


اْلَمْعِرَفُه َو النَِّکَرُه 

 اسم معرفه اسمی است که نزد گوینده و شنونده، یا خواننده شناخته شده است.
 اسم نکره، ناشناخته است. 

 مهم ترین نشانۀ اسم معرفه داشتن »ال« است؛ 
ٌس:	معلمی	آمد.	  جاءَ مُدَرِّ

ُس:	معلم	آمد.  جاءَ الْمُدَرِّ

 معموالً هرگاه اسمی به صورت نکره بیاید و همان اسم دوباره همراه »ال« تکرار شود، می توان الف و المش را »این« و »آن« ترجمه کرد؛

 رَأَیُْت أَفراسًا، کانَِت اْلَفراُس َجنَب صاِحِبها: اسب	هایی	را	دیدم،	آن	اسب	ها	کنار	صاحبشان	بودند.

( دارد؛ مثال: َرُجالً، َرُجٍل، َرُجٌل ـٌ ـً ، ـٍ ،   اسم نکره، معموالً تنوین )
 در زبان فارسی، اسم نکره به سه صورت می آید: مردی آمد/ یک مرد آمد/ یک مردی آمد

معادل عربی هر سه جملۀ باال می شود: جاَء َرُجٌل
 اسم خاص )یعنی نام مخصوص کسی یا جایی( در زبان عربی »اسم َعلَم« نامیده می شود و معرفه به شمار می رود؛ مانند: اَسـرین، تهران، کیانوش، ایران، 

دماوند و ...

بعضی از اسم های َعلَم تنوین دارند ولی نکره نیستند، بلکه معرفه می باشند؛ مانند: َعّباٌس، کاظٌم، ُحَسیٌْن
 سال گذشته با مبتدا و خبر آشنا شدیم، گاهی خبر تنوین دارد؛ مثال:

 اَلِْعلُْم کَنزٌ: دانش،	گنج	است.

 فَریقُنا فاِئزٌ: تیم	ما،	برنده	است.

در این مثال ها کنٌز و فائٌِز تنوین دارند، اما نیازی نیست به صورت نکره معنا شوند.

معرفه و نکره
نکره اسمی است که پیش شنونده ناشناخته باشد. یعنی بر شخص یا شی ء معینی داللت نکند. 

کتاٌب )کتابی(، ُعصُفوراً )گنجشکی(، َرُجٍل )مردی( 

 نکته: اسمی که تنوین داشته باشد نکره به حساب می آید. مگر این که اسم علم )خاص( مذکر باشد: کتاباً، عصفوٌر، رجٍل نکره هستند، ولی محمٌد 
معرفه است. 

معرفه اسمی است که پیش شنونده شناخته شده باشد و دارای شش نوع است: 

علم، ذوالالم، موصول و اشاره  معارف شش بود: ُمضَمر، اضافه    

اسم های معرفه عبارتند از: َعلَم، اسم دارای ال، ضمایر، اسم اشاره، اسم موصول، معرفه به اضافه

َعلَم )اسم خاص(: اسمی است که بر شخصی یا چیزی مشّخص و معین داللت  کند. 

، غالیلة، فرعون اَسـرین، محمٌد، َزینَب، اصفهان، طهران، ابوطالب، ابوالحسن، ام البنین، ابن العربي، بنت الهدی ٰ

گر تنوین بگیرد معرفه به حساب می آید: محّمٌد، محّمٍد، سعیٌد، سعیداً، حسٌن و...  نکته: اسم علم مذکر، حّتی ا

اسمی که دارای »ال« باشد: الکتاب، العصفور، الرجل

ال معادل the در زبان انگلیسی است.
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 نکته: اسم می تواند فقط یکی از عالمت های »تنوین، ال یا مضاٌف الیه« را هم زمان داشته باشد )یعنی دو گونه از این عالئم در یک اسم جمع نمی شوند.(
»الکتاٌب، الکتاُب المدرسِة، کتاٌب المدرسِة« نادرست هستند، چون دو مورد از عالمت های تنوین، مضاٌف الیه و ال را با هم دارند.

ضمیر: کلمه ای است که جانشین اسم ظاهر می شود. ضمیرها همگی معرفه هستند. 

ضمیر بارز در عربی چهار نوع است: 

ضمایر متصل مرفوع: این ضمیرها به فعل می چسبند، ضمیرهای متصل مرفوعی در پایین با رنگ قرمز نشان داده شده اند: 

، َذهَبُتما / َذهَُبوا، َذهَبَْن، َذهَبا، َذهَبَتا ماضی: َذهَبُت/ َذهَبَت، َذهَبِت/ َذهَب، َذهَبْت / َذهَبْنا / َذهَبُتم، َذهَبُتنَّ

مضارع: اَْذهَُب / تَذهَُب  تَْذهَبیَن / یْذهَُب، تَذهَُب / نَْذهَُب / تَْذهَبون، تَْذهَبَن، تَْذهَبان/ یذهَُبون، یَذهَبَن، یَذهََباِن، تَذهَبان 

امر: ِاْذهَْب، ِاْذهَِبي، ِاْذهَبُوا، ِاْذهَبَْن، ِاْذهََبا
ضمایر منفصل مرفوع: این ضمیرها عبارتند از:

، ُهَما ، أنُتما / ُهم، ُهنَّ أنا / أنَت، أنِت / ُهَو، ِهَي / نَحُن / أنُتم، أنُتنَّ
ضمایر متصل نصبی ـ جّری: این ضمیرها عبارتند از:

ُهما(  ـُ ُهما ) ـِ  ،) ، ـُکما/ ـُهم )ـِهم(، ـِهنَّ )ـُهنَّ ي / ـَك، ـِك / ـُه )ـِه(، ـَها / ـنَا/ ـُکم، ـُکنَّ
ضمایر منفصل منصوب: این ضمیرها عبارتند از:

، إیّاُهما )آن ها را( ُکما )شما را( / إیّاُهْم، إیّاُهنَّ ، إیّا ُکنَّ إیّاَي )من را( / إیّاَك، إیّاِك )تو را( / إیّاُه، إیّاها )او را( / إیّانا )ما را( / إیّاُکم، إیّا

اسم اشاره: اسمی است که برای اشاره کردن به کسی، چیزی و یا مکانی به کار می رود. 

اسم اشاره به مکان: ُهنَا: این جا )برای نزدیک( ؛ ُهناك: آن جا )برای متوسط( ؛ ُهنالِك: آن جا )برای دور(. 

اسم اشاره به شیء: هذا، هذه: این

هذاِن، هذیِن؛ هاتاِن، هاتیِن: این دو، این ها

 هؤالِء: این ها

ٰذلک، تِلك: آن

اولئک: آن ها

موصول:

الذي، التي: کسی که، چیزی که، که

اللَّذاِن، اللََّذیِن، اللَّتاِن، اللََّتیِن: دو کسی که، دو چیزی که، که

الّذیَن، الاّلتي: کسانی که، که

مَن: کسی که، کسانی که )مختص انسان(

مَا: چیزی که، چیزهایی که )مختص غیرانسان(

از آن، اسمی معرفه آمده باشد که به آن اضافه شده باشد(؛ مانند کلمۀ کتاب  معّرف باالضافة: اسمی که دارای مضاٌف الیه معرفه باشد )یعنی بعد 

ُجل/ باُب المدرسة/ باُب البیت/ کتابَُه/ کتابي ]کتاب و باب معرفه هستند چون مضاٌف الیه آن ها  / کتاُب الرَّ و باب در مثال های روبه رو: کتاُب عليٍّ

معرفه است.[

 نکته: اسمی که دارای مضاٌف الیه نکره باشد، نکره محسوب می شود: کتاُب رجٍل. کتاُب نکره است چون مضاٌف الیه ش )رجٍل( نکره است. ]مضاف معرفه 
گر مضاٌف الیه ش نکره باشد مضاف  گر مضاٌف الیه ش معرفه باشد، مضاف نیز معرفه است و ا بودن و نکره بودن خود را از مضاٌف الیه ش کسب می کند یعنی ا

نیز نکره است.[

 نکته: هر اسمی که معرفه نباشد، نکره است.

 )متصل به هر سه قسم کلمه( این ضمیرها عبارتند از:
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َجَرِة.«3 638 َعیِِّن الَْخطَأَ: »َوَقَف الُْعصفوُر َعلَی ............ الشَّ

4( نََوی 3( ثََمَرةِ  2( َوَرقِ  1( ُغصنِ 

رِع.«3 639 حیَح: »ِاسٌم ِمن َأسماِء اهلِل الُْحْسنَی َو مَعْناُه : اَلَّذي َشقَّ الَْحبَّ َو النََّوی بُِقدَرتِِه َو ِحکَمِتِه َو ِعلِمِه لُِیخِرَج َأْصناَف النَّباِت َو الزَّ َعیِِّن الصَّ

4( الَْغفور 3( الُْمجیب  2( الْفالِق  1( الُْمقتَِدر 

ْکثََر.«3 640 حیَح: »اَلَّذي َعاَش َزمَناً طَِویالً، ِمئًَة َو ِعْشِریَن َسنًَة َأْو َأ َعیِِّن الصَّ

4( الطِّْفل 3( الّشابّ  2( الَْعجوز  ر  1( الُْمَعمَّ

ْيِء الَْمطْلوِب.«3 641 حیَح: »ِصَفُة الشَّ َعیِِّن الصَّ

4( الِْجْذع 3( الظَّاِهَرة  2( الْمواَصَفة  1( الَْکریه 

راَعَة ِإمّا في َأْرِضِه َأو في َأرِض َغیرِِه.«3 642 َعیِِّن الَْخطَأَ: »اَلَّذي یَعَْمُل الزِّ

رع 4( الزَّ 3( الُْمزاِرع  اِرع  2( الزَّ 1( الَْفاّلح 

حیَح: »ِجداٌر ِمْن نَباتاٍت ُمَتجاِوَرٍة تُزَرُع في ُصفوٍف ُمنَتِظَمٍة.«3 643 َعیِِّن الصَّ

یاج 4( السِّ 3( الُْغصون  2( الَْجوَزة  1( اللُّّب 

ّفاِح.«3 644 حیَح: »ُجزٌء داِخليٌّ ِمَن الثََّمَرِة َعلَی َسبیِل الِْمثاِل في الِْمشِمِش و التُّ َعیِِّن الصَّ

4( الُْجذوع َوی  3( النَّ 2( اْلَغصان  1( الَْوَرق 

حیَح: »في َکثیٍر ِمَن الِْبالِد مَعاِمُل یََتصاَعُد ِمنها ُدخاٌن ............ .«3 645 َعیِِّن الصَّ

4( رائٌِع 3( جَمیٌل  2( ُمفیدٌ  ثٌ  1( ُملَوِّ

حیَح: »َعَمٌل ریاضيٌّ بَیَن َفریَقیِْن َأو َشخَصیِن َو الَْجمِع.«3 646 َعیِِّن الصَّ

4( اِْشتِعال 3( الْتِفاف  2( ُمواَصفات  1( ُمباراة 

یاَضِة:3 647 َعیِِّن َغیَْر الُْمناِسِب َعِن الرِّ

2( الَْحَکم، الُْمهاِجم، الاّلِعب  1( الَْفریق، الُْمباراة، اَلَْهَدف  

4( الُْمحیُط الْهاِدئ، الَْملَْعب، ُکَرُة الَْقَدم ج، حارُِس الَْمرَمی، التََّسلُّل   3( الُْمتََفرِّ

َعیِِّن الَْخطَأَ في ُمفرِد الَْکِلماِت:3 648

4( ظَواِهر ← ظاِهَرة 3( أثْمار ← ثََمرة  2( ُغصون ← أغصان  1( ُزیوت ← َزیت 

َعیِِّن َغیَْر الُْمناِسِب في الَْمفهوِم:3 649

4( أَفَضل 3( أَحَّل  2( أَحَسن  1( أَطَْیب 

َعیِِّن الَْخطَأَ َحَسَب التَّوضیِح:3 650

ج. َة: اَلُْمتََفرِّ یاضیَّ 2( الَّذي جاَء إلَی الَْملََعِب لُِیشاِهَد اْلَلعاَب الرِّ 1( الَّذي یُحاِفُظ علَی الَْمرَمی: الَْحَکم.  

4( َمکاٌن یَلَْعُب فیِه الَْفریقاِن: الَْملَْعب. 3( َمْجُموَعٌة ِمَن الالَِّعِبیَن: الَْفریق.  

