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■■ عّین األصَح و األدّق فی األجویة للترجمة أو المفهوم أو التعریب )26ـ  33(

»إّن یوم الفصل میقاتهم أجمعین«:. 1
2( همانا روز قیامت وعدة دیدار همگی آنان است! 1( وعدة مالقات همگی ما قطعًا روز قیامت است! 

4( بدون تردید روز جدایی میعادگاهی است، برای همگی آنان! 3( میعادگاه دیدار ما بالشک روز جدائی است، برای همگی! 

»ِالزم التفُکر و التعّلم فُهما أمران قد شَجع اإلسالم المسلمین بهما منذ ظهوره!«:. 2
1( همراه تفّکر و آموختن باش، زیرا این امور از ابتدای ظهور اسالم مورد تأکید بوده و مسلمانان به آن تشویق شده اند!
2( تفّکر و تعلیم بر تو واجب است، چه این دو امر همان است که اسالم از ابتدای ظهور به مسلمانان تأکید کرده است!

3( بر تفّکر و آموزش متعّهد باش، زیرا آن ها اموری هستند که اسالم از ابتدای ظهورش مسلمین را بدان ها تشویق کرده است!
4( پای بند تفّکر و یادگیری باش، چه آن ها دو امری هستند که اسالم از ابتدای ظهورش مسلمانان را بدان ها تشویق کرده است!

»هناک کثیٌر األشخاص یتحَملون المشّقات فی حیاتهم لیکتسبوا المعالی!«:. 3
1( آنجا بسیارند کسانی که سختی های زندگی را متحّمل می شوند تا بزرگی هایی برایشان بدست آید!

2( اینجا هستند افرادی بسیاری که مشّقات را در زندگیشان تحّمل کرده، برتری ها را بدست می آورند!
3( بسیاری از اشخاص هستند که مشّقات را در زندگانیشان تحّمل کرده، برتری ها را کسب نموده اند!
4( بسیاری از افراد هستند که در زندگی خود سختی ها را تحّمل می کنند تا بزرگی ها را بدست آورند!

»قد یلقی الَشاَب نفَسه بسبب أخطائه فی بئر، الخروج منها صعب کثیرا!«:. 4
1( آن جوان بخاطر خطاهایش گاهی خویشتن را در چاهی می بیند که خروج از آن سخت است!

2( آن جوان که برای اشتباهاتش خود را در چاه می اندازد، بیرون آمدنش از آن خیلی دشوار است!
3( گاهی جوان بخاطر اشتباهاتش خود را در چاهی می اندازد که خارج شدن از آن بسیار دشوار می باشد!

4( گاهی یک جوان به علت اشتباهاتش خود را در چاهی می بیند که بیرون آمدن از آن خیلی سخت می باشد!

عّین الخطأ:. 5
1( هذه الید یحَبها الله: این دست است و خداوند آن را دوست می دارد!

2( هذه یٌد یحَبها الله: این دستی است که خداوند آن را دوست می دارد!
3( هؤالء المکّرمون ال یتکّبرون علی أولئک: این گرامیان بر آن ها تکّبر نمی ورزند!

4( هؤالء مکّرمون ألّنهم ال یتکّبرون علی اآلخرین: اینان گرامی هستند، چون بر دیگران تکّبر نمی کنند!

»و المرء بالجبن ال ینجو من القدر«. عّین غیر امناسب لمفهوم المصراع:. 6
2( »ال أملُک لنفسی نفعا و ال ضرا إاّل ما شاءالله« 1( تقدیر چو سابق است تدبیر را چه سود! 

4( خدا کشتی آنجا که خواهد بود اگر ناخدا جامه بر تن َدرد! روا ما بأنفسهم بأنفسهم«  روا ما بقوم حّتی ُیغیِّ 3( »إّن الله ُیغیِّ

»اینجا تجاربی ارزنده است که ما آن ها را از بزرگان خود به ارث می بریم شاید از آن ها عبرت بگیریم!«. عّین الصحیح:. 7
2( هناک تجارب قّیمة نرِثها من کبارنا لعّلنا نعتبر منها! 1( هنا تجارب قّیمة ورِثنها من کبارنا لعّلنا نعتبر بها! 

4( هناک تجارب ثمینة ذرث من کبار قومنا لعّلنا ِاعتبرنا منها! 3( هنا تجارب ثمینة اَلذی نرث کبارنا إلینا لعّلنا ِاعتبرنا بها! 
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»امروز در جهان کنونی ترک کردن کوچک ترین اشتباهات، از بزرگ ترین فضیلت ها بشمار می آید!«. 8
1( الیوم فی العالم الحالی ترک أصغر الخطأ یعتبر من أکبر فضائلک!

