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  »:ال یَحزنَک قوُل الّذیَن کفروا باللِه و الیوم اآلخر َفال تَقُنط ِمن رحمة الله!«  . ٢٠٢

  واپسین کافر شده اند، تو را اندوهگین نکند و از رحمت خدا ناامید نشو! . سخنان آنانی که به خداوند و روز١   

  . نباید کالم کسی که به الله و روز قیامت کافرشده، تو را ناراحت کند و از رحمت خدا ناامید شوی!٢   

  ا ناامید شوی!. گفتار کسانی که به خدا و روز قیامت کافر می شوند، تو را ناراحت نن�ید و نباید از رحمت خد٣   

  . سخن کسانی که به خداوند و روز واپسین کافر شده اند، نباید تو را اندوهگین کند و از رحمت خداوند ناامید نشو!٤   

  . عّین الّصحیح:٢٠٣

  . لِیَنَهِض املُسلموَن ِمن نوم الغفلة،: مسل�نان از خواب غفلت بیدار می شوند،١   

  . لِکی یَتََقّدموا فی املَجاالِت املختلفة،: که در زمینه های مختلفی پیرشفت کنند،٢   

  . و یَرفَعوا َعلَم اإلسالم بأیدیهم،: و پرچم اسالم را با دستانشان باال بربند،٣   

  . و ال یکونوا من الخارسین فی الدنیا!: و تا از زیان دیدگان در دنیا نشدند!٤   

  حیح:. عّین الصَّ ٢٠٤

الَة و أنتُم ُسکاَری . « ١      نباید در حالی که مست هستند، ¦از بخوانند!»: ال تَقَربوا الصَّ

  . Ã یَُمّن اللُه علی ِعباِده أبداً: خداوند هرگز بر بندگانش منت ¦ی گذارد!٢   

  که ش� را به گمراهی بکشاند؟. Ã تَنتَخبون طَریقاً یَُجرُّکم إلی الّضاللَِة: چرا راهی را انتخاب می کنید ٣   

  . تَعلَِّم القرآن لتفهم القرآن Gاماً: برای فهمیدن کامل قرآن، عربی یاد بگیر!٤   

حیح:٢٠٥   . عّین الصَّ

  . ال تخرجین من البیت قبل أن تَلبسی مالبَس مناسبًة: قبل از این که لباس های مناسبی بپوشی از خانه خارج نشو!١   

  . لِیُسافر اإلنسان و یحصل علی تجارب کثیرة: انسان باید مسافرت کند تا به تجربه های فراوانی دست یابد!٢   

  . Ã یَقدر أحٌد أن یأتی <ثل القرآِن: کسی نتوانسته است که مانند قرآن را بیاورد!٣   

  کند که وقتش را بکشد! . ال یَعقُب العاقل هدفاً یَقتُل َوقتَُه: عاقل نباید هدفی را دنبال٤   

  :الخطأ. عّین ٢٠٦

  آیا ¦ی داند که خداوند می بیند؟»: اÃَ یَعلَم بأّن الله یَرَی. « ١   

  . ال تظلم ک� ال تُحبُّ أن تُظلَم: ستم نکن ه�ن طور که دوست نداری به تو ستم شود!٢   

  وانایی هایش تکیه کند!. فَلیَعتمد اإلنساُن علی قدراتِِه فقط: انسان فقط باید بر ت٣   

  . َمن َعُذَب لِسانُُه َکُ±َ إخوانُُه: هرکس زبانش شیرین شود، دوستانش زیاد می شوند!٤   

  :لخطأ. عّین ا٢٠٧



  . هؤالِء نساٌء ال یَفَعلَن ما یَُرضُُّهنَّ : این زنان نباید کاری را انجام دهند که به آن ها رضر می رسانند.١   

  . یُعطَی هذا األُستاُذ الدکتوراه الفخریّة تقدیراً لُِجهوِده : به این استاد به پاس تالش هایش دکرتای افتخاری داده می شود.٢   

  . لَن أستشیَر من یَحسُب نَفَسه عاقالً : با کسی که خودش را عاقل می پندارد، هرگز مشورت نخواهم کرد!٣   

  ملُعلّمیَن : باید در جشن بزرگداشت معلّ�ن رشکت کنیم!. لِنُشارک فی حفلة تکریِم ا٤   

  »:ر اسُم اللِه علیهال تَأکُلوا ِم5ّ ¬ یذکُ. «٢٠٨

  . ¦ی خورید از آن چیزی که اسم خدا بر آن آورده ¦ی شود!٢. از آن چه نام خداوند بر آن ذکر نشده است، نخورید!          ١    

  . از آن چه نام الله را بر آن ذکر نکرده اند، نخورید!٤سم خداوند بر آن آورده نشود!    . نباید از چیزی بخورید که ا٣    

َنِة!. « ٢٠٩   »:ِألَتَکَلَّم َمَع أصدقائی لِیُساِعُدونی فی تََعلُِّم دروسی حتّی أَنَجح فی امتحاناِت آخِر السَّ

  ات پایان سال قبول شوم!. باید دوستانم در یادگیری درس ها به من کمک کنند تا در امتحان١  

  . باید با دوستان خود صحبت کنم تا به من در یادگیری درس هایم کمک کنند تا در امتحانات پایان سال موفق شوم!٢  

  . با دوستانم صحبت می کنم تا به من در یادگرف¼ درس هایم کمک کنند تا در امتحانات پایان سال موفق شوم!٣  

  نم صحبت کنم باید به آن ها در یادگیری درس ها کمک کنم تا در آزمون های انتهای سال موفق شوند!. برای این که با دوستا٤  

زَق لَِمن یَشاءُ  أوَ . « ٢١٠   »: لَم یَعلَُموا أَنَّ اللَه یَبُسُط الرِّ

  . أیا ¦ی دانند که خداوند روزی را برای کسی که می خواهد، فراوان می کند؟   ١   

  ند که خدا روزی را برای هرکس که بخواهد، می گسرتاند؟. آیا ندانسته ا٢  

  . آیا ندانستند که خداوند روزی را به هرکسی که خواست، گسرتانیده است؟٣  

  . أیا ندانسته اید که خداوند روزی را می گسرتاند برای کسی که بخواهد؟٤  

. »: «  قالَِت األعراُب آَمّنا ُقل ¬ تُؤمنوا ولکن ُقولُوا أسلَمنا. « ٢١١   »بادیه نشینان گفتند:..........

  . ای�ن آوردیم بگو ای�ن نیاورده اید، بلکه بگویید: اسالم آورده ایم!١  

  . ای�ن آوردیم بگو: ای�ن نیاورید، بلکه بگویید: اسالم بیاورید!٢  

  . ای�ن می آوریم بگو ای�ن ¦ی آورید، بلکه بگویید: اسالم می آوریم!٣  

  ن می آوریم بگو: ش� ای�ن نیاورده اید، ولی االن می گویید : اسالم آورده ایم!. ای�٤   

  :خطأ. عّین ال٢١٢

  . أنا Ã أُساِفر فی الّسنتین املاضیتیِن: من در دو سال گذشته مسافرت نکرده ام!١   

  . هو لَن یَرِجَع إلی امللعب َغداً: او فردا به ورزشگاه برخواهد گشت!٢   

  جتَِهد یَنَجح فی أع�لِه: هرکس تالش کند باید در زندگی اش موفق شود!. من یَ ٣   



 

  . حاِول لکی ال تیأَس فی حیاتَِک: تالش کن تا در زندگی ات مأیوس نشوی!٤  

  :لخطأ. عّین ا٢١٣

  متا نبوده است!نزاده و زاده نشده است و کسی برای او ه»: Ã یَلِد و Ã یُولَد * و Ã یَُکن له کُُفواً أََحٌد . « ١   

