«استاد اکبری»

حرفه ای
تنها مدرس  %05کنکور عمومی و مشاور تحصیلی با سبکی متفاوت

دوست جان عزیز،مباحث عربی در حال اتمام است و قرارمون این بود که در نیم سال دوم مفصال به حل تست بپردازیم
این 33تست از درس« سوم سال دوازدهم هم ترجمه و هم قواعد »و «تست ترجمه از درس های 1تا  3سال یازدهم»
برای قواعد درس  1تا  3سال یازدهم بصورت مجزا تست در اختیارتان گذاشته ام
دوست گلم برای تهیه این تست ها هم من هزینه کردم و هم خودتان پس بی انصافی هست براش وقت نذارید
«تنبلی نکن آفرین بشین و یکساعت براش وقت بذار»
 -1ما هو الخطا للفراغ فی األجوبة ال ّتالیة؟
)1أعطی المدی ُر مسئول ّی َة المکتب ِة ل َِزمیلی و هو  ......بها(.جدیر)

ت(.أ َکلنا)
ُستان و ال ّتفاحات و الرُّ مانا ِ
َ )2ذ َهبنا إلی الب ِ

ص َنع ُ
وزِ (.وعا ًء)
شج َر ِة َ
ت  .......جمیالً مِن َ
َ )3
الج ِ

زمیل ِهَ (.یقذِفُ )
حارسُ الفُن ُد ِق ُ .......ک َّل الّ ِ
یل مع ِ
ِ )4

العین»
ض َ
الصحیح لهذه الکلمة؟ « َغ ُّ
هو ال ّتوضیح ّ
 -2ما َ
َ )1عدَ ُم مشا َهدَ ة شیئا ً أو أمراً ِب َعمدٍ!

ُ
العیون عن َد َ
الخوفِ !
إغالق
)2
ِ

ب!
)3رو َی َة
ین ال َقل ِ
ِ
الجمال الحقیقيّ ِب َع ِ

فران ال ّسیّئات و المعاصِ ي !
 )4الرّ جا ُء ِب ُغ ِ

توضیح المفرداتِ؟
 -3ع ِّین الخطا في
ِ
ُرع ٍة!
صفُح :قِرا َءة کتا ٍ
صحیف ٍة أو َم َجلَّ ٍة ِبس َ
ب أو َ
)1ال َّت َ

)2ال َّ
إرتفاع في َنه ٍر أو ب َُحیر ٍة!
شالل:ظاهرةُ سقوطِ الماء مِن
ٍ

)3ال ُمرعِب  :ال ّشی ُء الّذي ی َُخوِّ فُ اآلخرین!

المالبس الرِّ جالیة ذات األلوان المُخ َتلفِة!
باءة :مِن
َ )4ع َ
ِ

 -4ع ِّین الخطا في األجوبة ؟
ض
الف) ُی َخ ِّف ُ

 )1إم َت ََل کثیراً!

ب) ُی َم ِّر ُر

ُ )2ی َقلِّل مِن سِ عر ال َبضائِع!

فاض
ج)
َ

ص َمداً!
أحداً أو شی ًء َ
َ )3یج ِعل ُ َ

د) ُیغني

مکان!
َ )4یع ُب ُر مِن
ٍ
)1الف – 3

)3ج – 1

 )2ب4 -

 )4د – 3

 -5ع ِّین الخطا :
)1هللا الّذی  .........کم بأشکال مختلفة ح ّتی یتبیّن لکم الخیر من الشرّ !(:یخ َت ِبر)
)2أحبّ أن َ .........عینیَّ ح ّتی أتخلص من ال ّشرور لحظاتٍ!(:أسهر)
)3ال یقىر الفقراء أن یشتروا هذه الفاکهة ال ُ ّنها  .......ج ّداً!(:غالیة)
)4عین تبکی من  ........هللا لن تکون یوم القیامة بکیة!(:خشیة)
 -6ع ِّین الخطا للفراغات:
«جاء فی ترجمة هذا الکتاب أ ّنه  ......فی قریة صغیرة ما کانت فیها  ......فاض ُط َّر إلی أن  .........بیع محاصیل مزرعة والده ح ّتی یحصل
علی نقو ٍد لیقدر علی أن یدرس فی مدینة أخری!»:
)1وُ لد  -مدرسة ثانویّة  -یختار

 )2نشأ – جامعة – َیشتغل بـ

ُ )3ت َربُّی – مدرسة – یقوم ِبـ

َ )4كب َُر – ثقافة َ -یضیق

شعاراستاد اکبری  :ما مجبوريم به آرزوهايمان برسیم.

