
وحیــد تمنا

عــربی علوم انسـانیعــربی علوم انسـانی
وحیــد تمنا

عــربی علوم انسـانیعــربی علوم انسـانی

ناشر تخصصی عمومی و علوم انسانی

انتشارات مشاوران آموزش

عــربی علوم انسـانیعــربی علوم انسـانی
سهیال خاکـــباز
امینه کــارآمـد
اسماعیل یونس پور لنگرودی
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عربی انسانی
درســنامـه

آنچه الزم است برای پاسخگوئی صحیح و کامل به سؤال های درس چهارم باید بدانیم.

 جمع های مکسر:

جمعمعنیکلمهجمعمعنیکلمه
املَحاِفلگردهم آییاملَْحِفلالُحظوظبختالَحظَّ

الّتامثیلمجسمهالّتمثالأعاجیببسیار شگفت آوراألُعجوبَة

األمثالمثالاملثالعجائبشگفت آورالعجیبة

املَوازینترازواملیزانالظّاهرات، الظّواِهرپدیدهالظّاِهرَة

األوزانوزنالَوزناملظاِهرصحنه، چشم اندازاملَظَْهر

فَحة فحاتصفحهالصَّ الِکباربزرگالکبیرالصَّ

حیفة ُحفروزنامهالصَّ األکاِبربزرگ تر )ترین(األکبالصُّ

الَحَفالتجشنالَحْفلَة

خودت را میان خویشتن و دیگری }چون{ ترازویی قرار بده.اِجَعل نَفَسَک فیام بَیَْنَک و بیَن َغیْرِک.
ستم نکن، چنانچه دوست نداری به تو ستم شود.التَظْلِْم کام التُِحبُّ أْن تُظْلََم.

ــدار و آنچــه أَْحِبْب لَِغیرَِک ما تُِحبُّ لَِنْفِسَک و اکْرَْه لَُه ما تکرَُه لَها. ــرای غیــر از خــودت هــم دوســت ب ــرای خــودت دوســت داری ب آنچــه ب
ــدار. ــرای او هــم ناپســند ب ــرای خــود ناپســند مــی داری ب ب

مهارت شناخت و کاربرد قواعد 

»حــروف نــدا« و »منــادا« ارکان اصلــِی اُســلوب نــدا هســتند. مهم تریــن حــرف نــدا در زبــان عربــی »یــا« اســت و اســمی کــه بعــد از حــرف 
نــدا قــرار می گیــرد. منــادا نامیــده می شــود. )منــادا به معنــی مــورد نــدا واقــع شــده اســت( حــرِف نــدای »یــا« بــر اســم بــدون »اَلـــ« می آیــد.

مثال:
یا حمیُد یا قدُس یا تلمیَذ املدرسِة.

گاه حــرف نــدا حــذف می شــود و بــه همیــن دلیــل در چنیــن مــواردی ممکــن اســت تشــخیص ایــن کــه کلمــة اّول در جملــه، منــادا اســت 
یــا مبتــدا مشــکل شــود.

به جمات زیر دقت کنید:
ج( ريّب أنا أُحبُّ والدّي. ب( ريّب یحبُّ عباده.   الف( ريّب أنَت ولّیي.  

الخامس رُْس  َلدَّ ا

مهارت واژه شناسی و درک و فهم 

مهم ترین جمله های مفهومی 

یکمطلبمهم:گاهیاسمدارای»الـ«است.دراینصورتچنیناسمینمیتواندبعدازحرفندا)یا(واقعشودوالزماست
کهمیاناسموحرف»أیُّها«برایمذکرو»أیُّتها«برایمؤنثقرارگیرد.دراینصورت»أیُّها الطّالُب«یا»أیُّتها الطّالَبُة«گروهمنادا

محسوبمیشوند.
توجــه
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Arabic
الف. مهارت واژه  شناسی: )2 نمره(

1
 . تَرِْجِم الکَلاِمِت الّتي تَحَتها خطٌّ

2( أذهُب مع زمیاليت إلی الحفِل. ............. 1( يا َمْن َسَتَ الَْقبيح َ.............  
0/5

2
تَیِن. )کلمٌة زائَِدٌة(   اُکُْتْب ِف الَْفراغِ الْکَلَِمَتْیِن الُْمَتاِدَفَتْیِن َو الْکَلَِمَتْیِن املَُتضادَّ

)شاّب- فتی-إطفأْ- ُمتأّخر- أنِر(
................ ≠ ................ )2   ................ = ................ )1 

0/5

3
َعیِِّن  الّصحیح  و الخطأ عن الّتوضیحات.