حیَح: »ِعنَدما یََتساَوی الَْفریقاِن في الَْهَدِف، نَقوُل: ُهما ............ .«3 651 َعیِِّن الصَّ

4( هََجما 3( تَعاَدال  ال  2( َسجَّ 1( اِْمتَلَئا 

نٍَة.«3 652 حیَح: »َوحَدٌة إداریٌَّة تَعَْمُل َعلَی تَحقیِق َأهَْداٍف ُمَعیَّ َعیِِّن الصَّ

4( التِّمثال 3( الُْقبَّة  2( الَْمْعبَد  1( الُْمنَظََّمة 
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 َعیِِّن اْلََصحَّ في التَّرَجَمِة لِْلَسئِلَِة َرَقم )6623653(

ِة.«:3 653 َجرَ ُة الْخانَِقُة َشَجَرٌة تَنْمو في بَعِض الْغاباِت ااِلْسِتوائیَّ »اَلشَّ

1( درخت خفه کننده درختی است که در بعضی از جنگل های استوا رشد می کرد.

2( درخت خفه شده درختی است که در برخی از جنگل های استوایی رشد کرده است.

3( درخت خفه کننده درختی است که در برخی از جنگل های استوایی رشد می کند.

4( درخت خفه شده درختی است که در بعضی از جنگل های استوا رشد خواهد کرد.

َجَرُة الْخانَِقُة حیاتَها بِااِللِْتفاِف َحوَل ِجْذِع َشَجرَ ٍة َو ُغصونِها.«:3 654 »تَبَدُأ الشَّ

1( درخت خفه کننده، زندگی اش را با در هم پیچیدن به دور تنه و شاخه های یک درخت آغاز می کند.

2( درخت خفه کننده، زندگی را با در هم پیچیدن به دور تنه و شاخه های یک درخت آغاز کرد.

3( درخت خفه کننده، زندگی را با در هم پیچیدن به دور تنه ها و شاخه های درخت آغاز می کند.

4( درخت خفه کننده، زندگی اش را با در هم پیچیدن به دور تنه ها و شاخه های درخت آغاز کرد.

َرِة َو َقد یَبُلُغ ُْعمُرُه َألَفْي َسنٍَة.«:3 655 »َشَجرَ ُة الَْبّلوِط هَي ِمَن اْلَشجاِر الُْمَعمَّ

1( درخت بلوط از درختان آباد است و عمرش به دو هزار سال خواهد رسید.

2( درخت بلوط درختی کهن سال است و عمرش به یک هزار سال می رسد.

3( درخت بلوط از درختان کهن سال است و عمرش به دو هزار سال می رسد.

4( درخت بلوط از درختان آباد است و عمرش به یک هزار سال خواهد رسید.

»رائَِحُة َشَجرَ ِة النِّفِط َکریَهٌة ِجّداً و تَهُْرُب ِمنَها الَْحَیواناُت.«:3 656

1( بوی درخت نفت بسیار بدبو است و حیوانات از آن فرار خواهند کرد.

2( بوی درخت نفت بسیار ناخوشایند است و حیوانات از آن خواهند گریخت.

3( بوی درخت نفت بسیار بدبو است و حیوانات از آن همیشه در حال فرار هستند.

4( بوی درخت نفت بسیار ناپسند است و حیوانات از آن می گریزند.

کثَـَر ِمن ِمئَِة ِمتٍر َو یَبُلُغ ُقطُرها تِسَعَة َأمتاٍر َأحْیاناً.«:3 657 کویا أ »یَبُلُغ اْرتِفاُع َشَجَرِة السِّ

1( ارتفاع درخت سکویا گاهی به بیشتر از صد متر رسید و قطرش به نُه متر رسید.

2( ارتفاع درخت سکویا گاهی به بیشتر از صد متر می رسد و قطرش به هفت متر می رسد.

3( ارتفاع درخت سکویا به بیشتر از صد متر می رسد و قطرش گاهی به نُه متر می رسد.

4( ارتفاع درخت سکویا به بیشتر از صد متر می رسید و قطرش گاهی به هفت متر می رسید.

ثٍَة.«:3 658 یوِت، ال یَُسبُِّب اْشِتعالُـها ُخروَج َأيِّ غازاٍت ُملَوِّ »تَحَْتوي بُذوُر َشَجَرِة النِّفِط َعلَی ِمقداٍر ِمَن الزُّ

1( دانه های درخت نفت مقداری از روغن ها را در بر دارد، که سوختنش باعث خارج شدن هیچکدام از گازهای آلوده کننده نمی شود.

2( دانه های درخت نفت مقداری از روغن ها را در بر خواهد داشت، که سوختنش باعث خارج کردن هیچکدام از گازهای آلوده کننده  نخواهد شد.

3( دانۀ درخت نفت مقداری از روغن ها را در بر داشت، که سوختنش باعث خارج شدن هیچکدام از گازهای آلوده شده نمی شد.

4( دانۀ درخت نفت مقداری از روغن ها را در بر دارد، که سوختنش باعث خارج کردن هیچکدام از گازهای آلوده شده نمی شد.

»ظَواِهُر الطَّبیَعِة تُـثِْبُت َحقیَقًة واِحَدًة َو هَي ُقدَرُة اهلِل.«:3 659

1( پدیده های طبیعت یک حقیقت را اثبات می کند و آن قدرت خداوند است.

2( طبیعت آشکار یک حقیقت را اثبات می کند و آن قدرت خداوند است.

3( پدیده های طبیعت یک حقیقت را اثبات کرده است و آن قدرت خداوند است.

4( نشانه های طبیعی یک حقیقت را اثبات می کند و آن قدرت خداوند است.
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»یَسَتخِدُم الُْمزارِعوَن َشَجرَ َة النِّفِط َکسیاٍج َحوَل الَْمزاِرِع لِِحمایَِة مَحاصیِلِهم ِمَن الَْحَیواناِت.«:3 660
1( کشاورزان درخت نفت را مانند پرچینی در اطراف مزرعه ها برای نگهداری محصوالتشان از حیوانات به کار می گیرند.

2( مزرعه داران درخت نفت را مانند پرچینی در اطراف مزرعه هایشان برای نگهداری محصوالتشان از حیوانات به کار خواهند گرفت.
3( کشاورزان درخت نفت را مانند پرچینهایی در اطراف مزرعه های خود برای نگهداری محصوالت از حیوانات به کار گرفتند.

4( مزرعه داران درخت نفت را مانند پرچینی در اطراف مزرعه ها برای نگهداری محصوالتشان از حیوانات به کار می گرفتند.
ٌة تَنمو في ُجُزِر الُْمحیِط الْهاِدِئ.«:3 661 »َشَجرَ ُة الُْخبِز َشَجرَ ٌة اْسِتوائیَّ

1( درخت نان درخت استوا است که در جزیره های اقیانوس آرام می روید.
2( درخت نان درختی استوایی است که در جزیره های اقیانوس آرام رشد می کند.

3( درخت نان درختی استوایی است که در کناره های محیط آرام روییده است.
4( درخت نان درخت استوا است که در جزیره های اقیانوس آرام رشد می کرد.

نَِة.«:3 662 »اَلِْعنَُب الَْبرازیليُّ تَنمو َأثـماُرها َعلَی ِجْذِعها و تُعْطي ثَـَمراً طوَل السَّ
1( انگورهای برزیلی، میوه هایش روی تنه اش می روید و در طول سال میوه می دهد.
2( انگور برزیلی، میوه اش روی تنه هایش رشد می کند و در طول سال میوه می دهد.
3( انگور برزیلی، میوه هایش روی تنه اش رشد می کند و در طول سال میوه می دهد.

4( انگورهای برزیلی، میوه اش روی تنه اش رشد می کند و در طول سال میوه می دهد.
َعیِِّن الَْخطَأَ في التَّرَجَمِة:3 663

1( لَِشَجَرِة الُْخبْزِ أَثـماٌر في نِهایَِة أَغصانِـها َکالُْخبزِ: درخت نان میوه هایی مانند نان در آخر شاخه هایش دارد.
2( اَلِْعنَُب الْبَرازیلـيُّ َشَجَرٌة تَختَلُِف َعن باقي أَشجاِر الْعالَمِ: انگور برزیلی درختی است که با بقیۀ درختان جهان متفاوت است.

ُکُل الّناُس لُبَّ هِٰذِه اْلَثـماِر: مردم مغز این میوه ها را می خورند. 3( یَأ
نَِة الْقاِدَمِة تَنمو تِلَْك الَْجوَزُة َو تَصیُر َشَجرَ ًة: در سال آینده آن دانه رشد خواهد کرد و درخت خواهد شد. 4( في السَّ

َعیِِّن الَْخطَأَ في التَّرَجَمِة:3 664
1( قاَل لِي َزمیلي: تَعاَل نَْذهَْب إلَی الَْملَعِب: دوستم به من گفت: بیا به ورزشگاه برویم.

2( فَُقلُْت لَُه: لُِمشاهََدِة أَيِّ ُمباراٍة؟: پس به او گفتم: برای دیدن چه مسابقه ای؟
3( أَجاَب: لُِمشاهََدِة ُمباراِة ُکَرِة الَْقَدمِ: جواب داد: برای دیدن مسابقۀ فوتبال.

ٍب: بَیَن َمن هِٰذِه الُْمباراُة؟: پس با تعجب گفتم: این مسابقه بیِن کی هست؟ 4( فَُقلُْت بِتََعجُّ
حیَح في التَّرَجَمِة:3 665 َعیِِّن الصَّ

جیَن: ما باید به ورزشگاه برویم قبل از اینکه با تماشاچی ها شلوغ شود. هاِب إلَی الَْملَْعِب قَبَْل أَْن یَْمتَلَِئ ِمَن الُْمتََفرِّ 1( َعلَینَا بِالذَّ
داقَِة: نگاه کردم، یکی از مهاجمان تیم دوستی آمد. 2( اُنْظُْر؛ جاَء أَحَُد ُمهاِجمي فَریِق الصَّ

َل هََدفاً: او به دروازۀ تیم خوشبختی حمله کرد و گلی را ثبت کرد. عاَدِة و َسجَّ 3( هَو هََجَم َعلَی َمرَمی فَریِق السَّ
بُْت ِمْن َعَمِل الَْحَکمِ َلَ نَُّه ما قَِبَل الَْهَدَف: از کار داور تعجب کردم چون او گل را قبول نمی کند. 4( تََعجَّ

حیَح في التَّرَجَمِة:3 666 َعیِِّن الصَّ
1( الُْمحیُط الْهاِدُئ یُعاِدُل ثُلَُث اْلَرِض تَقریباً: اقیانوس آرام تقریباً معادل یک سوم زمین است.

ُر هَُو اَلَّذي یُعطیِه اللّ ُه ُعمراً طَویالً: کهن سال همان کسی است که خداوند عمری طوالنی به وی بخشید. 2( الُْمَعمَّ
3( اَلُْمزاِرُع َشخٌص یَْعَمُل ِفـي الَْمزَرَعِة: کشاورز فردی است که در مزرعه کار کرده باشد.

4( قاَم الَْولَُد ِمَن النَّومِ َصباحاً: پسـر، صبح از خواب برمی خیزد.
َعیِِّن الَْخطَأَ في التَّرَجَمِة:3 667

اَرِة اْلُجَرِة: دانش آموزان با اتوبوس به مدرسه می روند. 1( َسَیْذهَُب الطُّاّلُب إلَی الَْمدَرَسِة بَِسیَّ
2( قَبُْر کوُرش یَْجِذُب ُسّیاحاً ِمْن ُدَوِل الْعالَمِ: قبر کورش گردشگرانی از کشورهای جهان را جذب می کند.

داقَِة: نگاه کن، یک حملۀ قوی از جانب بازیکن تیم دوستی. 3( اُنْظُْر، هَجَمٌة قَویٌَّة ِمن جانِِب الِعِب فَریِق الصَّ
عاَدِة: دروازه بان تیم خوشبختی واقعاً مرا در شگفتی می آورد. 4( یُْعِجبُـني ِجّداً حارُِس َمرَمی فَریِق السَّ
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وِء.«3 668 َعیِِّن الَْخطَأَ في مَفهوِم الِْعباَرِة: »اَلَوحَدُة َخیٌر ِمْن َجلیِس السُّ
1( هست تنهایی بِْه از یاران بد!

2( تا توانی می گریز از یاِر بد / یاِر بد بدتر بَُود از ماِر بد!
3( دال خو کن به تنهایی که از تن ها بال خیزد / سعادت آن کسی دارد که از تن ها بپرهیزد!

4( دشمن دانا بِهْ  از ناداْن دوست!
َعیِِّن الَْخطَأَ:3 669

َجَرِة = بِیَضُة الَْیْومِ َخیٌْر ِمْن َدجاجَِة الَْغِد! 1( ُعصفوراِن في الَْکفِّ َخیٌر ِمن أَلٍف َعلَی الشَّ
کوُت ِمن َذهٍَب = اَلَْکالُم ِإذا َخَرَج ِمَن الَْقلِب َدَخَل في الَْقلِب! ٍة فَالسُّ 2( ِإذا کاَن الَْکالُم ِمن ِفضَّ

َجرِ باِل ثََمرٍ = ثََمَرُة الِْعلمِ الَْعَمُل بِِه! 3( اَلْعالُِم باِل َعَمٍل َکالشَّ
4( َعداَوُة الْعاِقِل َخیٌْر ِمْن َصداقَِة الْجاِهِل = َعُدوٌّ حَکیٌم َخیٌْر ِمْن َصِدیٍق جاِهٍل!

