوسیلة) - معّرف بأل / فاعل لفعل "یستخدم" (4

اِقرأ النّص الّتالی ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النص  ّ:
الّزرافة حیوان لها عنق (گردن) طویل و أقدام طویلة فإنّها أطول حیوان فی العالم  ، و هی تکتفی بالماء الموجود فی األوراق و لذلک تستطیع أن تعیش فی

ى على األوراق الجدیدة لألشجار، و ت  ُساعد  ها على تناولها کیفّیُة جسمها! المناطق الجاّفة، أّما إذا وجدت الماَء فإنّها َتتناول منه کثیًرا؛ و تتغذَّ
البّد للزّرافة من أن ُتباعد بین قدمیها األمامّیتین لیصل فُمها إلى سطح الماء، و ال تعود إلى وضعها األّول إالّ بصعوبة، مّما یجعلها عرضًة للّصید و هی فی تلک

الحالة!
کثر جّداً ِمن الحیوانات االُخرى؛ و على جسمها نقوٌش ُتساعدها على االختفاء بین األشجار. تمتلک الزّرافة ُاذنین متحّرکتین سرعة الزّرافة للحرکة و الفرار أ

لسماع جهة الّصوت!

عّین الّصحیح: للّزرافة قابلّیة کبیرة على تحّمل العطش ............41

ألّن فی األوراق الجدیدة ماء کثیٌر فال تتغّذى إالّ منها! (2 لکنّها عندما وصلت إلى الماء ال تشرب منه کثیًرا! (1

فال تقدر أن تعیش فی المناطق الجاّفة البعیدة عن األنهار! (4 ألّن الماء الموجود فی األوراق یرفع عطشها إلى حّد کبیر! (3

عّین الخطأ: إّن أقدام الزّرافة طویلة، و هذا ............42

ا! مانٌع لفرارها من العدّو مع أّن سرعتها کثیرٌة جد� (1

وسیلة أساسّیة لسهولة فرارها و ابتعادها من األعداء! (2

یسّبب أن تحصل على مطلوبها بسهولة و تشبع تمامًا! (3

ال یسّبب مشکلة لها فی شرب الماء ألنّها ُتباعد بین قدمیها األمامّیتین! (4

عّین الخطأ: الزّرافة تقدر أن تتغّذى على األوراق الجدیدة ألن ............43

لها عنق طویل و به َتمّد رأَسها بین الغصون! (2 لحمها لذیذ و تصیدها الحیوانات القوّیة! (1

جسمها أطول من الحیوانات اّلتی تعیش فی الغابة! (4 یدیها و قدمیها تساعدانها على ذلک العمل جّیًدا! (3
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عّین الصحیح عن الزّرافة:44

ُاذناها حاّدتان و قوّیتان ألنّهما متحّرکتان! (1

هی تشرب الماء بسهولة ألّن لها عنًقا طویالً! (2

أنسب األوقات لصیدها هو عند ما تشرب الماء! (3

قوش اّلتی على جسمها ُتساعدها فی االختفاء عن األعداء! النّ (4

عیِّن الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الّصرفی.45
"ُتساِعد":

مضارع - للغائبة - مزید ثالثی (من وزن "تفاعل") / فعٌل و مفعوله ضمیر "ها" (1

فعل مضارع - مزید ثالثی (مصدره: مساعدة على وزن "مفاعلة" / فعٌل و مع فاعله: جملٌة فعلّیة (2

فعل مضارع - للمخاطب - مزید ثالثی (حروفه األصلیة: س ع د) - معلوم / مع فاعله جملٌة فعلّیٌة (3

مضارع - للغائبة - مزید ثالثی (من وزن "تفاعل یتفاعل") - مجهول / فعٌل و الجملٌة فعلّیٌة، و ضمیر "ها" مفعوله (4

عیِّن الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الّصرفی.46
"َتمتلک":

للغائبة - مزید ثالثی (من وزن "افتعل" و مصدره: امتالک) - معلوم / فاعله "ُاذنین" (1

مضارع - للغائبة - مزید ثالثی (مصدرہ: على وزن "إفتعال") / فعل و فاعله "الزّرافة" (2

فعل مضارع - مزید ثالثی (حروفه األصلیة: م ل ک) - مجهول / فعل، و الجملة فعلّیة (3

للمخاطب - مزید ثالثی (حروفه األصلیة: م ل ک) - معلوم / فعل و مع فاعله جملٌة فعلّیة (4

عیِّن الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الّصرفی.47
"العالم":

مفرد مذکر - اسم فاعل (حروفه األصلیة: ع ل م) / مجرور بحرف الجّر (1

مفرد مذکر - معرف بأل / مجرور بحرف الجر؛ و خبر للمبتدأ "حیوان" (2

اسم فاعل (من الفعل المجرد الثالثی) - معرف بأل / فی العالم: جار و مجرور (3

اسم - مفرد مذکر - معرف بأل / مجرور بحرف الجّر؛ فی العالم: جار و مجرور (4

إقرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّص:
َیعیش الُغراب في تجّمعات کبیرة و َتجتمع أفرادها علی عدد من األشجار المتقاِربة لدفع اإلساَءة و التعّدي علی مملکتها ألنّها طیور ضعیفة في مقابلة األعداء!

إذا مرض أحدها و لم یقدر علی الّطیران، ُتراقبه بقیُة الِغربان (ِج غراب) فبعد موته َتدفنه خوفًا من انتشار مرضه! و َتعّلَم اإلنساُن دفَن األموات ِمن الغراب کما
ُذکرت قّصَتها المشهورة في القرآن الکریم!

َیجمع الُغراب قطعات الُخبز ثم َیرمیها في النّهر، و عندما َتتجّمُع األسماُک حولها یصیدها بمنقاره، و هکذا َیظهر لنا أّن الغراَب طائر ذکّي!

عّین الّصحیح: الغراب شبیه اإلنسان ألنّه ............48

یعزم علی تدفین المریض! (2 یتجّمع لکسب التجارب! (1

کان مأموراً لتعلیم اإلنسان تدفیَن أمواته! (4 یمنع من انتشار األمراض! (3
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عّین الخطأ:49

ع الّضعفاء من الِغربان معًا لضعفها! تتجمَّ (2 ه علی شجرة واحدة! یصنع کّل غراب عشَّ (1

إّن العدّو یخاف من اجتماع الغربان و التعّدي علیها! (4 إْن لم یقدر الغراب علی الّطیران یمکن أن یموت! (3

عّین الخطأ: إّن الغراب ذکّي ألنّه ............50

یدفن المّیت! (2 کل الّسمک! یأ (1

یستخدم الحیلة للّصید! (4 یستخدم الخبز کطعمة! (3

عّین الّصحیح: إّن الغراب یدفن الغراب ............51

ألنّه قوّي و یفعل ما یرید! (2 لیدفع اإلساءة و التعّدي عن مملکته! (1

ألنّه ال یقدر علی الّطیران بسبب مرضه! (4 للوقایة من إشاعة األمراض المتعّددة! (3

عّین الّصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي.52
"ُذکرت":

مجّرد ثالثي (حروفه األصلیة: ذ ک ر) / فاعله "قّصة" و الجملة فعلّیٌة (1

للمخاطبة - مجّرد ثالثي - مجهول / فعٌل و مع نائب فاعله جملٌة فعلّیٌة (2

فعل ماٍض - للمخاطب - مجهول / مع فاعله المحذوف، جملة فعلّیٌة (3

فعل ماٍض - للغائبة / فعل و فاعله محذوف، و الجملة فعلّیٌة (4

عّین الّصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي.53
"َتتجّمُع":

مضارع - للمخاطب - معلوم / فاعله "األسماک" و الجملة فعلّیٌة (1

مزید ثالثي - للمخاطبة - معلوم / فاعله "األسماک" و الجملة فعلّیٌة (2

ع) / فعل و فاعله "أسماک" و الجملة فعلّیٌة للغائبة - مزید ثالثي (مصدره: تجمُّ (3

فعل مضارع - للغائبة - مزید ثالثي (مصدره: تجمیع) / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیٌة (4

عّین الّصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي.54
"المشهورة":

مفرد مؤنّث - اسم مفعول (مصدره: اشتهار) - معّرف بأل / مضاف  إلیه للمضاف ضمیر "ها" (1

اسم - مفرد مؤنّث - اسم مفعول (حروفه األصلّیة: ش هـ ر) / صفة للموصوف "قّصة" (2

مفرد مؤنّث - اسم مفعول (مصدره: ُشهرة) - معّرف بأل / صفة للموصوف ضمیر"ها" (3

اسم - مفرد مؤنّث - اسم مکان (من فعل "شهر") / صفة للموصوف "قّصة" (4

إقرا النّص التالي ثم أجب عن األسئلة.
کن المقّدسة بهدف أداء الّرکن أدب رحالت الحّج هو مجموعِ ما کتَبه و َرَسمه و صّور    ه الحّجاج من کّل بقاع العالم من الُمشاَهدات قبل و خالل وصولهم لألما
کن و مشّقات و خصوصًا الخامس من أرکان اإلسالم. کان بعض الحّجاج إذا ما عادوا إلى بالدهم األصلیة وصفوا للنّاس ما شاهدوه من غرائب و مشاعر و أما
کن المقّدسة، لکن البعض اآلخر کان یکتب هذه المشاهدات و الَمشاعر بعد عودته أو في الّرحلة حسب قدراته الفکریة. فلِبعضهم کتاٌب خاصٌّ عن رحلة األما
کثر من اشتغال ادس الهجري، و اشتغال األدباء به أ ألیف فی هذا الباب إلى القرن السَّ ة. یرجع التَّ الحّج فقط، و لِبعضهم اآلخر کتاب عاٌم عن رحلتهم عامَّ

العلماء.
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عّین ما ال َیُعدُّ من أدب رحالت الحّج؟:55

رسومات ملّونة و غیرملّونة للکعبة الّشریفة و منائر المسجد الحرام! (1

الَمشاعر الّشخصیة للحاّج و الّشعور اّلذی غلبه فی هذه الّرحلة الّروحانّیة! (2

الّصور المتنّوعة اّلتی التقطها الحاّج من مختلف المواضع فی مکة المکّرمة و المدینة المنّورة! (3

کن المقّدسة! حکایة َمن لم یذهبوا إلی الحّج ولکنّهم ُمشتاقون إلی هذه األما (4

عّین الّصحیح حول النّّص:56

رحالت الحّج ُتکَتب بعد عودة الحّجاج إلی بالدهم فقط! (2 ما جاء الحّجاج إلی رحلة الحّج إالّ من بالد المسلمین! (1

العلماء معروفون بکثرة کتابة رحالت الحّج! (4 لم یصل إلینا کتاٌب حوَل رحالِت الحّج في القرن الّرابع! (3

عّین ما لیس من فوائد أدب الّرحالت:57

یاسیة، و االقتصادیة! االّطالع علی اهتمام البالد باألوضاع االجتماعیة، و السِّ (1

ینیة خصوصًا ما یتعلق بأهل الحرم! بیان دقیق لحال المسلمین الدِّ (2

تعّرُف القارِئ علی تاریخ بعض المدن و أسماء البلدان و أخبارها! (3

شرح دقیق من أحوال الُمسلمین و کیفیة حیاتهم فی صدر اإلسالم! (4

عّین الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرقی.58
الُمشاَهدات:

اسم - جمع سالم للمؤنّث - معرفة (علم) / مجرور بحرف الجّر (1

اسم - جمع سالم للمؤنّث - مصدر (ِمن وزن فاَعَل) / مجرور بحرف الجّر، "ِمن المشاهدات": جاّر و مجرور (2

اسم - جمع للمؤنّث - اسم مفعول - حروفه األصلّیة "م ش د" / مجرور بحرف الجّر (3

جمع سالم للمؤنّث - فعله "شاهد" علی وزن "فاَعل" - معّرف بأل / مضاف إلیه (4

 عّین الّصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرقی. 59
صّور:

فعل ماٍض - للغائب - مجّرد ثالثي - متعدٍّ - معلوم / فعل و فاعله "الُحّجاج"، و الجملة فعلّیة (1

ماٍض - للغائب - مزید ثالثي - بزیادة حرف واحد (من باب تفعیل) - متعدٍّ - معلوم / فعل و مع فاعله، جملة فعلّیة و مفعوله ضمیر "ه" (2

ل") - الزم / فعل و فاعله ضمیر مستتر، و الجمله فعلّیة فعل أمر - للمخاطب - مزید ثالثي (ِمن وزن "ُیفعِّ (3

فعل ماٍض - للغائب - مزید ثالثي (مصدره: تصویر) - مجهول / فعل و فاعله محذوف، و الجملة فعلّیة (4

َعیِّن الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:60

أنا و َزمیلي اِْسَتَلْمنا َرسائَِل َعْبَر اإلْنِترنِت! (1

ِم! کَبِر اْلَمقابَِر في اْلعالِ الِم" ِمْن أَ َمقَبَرُة "َواِدي السَّ (2

﴿َو ِإذا خاَطَبُهُم اْلجاِهلوَن قالوا َسالمًا﴾! (3

ْم﴾! کُ َقا ْم ِعنَْد ِهللا أَت کَْرَمکُ ْم شعوبًا و قبائَِل لَِتعاَرفوا إنَّ أ کُ ﴿َو َجَعْلنا (4
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حیَح:61 عیِّن الصَّ

ُهو أعَلُم بَِمن َضلَّ عن َسِبیلِه.: او می  داند کسی را که از راهش گمراه شده است. (1

ما کنُت أعَلُم أنَّ اإلطاُر َسَینَفِجُر.: نمی  دانستم که تایر می  ترکد. (2

م الّله موسی َتکلیمًا﴾: خدا با موسی سخنی گفت. لَّ ﴿کَ (3

َقراِء: بخیل در دنیا همانند فقیران زندگی می  کند. نیا عیَش الُف َیعِیُش البخیُل فی الدُّ (4

ُقوَل إنَّ الّلَه أَعَلُم و لیس علی غیِر العالِم أْن َیقوَل ذلَک."62 ُم عن شیٍء و هو الَ َیعَلُمه َیِجُب أْن َی عّین ما لیس فی العبارة الّتالیة: "إذا ُسئَل العالِ

ِمَن األفعال الناقصة (2 مضارٌع منصوب (1

من األفعاِل المزیدة (4 اسم الّتفضیل (3

إقرأ النّص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة.
"کان اإلنسان في الّزمن القدیم ینتقل من مکان إلی مکان َمشیًا علی قَدَمیه، و کان ینقل األمتعة البسیطة علی کتفیه أو یحملها علی ظهره. بعد فترة من
الزمن بدأ یستخدم الحیوانات القوّیة في تنّقله و في نقل األمتعة. ُیقال إنَّ أّول حیوان استخدمه اإلنسان کان الّثور، ثمَّ جاء بعد ذلک دور الحمار و الجمل و...
قل. لم تتوّقف محاوالت اإلنسان في البحث عن وسیلة . بعَد اختراع السّیارة البخارّیة في القرن الثامن عشر المیالدي، بدأ استخدام السّیارة في التنّقل و النّ
عت أنواعها و کثر. ثمَّ وصل إلی السّیارة الّسریعة اّلتي تنوَّ کبر و حمل بضائع أ أسَرع، فاخترع القاطرة اّلتي تسیر بالبخار، فکانَت لها قدرة للّسیر مسافات أ

استخداماتها و سرعتها، کما نُشاهدها الیوَم."

اِمأل الفراَغ: في القرن الّسابع عشر المیالدي، ............63

کان اإلنسان یمشي بصعوبة! (2 کتافهم دائمًا! کان النّاس یحملوَن البضائع علی أ (1

قل و التنّقل! کانت للسّیارات قدرة کثیرة في النّ (4 قل! کان اإلنسان یستخدم الحیوانات للنّ (3

64( عیِّن الّصحیَح: (حَسب النّصِّ

قطار اختراعات اإلنسان یتوّقف یومًا! (1

کثر قدرة علی العمل و الّتجارة! القاطرة جعَلت اإلنسان أ (2

أّول حیوان استخَدمه اإلنسان للنقل هو الثور، و ال شکَّ فیه! (3

قبل اختراع السّیارة البخارّیة ما کان اإلنسان یقدر أن یسیَر مسافة! (4

؟65 أّي موضوعٍ ما جاَء في النّصِّ

وسائل المواصالت القدیمة! (2 استخدام الحیوان في نقل البضائع! (1

مکانة التکنولوجیا في حیاة اإلنسان! (4 قل في المستقبل! وسائل النّ (3

"ینتقل":66

مضارع - علی وزن "یفتِعل"؛ حروفه األصلّیة: ن ق ل (2 فعل - علی وزن "ینفِعل"؛ حرف النّون من حروفه الّزائدة (1

فعل مضارع - للغائب - حروفه األصلّیة: ت ق ل (4 مضارع - للمخاطب - حرف النّون من حروفه األصلّیة (3

"حیوان":67

مفرد مذکّر / مضاف إلیه، و مضافه: "أّول" (2 ی للمذکّر / موصوف، و الّصفة: "أّول" مثنّ (1

ی للمذکّر / مضاف إلیه اسم - مثنّ (4 اسم - مفرد مذکّر / موصوف أو منعوت (3
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إقرأ النّص الّتالی بدّقة ثّم أجب عن األسئلة.
َقد ذکَر القرآن أّن دین إبراهیم الخلیل (ع) قائم علی الّتوحید. إّن إبراهیَم (ع) دعا النّاس إلی عبادة اإلله الواحد َعن طریِق کسِر األصناِم. ذکرت معجزات

عدیدة في القرآن الکریم للنبي إبراهیم (ع). من بینها هو تبرید النار.
کم العصر. عندما أمر نمرود أْن یقذفه في النّار خاطب هللا النّار و جعل  ها بَرداً َو َسالمًا ِمن خالل کان إحراق إبراهیم بعد کسر األصنام بسبب صراعه مع حا
المعجزاِت. إبراهیُم الخلیُل (ع) مثل العدیِد ِمن األنبیاِء اإللهیین أمَضی االمتحانات الکثیرة. أخَذ زوجَته َو طفَله َو َوضعهما في صحراء في مکة الجافة حیُث

َو الَقرابین. شخص واحد لم یکْن ُمقیما و ترکهما أو إحضار إبنه إلی المذبح للتضحیِة بِه بأمِر ِهللا مثل الضحایا 
لقد ذکرت کلمُة إبراهیم (ع) و قّصته في القرآِن تسعة و سّتین مرّة في خمس و عشریَن سورة و ُسّمیت سورٌة باسمِه.