وِر كَثرياً. )الّنجاح( عوُر ِبالَْفَرِح َو الرسُّ 1( اَلشُّ
2( آلٌَة يُعرَُف ِبها َوْزُن يَشٍء. )املیزان(

0/5

4
اُکُْتْب ُمفرََد أَْو َجمَع الْکَلَِمَتْیِن.

الّصدور:  .................                 الحّظ: .................   
0/5

ب. مهارت ترجمه به فارسی )7 نمره(

5

تَرِْجِم الُْجَمَل الّتالَیَة إلی الْفارسّیِة. 

1( اللّهمَّ اْمأَل قلوبنا بالعلوم الّنافعِة و اْجَعل أیّاَم حیاتِنا کثیَر الرَبکاِت. 1
. ..............................................................................................................................

ُث َمَع َجميعِ الطُّالِب يف املَْدرََسِة و یُریُد منهم االجتهاَد يف حیاتهم. 1 مُة یَتََحدَّ 2( الرَّجُل العالَّ
. ..............................................................................................................................

3( استَقبِح ْمْن نَْفِسَك ما تْستَْقِبُحُه ِمْن غیرِک و اْحِبْب لغیرک ما تُحّب لنفسَک. 1
. ..............................................................................................................................

4( يا داُوُد إِنّا َجَعلْناَك َخليَفًة يِف الرِض. 0/5
. ..............................................................................................................................

5( یقوُل الستاُذ لطاّلبه يا أيُّها الوالُد الُْمَؤدَّبوَن، حاِفظوا َعلٰی نَظافَِة الطَّبيَعِة. 1
. ..............................................................................................................................

6( َربَّنا إِنَّنا َسِمْعنا ُمنادياً يُنادي لإِلیامِن. 0/5
. ..............................................................................................................................

5

6

حیَحَة. َجَمَة الصَّ اِنَْتِخِب التَّ
1. مجیَب الّدعوات ارَحمني و ارَحْم أوالدي.

الف( اجابت کننده دعاها به من و فرزندانم رحم می کند.
ب( ای اجابت کننده دعاها به من و فرزندانم رحم کن.

2. املسلموَن کانوا یعبدوَن اللَه.
الف( مسلمانان خدا را عبادت می کردند.

ب( مسلمانان خدا را عبادت می کنند. 

0/5

7

َجَمِة الْفارسّیِة.  ِل الَْفراغاِت ف التَّ کَمِّ
1( و أَِعّني يف ُدرويس َو أَداِء ا لْوا ِجباِت. مرا در درس هایم و ...............   ............... .

2( یا أيَُّها اإْلنساُن ما َغّرَک بربّک الکریم. ای انسان چه چیزی تو را نسبت به ...............   ............... .
3( ال تَظْلِْم كَام ال تُِحبُّ أن تُظلََم. ستم نکن ............... دوست نداری ............... .

1/5

ج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد )7/5 نمره(

8
ِ املنادا. َعيِّ

یا أیّها الرّسوُل بَلِّْغ ما أُنزَِل إلیک. ............... رّب زِدين علامً. ...............  
یا ذاالجالِل و اإلکراِم. ...............   اللّهّم فَرِّج عن کّل مکروٍب ............... 

1

9
 ترجم ما آُشیر إلیه بخطٍّ و عّین املنادا.

  ............. 1( یا بُنيَّ أِقم الّصالة.  .............  

 ............. 2( يا أَيّتَُها الْبَناُت أنتم ُمستقبُل بالدکُنَّ علیکّن أن تَجتِهدَن.  ............. 

