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 عربی دهم ریاضی تجربی  فصل هفتم تستی

1- عیِّن الخطأ:

 کان الّفالح یعمل فی المزرعۀ من الّصباح حتّی اللّیل:   کشاورز از صبح تا شب در مزرعه کار کرده بود.  

 جمال المرء فصاحۀ لسانه : زیبایی آدمی، شیوایی گفتارش است.  

 ُیفَتُح باُب صالۀ االمتحان للّطالب:  در سالن امتحان براي دانشجویان باز می شود.  

 «ُقل َسأتلو علیکم منه ذکراً»:  بگو یادي از او بر شما خواهم خواند.  

2- عیِّن ما لیس فیه نون الوقایۀ:

3- َعّین غیرالمناسب لمفهوم هذه اآلیۀ الّشریفۀ: «أ تأمرون النّاس ِبالبرِّ و َتنَسون أنفسکم؟»

4- ما هو الخطأ؟

 الّذهاُب نحَو الّضیِف و إظهاُر الَفَرِح لَه!: (االستقبال)  المکاُن َصعُب الُعبوِر بیَن جبلَیِن!: (الَمضیق) 

 حرکُۀ الماِء فی َمسیرِه!: (تیّار)  معجٌم کبیٌر ُیْجَمُع فیِه مَن العلوِم!: (الَمسموَحۀ) 

5-عّین األصّح و األدّق الجواب للّترجمۀ من أو إلی العربیه:
 «َو هو الّذي َیقَبُل التَّوَبَۀ َعن ِعباِدِه َو َیعفو َعِن السَّیِّئاِت»:

و اوست خدایی که توبۀ بندگانش را می پذیرد و از گناهانشان می گذرد! 

و او کسی است که توبه را از بندگانش می پذیرد و از بدي ها درمی گذرد!

و او همان خدایی است که توبه را از بندگان می پذیرد و گناهشان را می بخشد!

و او کسی است که توبۀ بنده اش را می پذیرد و از بدي ها درمی گذرد!

6- عیِّن الخطأ فی المفهوم: «أْنَت الّذي فی السَّماِء َعَظَمُتَک و فی الْأرِض ُقْدَرُتک َو ِفی الِْبحاِر َعجائُبَک.»

 کثرُة آیات اهللا فی الِخْلَقِۀ.  

عالم پر است از تو و خالی است جاي تو   در هیچ پرده نیست نباشد نواي تو  

به  هر جا بنگرم کوه و در دشت، نشان از قامت رعنا ته وینم به صحرا بنگرم صحرا ته  وینم، به دریا بنگرم دریا ته وینم

تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري   ابر و باد و مه و خورشید در کارند  

7-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:
«کان أعضاءُ أسِرتنا ُیشاِهدوِن ِفلماً عن حیاِة الّدالفین و َدورها فی حیاِتنا!»:

اعضاي خانواده مان در حال دیدن فیلمی از زندگی دلفین و نقش او در زندگی ما بودند! 

اعضاي خانوادة ما در فیلم زندگی دلفین ها نقش آن ها را در زندگی مان مشاهده می کردند!

زندگی دلفین ها و نقششان در زندگی مان فیلمی بود که اعضاي خانواده مان آن را می بینند!

اعضاي خانوادة ما فیلمی دربارة زندگی دلفین ها و نقششان در زندگی مان می دیدند!
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 إلهی! ال َتجعلنی مع القوم الّظالمین فی الّدنیا و اآلخرة!  یا لیَتنی ُکنت غنیاً حتّی أساعد الفقراء فی شدائد الحیاة! 

 زمیلی ُیساعدنی فی فهم النّصوص العربیّۀ دائماً!  ما أغنی اإلنسان حین الیکون فی یده کنز إلّا العلم! 

کار را به کاردان باید سپرد!    «ِلَم َتقولُوَن ما ال َتفعلون؟»  

به عمل کار برآید به سخن دانی نیست!  تو که الالیی بلدي چرا خوابت نمی برد؟! 