َو نَری َمظاهره حّتی اآلَن! َو العالِم اإلسالمي منُذ ظهوِره حّتی الیوم کان َله تأثیٌر عمیٌق  ُیمکُن القوَل أّن شخصیَته في الّتاریِخ 

عّین الّصحیح علی حسب النّص:68

ذکرت کلمة إبراهیم (ع) و قّصته في القرآن 68 مرّة في 25 سورة! (1

مفهوم تبرید النّار إلبراهیم (ع) یعنی أن تکون باردة و صحیة علی ابراهیم! (2

إبراهیم (ع) أحضر إبنته إلی المذبح للتضحیة بأمر هللا مثل الضحایا و القرابین! (3

إبراهیم الخلیل (ع) مثل القلیل من األنبیاء اإللهیین أمضی اإلمتحانات الکثیرة! (4

عّین الخطأ علی حسب النّص:69

من معجزات ابراهیم (ع) ترک زوجته و ابنه في صحراء في مکّة الجافة! (1

کم العصر! کان إحراق إبراهیم (ع) بعد کسر األصنام بسبب صراعه مع حا (2

إّن شخصیة ابراهیم (ع) في التاریخ و العالم اإلسالمي کان له تأثیر عمیق! (3

إبراهیم (ع) دعا النّاس إلی عبادة اإلله الواحد عن طریق کسر األصنام! (4

عّین آیة لم یذکر مفهومها في النّص:70

ُظْر َماَذا َتَری﴾ ي أَْذبَُحَک َفانْ ي أََری ِفي اْلَمنَاِم أَنِّ يَّ ِإنِّ َي َقاَل َیا بُنَ ْع َلَغ َمَعُه السَّ ا بَ ﴿َفَلمَّ (1

لوة﴾ ي اَْسکَنُْت ِمْن ُذّریَّتي بواٍد غیر ذي َزْرعٍ عنَد بیتک المحّرم َربّنا لِیقیموا الصَّ ﴿َربّنا اِنّ (2

َو َما کَاَن ِمَن اْلُمْشِرکِیَن﴾ َة ِإبَْراِهیَم َحنیًفا  ْو نََصاَری َتْهَتُدوا ُقْل بَْل ِملَّ ﴿َو َقاُلوا کُونُوا ُهوداً أَ (3

ْطَمِئنَّ َقْلِبي﴾ َوَلِکن لَِی ْم ُتْؤِمن َقاَل بََلی  َو َل ي کَْیَف ُتْحِیي اْلَمْوَتی َقاَل أَ ﴿َو ِإْذ َقاَل ِإبَْراِهیُم َربِّ أَِرنِ (4

عّین الّصحیح عن الُمفردات في النّص:71

مقیما: اسم، مفرد مذکر، نکرة، اسم مفعول و مصدره (إقامة) / فاعل (1

َجعل: فعل ماض، للمخاطب، معلوم / فاعله (ها) و الجملة فعلیة (2

المذبح: اسم، مذکر، جمع تکسیر، اسم مکان من فعل (ذبح) / مجرور بحرف جّر (3

ذکرت: للغائبة، مجّرد ثالثي، مجهول / فعل و فاعله محذوف (4
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إقرإ النّص الّتالي ثمَّ أجب عن األسئلة.
َو َیکوُن بذلَک غیر قادٍر علی "ُیَعّدس الکسُل ِمن الّظواهِر الشائعِة بَشکٍل کبیٍر بیَن النّاِس، حیُث َیشعُر اإلنساُن بحالٍة ِمن الخموِل (سستی) َو فقداِن الّطاقِة، 
کر أنّه ال َو ِمن الجدیِر بِالذِّ ه بشکٍل جّیٍد و َقد یمیُل اإلنساُن إلی النّوِم و االستراحِة في الِمْفَرِش (رختخواب) لِساعاٍت طویلٍة خالَل الیوِم،  إنجاِز أعمالِه و مهامِّ
یقتصُر تأثیر  الکسِل علی الجسِم و قدراتِه فقط، و إنّما یؤثّر فی النشاِط العقليِّ لإلنساِن ُمتسّببًا في ضعِف ترکیزه (تمرکزش)، و تشّتته، و غیرها، و في هذِه
. توجُد مجموعٌة ِمن األغذیِة ُیسِهُم َتناولها في زیادِة الّطاقِة الحالِة البدَّ ِمن وجوِد العدیِد ِمن الُطرق اّلتي ُتساعُد علی زیادِة الطاقِة لِجسم اإلنساِن بَشکٍل طبیعیٍّ

في الجسِم منها: الّتوُت و الّشاُي األخضُر و المکّسراُت و الماُء و الموُز و الشوکوالتة الُمرّة.
َیلزُم علینا لزیادِة الّطاقِة في الجسِم الفعالِن: 1- ممارسُة الریاضِة بَشکٍل َیومّیًا لمّدِة نصِف ساعِة یومّیًا 2- تأمیُن حاجِة الجسِم ِمن فیتامین "د" ِمن خالِل

َتعریِض الجسِم ألشعِة الّشمِس!"

أّي موضوع ما جاء في النّص؟72

طُرٌق لزیادِة الّطاقِة! (2 یاضة الیومّیُة! الرِّ (1

تأثیُر الکسِل علی النّشاِط العقلي! (4 فوائُد النّوِم و االستراحِة! (3

عّین الّصحیَح علی حسب النّّص:73

یاضة هي الطریقُة الوحیدُة لزیادِة قّوِة الجسِم! ممارسُة الرِّ (2 النّوُم الکثیر ضروريٌّ لإلنسان! (1

أشّعُة الّشمس َمنبٌع لتأمین فیتامین د في الَبَدن! (4 َعَدُم ترکیِز الّذهن هو ِمن َمظاهِر فعل األعمال الّصعبة! (3

عّین الخطأ علی حسب النّّص:74

أشّعُة الّشمِس مفیدٌة لجسِم اإلنساِن! (2 َتناوُل بعض األغذیِة مؤثِّر في ازدیاد الّطاقِة في الجسِم! (1

ُیعتبر الکسُل ِمن الّظواهر الشائعِة بیَن النّاس! (4 أنواٌع ِمن الشوکوالتة ُتفیُد لتصاعد قّوِة اإلنساِن! (3

"یؤثّر":75

فعل مضارع - للغائب - مزید ثالثي (مصدره: تأثیر) / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة (1

للغائب - مزید ثالثي (حروفه األصلیة: و ث ر) / فعٌل و الجملة فعلیٌة (2

ْفِعُل) / فعٌل و الجملة فعلیٌة مضارع - للغائبة - مزید ثالثي (علی وزن ُی (3

فعل - للغائب - مزید ثالثي (مصدره علی وزن َتفعیل) / فاعُله "النشاط" (4

"ُممارسُة":76

فاَعَل" / مبتدأ مفرد مؤنث - فعله "َتماَرَس" علی وزن "َت (1

یاضة" اسم - جمع مکّسر أو تکسیر - حروفه األصلیة "م ر س" / مضاف، و المضاف  إلیه "الرِّ (2

یاضة" اسم - مصدر (من وزن مفاَعلة) / مضاف، و المضاف  إلیه "الرِّ (3

اسم - جمع مکّسر أو تکسیر - حروفه األصلیة "م ر س" / مبتدأ (4
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إقرإ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة.
في العصور القدیمة کاَن هناک سبعة شباب َیعیشوَن في عهد واحد من الحکّام الرومان القدماء باسم دقیانوس و یعبدون األصنام.

ألقی هللا ضوء اإلیمان علی قلوبهم و آمنوا بالله الواحد. ﴿إنَُّهْم ِفْتَیٌة آمنوا بَِربِِّهْم و ِزْدنَاُهْم ُهدًی﴾
کان الملک الجبار یقتل جمیع أولئک اّلذین رفضوا عبادة األصنام لکن أعطی الخلیفة الّصحابة مهلة للعودة من إیمانهم. الّشباب نهضوا دون خوف من الحادثات
ونِِه ِإَلهًا﴾ و انتهزوا الفرصة و لجأوا إلی غار واسع واقع فی جبل حول المدینة. َو األَْْرِض َلْن نَذُعَو ِمْن ُد َواِت  َما و الصعوبات المستقبلیة و تحّدثوا: ﴿َربُّنَا َربُّ السَّ

کان الغار في نصف الکرة الشمالّي لألرض بطریقة أشَعة الّشمس إلی الیمین في الصباح و إلی یساره عند الغروب.
وا تِْسعًا". النّوم الّطویل من الصحابة هو َو اْزَداُد ِفِهْم ثَالَثَمئِة ِسنیَن  ْه َو َلِبُثوا ِفي کَ دة " ة جیِّ نام الرجال في الغار لمدة کثیرة جّدا و عندما استیقظوا کانوا بصحَّ

واحد من أعجب العالمات اإللهّیة و بعد ذلک قیل لهم أصحاب الکهف و قد روی القرآن هذه القّصة في ثمانیةعشر آیة و تبدأ بهذه اآلیة ﴿أَْم َحِسْبَت أَنَّ
قیِم کَانُوا ِمْن آَیاتِنَا َعَجبًا﴾ لقد إعتبر القرآن الغرض من قّصتهم إلثبات قیامة البشریة. کان نومهم مثل الموت  ، و کان استیقاظهم بمثابة َو الرَّ أَْصَحاَب اْلکَْهِف 

اَعَة الَ َرْیَب ِفیَها﴾ َو أَنَّ السَّ َوْعَد ِهللا َحّق  القیامة. ﴿َو کَذلَِک أَْعَثْرنَا َعَلْیِهْم لَِیْعَلُموا أَنَّ 

ما کان الهدف الرئیسّي من قصة أصحاب الکهف؟77

إثبات قیامة البشرّیة! (2 رفض عبادة األصنام! (1

النوم الطویل! (4 إنتهاز الفرصة! (3

عّین الخطأ علی حسب النّص:78

دة! ة جیِّ الّشباُب ناموا في الغاِر لمدة ثالثمئة سنین و عندما اسَتیقظوا کانوا بِصحَّ (1

أعطی دقیانوُس الّشباَب مهلة للعودة من إیمانهم و هم انتهزوا الفرصَة و َلجأوا إلی غار! (2

لقد اعتبر القرآُن الغرض من القّصِة، کان نومهم مثل الموِت و کان استیقاظهم بمثابِة القیامِة! (3

کان الغاُر في نصِف الکرِة الشماليِّ لِألرِض بِطریقِة أشَعة الّشمس إلی َیساِره عنَد الغروِب! (4

قیِم کَانُوا ِمْن آَیاتِنَا َعَجبًا﴾79 َو الرَّ عّین المناسب في مفهوم اآلیة الّشریفة: ﴿أَْم َحِسْبَت أنَّ أَْصَحاَب اْلکَْهِف 

در خرابات مغان نور خدا می بینم                      این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم (1

برگ درختان سبز در نظر هوشیار                      هر ورقش دفتری است معرفت کردگار (2

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش                   تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست (3

داستان سورۀ اصحاب کهف و رازهاست              خواب سیصد سال در منظومه اعجازهاست (4

أّي عدد ال یوجد في النّص؟80

18 (2 309 (1

103 (4 7 (3

عّین الّصحیح عن الُمفردات في النّص:81

ث" / فعل و مع فاعله جملة فعلّیة تحّدثوا: فعل مضارع، مزید ثالثي، مصدره "تحدُّ (1

أعجب: اسم، مفرد، اسم مبالغة / مجرور بحرف جّر (2

إعتبر: فعل ماض، مزید ثالثی باب افتعال / جملة فعلّیة و فاعله "القرآن" (3

الموت: اسم، مفرد مؤنث، معرفة / مضاف إلیه (4
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إقرا النّص التالي ثمَّ أجب عن األسئلة.
"إّن حافظ الشیرازّي أشهر شعراء الغزل و نجم ساطع في سماء العلم و األدب في إیران، الملّقب بلسان الغیب و لّما حفظ القرآن فقد لّقب بـ"الحافظ"!

دیوان حافظ من أشهر الکتب الشعریَّة في األدب الفارسّي بحیث ال یخلو أّي بیت إیرانّي من دیوان حافظ!
ه من کازرون! له أشعار بالفارسیَّة و العربیَّة و ُترجمت آثاره إلی کثیر من الّلغات لیست معلوماتنا کثیرة من أّیام صغره، قیَل: کان اسم أبیه بهاءالدین و کانْت ُأمُّ

ِة، نحو هذا البیت: ِة و الفارسیَّ العالمیَّة! أَنَشَد حافظ ُمَلّمعات؛ أَبیاتًا َممْروجة بالعربیَّ
ب َحّلت به النّدامة"! إّن شارحي غزلّیات حافظ فریقاِن: الفریق األّول یعتقد أنَّ أشعاره یجب أن "هرچند کازمودم از وی نبود سودم              من جّرب الُمجرَّ

ر علی ظاهرها ولکّن الفریق الثاني یعتِقد أنَّ أشعاره ذات معاٍن باطنّیة و یجب أن ال نأخذها علی المعاني الظاهریَّة!" تفسَّ

عیِّن الّصحیح َعن حافظ الّشیرازّي:82

ُترجمت آثاره إلی کّل لغة من الّلغات العالمیَّة! (2 التوَجد معلومات کثیرة من آثاره في إیران! (1

إّن حافظ من أشهر الشعراء في تاریخ أدب بلدنا! (4 شارحو غزلیاته فریقان یّتحدان في أقوالهما! (3

علی َحسب قول الفریق األّول، ............83

التفسیر الباطنّي لألشعار عمل خطأ ال فائدة فیه! (1

کأنَّ هذا الشاعر ُیحبُّ الّصعوبة في معنی أشعاره! (2

دیوانه مملوء بالغزلّیات اّلتي تتکّلم عن المجازات المختلفة! (3

المجنون في شعر حافظ، نفس الشخص اّلذي لیس له عقٌل سلیٌم! (4

ب الُمجّرب َحّلت به النّدامة" عیِّن غیر المناسب في المفهوم:84 "من جرَّ

هرگز میازمای دگر آزموده را! (1

تجربت کردم و دانا شدم از کار تو من                تا مجّرب نشود مردم دانا نشود! (2

جهان را چو دانی چه بندی در او دل                  چرا آزموده همی آزمایی! (3

نه من آشفته هوش و سست رأیم                        که چندین آزموده آزمایم! (4

عّین الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الّصرفی.85
ر": "تفسَّ

فعل - للمخاطب - مزید ثالثي / فعل و مع فاعله جملة فعلیَّة (1

فعل مضارع - للغائبة - مزید ثالثي من باب تفعیل - مجهول / فعل و الجملُة فعلیَّة (2

للمخاطب - مزید ثالثي من باب تفعیل - معلوم / فعل و فاعله "ظاهر" (3

للغائبة - مزید ثالثی من باب تفّعل - مجهول / فعل و فاعله محذوف و الجملة فعلیَّة (4

عّین الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الّصرفی.86
ب": "الُمجرَّ

َب" مفرد - اسم فاعل (حروفه األصلیَّة: ج ر ب) / مفعول (= مفعول به) لفعل "َجرَّ (1

إسم - مفرد - اسم مفعول (من مصدر "َتجربة") / فاعل (2

اسم مفعول (من مصدر "َتجریب") / مفعول (= مفعول به) (3

َب" مذکّر - اسم فاعل (مأخوذ من مصدر مزید ثالثي) / فاعل لفعل "َجرَّ (4
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إقرا النّص التالي ثمَّ أجب عن األسئلة.
کِن األرِض عنَد المسلمیَن. ینسُب بناُء هذا المکاِن المبارِک إلی آدم علیه السالم ولکن عّمرت في زمِن ابراهیَم الخلیِل علیه السالم الکعبُة الشریفُة أقدُس أما
و من ذلک الوقِت نشأْت حولها حضارٌة عظیمٌة تواصُل طریَقها. الکعبُة قبلُة أهِل اإلسالِم و إلیها یقصُد المسلموَن من مسافاٍت بعیدٍة و قریبٍة حجَّ البیِت من

اّلذین یستطیعوَن منهم و حوله یطوفوَن.
یْت الکعبُة بـ"بیت الحرام" ألنَّ َهللا قد حّرَم القتاَل فیها. بناُء الکعبِة من أحجاٍر سوداَء قد استخرجْت من جباٍل حوَل مکَة. من أسراِر الکعبِة الحجُر األسوُد فهو سمِّ

حجٌر ذو لوٍن أسوَد مکّون من أجزاٍء و هو نقطُة بدایِة الّطواِف و منتهاه.
یفوُق ارتفاُع بناِء الکعبِة ثالثَة عشَر متراً. ُخّرَب البناُء الشریُف أربَع مراٍت منُذ قدیٍم بأیدي جبابرٍة ثّم اعتمَر بعد أّي تخریٍب ِمن جدیٍد!