1

آزمون ســطح متوسط  درس پنجم
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فـینال
عربــی
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عربی انسانی
آزمون  سطح دشوار2

Arabic
الف. مهارت واژه  شناسی: )2 نمره(

1
ترِجم الکلامِت الّتي تحَتها خّط: 

اِْمأِل الّصدَر انرِشاحاً و فَمي ِبالبَسامِت
0/5

2
اُکُْتب ف الَفراغ الکلمتیِن املتادفتیِن و الکلمتیِن املتضادتیِن: )کلمٌة واحدٌة زائدٌة(

)یُِحبُّ _ یَْحَفُظ _ یَْحِمي _ یَْجَتِهُد _ یَکْرَُه(
ب( ........... ≠ ........... الف( ........... = ...........   

0/5

3
عّین الکلمة الغریبة فی املَْعَنی:

  الّضاِحک    االِنرِشاح   ور    الرسُّ الف( الَفَرح  
  أعاَن    نََصَ    اِْستَعاَن   ب( ساَعَد   

0/5

4
اُکُْتب مفرَد أو جمَع الکلمتیِن:
َعواِصم: الَحّظ:  

0/5

ب. مهارت ترجمه به فارسی )7 نمره(

5

ترِجم الُجمَل اِلی الفارسّیِة:

یَّتي َربَّنا و تََقبَّْل ُدعاِء« 0/75 الف( »ربِّ اْجَعلْني ُمِقیَم الّصالِة و ِمْن ُذرِّ

ب( و أَِعّني يف ُدرويس و أداِء الواجباِت. 0/5

ج( َو اْحِمني و اْحِم ِبالدي ِمن رُشوِر الحاِدثاِت. 0/5

د( »قل یا أیُّها الکافروَن، ال أْعبُُد ما تَْعبُدوَن و أَنتُم عابدوَن ما أْعبُُد« 0/75

ه( »یا أیُّها اإلنسان ما َغرََّک ِبربَِّک الکریِم« 0/5

و( »یا بَُنيَّ اِْجَعْل نَْفَسَک میزاناً فیام بیَنَک و بیَن غیرَِک« 0/5

ز( اِْستَْقِبْح ِمن نَفِسَک ما تَْستَْقِبُحُه ِمن غیرَِک. 0/5

ح( هؤالِء الصدقاُء لن یَرِْجعوا اِلی املدرسة. 0/5

ط( ما کُْنُت رجعُت اِلی حفلِة االنتصاِر. 0/5

5

6

جمَة الّصحیحة: اِنَْتِخب التَّ

الف( اِْجَعل الیوَم سعیداً و کثیَر البکاِت.

 1( امروز را مبارک و پربرکت قرار داد.   
 2( امروز را مبارک و پربرکت قرار بده.   

ب( و أنِْر َعْقي و قلبي بالُعلوم النافعاِت.

 1( عقل و قلبم را با دانش های سودمند نورانی کن.  
 2( عقل و قلبم را با دانش مفید روشنایی بخش.  

0/5

7
جمة: ل الَفراغاِت ف التَّ کَمِّ

أَْحِسْن کام تُِحبُّ أن یُْحَسَن اِلیَک و التَُقْل ما التُِحبُّ أَْن یُقاْل لََک.
و ........... چنانکه ........... که به تو ........... و ........... چیزی را که ........... برای تو ........... .

1/5

ج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد )7/5 نمره(

8
ترِجم الکلامِت الّتي تحتها خّط:

ب( إنارُة القلِب و العقِل. نیا سالماً.    الف( اِْمأِل الدُّ
نوِب. د( اللُّهّم اِنّی أسألَُک یا غّفار الذُّ ج( َربَّنا اِنّنا َسِمْعنا ُمنادیاً یُنادي لإلیامِن.  

1

آزمون ســطح دشوار 2  درس پنجم
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بعضی اسم ها »ة« ندارند ولی مؤنّث هستند مثل اُّم، در اسم های جمع، برای تشخیص جنس به مفرد آن توجه کنید.

