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آ ) نـــــــــمـآآوــــــــمز

دوازدهـم قرآن  زبان  عربـی، 

1 . تَرِجم الَکِلماِت اّلتی تَْحَتها َخطٌّ
)درس دوم( ریَفیِن.  الف( َلَقد ِاْشتاَق َأبوُکما ِاَلی اْلَحرََمیِن الشَّ
)درس اَول( ب( َأَیْحَسُب اْلْنساُن أْن یُْترََک ُسدًی. 

)درس اَول و دوم( 2 یِن.  اُْکتُْب فِی اْلِفراِغ اْلُمَتراِدَفیِن َو اْلُمَتضادَّ
ـَْلَحنیفــــْلکاِفر ْلمـــ ـَْلسِّ ـَلَفرـغـــ

ب( اَْلُمتَضادَّیِن:  و  الف( اَْلُمتَراِدَفیِن:  و 

اُکتُِب الُمْفَرَد أِو الَجْمَع. 3
)درس اَول( نَم:  ب( اَلصَّ )درس دوم(  الف( اَْلِخیام: 

َعیِّْن اْلَکِلمَة اْلَغریبَة فِی اْلَمْعنی. 4
)درس دوم( ـ  ُبنَیَّتیـ  اَلرِّجل  ب( ُأّماهـ  ُبنَیَّ )درس اَول(  َرـ  َحرََّقـ  أْحَضَرـ  اَْلَفْأس  الف( َکسَّ

تَْرِجم هِذِه اْلُجَمَل ِاَلی اْلفارِسیِة. 5
)درس اَول( الف( ل َشْعَب ِمْن ُشعوِب اْلَرِض ِالَّ و کاَن َلُه دیٌن. 
)درس اَول( ب( ِإْزداَدْت هِذِه اْلُخرافاُت فی َأدیاِن النّاِس. 
)درس اَول( َر جمیَع الَصناِم ِفی اْلَمْعَبِد.  ج( َحَمَل َفْأساً و َکسَّ
)درس دوم( د( َجلََس َأعضاءُ اْلُْسَرةِ َأماَم التِّلفاِز. 
)درس دوم( َسِة َأْیضاً.  ه .( وَلِکنّی ُأِحبُّ اَْن َنذَهَب ِلزیاَرةِ اْلَعتَباِت اْلُمَقدَّ
)درس دوم( و( اَْلغاُر َیَقُع َفْوَق َجَبٍل ُمرتَِفٍع. 

حیَحَة. 6 ِإْنَتِخِب التَّرُجَمَة الصَّ
)درس اَول( َه َعلی ُکلِّ َشیْ ٍء قَدیٌر.  الف( قَاَل َأْعلَُم َأنَّ اللّٰ

  1( گفت می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.
  2( گفت می دانم باید خدا بر هر چیزی توانا باشد.

)درس دوم( ب( ُخِلَق اْلْنساُن َضعیفاً. 
  1( انسان، ضعیف خلق شده است.
  2( انسان ضعیف، خلق شده است.

إْمَلْ َفراغاِت التَّْرجمِة اْلفارسیَِّة. 7
)درس اَول( َه.  ِه َفَیُسبُّوا اللّٰ الف( ل تَُسّبوا الَّذیَن یْدعوَن ِمْن دوِن اللّٰ

کسانی که غیر خدا را  دشنام ندهید، زیرا که به خدا دشنام ندهند.
)درس دوم( َجرَتَیِن.  ب( َرَأْیُت قاِسماً َو ُهَو جاِلٌس َبْیَن الشَّ

قاسم را دیدم، در حالی که بین دو درخت  .

8 . فعاَل َألَّتی تَْحَتها َخطٌّ تَْرِجم اْلَ
)درس دوم( ب( إْرِجعی ِالی َربِِّک راضیًة َمْرضیًَّة.  )درس اَول(  الف( ولِکنَّ أْکَثَر النّاِس لَیْشُکروَن. 
)درس دوم( د( قَْد ذََکَر اْلُمؤِْمُن َربَُّه.  )درس اّول(  ج( ِإّنا َجَعلْناهُ قُرآناً َعَربیاً َلَعلَُّکم تَْعِقلوَن. 
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آ ) نـــــــــمـآآوــــــــمز

دوازدهـم قرآن  زبان  عربـی، 

1 . تَرِجم الَکِلماِت اّلتی تَْحَتها َخطٌّ
)درس دوم( ِته.  الف( َیتََعبَُّد فی غاِر ِحراءٍ اْلواِقِع فی ِقمَّ
)درس دوم( ُر ِخیاَم اْلُحّجاِج.  ب( َأتََذکَّ

 
یِن. 2 اُْکتُْب فِی اْلِفراِغ اْلُمَتراِدَفیِن َو اْلُمَتضادَّ

ه ـــِستَّ عرـــَظنَّ ـَلشِّ َحِسَبـــِصرـعـــِسْلمـــ

ب( اَْلُمتَضادَّیِن:  و  الف( اَْلُمتَراِدَفیِن:  و  
 

)درس اّول و دوم( 3 اُکتُِب الُمْفَرَد أِو الَجْمَع. 
ب( َأصنام:  الف( َعْین:   

