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 عربی دهم ریاضی تجربی صل هشتم تستی

1- عیِّن عبارة ما جاءت فیها الکلمتان المتضاّدتان:

 الّطالب النّاجح یفّرح معلّمُه و الّطالب الّراسب ُیحِزنُُه. 

 نََعم، تستطیع الّدالفین حتماً أن ُترشدنا إلی مکان أمن. 

 إذا قلَّ الخطاب کُثر الّصواب! 

نشاید بریدن نینداخته!   نباید سخن گفت ناساخته   

 کالم ٌ فی حقٍّ خیر من سکوٍت علی باطٍل!  

سخنگوي در مردمان خوار گشت!   چو گفتار بیهوده بسیار گشت    

3- عیِّن اآلیۀ الّتی ال تدّل علی علم اهللا:

 «و اهللا بما تعملون خبیٌر»  «هل یستوي الّذین یعلمون و الّذین ال یعلمون» 

 «و اهللا یعلم ما فی السَّموات و ما فی األرض»  «أ لیس اهللا بأعلم بالشاکریَن» 

4- ما هو المفهوم الّصحیح للبیت التالی؟

5- عیِّن الّصحیح:

 «الَبکتیریا المضیئۀ تحت عیون األسماك ُتنیر الّظلمات تحت الماء.»: باکتري هاي نورانی در زیر چشم هر ماهی محیط ظلمانی را در زیر آب روشن می کنند.

 «ال اُصّدق أّن صدیقی یرید أن یذهب لزیارة المدائن.»: باورم نمی شد که دوستم عالقه به رفتن به «مدائن» داشته باشد.

 «هل تعلم البحترُي من أکبر شعراء العرب و أّن شعره مملوء بالحکم؟»: آیا می دانستی که «البحتري» یکی از بزرگان شعر در میان شعراي عرب با اشعاري

6- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ من أو إلی العربیۀ: 
«عنَدما نظرُت إلی الّشارع ِمن نافذة غرفتی ِبِدّقِۀ، َصدَّقُت أّن الّثلج َقد َنَزَل عشرین سانتی متراً!»:

زمانی که با دقت از پنجرة اتاق به خیابان نگاه می کردم، باور کردم که برف ده سانتی متر باریده است!  

هنگامی که از روزنۀ اتاقم به خیابان با دقت نگاه کردم، فهمیدم که باران بیست سانتی متر باریده است!  

هنگامی که از پنجرة اتاقم به خیابان دقت کردم، فهمیدم که بی شک برف ده سانتی  متر باریده است!  

زمانی که با دقت از پنجرة اتاقم به خیابان نگاه کردم، باور کردم که برف بیست سانتی متر باریده است!  

7- َعیِّن الْخَطأ َحَسَب الَْحقیَقِۀ:

 الَیْبِکی اإلنساُن إلّا بَسَبِب الُحْزًنِ  َمْن ُتؤِلمُه رجلُُه ُیَحرَّْکها ِبُصعوبَۀ! 

 ِلُکلِّ إْنسان ذکریاٌت َترَتِبُط ِبَحیاِته الماِضیۀ!  اَلسَّبُت َیوٌم بَْیَن الُجُمَعِۀ َو األَحِد! 
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 ألغلب الحیوانات لغۀ خاّصۀ بها إضافٌۀ إلی لغۀ عاّمۀ. 

 أَغلَق السائق باب الحافلۀ و بعد الموصول فتَحه. 

2-«  الّسکوت ذهٌب و الکالم فّضٌۀ!»؛ عیِّن األنسب للمفهوم:

 «از امروز کاري به فردا ممان   چه دانی که فردا چه گردد زمان» 

 ال تأکل الیوم ُخبزك علی مائدة غیرك.   َمن سأَل فی صغره الیوم أجاب فی حیاته غداً.  

 ال تؤّخر َعمل الیوِم لغٍد.   ما یعمل اإلنسان الیوَم یجد نتیَجَته غداً حتماً.  