َعیِِّن الَْخطَأَ:3 670
1( اَلْماضي ال یُذَکُر = بر گذشته ها صلوات!

علَِب َذنَبُُه = به روباه گفتند: کو شاهدت؟ گفت: ُدمم! 2( شاِهُد الثَّ
ُکْل ُخبزََك َعلی مائَِدِة َغیرَِك = نان خود را به سفرۀ دیگری مخورید ! 3( ال تَأْ

ئُب = ترّحم بر پلنگ تیز دندان/ ستمکاری بَُود بر گوسفندان! َکلَُه الذِّ 4( َمن صاَر نَعَجًة أَ
حیَح في مَفهوِم الِْعباَرِة: »اَلَْبعیُد َعِن الَْعیِن بَعیٌد َعِن الَْقلِب«3 671 َعیِِّن الصَّ

2( دوری و دوستی! 1( از دل برود هر آنکه از دیده برفت!  
4( دورنشین، دل نشین است! 3( چشم حسد پدید کند عیب ناپدید!  

ِة في الَْمفهوِم:3 672 َعیِّْن ِعباَرًة تَْخَتِلُف َعِن الَْبقیَّ
1( سخن گر زر است، خاموشی گوهر است! 

2( جَماُل الَْمرِء فَصاحَُة لِسانِِه!
3( اَلَْمرُء َمخبوٌء تَحَت لِسانِِه!  

4( تا مرد سخن نگفته باشد / عیب و هنرش نهفته باشد!

 َکم ِعباَرًة تَرَجَمُتها َخطَأٌ؟ )لِْلَْسئِلَِة َرَقم 6773673( 

لیَمِة تَحَت التُّراِب َو یَنَسی مَکانَها: سنجاب بعضی از دانه های سالم بلوط را زیر خاک 3 673 نجاُب بَعَْض َجوزاِت الَْبّلوِط السَّ الف( کاَن یَدَفُن السِّ
دفن خواهد کرد و مکانش را فراموش خواهد کرد.

ب( ِاْزَرعوا َو اْغرِسوا، َو اهلِل ما َعِمَل النّاُس َعَمالً َأَحلَّ َو ال َأطَیَب ِمنُه: کشاورزی کنید و بکارید، به خدا مردم کاری حالل تر و پاکتر از آن 
انجام نداده اند.

ج( ！َأرَسلْنا إلَی فِرَعوَن َرسوالً َفَعَصی فِرَعوُن الرَّسوَل: پیامبر را به سوی فرعون می فرستیم، پس فرعون از فرستاده سـرپیچی می کند.
د( عالٌِم یُنَتَفُع بِـِعلِْمـِه، َخیٌر ِمْن َألِْف عابٍِد: دانشمندی که از دانشش بهره برده شود، بهتر از هزار عبادتگر است.

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( واِحَدة 
ًة ثانَیًة باِل هََدٍف: هر دو تیم دوباره بدون ُگل مساوی می شوند.3 674 الف( لََقد تَعاَدَل الَْفریقاِن َمرَّ

ب( اَلَْحَکُم یَْصِفُر في ُمباراِة ُکَرِة الَْقَدِم: داور در مسابقۀ فوتبال سوت زد.
ماواِت َو اْلَرِض مَثَُل نوِرِه َکِمشکاٍة فیها ِمصباٌح: خداوند نور آسمان ها و زمین است، مَثَِل نورش مانند چراغدانی است  ج( ！اللّ ُه نُوُر السَّ

که در آن چراغی است.
: چراغ در شیشه است، شیشه گویا که ستاره ای درخشان است. ها َکوَکٌب ُدّريٌّ جاَجُة َکأَنَـّ د( ！الِْمصباُح في ُزجاَجٍة الزُّ

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( واِحَدة 
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يِّ ...: بی گمان خدا شکافندۀ 3 675 ـَ الف( ！إنَّ اهلَل فـالِـُق الْـَحـبِّ َو الـنَّـَوی یُـْخـِرُج الْـَحيَّ ِمـَن الْـَمـیِّـِت َو ُمـْخِرُج الْـَمـیِّـِت ِمـَن الْـح

دانه و هسته است. زنده را از ُمرده بیرون آورد، و بیرون آورندۀ ُمرده از زنده است.

ُکُل ِمنُه طَیٌر َأْو إنساٌن أْو بَهیَمٌة إاّل کانَْت لَُه بِِه َصَدَقٌة: هر مسلمانی بذری بیفشاند یا نهالی  ب( ما ِمْن ُمسِلٍم یَزَرُع َزرعاً َأْو یَغْرُِس َغْرساً َفـَیأ

بنشاند و از حاصل آن بذر و نهال پرنده ای یا انسانی یا چهارپایی بخورد، آن برای او صدقه محسوب شود.

ج( ما ِمْن َرُجٍل یَغْرُِس َغْرساً إاّل َکَتَب اللّ ُه لَُه ِمَن اْلَجِر َقْدَر ما یَْخُرُج ِمن ثَـَمِر ٰذلَِك الَْغْرِس: هیچ مردی نیست که درختی بنشاند، مگر این 

که خداوند به اندازۀ آنچه از میوۀ آن درخت بیرون می آید، برایش اجر بنویسد.

ْرُع، َزَرَعُه صاِحُبُه: از رسول خدا )ص( سُوال می شود: چه سـرمایه ای بهتر است؟  فرمود: کشاورزی؛  : َأيُّ الْماِل َخیٌْر؟ قاَل: الزَّ د( ُسئَِل النَّبـيُّ

که صاحب آن، آن را بکارد.

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( واِحَدة 

ماِء: آیا باور کرده ای که در روزی از روزها ماهی هایی را ببینی که از 3 676 ُق َأْن تََری في یَوٍم ِمَن اْلَیّاِم َأسماکاً تََتساَقُط ِمَن السَّ الف( هَل تَُصدِّ

آسمان می افتند؟

: ما بارش باران و برف را از آسمان دیده ایم و این امری طبیعی است. ماِء َو ٰهذا َأمٌر طَبیعيٌّ ب( نَحُن نُشاِهُد نُُزوَل الَْمطَِر  َو الثَّلِْج ِمَن السَّ

َمك؟: آیا کسی باور می کند که باران ماهی را ببیند؟ ُق َأْن یُشاِهَد مَطََر السَّ ج( مَْن یَُصدِّ

َرِت النّاَس َسنَواٍت طَویلًَة َو ما َوَجدوا لَها َجواباً: ظاهر باران ماهی، مردم را سالیان دراز حیران می کرد و برای آن  َمِك َحیَّ د( ظاِهَرُة مَطَِر السَّ

جوابی نمی یافتند.

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( واِحَدة 

َمِك« َسنَویّاً في ُجمهوریَِّة الُْهندوراس في َأِمریَکا الُْوسطَی: »باران ماهی« ساالنه در جمهوری هندوراس در آمریکای 3 677 الف( یَحُْدُث »مَطَُر السَّ

مرکزی اتفاق می افتد.

نَِة َأحیاناً في ِإحَْدی ُجُزر الُْمحیِط اْلَطلَسي: این پدیده در سال گاهی دو بار در یکی از جزیره های  تَیِن في السَّ ب( تَحُدُث ٰهِذِه الظّاِهَرُة مَرَّ

اقیانوس اطلس روی خواهد داد.

ج( کاَن یاُلِحُظ النّاُس َغیَمًة َسوداَء َعظیَمًة َو ریاحاً َقویًَّة َو ثَلْجاً َکثیراً: مردم ابر سیاه بزرگی و بادی قوی و برفی زیاد را می بینند.

د( ِعنَدما تََتساَقُط اْلَسماُك تُْصِبُح اْلَْرُض مَْفروَشًة بِها: هنگامی که ماهی ها پایین می افتند، زمین با آن پوشیده می شود.

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( واِحَدة 

 َکم ِعباَرًة َأخطاُء تَرَجَمِتها َعلَی َحدٍّ َسواٍء؟ لِْلَْسئِلَِة َرَقم )6823678(

الف( بَعَد ُسقوِط اْلَسماِك یَأُُخُذها النّاُس و یََتناَولونَها: بعد از پایین افتادن ماهی ها، مردم آن را برداشتند و آن را خوردند.3 678

ب( حاَوَل الُْعلَماُء مَعرَِفَة ِسرِّ تِلَْك الظّاِهَرِة الَْعجیَبِة: دانشمندان برای شناخت راز آن پدیدۀ عجیب تالش می کنند. 

دیدِة: دانشمندان گروهی را برای شناختن  ِف َعلَی اْلَسماِك الَّتي تََتساَقُط َعلَی اْلَرِض بَعَد ٰهِذِه اْلَمطاِر الشَّ َعرُّ ج( َأْرَسَل الُْعلَماُء َفریقاً لِلتَّ

ماهی هایی که بعد از این باران های شدید بر زمین می افتند فرستادند. 

بوا ِلَنَّ اْلََسماَك ما کانَْت ُمَتَعلَِّقًة بِالِْمیاِه الُْمجاِوَرِة: مردم تعجب می کنند چون ماهی ها متعلق به آب های همسایه نبودند. د( النّاُس تََعجَّ

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( صفر 

ٍة: گردباد شدیدی روی خواهد داد و ماهی ها را به شدت به آسمان خواهد کشید.3 679 ماِء بِقوَّ الف( َسَیحُْدُث إْعصاٌر شدیٌد َو َسَیسَحُب اْلَسماَك إلَی السَّ

ب( ِعنَدما یَفِقُد اْلِعصاُر ُسرَعَتُه تََتساَقُط اْلَسماُك َعلَی اْلَرِض: هنگامی که گردباد سـرعتش را از دست داد، ماهی ها روی زمین می افتند.

َمِك« و یَحَْتِفلون بِِه َسنَویّاً: مردم در هندوراس، این پدیده ها را »جشنوارۀ  وَن ٰهِذِه الظّاِهَرَة »ِمهَرجاَن مَطَِر السَّ ج( النّاُس في الُْهندوراس یَُسمُّ

باران ماهی« می نامیدند و ساالنه آن را جشن می گرفتند.

د( الَسماُك الُْمنَْتِشَرُة علی اْلَرِض ما  کانَْت ُمَتَعلَِّقًة بِمیاِه الُْمحیِط الهاِدِئ: ماهی های پخش شده روی زمین متعلق به آب های اقیانوس اطلس بود.

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( صفر 
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ماِء ماًء َفأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمراِت رِْزقاً لَُکم: از آسمان آبی را فرو فرستاد و به وسیلۀ آن از میوه ها رزق و روزی را برای 3 680 الف( ！َأنَْزَل ِمَن الَسّ

شما خارج می کند.

ماِء ...: خداوند است که بادها را می فرستد پس ابری را برمی انگیزد و آن را  ب( ！اَللّ ُه الّذي یُْرِسُل الّریاَح َفُتثیُر َسحاباً َفَیبُْسطُُه فِی السَّ

در آسمان خواهد گستراند.

ج( ！ُقْل ِإنَّما الَْغیُب للّ ِه َفانَْتِظروا ِإنّي مََعُکم ِمَن الُْمنَتِظریَن: گفت غیب فقط از آن خداست، پس منتظر باشید، من ]نیز[ همراه شما از 

منتظران هستم.

نوَب ِإالَّ اللّ َه: پس برای گناهانشان طلب آمرزش کردند، و چه کسی غیر از اللّ ه گناهان را آمرزیده است؟ د( ！َفاْسَتغَْفروا لُِذنوبِِهم َو مَن یَغِفُر الذُّ

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( صفر 

الف( ！َو اْصِبْر َعلَی ما یَقولوَن َو اهُْجْرُهم: و بر آنچه می گویند صبر می کنم، و آن ها را رها می کنم.3 681

ب( ！َفاْصِبْر ِإنَّ َوعَد اهلِل َحقٌّ َو اْسَتغِْفْر لَِذنِبك: پس صبر می کنم، قطعاً وعدۀ خداوند حق است و برای گناهت آمرزش می خواهم.

ج( ！لََقْد کاَن لَُکم في َرسوِل اهلِل ُأْسَوٌة َحَسنٌَة: قطعاً در ]وجوِد[ پیامبر خدا برای شما الگوی خوبی هست.

ماِء: به کسی که در زمین است رحم کردی، تا کسی که در آسمان است به تو رحم کند. د( ِاْرَحْم مَن في اْلرِض یَْرَحْمَك مَْن في السَّ

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( صفر 

الف( الِْمهَرجاُن احِْتفاٌل عامٌّ بُِمناَسَبٍة َجمیلٍَة، َکَمهَْرجاِن اْلَزهاِر َو مَهَْرجاِن اْلَفالِم: جشنواره جشنی عامیانه به مناسبتی مخصوص است، 3 682

مانند جشنوارۀ گل ها و جشنوارۀ فیلم ها.

