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و األدقّ في األجوبة للترجمة أو التعريب أو���� ن األصحو األدقّ في األجوبة للترجمة أو التعريب أو عي ن األصحالمفهومالمفهومعي::

و وطننا!«-1 و المدرسة ليدافع عن ديننا »نريد أن نكرّم شخصية ترك الدرس

مي1 مي) و مدرسه را رها و وطنمان دفاع كند! خواهيم شخصيت بزرگي را گرامي بداريم كه درس  كند تا از دين

ش2 مي) مي خصيتي را گرامي و وطنمان دفاع و از دين و مدرسه را رها كرد  كند! داريم كه درس

مي3 و وطنمان دفاع كند!) و مدرسه را رها كرد تا از دين  خواهيم شخصيتي را گرامي بداريم كه درس

مي4 و مدرسه را رها كرد در حالي) و خواهيم شخصيتي را گرامي بداريم كه درس ميكه از دين  كند! وطنمان دفاع

»رفع الستار ولكنّي ما كنت أستطيع أن أري صورة أبي!«-2

 بودم عكس پدر را مشاهده كنم! ) پرده كنار رفت ولي من نتوانسته2 توانستم تصوير پدرم را ببينم! ) پرده كنار رفت ولي من نمي1

و من نمي3  ديدم! پرده را كنار زد ولي من تصوير پدرم را نمي)4 توانستم صورت پدرم را ببينم! ) پرده را كنار زد

 عين الصحيح:-3

مي1  كنم، ) ساعدت المسكين مؤمناً باهللا،: فرد بيچاره را از نظر ايمان ياري

و چه كسي عاقل2 و من أكمل عقالً ممن إنتخب الحقّ،:  تر است از كسي كه حق را انتخاب كرده،)

3ة حسداً،: ذريابي، اي حسادت در من نميه) ليست عندي ذر 

به4 مي ) أخذ قلبي يخفق بشدة.: قلبم  تپيد. شدت

و اين، موضوع مهمي است!«-4 »فراموش نكن تو دختر شهيد هستي

ال تنسـ1 و هذا أمر عظيم!ى) ال تنسـ2 أنت بنت شهيد و هذا األمر عظيم جداً!ى)  انّك بنت شهيد

ه3 و ال تنس أنت بنت شهيد و هذا األمر عظيم!4 ذا أمر عظيم جداً!) ال تنس انّك بنت شهيد (

و الظالمى كانت تُربـ«-5 في مواجهة الكفر »:أبناءها علي القيم األخالقية

و سياهي، فرزندانشان را با ارزش1  هاي اخالقي تربيت كرده بود. ) در رويارويي كفر

و تار2 مي يكي، با ارزش) فرزندان خود را در رويارويي با كفر  كرد. هاي اخالقي تربيت

و ستمگري، فرزندان خود را مطابق ارزش3  هاي اخالقي تربيت نمود. ) در مواجهه با كفر

به4 و ظالمان، تربيت فرزندان خود را مطابق اخالقي اسالمي قرار داد.)  خاطر مقابله با كافران

ف«-6 و تَغرس خنجرها »:ي ظهر المشرك فَرِحةًتَتَقَدم الرميصاء جريئةً

مي1 مي ) رميصاء با جرأت جلو و خنجرش را در پشت مشرك با خوشحالي فرو  كرد. رفت

مي2 مي ) رميصاء جرأتمندانه جلو و خنجر را در پشت مشرك با خوشحالي فرو  كند. رود

مي3 مي ) رميصاء با شهامت جلو و خنجرش را در پشت مشرك با خوشحالي فرو  كند. رود

و خنجر را در پشت مشرك خوشحال فرو كرده بود.4  ) رميصاء با شهامت جلو رفته

»:أعظم العبادة أجراً أخفاها«-7

آن ترين عبادت از لحاظ پاداش، مخفي ) بزرگ2 ) پاداش عملي نيكوتر است كه پنهاني انجام پذيرد.1  است. ترين

 عبادت، عبادتي است كه پنهاني انجام شود.) برترين4 نما با پنهان نمودن آن. ) عبادت را بزرگ3

 عين الصحيح:-8

و به شدت تپيد.: أخذ قلبـ1 مي2 يخفق بشدة.ى ) قلبم گرفت . ) حاضران با شادي دست  زدند.: الحضّار يصفّقون فَرِحينَ