حکیمانه است؟

جمیلۀ من غروب الشمس علی شاطئ البحر.»:  و مادربزرگم عکس هاي زیبایی از غروب خورشید در ساحل دریا گرفت.  «فالتقطت جّدتی صوراً
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8- أنَشَد کثیٌر ِمن الّشعراِء اإلیرانّییَن أبیاتاً َممزوجًۀ ِبالعربّیِۀ و الفارسّیِۀ و َسّموها ِبالُملمَّع!» عّین الّصحیح:

بسیاري از شاعران ایرانی، ابیاتی آمیخته به عربی و فارسی سرودند و آن ها را ملّمع نامیدند! 

شاعران بسیاري از ایرانیان، ابیات عربی و فارسی را آمیختند و آن ها را ملّمع نامیدند!

 بسیاري از شعراي فارسی، بیت هایی مخلوط به فارسی و عربی سروده اند که آن ها را ملّمع می نامند!

بسیاري از شاعران ایرانی، ابیاتی که در آن ها فارسی و عربی به هم آمیخته است، سروده اند و ملّمع نام گذاري کرده اند!

9- عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو المفهوم: 
 «َنري فی حیاة الُعَلماء المسلمیَن أنَّ المعالی ُتْکَتَسُب بقدِر الکّد.»:

در زندگی دانشمندان مسلمان می بینیم که بزرگی ها به مقدار تالش به دست آورده می شود.

دانشمندان مسلمان در زندگی خود دریافته اند که بزرگی ها را به  مقدار سعی و تالش به دست می آورند.

در حیات علماي مسلمان دیده می شود که بزرگواري ها را به  مقدار تالش به دست می آورند.

در زندگی دانشمندان مسلمان به دست آمدن بزرگواري ها به مقدار تالش را می بینیم.

10-عّین عبارة جاء فیها اسم الفاعل و اسم المبالغۀ معاً:

کان المسلمون قد بلغوا منزلًۀ رفیعًۀ فی العلوم!   َخَرَج العلّاَمُۀ ِمن الَمسجد و هو ذاهب إلی الَحَرِم!  

ما رأیُت راغباً فی العلم فی هذا الّصف!   اإلنسان أهمُّ مخلوقات هذا العالم!  

11- عیِّن جواباً ال یرتبط مع سؤاله:

 کیف تعیش أسرة السیّد علوي؟! / ھم یعیشون بھناٍء و سعادٍة!   َمن ھو الّسعید فی الحیاة؟! / ھو َیْعمل موّظفاً فی أحد الَمصانع!  

 ما ھی وظیفۀ الّزوجین؟! / ھما یقومان بتربیۀ األوالد و حلِّ إحتیاجاتھم!   ماذا نَْعَمل إذا أردنا إصالح الُمجتمع؟! / یجب أن نُصلح أسرتنا أّوًال!  

12- َعیِّن الصَّحیَح َحَسَب َجواِب األسئلِۀ:

 َمتی َمْوِعُد الَفطوِر؟ / - ِمَن التّاِسَعِۀ َحتَّی الّساِبَعِۀ!   َکْم ساَعًۀ َتْدُرُس فی اْلَمْدَرَسِۀ؟ / - الّسادِسُۀ!  

 ِلَمْن هَذا اْلمفتاُح؟ / - ِلْلُغرَفِۀ!   َکْم َعَدُد اْلُمراِفقیَن فی السََّفِر؟ / - أْربََعٌۀ: َجّدي و َجّدتی و والداَي!  

13-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:
  «و لَقد أرَسلنا ِمن َقبِلَک ُرُسًال إلی َقومِهم َفجاؤوهم بالبیِّناِت»:

و به راستی پیش از تو پیامبرانی را به سوي قومشان فرستادیم، پس برایشان أدلّۀ روشن آوردند! 

و ما قبل از تو پیامبران را به سوي خاندان خود ارسال کردیم و براي آنان معجزات مشخص بردند! 

و پیش از تو پیغمبرانی را به سوي قوم خویش فرستادیم که براي آنان دلیل هاي مشخصی بردند! 