  پس مؤمنان فقط باید بر خدا توکل کنند!»: علی اللِه فَلیَتَوَکَِّل املؤمنوَن . « ٢   

  پس پروردگار این خانه را باید عبادت کنید!»: فَلیَعبُدوا رَبَّ هَذا البیت. « ٣   

  کسی که در گرسنگی به آنها خوراک داد و آن ها را از ترس ایمنی بخشید!» : الّذی أَطَعَمُهم ِمن جوٍع و آَمنَُهم ِمن َخوٍف . « ٤   

٢١٤Kالتعريب يف أالخط . ع:  

  ،أبدأ الِربَّ  ناَل نَ  نلَ : یافت نخواهیم دست خوبی به هرگز. ١  

  ،بُّ نُحِ  ّ� مِ  نفَق نُ  یتّ حَ  :کنیم، انفاق داریم، دوست چه آن از تا .۲  

   نكر،املُ  عن الناه� نمِ  نكونَ  و ،:باشیم بدی از بازدارندگان از و. ٣  

  جاهٍل! قٍ شفِ مُ  ةقَ صادَ مُ  بلنَجتَن وَ : ¦اییم! دوری نادان دلسوز با دوستی از و. ٤  

  : »برسدا پایان به شکل بهرتین به تا کنیم توکل خداوند به باید کارها در«. ٢١٥

  !حسنأ  بشكلٍ  غايتها إىل تصل ىحتّ  أع�لنا يف الله عىل لوكَّتَ نَ لِ . ١   

  شكٍل! أحسنِ بِ  نهايتها إىل َل ِص تَ  ىحتّ  األع�ل يف اللهِ  عىل لكََّو تَ نَ لِ  .۲   

  شكٍل! بأحسن آخره إىل َل صَ وَ  ىحتّ  األع�ل يف الله عىل َل كَّ َو تَ نَ  أن علينا. ۳   

  األشكال! بأفضل نهايته إىل يصَل  لé األع�ل يف اللهِ  عىل َل كََّو تَ نَ  أن علينا يجب. ۴  

  :لخطأعّین ا» ما برای رسیدن به اهداف خود باید تالش دانشمندان بزرگ را مورد توجه قرار دهیم!. « ٢١٦

  . للحصول علی أهدافنا علینا أن نهتّم بجهد العل�ء الکبار!        ١   

  . لنجعل جهد العل�ء الکبار نصب أعیننا للوصول إلی أهدافنا!٢   

  . یلزم علینا باالهت�م بأهدافنا للوصول إلی اجتهاد العل�ء العظام!     ٣   

  . للتوّصل إلی أهدافنا یجب علینا أن نجعل اجتهاد العل�ء العظام نصب أعیننا! ٤  

  انجام وظایف خود به موفقیت دست نخواهند یافت!این دخرتان اگر تالش نکنند، در . « ٢١٧

  . إن Ã تجتهد هؤالء البنات، لن ینجحن فی أداء واجباتهّن!    ١   

  . إن Ã یجتهدون هؤالء البنات، Ã یَُفزَن فی القیام بالواجبات!٢   

  . إذا ال تجتهد تلک البنت Ã تحصل علی النّجاح فی األداء بالواجبات!   ٣  

  Ã تجتهدی هذه البنات ،Ã تصلن إلی التّوفیق فی القیام بواجباتهّن!. إذا ٤   



  »:تَرجعیَن  –یَرِجعَن  –تَرِجعَن « . عّین الّصحیح فی األمر عن األفعال التالیة: ٢١٨

  اِرِجعی –لِیَرِجعَن  –. اِرِجعَن ٤لَِرتِجعی     –اِرِجعَن  –. اِرِجعَن ٣اِرِجعی      –لِیَرِجع  –. اِرِجع ٢اِرِجعی         –اِرِجعَن  –. لَِرتِجعَن ١   

حیح فی النّهی عن األفعال التالیة: ٢١٩ ثَنا –َغِضبِت  –َغَسلُت « . عّین الصَّ   »:َحدَّ

ثنا                                      –ال تَغَضبی  –. ال أغِسل ١    ثَنا –ما َغِضبِت  –. ما َغَسلُت ٢ال یَُحدِّ   ما َحدَّ

ثُنا                                      –ال تَغِضبیَن  –. ال أغِسل ٣    ث –ال تَغَضب  –. ال أغِسُل ٤ال تَُحدِّ   ال نَُحدِّ

حیح عن الکل5ت الّتی تحتها خّط: ٢٢٠   :»لیعبد اإلنساُن خالقاً الُکُفَو لَُه و ال یُرشک بعبادته َحّتی یفوز فی الّدنیا و اآلخرة!« . عّین الصَّ

  َحتّی یفوَز     –ال یُرشِک  –. لِیَعبُِد ٢َحتّی یَفوَز                                           –ال یُرشُِک  –. لِیَعبُُد ١   

  َحتّی یَفوزَ  –ال یُرشَِک  –. لِیَعبَُد ٤َحتّی یَفوُز                                           –ال یُرشُِک  –. لِیَعبُد ٣   

  فیه املضارع املجزوم: لیس. عّین ما ٢٢١

  . لِیَنظُر املُؤمنون إلی العاÃ کُلِّه ِبنَظَِر االعتباِر!٢. لیفَهم الطُّّالب هذا الّدرس یَحتاجون إلی زمن أک±!              ١    

  لناس بکُّل ما سمعت ِبِه!. ال تُحّدِث ا٤. Ã یَستَخرج الغّواصون من البحر ُدرراً أمس!                       ٣    

  ال یمکن أن تکون جازمة:» لِـ « . عّین ٢٢٢

  . إّن الفرص Gَُرُّ َمّر السحاب فَلنَغتَنمها!٢. لِتُواجه النّساُء ُصعوباِت الّدهر صابراٍت!                            ١   

  . لِتجد صدیقاً مخلصاً علیک أن تقبل علی الکتاب!٤  . لیحفظ التالمیذ ثالثة أشعار للجلسة القادمة!                   ٣   

  »:الّالم« عن نوع  لخطأ. عّین ا٢٢٣

  . لِتنالوا الربَّ علیکم أن تنفقوا ِمّ� تحبّوَن: الجازمة٢. السنجاُب الطائُر لَُه ِغشاٌء خاّص کاملظلّة: الجارّة                ١   

  . لنجعل جهد النّملة نصب أعیننا جمیعاً: الجازمة٤. إّ¦ا بُِعثت ألGُّم مکارم األخالِق: الناصبة                          ٣   

حیح فی نوع الکل5ت الثالث:». ُقلُت لَها بصوت عاٍل: لِتَصدق فی حیاتک دا±اً لتبتعد عن الرذائل!. « ٢٢٤   عّین الصَّ

  ناصبة –جارّة  –. جارّة ٤الم أمر           –جازمة  –. جازمة ٣ناصبة          –جازمة  –. حرف جّر ٢زمة      جا –ناصبة  –. ناصبة ١

  الناهیة:» ال « . عّین ٢٢٥

االجت�عیّة!  . القوانین اإلسالمیّة ال Gنعنا عن التقّدم فی املجاالت ٢. الّذی ال یَرحم الناس ال یَرحمه الله فارحموا حتّی تُرَحموا!        ١

  . ال أنَسی ذکریاِت حفلة زواج صدیقی الّتی انعقدت قبل شهر!٤. ال یتکلِّم اإلنسان قبل أن یتأّمل فی� یُریُد أن یقوله!                   ٣

  ین:فی الفعل» ال « عّین نوع » ال یَطلُب الوالِداِن ألوالده5 إّال الخیر فال یَسَمحا أن یُصادقوا أّی شخٍص!. « ٢٢٦

  النافیة  –. الجازمة ٤النافیة             –. النافیة ٣الناهیة           –. الناهیة ٢الجازمة        –. النافیة ١   

حیح:» و ال تیأسوا من روح الله إنّه ال ییأس من روح الله إّال القوم الکافرون. « ٢٢٧   عّین الصَّ