مفرد: داللت بر »یکی« می کند؛ املُعلِّم/ املُعلِّمة
مثنی: داللت بر دو تا می کند؛ )اسم مفرد + »اِن« یا »ـَْیِن«(، مثل: املعلاّمِن – املعلّمتاِن/ املعلِّمیِن – املُعلِّمتیِن

جمع: داللت بر بیش از دو تا می کند. اسم از نظر تعداد
سالِم مذکر: اسم مفرد + »ون« یا »یَن«؛ مثل؛ املعلِّمون/ املعلِّمیَن

سالم مؤنث: اسم مفرد + »ات«؛ مثل: املعلاّمت
مکّسر: مفرد کلمه تغییر می کند؛ مثل کتاب ← کُُتب

انـواع جمـع:

 نزدیک

دور
اســم اشـاره

مذکّر: هذا )ذا( – هذاِن، هذیِن- هوالء )این- این دو - این ها(

مؤنّث: هذه- هاتاِن، هاتیِن- هوالء

مذکّر: ذلَِک )ذاَک( – اولئَک )آن- آن ها(

مؤنّث: تِلَک- اولِئَک

برای اشاره به جمع های غیرانسان »هذه و تلک« به کار می رود.

ماضی ← َفَعَل: انجام داد 
ماضی منفی ← ما فعل: انجام نداد 

مضارع ← یَفَعُل: انجام می دهد
مضارع منفی )نفی( ← الیَفَعُل: انجام نمی  دهد

مستقبل ← َسَیْفَعُل/ سوَف یَفَعُل: انجام خواهد داد
ماضی استمراری ← کان یَْفَعُل: انجام می داد

ماضی بعید ← کان فعل )= کان قد فعل = انجام داده بود(

 امر← اِْفَعل: انجام بده
 نهی← التفَعل: انجام نده

انـواع فعـل

اکثر کلمه ها سه حرف اصلی دارند )3 حرف اصلی = ریشه کلمه( و بقیه حروف زائد هستند.

 مکتوب: مفعولپیدا کردن وزن: قرار دادنِ »ف. ع. ل« به جای سه حرف اصلی 
کاتب: فاعل

← ف. ع. ل = ک. ت. ب

مروری بر نکات مهم مهارت قواعد در دروس پایه

 مذکر: مثل )املُعلّم(
مؤنّث: مهم ترین عامت آن »ة« است، مثل: املعلّمة

اسم از نظر جنس

 آن هایی که به طور مستقل می آیند

آن هایی که به کلمه دیگری می چسبند

ضمـــایر
اول شخص: ي/ نا

دوم شخص: َک، ِک/ کام/ کُم، کُنَّ

سوم شخص: ه، ها/ ُهام/ ُهم، ُهنَّ

اول شخص: أنا/ نحن )من/ ما(

دوم شخص: أنَت، إنِت/ إنتام/ أنتم، أننتَّ )تو/ شما/ شما(

سوم شخص: ُهَو، ِهَی/ هام/ ُهم، ُهنَّ )او/ ایشان/ ایشان(
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ماضی و ماضی منفی:
مل یَفَعْل: انجام نداد )نداده است( ما َفِعَل: انجام نداد    فعَل: انجام داد   

مضارع و منفی:
الیَْفَعُل: انجام نمی دهد یَْفَعُل: انجام نمی دهد   

معادِل امر و نهی:
التَْفَعل: انجام نده  اِْفَعْل: انجام بده   

الیَْفَعْل: نباید انجام بدهد )انجام ندهد(  لَِیْفَعْل: باید انجام بدهد  

معادل های مضارع التزامی:
کَی یَْفَعَل: تا انجام بدهد  حّتی یَْفَعَل: تا انجام بدهد    اَْن یَْفَعَل: که انجام بدهد  

لَِیفَعَل: تا )برای اینکه( انجام بدهد لِکَی یَْفَعَل: تا انجام بدهد  

آینده و آینده منفی:
لَْن یَْفَعَل: انجام نخواهد داد )هرگز انجام نمی دهد( َسیفعُل- سوف یفعُل: انجام خواهد داد 