همانا ما از قبل، تو را هم چون پیامبران به سوي قومشان فرستادیم، پس برایشان دالیل روشن آوردند! 

■■

14- عیِّن جواباً ُتناسُب کلُّ الکلماِت فیه:

 األمطار، اإلعصار، الّسمک، الثُّلوج  الَحفلَۀ، المهرجان، اِالحتفال، الّضیافۀ 

  الّشعب، القبیلۀ، األّمۀ، األمثال  َتَعلََّم، َتَفرََّق، َتَفقََّه، َتَعرََّف 

15- عّین الخطأ حسَب الّتوضیحاِت:

 الُفستان: ِمن الَمالبِس النّسائَیۀ!  الُمسَتِعرة: النّاُر الُملَتهبۀ و الُمضیئۀ! 

 الُوکَنۀ: البیُت الّذي َتعیُش الّطیور فیه!  السِّوار: َمن َیرکُب علی الَفَرس! 
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16- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ من أو إلی العربّیۀ: 
«لَنا صدیق عالم َنستعین به فی مشاکل الحیاة فإنَّ خیر العلماء َمن ُینتفع بعلمه!»:

براي ما دوستی دانشمند هست که در مشکالت زندگی یاریمان می کند، پس بی شک بهترین دانشمندان کسی است که از علمش بهره می بریم!

ما دوست دانایی داریم که در مشکالت زندگی از وي یاري می جوییم، پس قطعاً بهترین علما کسی است که از علمش بهره برده می شود!

ما دوست دانشمندي داریم که در سختی هاي زندگی به ما کمک می کند و بی شک بهترین دانشمند کسی است که از دانش او استفاده شود! 

دوست عالم ما کسی است که در مشکالت زندگی از او یاري می جوییم، پس بدون شک بهترین دانشمندان کسی است که دانشش نفع برساند! 

17-  َعیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:

بدان که مدارا کردن با مردم، باعث نتیجه دادن علم می شود!

دانستم که مدارا کردن با مردم، باعث نتیجه دادن علم می شود!

■

18- عیِّن غیرالّصحیح :

 «الحمد هللا الَّذي خلق الّسماوات و األرض»:  ستایش براي خدایی است که آسمان ها و زمین را آفرید. 

 «الشَّمُس کّشررة الّتی ضوءها ُمستعر»: خورشید مانند پاره آتشی است که نورش فروزان است.

 «َجهَّزنا بالقّوة الُمتفِکَرة الّذي أنُعُمه ُمنهِمرٌة»: ما را نیرومند ساخت خردمندي که نعمت هایش ریزان است.

 «َمن َیقِدُر علی إعطاِء الفاکهۀ الملّونۀ من الخشب؟!»:  چه کسی می تواند میوه رنگارنگ ازچوب بدهد؟! 

19- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ من أو إلی العربیۀ: 
«فی َحفلٍۀ ُیعرَّف فیها أفضل الطالب ُیشارك ضیوٌف کثیروَن!»:

در جشنی که در آن بهترین دانش آموز را معّرفی  می کنند، مهمانان بسیاري شرکت می کنند!

مهماناِن بسیار در جشنی که بهترین دانش آموز در آن شناخته می شود، مشارکت خواهند نمود! 

مهمانان بسیاري در جشنی که در آن بهترین دانش آموز معّرفی می شود، شرکت می کنند!  

در جشنی که بهترین دانش آموز در آن معّرفی خواهد شد، مهمانان زیادي مشارکت می کنند!  

20- عیِّن الّصحیح:

 «ُجِلبت األطعمُۀ َعلی المائدِة فی الّساعِۀ الثّامنِۀ إلّا ربُعاً.»: غذاها در ساعت هشت و ربع بر سر سفره آورده  شد.

 «ِلم ال ُیْغلَُق باُب صالۀ اإلمتحان بَعد ُدخول الُطلّاب؟!» چرا در سالن امتحان پس از ورود دانش آموزان بسته نمی شود؟!

 «اُِحّب أن اُزیَّن غرفۀ َولَدي باللَّون األخضر ألنّه لوُن الُهدوء.»: دوست  دارم که اتاق پسرم را با رنگ  آبی که رنگ آرامش است، تزیین کنم. 