  . ال تَیأسوا: فعل نهی، للمخاطبین ، الزم ، مزید ثالثی / فعل و فاعله ضمیر الواو البارز١   



 

  الزم / فعل و مع فاعله ، جملة فعلیّة –للغائب  –. ال یَیأُس : مضارع مجزوم ٢   

  نکرة / مضاف إلیه –مذکر  –مفرد  –. الله ( الثانی ): اسم الجاللة ٣   

  معرفة / صفة –اسم فاعل  –ساÃ للمذکر . الکاِفروَن: جمع ٤   

  . عّین مضارعاً ال یُرتجم مضارعاً:٢٢٨

  . حاولت کثیراً ِألستَطیَع أَن أَنَجَح فی االمتحان!٢. لِیَعلَِم اإلنساُن أنَّ کُلَّ نفس ذائقُة املوِت!                                 ١    

  . املسلمون لِیَستَطیُعوا أَن یواجهوا املشاکل!٤»                                       منا قُل Ã تُومنوا ولکن قُولُوا أَسلَ . « ٣    

  . عین الفعل ماضیاً فی املعنی:٢٢٩

فوِف بسب٢. َمن َحَفَر برئاً ِألخیه َوقََع فیها!                                                 ١   وا فی الصُّ !. الطُّالُب Ã یَحُرضُ   ب برودة الجوِّ

  . اِعتَمدوا علی اللِه فی جمیع أحوالُِکم!٤. املُؤِمنوَن ال یُرشِکُوا أحداً بعبادة ربِّهم!                                       ٣  

  . عّین العبارة الَّتی یمکن أَن تکون مضارعاً مرفوعاً أَو مجزوماً:٢٣٠

مِس !          . ما تَخرُِج النّملُة إلی سطح األرِض تَن١ !٢ُرشها تَحَت َضوء الشَّ   . املَُمرِّضات ال یُهِملَن فی أداء وظائفهنَّ

  . طَلَبَت هذه األُّم من ولدیها أَن یُساِعداها فی أع�ل البیِت!٤. ِألُساعَد املحرومیَن فی بالدی، سافَرُت إلی هذه املناطق!                   ٣

  حذف الّنون: . عّین حروفاً کلّها تقدر علی٢٣١

  إذا –کی  –َمن  -. لِـ ٤ال                 –أن  –لَم  –. َعن ٣لِـ               –لَم  –ما  –. حتّی ٢ِمن               –إن  –ال  -. لِـ ١

  ث:الّالمات الثال عّین الّصحیح فی نوع ».  ملّا دخلنا الصّف قلت لصدیقتی لنجلس فی األمام لنسمع کالم األُستاذة جّیداً!. « ٢٣٢

  . حرف الجّر / الم األمر / جازمة٤. جارّة / ناصبة / الم األمر          ٣. ناصبة / جازمة / حرف الجّر       ٢. جارّة / جازمة / ناصبة     ١

  . عّین األفعال مجزومة کلّها:٢٣٣

     . عندما أُنزل القرآن Ã یقدر أحد علی أن یأتی <ثله حتّی اآلن!       ١   

  . من Ã یُقّرص فی أداء واجباته الیوم یصل إلی أهدافه غداً!٢   

  . لیستیقظ کّل املسلمین من نوم الغفلة حتّی یأخذوا حّقهم من الظاملین!     ٣   

  . ینادینی صدیقی أن أُشاهده ولکنّنی Ã أفهم ماکان قصده من هذا النداء!٤   

  . عّین املضارع املنصوب:٢٣٤

!٢. هذا الدرس صعب، لِیساعدک أخوک!                                 ١     . أمرت األُّم بناتها أن ال یکسلن فی أع�لهنَّ

  . إن تَعرفوا حالوة عاقبة الحّق تصربوا علی مرارته!٤. فی الّس�وات و األرض عجائب کثیرة لِتَنَبُِّه اإلنسان!                ٣  

  

  



 ���� ���  ☯درس هفتم : ������ 

 أَبَْدَع : نوآوری کرد بَیَِّن : آشکار کرد ( مضارع : یُبَیُِّن ) َمْخَرضّ : رس سبز

  اندیشید  َعَقَل: (مضارع : یُبِْدُع / امر : أَبَْدْع / مصدر : ابْداع )
  (مضارع : یَْعِقُل/مصدر:َعْقل )

  تََغیََّر : دگرگون شد

  اِزْداَد : افزایش یافت  تََغیَّْر / مصدر: تََغیُّر)( مضارع : یَتََغیَُّر / امر : 

  َدخیل : وارد شده  ُمصاب : دچار شده  ( مضارع : یَزداُد / مصدر : ازدیاد )

  أَلَم : درد ( جمع : آالم )  دیباج : ابریشم  ُمَعرَّب : عربی شده

  شارََك : رشکت کرد  ُمفرَدات : واژگان

شارِْك / مصدر : (مضارع : یُشارُِك / امر : 
  ُمشارَِکة )

  ) تَدُّ شْ مضارع : یَ  اِْشتَدَّ : شّدت گرفت (

:  ِمسك : ُمشک   برگرفت اِْشتَقَّ
  ُزکام : رسما خوردگی شدید  ْشِتقاق ) ِ(مضارع : یَْشتَقُّ /مصدر:ا

  مضارع : یَْشتَِهُر )اِْشتََهَر : نامدار شد (   َضمَّ : در بر گرفت ( مضارع : یَُضمُّ )  هنگامِ  ُمنُْذ : از

  نَطََق : بر زبان آورد

  مضارع: یَنِْطُق / امر : اِنِطُق /  (
  ) طْقنُ مصدر : 

َن : خوب شد   تََحسَّ

ْن / (مضارع: ُن / امر: تََحسَّ   یَتََحسَّ
ن ) مصدر :   تََحسُّ

  اِْشتََهي : خواست

  ( مضارع : یَْشتَهي / مصدر : اِْشِتهاء )

  نََقَل : منتقل کرد

  : یَنُْقُل / امر : اُنُْقْل / (مضارع
  مصدر : نَْقل ) 

  اِنِْض�م : پیوس¼ ( اِنَضمَّ ، یَنَْضمُّ )  َحْرضَة : جناب

ی : تب   ُمْستَوَصْف : درمانگاه  ُحمَّ

  اَوفوا : وفا کنید  َوفْقاً لِــ : بر اساس  یَُضمُّ : در بر می گیرد ( ماضی : َضمَّ )

  ِباْإلضافَِة إلَی : افزون بر  اِْستَْودََع : سپرد ( مضارع : یَْستَْوِدُع )  فَْم )أفْواه : دهان ها ( مفرد : 

  اِلْتََقتی : دیدار کرد

  ( مضارع : یَلْتَقی /  مصدر : اِلْتِقاء )

  نَظََّف : Gیز کرد

  ( مضارع : یُنَظَِّف /  امر : نَظِّْف )

  Gََنّی : آرزو کرد ( مضارع : یَتََمنّی )

  اَلِْسنَة : زبان ها ( مفرد : لسان )

  فََحَض : معاینه کرد 
  ( مضارع : یَْفَحُض )

  بَضائِع : کاالها ( مفرد : ِبضاَعة )  ُسُفن : کشتی ها ( مفرد : َسفینة )

  



 

  »ابَحث عن معناها يف املعجم من فضلک الـُمفردةال أعرُف معنى هذه «عK الصحيح:  .٢٣٥
 واژه .۴                   جداجدا                 .۳منحرص به فرد                                 .۲           مفرد                .١

  »إىل املستشفي نُقلُت أنا فقط تذكّرُت ما حدث عندما «عK الصحيح:  .٢٣٦
  نقل کردم .۴انتقال داده شدم                       .۳                       منتقل کردم               .۲انتقال داد                   .۱

  »ُمعرَّبهذه الكلمة أصلها فارسية لكّنها «عK الصحيح:  .٢٣٧
  عرب شده .۴              دارای اعراب               .۳                           اعراب پذیر          .۲عربی شده                    .۱