ماِء ال یَنزُِل َعلَی الِْجباِل َفَقط: باران یک نوع از انواع بارش آب از آسمان است، فقط روی کوه ها  ب( اَلثَّلُج نَوٌع ِمن َأنواِع نُزوِل الْماِء ِمَن السَّ

نخواهد بارید.

ج( تَعیُش اْلَسماُك فِي النَّهِر َو الَْبحِر َو لَها َأنواٌع ُمخَتِلَفٌة: ماهی ها در رودخانه و دریا زندگی می کنند و انواع مختلفی دارند.

د( اَْلِعصاُر ریٌح َشدیَدٌة، تَنَْتِقُل ِمن مَکاٍن إلَی مَکاٍن آَخَر: گردباد، نسیم شدیدی است که از یک مکان به مکان دیگر منتقل نمی شود.

4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثْنَتانِ  1( صفر 

کثَُر لِْلَْسئِلَِة َرَقم )6873683(  َعیِّن ِعباَرًة َأخطاُء تَرَجَمِتها َأ

683 3

ُج ُکلُّنا ِمَن الَْمدَرَسِة بَعَد َسبِْع َسنَواٍت: إن شاءاللّ ه همۀ ما بعد از نُه سال از مدرسه فارغ التحصیل می شویم. 1( إْن شاَء اللّ ُه َسوَف نَتََخرَّ

2( ِإلٰهي قَْد اِنَقطََع َرجائي َعِن الّناِس َو أَنَت َرجائي: خدایا! امیدم از مردم قطع شده است و تو امیدم هستی.

جوِع إلَی الْبَیِت: دوستم برای برگشتن به خانه منتظر پدرش می مانَد. 3( کاَن َصدیقي یَنتَِظُر والَِدُه لِلرُّ

نْتِرنِت: من و هم کالسی ام نامه ای از طریق اینترنت دریافت خواهیم کرد. 4( أَنا َو ُزمالئي اِْستَلَْمنا َرسائَِل َعبَْر اْلِ

684 3

قیَن َکالمي؟: خواهرم! من دروغ نگفته ام، چرا حرفم را باور نمی کنی؟ کِذُب؛ لِماذا ال تَُصدِّ 1( یا ُأختي، أَنا ال أَ

رتَها: دخترکم! از مادرت چه می خواهی؟ واقعاً حیرانش می کنی! ، ماذا تَطْلُُب ِمن ُأمِّك؟ لََقد حَیَّ 2( یا بُنَيَّ

ماَء تُمِطُر َعلَینا َکثیراً هٰذا الَْیوَم!: ای کاش امروز آسمان زیاد بر ما می بارید. 3( یا لَیَت السَّ

ِة: ایرانی ها اولین روز از روزهای سال شمسی را جشن می گیرند. مسیَّ نَِة الشَّ َل یَومٍ ِمن أَیّامِ السَّ 4( یَحْتَِفُل اْلِیرانّیوَن أَوَّ

685 3

1( الَْفاّلُح کاَن یَْعَمُل في الَْمْزَرَعِة بَعَد ُرجوِعِه ِإلَی الَْقریَِة: کشاورز بعد از برگشتن به روستا در مزرعه اش کار کرد.

اَرتَیِْن َسوَف یَأتِي ُشرطيُّ الُْمروِر: بعد از تصادف دو ماشین، پلیس راهنمایی و رانندگی می آید. 2( بَعَد تَصاُدمِ الَسیَّ

3( اَْلَُخ اْلَصَغُر َعبََر الِْجْسَر و بََدأَ بِالْبُکاِء: برادر کوچکتر از پُل عبور می کند و شـروع به گریه می نماید.

ْهرِ: نجار دیوار نمی ساخت؛ بلکه با جسارت یک پُل روی رودخانه می ساخت. ّجاُر ما کان یَْصنَُع ِجداراً؛ بَْل کاَن یَْصنَُع ِجْسراً َعلَی النَّ 4( النَّ
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686 3 
ا فَاْغِفْر لَنا َو اْرحَْمنا َو أنَت َخیُْر الّراِحمیَن: پروردگارا، ایمان می آوریم، پس ما را ببخش و به ما رحم کن، تو بهترین رحم کننده هستی. 1( ！َربَّنا آَمنَّ

2( ！... اِجَْعْل لي لِساَن ِصدٍق في الْـآَخریَن: برای من یاد خوبی در آیندگان قرار می دهی.
ْکتُبْنا َمَع الّشاِهدیَن: پروردگارا، ایمان آوردیم، پس ما را با شاهدان بنویس. ا فَا 3( ！َربَّنا، آَمنَّ

4( ！... اُنُْصـْرنا َعلَی الَْقومِ الْکاِفریَن: ما را بر گروه کافران پیروز خواهی گرداند.
687 3

بْـر؟: ای دانش آموزان گرامی! آیا می دانید که پیروزی همراه با صبر است؟ ْصَر َمَع الصَّ 1( یا أَیُّها الطُّالُب اْلَِعّزاُء! هَْل َعلِْمتُْم أَنَّ النَّ
2( ال یَْشُکُر اهلَل َمْن ال یَْشُکُر الّناَس: هرکس از مردم تشکر نکند، از خدا تشکر نمی کند.

ْکتِساِب اْلْخواِن: ناتوان تریِن مردم کسی است که از به دست آوردن دوست ناتوان شد. 3( أعَْجُز الّناِس َمْن َعَجَز َعِن ا
4( اَلِْعلُْم َو الْماُل یَْستُراِن ُکلَّ َعیٍْب َو الَْجْهُل َو الَْفْقُر یَْکِشفاِن ُکلَّ َعیٍْب: دانش و ثروت هر عیبی را می پوشانند و نادانی و فقر، هر عیبی را آشکار می کنند.

خارج 95   : ٍة ثُمَّ َأِجْب َعِن اْلَْسئِلَِة )َرَقم  6913688( بِما یُناِسُب النَّصَّ  ِإقَْرأ النَّصَّ الّتالَي بِِدقَّ

ها ِإلَی نِهایَِة َحیاتِها. َو ُکلُّ  ُس َو ثانیها َحوائُِجها الَْغریزیَُّة َکالَْعطَِش، َو َأخیراً ِاْسِتمراُر نُُموِّ نَفُّ لُها التَّ َص ثاَلٍث؛ َأوَّ
ِ
ُة  بَِخصائ تَشَترُِك الْکائِناُت الَْحیَّ

ُة، َفنََری َأنَّ الَْبعَض یَعیُش فِي  فاِت الثَّالِث ال یُعَتَبُر کائِناً َحّیاً!. َو لٰـِکن ال یَمنَُع ٰهذا َأْن تَکوَن لُِکلِّ کائٍِن ُمَتطَلَّباتُُه الَْخاصَّ ما ال یَتَِّصُف بِٰهِذِه الِصّ
الْماِء َو الَْبعُض اْلَخُر یَعیُش خاِرَج الْماِء َعلَی الْیابَِسِة؛ بَعُض َأنواِع الَْحیاِة تَحتاُج ِإلَی الُْبروَدِة َو بَعُضها اْلَخُر ِإلَی الَْحراَرِة، ِقسٌم ِمَن الَْمخلوقاِت 
کثََر  َة َسنَواٍت. َفاْلَشجاُر تَعیُش َأ َة ساعاٍت َو اْلَخُر ِعدَّ ُکُل ِمن َجمیِعها. بَعُض الَْحَیواناِت یَعیُش ِعدَّ ی بِالنَّباِت َو اْلَخُر بِالَْحَیواِن َو الثَّالُِث یَأْ یََتَغذَّ

کثََر بَِکثیٍر بِالنِّسَبِة ِإلَی الْماضي!. یِة یَعیُش اْلَن َأ حِّ ِة َو الِْعنایاِت الصِّ َیَّ ماِت الطِّبِّ َقدُّ ِمن َأيِّ َشْيٍء آَخَر. َفاْلِنساُن فِي ٰهذا الَْمجاِل َو بَِفضِل التَّ
َعیِِّن الَْخطَأَ لِلَْفراِغ: ُکلُّ مَوجوٍد الیَشُعُر في ُوجوِدِه ............ ، َفلَیَس کائِناً َحّیاً.3 688

4( ِمقداَر ُعمرِِه ُموِّ   3( اِْستِمراَر النُّ 2( اَلُْجوعَ  شدَ  1( اَلرُّ
حیَح لِلَْفراِغ: »لَیَس ............ ُجزءاً ِمن َخصائِِص الْکائِِن الَْحيِّ الُْمشَتَرَکِة.«3 689 َعیِِّن الصَّ

4( ااِلحْتیاُج ِإلَی الَْهواِء 3( ااِلحْتیاُج ِإلَی الطَّعامِ  2( اَلَْموُت َو الَْحیاةُ  1( َمکاُن الَْعیشِ 
َعیِِّن الَْخطَأَ:3 690

2( أَقَُلّ َزَمٍن یَعیُش الْکائُِن الَْحيُّ هَو یَوٌم واِحٌد. باتاِت.  1( ُعمُر الَْحَیواناِت ال یُساوي ُعمَر النَّ
فاِت الُْمشتََرَکِة بَیَن الَْمخلوقاِت. 4( ُوجوُد الِْبدایَِة َو النِّهایَِة ِفي اْلَحیاِة مَن الِصّ کثََر.  ُة َو ااِللْتِزاُم بِها تَُسبُِّب أَن یَعیَش الَْمخلوُق أَ ّحیَّ 3( اَلِْعنایاُت الصِّ

َعیِِّن الَْخطَأَ: اَلَْمواضیُع الَّتي جاَءت فِي النَّصِّ َعلَی التَّرتیِب هَي ............ .3 691
ُة. ّحیَّ 2( اَلَْحیاُة ِفي الْماِء، ُعمُر اْلَشجاِر، اَْلُموُر الصِّ باتاِت، ُعمُر اْلِنساِن.  1( اَلَْحوائُِج الَْغریزیَُّة، ُعمُر النَّ

ُة، ُعمُر الْکائِناِت. فاُت الْخاصَّ فاُت الُْمشتََرَکُة، اَلصِّ 4( اَلصِّ 3( اَلتَّکاُمُل، اَلتَّغِذیَُة، اَلْبُروَدُة َو الَْحراَرُة ِعنَد الَْحَیواناِت. 

انسانی 95   : ٍة ثُمَّ َأِجْب َعِن اْلَْسئِلَِة )َرَقم 6953692( بِما یُناِسُب النَّصَّ  ِإقَْرأ النَّصَّ الّتالَي بِِدقَّ

ّحاِك  ِة الضَّ ِة ِمثُل ِقصَّ عَْبیِن اْلِیرانيِّ َو الَْعَربيِّ في اْلَساطیِر اْلِ یرانیَّ ِة، َفُوجوُد َشْخصّیاٍت َو َعناِصَر ِمَن الشَّ ٍة ِمن ثَقاَفِة تِلَْك اْلُمَّ اَْلَساطیُر ِعنَد ُکلِّ ُأمَّ
یُن  َح ٰهذا الدِّ ًة بَعَْد ما َصرَّ ْت بَعَد ظُهوِر اْلِْسالِم خاصَّ ُة اْشَتدَّ عَْبیِن. ٰهِذِه الِْعالَقُة الثَّقافیَّ لَِة بَیَن الشَّ َو َکیکاووَس َو سودابََة َو ... َدلیٌل َعلَی ُوجوِد الصِّ
لَِة ـ َو َعلَی ِخالِف ما  عوِب، َو ٰهِذِه اْلُموُر َو ما شابََهها هَي الَّتي ال تَزوُل َو ال تَْمحو! ِمَن الَْمظاِهِر اْلُْخَری لِٰهِذِه الصِّ بِالتَّساوي بَیَن َجمیِع َأفْراِد الشُّ
یاَرِة، َو َعکِس ٰذلَِك، َو َأیْضاً َعن طَریِق  ِة َعن طَریِق التِّجاَرِة َو تَرَجَمِة الُْکُتِب َو َرَحاِلت الزِّ ٍة َکثیَرٍة َدَخلَْت فِي الَْعَربیَّ ُرُهـ  ُوجوُد ُمفَرداٍت فارِسیَّ نََتَصوَّ
َة تُحاِوُل اْضِمحْاللَها، َفِلٰذلَِك  َة لَْم تَُکْن تَْشُعُر َأنَّ الَْعَربیَّ َغَة الْفارِسیَّ ُة رائَِجًة فِي باِلِطِه َو مَرَکِز َخالَفِتِه! ِإنَّ اللُّ َغُة الْفارِسیَّ الُْحکِْم الُْعثْمانيِّ الَّذي کانَِت اللُّ