عّین الّصحیح حسب النّص:87

ُحّرم القتاُل في الکعبِة عدًة مَن الشهوِر! (1

کثُر نقطِة الکعبِة ارتفاعًا ثالثةعشَر متراً! أ (2

یذهُب جمیُع المسلمیَن من البالِد المختلفِة للحجِّ و الّطواِف! (3

لم تتوّقِف الحضارُة اّلتي بدأْت بعَد تعمیِر الکعبِة في زمِن ابراهیَم (ع)! (4

عّین الخطأ:88

الطواُف یبدأ من جانِب حجِر األسوِد و ینتهی به! (2 الکعبُة واقعٌة في منطقٍة جبلّیٍة! (1

ال یسافُر المسلموَن إلی الکعبِة من مسافاٍت قریبٍه فقط! (4 لم تکِن الکعبُة ُتعرُف قبل زمِن نبّینا (ص)! (3

عّین الخطأ:89

نسَب بناُء الکعبِة إلی آدَم علیه السالم! (1

نت حوَل بیِت ِهللا! الحضارُة اإلسالمیُة قد تکوَّ (2

لیَس بناُء الکعبِة من حجٍر واحٍد فقط! (3

کاَن غرُض تخریِب الکعبِة تحکیُم بناِءها و حفِظها عِن الخطراِت! (4

؟90 أّي موضوعٍ لم یأٍت في النّصِّ

کیفیُة الّطواِف و نقطُة بدایته و منتهاه! (2 غرُض المسلمیَن من الّسفر إلی الکعبِة! (1

لوُن بناِء الکعبِة و أبعاده! (4 تأثیُر الکعبِة علی ثقافِة المسلمیَن! (3

عّین الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الّصرفی.91
"ُخّرَب":

فعل ماٍض - للمخاطب - حروفه األصلیة "خ ر ب" و مصدره "تفعیل" / مفعوله "أربع" (1

للغائب - مزید ثالثي (مصدره: تخریب علی وزن "تفعیل") / فعل و فاعله "البناء" (2

ب) - مجهول / فاعله محذوف فعل ماٍض - مزید ثالثي (اسم فاعله: ُمخرِّ (3

للمخاطب - حروفه األصلّیة "خ ر ب" و وزنه "َفّعَل" / فعل و فاعله "البناء" و الجملة فعلّیٌة (4
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عّین الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الّصرفی.92
"ارتفاع":

اسم - جمع مکّسر أو تکسیر - حروفه األصلیة "ر ف ع" / مضاف و المضاف إلیه "بناء" (1

مفرد مذکر - مصدر (من وزن انفعال) / فاعل لفعل "یفوُق" (2

مفرد مذکّر - فعله "ارتفع" علی وزن "انفعل" / مضاف، و المضاف إلیه "بناء" (3

اسم - مفرد مذکّر - مصدر (من وزن افتعال) / فاعل لفعل "یفوُق" (4

إقرأ النّص التالی بدقة ثّم أجب عن األسئلة:
"کانت هناک عجوز فقیرة کبیرة في الّسّن تعیش في قریة صغیرة، و کان جمیع أهالي القریة یحّبونها، فقد کانت حنونًة و عطوفًة علیهم، في یوم من األّیام
مرضت العجوز مرضًا شدیداً، فأخبرها الطبیب أّن أفضل عالج لها هو أن تشرب کلَّ یوم کوبًا من العسل، ولکنّها کانت فقیرًة ال تستطیع شراء العسل یومّیًا، و
لذلک فقد قّرر شیخ القریة مساعدتها مع األهالي، فأحضر جرّة (= إناٌء لحفظ الماء و تبریده) کبیرة، و وضعها وسط القریة، و طلب من جمیع األشخاص في
کوابهم و یسکبونها في الجرّة، و استمّر جمع القریة إحضار کوٍب واحٍد من العسل و وضعه داخل هذه الجرّة. بدأ الناس یأتوَن من جمیع أنحاء القریة، یحملون أ
العسل یومین کاملین، و في الیوم الثالث جاء الّشیخ لیری محتویات الجرّة، فوجدها ُممتلئًة بالماء، فقد وضع الجمیع الماء في الجرّة معتمدین علی غیرهم

إلحضار العسل!"

عیِّن الصحیح:93

العجوز ما شربت العسل فأصابها مرض شدید! (2 ُجعلت الجرّة في بیت العجوز لجمع العسل! (1

کان النّاس یحّبون ُمساعدة المرأة الفقیرة الحنونة! (4 حصل الّشیخ علی مطلوبه بمساعدة أهالي القریة! (3

عیِّن الخطأ: ظنَّ کّل فرد من القریة ............94

أّن اآلخرین یقومون بعمل مثله! (2 أنّه ال تتبّین الحقیقة في النّهایة! (1

أّن الجمیع سیضع العسل في الجرّة! (4 أنّه لن یؤثّر کوب واحد من الماء! (3

عیِّن األقرب لمفهوم النّّص:95

ما ُیریده إثنان یتحّقق بال شّک! (2 إّن النّاس بعضهم لبعض خَدم! (1

عندما یعمل اإلخوة معًا تتحّول الجبال إلی ذهب! (4 سلوک کّل فرد یتوّقف علیه مصیر الجمیع! (3

عین الصحیح فی االعراب و التحلیل الصرفی.96
"قّرر":

َل") / مع فاعله جملة إسمّیة فعل - مزید ثالثي (علی وزن "فعَّ (1

ماٍض - مزید ثالثي (حروفه األصلّیة: ق ر ر) / فعل و مفعوله: ُمساعدة (2

فعل ماٍض - مزید ثالثي (مصدره: َتقریر، علی وزن "َتفعیل") / فعل و مفعوله: القریة (3

ر) - معلوم (= مبني للمعلوم) / فعل و فاعله "شیخ" َر؛ مصدره: تقرُّ مزید ثالثي (مضارعه: تقرَّ (4
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عین الصحیح فی االعراب و التحلیل الصرفی.97
"ُمعتمدیَن":

جمع سالم للمذکّر - اسم فاعل (من فعل "إعَتمَد") / مفعول (= مفعول به) لفعل "وَضع" (1

مذکّر - اسم فاعل (من مصدر "اعِتماد") / حال و مرجعها (= صاحبها): الجمیع (2

د") / مفعول (= مفعول به) جمع سالم - اسم فاعل (من فعل "َتعمَّ (3

د") / حال ی للمذکّر - اسم فاعل (من مصدر "َتعمُّ مثنّ (4

إقرأ النّصَّ التالَي ثمَّ أِجْب عن األسئَلِة:
کثَر مناسبًة لقدراِت المرِء و امکانیاتِه المجتمُع یحتاُج إلی جمیع الِمَهن و المهنَة ألّي فرٍد من أفراِد المجتمعِ ُتعدُّ من أهمِّ األموِر في الحیاِة و کّلما تکوُن هذه أ
کثَر؛ ولکن ال یعني هذا أّن کّل مرٍء یعمُل بما یشتاُق الیوَم؛ ألنَّ کثیراً مَن النّاِس محروموَن مّما یلیُقهم بسبِب قّلِة االمکانیاِت أو االضطراِر بالعمِل بما ال ینجح أ
ِم الِمَهِن؛ فلنذکْر مثالً رجالً َیکوُن یشتاقوَن. فالناجُح في مهنٍة َمن یعرٌف نفَسه و یقوُم باإلستفادِة مَن الّظروِف مجتهداً و لیست الجامعُة الطریَق الوحیَد لتعّل

مصلِّحًا خبیراً للّسّیاراِت و قد تعّلَم هذا علی طریِق الّتجربِة و هَو ناجٌح في عملِه دوَن أْن یطالَع في الجامعِة!

98: عّین الّصحیح علی حسِب النّصِّ

ال یمکُن أْن یصبَح رجٌل مصّلحًا حاذقًا إالّ في خارِج الجامعِة! (2 ِم الِمَهِن جامعٌة! إنّما الّطریُق لتعلُّ (1

ِم! تؤثُّر الّظروُف في کیفّیِة الّتعلیِم و الّتعلُّ (4 المهنُة أهمُّ األموِر في حیاِة النّاِس! (3

"النّاجُح في مهنٍة َمْن ............"؛ عّین الخطأ:99

یستفیٌد مَن االمکانیاِت بالُجهِد الکثیِر! (2 ال یحّدُد نفَسه في مکاٍن واحٍد للّتعّلِم! (1

یعرُف ذاَته و یحّسن أعماَله في الحیاِة! (4 یشتاُق بکلِّ ما یواجهُه في الّطریِق! (3

کلمة "هذا" في نهایِة النّصِّ تشیر إلی ............:100

الطریق (2 رجالً (1

مثالً (4 تصلیح الّسّیارات (3

101: عّین عنوانًا لیَس مناسبًا للنّصِّ

َولِة في الّتعّلِم! أهّمّیُة المحا (2 النّجاُح في الِمهنِة! (1

قّلُة االمکانیاِت أْم کثرُتها! (4 م! الجامعُة لیست طریقًا وحیداً للّتعلُّ (3

عّین الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفّي.102
"َیعِرُف":

فَس" مزید ثالثي (ماضیه: "أعرَف" علی وزن أفَعل) - معلوم (= مبنّي للمعلوم) / فعٌل و مفعول "نَ (1

مجّرد ثالثي - مجهول (= مبنّي للمجهول) / فعل و فاعله محذوف (2

فعل مضارع - للغائب - معلوم (= مبنّي للمعلوم) / فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیٌة (3

مضارع - للمخاطب - حروفه األصلّیة "ع ر ف" / فعل و فاعله ضمیر (4
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عّین الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفّي.103
َم": "َتَعلَّ

َل) / فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیٌة َفعَّ فعل ماٍض - للغائب - مزید ثالثي (من وزن َت (1

فعل مضارع - للغائب - لیس فیه حرف زائد / فعٌل و فاعله ضمیر (2

للمخاطب - مزید ثالثي (حروفه األصلّیة "ع ل م") / فعٌل و فاعله "هذا" (3

مضارع - للمخاطبة - معلوم (= مبنّي للمعلوم) / فعٌل و مع فاعله جملٌة فعلیٌة (4

عّین الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفّي.104
"ناجٌح":

اسم - جمع مکّسر أو تکسیر - حروفه األصلیة "ن ج ح" / مبتدأ (1

مفرد مذکر - اسم فاعل (فعله: نََجَح) / خبر (2

اسم - مفرد مذکر - حروفه األصلیة "ن ج ح" / مبتدأ (3

مفرد مذکر - مصدر (ماضیه: ناَجَح) / خبر (4

اقرأ النّّص التالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّّص:
البحر أعجوبة األعاجیب، و الشعراء في کّل لغة بالغوا في وصف جماله و تصویر هیجانه و سکونه. و من یعرف البحر معرفة عمیقة یعلم أنّه مصدر قوة عظیمة
ُل دوراً مهّمًا في حیاة االنسان. إّن میاه البحار و المحیطات لیست جاریة کاألنهار فالملح فیها ماّدة حافظة تمنع عنها التعّفن. و قْد نشرت التقاریر العلمیة أن تمثِّ
الغواصین اّلذین نفذوا إلی أعماق البحار لیالً شاهدوا منظراً عجیبًا ... مئات المصابیح الکهربیة المتعددة األلوان ینبعث ضوُؤها من أسماک مضیئة. تستخدم
األسماک هذه األضواء في جذب األسماک الصغیرة لتتغذی علیها. کما أنها تدافع بها عن نفسها مقابل األعداء و کذلک َتَتَجنَّب بها االصطدام بالّصخور و الموانع!

عّین الخطأ (في مفهوم النّّص):105

ُهناک أسئلة کثیرة تخُطُر ببال االنسان حول هذه األعاجیب! (1

ال تکون میاه البحار ُحلوًة کمیاه األنهار! (2

ها ُحلوًة َتَتحّوُل هذه المیاه إلی مادٍة مفیدٍة! إذا صارت المیاه کلُّ (3

ی کثیٌر من الناس أن تکون میاه البحار حلوًة! ُربّما یتمنّ (4

عّین الّصحیَح للفراغ: "ماُء الُمحیط ............":106

مالِحٌة کالنّهِر! (2 أقّل ِمن الَبحر! (1

جاریة کاألنهار! (4 کثُر ِمن الَبحر و النّهر! أ (3

ما هي غایة التقاریر العلمیة ِمن طرح موضوع األضواء في البحار؟107

کتشافات العلماء علی مّر العصور! هذا نموَذج من ا (1

هل یمکن أن تستفید البشریة یومًا من تلک المعجزة البحریة؟! (2

هل تتغّذی جمیع األسماک علی األسماک الّصغیرة؟! (3

اإلجابة إلی األسئلة اّلتي تخُطُر ببال الناس حول البحار! (4
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عّین الّصحیح في اإلعراب و الّتحلیل و الّصرفي.108
"شاَهدوا":

للمخاطبیَن - مزید ثالثي بزیادة حرفین من باب مفاعلة / فاعل ضمیر (1

مزید ثالثي من باب مفاعلة - حروفه األصلیة "ش ه د" / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیٌة (2

أمر - مزید ثالثي بزیادة حرف من باب تفاعل / فعل و فاعله "المصابیح" (3

فعل ماٍض - للغائبیَن - مجهول / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیٌة (4

عّین الّصحیح في اإلعراب و الّتحلیل و الّصرفي.109
"مضیئة":

اسم - مفرد مؤنث - اسم فاعل / صفة للموصوف "أسماک" (1

مفرد - نکرة / مضاٌف الیه للمضاف "أسماک" (2

مفرد مؤنث - اسم مفعول - حروفه األصلّیة: "ض و ء"/ صفة (3

اسم - معرفة - فعله: أضاَء / خبر للمبتدأ "مئات" (4

اقرأ النّّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة بما ُیناسب النّّص:
کن قریبة أو بعیدة؛ بعض األسفار یستغرق ساعًة، و إذا ذهبنا إلی أّي مطار فسنجد مجموعة من الُمسافرین، کّل هؤالء یستخدمون الّطائرة للّسفر إلی أما

کَثر. بعضها یستغرق ساعتین أو ثالث ساعات، و بعضها یستغرق خمس ساعات، و ُربّما یستغرق الّسفر عشر ساعاٍت أو أ
کّاب و طائرات نقل البضائع؛ و ُتستخدم الّطائرات في وقت الحرب کما ُتستخدم في وقت الّسلم؛ و هي مفیدٌة الّطائرات أنواع عدیدة ِمنها طائرات نقل الرُّ
تقّرب المسافات البعیدة و تربط النّاس بعضهم ببعض، و الُمدن بعضها ببعض؛ و ُتساعد الّطائرات أیضًا في تقدیم الخدمة للُمحتاجین في أوقات الحاجة، مثل
أوقات األحداث الکبیرة کالّزالزل و األعاصیر و الحروب، و غیرها من المصائب؛ و من الَجدیر بالّذکر أّن ُمعظم الّطائرات اّلتي تعمل في خطوط الّطیران اآلن ال

تفوق ُسرعتها سرعة الّصوت.

عیِّن الّصحیح:110

إّن النّاس ال یستخدمون الّطائرة إالّ للمسافات البعیدة! (1

ال نستفید من الّطائرة في الحروب إالّ لمساعدة الُمحتاجین! (2

ُتستخدم الّطائرة في مختلف المجاالت و لیس نقل المسافرین إالّ واحداً منها! (3

للّطائرات أنواع کثیرة ال تختلف مع بعض إالّ من حیث أغراضها و أهدافها! (4

عیِّن الخطأ:111

ال توَجد طائرٌة تفوق سرعتها سرعة الّصوت! (2 تطیر بعض الّطائرات بسرعة الّصوت! (1

بعض الّطائرات قاِدرة علی الّطیران أسَرع من سرعة الّصوت! (4 کثر الّطائرات سرعتها أقلُّ من سرعة الّصوت! أ (3

أّي موضوعٍ ما جاء في النّّص؟112

سرعة طیران الّطائرات! (2 طول وقت الّرحالت بالّطائرة! (1

إرتفاع الّطائرة أثناء الّطیران! (4 نقل األمتعة بالّطائرات! (3
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عیِّن الّصحیح في المحّل اإلعرابّي و الّتحلیل الّصرفّي.113
کّاب": "الرُّ

جمع مکّسر - اسم فاعل (حروفه األصلّیة: ر ک ب) - معّرف بأل / مفعول لفعل "نقل" (1

جمع تکسیر (مفرده: راکِب) - اسم فاعل (من الفعل المجّرد الثالثي) / مضاف إلیه (2

مفرد - اسم مبالغة (حروف األصلّیة: ر ک ب) - معرفة / مفعول أو مفعول به (3

مذکّر - اسم مبالغة (علی وزن: فّعال) / مضاف إلیه، مضافه: نقل (4

عیِّن الّصحیح في المحّل اإلعرابّي و الّتحلیل الّصرفّي.114
"ُتساعد":

مزید ثالثي (حروفه األصلّیة: س ا ع) - مجهول (= مبني للمجهول) / فعل و فاعله محذوف (1

فعل مضارع - مزید ثالثي (مصدره: اِسِتعداد) - معلوم (= مبني للمعلوم) / الجملة فعلّیة (2

للمخاطب - مزید ثالثي (مصدره علی وزن "ُمفاَعَلة") / فعل و مفعوله: الّطائرات (3

مزید ثالثي (ماضیه: ساَعد، مصدره: ُمساَعدة) / فعل و فاعله: الّطائرات (4

اقرأ النّّص الّتالي بدّقة ثّم أجب عن األسئلة بما یناسب النّص.
. فلنعلْم أنَّ عدَد ُمستخدمي اإلنترنِت الیوَم تتجاوُز 3 ملیار " ِمن الّظواهِر اّلتي تجلُب الباحثیَن لی  ُطالعوا حوَل آثاِرها علی المجتمعِ اإلنسانيِّ "الفضاُء اإللکترونيُّ
کثَر لنرفَع ثقافَة مجتمِعنا في طریِق االستخداِم من هذه کثَر من تسعیَن بالمئِة ِمن سکّاِن األرِض؛ هذا َیعني علینا أن نحاوَل أ مستخدم ولکن یوثُّر علی أ

التکنولوجیا الحدیثِة کما یلزُم أن نعّلَم صغاَرنا من الّطفولِة حّتی َیستخدموها بأحسِن وجٍه في حیاتِهم.
کثَر ِمن االستفادُة مَن "الکتِب اإللکترونّیِة" إحدی طرِق تحسیِن االستخداِم مَن اإلنترنِت و الفضاِء اإللکترونيِّ ألنّها مجموعٌة مَن العلوِم المفیدِة الواثقِة تنفُعنا أ

معلوماٍت سطحّیٍة نواجُهها عبَر اإلنترنِت و یمکُن لنا أیضًا الّتصّفُح في هذه الکتِب ِمثل الکتِب الَمطبوعِة!