  »أن آكَُل كّل ما يف املائدة أشتَهيكل5ّ آكُل ال أجوُع بل «عK الصحيح:  .٢٣٨
  مینوشم .۴     میل دارم                              .۳                   شهامت دارم                .۲اشتها دارد                     .۱

  »كانا من البضائع التي ¬ تكن عند العرِب يف الزمن القديم لّديباجو ا املسکُ «عK الصحيح:  .٢٣٩
  ابریشم –مشک  .۴                     پنبه        –مشک  .٣               ابریشم                –مشک  .۲پنبه                 –مشک  .۱

َ إذا أنَت ال تريُد «عK الصحيح:  .٢٤٠ ِّIينفسک فاعرِف أنّه ال  أن تُغ Iّأّي يشءٍ  تغ«  
  تغییر ¦ی دهد -تغییر کنی  .۴    تغییر ¦یدهد   -تغییر دهی  .۳    تغییر ¦ی کند -تغییر کنی  .۲    تغییر ¦ی کند -دهی  تغییر .١

  » فريُقنا أشخاصاً قويّا و نشيطاً للتعاّون معا يف األع5ل ضمّ  أË إلينا، فقد ضمَّ نلـ5ّ اِ «عین املناسب: . ٢٤١
  پیوست -پیوست .۴      دربرگرفت      –دربرگرفت  .۳دربرگرفت                –پیوست  .۲       پیوست        –گرفت در بر  .۱

  »استعداُدهّن لالمتحانازداَد الطّالباُت من مطالعة كتبهّن  زاَدتإذا «عK املناسب:  .٢٤٢
  افزایش می یابد -زیاد کردند  .۴     زیاد می شود   -زیاد کنند  .۳    زیاد خواهد شد   -زیاد کنند  .٢   زیاد میشود -زیاد کردند  .۱

دروس مرّة أراِجَع ؟ كُنُت أعرُف و لكّنني نسيُت يجب أن »اشتّق «و » شّق «هل تعرُف ما هو الفرُق بK معنی «عK املناسب:  .٢٤٣
  »أخرى

  دوره کنم -برگرفت  -شکافت  .۲                         مراجعه کنم                   -مشتق کرد  -شکافت  .١
  دوره کنم -برگرفت  -شکافته شد  .۴                         مراجعه کنم              -مشتق شد  -شکافته شد  .۳

  »حالی؟ سوف يتحّسنشديدة، هل إذا آكل هذها الّرشاب  ُحّمىو عندي  بالّزكامِ أنا أصِبت «ن املناسب: یع .٢٤٤
  بهرت خواهد کرد -تب  -رسماخوردگی  .۲                        بهرت خواهد شد             -رسماخوردگی  -گلودرد  .۱
  خوب خواهد شد -تب  -رسماخوردگی  .۴                    خوب خواهد شد               -رسماخوردگی  -گلودرد  .۳

  فی املرتادف و املتضاّد: الخطأعین . ٢٤٥

  . قد بَیََّن العل�ُء أبعاَد التأثیر. ( بَیََّن = ظََهَر )٢                 سی� = وجه )            » ( یُعرَُف املُجرُِموَن بسی�هم . « ١

  أطَعتُم )≠ . أََکلتُم Gری و َعَصیتُم أمری. ( َعَصیتُم ٤                   قَلَّ )                ≠ . إزاداَد نفوُذ اللّغِة الفارسیّة. ( ازداد ٣

. عّین الّصحیح فی الفراغ: . ٢٤٦   ».قطعٌة من ُق5ٍش و .... حفلٌة عظیمٌة تَنَعِقُد فی موضئعات مختلفة« ....

  املهرجان –. الرششف ٤           الفردوس       –. الرسیر ٣           املستوصف     –. البقاع ٢             العید         –تار . السِّ ١

ُ املفردات بَیَنه5« . ٢٤٧
. نَقل ّواصل بین العرب و الُفرس ...

ما ....... الت   »: ِعنَد

َن ٤                اِشتَدَّ         –. اِزداَد ٣                  اِشتََهَر      –. اِنَضمَّ ٢              نَطََق          –. اِشتَقَّ ١   شارک –. تََحسَّ
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  خبیراً خرب کاَن ) –( الله اسم کاَن للُه خبیراً  ا کانَ         �        ( الله مبتدا و خبیر خرب ) َخبیرٌ  للهُ اَ           
  الَحرِب فی هِذِه  ُمنَهزِمینَ  اَالعداءُ  اَْصبَحَ        �      هِذِه  الحرِب  فی ُمنَهزِمونَ  اَالعداءُ         
  منهزمیَن خرب اصبح )  –( االعداء اسم اصبَح                        منهزموَن خرب ) –( االعداء مبتدا          
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            �    : )>��  یجتهُد خرب کاَن ) –( التلمیذ اسم کاَن  فی دروِسهِ  التلمیُذ یَجتَِهدُ  کانَ �.�5 :   -,

  جهاده عظیم خرب کاَن ) –( میثم اسم کاَن   عظیمٌ جهاُدُه  میثمُ کاَن �.�5 :   ���0<( :   �          
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  حارضاً خرب کاَن ) –کاَن  ( الضیف اسم    حاِرضاً  کاَن الضیُف 

  حارضیِن خرب کاَن ) –( الضیفان اسم کاَن حاِرضیِن  الضیفانِ کاَن                                   

  حارضیَن خرب کاَن ) –( الُضیوف اسم کاَن حارضیَن   الضیوُف کاَن                                   
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  )حارضاً خرب کاَن  –اسم کاَن  » ضمیر مسترت ُهوَ «  –خرب » کاَن حارضاً  « –حارضاً ( الضیف مبتدا  کانَ  الَضیُف                    

یفاِن کانا                      خرب کاَن ) حارضینِ  –اسم کاَن » ا  « ضمیر –خرب » کانا حارضیِن «  - مبتدا( الضیفان  حاِرضینِ  الضَّ

یوُف                       حارضیَن خرب کاَن ) –اسم کاَن »  و « ضمیر –خرب »  کانوا حارضینَ  « -( الضیوف مبتدا حاِرضیَن  کانوا الضُّ
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  دگرگون کرد �یَُصیُِّر       –َصیَّر  �باب تفعیل 



 

  »:احرتام الصغار و نهتّم برتبیتهم بشکل أحسن!کان کباُرنا یُّرصون علی أن ال یُرتَک « . ٢٤٨

  . بزرگان ما ارصار می ورزیدند که احرتام به کوچکرتها ترک نشود و به تربیت آن ها به شکل نیکوتری توّجه کنیم!١   

  . بزرگان همیشه به ما ارصار می کردند که احرتام کودکان رها نگردد و به تربیتشان به شکل نیکو اهت�م ورزیم!٢   

  . بزرگا¦ان پافشاری می کنند که احرتام گذاش¼ به کودکان رها نشود و آن ها را به شکل نیکو تربیت کنیم!٣  

  تر ها حفظ شود و به تربیتشان به شکل نیکوتری توجه کنیم!. ارصار بزرگان ما بر این بود که احرتام کوچک ٤  

  :. عّین الّصحیح ٢٤٩

  بی شک در ( داستان ) یوسف و برادرانش نشانه هایی برای پرسش کنندگان است!»: لََقد کاَن فی یوسف و إخوته آیاٌت للسائلین . « ١

  کردند، زیرا پی�ن مورد سؤال خواهد بود! به پی�ن وفا»: و أفوا بالَعهِد إّن الَعهَد کاَن َمسؤوًال . « ٢

کاِة . « ٣ الِة َو الزَّ   خانواده اش را به ¦از و زکات دستور می دهد!»: و کاَن یأُمُر أهلَُه بالصَّ

�ِء ماًء فَتُصِبُح األرُض ُمخَرضًَّة . « ٤   از آس�ن آبی را فرو فرستاد و زمین رسسبز شد!»: أَنزَل ِمن السَّ