ِة. ِقِهم بِالْفارِسیَّ ِة َأقَْوی ِمْن تََعلُّ ُقُهم بِالَْعَربیَّ َل ُحکومٍَة اْسَتَقلَّْت َعِن الَْعّباِسّییَن، َأصَبَح تََعلُّ سوا َأوَّ نََری َأنَّ الطَّاِهریّیَن الَّذیَن کانوا َقد َأسَّ

692 3: َعلَی َحَسِب النَّصِّ
َدٍة فیها! ٍة ُمتََعدِّ ِة، َو هَي ُوجوُد ُمفَرداٍت فارِسیَّ 1( هُناَك ظاِهَرٌة َعجیبٌَة نَراها فََقط ِفي اللَُّغِة الَْعَربیَّ

ِة! ُة َعلَی الَْعَربیَّ 2( َسبَُب تَأْسیِس ُحکوَمِة الطّاِهریّیَن یَعوُد ِإلَی أَنَُّهم أَرادوا أَْن تَُسیِْطَر الْفارِسیَّ
انَیِة! ِة، فَاْلُولَی ال تَزوُل، بِِخالِف الثَّ یاسیَّ ُة أَقَْوی ِمَن الِْعالقاِت السَّ قافیَّ 3( الِْعالقاُت الثَّ

عوِب! ْعبَیِْن قَد ظََهَرْت بَعَد تَصـریِح اْلِ ْسالمِ بِالتَّساوي بَیَن أَفراِد الشُّ 4( اَلِْعالقَُة بَیَن الشَّ
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حیَح: ما نَسَتنِْتُجُه ِمَن النَّصِّ هَو َأنَّ ............ .3 693 َعیِِّن الصَّ
ِة کاَن تَناُزٌع لِلْبَقاِء َو اْلِْمحاِء! ِة َو الْفارِسیَّ 2( بَیَن اللَُّغتَیِن الَْعَربیَّ َوائِرِ الَْوحیدَة في َزَمِن الُْعثمانّییَن!  َة کانَْت لَُغَة الدَّ 1( اللَُّغَة التُّرکیَّ

عوِب عاَدًة! ُب ثَقافََة الشُّ کاذیُب تَُخرِّ 4( اْلَساطیَر هَي أَ 3( إیجاَد الِْعالقَِة أَو َزوالَها ال تَرتَِبُط بِِإراَدِة اْلَفْراِد فََقط! 
ِة تَُدلُّ َعلَی ............ .3 694 َغِة الَْعَربیَّ ِة فِي َجنِب اللُّ َغِة الْفارِسیَّ حیَح: َحیاُة اللُّ َعِیِّن الصَّ

یْطََرِة َعلَیْها! ِة لِلسَّ ِة َو َضعِف اللَُّغِة الَْعَربیَّ 2( ُقدَرِة اللَُّغِة الْفارِسیَّ 1( أَنَّ الُْمسلِمیَن لَم یُریدوا ِإزالََة أَیَِّة لَُغٍة ِمْن لُغاِت الْعالَمِ! 
َة، فاَل ِإْمکاَن لِلَْقضاِء َعلَیْها! ِة یَتَشابَُه اللَُّغَة الْفارِسیَّ 4( أَنَّ أَساَس اللَُّغِة الَْعَربیَّ ِة، فَُکلٌّ یَسیُر في طَریِقِه!  ِة َو بَیَن الْفارِسیَّ 3( أَنَُّه ال ِصلََة بَیَن الَْعَربیَّ

عَْبیِْن ............ .3 695 لَِة الُْوّدیَِّة بَیَن الشَّ حیَح: ِمن َدالئِِل ُوجوِد الصِّ َعیِِّن الصَّ
2( اْستِقالُل ُحکمِ الطّاِهریّیَن َعِن الَْعّباسّییَن! قافَُة الُْمشتََرَکُة!   1( اَلُْمفَرداُت َو الثَّ

لّیاُت الُْمشتََرَکُة ِفي قَواِعِد اللَُّغتَیِن َو ُمفَرداتِِهما! 4( اَْلَوَّ َفراُت التِّجاریَُّة، اَلُْحروُب!  3( اَْلَساطیُر، اَلسَّ

تست های قواعد

حیَح َعن َجواِب اْلَسئِلَِة الّتالَیِة َرَقم )7213696(  َعیِِّن الصَّ

َکم ِعباَرًة فیها َعَدُد النَِّکراِت َو الَْمعارِِف َعلَی َحدٍّ َسواٍء؟3 696
ب( الَن نَِصُف َشَجَرًة َکبیَرًة في الَْبرازیل! الف( الظَّواِهُر في الطَّبیَعِة تُـثِْبُت َحقیَقًة واِحَدًة! 

د( تَنْـُبُت في الَْبرازیِل، َو تَنمو الَثـماُر َعلَی الِْجْذِع! ج( اَلِْعنَُب الَْبرازیلـيُّ َشَجَرٌة تَخَتِلُف َعن الَشجاِر اْلُخَری في الْعالَِم! 
4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثنَتانِ  1( واِحَدة 

َکم ِعباَرًة فیها َعَدُد »الجارِّ َو الَْمجروِر« و النَِّکَرِة َعلَی َحدٍّ َسواٍء؟3 697
کویا َشَجَرٌة ِمْن َأطَوِل َأشجاِر الْعالَِم في کالیفورنیا! ب( َشَجَرُة السِّ نَِة!  َجَرِة َأنَّها تُعْطي َأثـماراً طوَل السَّ الف( ِمن َأهَمِّ ُمواَصفاِت ٰهِذِه الشَّ

د( تَبَدُأ حیاتَها بِااِللِْتفاِف َحوَل َشَجرَ ٍة َو ُغصوٍن! ِة!  َجرَ ُة الْخانَِقُة َشَجَرٌة تَنمو في بَعِض الْغاباِت ااِلْسِتوائیَّ ج( اَلشَّ
4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثنَتانِ  1( واِحَدة 

َکم ِعباَرًة فیها َعَدُد »الجارِّ َو الَْمجروِر« نِصُف النَِّکراِت؟3 698
ب( تَحِمُل َأثـماراً في نِهایَِة َأغصانِـها َکالُْخبِز! ٌة تَنمو في ُجُزِر الُْمحیِط الْهاِدِئ.   الف( َشَجرَ ُة الُْخبِز َشَجرَ ٌة اْسِتوائیَّ

د( َشَجرَ ُة النِّفِط َشَجرَ ٌة یَسَتخِدُمَها الُْمزارِعوَن َکسیاٍج َحوَل الَْمزاِرِع! ُکُل النّاُس لُبَّ ٰهِذِه اْلَثـماِر.   ج( یَأ
4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثنَتانِ  1( واِحَدة 

َکم ِعباَرًة َعَدُد النَِّکراِت َو اْسِم الْفاِعِل َعلَی َحدٍّ َسواٍء؟3 699
یوِت! ب( بُذوُرها تَحَْتوي َعلَی ِمقداٍر ِمَن الزُّ َجرَ ِة َکریَهٌة تَهُْرُب ِمنَها الَْحَیواناُت!  الف( رائَِحُة ٰهِذِه الشَّ

د( یوَجُد نَوٌع ِمنْـها في مَدینَِة نیکَشهر! ج( ِانتاُج النِّفِط ُممِکٌن ِمنها!  
4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثنَتانِ  1( واِحَدة 

َکم ِعباَرًة فیها َعَدُد الُْمشَتّقاِت َو النَِّکراِت َعلَی َحدٍّ َسواٍء؟3 700
ب( َقد تَبُلُغ ِمَن الُْعمِر َألَفْي َسنٍَة! َرِة.  الف( َشَجرَ ُة الَْبّلوِط هَي ِمَن اْلَشجاِر الُْمَعمَّ

لیَمِة تَحَت التُّراِب! نجاُب بَعَْض َجوزاِت الَْبّلوِط السَّ د( یَدفُِن السِّ ج( توَجُد غاباٌت رائَِعٌة ِمنها في ُمحاَفظَِة إیالم و لُرِستان! 
4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثنَتانِ  1( واِحَدة 

َکم ِعباَرًة فیها اْسُم الَْمعرَِفِة ِمن نَوِع »الَْعلَِم«؟3 701
ب( قاَل اْلماُم الّصاِدُق: ِاْزَرعوا َو اْغرِسوا! نَِة الْقاِدمَِة تَنمو تِلَْك الَْجوَزُة َو تَصیُر َشَجرَ ًة!  الف( في السَّ

لیَمِة تَحَت التُّراِب! نجاُب بَعَْض َجوزاِت الَْبّلوِط السَّ د( یَدفُِن السِّ ج( ما َعِمَل النّاُس َعَمالً َأَحلَّ َو ال َأطَیَب ِمنُه! 
4( أَربَع 3( ثاَلث  2( اثنَتانِ  1( واِحَدة 

702 3  ها َکوَکٌب ُدّريٌّ جاَجُة َکأَنَـّ ماواِت َو اْلَرِض مَثَُل نوِرِه َکِمشکاٍة فیها ِمصباٌح الِْمصباُح في ُزجاَجٍة الزُّ حیَح َعِن اْلیَِة الّتالَیِة: ！اللّ ُه نُوُر السَّ َعیِِّن الصَّ
کثَُر ِمْن َعَدِد الْجارِّ َو الَْمجروِر. 2( َعَدُد اْسمِ الْفاِعِل أ کِراِت َعلَی حَدٍّ َسواٍء.  1( َعَدُد الَْمعرِفَِة بَِأْل َو النَّ

4( فیها ثاَلثُة أَسماٍء ِمن نَوِع التَّکسیرِ. 3( »نور« َخبٌَر َو ُمضاٌف ِإلَیه.  
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703 3  ... سوَل َعیِِّن الَْخطَأَ َعِن اْلیَِة الّتالَیِة: ！... َأرَسلْنا إلَی فِرَعوَن َرسوالً َفَعَصی فِرَعوُن الرَّ

2( فاِعُل »َعَصی« َمعرِفٌَة. 1( فیها َمفعوالِن أَحَُدهُما نَکَِرٌة َو الّثاني َمعرِفٌَة. 

4( َعَدُد »الْجارِّ َو الَْمجروِر« َو َمعرِفَِة الَْعلَمِ َعلَی حَدٍّ َسواٍء. 3( فیها ِفعٌل َمزیٌد.  

حیَح َعِن الَْحدیِث الّتالي: »عالٌِم یُنَتَفُع بِـِعلِْمـِه، َخیٌر ِمْن َألِْف عابٍِد«3 704 َعیِِّن الصَّ

2( الُْمبتََدُأ َو الَْخبَُر کاِلهُما نََکَرتاِن. کِراِت َو »الْجارِّ َو الَْمجروِر« َعلَی حَدٍّ َسواٍء.  1( َعَدُد النَّ

4( فیها ِفعٌل َمعلوٌم ِمن باب »افتِعال«. 3( فیها ثاَلثُة أَسماِء الْفاِعِل.  

َکم ِعباَرًة فیها َعَدُد النَِّکراِت َعلَی َحدٍّ َسواٍء؟3 705

َوراُن َحْوَل َشیٍء. ُع َو الدَّ الف( بَحٌْر یُعاِدُل ثُُلَث اْلَرِض تَقریباً.  ب( التََّجمُّ

ج( اَلَّذي یُعطیِه اللّ ُه ُعمراً طَویالً.   د( اَلَّذي یَعَْمُل فِـي الَْمزَرَعِة.

1( واِحدة  2( اثنَتانِ  3( ثاَلث  4( أَربَع

ُکُل ِمنُه طَیٌر َأْو إنساٌن أْو بَهیَمٌة إاّل کانَْت لَُه بِِه َصَدَقٌة.«3 706 حیَح َعِن الِْعباَرِة الّتالَیِة: »ما ِمْن ُمسِلٍم یَزَرُع َزرعاً َأْو یَغْرُِس َغْرساً َفـَیأ َعیِِّن الصَّ

2( َعَدُد اِْسمِ الْفاِعِل ثُلُث َعَدِد »الْجارِّ َو الَْمجروِر«. کِراِت أَقَلُّ ِمن ِضْعَفي َعَدِد الْجارِّ َو الَْمجروِر.  1( َعَدُد النَّ

4( فیها ِإسُم الَْمعرِفَِة ِمن نَوِع الَْعلَمِ. 3( فیها ِفعٌل ِمَن الَْمزیِد.  

َعیِِّن الَْخطَأَ َعِن الِْعباَرِة الّتالَیِة: »ما ِمْن َرُجٍل یَغْرُِس َغْرساً إاّل َکَتَب اللّ ُه لَُه ِمَن اْلَجِر َقْدَر ما یَْخُرُج ِمن ثَـَمِر ٰذلَِك الَْغْرِس.«3 707

2( »اللّّ ُه« فاعٌل و »قَْدَر« َمفعوٌل. 1( َعَدُد الِْفعِل الُْمضاِرِع ِضْعَفي الِْفعِل الْماضي. 