2(الیوم فی العالم المعاصر ترک أصغر األخطاء ُیعّد من أکبر الفضائل!
3( هذه األّیام فی العالم الحالی ترک أصغر معاصیک یعّد من أکبر فضائلک!

4( هذا الیوم فی العالم المعاصر ترک االشتباهات األصغر یعتبر من فضائل أکبر!
■■ اقرأ الّنص الّتالی بّدَقة ثم أجب عن األسئلة )34ـ  42( بما یناسب الّنص:

العالقة بین اإلیرانیین و العرب تعود إلی أقدم العصور. فوجود المفردات الفارسّیة فی أشعار شعراء العرب قبل اإلسالم أفضل حَجة إلثبات هذا 
األمر. أحد أسباب استحکام هذه العالقة هو موضوع ترجمة اآلثار إلی هاتین الُلغتین! إضافة إلی ذلک کان األیرانّیون من ُرّواد )ج رائد(تلک النهضة 

العملیة اّلتی ُنفخت فی أرکان المجتمع اإلسالمی. فُهم قد َسعوا أن یوَسعوها، و فی هذا المجال اعتَنوا بلغة هذه الَنهضة أکثر من أصحابها! 
و لم یشعر اإلیرانیون بالغرایة حین رأوا أّنها هی اللغة العربیة، بل أِنسوا بها و حاولوا أن یدَونوها و ینظموها، فأّتقوا تألیفات متنوعة کثیرة لفهمها 

و تبیینهاو استخراج ظرائفها!

»... اإلیرانیون ... اللغة العربَیة؛ ألّنهم أحَسوا أّنها ...!«. عّین المناسب للفراغات:. 9
4( ِارتفع / أرکان / لغتهم األصلیة 3( شعر / غرابة / لغة الدین  2( أّلف / کتب / لغة العلم  1( رفع / شأن / منهم 

عّین الصحیح:. 10
1( العرب لم یشعروا بالغربة حین رأوا لغة تلک الَنهضة العلمّیة!

2( إّنما ظهرت العالقة بین اإلیرانّیین و العرب بعد أن ظهر اإلسالم!
3( الَترجمة تسّبب ِاستحکام االستفاة من مفردات الُلغة العربّیة فی الفارسیة!

4( جهود اإلیرانّیین لتدوین الکتب حول الُلغة العربیة أکثر من العرب أنفسهم!

عّین الصحیح: من عالئم العالقة بین االیرانّیین و العرب هی ....... 11
1( وجود الکتب و اآلثار المترجمة إلی هاتین اللغتین!
2( وجود مؤّلفات بالعربیة عند اإلیراّیین قبل اإلسالم!

3( تألیف الکتب الکثیرة بالعربیة لفهمها و استخراج ظرائفها!
4( ُانس االیرانّیین بالّلغة العربیة و عدم الّشعور بالغرابة بها!

ماذا عمل اإلیرانیو؟. عّین الخطأ:. 12
2( استخرجوا دقائق و ظرائف هذه الّلغة! 1( أّلفوا کتبا حول اللغة العربّیة!  

4( أنسوا بالّلغة العربّیة و أحَبوها و لم یشعروا بالغرابة منها! 3( نفخوا رائحة الّنهضة العلمیة من َقبل اإلسالم! 
■■ عّین الخطأ فی التشکیل )38 و 39(

»وجود المفردات الفارسیة فی أشعار شعراء العرب قبل اإلسالم أفضل حَجة إلثبات هذا األمر!«:. 13
ِة 4( ُوجوُدـ  الُمفَرداِتـ  الَفارسیَّ 3( الَعَرِبـ  َقبَلـ  اإلسالِم  2( أشعاِرـ  ُشَعراِءـ  الَعرِب  ِةـ  إثباِت  1( أفَضٌلـ  ُحجَّ

»حاولو أن یدَونوها و ینظموها فأّلفوا تألیفات متنَوعة کثیرة لفهمها و تبیینها«:. 14
موَها ُنوَهاـ  ُیَنظَّ 4( َحاَوُلواـ  ُیَدوَّ عًةـ  َکثیرةـ  َفْهِم  3( ُمِتَنوَّ ُفواـ  تألیفاٍتـ  ِلَفهِمَها  2( ألَّ موَهاـ  َفهِمهاـ  َتْبییِنها  1( ُینظِّ
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■■ عُین الصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي )40ـ  40(