 -7ع ِّین الخطأ حسب التوضیحات؟
 )1المرحلة الثانویة تقسم إلی قسمین و هی تستغرق ّ
ست سنوات فی إیران!
 )2التصفّح یعنب قراءت عابرة دون الد ّقة فی تفاسیر الموضوع!
)3الوعاء مقرّ الطعام بعد التناول و الشراب بعد الشرب فی الجسم!
 )4االختیار یعنی حالة لیس فیها إجبار فهو یطلق علی إرادة الکائن الحیّ!
 -8ع ِّین ما لیس فیه جمع التکسیر:
)1إ ّنه من کتاب اشتهر فی العالم بسبب روایاته القصیرة!

 )2إذا ضاقت علیک الحیاة و صبعت الظروف فال تفقد رجاءک!

)3عین تبكي في الدنیا مِن خشیة هللا ُتنجی صاحبها من النار!

 )4فی الحیاة أحوال ال تخضع إلرادة اإلنسان أحیانا ً!

 -9ع ِّین عبار ًة جاء فیها مضادّ للکلمة « َیغلو»:
صدري َیضیق حین أراک حزیناً!
 )1إن َ

شترة لمدّة أُسبوع!
 )2إذا ترید أن یرخص سعر هذا المحصول فال َت ِ

)3کتابة هذه المقالة العلمیّة تضیف در جتک العلمّیة فی الجامعة!

ُ )4کن واثقا ً أنّ ما یغنیک من ال ّناس هو القناعة بما عندک !

«-11إنّ الکتب تجارب األُمم علی َم ّر آالف ال ّسنین و أطعمة ُتغ ّذی األفکار و ال یمکن أن تبلغ تجربة الفرد الواحد أکثر من عشرات ال ّسنین!»
کم جمع التکسیر فی هذه العبارة؟
)1أربعة

 )2خمسة

 )4سبعة

 )3س ّتة

ب َخطأ ً لِلعِباراتِ؟
ی ُمن َت َخ ٍ
 -11أ ُ ُّ
أسرار َ
اآلخرین(:.اَل َّت َجسُّسُ )
عر َف ِة
)1اَلسَّعیُ لِ َم َ
ِ

ب َ
حُضورهم( :.اَ َلغی َب ُة)
دون
)2ذِکرُ عُیو ِ
اآلخرین ِب ِ
ِ

رین(:.سو ُء َّ
ِقار َ
الظنّ )
)3ذِکرُ الکَلِما ِ
اآلخ َ
ت ال َق َ
بیح ِة إلحت ِ

)4ذِکرُ ال َّند َِم َبعدَ َع َم ٍل َسیِّی ٍء و السَّعیُ لِ َتعویضُه(:.ال َّتو َب ُة)

س ًر:
ِبار ًة ماجا َء فیها َجم ٌع ُمک َّ
 -12ع ِّین ع َ

َالم َخ َف ًّی!
 )1ال َتذ ُکر ع َ
ُیوب اآلخرین ِبک ٍ

القبیح ِة!
اس ِباألسما ِء
َ
)2أنا ال أُسمِّی ال ّن َ

کرهو ُنها!
 )3ال ُتلَ ِّقبوهم ِبألقا ٍ
ب َی َ

« )4و ا َّتقوا هللا َفإ َّن ُه َتوابُّ َرحیم»!