4( فیها فعٌل َمجهوٌل. کِراِت نِصُف »الْجارِّ َو الَْمجروِر«.  3( َعَدُد النَّ

ْرُع، َزَرَعُه صاِحُبُه.«3 708 : َأيُّ الْماِل َخیٌْر؟ قاَل: الزَّ حیَح َعِن الِْعباَرِة الّتالَیِة: »ُسئَِل النَّبـيُّ َعیِِّن الصَّ

2( َعَدُد الفعاِل الَْمعلوَمِة َو الَْمجهولَِة َعلَی حَدٍّ َسواٍء. کَِرِة.   1( فیها اْسماِن اثْناِن ِمن نَوِع النَّ

فَِة بَِأل. 4( َعَدُد أَسماِء ااْلْستِفهامِ نِصُف اْلَسماِء الُْمَعرَّ 3( فیها اسماِن ِمن ُمضافٍ ِإلَیِه.  

َعیِِّن الَْخطَأَ:3 709

1( بَِم یَْذهَُب الطُّاّلُب إلَی الَْمدَرَسِة؟: َعَدُد الْفاعِل َو »الجارِّ َو الَْمجروِر« لَیَس َعلَی حَدٍّ َسواٍء.

2( في أَيِّ باِلٍد تََقُع هِٰذِه اْلَهراُم؟: َعَدُد الُْمضاِف ِإلَیِه َو »الجارِّ َو الَْمجروِر« َعلَی حَدٍّ َسواٍء.

تاِء؟: أَسماُء االْستِفهامِ ثُلُث أَسماِء الَْمعرِفَِة. 3( َکیَف الَْجوُّ في أَردبیل في الشِّ

4( هَل تُشاِهُد َوجْهاً في الّصورة؟: فیها ِفعٌل َمجهوٌل.

حیَحَة َحَسَب َقواِعِد الَْمعرَِفِة َو النَِّکَرِة«3 710 : »اَلتَّمریُن الّرابِـُع: َعیِِّن التَّرَجَمَة الصَّ حیَح َعِن الَْکِلماِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ َعیِِّن الصَّ

2( َعیِّن: اسم. مفرد، جامد 1( الّرابع: اسم، مفرد، مذکر، مشتق )اسم الفاعل(/ ِصَفةٌ 

4( الَْمعرِفَة: اسم، مفرد، مذکر، َمعرِفٌَة بَِأْل 3( قَواِعد: اسم، جمع التَّکسیر )مفرُدُه: ُقعود(، مؤنث 

: »َسِمعُت َصوتاً َعجیباً / َوَصلُت ِإلَی الَْقریَِة«3 711 حیَح َعِن الَْکِلماِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ َعیِِّن الصَّ

2( َعجیباً: اسم، مؤنث، مشتق، معرفٌة/ مضاف الیه 1( َصوتاً: اسم، مفرد، مذکر، جامد / مفعول 

4( الَْقریَِة: اسم، مفرد، معرِفٌَة، مؤنٌث/ ِإلَی الَْقریَِة: مضاٌف و مضاٌف ِإلَیِه ، معلوم  3( َوَصلُْت: فعٌل ماٍض، سوم شخص مفرد، مجّرد ثالثيٌّ

712 3» َة قابوٍس في قائِـَمِة التُّراِث الْعالَميِّ لَْت ُمنَظََّمُة الْیونِسکو مَسِجَد اْلماِم َو ُقبَّ : »َسجَّ حیَح َعِن الَْکِلماِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ َعیِِّن الصَّ

2( َمسِجد: اسم، مفرد، مذکر، مشتق )اسم المکان(/ مفعول لَْت: فعٌل ماٍض، َمزیٌد ثاُلثيٌّ ِمن باب استِفعال، معلوٌم، الزمٌ  1( َسجَّ

4( قائَِمة: اسم، مفرد، مذکر/ في قائِمة: جاّر و مجروٌر و َخبٌَر 3( قابوس: اسم، معرفٌة بَِأْل، مذکر، مفرد/ صفةٌ 

حراِء.«3 713 : » َقبُْر کوُرش یَْجِذُب ُسّیاحاً ِمْن ُدَوِل الْعالَِم. // َحدیَقُة شاهزاده ُقْرَب کِرمان َجنٌَّة في الصَّ َعیِِّن الَْخطَأَ َعِن الَْکِلماِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

2( الْعالَمِ: اسم، معرفٌة بَِأْل، مفرد، جامد/ مضاف الیه ، معلومٌ  1( یَْجِذُب: فعٌل مضارٌع، سوم شخص مفرد، متعدٍّ

حراِء: جار و مجرور حراء: اسم، مفرد، معرفٌة بَِأل / في الصَّ 4( الصَّ ة: اسم، مفرد، مؤنث، معرفُة َعلَم/ ِصَفةٌ  3( جَنَّ
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: »مَعَْبُد ُکردُکال في ُمحاَفظَِة ماَزندران َجمیٌل ِجّداً.«3 714 َعیِِّن الَْخطَأَ َعِن الَْکِلماِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

1( َمْعبَُد: اسم، مفرد، مذکر، مشتق )اسم المفعول(/ ِصَفةٌ 

2( ُمحافَظَة: مشتق )اسم المفعول(، اسم، مؤنث/ في ُمحافَظة: جارٌّ و مجروٌر

3( ماَزنَدران: اسم، مفرد، معرفُة َعلَم/ مضاف الیه 

4( جَمیٌل: اسم، نکرٌة، مذکٌر/ َخبٌَر

حیَح َعِن الَْکِلماِت الّتالَیِة؟3 715 َعیِِّن الصَّ

ب: مفرد، مشتق )اسم المکان(، نکرة 2( الُْمَقرِّ 1( الُْمَوفِّق: اسم، مشتق )اسم المفعول(، مذکر، معرفٌة بَِأل 

4( تَعاَرْف: فعٌل ماٍض، ِمن باب ُمفاَعلَة 3( التَّقریب: اسم، مذکر، مفرد، مصدر ِمن باب تَفعیل 

َکم َخطَأً في تَحلیِل الَْکِلماِت الّتالَیِة؟3 716

ب( الُْمنَشِغل: اسم، معرفُة َعلَم، مذکر، مفرد، مشتق )اسم المبالغة( الف( یَنَْشِغُل: فعٌل مضارٌع، ِمن باب افتعال، سوم شخص مفرد، معلومٌ 

د( النُّزول: اسم، معرفٌة بِأَل، مشتق )اسم التفضیل(، مذکر ج( ِاْسَتْرِجْع: فعٌل ماٍض، ِمن باب اسِتفعال، الزم، مجهوٌل 

4( ِستَّة 3( َخمَسة  2( أَربََعة  1( ثاَلثَة 

َکم َخطَأً في تَحلیِل الَْکِلماِت الّتالَیِة؟3 717

، معلوٌم ، متعدٍّ ْکرِْم: فعُل امٍر، ُمجّرٌد ثاُلثيٌّ ب( َأ ْکَرَم: اسم، مشتق )اسم التفضیل(، مفرد، نکرة  الف( َأ

ْکَرم: اسم، مذکر، مشتق، مفرد، معرفُة َعلَم َ د( اَل ْکرام: معرفٌة بِأَل، اسم مذکر، مفرد، مصدٌر ِمن باب ِافعال  ج( اِل

4( ثاَلثَة 3( اثنانِ  2( ِستَّة  1( َخمَسة 

ِة زِراَعِة اْلَشجاِر.«3 718 َکم َخطَأً في التَّحلیِل أِو الَْمَحلِّ اْلِعرابيِّ لِلَْکِلماِت الّتالَیِة؟ »اَلَْبحُث الِْعلمّي: اِبَْحْث َعْن نَصٍّ َحْوَل َأهَّمیَّ

، معلوٌم ب( اِبَْحْث: فعٌل مضارع، اول شخص مفرد، مجرٌد ثالثيٌّ الف( الَْبحْث: اسم، مفرد، جامد، معرفٌة بِأَل 

د( الَشجار: اسم، مفرد، معرفة بِأَل، جامد : مضاف و مضاف الیه  : نکرٌة، اسم، مذکر، مفرد/ َعْن نَصٍّ ج( نَصٍّ

4( أَربََعة 3( ثاَلثَة  2( اثنانِ  1( واِحد 

داَقِة 3 719 ؟ »تَعاَل نَْذهَْب ِإلَی الَْملَْعِب  لُِمشاهََدِة ُمباراِة ُکَرِة الَْقَدِم بَیَن َفریِق الصَّ َکم َخطَأً في التَّحلیِل أِو الَْمَحلِّ اْلِعرابيِّ لِلَْکِلماِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

ُر ٰذلَِك« عاَدِة؛ َأتََذکَّ َو السَّ

الف( الَْملَعب: اسم، مفرد، مشتق )اسم المفعول(/ إلَی الَْملَعِب: جارٌّ و مجروٌر

ب( ُمشاهََدة: اسٌم، مؤنث، مشتق )اسم المفعول(/ لِمشاهََدِة: موصوف و صفت

داَقة: مؤنث، مفرد، مشتق )اسم المبالغة(، معرفة/ مضاف الیه ج( الصَّ

ُر: فعٌل مضارٌع، اول شخص مفرد، مزیٌد ِمن باب تَفاُعل د( َأتََذکَّ

1( ثاَلثَة  2( أَربََعة  3( َخمَسة  4( ِستَّة

داَقِة. یُعِْجُبـني ِجّداً حارُِس 3 720 ؟ »اُنْظُْر، هَجَمٌة َقویٌَّة ِمن جانِِب الِعِب َفریِق الصَّ َکم َخطَأً في التَّحلیِل أِو الَْمَحلِّ اْلِعرابيِّ لِلَْکِلماِت الَّتي تَحَتها َخطٌّ

عاَدِة!« مَرمَی َفریِق السَّ

ب( َقویَّة: مفرد، اسم، مؤنث، نکرٌة الف( اُنظُْر: فعٌل، اول شخص مفرد، معلومٌ 

د( حارِس: مشتق )اسم الفاعل(، مذکر/ فاعٌل لِفعِل »یُعِجُب« ج( یُعِجُب: فعٌل مضارٌع، سوم شخص مفرد، ِمن باب إفعال 

4( ثاَلثَة 3( اثنانِ  2( واِحد  1( صفر 

721 3... َِّکم َخطَأً في تَحلیِل الَْکِلماِت الّتالَیِة؟ ！إنَّ اهلَل فالُِق الَْحبِّ َو النََّوی یُْخِرُج الَْحيَّ ِمَن الَْمیِِّت َو ُمْخِرُج الَْمیِِّت ِمَن الَْحي

: معرفٌة بِأَل، مفرد، جامد/ مضاف الیه ب( الَْحبِّ الف( فالِق: مشتق )اسم الفاعل(، اسم، مذکر 

د( ُمخِرج: مشتق )اسم المفعول(، مفرد، مذکر رِط، مزیٌد ثاُلثيٌّ ِمن باب ِافعال، معلومٌ  ج( یُخِرُج: فعل الشَّ

4( اَربََعة 3( ثاَلثَة  2( اثْنانِ  1( واِحدٌ 
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 چند اشتباه در تحلیل و محل اعرابی کلمات مشخص شده وجود دارد؟6334  3  
بررسیعبارتها:

الف( جامد ← مشتق )اسم الْمکان( / موصوف و صفة ← جاّر و مجرور )2 مورد(.
ب( اسم المفعول ← اسم الفاعل )1 مورد(.

 نکته: بیشتر اسم هایی که با ُم شروع می شوند یا اسم فاعل هستند یا اسم مفعول؛ 
ـَ ـ : ُمَعلَّم، ُمحَْسن، ُمْسَتْخَرج: اسم مفعول ُم ـ  ُم ـ ـِ ـ : ُمَعلِّم، ُمحِْسن، ُمْسَتْخِرج: اسم فاعل 

د( جمع التَّکسیر ← مفرد )1 مورد(. ج( بدون اشتباه.  
جمعاً 4 اشتباه.

گرچه امیر باشی! ترجمۀعبارت: برای پدرت و معلمت از جایت برخیز، ا
 چند اشتباه در تحلیل کلمات مشخص شده وجود دارد؟6344  2  

بررسیعبارتها:
الف( جواب الشرط ← فعل الشرط / ِمن باِب تفّعل ← ِمن باِب تَفعیل )2 مورد(.

ب( فعل الشرط ← جواب الّشرط / َمزید ِمن باب إفعال ← مجرٌد ثالثيٌّ )2 مورد(.
ج( فعُل أمرٍ ← فعٌل مضارٌع  )1 مورد(.

د( سوم شخص جمع ← سوم شخص مفرد / مجهوٌل ← معلوٌم )2 مورد( )تَنُصروا فعل شرط است(.
جمعاً 7 اشتباه.