3. َننساهم أبداً مي)4 ) شما را هرگز فراموش نخواهيم كرد.: فلن قُومـ برخيز، خانم مدير تو را صدا تُناديك.ىزند.: ، السيدة المديرة

»:خواهيم در اين جشن شخصيتي را تكريم نمائيم كه مقام وااليي داردمي«-9

فـ1 ة لها مقام رفيع.ى ) نُريدفـ2 هذه الحفلة أن نُكرّم شخصي ة لها مقام رفيع.ى ) اُريدهذه الحفلة أن اُكرّم شخصي 

فـ3 تُكى ) أردنا فـ4رّم شخصية له مقام رفيع.هذه الحفلة أن  المراسيم يريد أن يكرّم شخصية له مقام رفيع.ى)
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فـ«-10 و راحة بسبب تضحية حرّاس الثغور!ى نحن نستطيع أن نعيش »:أمن

مي1 به ) ما و آسايش  سر بريم! توانيم به علّت جانفشاني حافظان مرزهايمان در امنيت

به2 مي سبب فداكاري پاسداران ) ما و راحتي زندگي كنيم! مرزها  توانيم در امنيت

و آسايش زندگي كنيم! ) به علّت فداكاري3  هاي سربازان در مرزها، ما قادريم در راحتي

و راحتي شده4 و حدود، ما قادر به زندگي در امنيت  ايم! ) بر اثر ايثار نگهبانان مرزها

»:برفق!إذا رأيت من أسفلُ منك بدرجة فارفعه إليك«-11

مي ) هرگاه كسي را كه درجه1  بيني، با مهرباني او را باال بياور! اي از تو پايين است

 ) اگر با كسي كه يك درجه از تو پايين است مواجه شدي، به آرامي او را باال بياور!2

 تر است مواجه شدي، به آرامي او را باال بياور! ) اگر با كسي كه چند درجه از تو پايين3

 تر است ديدي، با مهرباني او را باال بياور! ) هرگاه كسي را كه يك درجه از تو پايين4

»:هاي خويش برسند! ها تحصيل خود را شروع كرده بودند تا به هدف اين«-12

 ) قد بدؤوا هؤالء بدرسهم ليحصلون إلي أهدافهم!2 ) هؤالء كانوا قد بدؤوا بدراستهم ليصلوا إلي أهدافهم!1

 ) كانوا هؤالء قد بدؤوا بدروسهم ألنّ وصلوا إلي هدفهم!4 ئك كانوا قد بدؤوا بدراستهم حتّي وصلوا إلي هدفهم!) اول3

و خوش معلم به دانش«-13 »:رفتارترين مردم هستند! آموزان خود گفت: شهيدان راستگوترين

و أحسنهم عمالً!1  ) قال المعلّم لطلّابه: إنّ الشهداء أصدق الناس قوالً

و أشدهم عمالً!2  ) قالت المعلّمة لتلميذاته: الشهداء أكثر الناس صدقاً

و أحسنهم فعالً!3  ) قالت المعلّمة لطالباته: الشهداء أصدق الناس كالماً

و أفضلهم أعماالً!4  ) قالت المدرس لتالميذه: الشهداء أحسن الناس حديثاً

 التالية:التالية: األسئلةاألسئلةعين المناسب في الجواب عن عين المناسب في الجواب عن����
.»لم يرسل إلي الجبهة إلّا ...............«عين الصحيح للفراغ:-14

 ) المؤمنين4ِ ) المؤمنات3 ) المؤمنون2َ ) المؤمنين1َ

هو-15 (في اعراب المستثني): الخطأما

1!كَثُرَ إلّا األدب  ) التطلب إلّا الحسنات!2 ) كلّ شيء يرخص إذا

 ) ما كنتم إلّا خاشعينَ!4 منهم! ) اليفوز الناس إلّا المجدون3

 عين المستثني المفرّغ:-16

للمعلّم هدف إلّا تعليم الناس.1  ) الينجح أحد إلّا ذا الهمة العالية.2 ) ليس

في الصف إلّا امتحان اللغة العربية.3 يت4 ) ما أد. في الصف إلّا واحدة منهنّ  ) حضرت الطالبات