 
َعیِّْن اْلَکِلمَة اْلَغریبَة فِی اْلَمْعنی. 4

ْدر نَة  اَْلعام  اَلصَّ ْهر  اَلسِّ الف(  اَلشَّ
ْعب ب(  اَْلَجْیش  اَْلحاِفظَة  اَْلُجنود  اَْلشَّ

 
تَْرِجم هِذِه اْلُجَمَل ِاَلی اْلفارِسیِة. 5

)درس اّول( الف( إنَّ اللَه َلُذو َفْضٍل علی النّاِس و لِکنَّ أکَثَر النّاِس ل َیْشکرون. 
)درس دوم( ب( جاءَ اْلَحقُّ َو َزَهَق اْلباِطُل. 
)درس دوم( فا َو اْلَمْرَوةِ.  ْعَی َبْیَن الصَّ ریَفِة َو السَّ ج( اَلطَّواُف َحْوَل اْلَکْعَبِة الشَّ
)درس اّول( راَط اْلُمستَقیَم.  د( أْرَسَل إَلْیُهُم اْلنبیاءَ ِلُیَبیِّنوا الصِّ
)درس دوم( ْیِد.  ْهمِ ِمْن َأْعَجِب اْلَسماِك في الصَّ ه ( َسَمَکُة السَّ
)درس اّول( بوَنُه.  رطّي الناس أن َیتََجنَّبوا ِمْن ذلك اْلِبناءِ ِلَنَّ الُعّمال یَُخرِّ َر الشُّ و( َحذَّ

 
حیحَة. 6 إْنَتِخِب التَّْرَجمَة الصَّ

)درس اّول( الف( و َیقوُل الکافُِر یا لیَتني ُکنُت تُراباً. 
 1( و کافر می گوید امید است که من چون خاک باشم.

 2( و کافر می گوید ای کاش من خاک بودم.
)درس دوم( ب( َرَأیُت الَوَلَد َمْسروراً. 

 1( پسر را خوشحال دیدم.

 2( پسِر خوشحال را دیدم.
 

تَْرِجمِ اْلْفعاَل. 7
)درس دوم( الف( قَْد ذََکَر:  
)درس دوم( ب( ما َعِملْتُم:  

 
)درس اّول( 8 َعیِِّن اْلُحروَف الُمَشبَّهَة و ثُمَّ تَْرِجْم هَذه اْلُحروَف. 

ِه. الف( ِبأنَُّهم کانوا َیْکُفروَن ِبآیاِت اللّٰ
ب( یا أْوِلی اْلْلباِب َلَعلَُّکم تَتَّقوَن.

َه َیْفَعُل ما َیشاءُ. ج( إنَّ اللّٰ
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زآاوتموـنآ(5) ـآــآـمـآـمزآـمزآآ ) ـنننننننن)مآاآکآگن)امآ) ل

دوازدهـم قرآن  زبان  عربـی، 

1 . تَرِجم الَکِلماِت اّلتی تَْحَتها َخطٌّ

ب( إذا أکرمَت اللئیَم تَمّرَدا.  الف( إنَّ العقاد ُصحِفي.  
د( ُکٌل ُمسلمِ َیرَی هذا الَمشهد. ج( َعلََّق الفأَس علی َکتفه.  

 
َعیِّن المتضاد و المترادف:  2

لمآنآأشموُد ر)عآنآأَ ـآنآِ)(تسَبآنآ)لسِّ )ألق)یمءآنآ)لصل

ب( )  ≠  ( الف( )  =  ( 
 

َعیِّْن اْلَکِلمَة اْلَغریبَة فِی اْلَمْعنی. 3

  1( الّسروال  2( الثَّوب  3( الواثق  4( الَقمیص
 

تَْرِجم العبارات  ِاَلی اْلفارِسیِة. 4
تکم الف( ！قالوا َحرِّقوهٌ و انُصروا آلِهَ

ب( ！َو ما الحیاةُ الُدنیا إّل َلِعَبُ و َلهٌو
ج( و َأِنْر َعقلي و قلبي         بالُعلوم الناِفعاِت.

د( رأی ُدمو ُعُهما تَتَساقَُط ِمن أعُیِنهما، َفسأل ُمتعّجباً.
همِ تُِحبٌّ أن تأُکَل الفرائس الحیََّة. ه ( َسمکُة السَّ

جرتیِن. و( أشاِهُد قاسماً و ُهو جاِلٌس بیَن الشَّ
ز( الکتاُب الُمفیُد فهو الذی َیزیُد َمعرَفتَک في الحیاةِ.
.ح( ！َفَسجَد الَمالئکٌة ُکلُّهم أجمعوَن إّل إبلیَس

ط( خاَف ِهشاٌم ِمن أن َیعرَف أهُل الّشام، اإلماَم و َیرغبوا فیه.
ی( الُحوُت یُصاُد إلسِتخراِج الزیِت ِمن کبده.