گر خدا را یاری کنید، شما را یاری می کند و گام هایتان  ترجمۀعبارت: و هرچه از کار خیر برای خودتان پیشاپیش بفرستید، آن را نزد خدا می یابید؛ ا
را استوار می گرداند.

 در مورد کلمات زیر، اشتباه را مشخص کن.6354  1  
1( َمصَدٌر ِمن باِب ُمفاَعلَة ← َمصَدٌر ِمن باب إفعال.

ترجمۀگزینهها:
2( دور نمی شود. 1( نجات دادن.  

4( عقب نشینی نمی کنی. 3( عقب نشینی کرد.  
 در مورد کلمات زیر اشتباه را مشخص کن.6364  3  

3( فعُل أمرٍ ← فعٌل ماٍض / دوم شخص جمع ← سوم شخص مفرد.
ترجمۀگزینهها:

2( استخدام کردن، به کار بردن. 1( استخدام می کند، به کار می برد.  
4( هم نشینی کردن. 3( هم نشینی کرد.  

 چند اشتباه در تحلیل کلمات زیر وجود دارد؟6374  4  
بررسیعبارتها:

الف( فعل النفي ← فعل النَّهي / الزٌم ← متعدٍّ )2 مورد(. 
ب( فعُل امرٍ ← فعٌل ماٍض / دوم شخص مفرد ← سوم شخص مفرد )2 مورد(.
ج( فعٌل ماٍض ← فعُل امرٍ / سوم شخص مفرد ← دوم شخص مفرد )2 مورد(.

د( بدون اشتباه.
جمعاً 6 اشتباه.

ترجمۀعبارتها:
د( هم زیستی کردن. ج( هم زیستی کن.  ب( هم زیستی کرد.  الف( به یاد نیاور. 

 گزینۀ اشتباه را مشخص کن: »گنجشک روی ............ درخت ایستاد.«6384  4  
بررسیگزینهها:

4( هسته 3( میوه  2( برگ  1( شاخه 
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 گزینۀ درست را مشخص کن: »نامی از نام های مبارک خداوند است و معنایش: کسی که دانه و هسته را با قدرت و حکمت و علمش شکافت تا 6394  2  
انواع گیاه و کِشت را بیرون آَوَرد.«

بررسیگزینهها:

4( بخشاینده 3( اجابت کننده  2( شکافنده  1( قدرتمند 
 گزینۀ درست را مشخص کن: »کسی که زمان زیادی، 120 سال یا بیشتر زندگی کرده است.«6404  1  

بررسیگزینهها:

4( کودک 3( جوان  2( پیر  1( کهن سال 
 گزینۀ درست را مشخص کن: »ویژگی چیز خوِب«.6414  2  

بررسیگزینهها:

4( تنه 3( پدیده  2( ویژگی، خصوصیت  1( ناپسند 
 گزینۀ نادرست را مشخص کن: »کسی که زراعت می کند چه در زمین خودش یا در زمین غیر خودش.«6424  4  

بررسیگزینهها:

4( کِشت 3( کشاورز  2( کشاورز  1( کشاورز 
 گزینۀ درست را مشخص کن: »دیواری از گیاهان نزدیک به هم که در ردیف های منظم کشت می شوند.«6434  4  

بررسیگزینهها:

4( پرچین 3( شاخه ها  2( دانۀ گردو و بلوط  1( مغز میوه 
 گزینۀ درست را مشخص کن: »بخش داخلِی میوه، به عنوان مثال در زردآلو و سیب.«6444  3  

بررسیگزینهها:

4( تنه ها 3( هسته  2( شاخه ها  1( برگ 
 گزینۀ درست را مشخص کن: »در بسیاری از کشورها کارگاه هایی وجود دارد که از آن ها دود ............ باال می رود.«6454  1  

بررسیگزینهها:

4( جالب 3( زیبا  2( مفید  1( آلوده کننده 
 گزینۀ درست را مشخص کن: »عملی ورزشکارانه میان دو تیم یا دو فرد و جمع.«6464  1  

بررسیگزینهها:

4( سوختن، برافروخته شدن 3( در هم پیچیدن  2( ویژگی ها  1( مسابقه 
 گزینۀ نادرست در مورد ورزش را مشخص کن: 6474  4  

بررسیگزینهها:

4( اقیانوس آرام، ورزشگاه، فوتبال 3( تماشاچی، دروازه بان، آفساید  2( داور، مهاجم، بازیکن  1( تیم، مسابقه، ُگل 
 گزینۀ نادرست در مفرد کلمات را مشخص کن: 6484  2  

بررسیگزینهها:

2( شاخه ها ← شاخه ها )هر دو جمِع »ُغصن: شاخه« هستند.( 1( روغن ها ← روغن  
4( پدیده ها ← پدیده 3( میوه ها ← میوه  

 گزینۀ نادرست در مفهوم را مشخص کن: 6494  3  
بررسیگزینهها:

4( خوب تر، خوب ترین 3( حالل تر، حالل ترین  2( خوب تر، خوب ترین  1( خوب تر، خوب ترین 
 بر اساس توضیح گزینۀ نادرست را مشخص کن: 6504  1  

بررسیگزینهها:

2( کسی که به ورزشگاه آمده تا بازی های ورزشی را نگاه کند: تماشاچی. 1( کسی که از دروازه محافظت می کند: داور. 
4( مکانی که در آن دو تیم بازی می کنند: ورزشگاه. 3( مجموعه ای از بازیکنان: تیم.  
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 گزینۀ درست را مشخص کن: »هنگامی که دو تیم در ُگل مساوی می شوند، می گوییم: آن ها ............«.6514  3  
بررسیگزینهها:

4( حمله کردند. 3( برابر شدند.  2( ثبت کردند.  1( پر شدند. 
 گزینۀ درست را مشخص کن: »همبستگی ای اداری که برای برآوردن هدف هایی مشخص کار می کند«.6524  1  

بررسیگزینهها:
4( تَندیس 3( گنبد  2( پرستشگاه  1( سازمان 

درستترینترجمهرامشخصکن)سؤاالت662-653(
بررسیسایرگزینهها: 6534  3  

الْخانَِقة: خفه کننده؛ اسم فاعل است نه اسم مفعول )رّد گزینه های 2 و 4(
الغاباتاالستوائّیة: جنگل های استوایی؛ بایستی به صورت موصوف و صفت ترجمه شوند، نه مضاف و مضاف الیه )رّد گزینه های 1 و 4( 

تَنْمو: رشد می کند؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )رّد سایر گزینه ها( 
بررسیسایرگزینهها: 6544  1  

ِجْذع: تنه؛ مفرد است؛ ُجذوع: تنه ها )رّد گزینه های 3 و 4(  حیاتَها: زندگی اش؛ )رّد گزینه های 2 و 3(  
َشَجَرٍة: یک درخت، درختی؛ نکره است )رّد گزینه های 3 و 4(  

تَبَْدُأ: آغاز می کند، شروع می کند؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )رّد گزینه های 2 و 4( 
بررسیسایرگزینهها: 6554  3  

َرة: کهن سال؛ )رّد گزینه های 1 و 4(  الُْمَعمَّ ِمَناْلَشجاِر: از درختاِن )رّد گزینه ی 2(  
َألَْفي: دو هزار )رّد گزینه های 2 و 4( یَبُلُغ: می رسد؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )رّد گزینه های 1 و 4(  
 نکته: أَلَْفي در اصل »أَلَْفیِن« بوده که »ن« در آخر آن به خاطر اضافه شدن به »َسنٍَة« حذف شده است.

بررسیسایرگزینهها: 6564  4  
َکریَهة: ناخوشایند، ناپسند؛ )رّد گزینه های 1 و 3(

تَهُْرُب: فرار می کنند، می گریزند؛ فعل مضارع )رّد سایر گزینه ها( 
»همیشه« در گزینۀ سوم، در جملۀ عربی وجود ندارد.

بررسیسایرگزینهها: 6574  3  
َأحیاناً: گاهی؛ بایستی در قسمت دوم ترجمه ذکر شود؛ )رّد گزینه های 1 و 2(

یَبُْلُغ: می رسد؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )رّد گزینه های 1 و 4(
تِسَعة: نُه؛ )رّد گزینه های 2 و 4(

بررسیسایرگزینهها: 6584  1  
بُذور: دانه ها، جمِع بَْذر؛ )رّد گزینه های 3 و 4(

تَحَْتوي: در بر دارد؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )رّد گزینه های 2 و 3(
ُخروج: خارج شدن؛ مصدر َخَرَج یَْخُرُج است. ِإْخراج: خارج کردن؛ مصدر َأْخَرَج یُْخِرُج است. )رّد گزینه های 2 و 4(

ثَة: آلوده کننده؛ اسم فاعل است نه اسم مفعول؛ )رّد گزینه های 3 و 4( ُملَوِّ
الیَُسبُِّب: باعث نمی شود، سبب نمی شود؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )رّد سایر گزینه ها( 

بررسیسایرگزینهها: 6594  1  
ظَواِهر: پدیده ها، جمِع ظاِهَرة )رّد گزینه های 2 و 4(

الطَّبیَعة: طبیعت؛ )در گزینۀ 4 به صورت صفت ترجمه شده در حالی که مضاف الیه است(
تُثِْبُت: اثبات می کند؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )رّد گزینۀ 3(

بررسیسایرگزینهها: 6604  1  
الَْمزاِرع: مزرعه ها )رّد گزینه های 2 و 3( الُْمزارِعوَن: کشاورزان. )رّد گزینه های 2 و 4( 

یَسَتخِدُم: به کار می گیرند؛ فعل مضارع )رّد سایر گزینه ها(  محاصیلِهم: محصوالتشان )رّد گزینۀ 3( 
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بررسیسایرگزینهها: 6614  2  
ٌة: درختی استوایی؛ موصوف و صفت هستند. )رّد گزینه های 1 و 4( َشَجَرٌةاستوائیَّ

تَنْمو: رشد می کند؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد )رّد سایر گزینه ها( 
ُجُزر: جزیره ها؛ جمِع َجزیَرة )رّد گزینۀ 3(

الُْمحیِطالْهاِدئ: اقیانوس آرام )رّد گزینۀ 3(
بررسیسایرگزینهها: 6624  3  

الِْعنَُب: انگور؛ مفرد است. )رّد گزینه های 1 و 4(

تَنْمو: رشد می کند؛ )رّد گزینۀ 1(
َأثمار: میوه ها؛ )رّد گزینه های 2 و 4(

 گزینۀ اشتباه در ترجمه را مشخص کن:6634  4  
بررسیعبارت:

تَصیُر: می شود؛ فعل مضارع تَنْمو: رشد می کند؛ فعل مضارع  
 گزینۀ اشتباه در ترجمه را مشخص کن:6644  1  

بررسیعبارت:

َزمیل: هم کالسی، همکار.
 گزینۀ درست در ترجمه را مشخص کن:6654  3  

بررسیسایرگزینهها:

2( اُنْظُْر: نگاه کن؛ فعل امر. 1( َأْنیَْمَتِلَئ: پر شود؛ فعل مضارع.  
4( ماَقِبَل: قبول نکرد؛ فعل ماضی.

 گزینۀ درست در ترجمه را مشخص کن:6664  1  
بررسیسایرگزینهها:

3( یَعَمُل: کار می کند؛ فعل مضارع اِخباری. 2( یُعِطي: می بخشد؛ فعل مضارع.  
4( قاَم: برخاست؛ فعل ماضی.

 گزینۀ اشتباه در ترجمه را مشخص کن:6674  1  
بررسیعبارت:

کسی. َسّیاَرِة اْلُجَرِة: تا َسَیْذهَُب: خواهند رفت؛ فعل مستقبل. 

 گزینۀ اشتباه را در مورد مفهوم عبارت مشخص کن: »تنهایی، بهتر از همنشین بد است.«6684  4  
بررسیعبارت:

سه گزینۀ اول در مورد »دوری از هم نشین بد« است اما گزینۀ 4 »اهمیت دانا بودن فرد.«
 گزینۀ اشتباه را مشخص کن:6694  2  

بررسیگزینهها:

1( دو گنجشک در دست بهتر از هزار )عدد( روی درخت است = تخم امروز بهتر از مرغ فردا است. )هر دو در مورد »اهمیت داشته ها در زمان 
حال« صحبت می کنند.(

گر سخن از دل برآید، بر دل وارد می نشیند )این دو ضرب المثل در مفهوم مانند هم نیستند(. گر سخن گفتن، نقره باشد، پس سکوت طال است = ا 2( ا
3( دانشمند بدون عمل مانند درخت بدون میوه است = میوه و حاصل علم، عمل کردن به آن است. )هر دو در مورد »اهمیت عمل کردن به 

دانش« صحبت می کنند.(
4( دشمنی دانا بهتر از دوستی نادان است = دشمنی حکیم بهتر از دوستی نادان است. )هر دو در مورد »اهمیت دانایی و پرهیز از نادانی« 

صحبت می کنند(.
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 گزینۀ اشتباه را مشخص کن:6704  4  
بررسیگزینهها:

1( گذشته یاد نمی شود = بر گذشته ها صلوات )هر دو معادل هم.(
2( شاهد روباه ُدمش است = به روباه گفتند: کو شاهدت؟ گفت: ُدمم )هر دو معادل هم.(

3( نانت را روی سفرۀ غیر خودت مخور = نان خود را به سفرۀ دیگری مخورید )هر دو معادل هم.(
4( هرکس گوسفند شود، گرگ او را می خورد = ترّحم بر پلنگ تیز دندان/ ستمکاری بَُود بر گوسفندان )این دو مثل معادل هم نیستند.(

 در مورد مفهوم عبارت روبه رو، گزینۀ درست را مشخص کن: »دور از دیده، دور از دل است.«6714  1  
فقط گزینۀ 1 با ضرب المثل عربی معادل است.

