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...بیایید که، بجز خداوند را نپرستیمبین ما و بسمت (1

...م و فقط اهلل را بپرستیبین ما و بیاییدبسوی (2

...تیمو بغیر از اهلل را نپرسو ما بین بشتابید بسوی (3

...تیم، و اینکه فقط خداوند را بپرسبشتابید که بین ما بسمت ( 4

اّ نَ وَبيننا قُل يا أهل الكتاب تعالَوا إلى »-26 اّ هللأـل :«...عب  إلـل

...ای اهل کتاببگو 
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ٍ  وةوا   »/ « بیاییدد  = تعالَوا » : ترجمۀ کلمات مهم(1) / «ان سدنن  یکسد  = كلمة
«. فقط اهلل را بپرستیم= َنعب  إلالّ هلل أالّ » 

:علت نادرست  سایر گزینه ها
ٍ  ووا   »( 2 « وده اسدت سنن  که یکسان ب»به اشتباه « سنن  یکسان= كلم

.ترجمه شده است
ٍ  ووا   »(3 از . تمعن  شدده اسد  « کلمه ای که برابر بوده  است»به غلط« كلم

.ترجمه شده« بشتابید= أسرعوا» به غلط « بیایید= تعالوا» طرف  
« ن مدا باشدد  بی»به اشتباه « بین ما و خودتان، بین ما و شما= بیننا و بینکم» (4

.تدرست نیس« و این که» به عنوان « آن که= ألّا» کاربرد . معن  شده است



بدا  کسان  که بر ما است به دینهای خدای  احترام گذاریم و با (1
!زندگ  کنیممسالمت

مسالمت   زندگبر ما است که به ادیان اله  احترام بگذاریم و(2
!داشته باشیمآمیزی 

بدا  بر ما واجب است که به ادیان خدای  احترام کنیم (3
!زندگ  کنیممسالمت

زنددگ  با محترم شمرده بر ما الزم است دینهای اله  را (4
!را داشته باشیمسالم 

ٍ و أن نتعايش مة  »-۲۷ علينا أن نحترم األ ياَن اإللهّي
لمّيًا :«!تعايشاً ول



حترم» : ترجمۀ کلمات مهدم (2) /« بةر ماوةک  ةح احتةرام بیة اريم= علينةا أن نـة

لمّيًانتعايش » مک آميزی  اشتح باشيم= تعايشاً ول «زن گی مواـل

:علت نادرست  سایر گزینه ها
به « اریمبر ماست که احترام بگذ= علینا أن نحترم»ترجمه نشده، « که= أن» ( 1

=: المعتقددین بده  »از طرفد  . معند  شدده  « بر ماست احترام بگذاریم»غلط 
مده شدده   ترج« کسان  که به خدا اعتقاد دارند»به اشتباه « معتقدین به آن ها

.است
« تقد هستندیا کسان  که مع»به اشتباه« معتقدین به آن ها= بهاالمعتقدین »(3

-محتدرم شدمرده  (4.معن  نشده اسدت « به آن ها= بها» .  ترجمه شده است
!زندگ  سالم ؛غلط هستند



ه از آن کد میآفریندرا دشوار است ول  شکست برای توتحمل شکست (1
!استفاده م  کن در پیروزی 

ه از آن کخلق م  شود برای تو سنت است لکن پذیرش شکست (2
!استفاده خواه  کردبرای پیروز شدن 

م  خلقکه برای تو دشوار است اماشکست خوردن و پذیرش آن (3
!استفاده خواه  کرددر پیروزی ، از آنها کند
ه از آنهدا  کم  آفریند سنت است ولیکن برای توتحملّششکست (4

!استفاده خواه  کردبرای پیروز شدن 

حمُّلح الفشلُ »-28 !«للّنجاحي  منها وتوتفلكَيـخلُق صعٌب ولكّنحـت



= النّجدا  »/ « دشوار=صعب »/ « شکست= الفشل» : ترجمه کلمات مهم(4)
«پیروزی، پیروز شدن

:علت نادرست  سایر گزینه ها
اسدت و بده  ( آیندده )فعل  مسدتقبل « استفاده خواه  کرد= ُستستفید»( 1

است « فرصٍ»جمع « فُرَصاً»از طرف . ترجمه شده« استفاده م  کن »اشتباه 
  بدرای  یعند « للنّجا » ضمناً . ترجمه شده( فرصت )و به غلط به شکل مفرد

پیددددددددددددددددددددددروزی ندددددددددددددددددددددده
.«در پیروزی»



بده شدکل فعدل   )« خلق م  شدود = یُنلَقُ » به غلط« خلق م  کند=ینلق»(2
بده غلدط  « استفاده خدواه  کدرد  = ستستفید» از طرف . ترجمه شده( مجهول