 
تَْرِجمِ اْلْفعاَل. 5

 ) 2( کاَن َینَقِطُع  )  ) الف( ِانَقطََع: بریده شد   1( َلن َینَقِطَع )
 ) 2( َلیتَه َیذُکُر  )  ) 1( ل تَذُکْر ) ب( ذَکَر: یاد کرد 

 
حیحَة. 6 إْنَتِخِب التَّْرَجمَة الصَّ

الف( فاصبِْر صبرا جمیالً . 

 1( به زیبایی صبر کن.   2( قطعاً شکیبایی کن.
ب( تَجَتِهُد الُم لتِربیة أوالِدها اجتهاداً بالغاً . 

 1( مادر برای تربیت فرزندان تالش می کند.  2( مادر برای تربیت فرزندانش بسیار تالش می کند.
ج( ِاسَتغَفرُت اللَه استغفاراً صادقاً . 

 1( از خدا مانند درستکاران آمرزش خواستم.  2( از خدا صادقانه آمرزش خواستم.
د( نُزَِّل المالئکُة تنزیالً . 

 1( و فرشتگان قطعاً فرود آورده شدند.  2( مانند مالئک فرود آمدند.

1

زآاوتموـنآ(5) ـآــآـمـآـمزآ1397آ ) ـنننننننن)مآا5آآگن)امآ) ل
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) نـــــــــمـآـوــــــــمآ

1 . تَرِجم الَکِلماِت اّلتی تَْحَتها َخطٌّ
)درس چهارم( الف( الزَّراَفُة َلْیَسْت َلها اَْحباٌل َصْوتیٌَّة. 
)درس چهارم( ب( َیناُم َنْوماً عمیقاً أْکَثَر َمْن َسنٍَة. 

 
)درس اَول و دوم( 2 اُْکتُْب فِی اْلِفراِغ اْلُمَتراِدَفیِن َو اْلُمَتضاَدیِن. 

ـَ َمرـءـــأناَآـــَجَعَلـــَمَضَعـــَجَلَبـــَتْح

ب( اَْلُمتَضاَدیِن:  و  الف( اَْلُمتَراِدَفیِن:  و  
 

)درس اّول ات چهارم( 3 اُکتُِب الُمْفَرَد أِو الَجْمَع. 
ب( اَْلْعشاش:  أی:    الف( اَلرَّ

 
)درس اّول ات چهارم( 4 َعیِّْن اْلَکِلمَة اْلَغریبَة فِی اْلَمْعنی. 

الف(   اَْلثَّْعلَب  اَْلُعْصفور  اَْلفأَرة  اَلّساَحة
یف  اَلّصیام  اَْلَخریف بیع  اَلصَّ ب(   اَلرَّ

 
تَْرِجم هِذِه اْلُجَمَل ِاَلی اْلفارِسیِة. 5

)درس چهارم( الف( اَْلُخّفاُش ُهَو اْلَحَیواُن اللَّبوُن اْلَوحیُد الَّذی َیْقِدُر َعلَی الطََّیراِن. 
)درس چهارم( ب( وُِلَد فی َمنْطََقٍة ِباْلُکَوْیِت عاَم ثاَلثٍَة و ِعْشریَن َبْعَد الِهْجَرةِ. 
)درس سوم( ِه.  ت َعن َمحارِِم اللّٰ ِه و َعیٌن ُغضَّ ج( َعیٌن َسِهَرت فی َسبیِل اللّٰ
)درس سوم( د( اَْلتَّجارُِب ل تُْعنینا َعِن الُکتُِب. 
)درس دوم( َسَة أْیضاً.  ه ( ُأِحبُّ أْن أزوَر اْلَعتَباِت اْلُمَقدَّ
)درس اّول( و( ثُمَّ َعلََّق اْلَفأَس َعلی َکِتِفِه َو تَرََک اْلَمْعَبَد. 

 
حیَحَة. 6 ِإْنَتِخِب التَّرُجَمَة الصَّ

)درس سوم( الف( ما َدَرَس اْلَعّقاُد إاّل فِی اْلَمْرَحلَِة اْلْبتِدائیَِّة. 
 1( عّقاد درس نخواند جز تا مرحلۀ ابتدایی   2( عّقاد فقط تا مرحلۀ ابتدایی درس خواند. 

)درس چهارم( ب( طاَف ِهشاٌم َو َلّما َوَصَل إَلی اْلَحَجِر،... 
 1( هشام در حالی که طواف می کرد به سنگ رسید.   2( هشام طواف کرد و هنگامی که به سنگ رسید. 

 
تَْرِجمِ اْلْفعاَل. 7

)درس سوم( الف( ُأْعُبدونی:  
)درس سوم( ب( ِلَکْی یُساِعَد:  
)درس دوم( ج( ُمِنْعُت:  

 
)درس سوم( 8 عیِِّن اْلَمْفُعوَل اْلُمْطلََق َو اذُْکْر َنْوَعها، ثُمَّ تَْرِجمِ اْلَمْفعوَل اْلُمطلََق. 