 عبارتی را که از نظر مفهوم با بقیه متفاوت است مشخص کن:6724  1  
بررسیگزینهها:

2( زیبایی انسان، فصاحت زبانش است.
3( انسان، زیر زبانش پنهان شده است.

عبارت های 2، 3 و 4 در مورد اهمیت سخنوری است ولی عبارت 1 در مورد اهمیت سکوت می باشد.

ترجمۀچندعبارتاشتباهاست؟)سؤاالت677-673(
بررسیعبارتها:6734  2  

الف( کاَنیَدَفُن: دفن می کرد/ یَنَْسی: فراموش می کرد؛ هر دو معادِل ماضی استمراری هستند.
ب( بدون اشتباه.

ج( َرسوالً: پیامبری؛ نکره است/ َأرَسلْنا: فرستادیم؛ فعل ماضی/ َعَصی: سرپیچی کرد؛ فعل ماضی.
د( بدون اشتباه.

بررسیعبارتها:6744  3  
ب( یَْصِفُر: سوت می زند؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد. الف( تَعاَدَل: مساوی شدند، برابر شدند؛ فعل ماضی، سوم شخص مفرد. 

د( ُزجاَجٍة: شیشه ای، یک شیشه؛ نکره است. ج( بدون اشتباه.  
بررسیعبارتها:6754  2  

ب( بدون اشتباه. الف( یُخِرُج: بیرون می آورد؛ فعل مضارع، سوم شخص مفرد. 
د( ُسئَِل: سؤال شد؛ ماضی مجهول. ج( بدون اشتباه.  

بررسیعبارتها:6764  4  
ُق: باور می کنی؛ فعل مضارع.  الف( تَُصدِّ

ب( نُشاِهُد: می بینیم؛ فعل مضارع.
ج( مَْن: چه کسی.

د( ظاِهَرة: پدیده / َحیََّرْت: حیران کرد؛ فعل ماضی/ ماَوَجدوا: نیافتند؛ فعل ماضی.
بررسیعبارتها:6774  2  

ب( یَحُدُث: روی می دهد؛ فعل مضارع. الف( بدون اشتباه.  
د( بدون اشتباه. ج( ریاح: بادها؛ جمِع ریح / کاَنیاُلِحُظ: می دیدند؛ معادل ماضی استمراری. 

درچندعبارتاشتباهاتترجمه،یکساناست؟)سؤاالت682-678(
بررسیعبارتها:6784  2  

الف( یَأُْخُذ: برمی دارند؛ فعل مضارع/ یََتناَولوَن: می خورند؛ فعل مضارع )2 مورد(.
ب( حاَوَل: تالش کردند؛ فعل ماضی )1 مورد(.

ج( بدون اشتباه.

بوا: تعجب کردند؛ فعل ماضی )1 مورد(. د( تََعجَّ
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بررسیعبارتها:6794  1  

الف( بدون اشتباه.

ب( یَْفِقُد: از دست می دهد؛ فعل مضارع )1 مورد(.

ج( الظّاِهَرة: پدیده؛ مفرد است نه جمع / یَُسّموَن: می نامند؛ فعل مضارع/ یَحَْتِفلوَن: جشن می گیرند؛ فعل مضارع )3 مورد(.

د( الُْمحیِطالْهاِدِئ: اقیانوس آرام / ماکانَْت: نبود؛ فعل منفی )2 مورد(.

بررسیعبارتها:6804  4  

ب( یَبُْسُط: می گستراند؛ فعل مضارع )1 مورد(. الف( َأْخَرَج: خارج کرد؛ فعل ماضی، سوم شخص مفرد )1 مورد(. 

د( یَغِْفُر: می آمرزد؛ فعل مضارع؛ سوم شخص مفرد )1 مورد(. ج( ُقْل: بگو؛ فعل امر، دوم شخص مفرد )1 مورد(. 

بررسیعبارتها:6814  2  

الف( ِاْصِبْر: صبر کن، شکیبا باش؛ فعل امر، دوم شخص مفرد / اُهُْجْر: رها کن، ترک کن؛ فعل امر، دوم شخص مفرد )2 مورد(.

ب( ِاْصِبْر: صبر کن، شکیبا باش؛ فعل امر، دوم شخص مفرد / ِاسَتغِْفْر: آمرزش بخواه؛ فعل امر، دوم شخص مفرد )2 مورد(.

ج( بدون اشتباه.

 نکته: گاهی فعل )کاَن: بود( به تناسب جمله به صورت »هست« ترجمه می شود.
د( ِاْرَحْم: رحم کن؛ فعل امر، دوم شخص مفرد )1 مورد(.

بررسیعبارتها:6824  3  
ب( الثَّلج: برف / الیَنزُِل: نمی بارد؛ فعل مضارع )2 مورد(. الف( عاّم: عمومی/ َجمیلَة: زیبا )2 مورد(. 

د( ریٌح: باد / تَنَْتِقُل: منتقل می شود؛ فعل مضارع مثبت )2 مورد(. ج( بدون اشتباه.  

عبارتیراکهاشتباهاتترجمهاشبیشتراستمشخصکن.)سؤاالت687-683(
بررسیگزینهها:6834  4  

ُج: فارغ التحصیل خواهیم شد؛ فعل مستقبل )2 مورد(. 1( َسبْع: هفت / َسوَفنََتَخرَّ
2( بدون اشتباه.

3( کاَنیَنَتِظُر: منتظر می مانْد؛ معادل ماضی استمراری )1 مورد(.
4( ُزماَلء: هم کالسی ها؛ جمِع َزمیل / َرسائِل: نامه ها؛ جمِع رِسالَة / ِاْسَتلَْمنا: دریافت کردیم؛ فعل ماضی )3 مورد(.

بررسیگزینهها:6844  2  
کِذُب: دروغ نمی گویم؛ فعل مضارع، اول شخص مفرد )1 مورد(.  1( الَأ

: پسرکم / َحیََّرَت: حیران کردی؛ فعل ماضی، دوم شخص مفرد )2 مورد(. 2( بُنَيَّ
3( تُْمِطُر: ببارد؛ فعل مضارع التزامی )1 مورد(.

 نکته: فعلی که بعد از »لَیَْت« می آید به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.
4( بدون اشتباه.

بررسیگزینهها:6854  1  
1( ُرجوِعِه: برگشتنش / الَْمزَرَعة: مزرعه/ کاَنیَعَمُل: کار می کرد؛ معادل ماضی استمراری )3 مورد(.

2( َسوَفیَأْتي: خواهد آمد؛ فعل مستقبل )1 مورد(.
3( َعَبَر: عبور کرد؛ فعل ماضی/ بََدَأ: شروع کرد؛ فعل ماضی )2 مورد(.

4( »با جسارت« در جملۀ عربی وجود ندارد. )1 مورد(.
بررسیگزینهها:6864  1  

1( آمَنَّا: ایمان آوردیم؛ فعل ماضی / الّراِحمیَن: رحم کنندگان؛ جمع است نه مفرد )2 مورد(.
2( ِاجَْعْل: قرار بده؛ فعل امر، دوم شخص مفرد )1 مورد(. 

3( بدون اشتباه.
4( اُنُْصْر: پیروز گردان؛ فعل امر، دوم شخص مفرد )1 مورد(.
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بررسیگزینهها:6874  2  
1( َعِلْمُتم: دانستید؛ فعل ماضی )1 مورد(.

2( مَْن: کسی که؛ از ادوات شرط نیست / الیَْشُکُر: تشکر نمی کند؛ فعل مضارع اخباری و منفی؛ فعل شرط نیست تا به صورت مضارع التزامی 
ترجمه شود )2 مورد(.

3( ِاخوان: دوستان؛ جمِع َأخ )1 مورد(.
4( بدون اشتباه.

متنزیررابادقتبخوانسپسمطابقمتنبهسؤاالت)شماره688-691(جواببده.

ک دارند: اول تنفس، دوم نیازهای غریزیشان مانند تشنگی، و در آخر ادامه ی رشدشان تا پایان زندگی شان.  موجودات زنده در سه ویژگی اشترا
و هر آنچه این سه ویژگی را نداشته باشد موجود زنده محسوب نمی شود.

اما این، مانع نمی شود که هر موجودی خواسته های مخصوص خود را داشته باشد، پس می بینیم بعضی ]از آن ها[ در آب زندگی می کنند و 
بعضی دیگر در خارج آب، بر خشکی زندگی می کنند. بعضی از انواع زندگی، نیاز به سرما دارد و بعضی دیگر به گرما، قسمتی از آفریده ها از گیاه 

تغذیه می کند و قسمتی دیگر از حیوان، و سومی از همه ی آن ها می خورد.
بعضی از موجودات زنده چند ساعت زندگی می کنند و تعدادی دیگر چند سال. درختان بیشتر از هر چیز دیگری زندگی می کنند. و در این 

کنون در مقایسه با گذشته بسیار بیشتر زندگی می کند. زمینه، انسان به لطف پیشرفت های پزشکی و توجهات بهداشتی، ا

 گزینۀ اشتباه را برای جای خالی مشخص کن: هر موجودی که در وجود خودش ............ را احساس نکند، موجود زنده نیست.6884  4  
ترجمۀگزینهها:

4( مقدار عمرش 3( ادامه رشد  2( گرسنگی  1( رشد 
 گزینۀ درست را برای جای خالی مشخص کن. ............ از ویژگی های مشترک موجود زنده نیست.6894  1  

ترجمۀگزینهها:
4( نیاز به هوا 3( نیاز به غذا  2( مرگ و زندگی   1( مکان زندگی 

 گزینۀ اشتباه را مشخص کن.6904  2  
ترجمۀگزینهها:

1( عمر حیوانات برابر با عمر گیاهان نیست.
2( کمترین زمانی که یک موجود زنده زندگی می کند، یک روز است.

3( توجهات بهداشتی و پایبندی به آن ها سبب می شود که آفریده، بیشتر زندگی کند.
4( وجود آغاز و پایان در زندگی، از صفات مشترک میان آفریده هاست.

 گزینۀ اشتباه را مشخص کن: موضوعاتی که در متن آمده، به ترتیب عبارت است از:6914  3  
ترجمۀگزینهها:

2( زندگی در آب، عمر درختان، امور بهداشتی. 1( نیازهای غریزی، عمر گیاهان، عمر انسان. 
4( صفات مشترک، صفات ویژه، عمر موجودات. 3( تکامل، تغذیه، سرما و گرما نزد حیوانات. 

متنزیررابادقتبخوانسپسمطابقمتنبهسؤاالت)شمارۀ692-695(جواببده.

»اسطوره ها نزد هر اّمتی جزئی از فرهنگ آن اّمت محسوب می شوند. پس وجود شخصّیتها و عناصری از دو مّلت ایرانی و عربی در اسطوره های ایرانی 
مثل قّصه ی ضّحاک، کیکاووس و سودابه و ... دلیلی است بر وجود رابطه بین دو مّلت. این ارتباط فرهنگی بعد از ظهور اسالم خصوصاً بعد از اینکه 
این دین تساوی بین همه ی افراد مّلت ها را اعالم کرد، شّدت گرفت. و این امور و هر آنچه که مشابه آن است همان چیزی است که زایل نمی شود و از 
بین نمی رود. از مظاهر و جلوه های دیگر این صله و پیوند  برخالف آنچه تصّورش را می کنیم  وجود لغات فارسی زیادی است که از طریق تجارت و 
ترجمه ی کتابها و سفرهای زیارتی وارد عربی شده است و برعکس آن! و همچنین از طریق حکومت عثمانی که زبان فارسی در دربار و مرکز خالفت 
آن رایج بود. قطعاً زبان فارسی احساس نکرد که زبان عربی تالش می کند آن را نابود نماید. بنابراین می بینیم که حکومت طاهریان، کسانی که اّولین 

حکومت را تأسیس کرده بودند تا از عّباسیان مستقّل باشند، تعّلق و وابستگی شان به زبان عربی قوی تر از تعّلقشان به زبان فارسی گشت!«

 

 

 

 

 