عّین الّصحیح حوَل مستخدمي اإلنترنِت في العالم:115

ن َیتأثّروَن في العالِم! کثَر ممَّ هم کثیروَن جّداً أ (1

کثُرهم َیستفیدوَن مَن الکتِب اإللکترونّیِة بدَل معلوماٍت سطحّیٍة! أ (2

هم ُیطالعوَن لفهِم آثاِره علی حیاِة النّاِس في المجتمعاِت! (3

کثُر النّاِس منه و إْن ال َیستخدموه! َیتأثُّر أ (4

عّین الّصحیح:116

النّاجحوَن یستفیدوَن مَن الکتِب اإللکترونیِة فقط! (1

کّل ما نری في اإلنترنِت معلوماٌت سطحّیٌة ال قیمَة لها في الواقعِ! (2

ال شکَّ في تأثیِر الفضاِء اإللکترونيِّ علی جمیعِ النّاِس! (3

الّطریُق في االستفادِة من أيِّ شيٍء أهمُّ ِمن کّمّیته! (4

عّین اّلذي لم ُیذکر في النّصِّ حوَل "الکتِب اإللکترونّیِة":117

کثُر ِمن أخواتِها المطبوعِة! وثاقُتها أ (2 حِ فیها للُمطالعین! إمکاُن التصفُّ (1

دوُرها في تحسیِن اإلستخداِم مَن اإلنترنِت! (4 فُع فیها للقارئیَن و الُمستخدمیَن! النّ (3
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: "قلیٌل ............ خیٌر ِمن کثیٍر ............!"118 کمل الفراغیِن حسب المفهوِم المستنتِج من النّصِّ أ

ُیداوُم علیه - ینقطُع (2 ینفُع - ال ُیعَتبر (1

یظهُر - یخفی (4 ُیعمُل به - ال ُیعمل به (3

عّین الّصحیح في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفي.119
"ُیطالعوا":

مزید ثالثي (حروفه األصلیة: ط ل ع) - معلوم / مع فاعله جملٌة فعلیٌة (1

مضارع - للغائبیَن - مجّرد ثالثي / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة (2

فعل مضارع - مزید ثالثي (ماضیه: "طالَع" علی وزن فاَعَل) - مجهول / فعٌل و فاعله محذوف (3

للغائبیَن - مزید ثالثي (مصدره: مطاَلَعة، من وزن مفاعلة) - مجهول / فعٌل و فاعله محذوف (4

عّین الّصحیح في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفي.120
"َتحسین":

اسم - مفرد مذکّر - حروفه األصلیة "ح س ن" / خبر لمبتدأ "استفادُة" (1

مفرد مذکر - مصدر (علی وزن تفعیل) / مضاف و المضاف إلیه "االسِتخدام" (2

مفرد مذکّر - فعله "اَحَسَن" علی وزن "افَعَل" / مضاف و المضاف إلیه "االسِتخدام" (3

ْن) / المضاف إلیه و مضافه "طرِق" اسم - مصدر (مضارعه: َیَتَحسَّ (4

إقرأ النّّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة بما ُیناسب النّّص:
النّملُة حشرة صغیرة جّداً و هي ُمهندسٌة معمارّیٌة َتصنُع اُلحصون و الُغّرف بمهارة بالغة تحت األرض و َتنتِخب َمسکنها في باطن األرض و َتجمع فیه الُحبوب
المختلفة. إن َتشُعر النّملُة بالرّطوبة ُتخِرج الُحبوب إلی سطح األرض و َتنُشرها تحت ضوء الّشمس حّتی ال َتفُسد. هناک نوع آَخر من النّمل و هو کیمیاوّي
ُمتخّصص ُیحّول الُعشب إلی نوع من الورق الُمقّوی ُینشئ به أشکاالً هندسّیة جمیلة. َفْلیجعل اإلنسان ُجهَد هذه الحشرة الّصغیرة نُصَب أعُینه للوصول إلی

أهدافه في الحیاة!

ماذا تفعُل النّملُة للوقایة من فساد الُحبوب؟121

َتضُعها علی األرض تحت ضوء الّشمس! (2 کلها سریعة! ُتذِهبها إلی سطح األرض و تأ (1

تنشُرها في زاویة من بیتها لُمّدة طویلة حّتی ُتجفَّف! (4 لن تسَتفید من الُحبوب حّتی تخرج من هذه الحالة! (3

عیِّن الّصحیح حسب النّص: إّن النّملة ............122

بعضها مهندسٌة معمارّیٌة تبني بناء ُمحکمًا دون الجهد و بسهولة! (1

لها أنواع مختلفة قد جاء نوع واحد منها في النّّص المذکور! (2

من الحشرات اّلتي لیست أصغر حجمًا بالنّسبة إلی اُألخری! (3

تعیٌش في باطن األرض و تهتّم بأطعمتها و حبوبها دائمًا! (4

عیِّن ما هو أقّل مناسبة لمفهوم النّّص:123

إنَّ العاَلم قائٌم بالعمل! (2 من َجدَّ َوجَد! (1

﴿سُنریهم آیاتنا في اآلفاق و في أنفسهم﴾ (4 ﴿ال یکّلف هللا نفسًا إالّ ُوسعها﴾ (3
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عیِّن الّصحیح في المحّل اإلعرابّي و الّتحلیل الّصرفي.124
"ُینِشئ":

فعل مضارع - مزید ثالثي (من باب أو من وزن "إفعال") - مجهول / فعل و لیس له فاعل (1

مضارع - مزید ثالثي (حروفه األصلّیة أو ماّدته "ش ن أ") - معلوم / فعٌل و مفعوله: "أشکاالً" (2

فعل مضارع - للغائب - مزید ثالثي (مصدره "إنشاء"، علی وزن "إفعال") / فعل و الجملة فعلّیة (3

مضارع - للغائب - مجّرد ثالثي (من مصدر "نشأة") - معلوم / فعل و فاعله محذوف و الجملة فعلّیة (4

عیِّن الّصحیح في المحّل اإلعرابّي و الّتحلیل الّصرفي.125
"ُمتخّصص":

اسم - مذکّر - اسم فاعل (مصدره: َتخصیص) / صفة للموصوف: "کیمیاوّي" (1

ص) / مضاف إلیه، مضافه: "کیمیاوّي" اسم - مفرد - اسم مفعول (مصدره: تخصُّ (2

مذکّر - نکرة - اسم فاعل (من المصدر المزید الّثالثي) / صفة، و الموصوف: "النّمل" (3

مفرد مذکّر - نکرة - اسم فاعل (فعله الماضي: تخّصص) / صفة للموصوف: "کیمیاوّي" (4

اقرأ النّصِّ الّتالی ثّم أجب عن األسئلة بما ُیناسب النّّص:
من أقبح العادات اّلتی یکتسبها المرء من المجتمع اّلذی حوله هو عادة الّتدخین (مصرف دخانیات)، و هذه العادة رغم معرفة من یهواها أّن مضراتها کثیرة.
حسب األبحاث الموجودة، إنّه یسّبب الّسرطان و أمراض القلب و تصّلب الّشرایین اّلذی یؤّدی إلى الّسکتة الّدماغّیة. و مع ذلک نرى المدّخنین ال یلتفتون إلى

المستقبل اّلذی ینتظرهم  ، فیکثرون من عدد الّسجائر اّلتی یتناولونها یومّیًا.
کن العاّمة کالمستشفیات و المدارس و الجامعات حّتى و نظراً ألخطار الّتدخین فقد منعت الّدول فی العالم أفرادها المدّخنین من ممارسة الّتدخین فی األما
أن کثیراً من شرکات الّطیران منعت الّتدخین على طائراتها. و نحن بدورنا ندعو کّل مدّخن بأن ُیجّهز جیش العزم و ُیقلع عن (=یترک) الّتدخین و یترک

الّسیجارة إلى األبد.

عیِّن الّصحیح حسب النّّص: إّن المدّخن ............126

ال یهتّم بمستقبله مع أنّه واضح امام عیوننا! (2 ال یعرف أضرار التّدخین کما نعرفها! (1

لیس قادراً على ترک عادته السّیئة إالّ بعد اإلکثار فیها! (4 یسّبب إصابة جمیع النّاس باألمراض الّشائعة! (3

عیِّن الخطأ:127

من الممکن أن یکون تشجیعنا على اإلبتعاد عن الّتدخین مؤثّراً! (1

لم ُتکَشف أضرار الّتدخین و ثمراتها حتى اآلن إالّ بعضها! (2

إّن الّتدخین فی المدارس و الجامعات غیر مسموح! (3

الّتخّلص من الّتدخین سهل على المدّخنین غالبًا! (4

عیِّن ما لیس فی النّّص:128

مسؤولّیة الحکومات فی منع الّتدخین! (2 دور االُسرة و اآلخرین فی بدایة الّتدخین! (1

أضرار الّتدخین للمدّخنین! (4 طرق اإلقالع عن الّتدخین! (3
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عیِّن الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّی.129
"ینتظر":

مزید ثالثی (حروفه األصلّیة: ن ظ ر) - معلوم / فعٌل و مفعوله: ضمیر "هم" و الجملة فعلّیة (1

مضارع - مزید ثالثی (ماضیه: انَتظَر، مصدره: انِتظار) / فعٌل و ضمیر "هم" فاعله (2

فعل مضارع - للغائب - مزید ثالثی - الزم / مع فاعله جملة فعلّیة؛ خبر للمبتدأ (3

للغائب - مزید ثالثی (مصدره على وزن "انِفعال") / فعٌل و ضمیر "هم" مفعوله (4

عیِّن الّصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّی.130
"الُمدّخنین":

ن) - معّرف بأل / صفة للموصوف (ضمیر "ها") و منصوب جمع سالم للمذکّر - اسم فاعل (فعله المضارع: یتدخَّ (1

جمع سالم (مفرده: الُمدّخن) - اسم فاعل من الفعل المزید الّثالثی) - معرب / صفة و منصوب؛ و الموصوف: "أفراد" (2

اسم فاعل (حروفه األصلّیة: د خ ن؛ مصدره: الّتدخین) - معرفة - مبنی / مضاف الیه و مجرور؛ مضافه "أفراد" (3

ل") - معرب / مضاف الیه و مجرور؛ مضافه ضمیر "ها" مذکّر - اسم فاعل (مصدره على وزن "َتفعُّ (4
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مبحثدبیردرس

گزینه 4 1

"المعارضة" مصدر باب مفاَعَلة بوده و باید بر وزن ُمفاَعَلة باشد و صحیح آن "الُمعاَرَضة" است.

ترجمه متن:
با وجود آرامش ظاهری که آن را در دریاها و اقیانوس ها مشاهده می کنیم، جهان آن به سبب وجود ماهی های متنوع و زیبا متالطم است؛ و آن پر از
عجایبی است که انسان به لطف پیشرفت دستگاه ها و وسایل توانست بعضی از آن ها را بشناسد. پس زیبایی دریاها شبیه زیبایی آسماِن تزئین شده با
ستارگان است؛ و هرچه انسان در کشف این جهان تالش کند نخواهد توانست که همۀ آنچه از معلومات را که متعّلق به اوست بشناسد. لکن حفظ این جهان

زیبا از هر آلودگی و ضرری واجب است تا عالمی زنده و زیبا بماند.

گزینه 3 2

وجود ماهی ها در دریاها همچون وجود ستارگان در آسمان، آن را زیبا کرده است؛ ازاین رو گزینه 3 صحیح است.

گزینه 4 3

آخرین سطر متن به این مطلب اشاره شده است.
اما سایر گزینه ها:

در گزینه 1، شناخت عجایب دریاها را منحصر به دستگاه ها و وسایل کرده درحالی که بدون آن نیز این شناخت ممکن است.
گزینه 2، مفهوم را برعکس بیان کرده، در اصل عالم دریاها برخالف ظاهر آرامش پر از تالطم است.

گزینه 3، حفظ دریاها از آلودگی را به خاطر گردش در ساحل توصیه کرده که صحیح نیست.

گزینه 1 4

عالِم دریاها عنوان کلی و منطبق با متن است که شامل سه مورد دیگر نیز می گردد.

گزینه 2 5

ترجمه گزینه 2 چنین است: انسان هیچ قدرتی بر شناخت همه معلومات پیرامون دریاها ندارد.
این گزینه صحیح است چون دستیابی انسان به همه اطالعات دریاها امکان پذیر نیست.

گزینه 4 6

غلط سایر گزینه ها:
1- متکّلم وحده و خبر "اّلذي"

2- مصدره ُمشاِهَدة (مصدرش "ُمشاَهَدة" است نه "ُمشاِهَدة")
3- باب تفاعل و لیس له مفعول
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گزینه 3 7

-"المزّینة" اسم مفعول مفرد مؤنّث از مصدر "تزیین" بوده که نقش صفت دارد و به تبعیت از موصوفش مجرور آمده است. این موارد فقط در گزینه 3
به درستی آمده است.

گزینه 4 8

غلط سایر گزینه ها:
1- باب تفاعل

2- اسم فاعل (عاَلم است نه عالِم)
3- بزیادة حرف واحد، فاعله معلومات

گزینه 3 9

َفکٌِّر (اندیشمند) [باید اسِم فاعل باشد نه اسِم مفعول!] َفکٌَّر ← ُم ُم

گزینه 1 10

َیصاُد ← ُیصاُد [باتوّجه به معنی عبارت: "نهنگ برای استخراِج روغن از کبدش برای صنعِت مواّد آرایشی صید می شود." فعل "ُیصاُد" مضارع و مجهول
" شروع شود!] ـُ است، بنابراین حتمًا باید با "ضّمه 

ترجمۀ متن:
ّولین صنعِت کاغذ در "مسلمانان پس از فتحِ سمرقند، هنگامی که با چینی ها معاشرت کردند، با "صنعِت کاغذ" آشنا شدند (صنعت کاغذ را شناختند) و ا
بغداد، در سال 794 میالدی تأسیس شد. سپس این صنعِت مهم را وارِد اَنَدُلس (اسپانیا) کردند و پس ازآن [این صنعت] به ایتالیا و فرانسه انتقال یافت.
وارد کردن این اختراع (صنعت کاغذ) باعث منتشرشدن کتاب ها در هر مکان (= همه جا) بود (شد). تاریخ نگاِر مشهور - یعقوبی - در کتاب ارزشمند خود که
به زبان عربی نگاشته شده است، می گوید: در روزگار (دورۀ) وی بیش از صد کتاب فروشی در بغداد بود و مغازه های آنان مراکزی برای خّطاط ها و ادیبان
بود. بسیاری از طالباِن علم معاِش خود را از راِه استنساخ و نسخه نویسی از مخطوطات (کتاب های خّطی) و فروِش آن ها به تاجران کتاب به دست

می آورند."

گزینه 4 11

صنعِت کاغذ ............ شناخته شد."
1) هنگامی که به شهر بغداد انتقال یافت.

2) هنگامی که به برخی از کشورهای اروپایی وارد شد.
3) زمانی که طالبان علم معاِش خود را به دست آوردند.

4) پس از فتح سمرقند به دست سپاهیان مسلمان.

گزینه 3 12

1) چینی ها صنعت کاغذ را از اروپا گرفتند.
2) صنعِت کاغذ پس  از انتقالش به فرانسه، به بغداد انتقال یافت.

3) مّلت های شرق (مشرق زمین) از مّلت های غرب پیشرفته تر بودند.
4) در آن دوره، صد کتاب فروش بود.
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گزینه 3 13

ّولین بار در جهان اختراع کردند. 1) چینی ها همان کسانی هستند که صنعِت کاغذ را برای ا
2) مسلمانان در پایان قرن هشتم میالدی صنعت کاغذ را از چین به بغداد آوردند.

کمان مسلمان، اروپایی ها را به بُردِن صنعت کاغذ به کشورهای اروپایی شان تشویق کردند. 3) حا
4) صنعت کاغذ پس از قرن هشتم میالدی در اروپا به کار گرفته می شد.

گزینه 1 14

"از فواید آشناشدن مسلمانان با صنعت کاغذ..."
1) تأسیس و برپایی صنعت کاغذ در سمرقند پس از معاشرتشان با چینی ها است.

2) منتقل کردن صنعت کاغذی که از چینی ها فراگرفتند به غرب.
3) اشتغاِل بسیاری از طالبان علم به نسخه نویسِی مخطوطات برای به دست آوردن َمعاش (رزق و روزی).

4) پخش کتاب ها در هر مکانی (همه جا) به برکت وجود این صنعت.