17-ذن العبارة التي حفيه عي منه«ف »:المستثني

 ) لستُم عارفين باألمر إلّا أخاكم.2 ) اليرضي عن عملهم إلّا المتكبرون.1

 ) دعيتُم إلي الضيافة إلّا الناجحين.4 ) عادوا إلي المكتبة إلّا واحداً منهم.3

 ميز المستثني المفرّغ:-18

فـ1 ها2 المدرسة إلّا أخاك.ى ) رأيت التالميذ  لك إلّا وجهه.) كلّ شيء

ال يملك الناس سالحاً إلّا اإليمان.3  ) هل جزاء اإلحسان إلّا اإلحسان.4)

19-:  عين المستثني مفرّغاً

فـ1 فـ2 الدنيا إلّا المؤمنين باهللا!ى ) ليس أحد علي حقّ  اإلمتحان إلّا المتكاسالت منهنّ!ى ) تنجح الطالبات

و الكرامة إلّا الصا3 ال ينال العزّة فـ) فـ4 أعمالهم!ى دقون  امتحانات نهاية السنة إلّا إثنتين منهنّ!ى ) نجحت التلميذات

.»لم يرسل إلي الجبهة إلّا ...............«عين الصحيح للفراغ:-20

 ) المؤمنين4ِ ) المؤمنات3 ) المؤمنون2َ ) المؤمنين1َ

اُسلوب اإلستثناء؟-21 .»في الغرفة إلّا ............... ليس«ما هو الصحيح للفراغ لصياغة

 ) الكاتبين4ِ ) الكاتبات3 ) الكاتبين2َ ) الكاتبون1
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هو-22  من بين العبارات التالية؟ الخطأما

1. ال تَعبدوا إلّا اهللاَ  ) ما كنتم إلّا خاشعين.2)

يفوز الناس إلّا المجدون منهم.3 ال ا4) .) كلّ شيء يرخُص اذا كثر إلّا ألدب 

في اإلعراب:-23  عين الصحيح

ينجح أحد إلّا1 ال و منصوبذا) و منصوبالحاكمين) اهللا أحكم2 الهمة العالية: مستثني مفرّغ  : تمييز

و منصوب مبتسماً) رأيت وجهه3 : حال به اهللا والحمد للّه: مفعول سبحانَ)4و نشيطاً

ب���� بإقرأ النص بدقّة ثم أجب عن األسئلة : إقرأ النص بدقّة ثم أجب عن األسئلة ما يناسب النص : اول)اول)(متن(متن ما يناسب النص 

(قديمي و لعلّ أقدم (شناخت) علي أشياء جديدة. (التقليد) إحدي وسائل التعرّف (خطور كرد) ببال اإلنسان المحاكاة ترين) فكرة خطرت

كيفيـة دفـنىفـ يراًمتح» قابيل«عندما قصد إخفاء جسد أخيه المقتول، كان» قابيل«خطرت ببالى تلك الفكرة التـى عن طريق التقليد هـ

فـ فيجعلهطائرين أحدهما يقتل اآلخر ثم يحفر األرض بمنقاره رأيأخيه! فحينئذ (نقش) كبير و للمحاكاة دور (توليد)ى تحت التراب! إنتاج

(هواپيما) جاءت إلي ذهن (جديد)؛ مثالً فكرة الطائرة (متولّدان» بن فرناس عباس«التكنولوجيا الحديثة فـمن مواليد القرن التاسعى ) األندلس

(پرواز) الطيور!  بتقليد طيران

.ىفـ» قابيل«ماذا تعلّم-24  نهاية مخاصمة الطائرين؟: تعلّم كيفية ...............

و النزاع2 ) حفر البئر1  ) إخفاء النيات4 ) دفن األموات3 ) المخاصمة

 عين الصحيح: يدلّ النص علي أنّ ...............-25

فـ» هابيل«) كان1 ال يقدر علي دفن أمواته مثل الحيوانات!2 كيفية دفن أخيه!ىمتحيراً  ) اإلنسان

و قدراته!3  ) اإلنسان له قدرة علي التعلّم، حتّي من الحيوانات!4 ) المحاكاة تفسد عقلية اإلنسان

[حركت گذاري]:ىى عين الصحيح فـعين الصحيح فـ�� [حركت گذاري]:التشكيل  التشكيل

»:يقتل اآلخر ثم يحفر األرض بمنقاره فيجعله تحت التراب رأي طائرين، أحدهما«-26

يْقتُل2ُ الترابِ-يجعلُه-األرض-) يحفَر1ُ  تحت-األرض-اآلخرَ-)