» در ترجمدۀ « قبدول کدردن  =پدذیرش »کاربرد . معن  شده« استفاده م  کن »
.دقیق نیست« به سنت   و اجبار واکراه قبول کردن,تحمّل کردن=تحمّل
« لالفشد » خبر جملۀ فعلیه است و به اشتباه به صدورت عفدب بده    « تحمّله»(3

ق ترجمۀ دقید « پذیرش»از طرف  . «شکست خوردن و پذیرش آن»: ترجمه شده
ه همدراه   به اشتباه بد « فرصت های ، موقعیت های : فرصاً». نیست« تحمّل»برای 
« تفیدستسد »غلط است و بدرای فعدل   « ینلق»به صورت وصف  برای فعل « که»

.چون جملۀ وصفیه بعد از موصوف م  آید نه قبل از آن! درست است 



رون علينةةا يقولةةونف فيةة    أنَّهةةم يعملةةون كةةم شخصةةاً »-29

:« !م لَح في اآلخرين؟

ر مدا بدان عمل م  کنند، پد  بد  که م  گویند میشناسیمچند شنص را (1
!؟نم  یافتیمم  گذارند که همانند آن را در دیگران 

مد  گویندد عمدل مد  کنندد، و بدر مدا        که شناخته ایم چند شنص را (2
!؟نیافته ایمدارندکه در دیگران مثل آن را 

مد  گویندد کده عمدل مد  کنندد، و بدر مدا         که آنهامیشناسیمچند نفر را (3
!؟نم  یابیمدیگر همانندش را دارند که در افراد

مد  گویندد عمدل مد  کنندد، پد  بدر مدا        میشناسیم چند نفر را(4
!؟نم  یابیمم  گذارند که در دیگران مثل آن را 



:علّت نادرست  سایر گزینه ها.صحیح است« 4»گزینه 

طبده غلد  « به آن چه م  گویند عمدل مد  کنندد   = یعملون بما یقولون»( 1

رجمده  ت« یقولون بما یعملدون =م  گویند چیزی را که بدان عمل م  کنند»

. شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

« کنّانجددُ ما=نم  یدافتیم »به اشتباه ( مضارع منف )« نم  یابیم= ال نجدُ»

.معن  شده( ماض  استمراری منف )



. دهمعند  شد  ( ماض  نقلد  )« شناخته ایم»م  شناسیم به اشتباه : نعرف(2
بده  « ق عمی= عمیقا» . معن  شده« تأثیریچنان آن »به غلط « تأثیراً عمیقاً»

اشدتباه بده  « یدابیم  نمد   = ال نجددُ » از طرفد   . معن  شده« آنچنان»غلط 
.معن  شده« ایمنیافته » 
بده جدای   « و در مدا ». معند  شدده  « و » به غلط « فیؤثِّرون» در « فد » (3
بده  « ندد به آنچه م  گویند عمل م  کن= یعلمون بما یقولون». «پ  بر ما»

در« فدد  » . معن  شدده « آن ها چیزی م  گویند که عمل م  کنند»غلط 
بده  «  عمیق= عمیقا». ترجمه شده« و»به غلط « پ »به معن  « فیؤثِّرون»

.معن  شده« آن چنان»غلط 



يوتطي  الناس أن يقر وا من الكتب ما يحبُونهاف إال »-۳۰

موائل ...مر م می توانن « !على تمييز اـل

شنیص توانای  برای تهرچه دوست م  دارند بنوانند، جز ( 1
!ندارندامور 
مور را قدرت جدا کردن اکه دوست دارند، مگربنوانند هر آنچه را ( 2

!نداشته باشند
یص بدر تشدن  آنچه را دوست دارند بنوانند، مگر (3

!نداشته باشند مسائل 
تواندای   وبدا  نتوانند که دوست م  دارند بنوانند، مگر (4

!مسائل را از یکدیگر جدا کنند



/ «فکدری قدادر  = فکر قادر»/ «بنوانند= أن یقرؤوا» : ترجمۀ کلمات مهم(3)

«تشنیص= تمییز»

:علّت نادرست  سایر گزینه ها

« مدا »از طرف  . ترجمه شده« توانای »به غلط « فکری قادر=فکرٌ قادرٌ »( 1

.تدقیق نیس« هر چه»لذا کاربرد. موصول است نه شرط« ما یحبُّونها»در 
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ده ترجمه ش« مگر آن که، مگر این که»به غلط« من لی  لهم»در « من»(2
ل موصو« یحبُّونهاما »در « ما»از طرف « کسان  که»و درست آن م  شود 
.     دقیق نیست« هر آنچه را»است و به شکل شرط 