  »: ّدی خا«اً َقی5ًّ یُحبّه کثیراً ألّن والَِده کان َورَّثَُه لَُه بَعَد موتِِه!کان لِجَ « . ٢٥٠

  . پدربزرگم انگشرتی ارزشمند دارد که آن را بسیار دوست دارد؛ زیرا پدرش بعد از مرگش آن را برایش به ارث گذاشته است!١

  ارد؛ چون آن را بعد از مرگ پدرش، به ارث برده است!. برای پدربزرگ من ، انگشرت ارزشمندی هست و آن را بسیار دوست د٢

  . پدربزرگم انگشرت ارزشمندی داشت که آن را بسیار دوست داشت؛ زیرا پدرش آن را برایش بعد از مرگ خود به ارث گذاشته بود!٣

  ارث برده بود! . پدربزرگ من انگشرت ارزشمندی داشت و آن را بسیار دوست داشت؛ زیرا آن را از پدرش بعد از مرگ به٤

  »: الفائزيَن! من تُصِبحوا و الله يرحمكم أن َفَعىس تَالوتهِ  ِعندَ  بُخشوعٍ  القرآن إىل اِسَتِمعوا«  . ٢٥١

 د!رستگاران شوی از و دهد قرار رحمت مورد را ش� خدایتان که شاید پس فرادهید، گوش آن به خوانند، می فروتنی با را قرآن که وقتی. ١

  !گردید رستگاران از و ببخشاید را ش� خداوند که است امید پس فرادهید، گوش فروتنی با شدنش خوانده هنگام قران ه. ب٢

 باشید! رستگاران از و ببخشاید را ش� پروردگارتان تا دهید فرا گوش آن به تواضع با قران تالوت هنگام. ٣

  گردید! رستگار و کند رحم ش� به خدا که است امید زیرا دهید؛ گوش تواضع با کنند، می تالوت را آن که زمانی قران ه. ب٤

  »: !نَناُم  ثُمّ  القرآن من آياٍت  َعرش نَقرأ أن تََعوَّدنا كُنّا. « ٢٥٢

 طبق عادGان می خوانیم، سپس می خوابیم! را قران از آیه . ده۲ بخوانیم!   خواب، از قبل را قرآن آیات از آیه ده که ایم کرده . عادت۱

  بخوابیم! قرآن از آیه ده خواندن از بعد که بود این بر ما عادت .۴. عادت کرده بودیم که ده آیه از قرآن را بخوانیم، سپس بخوابیم!      ٣

 »: الصعبة! اللَّحظاِت  تلك يف َقلبي عىل أُنزلت اللهِ  من سكينةً  بأنّ  أشُعرُ  ُکنت« . ٢٥٣

  !است شده نازل دÃ بر خدا سوی از آرامشی که کردم می احساس سخت، لحظات آن در. ١  

  شود! می نازل من دل بر خداوند از آرامشی دشوار، لحظات این در کنم می احساس .۲

  است! کرده نازل من دل بر را آرامشش خداوند که بود این من احساس دشوار، لحظات آن در . ٣



  !است بوده خدا سوی از که کنم می احساس شد، نازل من دل بر سخت لحظات آن در که را رامشیآ  . ۴

  »: ! َ«اماً  َفُینَسی ِذکرٌ  لَهُ  يَبَقى لن الحّق  سبيل يف شخٌص  اشتُشِهدَ  إذا نَظُنُّ  كُنّا« . ٢٥٤

  شود! می فراموش کامال و ماند نخواهد باقی یادی او از شود، شهید حق راه در کسی که گاه آن کنیم می گ�ن. ١

 شد! نخواهد فراموش و ماند می باقی او یاد برسد، شهادت به حق راه در شخصی اگر که کردیم می فکر .٢

 شود! می فراموش کامل طور به و شد نخواهد یادی او از شود، شهید حق راه در شخصی هرگاه که بود این بر ما �ن. گ٣

  گردد! می فراموش کامال و ماند نخواهد یادی او برای شود، شهید حق راه در کسی اگر کردیم می گ�ن. ۴

٢٥٥ .Kالخطأ ع: 

  کرد! می امر زکات و ¦از به را خود خانواده:  كاةِ الّز  و بالصالةِ  هُ هلَ اَ  رُ أمُ يَ  كانَ . « ١

 است! سؤال مورد پی�ن زیرا کنید وفا پی�ن به. » :سئوًال مَ  كان العهدَ  إنَّ  هدِ بالعَ  اوفوا و. « ۲

  گویند! می خود های زبان با نیست هایشان قلب در که چیزی: »  مهِ قلوبِ  يف يَس لَ  ما مهِ تِ نَ ألسِ بِ  ونَ ولُ قُ يَ . « ٣

  بود! آمرزنده بسیار او قطعاً  خواستند آمرزش پروردگارتان از:  » اراً غفّ  كان هُ نَّ إِ  مكُ بَّ رَ  رواغفِ تَ اس. « ۴

حیح .٢٥٦  : عّین الصَّ

 !کن صرب دنیا های سختی هنگام:  الدنيا. کُن صابراً عند مصائب ١

 شد! رسسبز زمین بهار، فصل در:  ةً خَرضَّ مُ  األرُض . فی فصل الَربیع صارَِت ٢

  !نوشت می تخته بر را آیه این آموز دانش : وحِ اللّ  عىل اآليةَ  هذه. کان الطالُب قد کَتََب ٣

 !نوشت می خانه در بسیاری تکالیف مدرسه، از بعد:  املدرسةِ  بعدَ  البيِت  يف كث�ةٌ َن تُکتَُب واجباٌت ا.  ک٤

هم بعذاٍب ألیمٍ  یَکِنُزونَ  الّذینَ « . ٢٥٧ ة و ال یُنِفُقونَها فی سبیل اللِه َفَبرشِّ َهَب و الِفضَّ  »: الذَّ

 ره می اندوزند و در راه خدا آن را انفاق ¦ی کنند به آن ها عذابی دردناک بشارت بده!نق و طال که را کسانی. ١

  می اندوختند و در راه خدا انفاق ¦ی کردند، به آن ها عذابی دردناک بشارت داده شد! نقره و طال که کسانی. ٢

  . کسانی که طال و نقره اندوختند و در راه خدا انفاق نکرده اند در عذاب دردناک گرفتارند!٣

  رت داده شده است!و نقره جمع می کنید و در راه خدا انفاق ¦ی کنید، عذاب دردناکی به ش� بشا طال که کسانی ای. ٤

 »: الفارسّیِة قد تََغیَّرَت فی لِسانِنا بسبب ک§ة اسِتع5لِها فی ُمُدِن إیراَن املختلفِة! الكل5ِت  بَعُض  «. ٢٥٨

  . گاهی در زبان ما بعضی از کل�ت فارسی به دلیل ک±ت استفاده از آن در شهرهای ایران به صورت مختلف تغییر کرده است!١   

  . بعضی از کل�ت فارسی در زبام ما به خاطر زیادی کاربرد آن در شهرهای مختلف ایران تغییر کرده است!٢   

  . بعضی از کل�ت فارسی در زبان ، به خاطر بسیار کاربرد آن در شهرهای ایرانی گوناگون تغییر کرده است!٣   

 ده در شهرهای مختلف ایران گاهی تغییر می کند!. در زبان ما، بعضی از کل�ت فارسی به علت زیادی استفا٤   



َنة يف ألَّفُت « . ٢٥٩ يُته و دراساتهم يف الطّالب يُساِعدُ  كتاباً  املاضّية السَّ  :» العلِم! کنزَ  سمَّ

  ام! نامیده علم گنج را آن و کند می کمک تحقیقاتشان در دانشجویان به که کردم تألیف گذشته سال در را کتابی. ١

  نامیدم! علم گنج را آن و کرد می کمک هایشان پژوهش در دانشجویان به که کردم تألیف کتابی گذشته سال در. ٢