رأي3  منقار-اآلخرِ-يْقتُلُ-) أحد4 يحفُرَ-اآلخرُ-طائرِينَ-)

و التحليل الصرفـىى عين الصحيح فـعين الصحيح فـ�� و التحليل الصرفـاإلعراب ى:ى: اإلعراب

27-»جعلي:«

و فاعله ضميرى/ مبنـ-الزم-ىمجرد ثالثـ-للغائب-) فعل مضارع1  المستتر»هو«فعل

2ّو فاعله ضمير-للمعلومى مبنـ-) متعد و الجملة فعلية»هو«معرب/ فعل مرفوع،  المستتر،

»يحفر«معرب/ فعل منصوب بالتبعية لفعل-متعدّ-من باب إفعالى مزيد ثالثـ-) مضارع3

و فاعله ضميرى مبنـ-للمجهولى مبنـ-متعدّ-) للغائب4  البارز»ه«علي الضم/ فعل مرفوع

»:متحيراً«-28

و اسم فاعل1 و منصوب» كان«منصرف/ خبر-معرب-نكرة-) مشتق

و اسم مفعول2 و منصوب-معرب-نكرة-) مشتق (مفردة)  مقصور/ حال

و صفة مشبه-مفرد مذكر-) اسم3 (مصدره: حيرة)/ خبر مشتق و منصوب» كان«ة  المفرد

(مصدره: تحير)-) مفرد مذكر4 و اسم فاعل و منصوب-معرب-مشتق  ممنوع من الصرف/ خبر

����: أجب عن األسئلة بما يناسب النص بدقّة ثم إقرأ النص : أجب عن األسئلة بما يناسب النص بدقّة ثم دومدوم(متن(متن إقرأ النص((

(جرأت نمي« ال تَجرَؤ و (گروهكنند) حينما تجتمع االُمة تُصبح قوية، يسببها) المجتمع االُمم االُخري علي الهجوم عليها. فالنزاع بين فئات

و و هذه االُمة تبتعد عن غاياتها و الضعف، و فالمسلمونلقمة لذيذة ألعدائها. تُصبحالفشل (تمـدن) في اسبانيا أقاموا دولة نشـرت الحضـارة

(مشتاقان) المعى جعلت اسبانيا بلداً يأتـ و العلم من كلّ جانب، ولكن بعدما تفرّقوا تغلّب العدو، فخرج المسلمون منها. فاإلعتبار إليه زوار رفة

(از آن بِما مضي و النجاح!(عبرت گرفتن) »چه گذشته است) هو السبيل الوحيد للفوز
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هـ-29 .االُمة التـى االُمة الناجحة ى ...............

 ) أصبحت قوية متعددة األهداف!2 سراجاً لمستقبلها!ى ) جعلت الماضـ1

و تحكم عليهم!3 فـ4 ) تتغلّب علي أعدائها و العداوة  حياتها!ى ) تجتنب الفشل

:الخطأعين-30

فـ2 اسبانيا.ى ) المسلمون بنوا حضارة علمية فــ1  اسبانيا بعد ما إختلفوا.ى ) فشل المسلمون

يفني. إلّا أن يخرّبى ) الخالف سم مهلك، اليأتـ3  ) كلّ اُمة تضعف حين أصبحت قوية.4و

[حركت گذاري]:ىى عين الصحيح فـعين الصحيح فـ�� [حركت گذاري]:التشكيل  التشكيل

و جعلت اسبانيا بلداً يأتـ«-31 »:زوار المعرفة إليهى أقاموا دولة نشرت الحضارة

1نَشََرت  الحضارةَ-نُشَرت-دولةُ-) أقاموا2 زوار-ىَيأتـ-الحضارةٌ-)

 المعرفةِ-زوارٍ-جعلَت-) الحضارة4ُ زوار-ىيأتـ-ضارةَالح-) دولة3ً

و التحليل الصرفـىى عين الصحيح فـعين الصحيح فـ�� و التحليل الصرفـاإلعراب ى:ى: اإلعراب