. ه شدهترجم« کتاب های  را» معرفه با ال است و به غلط نکره « الکتب»(4
ر ایدن   مگ»ترجمه نشده بلکه به اشتباه « من لی  لهم»در « من»از طرف  

در ترجمده شدده و  « فکر و توانای »به غلط « فکر قادر». ترجمه شده« که
.معادل  در جملۀ عرب  ندارد« نتواند»نهایت 

کددده اسدددم اسدددت بددده غلدددط « تمییدددز»ضدددمناً بددده جدددای 
.معن  شده(أن یُمیّزوا=جداکنند)فعل 



بيجتهةُ  بـتشكيل ق  قام ه ا الـمعّلمُ »-31 وهمةا َفةرحيَن وةّتٍ العل

...اين معلّم:« !الجتهاً اأّيام  من األُوبوع

وز از که بازیکنان آنهدا شدش ر  اقدام نموده با خوشحال  به تشکیل (1
!بسیار تالش م  کنند هفته را 

نت  به سد که بازیکنان آنها شش روز هفته را با شادی به شکل دادن ( 2
!، تالش م  کنند

ش روز از بازیکنانشان در شبدون شک که به تشکیل اقدام (3
!تالش م  کنندهفته با خوشحال ، 

فتده را  که بازیکنانشان با شادی، شش روز هکرده به شکل دادن اقدام (4
!تالش فراوان م  نمایند



/ «دو تدیم = فدریقین  »/ « اقدام کرده است= قد قام» : ترجمۀکلمات مهم(3)

«تالش م  نماید= یجتهدُ»

:علّت نادرست  سایر گزینه ها

بددون شدکّ تدالش   »مفعول مفلق تأکیدی است به معند  « إجتهاداً»( 1

بسدیار تدالش  »و  به غلط به صدورت مفعدول مفلدق ندوع     « م  نمایند

ت اس« العبو»حال مفرد برای « فرحین»از طرف  . ترجمه شده« م  کنند

.«هذا المعلّم» و نه برای
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کار رفتده  حال بازیکنان را بیان م  کند و به غلط به عنوان حال معلم به« با شادی»(2

« نمایندد اقدام م »ماض  نقل  بوده و به اشتباه به شکل مضارع « قد قام»فعل . است

ول مفع« اجتهاداً». ترجمه نشده« من االسبوع»در « م ن»از طرف  . ترجمه شده است

به جای « نندبه سنت  تالش م  ک»مفلق تأکیدی بوده و به غلط مفعول مفلق نوع 

.ترجمه شده« بدون شک تالش م  کنند»

.معن  شده« تیم های »به اشتباه به شکل جمع « دو تیم= فریقین»(4

به غلدط بده شدکل   « اجتهاداً»ترجمه نشده و « از هفته= من االسبوع»در « از= من»

.معن  شده است( تالش فراوان م  کنند)مفعول مفلق نوع 



 الّنةةاُس منةةححُتةةى ال يخةةا َ لوةةاَنح علةةى يُعةةّو ُ طةةوبي لةةـلمن »-32

:«!يُقبللون عليح

ند تا مردم از او نترسد خوشا به حال کس  که زبان خود را به (1
!به او  روی آورند

دم تا زمان  که مدر خرّم آن ک  که زبان او به (2
!او  را قبول داشته باشند از او نترسند و

ز او تا نه تنهدا مدردم ا  خوشا آن ک  که زبانش را به (3
!به او روی آورندنترسند 

از او تا اینکه مدردم خوش به حال آن کس  که زبانش به (4
!او را بپذیرندونترسند



سدنن  = اللّیدنالکالم »/ « عادت م  دهد: =یُعوّدُ»: ترجمه کلمات مهم(3)

« روی م  آورند= یُقب لون »/ «لفیب

:علت نادرست  سایر گزینه ها

« زمان  که». ترجمه شده« عادت نماید»به غلط« عادت م  دهد= یُعوّدُ»( 1

! در عبارت عرب  معادل ندارد و زائد اسدت یعند  اضدافه ترجمده شدده     

معند   « قبول داشتن»به اشتباه « اقبال و روی آوردن»به معنای « یقبلون»

.غلط است« قبول داشته باشند»لذا , شده 



. مه شدهترج( کالم  لفیب)معرفه است و به غلط نکره« الکالم اللّیدن»(3

.در متن عرب  معادل  ندارد و اضافه ترجمه شده« نه تنها»عبارت 

روی= یقب لدون ». معن  شده« عادت کند»به غلط « عادت دهد= یُعوّدُ»(4

.معن  شده« بپذیرند»به اشتباه « آوردند
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:عّين الَصحيح-۳۳