ب( إنَُّهم َیکیدوَن َکْیداً. الف( یُؤَثُّر فی َنْفِسِه تَأثیراً عمیقاً.  
 

)درس سوم( 9 َعیِِّن اْلُمْسَتْثنی َو اْلُمْسَتْثنی ِمنُْه. 
ِه. رَک ِباللّٰ نوَب إلَّ الشِّ ُه الذُّ ب( َیْغِفُر اللّٰ الف( ُکلُّ َشْیءٍ َیْرُخُص إذا َکُثَر إلَّ اْلََدَب. 

0/5

) نـــــــــمـ)7وــــــــمآ

0/5

0/5

0/5

5

1

1/5

1/5

1

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



www.gajmarket.com

17

) نـــــــــمـآـوــــــــمآ

1 . تَرِجم الَکِلماِت اّلتی تَْحَتها َخطٌّ
)درس چهارم( الف( الزَّراَفُة َلْیَسْت َلها اَْحباٌل َصْوتیٌَّة. 
)درس چهارم( ب( َیناُم َنْوماً عمیقاً أْکَثَر َمْن َسنٍَة. 

 
)درس اَول و دوم( 2 اُْکتُْب فِی اْلِفراِغ اْلُمَتراِدَفیِن َو اْلُمَتضاَدیِن. 

ـَ َمرـءـــأناَآـــَجَعَلـــَمَضَعـــَجَلَبـــَتْح

ب( اَْلُمتَضاَدیِن:  و  الف( اَْلُمتَراِدَفیِن:  و  
 

)درس اّول ات چهارم( 3 اُکتُِب الُمْفَرَد أِو الَجْمَع. 
ب( اَْلْعشاش:  أی:    الف( اَلرَّ

 
)درس اّول ات چهارم( 4 َعیِّْن اْلَکِلمَة اْلَغریبَة فِی اْلَمْعنی. 

الف(   اَْلثَّْعلَب  اَْلُعْصفور  اَْلفأَرة  اَلّساَحة
یف  اَلّصیام  اَْلَخریف بیع  اَلصَّ ب(   اَلرَّ

 
تَْرِجم هِذِه اْلُجَمَل ِاَلی اْلفارِسیِة. 5

)درس چهارم( الف( اَْلُخّفاُش ُهَو اْلَحَیواُن اللَّبوُن اْلَوحیُد الَّذی َیْقِدُر َعلَی الطََّیراِن. 
)درس چهارم( ب( وُِلَد فی َمنْطََقٍة ِباْلُکَوْیِت عاَم ثاَلثٍَة و ِعْشریَن َبْعَد الِهْجَرةِ. 
)درس سوم( ِه.  ت َعن َمحارِِم اللّٰ ِه و َعیٌن ُغضَّ ج( َعیٌن َسِهَرت فی َسبیِل اللّٰ
)درس سوم( د( اَْلتَّجارُِب ل تُْعنینا َعِن الُکتُِب. 
)درس دوم( َسَة أْیضاً.  ه ( ُأِحبُّ أْن أزوَر اْلَعتَباِت اْلُمَقدَّ
)درس اّول( و( ثُمَّ َعلََّق اْلَفأَس َعلی َکِتِفِه َو تَرََک اْلَمْعَبَد. 

 
حیَحَة. 6 ِإْنَتِخِب التَّرُجَمَة الصَّ

)درس سوم( الف( ما َدَرَس اْلَعّقاُد إاّل فِی اْلَمْرَحلَِة اْلْبتِدائیَِّة. 
 1( عّقاد درس نخواند جز تا مرحلۀ ابتدایی   2( عّقاد فقط تا مرحلۀ ابتدایی درس خواند. 

)درس چهارم( ب( طاَف ِهشاٌم َو َلّما َوَصَل إَلی اْلَحَجِر،... 
 1( هشام در حالی که طواف می کرد به سنگ رسید.   2( هشام طواف کرد و هنگامی که به سنگ رسید. 

 
تَْرِجمِ اْلْفعاَل. 7

)درس سوم( الف( ُأْعُبدونی:  
)درس سوم( ب( ِلَکْی یُساِعَد:  
)درس دوم( ج( ُمِنْعُت:  

 
)درس سوم( 8 عیِِّن اْلَمْفُعوَل اْلُمْطلََق َو اذُْکْر َنْوَعها، ثُمَّ تَْرِجمِ اْلَمْفعوَل اْلُمطلََق. 

ب( إنَُّهم َیکیدوَن َکْیداً. الف( یُؤَثُّر فی َنْفِسِه تَأثیراً عمیقاً.  
 