معادل ماضی استمراری: 
کان یفعُل: انجام می داد

معادِل ماضی بعید:
کان فعَل = کان قد فعَل: انجام داده بود

معادِل ماضی نقلی: 
قد + ماضی )قد فعل = انجام داده است(

ملّا + فعل ماضی معادِل »هنگامی که« ترجمه می شود )لَاّم َفَعَل: هنگامی که انجام داد(

قد + فعل مضارع معاِدِل »گاهی« ترجمه می شود )قد یفعُل: گاهی انجام می دهد(

ترجمة تَْفَعُل:
انجام می دهی )تو مرد( انجام می دهد )او زن(  

ترجمة تفعالن:
انجام می دهید )شما دو مرد(   انجام می دهید )شما دو زن(  انجام می دهند )ایشان دو زن(   
برایتشخیصاینمعانیبایدبهجایگاهاینکلماتدرجملهووجودکلماِتمخاطبیامؤنثدرسایرکلماِت

مربوطبهآنهاتوجهکنید.
کان فاعالً )کانْت فاعلًة( ← میتواندمعادِل»انجام داده بود«ترجمهشود.

هذان، هذیِن، هاتان و هاتیِن به معنای »این دو« هستند ولی ترجمة آن ها به صورت »این ها« نیز صحیح است.  

در ترجمة جمله هایی که دارای اسم اشاره هستند به اسم پس از اسم اشاره توجه کنید:
اگر این اسم »ال« دارد، نباید بین اسم اشاره و اسم پس از آن مکث کنید.

)هذا الکتاُب مفیٌد ← این کتاب، مفید است.(
در عربــی، بــرای جمع هــای غیرانســان، فعــل ضمیــر، اســم اشــاره و ســایر مــوارد مربــوط بــه آن هــا به صــورت مفــرد مؤنــث ذکــر 

ــاب هســتند.( ــا کت ــٌب ← این ه ــه شــود: )هــذه کت ــع ترجم ــد به صــورت جم ــوارد می توان ــن م ــی در فارســی ای می شــود ول
اگــر فاعــل جملــه، اســمی باشــد کــه پــس از فعــل ذکــر شــده اســت، در عربــی، فعــل به صــورت مفــرد می آیــد حّتــی اگــر فاعــل 

ــا فاعــل ترجمــه می شــود: )ذهــَب التالمیــُذ ← دانش آمــوزان رفتنــد.( جمــع باشــد ولــی در فارســی فعــل هماهنــگ ب

مروری بر نکاِت مهّم مهارت ترجمه در دروس پایه
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11. املُشــتي: اســم کَأنَّ و منصــوب )0/25( ُمــتدٌِّد: خــرب کأنَّ و مرفــوع 
)0/25( رِشاء: مجــرور بــه حــرف جــر )0/25( أوالُء: منــادا )0/25( 

نوَب: مفعول و منصوب )0/25(  الطبیعِة: مضاف الیه )0/25( الذُّ

ب(  )ص( )0/25(  12. الف(  )ص( )0/25(  
د(  )غ( )0/25(  ج(  )غ( )0/25(   

مذکــر  جمــع   )0/25( مضــارع،  فعــل  تُِحبُّــوَن:  الــف(   .13
 )0/25( إفعــال  بــاب  مخاطــب،)0/25( 

ــب، )0/25(  ــر مخاط ــع مذک ــر، )0/25( جم ــل ام ــتَْقِبحوا: فع ب( اِْس
ــتفعال )0/25( ــاب اس ب

ج( أَنُْفس )0/25( نَفس )0/25(

14. تََحَدَث الرَُّجُل العاّلمُة َمَع جمیعِ الطاّلِب فی املدرسِة. 
َث . . . . . . . . . . . (  )الرجُل العالمُة تََحدَّ

1. فّنــاوری )0/25( الل)0/25( چــه کار ویرانگری)0/25( دســت درازی 
کردی)0/25( 

2. الــف- الشــبّاب= الِفتْیــة )0/25( )جوانــان( ب-ضاَق)تنــگ شــد( ≠ 
اِتََّســَع )فــراخ شــد( )0/25( 