:التفّكر واعتين خيٌر من العبا ة (1

!از عبادت استدو ساعت فکر کردن بهتر از 
ــفـون العقال  (2 ق هم بح علمٌ ال ـي :ما ليس ـل

!توقّب نم  کنندانسانهای عاقل بر چیزی که به آن علم  ندارند، 
ٍ ال تأخ (3 مطمئّن :إآل منإّن الّنفس اـل

!نم  گیرداز هیچ ک  جز ازنف  مفمئنّه
مأمَن الّ ي (4 حظاک  َوَجَ  اـل : إليح قبل ه اكان ق  لَـجأ بع  أن فكَّر ـل

!ت، یافپناه برده بودبعد از اینکه لحظات  فکر کرد محلّ امن  را که قبل از این به آن 



.صحیح است« 4»گزینه 

:علّت نادرست  سایر گزینه ها

ر از بهتد »به غلدط  « بهتر از ساعت ها عبادت= وةاعاک  خيٌر من العبةا ة »( 1

.ترجمه شده« ساعات  از عبادت است

معند   « نندتوقّب نم  ک=یتوقّفون»به غلط « پیروی نم  کنند: ال یقْفون»( 2

.شده

« آرامش»، « آرامشش»ترجمه نشده و به جای «  اطمئنانها»در « ها»ضمیر (3

.معن  شده« پروردگار»، « پروردگارش=ربّها»و به جای 



:الخطأعيّن -34

ٌٍ تجـري(1 ــي ـتال ـت ل م ـياه الشاّلل من األعـلى إلى األوـف :  م

!جاری م  شوندآبهای آبشار از باال به پایین پشت سر هم 
ح (2 ٌٍ ألـن ه ـقعـاک كرـي ـن موت ٍُ ما ل اـل ـتحـّركرائح :ال ي

! حرکت نم  کندبوی آب مردابها ناخوشایند است زیرا 
ــي (3 ــَب ف ــجـ ــلَ ال َع ـ ــ ج  ـنا الحـوـنٍـأن ُن ـالَ :  أعــم

!عجله کنیمهیچ تعجّب  نیست که در کارهای خوبدمان 
ق ال(4 ــرل ـأحــمـقُ يـُـ ــّ م  إالّ  ال ــمـ ح وال ــي ال :ف

!اغراق م  کندفقط احمق درستودن ومذمّت کردن 



.صحیح است« 3»گزینه 

: « 3»علّت نادرست بودن گزینۀ 

ترجمه « لُنعجّ=عجله کنیم»به اشتباه « به تأخیر بیندازیم: نُددؤجِّدددلَأن »

أن »اسدت نده   « أن نعجّدل »معادل « عجله کنیم»شده است در صورت  که 

.«نؤجّل
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ى َجم  أعلم الّناس َمن (1 !علَم الّناس إـل

جم  األعلم الّناس َمن (2 !على علمح ق  ـي

جم  األعلم من الّناس الّ ي (3 !علَم الّناس إلى ـي

ى علمح ق  جم  أعلم من الّناس هو الّ ي (4 !إـل

. «!افدزود عالم ترین مردم کس  است که علم مردم را بر »-35
:عيّن الَصحيح



.صحیح است« 1»گزینه 

:علت نادرست  سایر گزینه ها

ده و تعریب شد « اال علم الناس»به غلط « اعلم الناس= عالم ترین مردم»( 2

تباه بده  به اشد ( فعل ماض )« افزود». داشته باشد« الد»نباید « اعلم»مضاف 

ه بد « بر علدم خدود  »را « علم مردم». تعریب شده( قد یجمع)شکل مضارع

.غلط جابه جا تعریب شده



الدداعلم م دنَ   = عالم تر از مدردم »به غلط « اعلم الناس= عالم ترین مردم»( 3

.دهتعریب ش« یجمع=:م  افزای»به غلط « جَمَعَ= افزود».تعریب شده« النّاس

« اساعلم من النّ= عالم تر از مردم»به غلط « اعلم  النّاس=عالم ترین مردم»( 4

بر علدم  »را « علم مردم». اضافه است« هو الّذی»در « هو»ضمیر . تعریب شده

« ابه علمش، علم مردم ر= إل  علمه علم الناس». جابه جا تعریب شده« خود
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 ٍ :بما يناوب النصَ ( 4۲-۳۶) القرأ الّنص التالي  َم أجب عن األوئل

ٍ و االهتمام بها( ق م=)طوة ـخأّول ـتنا  باألمور المهّم ـيير الحياة هي االع من و. في ـت

جمٍل ه ه األمور هي معرفٍ آمالنا و أحالمنا و كة لك األهة ا  الّتةي جعلناهةا لحياتنةا و