 -13أَری ُد أَن أَش َتری َقمیصا ً َف َذ َهبتُ إلَی أر َب َع ِة دَکاکینَ .ع ِّین َ
األسعار ِمن البائعینَ َ :یب َدأ ُ ال ِّسع ُر .........
ص
أرخ َ
ِ

ألف تومان!
ین َ
عین ألفا ً إلَی َثال َث ٍة َو سِ ّت َ
مس ٍة و أر َب َ
 )1مِن َخ َ

ألف تومان!
مس ٍة و
ثمانین َ
َ
 )2مِن أر َب َع ٍة َو سِ ّتین ألفا ً إلَی َخ َ

ألف تومان!
بع ٍة َو َخ
مسین َ
َ
الثین ألفا ً إلَی َس َ
 )3مِن تِس َع ٍة و َث َ

ألف تومان!
 )4مِن َثالث ٍة و َخ
عین َ
مسین ألفا ً إلَی َثمان َی ٍة و َس َ
َ

 -14ع ِّین الخطا للفراغ:
صفات الط ّیبة و األعمال الحسنة کـ :»! .........
«إنَّ اآلباء و األ ّمهات یرشدون أبناهءهم دائما ً إلی ال ّ
)1ال ّتکبّرأمام الجیران

 )2تعلّم الفنون ال ّنافعة

 )3اإلبتعاد عن األراذل

 )4اإلهتمام بالرّیاضة

 -11عین الخطأ فی الحوار:

 )1کم سعر هذا ال َسروال؟ /أرید سرواالً أفضل من هذا!

 )2کم صار المبلغ؟/صار المبلغ مئة أفضل من هذا!

 )3أیّ األلوان عندکم ؟/أحمر و أصفر و أبیض !

 )4کم فستانا ً عندکم ؟  /عندنا فساتین کثیرة یا سیّدنی!

ّ
ِلم األحیاءِ بهُدوءٍ !»
ِفهام
واب فی العِبارةِ« :فی الحِصة ال َثانیة کانَ
الطال ُ
لیس لَ ُه َج ٌ
َ
کالم اُستا ِذ ع ِ
ب َیستمِعونَ إلی ِ
 -16ع ِّین اس َم است ِ
کیف .......؟
)1
َ

َ )2م ّتی .........؟

َ )3من......؟

 )4لِ َ
ماذا.......؟

س ُه و َ
اآلخرینَ !»
ک
الصحیح ل
اإلنسان القبی ُح َ .......نف َ
سلو ُ
ب ال َمع َنیُ «:
س َ
ِلفراغ َح َ
 -17ع ِّین َّ
ِ
ِ
َ )1یضُرُّ

َ )3یر َت ِب ُ
ط بـ ِ

َ )2ی َت َن َّب ُه

ضحکُ
َ )4ی َ

 -18ع ِّین جوابا ً یناسب الفراغین فی العبارة ال ّتالیة:
«شبم به روی تو روزست و دیده ام به تو روشن  /و إن هجرت  .....عش ّیتی و :»!.......
 )1جمیل – غداتي

 )3سواه  -غداتي

 )2سواء  -عداتي

 )4جمیل  -عداتي

الحقیقةِ:
ب َ
س َ
 -19ع ِّین الخطا َح َ
ً
دقیقة!
ب َخمس َة َع َش َر
بین الَّل ِع ِ
دم باالِستراح ِة َ
َ )1یقو ُم ال عِ بو ُکر ِة ال َق ِ

ً
خاصة أفراس تفو ُز بالمُسابقاتِ !
ِب
َ )2قد یُشا َهد فی َمالع َ

جین!
 )3إدخا ُل الک َُر ِة فی المِرمِي ال یُسبِّبُ َف َرح
جمیع المتفرِّ َ
ِ

ریق !
 )4اَل ّتعا ُدل نتیجه َمطلوب ُة یَنتظِ رُها ُک ُّل َف ٍ

تان:
جاءت فیه
«-21ع ِّین ما َ ،
کلمتان متضادّ ِ
ِ
أجاب فی ِک َب ِر ِه!
َ )1من َسأ َ َل فی صِ َغ ِر ِه
َ