فصل هفتم
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8- َعّین الَخطأ:

 ُیغلَق باب المدرسۀ فی الّساَعِۀ الثامنۀ کلَّ صباٍح:  درب مدرسه هر صبح در ساعت هشت بسته می شود!

 فی حدیقۀ الحیوانات رأیُت طاُووساً ذات َذنَب جمیٍل!:   در باغ وحش طاووسی داراي دمی زیبا دیدم! 

 جاِلِس األخیار ألَّنّهم ینَفعونک فی حیاتک؟!   با خوبان هم نشینی کن تا به تو در زندگی سود برسانند! 

 أخرج المدیُر الطلّاَب من صالِۀ اِالمتحانات!:  مدیر، دانش آموزان را از سالن امتحان ها خارج کرد! 

9- «ِاقرأ َو ربُّک االکَرَم الّذي َعلََّم بالَقَلِم»:

پروردگار گرامی ات را بخوان، کسی که به وسیلۀ قلم یاد داد!

بخوان پروردگاري را که گرامی ترین است، همان  که به وسیلۀ قلم یاد می دهد!

بخوان و پروردگارت گرامی ترین است، همان که به وسیلۀ قلم یاد داد!

بخوان به نام پروردگار گرامی ات، همان  که به وسیلۀ قلم یاد می دهد!

10- عیِّن الخطأ حَسَب الحقیقۀ و الواقع:

12-عیِّن األصحَّ و األدقَّ فی الجواب للّترجمۀ ِمن أو إلی العربیَّۀ أو المفهوم:
« ُکنّا ُنشاهُد َمع أسرِتنا ِفی برنامٍج تلفزیوِنیٍّ الّدالفیَن الِّتی ُتحیُِّرنا حرکاُتها الَْجماعّیۀ و تکلُّمها باستخداِم األصوات الْمعّینِۀ!»:

13- عیِّن عبارًة لْیَسْت فیها «نون الِوقایۀ»:

 «ربِّ ِاْجَعْلنی ُمقیَم الصَّالِة»   ال َتحزنی، إّن اَهللا معنا!  

 َهل ُتساعُدنی فی َفهم النّصوِص العربیّۀ؟!   إنَّ اَهللا أَمَرنی ِبإقامِۀ الَفرائِض!  
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 الرُّز طعاٌم یأکله النّاُس للَغداِء و الَعشاِء!  الّشاِطُی ِمْنَطَقٌۀ بَریٌۀ ِبجواٍر البحاِر و اْلمحیطاِت! 

و الشَّمَّ!    الَجیُش مجموعٌۀ کبیرٌة ِمن العلماِء إلستقراِر العلِم فی العالَم!  اَألنُف ُعضٌو للتَّنفُِّس

11- َعیِّن الصَّحیح:«کان بلدنا الغنّی ُیصدِّر ِقسماً ِمن الغاز إلی الُبلدان الصَّناعّیۀ فی الماضی!»:

کشور ما که از نظر منابع گازي غنی بود، قسمتی از آن را به جوامع صنعتی صادر می کرد!

کشور سرشار ما، در گذشته درصدي از گاز را به کشورهاي صنعتی صادر کرده  بود!

کشور ثروتمند ما، قبًال سهمی از گاز خود را به کشور هاي پیشرفته ارسال کرده است! 

در گذشته کشور ثروتمند ما، قسمتی از گاز را به کشورهاي صنعتی صادر می نمود!

در یک برنامۀ تلویزیونی همراه خانوادة خود دلفین ها را می دیدیم و از حرکات گروهی آن ها و سخن گفتن شان با به کار گرفتن صداهاي مشّخص
حیرت زده می شدیم! 

دلفین هایی که در برنامۀ تلویزیون با خانوده مان شاهد آن ها بودیم با حرکت هاي گروهی خود و سخن گفتن شان با استفاده از صداهاي معیّن ما را متحیّر
می کردند!