  نامیدم! ها علم گنج را آن و بود کرده کمک هایشان درس در دانشجویان به که نگاشتم را کتابی گذشته سال در . ٣

  !شد نامگذاری علوم گنجینه آن و کرد می کمک خواندن درس در دانشجویان به که نوشتم قبل سال در کتابی. ٤

  »: بودم؟ نداده هشدار خطراتش درباره تو به بروی منطقه این به که این از قبل آیا « .٢٦٠

  َعن َخطَرها؟ املنطقةِ  تلك إىل بيذهَ تَ  أن قبل ركِ أحذّ  ال کنت. أ ٢. أال أُُحّذُرَک عن أخطار تلک املنطقة قبل أن تَذهب إلیها؟           ١

رتُ حَ  كنت أما .٣ رتُکِ حَ  ما. أ ٤    خطارها؟أ  من املنطقة هذه إىل ذهَب تَ  أن قبل َك ذَّ   إلیها؟ تذهبی ان بَل قَ  قةِ املنطَ  هذه أخطار نعَ  ذَّ

 »: بردند! می بهره عربی واژگان از هایشان رسوده در ایرانی شاعران آن « . ٢٦١

  أشعارهم! يف ةالعربيّ  املفردات من فيدونيستَ  و إيرانيونَ  شعراءٌ  ولئك. أ ١  

  م!هِ إنشاداتِ  يف ةالعربيّ  املفردات من استفادوا اإليرانيون الشعراءُ  هؤالءِ  كان. ۲  

 م!هِ شعاِر أ  يف ةالعربيّ  املفردات من استفادوا قد كانوا اإليرانيون الشعراء هؤالء .۳  

  إنشاداتهم! يف ةالعربيّ  املفردات من يستفيدون كانوا ونَ اإليرانيّ  الشعراء ك. أولئ٤  

 »: بودم! دیده دوستم دست در را آن که گرفتم مدرسه کتابخانه از را کتابی« . ٢٦٢

  !صدیقی يدِ  يف هُ رايتُ  كتاباً  املدرسةِ  مكتبةِ  من ذتُ أخَ . ۲!      املدرسةِ  مكتبة من هذتُ أخَ  ذيالّ  صديقي يد يف كتاباً  أيُت رَ  قد نُت كُ. ١

  !صدیقی دی يف هدُ أشاهِ  نُت كُ املدرسةِ  مكتبةِ  يف كتاباً  ذتُ أخَ  أنا. ٤صديقي!    يد يف هُ رأيتُ  قد كنُت  املدرسة مكتبة من الكتاب أخذتُ . ٣

 »: !است تالش موفقیت، به رسیدن راه که کردند می تأکید همیشه ما معل5ن «. ٢٦٣

عي!     هو جاحالنَّ  عىل الحصول طريق أنَّ  دا¶اً  ونَ دُ ؤكِّتُ  ونامُ لِّ عَ مُ  كان. ١    السَّ

  االجتهاُد! هو جاحِ النَّ  إىل الوصولِ  طريَق  أنَّ  دا¶اً  نَ ؤکِّديُ  نا�تُ معلّ  كانت .۲

  !   ةلَ حاوَ املُ  وَ هُ  جاحِ النَّ  إىل الوصول طريَق  أنَّ  دا¶اً  نَ دوُ ؤكِّيُ  كانوا نانَ و مُ لِّ عَ مُ . ٣

عي! هو جاحالنَّ  إىل الوصول سبيل أنَّ  دا¶اً  نَ دوُ کِّ ؤ يُ  ونامُ لِّ عَ مُ  کانوا. ۴   السَّ

 »: الظّاملK! سيطرة من نيأس فلن زهوقاً  سیکون الباطل بأنّ  نؤمن إن «. ٢٦٤

  !شد نخواهیم ناامید ظاملان شدن مسلط از بود، خواهد رفتنی بین از باطل که بیاوریم ای�ن اگر. ١  

  شویم! ¦ی ناامید شوند مسلط ظاملان که این از است، نابودشدنی باطل که بیاوریم ای�ن چه چنان .۲  

  شد! نخواهیم نومید ظاملان شدن مسلط از رفت، خواهد بین از باطل که باشیم داشته ای�ن چه چنان .۳  

  شویم! ¦ی نومید شوند مسلط ظاملان که این از باشیم، داشته ای�ن است، رفتنی بین از باطل که این به اگر .۴  



  : »  الرّمل! تالل عىل بهدوء ½شی كّنا عندما قلوبنا، تخلب ألوان سبعة من املتكّونة القمر الفضّية أشعة كانت «. ٢٦٥

  !رفتیم می راه شن از هایی تپه بر آرام که زمان آن را ما های دل رنگ، هفت از شده تشکیل رنگ ای نقره ماه اشعه. ١

  می رفتیم! راه شنی هایی تپه بر آرامی به ما که گاه آن کرد، می شیفته را دل ها اش، هفتگانه رنگ هاي با ماه رنگ ای نقره . اشعه٢

   ربود! می را ما های دل بود، شده تشکیل رنگ هفت از که ماه فام نقرهای نور رفتیم، می راه شن های تپه بر آرامش با وقتی .٣

  ! ربود می را ها دل داشت، رنگ هفت که رنگ ای نقره ماه نور میزدیم، قدم شنی های تپه بر آرام که هنگامی. ٤

  : » مفيدأ! عمالً أعمل كنت ما أنا و األيّام «يض عندما يوم كّل  قلقي يزداد كان« . ٢٦٦

  !بودم نداده انجام مفیدی کار من چون شد، می بیشرت من اضطراب گذشت می که روز هر. ١

 شد! می بیشرت روز هر اضطرابم دادم، ¦ی انجام مفیدی کار هیچ که حالی در گذشت می روزها وقتی . ۲

  بود! گذشته روزها و بودم نداده انجام مفید کاری هیچ که حالی در یافت، می افزایش نگرانیم روز هر. ٣

  !دادم ¦ی انجام مفید کاری که حالی در شد می افزوده هایم نگرانی به روز هر گذشت، می روزها که هنگامی . ۴

  :الخطأعّین  .٢٦٧

پس وقتی من را معاینه می کرد ،  : دیروز نزد پزشک رفته بودم  الطّبیِب أمِس فل5ّ َفحصنی قال لی،کُنُت قد َذهبُت عنَد  .١
 به من گفت ،

،: تو دچار به رسماخوردگی هستی و تب شدیدی داری، برایت  أنَت مصاٌب بُزکام و عندک حّمی َشدیدة، أکتُب لک وصفةً  .٢
 نسخه ای می نویسم،

َن حالَُک فُخذ ف .٣ : تا حالت خوب شود، پس در ابتدا داروها را بگیر  ی البدایة األدویة من الّصیدلّیة التی وقَعت،حّتی یتحسَّ
 از داروخانه هایی که واقع شده است،

: در انتهای راهروی درمانگاه، و آن ها را نزدمان  فی نهایة ممّر املستوصِف و اجلِبها حّتی أَرشح لک طریق استفادتها! .٤
 از آن ها را برایت رشح دهم! بیاور تا شیوه استفاده

  عّین الّصحیح: .٢٦٨

 : ندانسته بودم که همکالسی ام در غذاخوری مدرسه کار می کند!ما کنُت قد َعرفُت أّن زمیلی یعمل فی َمطَعِم املدرسة .١
 راننده ¦ی توانست خود را از خطر نجات دهد ، پس تصادف کرد! ¬ یکن السائُق إستطاَع أن یتخلَّصَّ من الخطَر فتصاَدَم: .٢
: دوستم کتابی تألیف کرد که در آن به مشکالت مرتج�ن کان صدیقی قد ألَّفَّ کتاباً و فیه أشاَر إلی مشاکل املرتجمین .٣

 اشاره کرده بود!
َق الطَّعاَم َف5 أکل أحد منه شیئاً  .٤  ¦ی چشید ، پس کسی از آن چیزی نخورد!: آشپز غذا را  لَم یکن الطّباُخ تذوَّ

  :الخطأعّین  .٢٦٩

: بسیاری از صداها و وزن های فارسی زمان وارد تََغّیَر کثیٌر من األصواِت و األوزاِن الفارسّیة عند دخولها إلی العربّیة .١
 شدنش به عربی تغییر کردند!