ک!
النجاح في حیا ِت َ
صلتَ علي
ص َبرتَ َ ،ح َ
 )2إن َ
ِ

ک!
 )3ما َف َعلتَ ِمن الخیراتَِ ،و َجد َتها ذخیر ًة ِآلخرت َ

الكالم َق َّل َخطؤُ هُ !
َ )4من َفک ََّر َقب َل
ِ

الصحیح في ال ّترجمة:
کتاب
 « -21ال
الع َم ِل!» َع ِّین ّ
جدیر بالعنایة ّإال أن َیزی َد معرف َتک و قُ ّو َتک علی ال َفه ِم و َ
ٌ
َ
 )1کتابی شایسته توجه نیافتم جز آن که به معرفت و قدرت در فهم و عمل من بیافزاید!
 )2هیچ کتابی شایسته توجه نیست مگر آن که آگاهیت را و توانت را در اندیشه و کار بیافزاید !
 )3کتابی نیست که شایسته توجه نباشد مگر آن که معرفتت را و قدرتت را در فهم و دانش و عمل باال ببرد!
 )4هیچ کتابی شایسته آن نیست که مورد توجه قرار گیرد مگر این که آگاهی و توانت را در اندیشه و کار بیفزاید!
أقرأ ّإال َمصاد َِر الکتابِ!»
 -22ع ِّین الخطا فی ال ّترجمة  «:لَم َ

 )1فقط منابع کتاب را خواندم !

)2جز منابع کتاب چیزی نخوانده ام !

 )3به غیر از منابع کتاب چیزی نخواندم!

 )4فقط منابع کتاب را نخوانده ام !

َ -23ع ِّی ِن األقرب إلی مفهوم هذا الحدیث ُ «:کل ُّ وعاءٍ َیضیقُ ِبما ُج ِعل َ فیه ّإال وعا َء العِل ِم َفإ ّن ُه َی َّتسِ ُع به».
 )1مباش َغرّه به علم و عملل فقیه مدام

که هیچکس ز قضای خدای جان نبرد

 )2چون ز سینه آب دانش جوش کرد

نه شود گنـده نه دیــرینــه نه زرد

 )3نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس

مالمت علما هم ز علم بی عمل است

)4گر همه علــم عالمـــت باشــــد

بی عمــل مدّعـــی و کذابــــی

 « -24ال یقدر علی معرفة ر ّبه الّذی یقوم بمعرفة نفسه فی البدایة!»:
 )1نمی تواند خدای خود را بشناسد،جز آن که خودش را در ابتدا شناخته باشد !
 )2فقط کسانی که پروردگارشان را شناخته اند،قادر به شناخت خودشان هستند !
 )3تنها كسی که در ابتدا به شناخت خودش می پردازد،میتواند پروردگارش را بشناسد !
 )4جز کسانی که در ابتدا خود را شناخته اند،کسی نمیتواند پروردگار را بشناسد!

قلیل من االسرار الغامضة فی العالم !»:
 « -21لیس علم البشر ّإال وسیلة الکتشاف ٍ
 )1علم بشری تنها وسیله ای است برای کشف اندکی از اسرار پیچیده عالم!

 )2علم بشر فقط وسیله ای است برای کشف اندکی از اسرار پیچیده در عالم !
 )3أیّ األلوان عندکم ؟/أحمر و أصفر و أبیض !

 )4کم فستانا ً عندکم ؟  /عندنا فساتین کثیرة یا سیّدنی!

 )3علم بشر فقط برای کشف اندک از اسرار پیچیده است در این عالم !
 )4علم بشر وسیله ای نیست مگر برای کشف اندک از اسرار پیچیده در این عالم !
« -26الفُرص القلیلة فی حیاتنا کصید الیصیده ّإال ذو اله ّمة»:
 )1در زندگی ما فرصت ها کم هستند،چون شکاری که جز دارنده همّت ،آن را صید نمی کند !
 )2فرصت های کم ما در زندگی گویی صیدی است که فقط توسط صاحب همّت شکار می شود!
 )3فرصت های اندک در زندگی ما چون صیدی هستند که فقط صاحب همّت آن را شکار می کند !
 )4در زندگی ما فرصت های بسیار اندک چون شکار هستند که تنها به وسیله صاحب همّت صید می شود!