ما همراه خانوادة خود از مشاهدة دلفین ها در برنامه اي تلویزیونی که حرکات گروهی داشتند و با به  کارگیرب صداي معیّنی صحبت می کردند، حیرت زده
شدیم! 

در یک برنامۀ تلویزیونی با خانواده مان دلفین هایی را تماشا می کردیم که حرکت هاي گروهی آن ها و سخن گفتن شان با به کارگیري صداهاي معیّن، ما را
حیرت زده می کرد!
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آموزگار به خاطر توجه به تأسیسات عمومی و نگهداري از آن ها، از دانش آموزان خود تشکر می کرد!

معلم دانش آموزان را به دلیل اهتمام به نگهداري از تأسیسات عمومی تشویق کرد!

آموزگار از دانش آموزان به دلیل توجه به تأسیسات عمومی و محافظت از آن ها سپاسگزاري کرده بود!

15- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ: 
«أنا و أصِدقائی قرأنا کتاباً رائعاً َعِن اللّاعب الَّذي کان ُیساِعُد فریَقۀ ِللنَّجاح فی ُمباریات کأِس العالم لکرِة الَقَدم!»:

من و دوستانم کتاب جالبی از یک بازیکن خواندیم که به تیمش براي موفقیت در مسابقات جام  جهانی فوتبال کمک می کرد!

من و دوستانم کتابی جالب از یک بازیکن می خواندیم که به تیمش براي پیروزي در مسابقات جام  جهانی فوتبال کمک می کرد!

من و رفقایم یک کتاب جالب از بازیکنی خواندیم که به تیمش براي موفقیت در مسابقات جام  جهانی کمک کرده بود! 

من و دوستانم یک کتاب جالب از بازیکنی خوانده  بودیم که به تیم در موفقیت در جام  جهانی فوتبال کمک می کرد!

16-  عیِّن الخطأ حسب التوضیحات:

  زاَن اُهللا بها اللّیَل کالدَُّرر الُمنَتشرة!: األنجم    َینزُل الثلُج و المطر من الّسماء فی هذا الفصل!: الّشتاء  

  مکاُن بیع الَبضائع مثل المالبس و الفواکه!: الّسوق    ِمن الَمالبِس النِّسائیَّۀ ذاِت األلوان الُمختلفۀ!: القمیص  

17- َعّین الصَّحیح:

 «کان الّطفل ال یستطیُع أن ُیَحرَِّك َیَده فی المسَتوصف!»:  کودك نمی تواند در بیمارستان دستش را تکان دهد! 

 «ال تعُبروا َظالم اللَّیل من الّشارع ِبلّباس األسَود!»:  در تاریکی شب از خیابان با لباس مشکی عبور نکنید! 

 «ِالَتَقَط ُزَمالئی ُصوراً جمیلٌۀ من المناظر الطَّبیَعیّۀ فی سفرتنا العلمیّۀ!»:  هم شاگردي هایم در گردش علّمی عکس هاي زیبایی از منظره هاي طبیعت

18-  عیِّن الّصحیح فی المفهوم:«ُصدوُر األحراِر قبوُر األسرار!»

 دامن آلوده مکن، چون که ز پاکانی/ بندة نفس مشو، چون که ز احراري

 اي خاك اگر سینۀ تو بشکافند/ بس گوهر قیمتی که در سینۀ تست

 آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست/ عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

 ز گنج راز در هر کنج سینه/ نهاده خازن تو صد دفینه

19- عّین الصحیح حسب الحقیقۀ و الواقع:

 طعاُم الفطوِرِ فی إیران هو رزٌّ مع َدجاِج!   األعشاُب الّطبّیُّۀ نباتاٌت مفیدٌة لمعالجۀ األمراض!  

 یصنُع الکأُس ِمن الحدید و الّزجاج فقط!   یأخذ الفائُز األّوُل فی المسابقات جائزًة فضیًۀ!  