32-»ببسي:«

و فاعله ضمير مستتر فيه-مضاعف-من باب تفعلى ) مزيد ثالثـ1  معرب/ فعل مرفوع،

و مثال-) مضارع2 و مع فاعله جملة فعليةمعرب/فع-للمعلومى مبنـ-الزم-معتل  ل،

و فاعلهى مبنـ-متعدّ-للغائب-) فعل مضارع3 و الجملة فعلية» الفشل«للمجهول/ فعل

و فاعله ضمير-من باب تفعيلى مزيد ثالثـ-) للغائب4 / فعل مرفوع، ّالمستتر»هو«متعد 

»:المسلمون«-33

و مرفوع بالواو-مشتق-جمع سالم للمذكر-) اسم1  مبني/ فاعل

(مصدره: تسليم)2 و اسم مفعول و مرفوع بالواو-) مشتق (مفرد)  منصرف/ خبر

و الجملة اسمية-معرّف بأل-) جمع سالم للمذكر3 و مرفوع بالواو،  مبني/ مبتدا مؤخر

(مصدره: إسالم)4 و اسم فاعل م-) مشتق و الجملة اسميةمعرّف بأل/ و مرفوع بالواو،  بتدا
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 پاسخ است.3گزينه-1

مي«در متن سؤال نيست.» بزرگي«: صفت1ي گزينه ».ترك«مضارع است كه بايد ماضي باشد»كند رها

مي«: فعل2ي گزينه آن»أن«به عامل نصب» ان نكرّم«در ترجمه لحاظ نشده است. در ترجمه» خواهيم نريد= در ترجمـه توجـهو تاثير

 در ترجمه لحاظ نشده است.» ليدافع«در» لـِ«نشده است. عامل نصب 

«4ي گزينه  لحاظ نشده است. در ترجمه»لـ«وجود ندارد. عامل نصب» حال«اشتباه است، زيرا در متن سؤال»كه در حالي:

 پاسخ است.1گزينه-2

«2ي گزينه ف» نتوانسته بودم: و مغاير مي» ما كنت أستطيع«عل ماضي بعيد در ابي در ترجمـه»ي«باشد. ضمير كه ماضي استمراري است

 لحاظ نشده است.

«3ي گزينه زد: و مغاير فعل مجهول» كنار در متن سؤال نايب فاعل است، ولي در اين گزينه به اشتباه مفعول» الستار«است.» رفع«معلوم

نه» تصوير«و» عكس« در فارسي» صورة«ي كلمه ترجمه شده، ترجمه ».وجه«و» صورت«است

«4ي گزينه و مفعول:  در ترجمه لحاظ نشده است.» استطيع«اشتباه است، فعل3ي مطابق توضيح گزينه» فعل

 پاسخ است.2گزينه-3

«1ي گزينه و حال است، ولي در اين گزينه» مؤمناً: مي«ترجمه شده است.» تمييز«مشتق  درست است.» ياري كردم« صورتبه»كنم ياري

و ترجمهمي» نيست«معنايبه» ليست«: فعل3ي گزينه  اشتباه است.» يابي نمي«باشد

«4ي گزينه به«است، بنابراين» شروع كرد«معنايبه» اخذ:  صحيح است.» شدت شروع به تپيدن كرد قلبم

 پاسخ است.1گزينه-4

«2ي گزينه و ترجم» أألمر: كه» هذا األمر عظيم«ه مشاراليه بوده در متن سؤال» امر عظيم«كه در حالي» اين موضوع مهم است«اين است

و صفت است. تأكيد   در متن سؤال وجود ندارد.» جدا«موصوف

«3ي گزينه :مي مذكر است در حالي» التنس  اضافي است.» جداً«باشد. كه مخاطب كه دختر شهيد است، مؤنث

«4ي گزينه :مثل گزينه»التنس) ,2ي اشتباه است با توضيح گزينه» االمر«)،3ي اشتباه است

 پاسخ است.2گزينه-5

مي] كانت + تُربي[:1ي گزينه  شود كه در اين گزينه، ماضي بعيد ترجمه شده است. ماضي استمراري، ترجمه

«3ي گزينه هم] ستمگري[كه] تاريكي[»الظَّالم: فع ترجمه شده است،  اشتباه است.» تربيت نمود«ل جمله چنين

«4ي گزينه و ظالمان: هم» كافران [قرار داد] اشتباه است. اشتباه است.  چنين، فعل جمله