)درس سوم( 9 َعیِِّن اْلُمْسَتْثنی َو اْلُمْسَتْثنی ِمنُْه. 
ِه. رَک ِباللّٰ نوَب إلَّ الشِّ ُه الذُّ ب( َیْغِفُر اللّٰ الف( ُکلُّ َشْیءٍ َیْرُخُص إذا َکُثَر إلَّ اْلََدَب. 
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) نـــــــــمـآموــــــــمآ

دوازدهـم قرآن  زبان  عربـی، 

)درس چهارم( 9 عیِِّن اْلَمْفُعوَل اْلُمْطلََق َو اذُْکْر َنْوَعُه. 
َه قَْرضاً َحَسناً َفُیضاِعَفُه َلُه. الف( َمْن َذا الَّذی یُْقِرُض اللّٰ

ب( تَْجتَِهُد إْجِتهاداً فی طَلَِب اْلِعلْمِ.
 

)درس دوم( 10 َعیِِّن اْلحاَل و اذُْکْر َنْوَعُه »إْسَم« أْو »ُجْملََة«. 
الف( ِعنَْدما تَْسُقُط اْلَحَشَرةُ َعلی َسْطِح اْلماءِ تَْبلَُعها َحیًَّة.

ب( قََرَأ آلَف اْلُکِتِب َو ُهَو ِمْن َأَهمِّ اْلُکّتاِب.
 

)درس سوم( 11 َعیِِّن ُأْسلوَب اْلَحْصِر و ُأْسلوَب اْلْستِْثناِء. ثُمَّ َمیِِّز اْلُمسَتْثنی و اْلِمْسَتْثنی ِمنُْه. 
الف( َفَسَجَد اْلَمالِئَکُة إّل أْبلیَس.
ب( ما َحَضَر اْلتاَلمیُذ إّل حاِمداً.

 
)درس اّول( 12 َبَهَة.  َعیِِّن اْلُحروَف اْلُمشَّ

الف( َو إذ آتَْینا ُموسی اْلِکتاَب َلَعلَُّکْم تَْهتَدوَن.
ب( إنَُّه ُهَو التَّواُب الرَّحیُم.

 
)درس اّول( 13 ُأْکتُْب َنْوَع »ال« َو ثُمَّ تَْرِجمِ اْلِعباَرةَ الثَّانی )ب(. 

ِه إلَّ اْلَقَوُم اْلکاِفروَن. الف( ل َییأُس ِمْن روِح اللّٰ
َه. ب( ل ِالَه إّل اللّٰ

 
)درس اّول ات چهارم( 14  . رفیَّ َعیِِّن اْلَمَحلَّ اْلْعرابیَّ َو اْلتَّْحلیَل الصَّ

»َنظََر عارٌِف إلی والَِدْیِه، َرأی ُدُموَعُهما تََتساقَُط ِمْن َأْعُینِِه ما. َفَسَأَل عارٌِف والَِدهُ ُمَتَعجِّباً«
. الف( أکتُْب اَْلَمَحلَّ اْلعرابیَّ

2( ُمتََعجِّباً:  1( عارٌف:   
4( أعُین:  3( ُدموَع:   

رفیَّ ب( اَلتَّحیَل الصَّ
والِد

 1( مفردـ  مذکرـ  اسم فاعل   2( جمعـ  مؤنثـ  اسم مبالغه
 

)درس چهارم( 15 ، ثُمَّ َأِجب.  إْقَرَأ النَّصَّ
. وُلَِد فی ِمنَْطَقٍه ِباْلُکَوْیِت عاَم ثَلثٍَة و ِعْشریَن َبْعَد اْلِهْجَرةِ و عاَش ِباْلَبْصَرةِ. فی َیومٍ ِمَن اْلّیامِ جاَء ِبِه أبوهُ إلی  »اَْلَفَرْزَدُق ِمْن ُشَعراِء اْلَعْصِر اْلَُمویِّ

أمیرِاْلُمؤِْمنیَن َعلیٍّ َفَسأَلُه اْلماُم )ع( َعن َوَلِدِه. َو قاَل اْلماُم لِوالِِدِه: یا صاِحَب اْلوَلِد،َعلَّْمُه اْلُقرآَن.«
الف( اَْلَفَرْزَدُق أْیَن و َمتی وُِلَد؟

ب( ما قال اْلماُم )ع( ِلُبوهُ؟
ج( ِفْعُل َمْجهوٍل: 

د( ِإْسُم فاِعٍل: 

1
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) نـــــــــمـآآآوــــــــمآ

دوازدهـم قرآن  زبان  عربـی، 

)درس اَول( 9 َعیِِّن َنْوَع »ال«. 
الف( َول َیْحزُْنَک قَْوُلُهم.

ُه َمْن لَیْرَحُم النّاَس. ب( لَیْرَحُم اللّٰ
ِه. ج( ل َبرَکَة فی طَعاٍم لیُْذَکُر إْسُم اللّٰ

 
َعیِِّن اْلَحْرَف اْلُمَشبََّهَة و تَْرِجمِ اْلَحْرَف.:  10

»یا َلْیتَنی ُکنُْت تُراباً.«
 

)درس چهارم( 11 َعیِِّن اْلَمفعوَل اْلُمْطلََق َو اذُْکْر َنوَعُه. 
الف( إّنا َفتَْحناَک َفْتحاً ُمبیناً.