20- أيُّ کلمٍۀ ال ُتناِسُب الّتوضیحات؟

 «الَحنیف»: َمن َیعُبُد اهللا تعالی! «الَبْعث»: إسٌم آَخُر ِلیوِم القیامۀ!  

 «الصِّراع»: ُهو النِّزاع و یکوُن ُمترادفاً ِللسِّلم!   «الّداء»: َتغییُر ِصحََِّۀ الجسِم أو الّروِح َو َضْعُفهما!  

 و هَو الّذي َیْقَبُل التَّوبََۀ َعْن ِعباِدِه و َیعفو َعِن السَّیئاِت! 

 «لَُکم دیُنُکم َولَی دیِن» 

3

یِّن الصَّحیح:  َعَ
 "«کاَن الُمعلَُّم َیشُکُر ِتلمیَذیه لإلهتماِم ِبالَمراِفِق العامَِّۀ و الِحفاظ عَلیها!» :

معلّم از دانش  آموزان به خاطر توّجه به تأسیسات همگانی و نگهداري از آن ها تشکر می کرد!

انداخته اند!

 «َضرَب الُمَدّرس لَنا أمثًال َحول درس الکیمیاء فی الُمختبر!»:  معلّم مثال هایی پیرامون درس شیمی در آزمایشگاه زد! 

«المجرور بحرف الجر» فیها  أکثر! 21- عیِّن العبارَة الّتَی

 فْضُل العاِلم َعلَی غیُره َکَفضِل النَّبیِّ علی اُمَِّتِه! 

 َو لََقد نصرُکُم اهللا بَبدٍر! 
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22- عّین ما فیه الفعالِن لیسا متضادَّیِن:

 الکافر یبأُس من روح اهللا و المؤمن یرجو ربَّه!   العالم یعیش کریماً و یموت عزیزاً!  

 اللّهمَّ اغِفر لنا ذنوبنا و ارَحمنا یا أرحم الراحمین!   ینزل الماء من الّسماء بشکل المطر و یصعد بشکل الغاز!  

23- عّین ما ال یرتبط کالهما فی التَّضاد أو التَّرادف:

 َفجأُة - بَْغَتًۀ  الحرب - السِّلم  َظالم - ضوء  ِاسَترَجَع - بََعَث 

24- عّین سؤاًال و جواباً ال َیرتبطان معاً:

 هل لک معلوماٌت عن طاق کسري؟ / نعم، ولکنّها قلیل و أعرُف أنّه فی بغداد! 

 کم مّرة ساَفرت حتی اآلن إلی البالد العربیّۀ؟ / سافرت إلیها َمّرتیِن فقط! 

 ما هی المشکلۀ للّذهاب إلی الفندق؟ / لعّل ساعۀ دوام َمسؤوله ال تکوُن مناسبًۀ! 

 ماذا یجذُب الّسائحیَن حتّی َیسیروا؟ / آثار مختلفۀ، کالعمارة األثریّۀ و الّصناعات الَیدویّۀ! 

25- «لم یُکن جّدي َیسَتطیُع أن یصعَد جبَل النّوِر لیزوَر غاراً ُنزِّلَْت اُولَی آیاِت اِهللا هناَك ألنَّ ِرجَلُه ُتؤِلُمُه!»:

 چون پاي پدربزرگم درد می کند، نمی تواند از کوه نور باال برود تا غار را که آیات نخست اهللا در آنجا نازل شده است، زیارت کند!

 براي پدربزرگ من صعود کردن به کوه نور جهت بازدید غاري که خدا آیات نخستین را در آنجا نازل کرد، ممکن نبود، زیرا پایش درد می کرد!

 پدربزرگ من نمی توانست که از کوه نور باال برود تا دیدن کند از غاري که نخستین آیات خدا آنجا نازل شده است، زیرا پایش درد می کند!