: اعراب ، برخی از وزن های فارسی را بر اساس زبان های  هملسنتِ اً ِأل فقاألعراُب کانُوا قد نطقوا بعَض األوزان الفارسّیة و  .٢
 خویش بر زبان آورد بودند!



ه : واؤگان عربی در زمان گذشته، بکانَت املفرداِت العربیة تزداُد فی العصوِر املاضیة فی الفارسّیة بسبب العامل الّدینی .٣
 سبب علت ( اهرم ) دینی در فارسی زیاد می شد!

رت از : تأثیر زبان فارسی بر عربی ، پیش از اسالم بیشة الفارسّیة علی العربّیة قبَل اإلسالم أک§َ ّم5 بعدهاقد کاَن تأثیُر اللغ .٤
  بعد از آن بوده است!

  :الخطأعّین  .٢٧٠

اژگان و  ،: به سبب تجارت و ورود ایرانی هانُِقلَت ألفاٌظ کثیرٌة من الفارسّیة إلی العربّیة بسبب التّحارِة و دخوِل اإلیرانیّین .١
 زیادی از فارسی به عربی منتقل شد،

گان در عراق و یمن ، و آن واژ  فی العراِق و الیمِن و کانَت تلک املفرداُت ترتبُط ِبَبعِض الَبضائعِ الّتی ما کانَت عند العرب،: .٢
 با برخی از کاالهایی مرتبط بود که عرب نداشت،

همچون مشک و ابریشم و انتقال از فارسی به عربی  : بعدما، ی العربّیةکاملسک و الدیباج و اشتدَّ الّنقُل من الفارسّیة إل .٣
 شدت گرفت پس از آن که،

ایران به کشورهای اسالمی پیوست و نفوذ زبانش  : انضّمت إیران إلی الّدول اإلسالمیة و زاَدت نفوذ لُغِتها شیئاً فشیئاً فیها! .٤
 کم کم در آن ها زیاد شد!

  باسی ....در عرص ع»:زداَد نفوُذ اللغة الفارسّیة فی العربّیة ألّن الُفرَُس شارکُوا فی قیام الّدولة العباسّیةفی العِرص العباسی ا«  .٢٧١

 نفوذ زبان فارسی در عربی فزونی یافت، چون که فارس ها در برپایی حکومت عباسی رشکت کردند! .١
 رشکت داشتند!زبان فارسی در عربی رخنه کرد، زیرا فارس ها در قیام دولت عباسی  .٢
 زبان فارسی نفوذش را در عربی زیاد کرد ،زیرا که فارس زبان ها ، رشیک قیام دولت عباسی بودند!  .٣
 نفوذ زبان فارسی در عربی زیاد شد، زیرا ایرانیان در ایجاد دولت عباسی ، رشکت کرده بودند! .٤

عِ دوٌر عظیٌم فی تأثّر اللّغةِ «  .٢٧٢   :»و نقَل عدداً من الکتِب الفارسّیة إلی العربّیةمن الفارسّیة َفهُ  العربیةِ  کاَن إلبِن املَُقفَّ

برای ابن مقفع سهمی عظیم در تأثیر زبان عربی بر فارسی بود، زیرا که او تعدادی از کتاب های فارسی را به زبان عربی  .١
 منتقل کرد!

ز کتاب های فارسی را به عربی ابن مقفع، نقشی بزرگ در اثرپذیری زبان عربی از فارسی داشت، پس او تعدادی ا .٢
 برگرداند!

ابن مقفع سهمی عظیم در تأثیر زبان عربی بر فارسی دارد، زیرا که او چندین عدد از کتاب های فارسی را به زبان عربی  .٣
 ترجمه کرده است!

قال فارسی به عربی انتن مقفع، در اثرپذیری زبان عربی از فارسی بزرگ بود، پس که او تعدادی از کتاب ها را از بوظیفه ا .٤
  داد!

  »:باللّغة و یُسَتفاُد بها کثیراً  سم القاموِس یضمُّ مفرداٍت کثیرةً للفیروز آبادی ُمعَجٌم مشهوٌر با«  .٢٧٣

است و واژگان بسیاری را به زبان عربی شامل می شود و از آن بسیار » قاموس « نامه فیروز آبادی مشهور به اسم ه واژ  .١
 استفاده می شود!

که واژگان بسیاری را به زبان عربی در برمی گیرد و از آن زیاد » قاموس « وزآبادی فرهنگ لغتی معروف دارد به نام فیر  .٢
 استفاده می گردد!



است که به زبان عربی بسیاری از کلمه ها را در خود گنجانده » قاموس «بادی دایرة املعارف معروفی به اسم آ برای فیروز  .٣
 می کنند! است و از آن خیلی استفاده

 کلمه های بسیاری را دربردارد و استفاده زیادی از آن می شود!» قاموس « فرهنگ لغت معروف فیروزآبادی به نام  .٤

حیح للفراغین:  .٢٧٤ . عّین الصَّ ٌ شدیدٌة!« ...........
. من الس5ء أمطار ن ....

  »األرض مخرضّة بَعَد أَ

  أنزََل  –. أصبََح ٤                 أُنزِلَت     –. أصبََحت ٣            أنزَلَت        –. أصبََحت ٢             أُنزَِل      –. أصبََح ١   

حیح حسب القواعد:. ٢٧٥   عّین الصَّ

  . کانَتا قد بَیَّنا!٤                . کُنتُم تَعتقدوَن!       ٣              . ُکنّا أذَهُب!           ٢          . کانَت قَد فَرِحَن!     ١    

  فیه من األفعال الناقصة: لیسعّین ما  .٢٧٦

  . Ã یکن عند الفارابّی فی بیته مصباح للمطالعة!٢                             »         استغفروا ربّکم إنّه کان غّفاراً!. « ١   

  . لن تکون ناجحاً فی حیاتَک إّال باملحاولة املتواصلة!٤                    حتّی عن البقاع و البهائم!        ن. إنّکم مسؤولو ٣   

  فیه من األفعال الناقصة: لیسعّین ما . ٢٧٧

  الدراسة! . إنّه قد صار أُسوة لزمالء فی األخالق و٢. إّن ذا القرنین سار مع جیوشه إلی الغرب إلقامة العدل!           ١   

  . ُهّن َسیَِرصَن ِمن الفائزات إن واصلت دراساتهّن!٤       . لیست لدّی فکرة اآلن لحّل هذه القضیّة!                       ٣   

حیح للفراغین الیجاد املاضی االستمرارّی:. ٢٧٨ . عّین الصَّ . أّن الّشمَس تَدوُر حول األرض!«....   »الّناس فی القدیم

  یَعتَِقدونَ  –. کان ٤                یَعتَِقُد     –. کانوا ٣             یَعتَِقدوَن       –. کانوا ٢                  یَعتَِقُد     –اَن . ک١   

  عّین عبارة فیها فاعل:. ٢٧٩

  . أصبح املسلمون متّحدین أمام أعداءهم املشرتکة!٢                 . یُعرف املجرمون بسی�هم فی یوم الحساب!        ١   

  . أنتم مسؤولون حتّی عن البقاع و البهائم!٤. فی العِرص العباسی ازداَد نفوذ اللّغة الفارسیة فی اللّغة العربیّة!        ٣   

  عیّن ما فیه من األفعال الناقصة:. ٢٨٠

  . علیکّن القناعة فی الحیاة ألنّها کنز ال یُنَفُد!٢                                    . إنُکّن دؤوبات فی القیام باألُمور!     ١   