»َسَعوا«:. 15
1( فعل ماضـ  للغائبینـ  معتل و مثالـ  الزمـ  مبني للمعلومـ  مبني / فاعله ضمیر الواو البارز
2( مجّرد ثالثيـ  معتل و ناقصـ  الزمـ  مبني / فعل و فاعله ضمیر الواو البارز، و الجملة فعلیة

3( فعل ماضـ  للغائبینـ  مجرد ثالثيـ  معتل و أجوف / فاعله الضمیر البارز، و الجملة فعلیة و خبر و مرفوع محال
4( للغائبینـ  مجّرد ثالثيـ  متعّدـ  مبني للمعلوم / فعل مجزوم بحذف نون اإلعراب، والجملة خبر للمبتدأ »هم«

»ُیوَسعوا«:. 16
1( فعل مضارعـ  للغائبینـ  معتل و مثالـ  الزمـ  مبني للمعلوم / فعال و فاعله ضمیر الواو البارز

2( مزید ثالثي )من باب تفّعل(ـ  متعّدـ  مبني للمعلومـ  معرب / فاعله ضمیر الواو، و الجملة فعلیة
3( للغائبینـ  مزید ثالثيـ  معتل و أجوف / فعل منصوب بحذف نون اإلعراب، و فاعله الضمیر البارز

4( مضارعـ  مزید ثالثي )من باب تفعیر( / فعل منصوب بحرف »أن« و عالمة نصبه حذف نون اإلعراب

»متنوعة«:. 17
1( مشتق و اسم فاعل )مصدره: تنّوع(ـ  نکرة / نعت و منصوب بالتبعّیة للمنعوت »تألیفات«

2( اسمـ  مفرد مؤّنثـ  نکرةـ  معربـ  منصرف / مضاف إلیه و مجرور، و المضاف » تألیفات«
3( مفرد مؤّنثـ  مشتق و اسم مفعول )مصدره: تنویع( / صفة و منصوب بالتبعیه للموصوف »تألیفات«

4( معّرف باإلضافةـ  معربـ  منصرف / نعت أو صفة و منصوب بالتبعیة للمنعوت او الموصوف » تألیفات«
■■ عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )43ـ  50(

عّین ما لیس فیه نون اإلعراب: . 18
2( أنت تجتهدین في أداء واجباتک الدراسّیة أکثر األحیان! 1( أن تعملّن أعمال الخیر فلُکّن أجر عظیم عند الله! 

4( إّن علماء الّتغذیة یعتبرون الّلبن من إفضل المواّد الغذائّیة! 3( کان هذان المسافران یسافران إلي نقاط کثیرة طول السّنة! 

عّین حرف الَعة »الیاء« محذوفًا:. 19
2( ال َتنه عن أخلالق و أنت تعمل مثلها دائًما! ا لمساعدتهم!  1( أنت َتهبین أموالک للفقراء حبًّ

4( ال تخونوا في أموال بیت المال أبًدا، أّیها المسلمون! 3( َاللهّم؛ أنت أهل لتجود علینا بفضلک و مغرفتک! 

عّین الفعل الذي ُیمکن أن ُیبني للمجهول:. 20
2( تأّمل أخي في أعماله الَسّیئة فتغّیر سلوکه! 1( تتمَتع أبصارنا بالمناظر الجمیلة في الربیع! 

4( تحفظ األشجار الخضراء الّناس من فقدان تنقیة الجّو! 3( في حدیقتنا أزهار کثیرة تفوح رائحتها فنشعر بالفرح! 

21 .:
ّ

عّین الفعل المجزوم محال
2( ال تَتخذَن اإلنسان المتلّون صدیًقا أِلنفسکّن! 1( َتأَملوا قبل أن تبدؤوا بالعمل!  

4( ال أعتمد علي الّنفس األّماة ألّنها تأمرني بالّسوء! 3( أّن المؤمنین لن یترکوا عبادة رّبهم أبًدا! 

عّین ما لیس فیه المفعول فیه:. 22
2( ِاحتِرم الکبیَر و أنت شاّب، ألّنک یوَما ستکون کبیًرا! 1( لعب األطفال بفرح في الملعب و رجعوا مساَء! 

4( َاللّهم؛ ِاجعل هذا الصّباح حاماًل لنا من الخیر فوق ما نرجو! 3( ِالَتقیت بصدیقي في الَطریق و قلت له: صباحک بخیر! 
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عّین النعت جملة في محّل الرفع:. 23
1( ما سأَلنا االستاُذ سؤاال صعّبا لم نقرأه حّتي اآلن!