 پدربزرگم نمی تواند به کوه نور براي زیارت کردن غاري که آیات اولیه الهی آنجا نازل گردیده است، صعود کند، چون پاهایش درد می کند!

26- عّین عبارًة لیَست فیها «نون الِوقایه»:

 ال َتخافی و ال َتحزنی، سترجُع أّمک إلینا!   «ربِّ اجَعلنی ُمقیَم الّصالِة»  

 َهل ُتساعُدنی فی َفهم النّصوِص العربیّۀ؟!   إّن اهللا أَمَرنی ِبإقامِۀ الَفرائِض!  

27- عیِّن المحّل اإلعرابی للکلمات الّتی تحتها خّط: 

28- عّین عبارة ما جاءت فیها الحروُف الجاَرة و نوُن الوقایِۀ معاً:

 َحدِّْثِنی ِبما َحَدَث لَک حتّی أُرِشَدَك!  «َو اْجَعْلِنی ِمن َوَرَثِۀ َجنَِّۀ النّعیِم» 

 ال َتْسُکِنی بیَن النّاِس باْلَفخِر و الِکْبِر!  َعَسی أن ُتْبلََغِنی أخباٌر ساّرٌة عن نَجاِحَک ِفی االمتحاناِت! 

29- عّین الّصحیح: (حسب أحکام نون الوقایۀ)

 رأیُت دلفیناً کبیراً یقفُز قربنی!  یحُرسی العلَم و ال یحُرسی المال أبداً! 

 عرِّفننا نفسک حتّی نعرَفَک!  إنَصحنی بالقیام بأعمال تفیُدنی حّقاً! 

30- فی أي جواب ما جاء الجاّر و الَمجرور؟

 أَدبنا خیٌر ِمن َذَهبنا!   وال تکونوا کالّذین یرتکبوَن السیّئاِت!  

 ُیوجُد کثیٌر ِمن نعِم اِهللا تحَت األرض!   َتقُع مدرسٌۀ عظیمٌۀ جنَب مسِجد القریِۀ!  
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ال یهجم  اإلنسان أبداً إلّا بسبب الخطأ.» «ُیحَسب سمک القرش عدّواً طبیعّیاً لإلنسان ولکنّه فی حقیقۀ األمر
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31-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:
 «عنَدما ُیغِلق اهللا أبواب األرض کلَّها، علینا أن ال ننسی أنَّ باب الّسماء َمفتوٌح دائماً و ال ُیغلق!»:

وقتی خداوند همۀ درهاي زمین را می بندد، فراموش نمی کنیم که در آسمان قطعاً باز است و بسته نمی شود!

خدا زمانی که درهاي زمین را همگی ببندد، نباید از یاد ببریم که در آسمان پیوسته باز است و آن را نمی بندد!

زمانی که خداوند همۀ درهاي زمین را می بندد، نباید از یاد ببریم که در آسمان همواره باز است و بسته نمی شود!

هنگامی که همۀ درهاي خدا در زمین بسته می شود، فراموش نکنیم که در آسمان همیشه باز است و بسته نیست!

■■

32- عیِّن الخطأ:

 فی لسان القّط غدد متعّددة یستفید منها لیلتئم الجروح!  هناك غدد عدیدة فی لسان القّط یستفاد منها اللتئام الجرح! 

34- عّین الخطأ فی استخدام «نون» الوقایۀ:

 یا ربّی، أسئلک أن تساعدنی فی ترك المعاصی!  «فاذکرونی أذکرکم و اشکروا لی و ال تکفرون» 

 أیّتها المرأة، ال تکلِّمیَّ بغضٍب فی مراسیم التّّخرج!  «ربِّ هب لی ُحکماً و اْلحقنی بالّصالحین» 

35- عّین الّصحیح:

 الفقر ُیولَد من الکسالۀ و الّضعف!: فقر کسالت و ضعف را به وجود می آورد!