 «َرجاءً، أعِطنی ُحبوباً مسّکنًۀ للصُّداع یا صیدلّی!»: لطفاً، قرص آرام بخش براي سردرد به من بده اي آقاي داروخانه دار!

21-َعّین الخطأ:

« أیّها الّشاّب الُمسلم! تمرُّ الفرصُۀ بسرعۀ،» : اي جوان مسلمان! زمان به سرعت می گذرد،

«و یشهُد العالم مع مرور کّل دقیقۀ إختراعاً جدیداً،» : و با گذشت هر دقیقه  دنیا شاهد اختراعی تازه است. 

«فهل قد سمعَت هذا الکالم من النبیّ (ص)؟!» : پس آیا تاکنون سخن پیامبر (ص) را شنیده اي؟!

«ال یشبع عالم من علمه حتّی یکون منتهاه الجنۀ!» : عالمی از علم خود سیر نمی شود تا سرانجامش، بهشت شود!

22- عّین الجمع مفرده اسم الفاعل:
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  «إعَلم أنَّ َثَمرَة الِعلِم ُمدراُة النّاِس!»:

بدان که میوة علم، مدارا کردن با مردم است! 

دانستم که مدارا کردن با مردم، میوة علم است! 

 شراءُ الشَّریحِۀ ُیمکُن ِمن إدارِة اإلتّصاالت و ِمَن المتاجر!  الطلّاب فی السَّفر یَتعاَونوَن فی َتهیئۀ الفطور و الغداء و العشاء! 

 اهللا یغفُر الذنوَب جمیعاَ فاستغِفْر أیُّّها الُمْذِنُب!  سنویّاَ فی الهندوراس َتتساقُط األسماُك ِمَن السَّماِء! 
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23-«َو َقد َتَفتَُّش َعیُن الَحیاِة الَحیاِة ِفی الظُُّلماِت!»

گنج حق را می نجویی در دل ویران چرا؟! هر کجا ویران بُود آنجا امید گنج هست 

غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را سعدي از سرزنش غیر نترسد هیهات 

ز پیر چرخ ندیدم به غیر مکاري ز خاك تیره ندیدم به غیر تاریکی 

کجا دیدي که بی آتش کسی را بوي عود آید بسوز اي دل که تا خامی، نیاید بوي دل از تو 

24- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ: 

25- َعین عبارتیِن لیست لَهما قرابٌۀ فی الَمعنی:

 الوحدة خیٌر من جلیس الّسوء!: الوحدة ُتسبِّب اإلنسجام بین أفراد اُألّمۀ! 

اَنت الّذي فی السَّماء عظمتک و فی األرض قدرتک!: «فسبحاَن الّذي بیده ملکوت کّل شیٍء ...»!

 «و من شکر فإنّما یشکر لنفسه»!: شکر نعمت، نعمتت افزون کند / کفر نعمت از کفت بیرون کند! 

«أفال ینظروَن إلی اإلبل کیف ُخلقت»!: «َو إلی اهللا ُترَجع األمور»!

 هو الّذي له حرکاٌت جمیلٌۀ و کالٌم جمیٌل! 

 شرف و عظمۀ و عّزة النَّفس! 

27- عّین الّصحیح:

 أ تقدُر أن تحّل مشکلتی عاملۀ التّنظیف َوحَدها؟! : آیا می توانی مشکل کارگر نظافتچی را به تنهایی حل کنی؟!

 ساعۀ دوامه فی اإلدارة طویلۀ و هذا سبَّب الخالف فی األسرِة! : ساعت کارش در اداره خیلی طوالنی است و باعث اختالف خانوادگی شده است!

 لبعض الَمرضی حساّسیۀ بالنسبۀ إلی بعِض األدویِۀ! : بعضی از بیماران نسبت به برخی از دارو ها حساسیّت دارند!