ب( أْحِسْن إَلی اْلُفَقراءِ إْحساَن الّصاِدقیَن.
ج( إْجتََهَد الّتلمیُذ ِفی الّدروِس إْجِتهاداً.

 
)درس سوم( 12 َعیِِّن ُأْسلوَب اْلْستِْثناِء و ُأسلوَب الَحصِر، ثُمَّ عیِِّن الُمْسَتثنٰی. 

الف( کلُّ َشيٍء هاِلٌک إّل وَْجَهُه.
ب( ل نُشاِهُد فی َحیاِتِه إلَّ النَّشاَط.

 
)درس چهارم( 13 ِل اْلَفراَغ.  َکمِّ

مصدر امر مضارع ماضی

* وََجَد

َسْمع َیْسَمُع

 
ـأَِجْبـأْسِئَلَةـآ14ــلیـ17و. ،ـُثمَّ إْقَرأَــلنَّصَّ

َمُک اْلَمْدفوُن َیْستُُر َنْفَسُه فی غلٍف ِمَن اْلَموادِّ اْلُمخاطیَِّة الَّتی تَْخُرُج ِمْن َفِمِه و َیعیُش داِخَل ُحْفَرةٍ َصغیَرةٍ فِی اْنتِظاِر اْلَمَطِر َحّتی َیْخُرَج ِمَن  »اَلسَّ
ّیادوَن اْلْفریقّیوَن إلی َمکاِن إْختِفاِءِه قَبَل نُزوِل اْلَمَطِر َو َیْحِفروَن التُّراَب اْلجافَّ لَِصْیِدِه.« اْلِغلِف. َیْذَهُب الصَّ

14 . َعیِِّن الَمَحلَّ اْلعرابیَّ
ج( الُمخاطیَِّة:  ب( اَلتُّراَب:   َمُک:   الف( السَّ

15 . رفیَّ َعیِِّن التَّحلیَل الصَّ
اَْلَمْدفون

 1( اسم مفعولـ  مذکرـ  جمع   2( اسمـ  مذکرـ  مفردـ  معرفه
ُأْکتُب ما َیلی. 16

َمْصَدر:  إسُم ُمباِلَغٍة:   إسُم فاِعٍل:  
17 . أِجْب َحَسَب النَّصِّ

َمُک؟ الف( أْیَن َیعیُش السَّ
َمَک؟ یادوَن السَّ ب( َمتی َیصیُد الصَّ

َمُک؟ ج( فی أیِّ قاّرةٍ َیعیُش السَّ
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) نـــــــــمـآآآوــــــــمآـآوماوننـ(شـریـخرـــناــساآـآمآآو

1 : تَرِجمِ الَکِلماِت الَّتي تَحَتها خطٌّ
ب( أنا أتَمنَّی أن أتََشرََّف ِلزیارتِها. الف( ُهَو واِثٌق أنََّك تُشِبُه الَخریَن.  

د( أنَقَذ إبراهیُم قَوَمُه ِمن ِعباَدةِ الصنام. ج( هَذا الَّذي تَعِرُف الَبْطحاءُ وَطْأتَُه. 
 

َعیِّن الُمَتضادَّ و الُمتراِدَف: 2

ب(  ≠  الف(  =   
 

َعیِِّن الَکِلَمَة الَغریَبَة في الَمعنی: 3
 1( الَفم  2( الّطین  3( الرِّْجل  4( الَعظْم

 
4 : اُکتُْب ُمفَرَد الَکِلمِة الَّتي تَحَتها َخطٌّ

ُهَو ِمْن أَهمِّ اْلُکّتاب في ِمصَر.
 

تَرِجمِ الِعباراِت إلی الفارسیَِّة: 5
الف( ！ل ِعلَم لَنا إّل ما َعلَّْمتَنا

ریَن بّییَن ُمبَشِّ ةً واِحدًة فَبََعَث الّلُه النَّ ب( ！کاَن الّناُس أمَّ
ج( ثُمَّ َعلََّق الَفأَس َعلَی َکتِفِه َو تَرََك الَمعبََد.

ٌة. رافَُة بَْکماُء لَیَسْت لَها أحباٌل َصوتیَّ د( الزَّ
ُد اهتِماَم اإلنساِن بِالّدیِن. ه ( الَحضاراُت الَقدیَمُة تُؤکِّ

کثَر ِمن َسنٍَة. َمُک یَناُم نَوماً عمیقاً أ و( هذا السَّ
ز( ُکلُّ َشٍئ یَرُخُص إذا َکُثَر إّل األدَب.

ةً. ح( ِعنَدما تَسُقُط الَحَشراُت َعلَی َسطِح الماِء تَبلَُعها حَیَّ
ط( ل نُشاِهُد في حیاتِِه إّل النَّشاَط علَی َرغمِ الظُروِف القاسَیِة.