 من َطرق الباب کثیراً ُیفتح لَه!: اگر در بسیار زیاد کوبیده شود، باز می شود!

 العّزه حالٌۀ تمنع اإلنسان من أن ُیغلب!: عّزت حالتی است که مانع این می شود که انسان مغلوب گردد!

 إن ُتشاِهد الّسحب الّسوداء کثیرًة، و بعد قلیل ستمطر!: اگر ابرهاي سیاه بسیار دیده شود، بعد از کمی باران خواهد بارید!

36- عیِّن غیر المناسب فی المفهوم:

 «ِلَم َتقولوَن ما الَتفَعلوَن»: مرد آن است که لب بندد و بازو بگشاید! 

 «ُصدور اَالحراِر َقبوُر اَالسرار»: هرکه را اسرار حق آموختند / مهر کردند و دهانش دوختند! 

 «المرء َعلی دیِن َخلیلِۀ و قرینِه»: با بدان کم نشین که درمانی / خو پذیر است نفس انسانی! 

 «َکأنَّ ِارضاء جمیع النّاس غایۀ الُتدَرك»: النّاس الُیِحبّوَن الّراضی َعن نَفِسِه! 

37- عیَّن الجاّر َو الَمجرور خبراً:

 إستقرار الَوضع األمنّی فی إیراَن ُیشجَّعنا إلی الّسفر!  النََّدم علی الّسکوت خیٌر ِمن النَّدم علی الکالِم! 

 الُغراُب بَمنزلۀ جاسوٍس ِمن جواسیس الغاباِت!  الفیتامینات الموجودة فی الَفواکه الَحمراء أکَثَر نَفعاً لنا! 

38- َعّین الجاّر و المجرور بمعنی الفعل:

39- ما هو الخطأ عن الکلمات المعّینۀ فی العبارات:

 «شهر َرمضان الّذي أنزل فیه القرآن» (صفت - فعل مجهول)  سیأتی ُعّمال التّنظیف و ما المشکالت اُالخري؟! (مضاف الیه - صفت)  

 «و أدِخلنـي برحمتک فی عبادك الّصالحین» (مفعول - صفت)   عاِلم ُینَتَفع بِعلمه خیٌر ِمن ألف عابٍد! (خبر - مجرور بحرف الجّر)  
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 ِللوقایۀ من مرض الّسّکر ُیستعمل العشب الطبّی المناسب!: گیاه دارویی مناسب را براي پیشگیري از بیماري قند به کار می برد!

 الَیتأثَّر جسُم البّطۀ بالماِء عندما َتنشر زیتاً خاّصاً علیه!: بدن اردك تحت تأثیر آب قرار نمی گیرد، هنگامی که روغن مخصوصی را روي آن پخش می کند!

 إنَّک تستطیع أن ُتعوِّض هذا النّقص الّذي ُیسبّب ضعفَک!: تو می توانی این نقصی را که باعث ضعفت می شود، جبران کنی! 

 إستخدام تلک المعجزة البحریَّۀ ُیساعد اإلنسان إلنارة الُمُدن!: به کار گرفتِن آن معجزة دریایی، انسان را براي روشن  کردن شهرها کمک می کند!

33-«در زبان گربه غّده هاي متعّددي وجود دارد که براي بهبودي زخم از آن ها استفاده می شود!»:

لالستفادة منها اللتئام الجروح!    فی لسان القّط غدد کثیرة یلعق به لیلتئم الجرح!  هناك الغدد کثیرة فی لسان قّط

 علی عینی یا اُّمی العزیزة!  علیکم بمداراة النّاس!  النّاس علی دین ملوکهم!  الحقیبۀ علی المنضدة! 



/

40-   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:
 "«للّدلفین ذاِکرة قویّۀ و َسْمُعُه َیفوق َسمَعنا عشر مّراٍت و وزُنه یبلُغ ِضعفی وزن اإلنسان َتقریباً!» :

دلفین ها حافظۀ نیرومندي دارند و شنوایی شان ده برابر شنوایی ماست و وزن آن تقریباً چند برابر وزن انسان است!