ٍ و المهمُّ هو أن نعلم أّن حصول الحياة الوعي ة لإلن. الّوعي ورا  تحوينها وةان بحاجة

ٍ معاًف ٍ و ارتقائها و ك لك الحياة الصّحـّي ٍ ال إلى التأّمل في الحياة األخالقّي و ألّن الّصح

ييراک جو ّيٍ مختلفٍ ك لك روحيّ يتعّرضتبقى  ائما فإّن الب ن  ٍ و عاطفّيٍ بمةرور لـت

!الّونواک

عةاً و  لةك فمن التُّوصياک األكي ة في ه ا الجانب هو االهتمام بـت يٍة الجوة  و الةّ هن م

ٍ الّتةةي َتحصةةل لةةح مةة  الةة ـييةةراک الجوةة ي ٍ تناوةةب الت و مةةن . زمنلتشةةكيل حيةةاة متوازنةة

مفي ة  ٍاـل لى حياة أك ةر الّشخص عتواع الج ير  بالّ كر  أنَّ مماروٍ التمارين الرياضي
ًٍّ و وعا ة في الجانب الجو ي و الّ هني !صح



:عّين الصحيح-۳۶

اّ الجومَ (1 ـاع  إـل ــ ــوــ ــ ـا ُت ـٍـ ـل ـّـ ــ ـي ــ ــ ــ ن ــ ــ ــب ــ ــ ــ ــ ـاک ال ــ ــ ـاضـ ــ ــ ــ !الّرـي

ــها(2 ـب ــل ــوان َيطـ ـإن ـا ام ال ــحياة م ــ ــ ــ ــي اـل ــ ــ ــمّر ف ــ ـت ــوـ ــ ٍُ َت ــّح ــّصـ ــ !ال

اّبع  زمن قليل جّ ا(3 ٍ ال تظهُر لنا إـل ٍ و العاطفّي ٍ و الروحّي ـيراک الجو ّي !الت

ٍ و بين غيرهاف قام بأّول خطوة  في تشكيل الحياة ا(4 مهّم !لّوعي ةمن اوتطاع أن يُمّيز  بين أموره اـل

99سراسری تجربی 
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.صحیح است« 4»گزینه 
گدام در  هر ک  بتواند بین کارهای مهم  وغیرمهم خود تمایز ایجاد کند، به اوّلین

.  تشکیل زندگ  سعادتمندانه پرداخته است

:بررس  سایر گزینه ها
هدن  خیر، ممکن است به ذ».تمرین های جسم  فقط به جسم کمک م  کنند(1

«.هم کمک کنند
د قید ».سالمت  همیشه در زندگ  ادامه دارد تا زمان  که انسان آن را بنواهدد (2

«.همیشه نادرست است
. دهدد تغییرات جسم  و روح  و عاطف  تنها بعد از زمان  بسیار اندک رخ م (3
«.خیر زمان خیل  زیادی م  برد»
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ّير حياتنا للوصول إلى التوازن؟عّين -۳۷ ـَ :  الخطأكي  ُن

ٍ األب ان(1 ــافظ على صّح ــ ــ ٍ تحـ ــ ــ ــ !بالقيام بممارواک رياضيـ

ييراک أمام األمور و الحوا ث و األشيا (2 ـــ ــ ــ ــّرض للتـ !بالتعـ

ٍ إلخراج الر ائل منح(3 ــب الّ هنّي و الـمحاول ــ !باالهتمام بالجانـ

ٍ األ(4 ٍ الَتي تحافظ على والم ٍ الب ن بالـمواَ  الاّلزم !ب انبتـ ي

99سراسری تجربی 
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.صحیح است« 2»گزینه 

:کدام گزینه نادرست است

چگونه زندگ  خود را برای رسیدن به تعادل تغییر دهیم؟

.با انجام تمرین های ورزش  که سالمت  بدن ها را حفظ م  کند(1

با قرار گرفتن درمعرض تغییرات پیش روی امور و حوادث و اشیا(2

با اهتمام به جانب ذهن  و تالش برای بیرون کردن پست  ها از آن(3

.با تغذیۀ جسم از مواد الزم  که سالمت  بدن را حفظ م  کند(4
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ما ا يعني نا جحين أر نا أن نحصل على الّوعا ة في الحياة؟ -۳۸

:عّين الَصحيح

ـٍـ(1 ــحّي ــ ٍ و الّص ــ ــ ــّي ــ ــور األخالقـ ــ ــ ــ ــير باألمـ ـإهتمام الك ـ !الـ

ـلينا(2 ــ ــ ــيره ع ــ ـان و تأ  ــ ــ ــنا إلى مرور الّزم ــظت ــ ـٍـ مالح ــ ــلّـ !ق