 رأیُت رجًال عراّقیاً یتّکلُم العربیۀ بلهجۀ أفهُمها براحٍۀ! : مردي عراقی را دیدم که با لهجه اي عربی به راحتی با او حرف می زدم!

یِّن الصَّحیح: "«الَغواُص الَذي َذَهَب إلی أعماِق الُمحیِط إستطاَع التقاَط صورٍة فی ضوِء ِتلَک األسماِك!»: 28-  َعَ

غواصی که به اعماق اقیانوس رفت توانست عکسی را در نور آن ماهی ها بگیرد!

غواص کسی است که به اعماق اقیانوس رفت و توانست عکسی را در نور آن ماهی ها بگیرد! 

غواصی که به اعماق اقیانوس رفت می تواند عکس هایی را در نور این ماهی ها بگیرد!

غواص کسی است که به اعماق اقیانوس می رود و می تواند عکس هایی را در نور آن ماهی ها بگیرد!

29- عّین الّّصحیح عن االفعال الّتی تحتها خّط:

 «ُقل یا أْهَل الِکتاِب َتعالوا إلَی َکِلَمٍۀ َسواٍء بَیننا!»: (الماضی من باب َتفاُعل)  

 تساَقط الثّلج و أصبحت األرض مفروشۀ به!: (الماضی من باب َتفاُعل)  

 «َو ال َتلِمزوا أنُفسُکم َو ال َتنابَزوا ِباألْلقاِب!»: (الماضی من باب مفاَعلَۀ)  

 «إنّا َخلَقناُکم ِمن َذَکٍر َو اَنثی َو َجَعْلناُکم ُشعوباَ و َقباِئَل ِلَتعاَرفو!»: (المضارع من باب مفاعلۀ) 

30- عیِّن الخطأ: (فی توضیِح الکلماِت)

!: «الصالۀ»  
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«اُنِقَذ ِمن النّار و لکن ُقِذَف فی النّار مّرًة ثانیَۀ!»:

از آتش نجات داده  شد و اّما دوباره به آتش انداخته  شد! او را به طرف آتش پرتاب کردند، ولی دوباره از آتش نجات داده  شد!

به آتش انداخته  شد و اّما دوباره از آتش نجات داده  شد! از آتش نجات داده  شد، ولی دوباره او را به طرف آتش پرتاب کردند! 

26- عّین الّصحیح عن توضیح «الهجر»:

 إبتعاُد الصَّدیق َعن صدیِقه أو الزَّوج َعن زوجته! 

 زینٌۀ من الذَّهب أِو الفّضۀ فی یِد المرأة! 

 مجموعۀ ذّرات من الماء تبقی عالقۀ فی الفضاء!: «الَغیم»   آلۀ تنقل الکالم و األصوات إلی الَبعید!: «الهاتف»  

 احتفاٌل ُیقام لإلبِتهاج بحادثٍۀ َسعیدٍة!: «المهرجان»   حالٌۀ ِمن حاالت الماَدة الثّالث وسٌط و الغاز!: «الصالۀ»



/

31- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ من أو إلی العربیۀ 

32- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ من أو إلی العربیۀ:
«اَنصُحک بقراءة کتاِب حوَل ُطُرِق تقویِۀ الّذاکرِة ألّن النّسیاَن قد نهَب معلوماتَک!»:

تو را به خواندن کتابی پیرامون روش تقویت حافظه پند می دهم، زیرا فراموشی اطالعاتت را به تاراج می برد!  

چون فراموشی معلوماتت را به تاراج برده است، تو را به مطالعۀ کتابی دربارة راه هاي تقویت حافظه نصیحت می کنم!

من تو را به مطالعۀ کتابی پیرامون راه هاي تقویت قّوة حافظه پند دادم، چون فراموشی معلومات را به غارت برده است! 

چون که فراموش کردن اطالعات تو را غارت کرده است، تو را به خواندن کتابی دربارة راهی براي تقویت حافظه پند می دهم!

33- عّین ما لیَس فیه اسم المبالغۀ أو الفاعل أو الَمفعول:

 «َو إنَّ اهللا ال ُیِضیُع أْجَر الُمؤِمنیَن»   صالَُۀ المدرسۀ ُمَجهَّزٌة ِلَحفلَۀ َیوِم التّلمیذ! 