دلفین حافظه اي قوي دارد و شنوایی او ده ها بار از شنوایی انسان برتر است و وزنش تقریباً چند برابر وزن انسان  می باشد!

دلفین ها حافظۀ نیرومند دارند و قدرت شنیدن آن ها ده برابر شنوایی انسان است و وزنش تقریباً چند برابر وزن انسان هاست!

دلفین حافظه اي قوي دارد و شنوایی او ده برابر بیشتر از شنوایی ما می باشد و وزنش تقریباً دو برابر وزن انسان است!

∙∙

41- فی أّي جواب ماجاء الجاّر و الَمجرور؟

 أَدبنا خیٌر ِمن َذَهبنا!   وال تکونوا کالّذین یرتکبوَن الّسیئاِت!  

 ُیوجُد کثیٌر ِمن نعِم اِهللا تحَت األرِض!   َتقُع مدرسٌۀ عظیمٌۀ جنَب مسِجد القریٍۀ!  

42- عیِّن ما فیه َعَدُد الجارِّ و الَمجروِر أَقلَّ: (باتغییر)

 اَْلِعْلُم فی الصَِّغِر َکالنَّقِش فی اْلَحَجِر!   َعلَْیُکم ِبَمکاِرِم اْلأخالِق فإنَّ َربّی بََعَثنی ِبها!  

 َوَقَع فی اْلِبْئِر َمْن َحَفَرها دائمأ!   ِلْلَبطَِّۀ ُغدٌَّة َطبیعیٌَّۀ بالُقْرِب ِمْن َذنَِبها َتْحَتوي َزْیتاً خاّصاً!  

43- عّین الّصحیح:

 «ال ُیَصدُِّق العاقُل قول الّذي یکِذُب کثیراً»: عاقل سخنی را که بسیار کذب باشد، باور نمی کند!

 «إذا أظلَم البیُت ذهب أبی إلی غرفته و ناَم»: زمانی که خانه را تاریک کردم، پدرم به اتاقش رفت و خوابید! 

 «ربّی َتَقبََّل َدعائی و َهدائی إلی ِصراٍط ُمستقیٍم»: پروردگارا دعایم را قبول کن و مرا به راه راست هدایت کن! 

 «َعلینا أن نََتحفََّظ ِمَن األرِض َفإنَّها اُمَّنا و اُمُُّکم»: ما باید از زمین نگهداري کنیم؛ زیرا آن مادر ما و مادر شماست! 

44- فی أيِّ عبارٍة ما جاءَ نائب الفاعل؟

 لم ُیشاَهد فی الَجنَّۀ َمْن ُیشِبه شّماساً.  أیّها المسلمون! ُکتب علیکم الصیّام. 

 ال ُیسمع صوت الجرس من بعید.  له ُخّطۀ ال إدراك لنا بها أبداً. 

45- عّین الّصحیح فی الّترجمۀ: «کاَن الّساِئُق ُیوصُل المسافریَن ِبَسیَّارتِه اُالجرِة ِمن المطاِر إلی فنادق المدینِۀ فی األیَّاِم الماطرِة!»

راننده، مسافران را با تاکسی اش از فرودگاه به هتل هاي شهر در روزهاي بارانی می رساْند!

راننده مسافران خود را از فرودگاه با تاکسی به هتل هایی در شهر در روزهاي بارانی می رسانَد!

آن راننده، مسافران را در روزهاي برفی با تاکسی اش از فرودگاه به هتل شهر می رساْند!

یک راننده، در روزهایی که هوا ابري است، با تاکسی خود در فرودگاه، مسافران را به هتل هاي شهر می رساند!