2( هناک شعوٌب ال تستسلم للّراحة و ال تقبل ظلم الّظالمین!
3( الّسماء عندما تتزّین بالغیوم الکثیرة، ینزل منها المطر بشّدة!

4( المدیر یستشیر المعّلمین في الیوم األّول من کّل شهر من الّسنة الّشمسّیة!

عّین الصحیح )حول صاحل الحال(:. 24
1( إّننا ذهبنا مع األسرة إلي حفلة عظیمة مسرورین ← ااُلسرة

2( الّتلمیذات لیقرأن الدروس قبل االمتحانات ساعیات ← الدروس
3( مدح مدیر الّشرکة هذه الموّظة النقة و عارفة بُامور الشرکة ← مدیر

4( المصّلون ِاشترکوا في صالة یوم الجمعة مکّبرین ← ضمیر الواو في »اشترکوا«

عّین التمییز:. 25
ا و وجد المهندسان في وسطها کنزا مخفّیا! 1( کانت الَصحراء حارقة جدًّ

2( أصعب األّیام في حیاة الّتالمیذ یوم ال یدرسون و یتکاسلون!
3( هذا المعّلم أحّب األشخاص في حیاتي أخالًقا و علًما!

4( تلک البنت جالسة علي األرض فرحُة و مسرورُة!
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گزینٔه 2. 1
عّلترّدسایرگزینهها:

1(ضمیر»هم«بهاشتباه»ما«ترجمهشدهاست.
3(»میقات«مفهومزمانیونهمکانیداردونیزترجمٔهضمیر»هم«غلطاست.

4(»میعادگاهی«بامفهوممکانیونیزبهشکلنکرهنادرستاست.
گزینٔه 4. 2

عّلترّدسایرگزینهها:
1(»اینامور«برای»ُهماأمران«وترجمٔه»موردتأکیدبودهو...تشویقشدهاند!«بهشکلمجهولنادرستمیباشد.

2(»تعلیم«برای»التعّلم«،»برتوواجباســت«برای»ِالزم«و»ایندوامرهماناست«برای»ُهماأمران«اشتباهمیباشد.ضمیر»ه«همترجمه
نشدهاست.

3(»متّعهدباش«ترجمهایغلطبرای»ِالزم«میباشد.
گزینٔه 4. 3

عّلترّدسایرگزینهها:
1(اشتباهات؛»سختیهایزندگی«بهشکلترکیباضافی،»بزرگیهایی«بهصورتنکرهو»برایشانبدستآید«بهنحوهمجهول

2(اشتباهات؛»اینجا«برای»هناک«،»افرادبسیاری«برای»کثیٌرمناألشخاص«وعدمترجمٔه»ل«ناصبهدر»لیکتسبوا«
3(اشتباهات؛»تحّملکرده،...کسبنمودهاند!«بهشکلماضی

گزینٔه 3. 4
عّلترّدسایرگزینهها:

1(اشتباهات؛»آنجوان«،»میبیند«وعدمترجمٔه»کثیرًا«
2(اشتباهات؛»آنجوان«،عدمترجمٔه»قد«برسرفعلمضارعو»چاه«بهشکلمعرفه

4(اشتباهات؛»یکجوان«بهشکلنکرهو»میبیند«
گزینٔه 1. 5

ترجمٔهدرستاینگزینه:ایندست،خداوندآنرادوستمیدارد.
گزینٔه 3. 6

عباراتصورتســؤالوسایرگزینههابرمحّققشدنتقدیروآنچهخداوندارادهکردهاست،تأکیددارنداّماگزینٔه)3(برایجادتغییرودگرگونی
توّسطخودآحادجامعهونهازسویخداوندداللتمیکند.

گزینٔه 1. 7
عّلترّدسایرگزینهها:

2(میگوید؛آنجاتجاربیارزندهاستکهماآنهاراازبزرگانخودبهارثبردهایمشایدازآنهاعبرتبگیریم!
3(ترجمٔهدرســتنداردچونازنظردستوری»الذی«مذکربرای»تجارب«وترکیب»ورث...إلینا«غلطاست.بهعالوهاستفادهازفعلماضی

»اعتبرنا«نادرستمیباشد.
4(میگوید؛آنجاتجاربیارزندهاستکهماازبزرگانقومخودبهارثمیبریمشایدازآنهاعبرتگرفتهباشیم.
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گزینٔه 2. 8
عّلترّدسایرگزینهها:

1(میگوید؛امروزدرجهانفعلیترککردنکوچکتریناشتباه،ازبزرگترینفضیلتهایتبهشمارمیآید!
3(میگوید؛اینروزهادرجهانفعلیترککردنکوچکترینگناهانت،ازبزرگترینفضیلتهایتبهشمارمیآید!