گزینه 2 15

بررسی اشتباهات سایر گزینه ها:
و" البارز گزینۀ "1": فاعله "المسلمون" ← فاعله ضمیر "الوا

گزینۀ "3": مفعوله ضمیر بارز ← مفعولی در لفظ به عنوان ضمیر بارز وجود ندارد.
گزینۀ "4": إفعال ← افتعال

گزینه 3 16

بررسی اشتباهات سایر گزینه ها:
گزینۀ "1": للمخاطبة ← للغائبة

گزینۀ "2": حروفه األصلّیة: ت ق ل ← حروف األصلّیة ن ق ل
گزینۀ "4": للمخاطب ← للغائبة

گزینه 1 17

بررسی اشتباهات سایر گزینه ها:
" شروع شده! / تابعة لموصوفها ضمیر "ه" ← تابعة لموصوفها "کتاب" ـِ م" نه بر وزن "فاِعل" است و نه با "ُم،  گزینۀ "2": اسم فاعل ← "الَقیِّ

گزینۀ "3": مبتدا ← صفة (نعت) / والجملة اسمّیة ← و الجملة فعلّیة (یقول...)
م" بر وزِن "َمْفِعل" نیست، بلکه بر وزن "َفْیِعل" (ریشۀ ق ي م) است؛ بنابراین اسم مکان نیست! گزینۀ "4": اسم مکان ← "الَقیِّ

ترجمه متن:
هنگامی که به مناطق گرمسیری می رویم، گاهی از دور منظره های جّذابی را مشاهده می کنیم و پس ازاینکه به آن ها نزدیک می شویم، درختان زیبای نخل را
کنان را تشکیل می بینیم؛ گویی که این درخت اهمّیت ماّدی زیادی (بزرگی) دارد به گونه ای که نوعی از آن ها در برخی مناطق، اساس معیشت بسیاری از سا

می دهد.
آن گونه که غذای اصلی در برخی از منطقه های (مناطق) صحرایی (بیابانی) است و بعضی از میوه هایش (ثمره هایش) خشک می شود و به مناطق دیگری

فرستاده می شود.
نخل انواع مختلفی دارد به طوری که 1500 نوع که با یکدیگر فرق دارند، وجود دارد. از انواع آن نخل خرمایی است که از مهم ترین آن ها به شمار می آید و نخل
زیتونی که در صنعت صابون سازی و مواد آرایشی بکار گرفته می شود (به کار می رود). ارتفاع درخت خرما به 27 متر می رسد و تنه اش بسیار ِزبر است زیرا آن

متشکل از بقایای شاخه نخلی که می افتد یا هنگام رشِد بسیاِر درخت قطع می شود، است.
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گزینه 2 18

گزینۀ 1: خرما در مناطقی که به آن [مناطق] فرستاده می شود خشک می شود!
گزینۀ 2: نخل را از دور و نزدیک جّذاب می بینیم!

گر خرما اساس معیشت باشد، به مناطق دیگر فرستاده نمی شود! گزینۀ 3: ا
کنان مناطق صحرایی، نمی توانند [چیزی] جز خرما بخورند. [فقط می توانند خرما بخورند] گزینۀ 4: برخی از سا

گزینه 4 19

[گزینۀ] درست را دربارۀ درخت نخل مشخص کن:
1) ارتفاعش به 27 متر می رسد، ولی شاخه هایش بلندتر و زبرتر است!

2) انواعش فراوان است که به 1500 [نوع] می رسد، اّما میوه هایش از یک نوع است!
3) هیچ منطقه ای در زمین وجود ندارد مگر [اینکه] در آن [منطقه] خرمایی است که به منزلۀ یک ماّدۀ غذایی شناخته می شود!

4) مهم ترین انواع آن، نخل خرما و نخِل زیتون است!

گزینه 2 20

[گزینۀ] نادرست را مشخص کن: از فواید آن این است که ............
گزینۀ 1: منظره های آن در مناطق گرمسیری ای که در آن [مناطق] درختانی سرسبز نمی بینیم، بسیار جالب است!

گزینۀ 2: یک ماّدۀ غذایی سودمند است که در مناطق سردسیر رشد می کند و میوۀ آن یک غذای اصلی (اساسی) به شمار می آید!
گزینۀ 3: از میوه اش مواّدی ساخته می شود که در آرایش و زیبا کردن مردم به کار می رود!

کیزگی به آن نیازمندیم، به کار گرفته می شود! گزینۀ 4: میوه اش در موادی که ما برای پا

گزینه 4 21

[گزینۀ ] نادرست را مشّخص کن: تنۀ نخل بسیار ِزبر (ناهموار) است؛ زیرا ............
گزینۀ 1: سِر شاخه و انتهای آن متفاوت است و فقط سِر آن بُریده می شود!

گزینۀ 2: هنگامی که شاخه خشک می شود، فقط سِر آن از تنه می افتد!
گزینۀ 3: کشاورزان گاهی اوقات شاخۀ قدیمی را می بُرند و اثر آن باقی می مانَد!

گزینۀ 4: نخل در آفرینشش این گونه است و آن چیزی است که از تنه هایی که می افتند، باقی می مانَد!

گزینه 2 22

[گزینۀ] درست را در تجزیه و ترکیب مشخص کن.
بررسی اشتباهات سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: حروفه األصلّیة: ن ش ه ← حروف األصلّیة ش ه د
گزینۀ 3: مجهول ← معلوم [باتوّجه به معنای آن و نیز داشتن مفعول، فعلی معلوم به شمار می آید!]

گزینۀ 4: للمتکّلم وحده ← للمتکّلم مع الغیر [حرف مضارعۀ آن "ن" است نه "أ"!]

گزینه 3 23

[گزینۀ] درست را در تجزیه و ترکیب مشخص کن.
بررسی اشتباهات سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: معلوم ← مجهول [چون حرف مضارعۀ آن "ضّمه دار" است و عین الفعلش "فتحه دار" است!] چون فعل مجهول است فاعل ندارد.
گزینۀ 2: للمخاطب ← للغائبة [زیرا به "أَثمار" برمی گردد که جمع غیر انسان است!]

گزینۀ 4: للمخاطب ← للغائبة
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گزینه 2 24

[گزینۀ] درست را در تجزیه و ترکیب مشخص کن.
بررسی اشتباهات سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: من وزن انفعال ← من وزن افتعال
گزینۀ 3: علی وزن "انفعل" ← علی وزن "افتعل"

گزینۀ 4: جمع مکّسر أو تکسیر ← مفرد

گزینه 2 25

در کدام گزینه نوع جمله با بقّیه تفاوت دارد؟
کین" جمع ُمکّسر است که مفرد آن مسکین است. در گزینۀ "2"، "المسا

گزینۀ 1: المؤمنین ← جمع مذکر سالم
گزینۀ 3: در این گزینه گرچه "ُطالّب" جمع ُمکّسر وجود دارد و سؤال را کمی با مشکل مواجه کرده است ولی "جالسین" جمع مذکر سالم است.

گزینۀ 4: "المسلمین" جمع مذکر سالم است.

گزینه 1 26

"المتکبر الجّبار" اسم معرفه است که در گزینۀ 1 به صورت نکره ترجمه شده است. همچنین ضمیر در "قلبه" ترجمه نشده است.

در آفریده های پروردگار بخشندۀ ما جلوه هایی از زیبایی و سودرسانی و حکمت است. گاهی اوقات در وسط صحرا مناطقی مشاهده می شود که در آن
گیاهان و درختانی است که تغذیۀ آن ها با آب های چشمه های متعدد و چاه ها است. ازجملۀ آن ها درختان پرثمری چون نخل است.

انواع زیادی از شکوفه های زیبا در بعضی مناطق صحرایی بعد از باران های شدید ظاهر می شود. ولی زندگی آن ها فقط 6 یا 8 هفته دوام می یابد؛ و
همچنین بعضی گیاهاِن دارای برگ های کم یافت می شوند تا براثر تبخیر فقط مقدار کمی آب از دست بدهند.

برخی گیاهان صحرایی ریشه اش درون زمین، در عمق بیش از 50 متر است؛ و به همین خاطر همۀ آن ها می توانند مدتی طوالنی از زمان زندگی کنند؛ و در
قسمتی از صحرا مخصوصًا اطراف آن، کشت محصوالت کشاورزی به وسیلۀ قنات ها یا لوله کشی ها امکان پذیر است.

گزینه 1 27

جملۀ "ال عیَن فیها" به معنای هیچ چشمه ای در آن نیست غلط است. چون در متن آورده که در صحرا چشمه های متعددی وجود دارد.

گزینه 4 28

در این گزینه می گوید: "برای زندگی درختان صحرائی چاره ای از آبی که درون زمین است؛ نیست" و این مطلب صحیح می باشد. چون در صحرا بارندگی
کم است زندگی درختان آن وابسته به آب های زیرزمینی است.

گزینه 2 29

کثر فصل ها بر صحرا باران می فرستد یا فرود می آورد" درحالی که در صحرا معموالً باران کمی می بارد به همین در این گزینه می گوید: "خداوند تعالی در ا
خاطر آب های زیرزمینی نقش مهمی در آن دارد.

گزینه 4 30

ترجمه گزینۀ 4 چنین است: "شکوفه ها به سبب باران هایی که دوام آن 6 یا 8 هفته است" درحالی که در متن، دوام شکوفه ها (گل ها) را 6 یا 8 هفته
دانسته است نه باران ها را!
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گزینه 4 31

"ُتشاَهُد" فعل مجهول از باب "مفاعله" است؛ بنابراین گزینۀ 1 "من وزن تفاعل" و گزینۀ 2 "معلوم" غلط است. در گزینۀ 3 نیز "للمخاطب" غلط می باشد.

گزینه 3 32

این فعل صیغۀ للغائبة است بنابراین گزینۀ 1 و 4 غلط است. همچنین فاعلش "انواع" است نه "األزهار" (رد گزینۀ 2) و مصدرش ظهور است نه اِظهار. (رد
گزینۀ 4)

گزینه 3 33

"ُمثمرة" اسم فاعل از فعل "أْثَمَر" است (رد گزینۀ 1)، همچنین موصوفش "الشجار" است نه "النخل" (رد گزینۀ 2) و نکره است نه معرفه. (رد گزینۀ 4)

ترجمۀ متن:
کنون وسیله ای برای وزن کردن اشیاء و نَمادی (َسمُبلی) برای عدالت و ُمساوات (برابری) است؛ و قیامت هم "روز حساب و میزان" ترازو از گذشته تا

(سنجش اَعمال) نامیده می شود؛ و عالمتی شده است که دادگاه ها در جهان آن را باال می بََرند علی رغم اینکه یک وسیله (ابزار) ساده است!
انسان ترازو را برای آسان کردن اموِر اقتصادِی خود اختراع کرد. در آغاز، ترازوها سنگی و ساده بودند، سپس کاربُردهای آن گسترش و توسعه یافت. مصریاِن

باستان اقدام به ساخِت ترازوهایی از چوب کردند که در اطراف آن دو کّفه آویزان می شد.
ج (درجه بندی شده) هستند که بّقال ها آن را به کار می بََرند. وانی دارند، برخی از آن ها ُمدرَّ ترازوها انواعِ فرا

به منظور اندازه گیری وزن های سنگین "قّپان" را به کار می بریم. به تازگی نوع الکترونی از آن به کار بُرده می شود که فقط بر یک کّفه است!

گزینه 1 34

ترجمۀ گزینه ها:
1) در بازارها ترازوی الکترونی را بسیار می بینیم!

2) عدالت دادگاه ها تصویر ترازو است که ساده نیست!
ّولین کسانی بودند که به ساختِن ترازوها اقدام کردند که دو کّفه دارد! 3) مصریان ا

4) برای وزن های سنگین، از قّپان استفاده می کنیم که دو کّفه دارد و ترازوهای درجه بندی شده یک کّفه دارند!

گزینه 4 35

[گزینۀ] نادرست را مشخص کن:
"دّقت در محاسبه و اندازه گیری ............"

1) باعِث درستی خریدوفروش ما در جامعه است!
کنون بوده است! 2) از زمان گذشته (از دیرباز) تا

3) به وسیلۀ ابزارهای ویژه آن را به دست می آوریم!
4) تنها با ترازوهای درجه بندی شدۀ دقیق به دست می آید!

گزینه 3 36

[گزینۀ] نادرست را مشخص کن:
گر ترازو نباشد ............" "ا

1) ستم و دشمنی بسیار آشکار می شود!
2) راحتِی خریدوفروش میان مردم از بین می رود!

وانی برای دادگاه ها حاصل می شود! 3) مشکالت فرا
4) به سختی وزِن اشیاء را به دست می آوریم!
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گزینه 2 37

نزدیک ترین گزینه را به مفهوم متن مشخص کن:
1) "همانا خداوند به عدالت فرمان می دهد!"

2) "پیمانه و ترازو را عادالنه تمام دهید!"
3) "عدالت پیشه کنید، که آن به پرهیزکاری نزدیک تر است!"
4) "پس هرکس هم وزِن ذّره ای خوبی کند، آن را می بیند!"

گزینه 2 38

بررسی اشتباهات سایر گزینه ها:
گذر است، بنابراین مفعول نمی گیرد. (به مفعول نیاز ندارد!) ثانیًا: ضمیر "ها" مضاٌف الیه است ّوالً: فعل "توّسعت" یک فعل نا گزینۀ 1: مفعوله ضمیر "ها" [ا

نه مفعول!]
ع" است!] / مفعوله ضمیر "ها" ← مانند ل" است. لذا مصدرش "َتَوسُّ َفعُّ َلْت" و از باب "َت َفعَّ َعْت" بر وزن "َت گزینۀ 3: مصدره: توسیع علی وزن تفعیل ["َتَوسَّ

گزینۀ 1
َعْت" فاعلش "استخداماُت" است که یک اسم ظاهر و درعین حال "جمع غیر انسان" است، بنابراین فعل آن باید گزینۀ 4: للمخاطب ← للغائبة [فعل "َتَوسَّ

مفرد مؤنّث و از صیغۀ "للغائبة" باشد!]

گزینه 1 39

بررسی اشتباهات سایر گزینه ها:
گزینۀ 2: حروفه األصلیة "س خ م" ← حروفه األصلیة "خ د م"

گزینۀ 3: علی وزن "افتعال" ← علی وزن "استفعال"
گزینۀ 4: من وزن "افتعل" ← من وزن "استفعل"

گزینه 1 40

بررسی اشتباهات سایر گزینه ها:
ّقالون" با "وَن" جمع بسته شده است، بنابراین جمع مذکّر سالم است نه جمع مکّسر!] گزینۀ 2: جمع مکّسر أو تکسیر ← جمٌع سالٌم للمذکّر ["الَب

گزینۀ 3: حروفه األصلیة: ق ل و ← حروفه األصلیة: ب ق ل
ّقال" است بر حرفه و شغل داللت دارد نه ابزار یا وسیله!] گزینۀ 4: للداللة علی اآللة أو الوسیلة ← للداللة علی الِحرَفة ["البّقالون" که جمع "الَب

کتفا می کند و به همین خاطر و بلندترین حیوان در جهان است. درحالی که (و) به آب موجود در درختان ا زرافه حیوانی است که گردن و پاهای درازی دارد. ا
می تواند در مناطق خشک زندگی کند، اّما زمانی که آب بیاید از آن زیاد می خورد. از برگ های تازۀ درختان تغذیه می کند؛ و کیفیت جسمش او را در خوردن

آن ها کمک می کند.
زرافه برای اینکه دهانش به سطح آب برسد ناچار به دورشدن دو پای جلویی اش است و تنها به سختی به حالت اولش برمی گردد و این ازجمله چیزهایی

است که او را درحالی که در آن وضع است در معرض شکار قرار می دهد.
سرعت زرافه برای حرکت و فرار، از حیوانات دیگر بسیار زیادتر است؛ و در بدنش نقش هایی است که او را در مخفی شدن بین درختان کمک می کند. زرافه

دو گوش متحرّک برای شنیدن جهت صدا دارد.

گزینه 3 41

و را برطرف می کند؛ بنابراین گزینه در جمله "تکتفی بالماء الموجود في األوراق" که در متن آمده است اشاره به این مطلب دارد که تا حد زیادی تشنگی ا
3 صحیح است.
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گزینه 2 42

در متن اشاره کرده که زرافه پاهایش را هنگام خوردن آب باز می کند و به سختی بلند می شود و همین امر باعث صید او می شود. پس پاهایش وسیله
و از دشمن نیست؛ بنابراین گزینه 2 غلط بوده و جواب صحیح است. اساسی فرار ا

گزینه 1 43

دلیل اینکه زرافه برگ های جدید درختان را می خورد این است که آب بیشتری دارد و این امر هیچ ربطی به لذیذ بودن گوشت او و شکارش به وسیله
حیوانات قوی ندارد؛ بنابراین گزینه 1 غلط بوده و جواب صحیح است.

گزینه 3 44

در متن آمده است که زرافه پاهایش را هنگام خوردن آب باز می کند و به سختی بلند می شود و همین امر باعث صید او می شود بنابراین مناسب ترین
وقت ها برای صید او هنگام آب نوشیدنش می باشد، پس گزینه 3 صحیح است.

گزینه 2 45

"ُتساِعُد" فعل مضارع معلوم از باب مفاعلة و به صیغه مفرد مؤنّث غائب است؛ بنابراین:
وزن تفاعل در گزینه 1 و 4

للمخاطب در گزینه 3
و مجهول در گزینه 4 غلط می باشند.

گزینه 2 46

"تمتلک" فعل معلوم از باب افتعال است. "الزرافة" فاعل آن و "أذنین" مفعول آن است.
در گزینه 1 "فاعله أذنین"، در گزینه 3 "مجهول" و در گزینه 4 "للمخاطب" غلط است.

گزینه 4 47

"العاَلم" به معنای جهان بوده و اسم فاعل نیست. (رد گزینه 1 و 3)
در گزینه 2 "فی العالم" را خبر گرفته درحالی که "أطول" خبر است.

ترجمۀ متن:
کالغ در گروه  های بزرگی زندگی می  کند و تک  تک (افراد) آن بر روی درخت  های نزدیک هم برای دور کردن بدی و تجاوز به محل زندگی  شان (قلمروشان)

جمع می  شوند. برای اینکه آن ها در مقابله با دشمنان پرندگان ضعیف و ناتوانی هستند.
گر یکی از آن ها بیمار شود و نتواند پرواز کند، بقّیه کالغ  ها از او مراقبت می  کنند و پس از مرگش به عّلت ترس از منتشرشدن بیماری  اش، آن را دفن ا

می  کنند (زیر خاک می  کنند) و انسان دفن کردن مردگان را از کالغ آموخت، همان گونه که داستان معروفش در قرآن کریم ذکر شده است.
کالغ تکّه  های نان را جمع می  کند و آن ها را در رودخانه می  اندازد و هنگامی  که ماهی  ها پیرامون آن ها جمع می    شوند، آن ها را با منقارش صید (شکار) می  کند؛

و این  چنین برای ما آشکار می  شود که کالغ پرندۀ باهوشی است.
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گزینه 3 48

عنوان سؤال: کالغ شبیه انسان است، زیرا... (گزینه صحیح را مشخص کن)
ترجمه گزینه  ها:

1: برای کسب تجربه  ها جمع می  شود (بر اساس متن اشتباه است، زیرا برای دفاع از قلمرو خود جمع می  شوند)
2: به دفن کردن بیمار تصمیم می  گیرد. (بر اساس متن، مّیت و یا همان کالغ مرده را دفن می  کنند و بیمار را دفن نمی  کنند)

3: از انتشار بیماری  ها جلوگیری می  کنند. (این مورد در متن آمده و صحیح است)
4: مأمور بود که به انسان دفن کردن را بیاموزد. (در متن به مأمور بودن آن اشاره  ای نشده است)

گزینه 1 49

ترجمه گزینه  ها:
1: هر کالغی النه  اش را روی یک درخت می  سازد.