« -27ال تعیش ّإال للِ» عین المناسب المفهوم :
()1إنّ صالتی  .....و محیای و مماتی هلل ربّ العالمین )!

( )2إ ّنا هدیناه السّبیل إمّا شاکراً و إمّا کفوراً)!

ُ
خلقت الجنّ و اإلنس ّإال لیعبدون)!
( )3و ما

ّ
بالحق) !
( )4ما خلقناهما إال

-28ع ِّین مستثنی منه محذوفا ً:
 )1أستشیر من یُساعدنی فی التجارة ّإال الجاهلین!

یتعرف علی الحیاة!
 )2اکثر ال ّناس ال یضیّعون عمرهم بالجوّ ال إال من لم ِ

لن ینجح فی مباراة کرة القدم ّإال فریق برسبولیس!
ِ )3

 )4ما فازا فی االمتحان ّإال ساسان و صدیقة !

 -29ع ِّین ما  ،جاء فیه أسلوب االستثناء:
 )1طلب األستاد من المشاغب ّاال یتکلّم مع اآلخرین !

)2اُدرس کثیراً و ّاال ترسب فی امتحان آخر السّنة !

 )3ما کنت أتو ّقع ّاال تقدّمک فی اللغة العربیة!

 )4طلبت من طفلتی عند خروجی من المنزل ّاال تفتح الباب فی غیابی !

َ -31ع ِّی ِن ما فیه حصر :
 )1إ ّنما الدّنیا خیال یم ّر بسرعة!

ُ )2ک ُّل شی ٍء یرخص إذا َک ُث َر ّإال األدب!

 )3الع ّقاد ال یری الجمال شیئا ً ّإال الحریّة

 )4إنَّ الرّجاء نورّ یخرج اإلنسان من ال َیأس!

 -31ع ِّین الخطا للفراغ«:لم یستطع أن یبلغ المراحل العالیة من الدراسة ّإال »! ........
 )2الّذی یجتهد کثیراً

 )2من یقوم بالجهد

 )3یسعی لیالً و نهاراً

ّ
الطالب
 )4المجدّون من

 -32ع ِّین ما لیس فیه أُسلوب الحصر:
 )1التالمیذ أدوا واجباتهم إال واحداً منهم !

 )2ما أدّی الواجبات ّإال واحد من ال ّتالمیذ!

 )3إ َّنما أدّی الواجبات تلمیذ واحد !

 )4تلمیذ واحد فقط أدّی الوا ِجبات!

 -33ع ِّین أسلوب حصر جاء فیه جملة وصف ّیة:
 )1ما جاء فی کتاب هذا الشاعر ّإال تجارب قد جمعها علی م ّر السّنین !

 )2ما زار السیّاح مکانا ً فی قریتنا ّإال مسجداً صُنع من الخشب!

 )3أرسل هللا األنبیاء لهدایة ال ّناس ّإال رجالً کان قلبه قاسیا ً !

 )4ما نقصد بهذه األعمال إال تکریم الّذین یربّون أوالدنا!

 -34ع ِّین « ّإال» یعنی « فقط»:
ُ )1ک ّل شیء یرخص إذا َک ُثر ّإآل العلم !

 )2ال تحصل علی آمالک ّإال ما تسعی له !

 )3لیس إلرسال األنبیاء من جانب هللا هدف ّإال سعادة البشر!

 )4ال یقدر علی الخروج من البالد ّإال من کان له جواز ال َسفر!

پاسخنامه
 )1گزینه  -4باید در جای خالی گزینه «یَس َهرُ:شب
را بیدار می ماند»می آمد
بررسی سایر گزینه ها:
)1مدیر مسئولیت کتابخانه را به همکاسیم داد در
(شایسته) آن است.
حالی که او .........
خوردیم)
(
)2به باغ رفتیم و سیب ها و انارها را ........
( 3ظرف)
) .........زیبایی از چوب درخت گردو ساختم
)4نگهبان هتل تمام شب را با همکارانش ......
(پرتاب میکند)که این فعل مناسب اینجا نیست
)2گزینه  -1توضیح درست برای این کلمه کدام
است؟(چشم پوشی)
)1عدم مشاهده چیزی یا کاری از عمد
)2بستن چشم ها هنگام ترس
)3دیدن زیبایی حقیقی با چشم دل
)4امید به بخشش بدی ها و گناهان