4(میگوید؛اینروزهادرجهانکنونیترککردناشتباهاتکوچکازفضیلتهایبزرگتربهشمارمیآید!
گزینٔه 1. 9

ترجمٔهعبارتصورتسؤالبعدازاستفادهازکلماتاینگزینه؛ایرانیهاشأنومقامزبانعربیراباالبردند؛زیراکهآنراازخودشانحسکردند!
گزینٔه 4. 10

درمتنداریم؛»وفیهذاالمجالاعتَنوابلغةهذهالّنهضةأکثرمنأصحابها!«پسگزینٔه)4(درســتمیباشــد)تالشهایایرانیهاجهتتدوین
کتابهاپیرامونزبانعربیبیشترازخودعربهااست(

گزینٔه 1. 11
درمتنداریم؛»أحدأسباباســتحکامهذهالعالقةهوموضوعترجمةاآلثارإلیهاتینالّلغتین«پسگزینٔه)1(درستمیباشد)وجودکتابهاو

آثارترجمهشدهبهایندوزمان(
گزینٔه 3. 12

درمتننهضتعلمیمربوطبهجامعٔهاسالمیبودهپسگزینٔه)3(درستنمیباشد)عطرنهضتعلمیراازپیشازاسالمدمیدند(
گزینٔه 1. 13

»أفَضل«غیرمنصرفاستودرانتهایخودتنویننمیگیرد.
گزینٔه 3. 14

»کثیرة«صفتبرای»َتألیفات«)درنقشمفعولبه(استوبایدمنصوببیاید.
گزینٔه 2. 15

مواردنادرستدرسایرگزینهها:
«و»فعلمجزومبحذفنوناإلعراب« 1(»مثال«3(»أجوف«4(»متعدٍّ

گزینٔه 4. 16
مواردنادرستدرسایرگزینهها:

1(»الزم«2(»َتفّعل«3(»أجوف«
گزینٔه 1. 17

مواردنادرستدرسایرگزینهها:
2(»مضافإلیهومجرور،والمضافتألیفات«

3(»اسممفعول)مصدره:تنویع(«
4(»معّرفباإلضافة«

گزینٔه 1. 18
»نون«در»تعملَن«و»کّن«ضمیراســتچونصیغٔهجمعمؤّنثدارند.درســایرگزینهها»نون«در»تجتهدین«،»یسافران«و»یعتبرون«نون

اعرابمیباشد.
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گزینٔه 2. 19
»الَتنه«دراصل»الَتْنَهی«بودهکهحرفعّلٔه»یاء«ازانتهایفعلمجزومحذفشدهاست.

گزینٔه 4. 20
ترجمٔهصورتســؤال:فعلیرامشــخصکنکهامکانداردمجهولشودپسفعلبایدمتعّدیودارایمفعولبهباشدتادرروندمجهولشدن،

مفعولبهبهنائبفاعلتبدیلگردد.درگزینٔه)4(فعل»تحفظ«متّعیو»الّناس«مفعولبهآناست.
گزینٔه 2. 21

»التّتخذَن«فعلنهیباصیغٔهجمعموّنثمخاطباستپسفعلیمجزوممیباشدوبهدلیلمبنیبودناعرابمحّلیدارد.
گزینٔه 3. 22

دراینگزینهکلمٔه»الّطریق«مجروربهحرفجّروکلمٔه»صباح«مبتدااســت.درســایرگزینههاکلمات»مســاًء«،»یومًا«و»فوق«مفعولفیه
میباشند.

گزینٔه 2. 23
»التستســلملّلراحة«جملهایاستکهاسمنکرٔه»شعوٌب«راتوصیفمیکندوبنابراینجملهایوصفیهمیباشدکهازنظراعرابتابعموصوف

خوددرنقشمبتدایمؤّخربوده،محاًلمرفوعاست.
گزینٔه 4. 24

انتخابدرستصاحبحالدرسایرگزینهها:
1(»نا«در»ذهبنا«
2(»ن«در»لیقرأن«
3(»هذهالموّظفة«

گزینٔه 3. 25
کلمٔه»أْحالقًا«تمییزو»علمًا«معطوفبهتمییزاست.