(بر اساس متن اشتباه است چون کالغ  ها النه  هایشان را روی چند درخت نزدیک به هم می  سازند و باهم زندگی می  کنند)
2: کالغ  های ضعیف و ناتوان به  خاطر ناتوانی  شان باهم جمع می  شوند. (بر اساس متن صحیح است)

گر کالغ نتواند پرواز کند ممکن است بمیرد. (چون در عبارت آمده است "ممکن است بمیرد" و بر اساس مفهوم متن پرواز نکردن کالغ می  تواند 3: ا
نشانۀ بیماری و علت مرگ آن باشد، پس این عبارت اشتباه نیست.)

4: دشمن از جمع  شدن کالغ  ها و تجاوز به آن ها می  ترسد. (بر اساس متن این عبارت صحیح است)

گزینه 1 50

کالغ باهوش است؛ زیرا آن ............
1: ماهی می  خورد (خوردن ماهی توسط کالغ؛ نشانۀ هوشمندی و باهوشی آن نیست)

2: مرده را دفن می  کند (زیر خاک می  کند) - (در متن اشاره شده است کالغ برای جلوگیری از گسترش بیماری، مرده را دفن می  کند، پس این نشانۀ
باهوشی آن است)

3: نان را به  عنوان یک طعمه به کار می  بََرد. (در متن اشاره شده است برای صید ماهی، تکه  های نان را جمع می  کند و در رودخانه   می  اندازد و هنگامی که
ماهی  ها جمع می  شوند آن ها را صید می  کند. این از باهوشی کالغ است.)

4: برای صید و شکار حیله به کار می  برد. (این هم نشانۀ هوشمندی است)

گزینه 3 51

کالغ، کالغ را دفن می  کند ............
ترجمۀ گزینه  ها:

1: تا بدی و تجاوز را از قلمرو و کشورش دور کند.
2: زیرا نیرومند و قوی است و هرچه بخواهد می  کند.

3: برای جلوگیری از گسترش بیماری  های مختلف.
4: چون به عّلت بیماری  اش نمی  تواند پرواز کند.

باتوجه به متن، گزینه  های 1، 2 و 4 بی  ارتباط هستند ولی گزینۀ 3 در متن آمده است.

گزینه 4 52

بررسی سایر گزینه  ها:
1: ُذکرت ← فعل ماضی مجهول است و فعل  های مجهول فاعل ندارند.

2: نائب  الفاعل این فعل، "قّصة" است و فعل للغائبة است و للمخاطبة نیست.
3: همچنان که در گزینه "2" توضیح داده شد، این فعل برای "قّصة" است و صیغۀ "للغائبة" است و "للمخاطب" نیست.
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گزینه 3 53

بررسی سایر گزینه  ها:
1: األسماُک فاعل این فعل است پس، "للغائبة" برای آن صحیح است و صیغۀ "للمخاطب" نیست.

2: صیغۀ این فعل "للغائبة" است، پس "للمخاطبة" غلط است.
ل است، پس مصدر آن "َتجّمع" صحیح است نه "تجمیع". 4: "تتجّمُع" مضارع باب َتفعُّ

گزینه 2 54

بررسی سایر گزینه  ها:
1: المشهورة ← بر وزن "مفعول" اسم مفعول ثالثی مجّرد است و مصدر آن "اِشتهار" از باب افتعال نیست، و همچنین در المحل اإلعرابی؛ "المشهورة"

صفت برای "ِقّصُة" می  باشد و مضاف  إلیه نیست.
3: موصوف المشهورة، "قّصة" می  باشد.

4: "المشهور" اسم مفعول است و اسم مکان نیست، اسم مکان بر وزن  های "َمْفَعل" و "َمْفِعل" می  آید.

ترجۀ متن:
ادبیات سفرهای حّج (سفرنامه های حّج) مجموعۀ آن چیزی است که حاجی ها از همۀ مناطق دنیا آن را نوشته ، ترسیم کرده و به تصویر کشیده اند، از [قبیل]
کن مقّدسه به هدف ادای رکن پنجم از ارکان اسالم. بعضی از حاجی ها زمانی که به کشور اصلی شان برمی گردند مشاهدات قبل و در طی رسیدنشان به اما
کن مقدسه دیده اند. ولی بعضی دیگر این مشاهدات و کن و سختی ها و مخصوصًا اما برای مردم توصیف می کنند آنچه را که از عجایب و احساسات و اما
احساسات را بعد از برگشت از حج یا در سفر، برحسب توانایی های فکری اش می نوشتند. بعضی از آن ها کتاب خاصی فقط از سفر حج دارند و برخی

دیگرشان کتاب عمومی دربارۀ سفرشان دارند. تألیف در این باب به قرن ششم هجری برمی گردد و ادیبان بیش از دانشمندان به این ادب مشغول شده اند.

گزینه 4 55

ادبیات سفرنامه حّج مربوط به کسانی است که به حّج رفته اند نه کسانی که به حّج نرفته اند؛ بنابراین گزینۀ 4 پاسخ درست است.

گزینه 3 56

گزینۀ 1 غلط است چون مسلمانان فقط از کشورهای اسالمی به حّج نمی روند. (من کّل بقاع العالم)
کن المقّدسة) گزینۀ 2 گفته که فقط بعد از بازگشت از سفر، سفرنامه می نوشتند این نیز غلط است. (قبل و خالل وصولهم لألما

گزینۀ 4 نیز غلط است چون در متن آمده است که ادبا بیش از علماء سفرنامۀ حّج می نوشتند؛ اّما در گزینۀ 3 می گوید که کتاب سفرنامه حجی از قرن
چهارم به دست ما نرسیده است. این جمله باتوجه به اینکه در متن گفته بازگشت این ادبیات به قرن ششم است صحیح می باشد.

گزینه 4 57

باتوجه به متن درمی یابیم که از قرن ششم سفرنامۀ حّج به دست ما رسیده است بنابراین نمی تواند در مورد مسلماناِن صدر اسالم توصیفی بیان کنند.

گزینه 2 58

المشاهدات: اسم - جمع سالم للمؤنّث (مفرده: الُمشاَهَدة) - مصدر (ِمن وزِن فاَعَل) - حروفه األصلّیة "ش هـ د" - معّرف بأل / مجرور بحرف الجّر،
"من المشاهدات": جاّر و مجرور

بررسی سایر گزینه ها:
1- معرفة (َعَلم) ← معّرف بأل

3- اسم مفعول ← مصدر (المشاهدة) / حروفه األصلّیة "م ش د" ← حروفه األصلّیة "ش هـ د"
4- مضاف إلیه ← مجرور بحرف الجّر
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گزینه 2 59

بررسی سایر گزینه ها:
َل" و از باب إفعال است." 1) مجّرد ثالثّی ← مزید ثالثّي "این فعل بر وزن "َفعَّ

َر: به تصویر کشید) گذرا و مفعولش ضمیر "ه" است." / فاعله ضمیر مستتر ← فاعله "الُحّجاج" 2) فعل أمر ← فعٌل ماٍض / الزم ← متعدٍّ "این فعل (َصوَّ
4) مجهول ← معلوم "از معنای فعل هم به راحتی می توان به معلوم بودنش پی برد." / فاعله محذوف ← فاعله "الُحّجاج"

گزینه 2 60

مقابر: جمع مکّسر / اسم مکان بر وزن مفاِعل جمع است.
العاَلم: اینجا به معنی جهان و باید "لـ" در آن فتحه داشته باشد. (عالِم: دانشمند / عاَلم: جهان)

گزینه 4 61

ترجمۀ صحیح سایر گزینه  ها:
1) او به کسی که از راهش گمراه شده داناتر است.

2) نمی  دانستم که تایر خواهد ترکید.
3) خداوند با موسی قطعًا سخن گفت.

ضمنًا در گزینۀ 4، "عیَش" مفعول مطلق نوعی است و در ترجمۀ آن "همانند" آمده است که درست است.

گزینه 4 62

فعل مزید در عبارت وجود ندارد، اّما مضارع منصوب ← َیقول. از افعال ناقصه ← َلیَس. اسم تفضیل ← أَعَلم

ترجمۀ متن:
"انسان در زمان قدیم پیاده از جایی به جای (دیگر) جابه جا می شد، و اشیای ساده را بر روی کتف های خود منتقل می کرد یا بر پشتش حمل می نمود. بعد
از یک دورۀ زمانی، شروع به به کارگیری حیوانات نیرومند در جابه جاشدن خود و انتقال دادن اشیاء نمود. گفته می شود که گاو نر نخستین حیوانی بود که
انسان از آن استفاده کرد. سپس بعدازآن نوبت االغ و شتر و... رسید. بعد از اختراع ماشین بخار در قرن هجدهم میالدی، استفاده از ماشین را در جابه جایی
و انتقال (اشیاء) شروع کرد. تالش های انسان در جست وجوی وسیله ای سریع تر متوّقف نشد، پس لوکوموتیو را اختراع کرد که با بخار حرکت می کرد، پس
قدرت حرکت در مسافت هایی طوالنی تر و حمل کاالهایی بیشتر را داشت. سپس به ماشین سریع رسید، که همان طور که امروز می بینیم، انواعش،

گون است." کاربردهایش و سرعتش گونا

گزینه 3 63

در قرن هفدهم میالدی...
در گزینۀ "3": "انسان حیوانات را برای حمل ونقل به کار می گرفت!" صحیح است.

تشریح سایر گزینه ها:
گزینۀ "1": "مردم همواره کاالها را بر دوش هایشان حمل می کردند!" نادرست است.

گزینۀ "2": "انسان به سختی راه می رفت!" نادرست است.
گزینۀ "4": "ماشین ها در حمل ونقل و جابجایی، قدرت بسیاری داشتند!" نادرست است.
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گزینه 2 64

عبارت "لوکوموتیو انسان را در کار و تجارت قوی تر کرد!" صحیح است.
تشریح سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": "قطار اختراعات انسان یک روز متوّقف می شود!" نادرست است.
گزینۀ "3": "نخستین حیوانی که انسان برای حمل ونقل به کار گرفت، گاو نر است، و هیچ شکی در آن نیست!" نادرست است.

گزینۀ "4": "پیش از اختراع ماشین بخار، انسان نمی توانست مسافتی را برود!" نادرست است.

گزینه 3 65

"وسایل حمل ونقل در آینده" موضوعی است که در متن نیامده است.
در سایر گزینه ها، همۀ موضوعات: "به کارگیری حیوان در حمل ونقل کاالها، وسایل حمل ونقل قدیمی، جایگاه تکنولوژی در زندگی انسان" به نوعی مطرح

شده اند.

گزینه 2 66

تشریح سایر گزینه ها:
گزینۀ "1": "ینفعل - حرف النّون..." نادرست است.

گزینۀ "3": "للمخاطب" نادرست است.
گزینۀ "4": "ت ق ل" نادرست است.

گزینه 2 67

تشریح سایر گزینه ها:
ی - موصوف..." نادرست است. گزینۀ "1": "مثنّ

گزینۀ "3": "موصوف أو..." نادرست است.
ی" نادرست است. گزینۀ "4": "مثنّ

ترجمۀ متن:
قرآن ذکر کرده است که آیین ابراهیم خلیل (ع) بر محور توحید و یکتاپرستی استوار است. همانا ابراهیم (ع) با شکستن بت ها مردم را به پرستش خدای

یگانه دعوت کرد. در قرآن معجزه های زیادی برای حضرت ابراهیم (ع) ذکر شده است. ازجملۀ آن ها، سرد کردن آتش می باشد.
به آتش افکندن ابراهیم (ع) پس از شکستن بت ها به دلیل مجادلۀ وی با فرمانروای عصر بود. آنگاه که نمرود دستور داد او را در میان آتش بیندازند خداوند
آتش را مورد خطاب قرار داد و آن را ازطریق معجزه ها سرد و سالم قرار داد. حضرت ابراهیم خلیل (ع) مانند دیگر پیامبران الهی امتحان های زیادی را پشت
سر گذاشت. زن و فرزندش را بُرد و آن ها را در صحرای خشک و بی آب وعلف مکه که یک نفر (هم) سکونت نداشت، گذاشت و آن ها را ترک کرد و یا بردن

پسرش به قربانگاه برای قربانی کردن او به فرمان خدا مثل ذبح شده ها و قربانی ها.
و نامیده شده است. در قرآن 69 مرتبه در 25 سوره از کلمۀ ابراهیم (ع) و قصۀ او یاد شده و سوره ای به نام ا

کنون می بینیم! و تا امروز اثری عمیق داشته است و نشانه های آن را تا ازاین رو می توان گفت که شخصیت او در تاریخ و جهان اسالم از هنگام ظهور ا

گزینه 2 68

بر اساس متن، مفهوم سرد کردن آتش برای ابراهیم به معنای این است که سرد و سالم بودن ابراهیم است!

گزینه 1 69

گزینۀ "1"، من معجزات ابراهیم (ع) ترک زوجته و ابنه فی صحراء فی مکة الجافة! باتوجه به متن، عبارت "از معجزات ابراهیم (ع) رها کردن همسر و
پسرش در صحرا در مکۀ بی آب وعلف است!" نادرست است.
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گزینه 4 70

تشریح گزینه های دیگر:
در گزینۀ "1" به "قربانی کردن" و در گزینۀ "2" به "خشکی شهر مکه" و در گزینۀ "3" به "یکتاپرستی" اشاره شده است که همه در متن وجود دارد، اما در

گزینۀ "4" به "زنده کردن مردگان" اشاره شده است که در متن وجود ندارد.

گزینه 4 71

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": "اسم مفعول و مصدره "إقامة" و فاعل" نادرست اند. / گزینۀ "2": "للمخاطب و فاعله "ها" نادرست اند. / گزینۀ "3": "جمع تکسیر" نادرست است.

ترجمۀ متن:
تنبلی از پدیده  های شایع میان مردم به صورتی فراوان (بزرگ) است به طوری که انسان احساس حالتی از سستی و ناتوانی می  کند و به  خاطر آن به شکلی
خوب بر انجام کارها و مسئولیت  هایش توانا نیست و گاهی انسان برای ساعت  هایی طوالنی در خالل روز عالقه به خوابیدن و استراحت کردن در رختخواب
دارد. شایان ذکر است تأثیر تنبلی تنها به جسم و توانایی  هایش محدود نمی  شود بلکه بر فعالیت ذهنی انسان که باعث ضعف تمرکز او و پراکندگی  اش و
گزیر است (از استفاده کردن) از وجود تعدادی از راه  هایی که به افزایش نیرو برای جسم انسان به صورتی غیره می  باشد اثر می  گذارد و در این حالت نا

طبیعی کمک کنند.
گروهی از خوراکی  ها وجود دارند که خوردنشان در افزودن به قدرت در جسم نقش دارند از (جملۀ) آن  ها: توت و چای سبز و تنّقالت و آب و موز و شکالت

و تلخ است.
برای زیادشدن نیرو در جسم بر ما دو کار الزم است: 1- تمرین ورزشی به صورتی که روزانه برای مدت نیم ساعت در روز 2- فراهم آوردن نیاز جسم به

ویتامین "د" ازطریق در معرض قرار دادن جسم در برابر پرتوهای خورشید

گزینه 3 72

در متن داده شده، در مورد فایده  های خوابیدن و استراحت کردن چیزی بیان نشده است.
تشریح گزینه  های دیگر:

گزینۀ "1": "ورزش روزانه!" در متن آمده است.
گزینۀ "2": "راه  هایی برای افزایش توان!" در متن آمده است.

گزینۀ "4": "تأثیر تنبلی بر فعالیت عقلی!": در متن آمده است.

گزینه 4 73

در خط آخر متن، آمده است که شعاع  های خورشید می  تواند ویتامین "د" را در جسم تأمین کند.
تشریح گزینه  های دیگر:

گزینۀ "1": "خواب زیاد برای انسان  ها ضروری است!" نادرست است.
گزینۀ "2": "تمرین ورزشی تنها راه، برای افزایش نیروی جسم است!" نادرست است.

گزینۀ "3": "عدم تمرکز ذهن یکی از نشانه  های انجام کارهای دشوار است!" نادرست است.

گزینه 3 74

"انواعی از شکالت در باال بردن نیروی انسان سودمندند!" نادرست است، زیرا تنها شکالت تلخ مؤثر است.
تشریح گزینه  های دیگر:

گزینۀ "1": "خوردن برخی خوراکی  ها در افزایش طاقت در انسان مؤثرند!": صحیح است.
گزینۀ "2": "اشعۀ خورشید برای جسم انسان مفید است!" صحیح است.

گزینۀ "4": "تنبلی از پدیده  های رایج میان مردم است!" صحیح است.
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گزینه 1 75

تشریح گزینه  های دیگر:
گزینۀ "2": "حروفه األصلیة: "أ ث ر" است.

گزینۀ "3": "للغائبة" و "علی وزن ُیفِعُل" نادرست  اند.
گزینۀ "4": "فاعله "النشاط" " نادرست است.