ی( خاَف ِهشاٌم ِمْن أن یَعرَِف أهُل الّشامِ اإلماَم )ع( و یَرَغبوا فیِه.
ک( حیَن أَری الُحّجاَج تَُمرُّ أمامي ِذکَریاتي.

 
حیحَة: 6 ِانتخب التَّرَجمَة الصَّ

ًالف( ！َکلََّم اللُّه موسی تَکلیما
 1( خدا با موسی سخنی گفت.   2( خدا با موسی قطعاً سخن گفت.

ب( کاَن النَّبیُّ َیَتَعبَُّد في غاِر ِحراٍء.
 1( پیامبر در غار حراء عبادت می کرد.  2( پیامبر در غار حراء عبادت کرده بود.

ج( تَجَتِهُد الُمُّ لَِتربیِة أوالِدها اجتهاداً.
 1( مادر برای تربیت فرزندان تالش می کند.  2( بی گمان مادر برای تربیت فرزندانش تالش می کند.

د( ال فِراَر ِمنُه: ِلنَُّه قِسٌم ِمن حیاتِها.
 1( هیچ گریزی از آن نیست؛ زیرا آن بخشی از زندگی اش است.

 2( او راه فراری ندارد؛ زیرا آن قسمتی از زندگی است.

) نـــــــــمـ)16وــــــــمآـآوماوننـ
(شـریـخرـــناــساآـ1398و

1

0/5

غار ـ النِّزاع راع ـ الصِّ َدی ـ الُعصور ـ الصِّ الِکبار ـ السُّ
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) نـــــــــمـآآآوــــــــمآـآوماوننـ(شـریـخرـــناــساآـآمآآو

َعّیِن الُجملََة الَّتي فیها أسلوُب الَحْصِر: 13

 1( ل نُشاِهُد في َحیاِتِه إّل النَّشاَط.  2( ما طاَلْعُت َلْیلََة المِتحاِن ِکتاباً إّل ِکتاَب اْلَعربیَِّة.
 

حیَح و الَخَطأ َحَسَب الَحقیقِة َو الواقِع: 14 َعیِِّن الصَّ
الف( الُخّفاُش ُهَو الَحَیوان اللَّبوُن الَّذي ل یقِدُر علَی الطََّیراِن.

ب( الظُّروُف ِهَي الوضاُع َو الحواُل الَّتي نُشاِهُدها َحوَلنا.
 

حیَح: 15 ِانتِخب الصَّ
 . رطيُّ اَلْشَتدَّ  أماَم الَملَعِب الّریاضيِّ الف( َلوال الشُّ

ْیتُ  2( الزدحامُ  3( الَمجاُل  1( الزَّ
ب( البِرناکُِل َیْبني  َفوَق ِجباٍل ُمرتَِفعٍة.

 1( الُعشَّ  2( الَخَشَب  3( الَحدیَد
 

16 : رفيِّ و المحلِّ العرابیِّ حیَح في التَّحلیِل الصَّ َعیِِّن الصَّ
الفائُِز الوَُّل َیرَفُع َعلََم إیراَن في الُمباراةِ.

الف( الفائُِز: 
 1( اسٌم، جمُع تَکسیٍر، َمعرَِفٌة ِبالَعلَمیَِّة / فاِعٌل

ٌر، ُمَعرٌَّف ِبأل / ُمبتدأ  2( اسُم فاعٍل، مفرٌد، مذکَّ
ب( َیرَفُع:

 1( فعٌل ُمضارٌع، معلوٌم / خبٌر
 2( فعٌل ُمضارٌع، َمجهوٌل / فاعٌل

 
إقَرأ النَّصَّ ثُمَّ أِجْب َعِن السئلِة الّتالیِة: 17

فا َفکذلَك الِحْکَمُة تَْعُمُر في قَلِب الُمَتواِضِع َو ال تَعُمُر في قَلِب الُمَتَکبِِّر الَجّباِر« »طاَف ِهشاٌم َو َلّما  هِل َو ال َینُبُت في الصَّ »إنَّ الزَّرَع َینُبُت في السَّ
َوَصَل إلی اْلَحَجِر َلْم َیقِدْر أْن َیسَتِلَمُه لَِکثَرةِ الزدحامِ َفنُِصَب َلُه ِمنَبٌر َو َجلََس َعلَیِه«

ب( ماذا نُِصَب ِلِهشاٍم؟ الف( َهِل الِحکَمُة تَْعُمُر في قَلِب الُمتََکبِّر؟ 
د( أیَن َینُبُت الزَّرُع؟ ج( ِلماذا َلْم َیقِدْر ِهشاٌم أن َیْستَِلَم الَحَجَر؟ 
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) نـــــــــمـآـآوـــــــمآـآوماوننـ(شـریـشهریـرناــساآـآمآآو

دوازدهـم قرآن  زبان  عربـی، 

عیِِّن الُجملََة الَّتي فیها أسلوُب الَحْصِر 12
 1( ما شاَهدُت في المکَتَبِة إاّل کاِظماً.  2( قَرأُت الِکتاَب إاّل َمصاِدَرهُ.