ــلّ شي (3 ــ ــ ــ ــمن لنا ك ــ ــكا  على آمالنا و أحالمنا يضـ ــ ــ ـإّت ــ !ال

ٍ تُـني من كل  شي   فإنَّها تضمن الّوعا ة(4 ٍ الجو ّي ــّح ــ ــ !الّصـ

99سراسری تجربی 
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.صحیح است« 1»گزینه 

م  کند؟وقت  بنواهیم که به خوشبنت  در زندگ  دست یابیم، چه چیزی به ما کمک

!اهمیّت زیاد به امور اخالق  و بهداشت (1

!کم توجّه  به گذشت زمان و تأثیر آن بر ما(2

!تکیه بر آرزوها و رؤیاهایمان برای ما هر چیزی را تضمین م  کند(3

!سالمت  جسم  از هر چیزی ب  نیاز م  کند، پ  آن ضامن خوشبنت  است(4
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:لعنوان النصّ أنوبعّين ما هو -39

ــ ة(1 ــيـ ـــّعـ ــو ــاة الـ ــ ــ ــ ــ ــي ــحـ !الـ

ــ ة(2 ــيـ ــفـ ــمـ ــاک الـ ــ ــ ــّرياضـ !  الـ

ــرها(3 ـــّيٍ و أ ـ ــح ــحياة الّصـ !الـ

!أ ر الصحٍ في معرفٍ األميال(4

99سراسری تجربی 
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.صحیح است« 1»گزینه 
مناسب ترین عنوان برای متن چیست؟

!ورزش های مفید(2!                      زندگ  سعادتمند  (1

!تأثیر سالمت  در شناخت آرزوها(4!         زندگ  بهداشت  و اثر آن   (3

در واقدع  « زندگ  بهداشت  و اثر آن»: «3»و گزینه « ورزش های مفید»: « 2»گزینه

د  هستند و عنوان  مدتن بایدد برآیند   « زندگ  سعادتمند»: « 1»زیر مجموعۀ گزینۀ 

.موضوعات  مفر  شده در متن باشد
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ـائب -فعل مضارع (1 ضَ » ماضيح -لل « عيلتف» من وزن « َتعريض» و مص ره « تعرَّ

ـائب –مضارع (2 ـل ف و مص ره -ل ٍ  ال ٍـ ٌٍ فعل و م  ف/ » َتعرُّض« حروفح األصلي اعلح جمل

 ٍُ فعلي

و مصة ره مةن وزن « ي ف ک» و حروفح الزائة ة« عف رف ض»حروفح األصلّيٍ -مضارع (2

«تفّعل» 

ـلمخاطب –فعل مضارع (3 ٍ و حرفان زائ ان-ل ٍ حرو  أصلي عل و ف( / مزي   ال ي)=لح  ال 

 ٍَ ٌٍ فعلي م  فاعلح جمل

99سراسری تجربی «... يتعّرُض انَّ الب َن »فی « َيتعّرض» -40



.صحیح است« 2»گزینه 
:  اشتباهات سایر گزینه ها

.است« تَفَعّل»بر وزن « تَعَرَّض»غلط است و درست آن « تعریض« »مصدر»(1
.است« ت ر»: غلط و درست آن« ی ت»ةحروفه الزائد(3

فدرد  م« تتعدرّض »زیدرا  « للمناطب» صیغۀ مفرد مذکّر غائب است نه « یتعرّض»(4
.است« للمناطب» مذکّر مناطب  یعن 

ل ع ع فد تد

ض ر ر ع تد

اصل  اصل  اصل 

زاید زاید
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ٍ الج ي ة »فی « تُواعل » -41 ٍ التمارين الرياضّي مـمارو

«تواع الشخصَ 
ف و مفعو/ «س ع  »مضةةارع حروفةةح األصةةلٍي  ال ةٍة (1 ٌٍ فعليةٍة لةةح مةة  فاعلةةح جملةة

«الشخص»

مةةن « موةةاع ة» و مصةة ره « سف اف  »حروفةةح األصةةلٍي -للم ّنةةث -مضةةارع (2

«مفاعٍل»وزن 

ٍ و حرٌ  زائ  و هو األل  -للمخاطب–فعل مضارع (3 ٍ حرو  أصلي   م/ لح  ال 

ٌٍفعلٍي فاعلح جمل

ٌٍ فعل و م  فاعلةح جم/ لح  الٍ  حرو  أصلٍي و حرفان زائ ان -فعل مضارع (4 لة

ف و مفعولح  «الشخص»فعلٍي
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.صحیح است« 1»گزینه 

:  اشتباهات سایر گزینه ها

2)

