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در آسمان ها و زمین )  (/فی السماوات و االرض:2و1)رد گزینه های  من : کسی که/(2و1رد گزینه های  ال یعلم : نمیداند )

 (4و2(/الغیب : غیب )رد گزینه 1زینه گرد 
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)  (/وانت ال تعلم : درحالی که تو نمیدانی3و2و1ینه های ین می باشند)رد گزغمگ: زیرا گاهی  محزونین النهم قد یکونون

 (3و1ون : فراموش میکنند )ردگزینه های (/ینس3و2ه های رد گزین
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 (1( / فسیذوقون : خواهند چشید ) رد گزینه ی 4و3یب : سخن سخنران )رد گزینه های ط/ کالم الخ ان یکن : اگر باشد

 

29- 3 

حدیثه : دارای اندیشه های عمیق و تازه ه افکار عمیقه و (/ ل4و2دانشمند واقعی که )ردگزینه های العالم الحقیقی الذی : 

 (2و1یزی را میداند )رد گزینه هایانه یعرف کل شی: هرچ(/2و1یکند )رد گزینه های ( / ال یدعی : ادعا نم1است )رد گزینه 

 (1ال یستطیع : نمیتواند ) رد گزینه 
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ردگزینه های )تالش میکنند  بسیار به موفقیت میرسند که: فقط کسانی  یحاولون کثیرا اال الذین الی النجاح  لال یص

 (1)ردگزینه و کاری نمیکنند  : وال یقومون بعمل(1فشل : از شکست خوردن نمیگریزند)رد گزینه من الال یهربون /(4و3و1
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ن یدخل فی قلوب االخرین : وارد قلب های دیگران (/ا4و3ه ان ممکن است )ردگزین: برای انس یمکن لالنسان

 (2مزین کند)رد گزینه ی رو کافی است رفتارش را از این  (/فیکفیه ان یزین سلوکه: پس4و 3شود)ردگزینه های 
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(/ال تعلمت منک : قطعا از تو 2و1 لوحید لنجاحی : بی شک تنها راه موفقیت من بوده ای)ردگزینه هایقدکنت السبیل ا

 (3و2(/لن انجح : موفق نخواهم شد )ردگزینه های 3)رد گزینه اموخته ام 
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ة : ( فقد جعل نفسه غنی3و2و1ینه های ظرف وجود خود را با هزاران پر کند ) ردگزوده باالالف : هرکس من مالوعاء وج

 (3اج الی االخرین : نیازی به دیگران ندارد )ردگزینه وال یحت/نفس خود را بی نیاز میگرداند
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 غلط های گزینه ها:

 (/در دل دروغ نگوید )دل دروغ نگوید (زبان دروغ نگوید)به زبان دروغ نگوید-2

 کودکان به والدینشان پناه میبرند هنگامی که با خطر مواجه می شوند(  معموال ) فقط-3

 (ای چنین زیبا ) از دیدن این چشم اندازهای زیبا از دیدن چشم انداز ه -4
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در زندگی این ادیب : فی حیاة هذا االدیب ) ردگزینه  (4و2اط ) رد گزینه های اال النشال نشاهد  : یت نیمیبینملافع بجز

 (2و1های 
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 ترجمه متن:

سی که نمیکند پس مقصود ما از جاهل کبه نمیکند پس در رویارویی با کارها فکر اساقبت کارش را محقطعا نادان ع

نمیگیرد پس در برابر ظاهر ت که نیروی عقلش را بکار نیکو میگرداند نمیباشد بلکه او کسی اس شتن رانو دن وخوان

اقبت حماقت پند امر میکند . قصه ی زیر را بخوانید و از ع آنچه را که نفسش به اوچیزها تسلیم میشود و قبول میکند 

 بگیرید

د به او برخورد کرد ) دچارش ت گرمای خورشیو خستگی از طول راه و شد از نمک حمل میکرد یاالغی دو کیسه بزرگ

و را آب افتاد . هنگامی که صاحبش از برکه اتا بنوشد پس دو پایش سر خورد  و در  شد ( پس بر برکه ای از آب ایستاد

روزی دیگر ،  در بر گرفتاو را  یالحکه سبک شده باشد پس خوش کاالاز خارج کرد احساس کرد به اینکه نیست بر او 

گرفت آنچه را میکرد دو کیسه که در آن لباس هایی بود پس تصمیم  برکه عبور کرد و حکل افتاب از همان نزدیک غروب

 دپس افتاد آنچه افتار آن است بکاهد پس رفت نزدیک آب و در آن افتاد ولی هنگام خروج که ب
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 حجم کیسه در بار دوم

 مقصود از کلمه جاهل-1

 سبب نزدیک شدن االغ به برکه-3

 زمان سیر االغ به سوی برکه -4
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 به کجا صاحب االغ میرفت

 یا االغ دربار دوم احساس تشنگی کردآ-2

 ی که با کار ها روبرو میشود می باشدگامچگونه حالت نادان هن-3

 فرق بین حالت االغ در بار اول و دوم چیست-4
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 در بار اول فقط کمی از نمک ماند

 شوداالغ خودش توانست از آب خارج -2

 تعداد کیسه ها در بار دوم به عدد بار اول نبود -3

 ر بار دوم ظهررسید در بار اول و داالغ صبح به برکه  -4
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 الک میشوند برای اینکه نمیپرسندهقطعا مردم 

 ناتوان در رای )تصمیم گیری ( تباه کننده ی زندگی اش است-1

 همه ی فرصت هارو در زندگی غنیمت میشمارد دانا-3

 عبرتی برای او شودبه امری بیفتد  هرگاه چشمانش همچون کسی باش که-4
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 غلط گزینه:

 ل (عّفل علی وزن تقّتع عقّل علی وزن فعّل )
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 امر( للجمع المذکر الغائب ) للجمع المذکر المخاطب (ل ماض ) فعل فع
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 غلط گزینه :

 وزن مفاعله( ) ماضیه واجه علی علی وزن تفاعل اجهماضیه تو
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 غلط گزینه:

 زارِعون : اسم فاعل از باب مفاعله() المالمزارَعون 
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 ر زبان عربی وارد شودمعرب) عربی شده ( : کلمه بیگانه هرگاه دال

 سایر گزینه ها :

 ) عِشا(: وقتی از وقت هایی است که در آن غذا میخوریم  شام-1

 که زمین از برخی جهت ها آن را احاطه میکندمجتمع آبی  :چهدریا-3

 ست و آن کسی است که به سرزمینش برمیگرددعادی ادشمنان جمع مکسر -4
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 ین توانگری قناعت است )گزینه مناسب باتوجه به مفهوم گزینه یک است (بهتر
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 سائر گزینه ها :

 ماخذ-1

 مصادر-2

 المقابر-3
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)ال( ذکر میشود که در این بعد تکرار شود با  سیارات ) السیارات ( هنگامی که یک اسم در جمله ای نکره بیاید و در جمله

 صورت معنای اسم اشاره دارد
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 قودمعطوف یکان اول می آید و بعد ع)ثمانی و اربعون ( در اعداد اربعون ثمانی 
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 من ) اسم شرط ( یغرس ) فعل شرط ( یجد )جواب شرط(
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 تساعد جمله وصفیه چون بعد از طالبة اسم نکره آمده است .

 سائر گزینه ها :

 جمله صله-1

 جمله فعلیه خبر-3

 جمله فعلیه خبر کان-4

 

 إن شاء اهلل همگی موفق باشید

 1401تیر 10                                پیروز وجان  
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