 ثمرُة العقِل ُمداراة النّاِس!  َتَکلََّم العلّاَمُۀ ِبَشهاَمٍۀ َو َشجََّعه الحاِضروَن! 

34- میِّز الّصحیح:

 «ما أعَطی اهللا لعباده شیئاً أفَضل ِمن العقِل.»: خداوند به بندگانش چیزي بهتر از عقل نداده  است.

 «یقوُل المؤمنوَن: ال نَعلُم إلّا ما علَّْمنا اهللا.» مؤمنان می گویند: نمی دانیم جز آنچه را که خداوند به ما می آموزد.

 «أعتقُد بأّن األشجاَر َتْنمو من حبًّۀ صغیرٍة.»: معتقد است که درختان از یک دانۀ کوچک رشد می کنند.

 «لیست فی ُفندق المدینۀ حجرتاِن فارغتاِن.»: در هتل شهر یک اتاق خالی نیست. 

35- ما هو الخطأ فی المفهوم؟

 «َو َجزاءُ َسیَّئٍۀ َسیَّئٌۀ ِمثلُها»  «الَحَسناُت ُیذِهبَن السَّیئاِت» 

 «ال َیعلَُم َمن فی السَّماواِت و األرض الَغیَب إلّا اهللا»  هم نامۀ نانوشته خوانی / هم قصۀ نانموده دانی 

 «َقد ُتفتَّش َعیُن الَحیاِة فی الظُّلُماِت»  در نومیدي بسی امید است / پایان شب سیه سپید است 

 «ُحسُن اُالدِب َیسُتُر ُقبَح النََّسب!»  َشَرَف المرِء بالعلِم و األدب ال باألصل و النََّسِب! 

←

←

←

←
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«علینا أن نهتّم بالُمحافظۀ علی النّباتات البریّۀ و نستفید من خواّصها الّطبّیۀ فإنّها ُتعتبر کنزاً لعالج العدید من األمراض!»:

ما به حفاظت از گیاهان صحرایی اهتمام می ورزیم و از خواص دارویی آن ها بهره می بریم، پس آن ها گنجی براي درمان بیماري هاي متعّدد هستند!  

ما باید به نگهداري از گیاهان بیابانی توّجه نماییم و از خاصیت هاي دارویی شان استفاده کنیم، پس آن ها گنجی براي درمان بسیاري از بیماري ها به
حساب می آیند!  

برماست که به نگهداري گیاهان بیابان توّجه کنیم و از خاصیت هاي آن ها در پزشکی بهره ببریم، پس آن ها را گنجی براي عالج بسیاري از بیماري ها
به شمار می آوریم!  

باید در محافظت از گیاهان صحرایی اهتمام داشته باشیم و خاصیت هاي دارویی شان را استفاده نماییم، زیرا آن ها براي درمان بیماري هاي گوناگون،
گنج به حساب می آیند!  



/

■36-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:

37-عیِّن الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:

الُمسِلُم الَحِقیقّی َیحَتِرُم أتباَع األدیاِن اإللهیَّۀ!   إنَّنا اُِمرنا أن نَعُبد اَهللا ُمخِلصیَن لَه الدِّین!  

هذا الُمسَتوَصف ُمَجهَّز باألدواِت الطِّبّیَِّۀ الَجدیدِة!   أعتَذُر ِمنَک هذا ِمفتاُح ُغرَفتی، أعِطنی ِرجاءً!  

38- عیِّن العبارة الّتی جاءَ فیها اسم الفاعل مفعوًال:

 َسیُِّد القوم خادمهم فی الّسفر.  الجلیس الصاِلح خیٌر ِمن الوحدة. 

 َیري حافظ فی قرب حبیبه راحۀ و فی بعده عذاباً.  َرأیُت الّطالب فی المدرسۀ مسرورین یلعبون. 