 پاسخ است.3گزينه-6

و تَغرِس«: دو فعل1ي گزينه مكه مضارع هستند. را ماضي استمراري ترجمه كرده در حالي»تَتَقَد 

 در خنجرها ترجمه نشده است.»ها«ضمير:2ي گزينه

و تغرس«هاي : فعل4ي گزينه هم صحيح ترجمه نشده»تَتَقَدم و  صورت صفت ترجمه شده است.به] حال[»فَرِحة«چنين اند

 پاسخ است.2گزينه-7

 پاسخ است.4گزينه-8

 : قلبم به شدت شروع به تپيدن كرد.1ي گزينه

«2ي گزينه مي»:يصفّقون:  زنند. دست

آن3ي گزينه : مَننساه  ها را هرگز فراموش نخواهيم كرد. : لن

 پاسخ است.1گزينه-9

«2ي گزينه مع» تكريم نمائيم-خواهيممي:  اند. الغير هستند كه در اين گزينه متكلم وحده تعريب شده دو فعل مضارع متكلم

«3ي گزينه به» اَردنا: [شخصية] مؤنث است.←» لها«نيز اشتباه است زيرا مرجع» له«-تيممعني خواس فعل ماضي است

«4ي گزينه :ريدمي» خواهدمي«،»ي و ترجمه يكَرّم«شود  در ترجمه نيامده است.» هذه«نيز اشتباه است.»له«-»كه تكريم نمايد«،»أن

ششمدرستشريحيهايپاسخ
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 پاسخ است.2گزينه-10
و راحتي زندگي كنيم!]4ي رد گزينه[ توانيممي]3و1هاي رد گزينه[ مرزها پاسداران]3ي رد گزينه[ ما به سبب فداكاري رد[ در امنيت

]1،4هاي گزينه
 پاسخ است.4گزينه-11

كه]3و2هاي رد گزينه[ هرگاه هاي رد گزينه[ ديدي]2و1هاي رد گزينه[ تر است يك درجه از تو پايين]3و2هاي رد گزينه[ كسي را
 او را باال بياور.]3و2هاي رد گزينه[، با مهرباني]3و1،2

 پاسخ است.1گزينه-12

 إلي أهـدافهم!]4و2،3هاي رد گزينه[ ليصلوا]4و2هاي رد گزينه[ بدراستهم]4و2هاي رد گزينه[ كانوا قد بدؤوا]3ي رد گزينه[ هوالء
]4و3هاي رد گزينه[

 پاسخ است.1گزينه-13
و احسنهم عمالً]4و2،3هاي رد گزينه[ المعلّم لطلّابه قال ]3و2هاي رد گزينه[ : انَّ الشهداء أصدق الناس قوالً

و اين اسمي مؤنث است لكـن» المعلّمة«، فاعل2ي دقت شود كه ضمير از نظر جنس با مرجعش بايد مطابقت داشته باشد. در گزينه است

 هم اين ايراد مشهود است.4و3هاي ست كه مذكر است. در گزينها»ه«،»تلميذات«ضمير متصل به 
 پاسخ است.2گزينه-14

و نياز به نائب فاعل مرفوع دارد كه »: لم يرسل«  مرفوع است.» المؤمنون«فعل مجهول است
 پاسخ است.3گزينه-15

»و» اليفوز از» الناس«فعل الزم به]إلّا[ فاعل مرفوع است، بنابراين بعد و منصوب ين«صورت مستثني تامصحيح است.» المجد 
 پاسخ است.3گزينه-16

به» ما أديت: انجام ندادم« و نياز و منصوب با اعراب مفعول» امتحان«ي دارد، بنابراين كلمه]به مفعول[ فعل متعدي است  به است. مستثني مفرّغ
 پاسخ است.1گزينه-17

«1ي در گزينه به» اليرضي: و نياز [إلّا] وجود ندارد، بنابراينمنه مستثنيعنوانبه فاعلفعل است مستثني مفرّغ» المتكبرون«دارد كه قبل از

و مرفوع با اعراب فاعل است.
 پاسخ است.4گزينه-18

(كه همان مستثني جمله4ي در گزينه و خبر ميي استفهامي است  باشد. منه است) در جمله محذوف
 پاسخ است.3ينهگز-19
 پاسخ است.2گزينه-20