46-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:
  «اللّیلۀ الماضیۀ شاهدت مَع صدیقتی فلماً ِمن أحدث اإلنتاجات الّسینمائیّۀ ِلعاِم ألفیِن و ثمانیۀ عشر حول عجائب البحار!»:

شب گذشته، با دوستم فیلمی از جدیدترین تولیدات سینمایی براي سال دو هزار و هجده دربارة شگفتی هاي دریاها دیدم! 

دیشب، من و دوستم فیلمی دیدیم که از تازه ترین فیلم هاي سینمایی دو هزار و هجده و دربارة عجایب دریاها بود! 

شب گذشته، با دوستم فیلمی را دیدیم که جدیدترین محصول سینمایی سال دو هزار و هفده و نیز دربارة شگفتی هاي اقیانوس ها بود! 

در شب قبل، من و دوستم یکی از فیلم هاي جدید یکی از محصوالت سینمایی سال دو هزار وشانزده و دربارة دریاها بود، دیدیم! 

■■

47- عّین الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:

 الَغْیُم بُخاٌر ُمتراِکٌم فی السَّماِء َیْنِزُل ِمْنُه الَمَطُر!  الَفْصُل الباِرُد فی السََّنِۀ اإلیرانَیَِۀ َفْصُل الّشتاِء! 

صاُر ریٌح َشدیَدٌة َتنَتَقُل ِمْن َمکاٍن إلَی َمکاٍن!  ُتؤّدي الّدالفیُن َدوراً ُمِهّماً فی الَحْرِب و السِّلِم!   اإلِعْ
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48-  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:
 «لَو ُخّیرُت بین َتعّقب َفرعی الجامعّی و إختیار و الَفرع اآلَخر، إلخَترُت الّثانیۀ!»:

اگر بین ادامۀ دادن رشتۀ دانشگاهی ام و انتخاب رشتۀ دیگر مخیّر می شدم، دومی را انتخاب می کردم!

اگر اختیار تعقیب کردن رشتۀ فعلی ام یا برگزیدن رشته اي دیگر را داشتم، مورد دوم را انتخاب می کردم!

در صورتی که بین پی گیري رشته ام در دانشگاه و انتخاب رشتۀ دیگري مخیّر شوم، قطعاً دومی را انتخاب خواهم کرد!

در صورتی که بین ادامه دادن رشتۀ دانشگاه خود و انتخاب رشته اي دیگر داراي اختیار باشم، دومی انتخاب می شود!

■■

 ** إقرأ النََّصَّ الّتالی بدّقۀ ثّم أجب عن األسئلۀ بما ُیناسب النَّصَّ: 
َعَلی النّاِس أْن ال ُیِصّروا َعَلی ِنقاِط ِخالٍف ال َینتِفُع بها أَحٌد بل َیْهَتّموا ِبَتعاُیش ِسْلمّی، َمَع اْحِتفاِظ ُکلِّ ِمْنُهم بَعقائِده. إنَّ ُحّریَّۀ اِالعتقاِد هی أّوُل حقٍّ ِمن

حقوِق اإلنساِن و اإلسالُم قاَم بإْعالِن األصِل الَعظیِم الّذي َیَتجلَّی فیه َتکریُم اهللا لإلنساِن حیَن ناَدي بأنَّ: «ال إکراَه فی الّدین ...».

49- َعّین الصَّحیح حسب النَّّص:

 بثُّ الِخالف ُیَسبُِّب اَلتَّعاُیش السِّْلمّی!  ال َیجوُز اإلصراُر َعلَی ِنقاِط االشِتراِك بیَن األدیاِن! 

 َیَتَجلَّی اتّحاُد الّشْعِب فی کالٍم ُیفرِّقهم!  َمَع التَّعایِش الّسْلمیِّ َیْحَتِفُظ الجمیُع بَعقائِدِهم! 

50- عیِّن الصَّحیح للفراغ: «ال یؤکِّد النّّص علی .................. !»

 اإلکراِه فی الدِّین  حّریِّۀ العقیدِة  حّق االنتخاب  ُمداراِة النّاِس 
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