ــة و  ــم، املأُدب ــا الطُّْع ــت ام ــه اس ــی جام ــه معن ــر )0/25( ب 3. الطَّْم
ــی هســتند.  ــی خــوردن و مهمان ــه معن الِعشــاء ب

4. الُخرَباء )0/25( 

ــتی؟ )0/25(  ــک هس ــی کوچ ــو جرم ــه ت ــداری ک ــا می پن 5. 1( آی
ــده اســت. )0/25( ــم پیچی ــو در ه ــزرگ در ت ــان ب ــه جه ــال آنک ح

ــاد نشــود )0/25(  ــر آن ی ــدا )0/25( ب ــام خ ــه ن ــی ک ــر خوراک 2( ه
ــت. )0/25(  ــی در آن نیس ــچ برکت ــت و هی ــاری اس ــا بیم تنه

ــه کســی کــه  ــزه اهــدا می شــود)0/25( در هــر ســال ب ــن جای 3( ای
ــاند. )0/25( ــود می رس ــریت س ــه بش )0/25( ب

ــا از  ــی ت ــی کن ــه زندگ ــد داری)0/25( ک ــا امی ــاورز، آی 4( ای کش
میــوه اش بخــوری؟)0/25( 

جز  به  شود  زیاد  که  زمانی  می شود)0/25(  ارزان  چیزی  هر   )5
ادب)0/25( چونکه آن زمانی که زیاد شود گران می شود. )0/25( 

6( انســان چــه ســتمگر اســت بــرای طبیعــت)0/25( در فعالیت هایش 
کــه منجــر می شــود بــه)0/25( بــه هــم خــوردن ایــن تعــادل)0/25( 

دانش هــای  بــا  کــن)0/25(  روشــن  را  دلــم  و  ِخــردم  و   )7
 )0 /25 ( مند د ســو

ــنیدیم)0/25(  ــده را ش ــدای ندادهن ــا ص ــان م ــروردگارا بی گم 8( پ

ــی داد. )0/25(  ــدا م ــه ســوی ایمــان ن ــه ب ک
ــیار  ــت بس ــت )0/25( محیط زیس ــه نظاف ــده ب ــهری فهمی 9( همش

توجــه می کنــد. )0/25( 
10( شاید این دانش آموزان)0/25( تمرین ها را بنویسند. )0/25( 

ــم.  ــی نداری ــچ دانش ــه ای)0/25( هی ــا آموخت ــه م ــه ب ــز آنچ 11( ج
 )0/25(

12( مــردم امتــی یگانــه بودنــد)0/25( و خداونــد پیامبــران را)0/25( 
مــژده دهنــده فرســتاد. )0/25( 

6. الف-)2( )0/25( )أقْبََل علی: روی آوردند( 
ب-)1( )0/25( )محاسبًة: مفعول مطلق نوعی است نه تأکیدی( 

موش هــای)0/25(  کــرد)0/25(  ماحظــه  بــه شــّدت)0/25(   .7
ــبزیجات)0/25(  س

8. الــف- کــه برگردنــد)0/25( ب- گاهــی پنــاه می برنــد)0/25( ج- 
مطالعــه کنیــد)0/25( 

د- مصــرف نکردیــم)0/25( هـــ- خــودداری می کــردم)0/25( و- 
ــد)0/25(  ــی کنی نیک

9. الــف- تـُـدرُِّس)0/25( )فعــل غایــب در اول جملــه مفــرد می آیــد( 
ب-قََرأْنــا)0/25( )بــا توجــه بــه أمــِس »دیــروز« قََرأْنــا صحیــح اســت(. 