و نياز به نائب فاعل مرفوع دارد كه »: لم يرسل«  مرفوع است.» المؤمنون«فعل مجهول است
 پاسخ است.1گزينه-21

(مؤخّر) ليس است.» الكاتبون« و مرفوع به اعراب اسم  مستثني مفرغ
 پاسخ است.3گزينه-22
 پاسخ است.3گزينه-23

از1ينهگزي و منصوب است، زيرا قبل و]الّا[ : ذا: مستثني تام  آورده شده است، پس جمله كامل است.» فاعله: أحد«فعل جمله الزم است
و مجرور است. : الحاكمين: مضاف2ي گزينه  اليه
: مفعول مطلق براي فعل محذوف است.4ي گزينه  : سبحانَ

::))11(( متنمتنترجمه ترجمه����

و شايد قديميتقليد يكي از وسايل ترين فكري كه از طريق تقليد به ذهن انسان خطور كرد همان فكري شناخت چيزهاي جديد است.
اش را داشت، قابيل سرگردان بود در چگونگي دفـن است كه به ذهن قابيل راه يافت زماني كه قصد مخفي كردن جسد برادر كشته شده

مي برادرش. پس در اين هنگام دو پرنده را ديد كه يكي مي از آن دو، ديگري را و او را زير خاك قرار كشد سپس با منقارش زمين را كَنَد
[ساخت] هواپيما به ذهنمي و تقليد نقش بزرگي در توليد تكنولوژي جديد دارد؛ مثالً فكر از متولّـدان انـدلس» عباس بـن فرنـاس«دهد!

 گان آمد.(شهري در جنوب اسپانيا) در قرن نهم با تقليد از پرواز پرند

 پاسخ است.3گزينه-24
و نزاع دو پرنده چه چيزي را آموخت؟: آموخت كيفيت«  را آموخت.» دفن اموات«؛ با توجه به متن، ...»قابيل در پايان دعوا
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 پاسخ است.4گزينه-25

مي »انسان قدرت فراگيري دارد حتي از حيوانات«كه ...؛ كند بر اين متن داللت

 اند. يما را اختراع كردهها هواپ ) غربي1

هم2  باشد. چون حيوانات قادر بر دفن امواتش نمي ) انسان

و توانايي ) تقليد، قوه3 ميي عقلي انسان  كند. هايش را نابود

 پاسخ است.2گزينه-26

بِمنقارِ«گذاري كامل عبارت حركت رُ الْأرضفحي ْقتُلُ اآلخرَ ثُمي .رأي طائرَينِ، أحدهما َفيجعلُه تحت التّرابِ ه«

 ها: داليل رد ديگر گزينه

(فعل مضارع معلوم)/ يجعلُه←) يحفَر1ُ (فعل مضارع معلوم)←يحفرُ لُهعجي 

(نون مثني، مكسور است)/ يحفُرَ←) طائرِين3َ (مضارع معلوم بر وزن←طائرَينِ  خرَاآل←اآلخرُ »)/يفْعلُ«يحفرُ

4و مرفوع)/ اآلخرِ←) أحد (مبتدا أحد←و منصوب)/ منقار (مفعول (مجرور به حرف جر)←اآلخرَ  منقارِ

 پاسخ است.2گزينه-27

 ها: داليل رد ديگر گزينه

/ مبنـ←) الزم1 ّمعرب←ى متعد 

 فعل مرفوع باإلعراب األصلي←»يحفر«مجرد ثالثي/ فعل منصوب بالتبعية لفعل←) مزيد ثالثي من باب إفعال3

 المستتر»هو«فاعله ضمير←البارز»ه«معرب/ فاعله ضمير←علي الضمى للمعلوم/ مبنـى مبنـ←للمجهولى ) مبنـ4

 پاسخ است.1گزينه-28

 ها: داليل رد ديگر گزينه

(مفردة)←مقصور»/ تفعل«اسم فاعل من باب←) اسم مفعول2 و منصوب» كانَ«خبر لفعل ناقصة←صحيح اآلخر/ حال

(مصدره: حيرة)3 (مصدره: تَحير)←) صفة مشبهة  اسم فاعل

 منصرف←) ممنوع من الصرف4

::))22(( متنمتنترجمه ترجمه����

مي مي زماني كه امت گردهم جمع و اُمت شوند، نيرومند و خصـومت ميـان گردند؛ هاي ديگر جرأت حمله بر آن را ندارند. پـس نـزاع