39- عّین عبارة جاء فیها ِفعالِن مبنّیان للمجهول (= المجهول):

40- عّین الْخطأ:

 َوَصْفنا ُکلَّ َملیِح َکما ُتِحبُّ و َترَضی!: هر بانمکی را همان طور که تو دوست  داري و می پسندي وصف کردیم! 

 ال ُتجاِلِسی الکّذاَب فإنَُّه ُیریُد أْن َینَفَعِک َفَیُضرُِّك!: نباید دروغگو همنشین تو شود، زیرا او می خواهد که به تو سود برساند؛ ولی به تو ضرر می رساند!

 إْن َشَمْمَت ُرفاَت العاِشِق َوَجْدَت رائحَۀ اْلَمحبوِب!: اگر استخوان پوسیدة عاشق را ببویی، بوي معشوق را می یابی!

 عاِلٌم َینَتِفُع بعلِمه َخیٌر ِمن ألف عابٍد!: عالمی که از علمش بهره می برد، از هزار عبادت کننده بهتر است! 

41-عّین عبارة فیها اسُم الفاعل و اسم المبالغۀ معاً:"(با تغییر)

42- عّین الجملۀ الفعلیۀ لیس فیها الفاعل:

 ُتکلُّفنا معلّمتنا فی اإلمتحانات الواجبات الّصعبۀ!  الطَّمُع الشَّدیُد ُیوِقُع اإلنساَن فی الَمهاِلِک! 

 ُتغسُل َمالبُس الّریاَضِۀ قبَل ِبداِیِۀ الُمسابقاِت!  ُیساعُدنا اُهللا فی جمیِع األحواِل! 

43- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ من أو إلی العربیۀ: 
«عندما سألُت أبی عن سبب هذه الّدموع الُمنهِمرة، قال: أنا تذکرُت أیّام الّشباب!»:

وقتی از پدر خود دلیل اشک هاي ریزان او را پرسیدم گفت: من ایّام جوانی را به یاد می آورم!  

هنگامی که از پدرم دلیل این اشک هاي ریزان را پرسیدم گفت: من روزهاي جوانی را به خاطر آوردم! 

آن گاه که در مورد این اشک هاي فراوان از پدر سؤال کردم گفت: من روزهاي جوانی را در خاطر دارم!  

زمانی که از پدرم پرسیدم که این اشک هاي فراوان به  چه سبب است گفت: من روزگار جوانی را به یاد آوردم!  
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  «ُیحاِوُل ُعَمالءُ العدّو أن َیْدُعونا إلَی الّتفرقۀ و بثِّها، فَعَلْینا أن ال َنْسَمَح لَُهم أن َیِصُلوا إلَی أهداِفهم الَقبیحۀ!»:

مزدوران دشمن در تالش هستند که ما را به اختالف و پراکندن آن فرا بخوانند، اما ما باید به آن ها اجازه ندهیم که به اهداف زشت نایل شوند! 

کارگزاران دشمن ما را به تفرقه و گسترش آن دعوت می کنند و براي آن در تالش هستند، پس ما نباید به آن ها اجازة دستیابی به اهداف زشت خود
را بدهیم! 

دشمنان مزدور سعی می کنند که میان ما اختالف بیندازند و آن گسترش پیدا کند، پس ما به آن ها اجازه نمی دهیم که به هدف هاي زشت خود برسند! 

مزدوران دشمن تالش می کنند که ما را به تفرقه و پراکندن آن دعوت کنند، پس ما نباید به آن ها اجازه دهیم که به اهداف زشتشان برسند! 

 «و سالٌم َعلَیِه َیوَم ُولد و َیوَم یموُت و یوَم ُیبَعُث حیّاً»   «اُنظر إلی اإلبل کیَف ُخلقِت»  

 أطلُُب ِمنُکم أن ُتساِعدونی فی بناِء هذا السَّدَّ!  ُیَفرُِّق َعمیُل الَعدوَّ الُمسِلمیَن بإیجاِد الِخالِف! 