: منــادا)0/25( ی:  10. املتشــائم: فاعــل)0/25( فرصــٍة: مضاف الیــه ربِّ
مفعــول)0/25( تکلیــامً: مفعــول مطلــق تأکیــدی)0/25( أداِء: مجــرور 
بــه حــرف جــر)0/25( راضیــًة: حــال)0/25( أُّم: مفعــول)0/25( لبــاَس: 
ــس)0/25(  ــی جن ــُل: خــرب الی نف ــس)0/25( أَجم ــی جن اســم الی نف

یلعبــوَن: خــرب کاَن)0/25( 

ــل از  ــة قب ــتثنی منه در جمل ــارت مس ــن عب ــف-)0/25( )در ای 11. ال
ــاب  ــواَع الفاکهــه و الکت ــای دیگــر أن ــده اســت(  )در گزینه ه إاّل نیام

مســتثنی منه اســت(. 

12. 1-»ب«)0/25( )در گزینة الف مجرد ثاثی اشتباه است( 
2-»الف«)0/25( )در گزینه ب فاعل نادرست است( 

13. َعاّلم: اسم مبالغه)0/25( أْحَسن: اسم تفضیل)0/25( 
محفوظاً: اسم مفعول)0/25( جالساً: اسم فاعل)0/25( 

14. الف-درست)0/25( )57=68-11( 
ــه  ــر ب ــت منج ــور طبیع ــان در ام ــت انس ــت)0/25( )دخال ب-نادرس

ــود(  ــادل آن می ش ــم تع تنظی

15. 1( لِیَْمَنَع انفجارَُه)0/25( 2( واَصَل َعَملَُه َدُؤوباً)0/25( 

)1( دوم  ترم  آزمون  پاسخنامه 
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3( مات أَُخوه الصغر)0/25( 4( لِیُْجِرَي فیه تَجاِربَُه)0/25( 

16. الف-مثانیة طاّلٍب)0/25( ب( بالسیّارة)0/25( 

ــوید  ــت نش ــوه دادن )0/25( سس ــت! )0/25( می ــتابان اس ــه ش 1. چ
)0/25( گِل، سرشــت )0/25( 

2. الف( الّداء = املرض )بیماری( )0/25( 
ب( خیبُة الََمل )ناامیدی( ≠ الرّجاء )امید( )0/25( 

ــا ســایر کلمــات )مــادران، خواهــران و نیــاکان(  3. اآلبــار )چاه هــا( ب
ناهماهنــگ اســت. )0/25( 

4. الَْسِمِدِة )0/25( 

5. 1( پـس به کمک دانش رسـتگاه شـو )0/25( و بـرای آن جایگزین 
نخـواه )0/25( کـه مردم مـرده و اهل دانـش زنده اند )0/25( 

2( ای پیامبــر، کســانی کــه در کفــر شــتاب ورزنــد )0/25( نبایــد تــو 
را غمگیــن ســازند )0/25( 

3( کارهــای دشــوارش را )0/25( در کنــدِن تونل هــا و شــکافتن 
کانال هــا )0/25( آســان ســاخت )0/25( 

ــزد مــن )0/25( از برگــی در دهــان ملخــی  4( بی گمــان دنیایتــان ن
ــت. )0/25(  ــت تر اس ــود پس ــه آن را می ج )0/25( ک

ــت  ــی داش ــناخت )0/25( و او را گرام ــدا او را ش ــر خ ــس پیامب 5( پ
ــرد )0/25(  ــن ک ــش په ــدش را برای ــوش بلن )0/25( و روپ

6( مشــکات زیــادی را در محیــط زیســتی )0/25( کــه در آن زندگــی 
می کنــی )0/25( بــه گونــه ای دردنــاک مشــاهده خواهی کــرد )0/25( 
7( هیــچ فقــری ســخت تر از نادانــی نیســت )0/25( و هیــچ عبادتــی 

ماننــد اندیشــیدن نیســت. )0/25( 
8( کاش دوستم )0/25( در مسابقه پیروز شود )0/25( 

9( هر ظرفی با آنچه در آن قرار داده شد )0/25( تنگ می شود به جز 
ظرف دانش )0/25( پس آن فراخ می شود. )0/25( 

10( پــروردگار مــرا و فرزندانــم را )0/25( برپادارنــده نمــاز قــرار بــده 
)0/25( پــروردگارا دعایــم را بپذیــر )0/25( 