گزینه 3 76

تشریح گزینه  های دیگر:
فاُعَل" و "مبتدأ" نادرست  اند. گزینۀ "1": "فعله "َتماَرَس" علی وزن "َت

گزینۀ "2": "جمع مکّسر أو تکسیر" نادرست است.
گزینۀ "4": "جمع مکّسر أو تکسیر" و "مبتدأ" نادرست  اند.

ترجمۀ متن:
در دوران های قدیم هفت جوان بودند که در دوران حکمرانی یکی از حکمرانان روم باستان به نام دقیانوس زندگی می کردند و بت ها را می پرستیدند. خداوند

در دل هایشان نور ایمان افکند و آنان به خداوند یکتا ایمان آوردند. "آن ها جوانمردانی بودند که به خدای خود ایمان آوردند و ما هدایتشان را افزایش دادیم."
پادشاه جبار همۀ کسانی را که پرستش بت ها را نپذیرفتند، می کشت ولی به اصحاب (کهف) مهلتی برای بازگشت از ایمانشان داد، جوانان بدون ترس از
حوادث و سختی های آینده برپا خاسته و گفتند: "خدای ما پروردگار آسمان ها و زمین است و ما به جای او (به غیر از او) خدایی نخواهیم خواند" آنان فرصت
را غنیمت شمردند و به غاری وسیع واقع در کوهی اطراف شهر پناه بردند. غار در نیمکرۀ شمالی زمین و به گونه ای بود که خورشید، صبحگاهان به سمت راست
آن و هنگام غروب به سمت چپ آن می تابیده است. آن مردان در غار برای مدتی بسیار زیاد خوابیدند و هنگامی که بیدار شدند کامالً سالم بودند "و آن ها در
غارشان سیصد سال که نُه سال هم افزون کردند، درنگ کردند (309 سال)". خواب طوالنی اصحاب یکی از شگفت انگیزترین نشانه های الهی است و بعدازآن

به آن ها اصحاب غار گفته شد.
قرآن در طی 18 آیه این داستان را روایت کرده است و این داستان را با این آیه آغاز می کند: "یا تو پنداری که (قصه) اصحاب کهف و رقیم با شگفتی از

آیات ما بود؟!"
قرآن هدف از داستان آنان را برای اثبات رستاخیز بشرّیت در نظر گرفته است. خواب آنان شبیه به مرگ و بیداری آن ها همچون رستاخیز بود. "و این چنین ما

ی در آن نیست" گاه ساختیم تا بدانند که وعدۀ خدا حق است و اینکه قیامت هیچ شکّ (مردم را) بر (حال) ایشان آ

گزینه 2 77

هدف اصلی از داستان اصحاب کهف اثبات رستاخیز بشرّیت است.

گزینه 1 78

طبق متن، اصحاب کهف به مدت 309 سال خوابیدند، اما در این گزینه 300 سال بیان شده است.

گزینه 2 79

باتوجه به ترجمۀ آیه: "یا تو پنداری که (قصه) اصحاب کهف و رقیم (در مقابل این همه آیات قدرت و عجایب حکمت های ما) از آیات عجیب ماست؟!"
یعنی نعمت ها و اعجاز بسیار زیادتری وجود دارند که داستان اصحاب کهف در برابر آن ها کوچک به شمار می آید. فقط کافی است به این همه نعمات

الهی در جهان توجه کنیم. بیت گزینۀ "2" با آیۀ شریفۀ صورت سؤال، هم مفهوم است.

گزینه 4 80

وا تِْسعًا "309" َو اْزَداُد سبعة شباب "7" / ثمانیةعشر آیۀ "18" / ثَالَثمئة ِسِنیَن 
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گزینه 3 81

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": "فعل مضارع" نادرست است. / گزینۀ "2": "اسم مبالغه" نادرست است. / گزینۀ "4": "مؤنث" نادرست است.

ترجمۀ متن:
حافظ شیرازی مشهورترین شاعران غزل و ستاره ای درخشان در آسمان علم و ادب در ایران است، ملّقب به لسان الغیب است و زمانی که قرآن را حفظ کرد،
به حافظ لقب داده شد! دیوان حافظ از مشهورترین کتاب های شعری در ادبیات فارسی است به گونه ای که هیچ خانۀ ایرانی خالی از دیوان حافظ نیست!
اطالعات ما از دوران کودکی اش زیاد نیست، گفته شده است: نام پدرش بهاءالدین بود و مادرش اهل کازرون بود! شعرهایی به فارسی و عربی دارد و آثار او
به بسیاری از زبان های جهانی ترجمه شده است! حافظ ملّمع هایی سروده است؛ بیت هایی آمیخته به عربی و فارسی؛ مانند این بیت: "هرچند کازمودم از وی
نبود سودم / هرکس آزموده شده را بیازماید، پشیمانی بر او فرود می آید (دچار پشیمانی می شود)!" شرح دهندگان غزلیات حافظ دو گروه هستند: گروه
و باید بر اساس ظاهرشان تفسیر شوند ولی گروه دوم معتقد است که اشعار او دارای معنی های درونی است و نباید آن ها را به اول معتقدند که اشعار ا

معنی های ظاهری بگیریم!

گزینه 4 82

ترجمۀ عبارت: قطعًا حافظ از مشهورترین شاعران در تاریخ ادبیات سرزمین ماست!
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": ترجمۀ عبارت: اّطالعات زیادی از آثارش در ایران وجود ندارد! بر اساس متن اّطالعات زیادی از دوران کودکی اش نیست، نه آثارش!
گزینۀ "2": ترجمۀ عبارت: آثار حافظ به هر زبانی از زبان های جهانی ترجمه شده است! بر اساس متن به بیشتر زبان ها ترجمه شده، نه همۀ زبان های جهان!

گزینۀ "3": ترجمۀ عبارت: شرح دهندگان غزلیات حافظ دو گروه اند که در سخنانشان مّتحد هستند! بر اساس متن نادرست است.

گزینه 4 83

مطابق سخن گروه اول، ...
ترجمۀ عبارت گزینۀ "4": مجنون در شعر حافظ، همان کسی است که عقل سالمی ندارد! (تفسیر بر مبنای معانی ظاهری اشعار)

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": ترجمۀ عبارت: "تفسیر درونی اشعار کار اشتباهی است که هیچ فایده ای ندارد!" بر اساس متن، چنین اشاره ای به نظر گروه اول نشده و چنین

هم به نظر نمی رسد که چون دریافت ظاهری را قبول دارند، دریافت درونی را کامالً بدون فایده بدانند.
گزینۀ "2": ترجمۀ عبارت: "گویی این شاعر سختی و پیچیدگی را در معنی شعرهایش دوست دارد!" ارتباطی به نظر گروه اول ندارد.

گزینۀ "3": ترجمۀ عبارت: "دیوانش پر از غزلیاتی است که در مورد مجازهای مختلف صحبت می کند!" ارتباطی به نظر گروه اول ندارد.

گزینه 2 84

گاهی" اشاره دارد و از مفهوم عبارت اصلی (آزموده را آزمودن خطاست) دور است. مفهوم بیت گزینۀ "2" به "تجربه کردن جهت دانایی و آ
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": مفهوم کامالً مرتبط است.
گزینۀ "3": مصرع دوم این بیت، به صورت استفهام انکاری به این اشاره دارد که: "چرا آزموده را امتحان می کنی؟"

کید شده است که آزموده را نمی آزمایم! گزینۀ "4": در این گزینه نیز تأ

گزینه 2 85

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": "للمخاطب، مع فاعله..." نادرست است، زیرا فعل مجهول است و فاعل ندارد.

گزینۀ "3": "للمخاطب، معلوم، فاعله "ظاهر"" نادرست است.
گزینۀ "4": "تفّعل" نادرست است.
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گزینه 3 86

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": "اسم فاعل" نادرست است.

گزینۀ "2": "من مصدر "تجربة"، فاعل" نادرست است.
گزینۀ "4": "اسم فاعل، فاعل" نادرست است.

ترجمۀ متن:
کعبۀ شریف مقدس ترین مکان های زمین نزد مسلمانان است. بنای این مکان مبارک به حضرت آدم علیه السالم نسبت داده می شود، ولی در زمان ابراهیم
خلیل علیه السالم تعمیر شد و از آن زمان پیرامونش تمدن بزرگی ایجاد شد که راهش را ادامه می دهد. کعبه قبلۀ اهل اسالم است و به سوی آن قصد

می کنند مسلمانان از مسافت های دور و نزدیک حج خانۀ خدا را از میان کسانی که توانایی دارند و بر پیرامون آن طواف می کنند.
کعبه "بیت هللا الحرام" نامیده شده است، زیرا خداوند جنگیدن در آن را حرام کرده است.

بنای کعبه از سنگ های سیاهی است که از کوه هایی که اطراف مکه هستند استخراج شده است. از اسرار کعبه "حجراالسود" است که سنگی دارای رنگ
سیاهی است که از اجزائی تشکیل شده است و آن نقطه شروع و پایان طواف است.

ارتفاع بنای کعبه بیشتر از سیزده متر است. بنای شریف چهار بار از گذشته به دستان ستمگران خراب شده است، سپس بعد از هر تخریبی از نو بازسازی
شده است!

گزینه 4 87

تمدنی که بعد از تعمیر و آبادی کعبه شکل گرفت متوقف نشد؛ که طبق متن صحیح است "تواصل طریقها".
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": "عدًة من الشهور" اشکال دارد. جنگیدن در آن همواره حرام است!
گزینۀ "2": بیشترین ارتفاع کعبه سیزده متر است! درحالی که طبق متن "یفوق" یعنی بیشتر از سیزده متر است!

گزینۀ "3": همۀ مسلمانان توان رفتن به حج ندارند، بلکه تنها کسانی می روند که استطاعت دارند!

گزینه 3 88

کعبه قبل از زمان پیامبر اسالم (ص) هم شناخته شده بود!
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": در متن به کوه های اطراف کعبه اشاره شده است!
گزینۀ "2": در متن آمده است که طواف از کنار حجراالسود شروع و به آن ختم می شود!

گزینۀ "4": در متن آمده است که مسلمانان از مسافت های دور و نزدیک به حج می روند!

گزینه 4 89

گزینۀ "4": هدف از تخریب کعبه محکم کردن بنای آن و حفظ آن از خطرات نبوده است، بلکه طبق خط آخر متن توسط ستمگران تخریب شده است.
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": طبق متن، بنای کعبه به حضرت آدم (ع) نسبت داده شده است.
گزینۀ "2": در متن اشاره شده است.

گزینۀ "3": طبق متن کعبه از سنگ های مختلفی تشکیل شده است.
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گزینه 2 90

گرچه دربارۀ ابتدا و انتهای آن صحبت شده است. دربارۀ کیفیت طواف در متن صحبت نشده است، ا
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": دربارۀ هدف مسلمانان از سفر به سوی کعبه (حج) سخن آمده است.
کی از تأثیر کعبه بر فرهنگ مسلمانان است. گزینۀ "3": شکل گیری تمّدن اسالمی حا

گزینۀ "4": دربارۀ رنگ بنای کعبه (سیاه) و ابعاد آن در متن سخن به میان آمده است.

گزینه 3 91

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": "للمخاطب" و "مفعوله "أربع"" نادرست اند.

گزینۀ "2": "فاعله "البناء"" نادرست است.
گزینۀ "4": "للمخاطب" و "فاعله "البناء"" نارست اند.

گزینه 4 92

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": "جمع مکّسر أو تکسیر" نادرست است.

گزینۀ "2": "ِمن وزن انفعال" نادرست است.
گزینۀ "3": "علی وزن انفعل" نادرست است.

ترجمۀ متن:
و با آنان دلسوز و مهربان بود، در روزی از پیرزن فقیر کهن سالی در یک روستای کوچک زندگی می کرد، و همۀ اهالی روستا او را دوست می داشتند، زیرا ا
و این است که هر روز یک فنجان عسل بنوشد، ولی او فقیر بود و گاه ساخت که بهترین درمان برای ا و را آ روزها پیرزن به شّدت مریض شد، پس پزشک ا
نمی توانست روزانه عسل بخرد، به همین دلیل کدخدا با اهالی قرار به کمک به او گذاشتند، پس کوزه ای بزرگ آورد و آن را وسط روستا قرار داد، و از همۀ
افراد در روستا خواست یک فنجان عسل بیاورند و آن را داخل این کوزه قرار دهند. مردم شروع به آمدن از سرتاسر روستا کردند درحالی که فنجان هایشان را
می آوردند و آن را در کوزه می ریختند، جمع کردن عسل دو روز کامل ادامه یافت و در روز سوم کدخدا آمد تا محتویات کوزه را ببیند، پس آن را ُپر از آب

یافت، همگی آب در کوزه ریخته بودند درحالی که به دیگران برای آوردن عسل اعتماد کرده بودند!

گزینه 4 93

ترجمۀ عبارت: مردم کمک به زن فقیر مهربان را دوست داشتند!
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": ترجمۀ عبارت: کوزه برای جمع آوری عسل در خانۀ پیرزن قرار داده شد! بر اساس متن کوزه در وسط شهر قرار داده شد!
گزینۀ "2": ترجمۀ عبارت: پیرزن عسل ننوشید پس بیماری سختی او را دچار کرد! بر اساس متن نوشیدن عسل، درمان پیرزن بود!

گزینۀ "3": ترجمۀ عبارت: کدخدا با کمک اهالی روستا به خواستۀ خود دست یافت! کوزه ُپر از آب شد، پس خواستۀ کدخدا محّقق نشد!

گزینه 2 94

هر فردی از روستا گمان کرد...
و انجام می دهند!؛ نادرست است. ترجمۀ عبارت گزینۀ "2": که دیگران کاری مثل ا

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": ترجمۀ عبارت: که حقیقت سرانجام مشّخص نمی شود!

گزینۀ "3": ترجمۀ عبارت: که یک فنجان آب تأثیر نخواهد گذاشت!
گزینۀ "4": ترجمۀ عبارت: که همه عسل در کوزه خواهند ریخت!
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گزینه 3 95

نزدیک ترین عبارت به مفهوم متن: "رفتار هر فردی، سرنوشِت همه به آن بستگی دارد!".
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": ترجمۀ عبارت: به راستی مردم برای همدیگر خدمتگزار هستند!
گزینۀ "2": ترجمۀ عبارت: آنچه را دو (نفر) بخواهند، بدون شک محّقق می شود!

گزینۀ "4": ترجمۀ عبارت: وقتی برادرها باهم کار کنند، کوه ها به طال تبدیل می شوند!

گزینه 2 96

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": "مع فاعله جملة إسمّیة" نادرست است، زیرا فعل و فاعل تشکیل جملۀ فعلیه می دهند، نه اسمیه.

گزینۀ "3": "مفعوله: القریة" نادرست است، "القریة" در اینجا مضاف الیه است.
َل" از باب تفعیل است. َر" بر وزن "َفعَّ ر" نادرست است، فعل "َقرَّ َر؛ مصدره: تقرُّ گزینۀ "4": "مضارعه: تقرَّ

گزینه 2 97

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": "مفعول..." نادرست است.

د"، مفعول..." نادرست است. گزینۀ "3": "من فعل "َتعمَّ
د" نادرست است. ی للمذکّر، من مصدر "َتعمُّ گزینۀ "4": "مثنّ

ترجمۀ متن:
"جامعه به همۀ شغل ها نیاز دارد و شغل برای هر فردی از افراد جامعه از مهم ترین مسائل در زندگی به شمار می آید و هرچه این (شغل) مناسب تر باشد با
توانایی های انسان و امکاناتش بیشتر موفق می شود؛ اما این بدان معنی نیست که امروزه هر انسانی به آنچه (کاری) که مشتاق است، کار می کند، چراکه
بسیاری از مردم محروم هستند ازآنچه شایستۀ آن ها است به دلیل کمبود امکانات یا ناچارشدن به کار به آنچه اشتیاق ندارند! پس فرد موفق در یک شغل
کسی است که خودش را بشناسد و با تالش به استفاده از شرایط اقدام کند و دانشگاه تنها راه یادگیری شغل ها نیست؛ (به عنوان نمونه) باید مثال بزنیم
و این (تعمیر کردن ماشین ها) را ازطریق تجربه فراگرفته است؛ درحالی که در کارش موفق است بدون اینکه در فردی را که تعمیرکار حرفه ای خودروها است و ا

دانشگاه مطالعه کند!"

گزینه 4 98

باتوجه به متن، شرایط در کیفیت یاد دادن و یادگیری تأثیر دارد.
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": "إنّما": فقط. طبق متن، تنها راه یادگیری شغل، دانشگاه نیست!
گزینۀ "2": "ال یمکن": امکان ندارد. طبق متن، ممکن است فردی در خارج از دانشگاه تعمیرکار ماهری شود، اما نگفته است که این تنها راه است!

گزینۀ "3": "أهّم": مهم ترین. طبق متن، شغل از مهم ترین امور زندگی مردم است، اما نگفته است مهم ترین آن!

گزینه 3 99

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": در متن اشاره شده بود که فرد موفق خودش را به مکان واحدی برای یادگیری محدود نمی کند.

گزینۀ "2": در متن اشاره شده بود که فرد موفق از امکانات بهره می برد و زیاد تالش می کند.
گزینۀ "4": طبق متن فرد موفق خود را می شناسد و کارهایش را در زندگی خوب انجام می دهد.
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گزینه 3 100

تشریح گزینه های دیگر:
آخر متن می گوید: این را ازطریق تجربه یاد گرفته است؛ باتوجه به عبارت قبل ازآن، "این" به "تعمیر کردن" اشاره دارد.

گزینه 4 101

وانی آن! کمبود امکانات یا فرا
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": موفقیت در شغل!
گزینۀ "2": اهمیت تالش در یادگیری!

گزینۀ "3": دانشگاه یک راه تنها برای یادگیری نیست!

گزینه 3 102

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": "مزید ثالثی (ماضیه: "أعرَف" علی وزن أفَعل)" نادرست است.
گزینۀ "2": "مجهول (= مبنی للمجهول)" و "فاعله محذوف" نادرست اند.

گزینۀ "4": "للمخاطب" نادرست است.