)3گزینه -4غلط را در توضیح واژگان مشخص
کنید )1.ورق زدن (سریع مطالعه کردن)-خواندن کتاب
یا روزنامه یا مجله با سرعت
)2آبشار -پدیده سقوط آب از ارتفاع داخل رودخانه یا
دریاچه )3ترسناک-چیزی که دیگران را بترساند
 )4چادر -از لباس های مردانه که دارای رنگ های
مختلف است
)4گزینه َ – 2ی ُم ُّر(عبور می کند)ُ -ی َم ِّر ُر (تلخ می کند)

این دو کلمه را با هم اشتباه نگیرید
)1تخفیف می دهد=از قیمت کاال ها کم می کند
)2تلخ می کند= از جایی عبور می کند
)3لبریز شد= خیلی پر شد
)4بی نیاز می کند= کسی یا چیزی را بی نیازمیگرداند
)5گزینه  -2بررسی گزینه ها:
)1خداوند کسی است که شمارا به خوبیآزمایش می کند
................
تا برایتان خوبی را از بدی مشخص کند)2//دوست

دارم چشم هایم را ............تا لحظه ای از بدی ها
رها یابم(أغضُّ :برهم برنهم) )3فقیران نمی توانند
این میوه را بخرند ،زیرا آن بسیار گران
 ..........است
ترس ..خداوند گریه می کند،در
)4//چشمی که از ......
روز قیامت گریان نخواهد بود
)6گزینه-4در زندگی نامه این نویسنده آمده است که
او در روستایی کوچک  ...............که در آن
 ..........نبود .پس مجبورر شد به فروش
محصوالت مزرعه پدرش ...........تا پولی بدست
آورد تا بتواند در شهر دیگری درس بخواند.
)1متولد شد – دبیرستان – انتخاب کند
 )2رشد کرد – دانشگاه – اشتغال ورزد
)3پرورش یافت – مدرسه – بپردازد
)4بزرگ شد – فرهنگ – تنگ شود
)7گزینه )1 – 3مرحله دبیرستان به دو بخش تقسیم
می شود و در ایران  6سال طول می کشد)2/تص ّفح
(ورق زدن) -یعنی خواندن گذرا بدون دقت در
تفسیر های موضوع)3/ظرف،جایگاه غذا بعد از
خوردن و نوشیدنی بعد از نوشیدن در بدن است
)4اختیار،یعنی حالتی که درآن اجباری نیست،پس
آن به اراده موجود زنده اطالق می شود

 )8گزینه  -3در این گزینه هیچ اسم جمعی نداریم،چشمی که در دنیا از
ترس خداوند گریه می کند صاحبش را از آتش نجات می دهد
ُ )1ک ّتاب(جمع کاتب))2الظروف(جمع ظرف:شرایط)
)4احوال (جمع حال)
)9گزینه  -2متضاد (یغلو :گران می شود) فعل (یر ُخصُ :ارزان می شود
)است -که در گزینه  2آمده است اگر میخواهی قیمت این محصول ارزان شود به
مدت یک هفته آن را نخر

)11گزینه  -43جمع های مکسر در این گزینه  6تا هستند:الکتب(جمع
الکتاب)-تجارب(ج.تجربه) -األُمم (ج.االُمة)-
أالف(ج.ألف)أط َعمَة(ج.طعام)األفکار(ج.فکر)
إلستهزاءُ:ریشخند)است نه
)11گزینه  – 3ذکر کلمات زشت برای تحقیر دیگران (اَ ِ
سوء الظن:بدگمانی

)1تالشی برای فهمیدن رازهای دیگران=(جاسوسی)
)2ذکر عیب های دیگران بدون حضورشان=(غیبت)
)4ذکر پشیمانی بعد از کار بدی و تالش برای جبران آن=(توبه)
)12گزینه -4جمع مکسر در سایر گزینه ها:
)1عیوب:کمبود ها-عیب ها )2أَسماء:نام ها )3ألقاب:لقب ها