  . أکرب العیب أن تعì ما فیکن مثله!٤          . الصابرات کُّن مسیطرات علی أنفسهن عند الغضب!       ٣   

حیح مع »  ُهّن نساٌء مجّداٌت فی العمل!« . ٢٨١   »: أصبح« عّین الصَّ

  . أصبحت نساًء مجّدات فی الَعَمِل!٢                          . أصبََح ُهنَّ نساًء مجّدات فی الَعَمِل!           ١   

  فی الَعَمِل! . أصبَحَن نساءً ٤                        . ُهنَّ أصبََحت نساًء مجّدات فی الَعَمِل!         ٣   

  بّی:فی املحّل االعرا الخطأعّین . ٢٨٢

  ) مضاف الیه –. ( مفعول املستوصِف من الصیدلیِّة الّتی فی َمَمرِّ  األدویة. اِستَلِم ١   

کاِم و عندک ُحّمی  مصاب. أَنَت ٢      خرب ) –( خرب  شدیدة.بالزُّ



   ٣ Ãصفة ) –. ( خرب طبیعیّ  أمر. تبادُل املفرداِت بین اللّغات فی العا  

  صفة ) –ة. ( فاعل فارسیّ العربیُّة فی اللّغة ال ملفردات. إزداَدِت ا٤   

  فی معنی املاضی. لیسعّین عبارًة یوجد فیها فعٌل مضارٌع . ٢٨٣

  . کُنّا نُطالُِع دروَسنا فی البیت دا¶اً و ننجح!٢    ما اکتسبوا درجًة عالیًّة!      . الطّّالب الّذیَن Ã یُشارِکُوا فی امتحاناِت الجامعة١

غاِر!٤          . لی صدیٌق یُساِعُدنی فی الشدائد دا¶اً!                                       ٣ ُعنی علی احرتام الصِّ   . َوَجدُت صدیقاً یَُشجِّ

  عّین ِفعالً فی معنی املاضی االستمراری.. ٢٨٤

  . کانت األُّم قد أحَرضَِت الطعام لی!٢                        »        لقد کان فی یوسَف و إخوتِِه آیاٌت للسائلینَ . « ١

  . علّی أن أُحاِوَل ِألکوَن أصلَب من الجبل!٤                               . کُنت أکتَِسُب مکانًة رفیعًة فی املسابقاِت!        ٣

  عّین العبارة الّتی جاء األفعال الناقصة فیها أک§.. ٢٨٥

  »یقولون بأفواههم ما لیس فی قلوبهم و اللُه أعلَُم <ا یکتمون. « ٢»                ٌء فَتُصِبُح األرُض ُمخَرضًَّة أنزََل من الس�ِء ما. « ١

  قلیلًة ولکنُّه یحِمُل شهادًة عالیًة! . کانت تَجارب هذا الّشباُب ٤         ُح سعیداً فی حیاته!  الً علی َربِِّه فَیُصبَِ ُمتَوَکّ. من کان ٣

  تی جاء فیها من األفعال الناقصةّین العبارة الّ ع .٢٨٦

خیلََة طبق أصلها!                    ١     »Ã یَلِد و Ã یُولَد * و Ã یکن لَُه کفواً أحٌد . « ٢. الَعرَُب ال یَنِطُقوَن الکل�ِت الدَّ

!٤                 . أکَلتُم Gَری و َعَصیتُم أمری!                            ٣     . َعلَینا أن نَعلََم أَنَّ تبادل املفردات بین اللّغات أمٌر طبیعیٌّ

  ال الّناقصة:ععّین الّصحیح فی استخدام األَف. ٢٨٧

  !. تبادل املفردات بین اللّغات فی العاÃ کاَن أمراً طبیعیّاً ٢                  !        . یداک ما کانت نظیفتین فعلیک، أن تغسله�١

  ! . یَتَمنّی الکّفار فی القیامة أن یکوَن تُراباً ٤                    . علی املسلمة أن تکونی عاملًة <ا أمرها الله!        ٣

  ».إّن الله ال یهدی َمن....!« لتکمیل عبارة لخطأعّین ا .٢٨٨

  . یُصبحوَن ظاملین فیأکلون أموال الیتامی!٢                                           . کانَت کاذبًة فی کالمها!           ١

  . کنتم تتنابزون النّاس بألقاب سیّئة!٤                                    . کانوا یدعون إلی غیر طریق الحّق!    ٣

ها ُحسباناً ویرسل علي«، » فأخذتهم الرّجفة فأصبحوا يف دارهم جاeین «کم فعالً من األفعال الناقصة جاء يف العبارات التالية:  .٢٨٩
5ء َفُتصبَح صعيداً َزلَقا   » ال تكن ِمهذاراً فتكون عاقبتک الندامة «، » من السَّ

 خمسة .۴                            أربعة            .۳                      ثالثة            .۲                    إثنان               .١    



U/�Z ��( ��� )	�:q��\  

1 4 40 4 79 3 118 3 157 3 196 2 235 4 274 3     

2 2 41 3 80 2 119 3 158 2 197 3 236 3 275 3     

3 2 42 4 81 3 120 3 159 2 198 4 237 1 276 3     

4 4 43 4 82 2 121 4 160 1 199 2 238 3 277 1     

5 2 44 4 83 4 122 4 161 2 200 3 239 2 278 4     

6 2 45 3 84 3 123 2 162 3 201 4 240 2 279 3     

7 4 46 2 85 2 124 2 163 3 202 4 241 2 280 3     

8 2 47 4 86 2 125 4 164 1 203 3 242 3 281 4     

9 3 48 3 87 3 126 1 165 1 204 3 243 2 282 2     

10 3 49 2 88 1 127 3 166 4 205 3 244 4 283 3     

11 4 50 2 89 4 128 4 167 3 206 1 245 2 284 3     

12 3 51 1 90 3 129 2 168 3 207 1 246 4 285 3     

13 4 52 4 91 1 130 4 169 1 208 1 247 4 286 2     

14 1 53 4 92 1 131 3 170 3 209 2 248 1 287 2     

15 2 54 2 93 3 132 2 171 3 210 2 249 1 288 4     

16 1 55 3 94 2 133 2 172 1 211 1 250 3 289 3     

17 3 56 4 95 1 134 4 173 4 212 3 251 2       

18 2 57 3 96 3 135 1 174 2 213 3 252 3       

19 2 58 4 97 3 136 4 175 2 214 4 253 1       

20 1 59 3 98 4 137 1 176 1 215 2 254 4       

21 3 60 1 99 2 138 3 177 1 216 3 255 4       

22 1 61 4 100 3 139 2 178 4 217 1 256 2       

23 3 62 1 101 1 140 4 179 2 218 4 257 1       

24 4 63 2 102 2 141 2 180 3 219 2 258 2       

25 3 64 1 103 4 142 4 181 2 220 2 259 2       

26 4 65 2 104 1 143 2 182 2 221 1 260 3       

27 2 66 3 105 3 144 1 183 2 222 4 261 4       

28 3 67 4 106 3 145 2 184 4 223 2 262 2       

29 4 68 4 107 4 146 1 185 3 224 2 263 2       

30 1 69 3 108 1 147 4 186 3 225 3 264 1       

31 4 70 3 109 2 148 1 187 2 226 1 265 3       

32 2 71 2 110 4 149 1 188 3 227 4 266 2       

33 3 72 2 111 2 150 2 189 3 228 3 267 1       

34 3 73 2 112 3 151 3 190 4 229 2 268 1       

35 1 74 3 113 4 152 3 191 3 230 2 269 3       

36 4 75 1 114 2 153 2 192 4 231 2 270 2       

37 1 76 3 115 1 154 1 193 3 232 1 271 1       

38 3 77 3 116 3 155 4 194 2 233 2 272 2       

39 3 78 2 117 4 156 2 195 4 234 2 273 2       
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