گزینه 1 103

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "2": "فعل مضارع" و "لیس فیه حرف زائد" نادرست اند.

گزینۀ "3": "للمخاطب" و "فاعله "هذا"" نادرست اند.
گزینۀ "4": "مضارع" و "للمخاطبة" نادرست اند.

گزینه 2 104

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": "جمع مکّسر أو تکسیر" و "مبتدأ" نادرست اند.

گزینۀ "3": "مبتدأ" نادرست است.
گزینۀ "4": "مصدر (ماضیه: ناَجَح)" نادرست است.

ترجمۀ متن:
دریا شگفتی از شگفتی ها است و شاعران در هر زبانی در توصیف زیبایی و به تصویر کشیدن طوفان و آرامش آن مبالغه کرده اند. و هرکس دریا را عمیق
بشناسد، می داند که آن منبع انرژی بزرگی است که نقش مهمی را در زندگی انسان ایفا می کند. همانا آب(های) دریاها و اقیانوس ها همانند رودخانه ها
جاری نیستند پس نمک در آن مادۀ محافظت کننده ای است که مانع متعفن شدن آن می شود؛ و گزارش های علمی منتشر کرده اند که غواصانی که شبانه به
اعماق دریاها نفوذ کرده اند منظرۀ عجیبی را دیده اند ... صدها چراغ برقی رنگارنگ که روشنی آن ها از ماهی هایی درخشان نشئت می گیرد. ماهی ها این نورها
را در جذب کردن ماهی هایی کوچک به کار می گیرند تا از آن ها تغذیه کنند. همان طور که با آن از خودشان در مقابل دشمنان دفاع می کنند و همچنین

به وسیلۀ آن از برخورد با صخره ها و موانع دوری می جویند!
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گزینه 3 105

گزینۀ "3": ازلحاظ مفهومی متناسب با مفهوم متن نیست و نادرست است.
ترجمه: "این آب ها زمانی که به صورت کلی شیرین باشد تبدیل به یک مادۀ سودمند می گردد."

گر این آب ها شیرین بود باعث تعّفن و آلودگی می گردید. درحالی که در متن اشاره شد ا
سایر گزینه ها باتوجه به مفهوم کلی متن صحیح هستند.

گزینه 3 106

آب اقیانوس...
گزینۀ "3": بیشتر از دریا و رودخانه است!

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": ترجمه: "کمتر از دریا است!"

گزینۀ "2": ترجمه: "مانند رودخانه شور است!"
گزینۀ "4": ترجمه: "مانند رودخانه ها جاری است!"

گزینه 2 107

در صورت سؤال مطرح شده که هدف گزارش های علمی از طرح موضوع نورها در دریاها چیست؟
عبارتی که در گزینۀ "2" بیان شده پاسخ مناسبی برای این سؤال است:

"آیا ممکن است که روزی بشر بتواند از آن معجزۀ دریایی استفاده کند و بهره ببرد؟!"

گزینه 2 108

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": "للمخاطبین" و "مزید ثالثی بزیادة حرفین" نادرست اند.

گزینۀ "3": "أمر"، "باب تفاعل" و "فاعله المصابیح" نادرست اند.
گزینۀ "4": "مجهول" نادرست است.

گزینه 1 109

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "2": "مضاٌف الیه..." نادرست است.

گزینۀ "3": "اسم مفعول" نادرست است.
گزینۀ "4": "معرفة" و "خبر..." نادرست اند.

ترجمۀ متن:
گر به هر فرودگاهی برویم، گروهی از مسافران را خواهیم یافت، همۀ ایشان هواپیما را برای سفر به مکان هایی نزدیک یا دور به کار می گیرند، برخی سفرها ا
یک ساعت طول می کشد، و برخی از آن ها دو یا سه ساعت طول می کشد، و برخی از آن ها پنج ساعت طول می کشد، و چه بسا (شاید) سفر ده ساعت یا
بیشتر طول بکشد. هواپیماها انواع متعّددی هستند، از آن جمله هواپیماهای حمل سرنشینان و هواپیماهای حمل کاالها است؛ و هواپیماها در زمان جنگ
استفاده می شوند همان طور که در زمان صلح استفاده می گردند؛ و آن ها سودمندند و مسافت های دور را نزدیک می کنند و مردم را به همدیگر و شهرها را به
یکدیگر وصل می نمایند؛ و همچنین هواپیماها در ارائۀ خدمت به افراد نیازمند در مواقع نیاز، همچون مواقع حوادث بزرگ مثل زلزله ها، گردبادها و جنگ ها و

کنون در خطوط پرواز کار می کنند، سرعتشان باالتر از سرعت صوت نیست. مصیبت های دیگر کمک می کنند؛ و شایان ذکر است که بیشتر هواپیماهایی که ا
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گزینه 3 110

گون به کار گرفته می شود و حمل مسافران، فقط یکی از آن ها است! ترجمۀ عبارت گزینۀ "3": هواپیما در زمینه های گونا
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": ترجمۀ عبارت: مردم از هواپیما فقط برای مسافت های دور استفاده می کنند!
گزینۀ "2": ترجمۀ عبارت: در جنگ ها از هواپیما فقط برای کمک به افراد نیازمند استفاده می کنیم!

گزینۀ "4": ترجمۀ عبارت: هواپیماها انواع زیادی دارند که فقط از جهت اغراض و اهدافشان باهم تفاوت دارند!

گزینه 2 111

باتوجه به خط آخر متن، تنها گزینۀ "2" مفهوم نادرستی دارد:
ترجمۀ عبارت گزینۀ "2": هواپیمایی یافت نمی شود که سرعتش باالتر از سرعت صوت باشد!

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": ترجمۀ عبارت: برخی هواپیماها با سرعت صوت پرواز می کنند!

گزینۀ "3": ترجمۀ عبارت: بیشتر هواپیماها سرعتشان کمتر از سرعت صوت است!
گزینۀ "4": ترجمۀ عبارت: برخی هواپیماها قادر به پرواز سریع تر از سرعت صوت هستند!

گزینه 4 112

صورت سؤال موضوعی را می خواهد که در متن نیامده باشد. گزینۀ "4": (ارتفاع هواپیما هنگام پرواز) در متن اصالً مطرح نشده است.
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": طول زمان سفرها با هواپیما
گزینۀ "2": سرعت پرواز هواپیماها

گزینۀ "3": حمل کاالها با هواپیماها

گزینه 2 113

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": "مفعول لفعل..." نادرست است.

کّاب" جمع مکّسر "الّراکب" و اسم فاعل است. گزینۀ "3": "مفرد، اسم مبالغة...، مفعول" نادرست است. "الرُّ
گزینۀ "4": "اسم مبالغة..." نادرست است.

گزینه 4 114

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": "حروفه االْصلّیة: س ا ع" نادرست است. سه حرف اصلی آن، "س ع د" است. "مجهول...، فاعله محذوف" نادرست اند، زیرا فعل معلوم است.

گزینۀ "2": "مصدره: اسِتعداد" نادرست است.
گزینۀ "3": "للمخاطب، مفعوله: الّطائرات" نادرست است. "الّطائرات" در متن، نقش فاعل را دارد.

ترجمۀ متن:
فضای مجازی یکی از پدیده هایی است که توجه پژوهشگران را به خود جلب می کند تا پیرامون آثارش بر جامعۀ بشری مطالعه کنند. پس باید بدانیم تعداد
کنان زمین اثر دارد این بدان معنا است که ما باید بیشتر کاربران اینترنت امروزه از سه میلیارد کاربر تجاوز می کند، ولی (درواقع) بر بیشتر از نود درصد سا
تالش کنیم تا فرهنگ جامعه مان را در شیوۀ استفاده از این تکنولوژی های جدید باال ببریم همان گونه که باید به فرزندانمان از کودکی یاد بدهیم تا از آن به
بهترین شکل در زندگی شان استفاده کنند. استفاده از کتاب های الکترونیکی یکی از راه های بهبود استفاده از اینترنت و فضای مجازی است زیرا آن ها
مجموعه ای از دانش های سودمند و مطمئن هستند که به ما بیشتر از اطالعات سطحی ای که ازطریق اینترنت با آن روبه رو می شویم، سود می رسانند و نیز

برای ما این امکان وجود دارد که در این کتاب ها مانند کتب چاپی ورق بزنیم (و مطالعه نماییم)!
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گزینه 4 115

گرچه از آن استفاده نکنند؛ که در متن هم اشاره شد "بیش از نود درصد!" گزینۀ "4" می گوید: بیشتر مردم از اینترنت تأثیر می پذیرند ا
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": تعداد کسانی که تحت تأثیر اینترنت هستند از کاربران آن بیشتر است!
کثر کاربران اینترنت از کتاب های الکترونیکی استفاده می کنند! گزینۀ "2": در متن نگفته که ا

گزینۀ "3": پژوهشگران بر آثار پدیدۀ فضای مجازی مطالعه و پژوهش می کنند نه عموم کاربران اینترنت!

گزینه 4 116

بر اساس متن روشن است که: شیوه استفاده از هر چیز مهم تر از کمیت و مقدار استفاده از آن است!
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": کلمۀ "فقط" اشکال دارد!
گزینۀ "2": کلمۀ "کل" اشکال دارد!

کثر" بود قابل قبول تر بود چراکه در متن اشاره شده است بر بیشتر از نود درصد مردم تأثیر دارد نه بر صددرصد گر "أ گزینۀ "3": کلمه "جمیع" اشکال دارد؛ ا
آنان!

گزینه 2 117

در متن گفته نشده که اعتبار کتب الکترونیکی از کتب چاپی بیشتر است!
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": امکان ورق زدن آن ها (کتاب های الکترونیکی) برای مطالعه کنندگان!
گزینۀ "3": فایده و سود در آن ها برای خوانندگان و کاربران!

گزینۀ "4": نقش آن ها در بهتر کردن استفاده از اینترنت!

گزینه 1 118

طبق متن، مطالب سودمند عمیق و معتبر بهتر است از مطالب غیرسودمند سطحی و نامعتبر!

گزینه 1 119

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "2": "مجّرد ثالثی" نادرست است.

گزینۀ "3": "مجهول" و "فاعله محذوف" نادرست اند.

گزینۀ "4": "مجهول" و "فاعله محذوف" نادرست اند.

گزینه 2 120

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": "خبر لمبتدأ "استفادٌة"" نادرست است.

گزینۀ "3": "فعله "اَحَسَن" علی وزن "افَعَل"" نادرست است.
ُن" نادرست است. گزینۀ "4": "مضارعه: َیَتَحسَّ
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ترجمۀ متن:
مورچه حشرۀ بسیار کوچکی است و او مهندس معماری است که دژها و اتاق ها را با مهارتی باال در زیر زمین می سازد و خانه اش را در دل زمین انتخاب
گر مورچه احساس رطوبت کند، دانه ها را به سطح زمین بیرون می آورد و آن ها را زیر نور خورشید پخش می کند و در آن دانه های مختلف را جمع می کند. ا
می کند تا فاسد نشوند. نوع دیگری از مورچه وجود دارد و آن شیمیدان متخّصصی است که علف را به نوعی از کاغذ مقّوا تبدیل می کند و شکل های هندسی

زیبایی با آن ایجاد می نماید. پس انسان باید برای رسیدن به اهدافش در زندگی، تالش این حشرۀ کوچک را مّدنظرش (جلوی چشمانش) قرار دهد.

گزینه 2 121

صورت سؤال: مورچه برای پیشگیری از خراب شدن دانه ها چه می کند؟
گزینۀ "2": آن ها را روی زمین زیر نور خورشید قرار می دهد!

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": آن ها را به سطح زمین می برد و سریع آن ها را می خورد!

گزینۀ "3": از دانه ها استفاده نخواهد کرد تا از این حالت خارج شوند!
گزینۀ "4": آن ها را به مّدتی طوالنی در گوشه ای از خانه اش پخش می کند تا خشک شوند!

گزینه 4 122

ترجمۀ عبارت گزینۀ "4": مورچه در دل زمین زندگی می کند و همیشه متوّجه غذاها و دانه هایش است!؛ که مطابق متن صحیح است.
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": برخی مهندس معمار هستند که بنای محکمی را بدون تالش و به راحتی می سازند!
گزینۀ "2": انواع مختلفی دارد که یک نوع از آن در متن ذکرشده، آمده است!
گزینۀ "3": از حشراتی است که اندازه اش نسبت به دیگران کوچک تر نیست!

گزینه 3 123

صورت سؤال: گزینه ای را مشّخص کن که کمترین مناسبت را با مفهوم متن دارد؟
ترجمۀ عبارت گزینۀ "3": خداوند هرکسی را فقط به اندازۀ توانایی اش تکلیف می دهد؛ که ارتباط چندانی با متن ندارد.

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": هرکس بکوشد، می یابد!

گزینۀ "2": به راستی جهان بر کار استوار است!
گزینۀ "4": نشانه های خود را در آفاق و در درون جان هایشان به ایشان نشان خواهیم داد!

گزینه 3 124

تشریح گزینه های دیگر:
گزینۀ "1": "مجهول - لیس له فاعل" نادرست است. "ُینِشئ" فعلی معلوم و دارای فاعل است.

گزینۀ "2": "ش ن أ" نادرست است، سه حرف اصلی یا ریشۀ این فعل، "ن ش أ" است.
گزینۀ "4": "مجّرد ثالثی...، فاعله محذوف" نادرست است. "ُینِشئ" فعلی مزید است و چون معلوم است، فاعلش محذوف نیست.

گزینه 4 125

تشریح گزینه های دیگر:
ل است. ص"، از باب تفعُّ گزینۀ "1": "تخصیص" نادرست است. "ُمتخّصص" از مصدر "تخصُّ

ص" اسم فاعل است و نقش صفت را دارد. گزینۀ "2": "اسم مفعول، مضاف إلیه" نادرست است. "ُمتخصِّ
ص" صفت برای "کیمیاوّی" است. گزینۀ "3": "الموصوف: "النّمل"" نادرست است. "ُمتخصِّ
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ترجمۀ متن:
از زشت ترین عادت هایی که انسان از جامعه ای که اطرافش است، کسب می کند، همان عادت مصرف دخانیات است. و این عادت، علی رغم شناخت کسی
که به این ها عالقه دارد، به این است که ضررهایش بسیار است. طبق پژوهش های موجود، آن باعث سرطان و بیماری های قلب و گرفتگی شریان ها می شود
که منجر به سکتۀ مغزی می گردد. و بااین وجود مصرف کنندگانی را می بینیم که به آینده ای که منتظرشان است، توجه نمی کنند و روزانه تعداد سیگارهایی را
که می کشند، بیشتر می کنند. و باتوجه به خطرهای مصرف دخانیات، دولت ها در دنیا، افراد مصرف کنندۀ خود را از مصرف دخانیات در مکان های عمومی مثل
بیمارستان ها، مدارس و دانشگاه ها منع کرده اند، حّتی بسیاری از شرکت های پرواز، مصرف دخانیات را در هواپیماهایشان منع کرده اند. و ما به نوبۀ خود هر

مصرف کننده ای را دعوت می کنیم که لشکر اراده را تجهیز کند و مصرف دخانیات را رها کند و سیگار را تا ابد ترک نماید.

گزینه 2 126

ترجمۀ گزینۀ "۲": به آینده اش توجه نمی کند بااینکه آن، در مقابل چشمان ما واضح است!؛ عبارت درستی است.
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "۱": ترجمۀ عبارت: زیان های مصرف دخانیات را نمی شناسد آن طور که ما می شناسیم!
گزینۀ "٣": ترجمۀ عبارت: باعث دچارشدن همۀ مردم به بیماری های فراگیر می شود!

گزینۀ "۴": ترجمۀ عبارت: قادر به ترک عادت بدش نیست، مگر پس از زیاده روی در آن!

گزینه 4 127

ترجمۀ عبارت گزینۀ "۴": رهاشدن از مصرف دخانیات برای افراد مصرف کننده غالبًا ساده است، باتوجه به خط آخر متن درک مطلب، نادرست است.
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "۱": ترجمۀ عبارت: ممکن است که تشویق ما به دوری از مصرف دخانیات، مؤثر باشد!
کنون کشف نشده است، مگر برخی از آن ها! گزینۀ "۲": ترجمۀ عبارت: ضررها و نتایج مصرف دخانیات تا

گزینۀ "3": ترجمۀ عبارت: مصرف دخانیات در مدارس و دانشگاه ها غیرمجاز است!

گزینه 3 128

صورت سؤال موضوعی را می خواهد که در متن نیامده باشد. گزینۀ "٣": (روش های ترک مصرف دخانیات) در متن مطرح نشده است.
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "۱": ترجمۀ عبارت: نقش خانواده و دیگران در شروع مصرف دخانیات!
گزینۀ "۲": ترجمۀ عبارت: مسئولّیت حکومت ها در منع مصرف دخانیات!

گزینۀ "۴": ترجمۀ عبارت: زیان های مصرف دخانیات برای مصرف کنندگان!

گزینه 1 129

"ینتظر" فعل مزید ثالثی از باب افتعال و مصدر "انِتظار" است. ضمیر "هم" مفعول (مفعول به) آن است.
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "۲": "ضمیر "هم" فاعله" نادرست است.
گزینۀ "3": "الزم، خبر للمبتدأ" نادرست است.

گزینۀ "۴": "مصدره على وزن "انِفعال"" نادرست است.
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گزینه 2 130

ُن، َتدخین) است، نقش صفت را دارد و موصوف آن، "أفراد" است. َن، ُیدخِّ نین" جمع مذکر سالم، اسم فاعل از مصدر "َتدخین" (َدخَّ "الُمدخِّ
تشریح گزینه های دیگر:

ن، ضمیر "ها"" نادرست است. گزینۀ "۱": "فعله المضارع: یتدخَّ
گزینۀ "٣": "مبنی"، "مضاف الیه..." نادرست است.

ل"، مضاف الیه..." نادرست است. گزینۀ "۴": "مصدره على وزن "َتفعُّ
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