)13گزینه-3میخواهم پیراهنی بخرم پس به چهار بوتیک رفتم.ارزان ترین
قیمت ها از فروشندگان را مشخص کن:
قیمت از  39هزار شروع میشود تا  57هزار تومان
)1از  45هزار تا  63هزار تومان
 )2از 64هزار تا  85هزار تومان
)4از  53هزار تا  78هزار تومان
)14گزینه  – 1همانا پدران و مادران همواره فرزندانشان را با صفات
پسندیده و کار های نیکو مانند تکبّر در برابر همسایگان راهنمایی می
کنند)2-یادگیری هنر های مفید )3دوری از فرومایگی )4اهتمام به
ورزش
)15گزینه  – 1قیمت این شلوار چقدر است ؟ /شلواری بهتر از این می
خواهم -همانطور که مشخص است اینجا باید فروشنده قیمت را بگوید و
این مکالمه صحیح نیست
)16گزینه  – 4لماذا:چرا؟
در زنگ دوم دانش آموزان به سخن استاد زیست شناسی به آرامی گوش
فرا می دادند.چیزی در مورد علت کار نیامده است)1.چگونه(بهدوء))2چه
وقت (فی الحصة الثانیة )3چه کسی (ال ّ
طالب)
)17گزینه-1رفتار زشت انسان به خودش و دیگران زیان می رساند
)18گزینه /....« -3و اگر جدا شوی شامگاه و صبحگاهم یکسان است!»
)19گزینه  –4تساوی نتیجه مطلوبی است که هر تیمی انتظار آن را دارد-
نادرست است برد نتیجه مطلوب است
)1بازیکنان فوتبال بین بازی  15دقیقه استراحت می کنند
)2گاهی در ورزشگاه های مخصوص اسب هایی دیده می شوند که در
مسابقات برنده می شوند)3/وارد کردن توپ در دروازه همه تماشاگران را
خوشحال نمی کند(فقط هواداران یک تیم نه همه)
)21گزینه  -1اینجا صِ َغر(کودکی) با ِکبَر(بزرگی)متضاد هستند
)21گزینه -2ال در ابتدای این عبارت الی نفی جنس است پس باید به صورت
هیچ  .....نیست ترجمه شود پس گزینه 2و  3حذف میشود-گزینه  4شایسته ی آن
نیست که مورد توجه قرار گیرد اشتباه ترجمه شده است

 )22گزینه -4اسلوب حصر را نمی شود بصورت منفی و تاکیدی ترجمه کرد،که این اشتباه در گزینه  4رخ داده است
)23گزینه  -2هر ظرفی با آنچه که درآن قرار می دهند تنگ می شود جز ظرف دانش که با آن فراخ می گردد )2-اشاره به علم اندوزی بی پایان دانش
)1اشاره به قضا و قدر الهی و عدم فرارازمشیت الهی 3و)4اشاره نکوهش علم بی عمل
ّ
منفی+اال(هم مثبت(فقط) هم منفی می توان ترجمه کرد)
)24گزینه  -3کلمات مهم:فعل
الیقدر :نمیتواند/یقوم بـِ:می پردازد
)1یقوم بـِ ترجمه نشده و ثانیا مضارع است
)2کلمات بصورت اشتباه ترجمه شده-فی البدایة ترجمه نشده است )4الّذی مفرد است
پروردگار ضمیر ـه ترجمه نشده است
)25گزینه )1 – 2وسیله نکره است-فی ترجمه نشده )3وسیلة ترجمه نشده-این اضافی است )4اندک(مانند گزینه )3این عالم مانند گزینه3
ت نه خبر)
)26گزینه )1-3کم هستند(قلیلة صف ِ