ميها گروه و اين امت از اهداف خويش دور و ضعيف شدن است، (سستي) و لقمـهي جامعه سبب شكست ي لذيـذي بـراي دشـمنان شـود

و سرزميني قرار داد كه مشتاقان خويشمي و اسپانيا را كشور گردد. پس مسلمانان در اسپانيا دولتي را برپا كردند كه تمدن را گسترش داد

ا و معرفت آن(ديداركنندگان) علم ميز هر سو به آن جا از آمدند، ولي پس از و مسلمانان (شكست داد) كه پراكنده شدند، دشمن چيره شد

آن آن و موفقيت است. جا خارج شدند. لذا عبرت گرفتن از  چه گذشته است، تنها راه پيروزي

 پاسخ است.1گزينه-29

كه« بِما فاإل«با توجه به عبارت ...». امت موفق همان امتي است ي خويش قرار دهد. گذشته را چراغي براي آينده«بايد گفت: ...» عتبار«

 ها:ي ديگر گزينه ترجمه

و داراي اهداف متعدد گردد.2  ) قوي

و بر آنان حكومت كند.3  ) بر دشمنان خويش غلبه

مي4 و دشمني در زندگي خويش خودداري  كند. ) از شكست

 پاسخ است.4گزينه-30

»ميهر ام و ناتوان  منافات دارد.» حينما تجتمع االُمة تصبح قوية«با متن:» شود، هنگامي كه نيرومند شود.تي ضعيف

 ها:ي ديگر گزينه ترجمه

]بنا كردنى):(بني يبنـ[ ) مسلمانان يك تمدن علمي را در اسپانيا بنا نهادند.1

آن2 اخ ) مسلمانان در اسپانيا شكست خوردند پس از  تالف پيدا كردند.كه

و نابود سازد. آيد مگر اين ) اختالف سمي كشنده است، نمي3  كه تخريب كند
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 پاسخ است.3گزينه-31

يأتـِ«گذاري كامل عبارت: حركت و جعلَت اسبانيا بلداً نَشََرت الحضارةَ »زوار المعرفةِ اليهىأَقاموا دولةً

من←) الحضارة1ٌ (مفعول يأتـالحضارةَ و در اينىيأتـِ←ىَ صوب)  جا رفع آن نيز تقديري است.)(فعل مضارع، مرفوع است

اراسم مضاف، تنوين نمي← زو) . ارگيرد.) زو 

نُشَرت←) دولة2ُ و منصوب)/ (مفعول به و مبنـ».نَشََرت«نَشََرت←دولةً : منتشر كرد، پراكندهى(فعل ماضٍ و معناه  كرد.) للمعلوم

(مفعولٌ←) الحضارة4ُ و منصوب)/ جعلَت الحضارةَ و مبنـ←به (فعل ماضٍ . لَتعارٍى جقرار داد.)/ زو : و معناه  زوار←للمعلوم

و بعدش اسمي ال ]الحضارةنَشََرت←نَشََرت الحضارة[ دار داشته باشيم، بايد ساكن را به كسره تبديل كنيم * اگر آخر فعلي ساكن باشد

 پاسخ است.4گزينه-32

 مزيد ثالثي من باب تفعيل.←من باب تفعلى مزيد ثالثـ)1

و مثال)2 (س←معتلّ و مضاعف .←ب)/ الزم-ب-صحيح متعد 

و فاعلهى مبنـ← للمجهولى مبنـ)3 و فاعله←» الفشل«للمعلوم/ فعل  الضمير المستتر.»هو«فعل

اس4گزينه-33 ت.پاسخ

و مرفوع بالواو1 و مرفوع بالواو/ مبني← ) فاعل  معرب←مبتدا

(مصدره: تسليم)2 و اسم مفعول و مرفوع بالواو←) مشتق (مفرد) (مصدره: إسالم)/ خبر و اسم فاعل و مرفوع بالواو.←مشتق  مبتدا

و مرفوع بالواو3 و مرفوع بالواو/ مبني←) مبتدا مؤخّر  معرب←مبتدا

و فاعله الم« و مرفوع بالواو/ أقاموا: فعل : مبتدأ .» واو«سلمونَ و مرفوع محالً و خبر »و الجملة فعلية