ــد  ــان دهی ــن نش ــه م ــس ب ــت )0/25( پ ــش خداس ــن آفرین 11( ای
ــد؟ )0/25(  ــه آفریده ان ــد چ ــر از اوین ــه غی ــانی ک )0/25( کس

6. الــف( )2( )0/25( )چــون مســتثنی منه )کُتُبــی( در جملــه آمــده 
اســت اســلوب حصــر نیســت( 

ب( )1( استغفار )مفعول مطلق نوعی است و ترجمه آن با قید قطعاً 
نادرست است. در ضمن استغفرُت فعل ماضی است نه مضارع( 

 )0/25( ثروتمندشــان   )0/25( تهیدستشــان   )0/25( مهمانــی   .7

ــت. )0/25(  ــده اس ــوت ش دع

ــل مضــارع  ــرک نمی شــود( )0/25( )فع ــود )ت ــا نمی ش ــف( ره 8. ال
مجهــول( 

ــاز  ــد(  ج( ب ــی بعی ــادل ماض ــد )0/25( )مع ــرده بودن ــاش ک ب( ت
ــد  ــاد کنن ــرا ی ــاند )0/25(  ه( م ــت. )0/25(  د( ننش ــد گش نخواه

)0/25(  و( خشــمگین نشــو 

ــب  ــث مخاط ــرد مون ــُة و ِک مف ــاِعدي )0/25( )صدیق ــف( س 9. ال
ــتند(  هس

ب( أَْجتَِهــُد )ســوف تنهــا قبــل از مضــارع می  آیــد و ضمیــر »ي« بــرای 
ــت(  متکلم وحده اس

مستثنی  الرّشک:   )0/25( مفعول  نوب:  الذُّ  )0/25( فاعل  اللُّه:    .10
)0/25( الفهیم: صفت )0/25( اهتامماً: مفعول مطلق نوعی )0/25( 

: خرب الی نفی جنس )0/25(  شیَء اسم الی نفی جنس )0/25( أََحقُّ
 )0/25( مبتدا  الالعبوَن:   )0/25( اِنَّ  اسم  »نا«   )0/25( منادا  َربَّنا: 

ُمبْتَِسمیَن: حال )0/25(  

11. الف( )0/25( )مستثنی منه در جملة قبل از إاّل محذوف است( در 
جمله ب کتاباً و در جمله ج الطاّلب مستثنی منه هستند. 

12. 1( الف )0/25( )در گزینه ب مجرد ثاثی و مبنی نادرست هستند.( 
2( ب )0/25( )در گزینه الف اسم فاعل و مفعول نادرست هستند. ( 

13. أَْحَســن: اســم تفضیــل )0/25( الخالقیــَن: اســم فاعــل )0/25( 
املُؤدَّبــوَن: اســم مفعــول )0/25( أّمــارة: اســم مبالغــه )0/25( 

نظام  برای  تهدیدی  صنعتی  )زباله های   )0/25( نادرست  الف(   .14
طبیعت به شمار نمی آید.( 

ب( درست )0/25( )اگر پیامبر سنگدل بود مردم از اطرافش پراکنده می شدند.( 

ــأ  ــد یلج ــور. )0/25( 2( ق ــُه مکس ــأنَّ َجناَح ــُه ب ــُر أماَم 15. 1( یتظاَه
ــواُن  ــُد الحی ــتس. )0/25( 3( ال، الیَِصی ــرِد املف ــٍل لِط ــی ِحیَ ــُر إل الطّی
 )0/25( . الَفــراَخ. )0/25( 4( عنــد مــا یتأکَّــد الطائــُر ِمــن ِخــداِع العــدوِّ

ب( بالحافلِة )0/25(  16. الف( أربع )0/25(  

1. زشــت بــدار )0/25( رهــرو )پیــرو( )0/25( پیــروی می کنــد )0/25( 
ــد )0/25( روشــنی می جوی

2. الف( َذَهَب = راَح )رفت( )0/25(
ب( َغال )گران شد( ≠ رَُخَص )ارزان شد( )0/25(

)۲( ترم دوم  آزمون  پاسخنامه 

)3( ترم دوم  آزمون  پاسخنامه 