)2کم ما ضمیر همراه با زندگی ترجمه شود یصیده یعنی آن را شکار میکند
)3بسیار اندک -بسیار اضافی است – شکار صید نکرده است -صید می شود مثل گزینه 2
)27گزینه-1معنای عبارت :فقط برای خداوند زندگی می کنیم
مفهوم آیه :همه چیز در زندگی ما از آن خداوند و در را ه کسب رضای اوست این مفهوم در گزینه  1دیده می شود :همانا نماز ،زندگی و مرگ من
برای خداوند است که پروردگار جهانیان است
)2همانا ما راه (درست) را به او نشون دادیم خواه شکر گذار باشد خواه ناسپاس
)3جن و انس را فقط برای این آفریدم که مرا عبادت کنند
)4ما آن ها را تنها به حق آفریدیم
)28گزینه  – 3در مسابقه فوتبال هرگز موفق نخواهد شد مگر تیم پرسپولـیس /دقت کنید که فاعل ینجح نیامده پس حتما مستثنی محذوف است
)1از ظاهر جمله می توان فهمید که مستثنی منه مذکور است چرا که جمله پیش از ّإال مثبت است در اینجا الجاهلین از من جدا شده است
)2بیشتر مردم عمرشان را با گوشی هدر نمی کنند،مگر کسی که با زندگی آشنا نشده است ترجمه مشخص است که من از اکثر ال ّناس جدا شده است
)4در امتحان موفق نشدند مگر ساسان و دوستش/ساسان از ضمیر بارز واو جدا شده است
)29گزینه  – 3فقط پیشرفت تو را در زبان عربی توقع می داشتم /دقت کنید که در گزینه  3بعد از ّاال مصدر آمده ،پس اسلوب استثناء داریم اما در
گزینه های دیگر بعد از ّاال فعل آمده
ّ
بعد از ّاال فعل نمی آید که اگر آمد در واقع همان «إن +ال» است نه إال در این صورت معنای اگر نه می دهد و حرف استثنا نیست
)31گزینه  – 1ا ّنما در ابتدای یک جمله نشانه وجود حصر است :دنیا تنها خیالی است که به سرعت می گذرد
)2عبارت پیش از ّإال منفی نسیت پس اسلوب حصر نداریم بلکه اسلوب استثنا داریم
)3درست است که جمله پیش از ّإال منفی است ولی دقت کنید که مستثنی منه هم باید محذوف باشد تا اسلوب حصر ایجاد شود در حالی که در این
جمله پیش از ّإال کامل است و مستثنی منه حذف نشده و در واقع الحریّة از شیئا جدا شده
)4در این عبارت هم مواردی از اسلوب حصر وجود نداردبه یاد داشته باشید که إن تاکید دارد نه حصر و اختصاص
)31گزینه - 3همانطور که گفتیم بعد از ّإال فعل نمی آید پس گزینه  3که با یسعی شروع شده غلط است
)32گزینه - 1برای ایجاد حصر عبارتی که قبل از ّإال می آید باید منفی باشد در حالی که اینجا جمله مثبت است پس اسلوب حصر وجود ندارد
)2عبارت قبل از ّإال منفی است ما أدی و مستثنی منه حذف شده چرا که فاعل أدی پیش از ّإال نیامده در نتیجه اسلوب حصر ایجاد شده
)3إ ّنما یکی از موارد ایجاد حصر است
)4لفظ فقط نیز میتواند اسلوب حصر ایجاد کند
)33گزینه - 1ابتدا گزینه  3را کنار می گذاریم چون وقتی جمله پیش ار ّإال منفی نباشد اسلوب حصر ندارد بعد هم گزینه  4را حذف می کنیم چون در آن اسم نکره
ای وجود ندارد پس جمله وصفیه هم وجود نخواهد داشت
)34گزینهّ - 4إال وقتی معنای فقط می دهد که اوال جمله قبل از إال منفی باشد و ثانیا ً مستثنی منه محذوف باشد)1///جمله پیش از ّإال مثبت است
)2آمال مستثنی منه است :به آرزوهایت دست نمی یابی مگر آن چه برایش تالش کنی
)3هدف مستثنی منه است :فرستادن پیامبران از سوی خداوند هدفی ندارد جز خوشبختی بشر
) 4مستثنی منه محذوف است :از کشور نمیتوان خارج شود مگر کسی که گذر نامه داشته باشد (فقط کسی که گذرنامه داشته باشد می تواند از کشور خارج شود)