«د–آ –س »است و نه «  د-ع–س »حروف اصل  

د ع ا س تد

ل ع ا فد تد

اصل  اصل  اصل 
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ـايبٍة»و « للمناطب»به تنهای  مشترک است بین « تساعد»(3 تن مرجع ول  در م« لل

ٍ التمارين»فعل تساعد  است و نه مناطب« غايٍب»است لذا « مـمارو

: دو حدرف زائدد  : حرفان زائدان» عبارت« له ثالثه حروف اصلیه و حرفان زاتان»در (4

نهدا  بوده و در اولین صیغۀ ماض  خدود ت مفاعلٍةاز باب « تَساعد»غلط است زیرا فعل 

.نادرست است« حرفان زایدان»لذا . یک حرف اضافه دارد

مفاَعلٍَ لُ  ُيفاعل فاَعلَ 

ُمواَعَ ة ُيواعل ُ  واَع َ 
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:«...اّول خطوة  »فی « أّول»-4۲

ٍ -اوم ( ۱ ٌٍ / مفر  م ّكر -من األع ا  الترتيبّي ٍ اومّي مبت اف و الجمل

ٌٍ « خطوة  »مبت أ و خبره/نكرة-مفر  م ّ ر -اوم ( ۲ ٍ اومّي و الجمل

ٌٍاومي/معرفٍ-من األع ا  الترتيبّيٍ-مفر  م ّكر ( 3 ٌٍ مبت أ و م  خبره جمل

4) ٍ ٌٍ اومي/ نكرة–للمفر الم ّكر-من األع ا  األصلّي ٌٍ مبت أ و م  خبره جمل

99سراسری تجربی 
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.صحیح است« 1»گزینه 

:موار  نا روک  ر واير گزينح ها

ـإعتنا »مبتةة ا بةةو ه و خبةةر آن  لمةة   « اّول»( 2 اوةةک و نةةح خطةةوة  ا  زيةةرا « الةة

.مضاٌ  اليح اوک« اّول خطوة  » ر « خطوة  »

... ّوم  اّولف ّومف وة: اّول ع   اصلی نيوکا بلکح ع  ی اوک مرّتةب و مةنّظم (3

.ل ا اّول ع   ترتيبی اوک
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ٍل َمَمر  (1 ٍل في نلهاي ي لي ٍ في الصَّ !   الُموَتوَص الوَتللم األ وي

ُر الَحيواناک َحّتى تَ ( ۲ ٍل َصوٌک يُح   راف َ  َعنل الَخطرللزَّ !بَتعل

سل لَتعلُّ ( ۳ همإنَّ االمَتحاناک َتواعـُ  ُطاّلَب الَم ارل !م  ُرووــل

هم تَ (4 لمّيًا على ُكل  الّناسل أن َيَتعاَيشوا َمَ  َبعضل !عايُشاً ول

:الـحرو في ضبط حركاک الخطأعّين -43
99سراسری تجربی 
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.صحیح است« 3»گزینه 

نوشةةةةةتح « امَتحانةةةةةاک»بةةةةةح غلةةةةةط « امتلحانةةةةةاک »

ـ ُ »!ش ه ـٍل»فعل مضارع باب « تُواعل .اوک«مفاع
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ــوب               (1 ــاوـ ــح ــمـا  ( 2ال ــار  ال ــّي ت

ـّـ  الهوا              (3 ــار الكهـربا ( 4مكي تّي

:عّين الـمناوب للفراغ-44

:«! الـحاّرةيجعل الـجّو لطيفاً و نحن َنوتفي  منح في اَلـاَّيامل ...... »

99سراسری تجربی 
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.صحیح است« 3»گزینه 

«. ولر هوا را تميز قرار می  ه   و ما از آن  ر روزهای گرم اوتفا ه می  نيم»

جريان برق( 4جريان آب        (2رايانح             (1
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:«الـم من»عن عالماک الـخطأعّين-45

ــن( ۱ ـَـ ــ ــفا  و الَعل ــ !ورعح  ابک في الخـ

ــبٍ( 2 ــن  الـمـصيـ ــ ــبر إلـاّ قليالٌ ع !ال يصـ

ــا ( 3 ! ص قح  ائمّي عن  الخو  و الّرجـ

ــيًرا عن ما يـضب( 4 ــ ــم إلـاّ ك  ــحلـ ــ !ال َيـ

99سراسری تجربی 
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.صحیح است« 2»گزینه 

بدر  ایدن ویگگد  داللدت   « .هنگام مصیبت صبر م  کندکم مؤمن فقط »