 َقد َجَعَل اهللا اْلُحکَّاَم العاِدلیَن للنّاِس علی مّر الُعُصوِر!   ْالَمسجُد َمکاّن ُمقدٌَّس ألداء الصلّاة عنَد َجمیع اْلُمسلمین!  

 اْلَمسؤولوَن َیسَتخِدموَن الطلّاَب اْلخلّاقیَن ِفی دراساِتهم!   اُستاذي علّامّۀ کبیٌر یساعُد تالمیذه!  



/

44- عیِّن الخطأ:

 من العجیِب أنّنا نَستفیُد ِمن بعِض النّباتات کالدَّواء!: عجیب است که ما از برخی گیاهان به عنوان دارو استفاده می کنیم!

 ال َینتفع أحٌد ِمنّا باإلصرار علی نقاِط الِخالِف!: هیچ یک از ما از پافشاري بر نقاط اختالف سود نمی برد!

 الّشرطّی ُیحذِّر األطفال حتّی یبتِعدوا َعن الَخطر!: پلیس به کودکان هشدار می دهد تا آنان را از خطر دور نماید! 

 قد ُکتبْت ِذکریات السَّفَرة العلمیَّۀ بدقٍَّۀ!: خاطرات سفر علمی به دقت نوشته شده است! 

45- فی أّي عبارة ما جاء اسم المبالغۀ؟

 أشُکُر اهللا ألنَّه غّفار الّذنوب فی جمیع األحوال!   ال اُحبُّ ذلک الرَّجل الکّذاب و ال أذهب إلیه!  

 هذا الشیخ علّامۀ الدَّهرو هو أستاذنا فی الجامعۀ!   أیَن َجَعلَت نّظارتک لیلۀ أمس یا والدي؟!  

46- عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو المفهوم من أو إلی العربّیۀ:
«إنّی رأیُت َدهراً من َهجرك القیامۀ!»؛عّین األقرب من مفهوم العبارة:"  

ال َیشعُر باأللم إلّا من عاش فیه!  

چه سان من ننالم ز هجران که نالد / زمین از فراق، آسمان از جدایی! 

ال َیأمُن یوَم القیامۀ إلّا من خاف ربّه فی الّدنیا!  

حافظ شکایت از غم هجران چه می کنی / در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور! 

47-«و اْصِبر َعلی ما یقولوَن و اهُجرهم» َعّین األقرب فی المفهوم:

 خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد  

 پیش که روم من که ز عالم گله دارم؟  گویند به هم مردم عالم گلۀ خویش 

 پیر گشتم در هواي تو جوانی چون کنم  مر مرا گویی که پیران را نزیبد عاشقی 

 تو چرا می شنوي؟ این همیشه بوده حرف مردم باد است باورش بیهوده  

48- عیَّن ما لیس فیه مصدر من «مفاعلۀ»:

49- عیِّن الَخطأ ِفی المفهوم: «َشَرُف الَْمرء بالعلِم و األدب ال باألصل و النََّسب!»

 پارسا زادگی ادب نبودپارسا باش و نسبت از خود کن  

خردمند زین زیستن آرزو نباید کند جز که نام نکو

خاکش به سر، که زنده به نام پدر بود گوهر نماي جوهر ذاتی خویش باش

 فرزند خصال خویشتن باش چون شیر به خود سپه شکن باش

50-عیِّن الخطأ فی الّتوضیحات الّتالیۀ:
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 مجالسۀ الحکماِء حیاُة العقول و شفاءُ النفوس!  َذَهَبْت أختی إلی مشاورٍة ُتساعدها فی درِسها! 

 مشارکۀ المرأِة فی الحیاِة العامَِّۀ ِهَی مشروع اقلیمی!  المکاشفۀ القلبیَّۀ هی سلوٌك اختاَرها أولیاءُ اهللا! 

ِاسم إشارة ِلغیر القریب. ← هذا   فاکهۀ یأُکلُها النّاس مجّففۀ أیضاً. ← الِمشمش  

ساعاُت الَعمل للموّظفین و العّمال. ← الدَّوام   بخار متراکم فی الّسماء َینزل منه الَمَطُر. ← السَّحاب  