صبرمؤمن زیاد است ؛نه کم! ویگگ  مؤمن ندارد

.پارسای  او در پنهان و آشکار ثابت است(1

.صدقش در ترس و امید دائم  است(3

.وقت  خشمگین م  شود، بسیار خواب م  بیند(4
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:يلفيح اوم التفضليسعّين ما -46

!أكبـَر حيوان تراه حولنا هو الفيل (1

ــَر اآلَخرين أَحَوـن مّنا(2 !َيجب أَن ن

ن إلى الّناس كما تري  أن يُحونوا إلي(2 !كأحـول

ــَره األعمال لقط  الّتواصل بين الّناس هو(2 !الـيبٍأك

99سراسری تجربی 
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.صحیح است« 3»گزینه 

رجمه بده  با ت« به مردم نیک  کن همانفور که دوست داری به تو نیک  کنند»

یدب  در سایر گزینه ها بده ترت . فعل امر است« أَحْس نْ»راحت  م  فهمیم که 

.اسم تفصیل هستند« اَکبر، أحسن، اَکره»
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:«نون الوقايٍ» عّين ما فيح -47

!أتمنَّى أن أصعَ  إلى  لك الجبل الـمرتف (1

!ال َتحزني يا ص يقتي العزيزة على ه ه المشكلٍ( 2

!يجب عليكل أن تُعي ني برنامجك في األُوبوع! أُختي(3

!إن لم تُعينوني أغرقُ : كان ص يقي في البحرف فنا ی( 4
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.صحیح است« 4»گزینه 

« ن»ا در سایر گزینه ه. در این فعل نون وقایه آمده است« ی+ ن+ لم تعینو » 

.جزو ریشۀ فعل است
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:عّين الَصحيح للفراغين-48

.  ٍة أّيةامطالةک وةفرتُنا  ال.  هبک م  أُورتي إلى وفرة يةوم األحة »

. ريةةقخمةةس وةةاعاک  فةةي الط. رجعنةةا فةةي الّوةةاعٍ الّوةةابعٍ صةةباحاً 

. «!إلى بيتنا.... من يوم .... فوصلـنا في الّواعٍ 

األربعا  / الّ انيٍ عشرة ( ۲ال ال ا             / الّ انيٍ عشرة(1

اال تين/ الّ انيٍ عشرة ( 4األربعا               / عشرالّ اني (3
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.صحیح است« 2»گزینه 

ه روز سفر مدا سد  . با خانواده ام روز یکشنبه به گردش رفتیم»: ترجمۀ عبارت

«. مپنج ساعت در راه بودی. در ساعت هفت صبح برگشتیم. طول کشید

«.از روز  چهارشنبه به خانه مان رسیدیم12پ  در ساعت » 
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ٌٍ اليُمكنعّين الفعل الّ ي -49 (:نیعلى حوب المع)أن يُقرأَ مجهول

ــلّهن به ا الخبر المهم(1 ــباک كـ ــ ــ ــ ــ ـال ــ ــ ــ ــبرک الّطـ ــ ــ ــ !أخ

ا(۲ ــير جـّ ً ــحنون ولَ ها و هو صـ ــأُّم الـ ــعک الـ ــ ــ ــ !أرضــ

ٍ للنّ (3 ماوّي ٍ في الكتب الوَّ ــين الّشريع ــ ــ ــ !اسأرولک قوانـ

ٍ يوم أمس بوبب األمطار الك يرة( 4 !أغلقک أبواب الم رو
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.صحیح است« 2»گزینه 

ه در ایدن گزیند  « .مادر مهربان فرزندش را که بسیار کوچک بدود شدیر داد  »

.فاعل آن است« االُم»معلوم و « اَرضعت»

:ترجمه سایر گزینه ها

.همۀ دانش آموزان ازاین خبر مهم باخبر شدند( 1

.قدوانین شریعت در کتداب های آسمان  بددرای مردم فرستاده شد(3

.درهای مدرسه پریروز به علت باران های بسیار بسته شد(4

مجهول

مجهول

مجهول
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االوم و الـجملٍ: عّين ما فيح الخبر من نوعيح-50

ــ(1 ــوان ور الّ الفين في تمييز أماكن تجّم  األوماك أمٌر مهمٌّ لإلنـ !ـ

ــجّم  حولح و(2 ــتلحالّ الفيُن ع ّوةٌ لومك القرش فحينما تراه تت !تق

ــ رة ج( 3 ــ ــ ا في أُولوب حياتها و كـ !مالهاه ه الحيواناک تُحّيرنا جّ ً

!مكنالّ لفين حيواٌن  كّي و هو يُحـبُّ اإلنوان و مواع تح مهما أ( 4
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.صحیح است« 4»گزینه 
و هدددو -خبرمفدددرد=حیدددوانٌ

.خبرجملۀ اسمیه=یحبّ
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