 
َضْع في الفراغ الکلمات المناِسبة: )الّدارِجةـ  ِعنَدـ  بینماـ  السیرةـ  الُصُحفّیـ  ُمتتالیًِة( 13

الف( تَلَفُظ »گ« و »پ« َموجوٌد فی اللهجاِت  َکثیراً.
ب(  ُکنُت أمشی، رأیُت حادثاً في ساحِة المدینة.

ج( إّنها تُطِلُق قََطراِت الماِء  ِمن َفِمها إلی الهواِء.
ُحِف. د(  هو  اّلذي َیکتُُب َمقاالٍت فی الصُّ

 
رفیِّ و المحلِّ العرابي: 14 حیَح فی التَّحلیل الصَّ َعیِِّن الصَّ

ریفة. الُمسِلُم أسَتلََم الَحَجر السوَد بالَکعَبة الشَّ
الف( استلَم:

 1( فعٌل ماٍض، معلوم / خبر   2( فعٌل ُمضارٌع، معلوٌم / فعل
ب( الّشریفة:

 1( اسُم فاعٍل، جمٌع، مؤّنث، معّرف ِبأل / مضاف إلیه  2( اسم، مفرد، مؤنث، معّرف ِبأل / صفة
 

إقرأ النَّصَّ ثُمَّ أِجْب َعِن السئِلِة الّتالیِة: 15
»َینظُُر هشاٌم إلی الُحّجاِج، إذ جاَء َزین العابدیَن )ع( َفطاَف بالَبیِت، فلّما َوَصَل إلی الَحَجِر َذَهَب النّاُس جانِباً ، َفاسَتلََمُه ِبُسهوَلٍة« »إنَّ العّقاَد ِمن 

أهمِّ الُکّتاِب فی َمصَر. یُقاُل إنَُّه قَرَأ آالَف الُکتُِب و تََعلََّم النجلیزیَة ِمَن اُسّیاح«
الف( َکم کتاباً قَرأ العّقاُد؟

ب( َمن َینظُُر إلی الُحّجاِج؟
ج( ِممَّن تعلََّم الَعّقاُد النجلیزیَة؟

د( َکیَف ِاستَلََم زیُن العاِبدین )ع( البیَت؟
ه ( اُکتُب جمع »البیت«.
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دوازدهـم قرآن  زبان  عربـی، 

5 
الف( ای نفس مطمئن، به سوی پروردگارت برگرد. )بازگرد( )1(

ب( غمگین نباش، قطعاً خدا همراه ماست. )0/5(
ج( هیچ جهادی همانند جهاد با نفس نیست. )0/5(

د( قطعاً ُبت صحبت نمی کند. قطعاً ابراهیم قصد مسخره کردن ُبت های 
ما را دارد. )1(

ه ( آیا چادرهای حاجیان در منا و عرفات را به یاد می آوری؟ )0/75(
و( حاجیان را در فرودگاه  می بینند؛ در حالی که به هواپیما سوار می شوند.)1(

6 
الف( گزینۀ )1(؛ لی نفی جنس در ترجمه به »هیچ« نیاز دارد. )0/25(

ماضی«  »فعل  ترجمه  در  مضارع=  فعل   + ماضی  فعل  )1(؛  گزینۀ  ب( 
می شود. )0/25(

7 
قطعاً )حتماً / همانا / به درستی( )0/25( ـ می جنگند )0/25(

همانند )گویی( )0/25( ـ استوار )0/25(
8 

الف( گزینۀ )2(؛ مضارع منفی )0/5(
ب( گزینۀ )2(؛ مضارع نهی )0/5(

ج( گزینۀ )1(؛ ماضی )0/5(
9 

الف( َلْیَت: کاش )0/75(
: شاید )0/75( : قطعاً )اّنا= انَّ + نا( / َلعَّلَّ ب( إنَّ

10 

الف( مضارع نهی / نفی جنس )0/25(
ب( نفی جنس / نفی جنس )0/25(

11 

ریَن: بشارت دهنده )0/5( الف( ُمَبشِّ
ب( َو هَی تَسیُر: درحالی که همراه آنها می رود )0/5(

ج( َو ُهُم راِکعوَن: درحالی که آن ها در حال رکوع هستند. )0/5(
12 

اسم فاعل: صاِدق ـ ُمْسِلم )0/5(
اسم مکان: َمْشَهد )0/25(

اسم معرفه: َالنّاس )0/25( )یک مورد(
اسم مبالغه: َسّیاَرة ـ َجّراَرة )0/25( )یک مورد(

اسم تفضیل: َاْعلَم )0/25(
13 

بر: جار و مجرور )0/5( ِبالصَّ
: فاعل )0/5( َالَحقُّ

الَحرام: صفت )0/5(
النّاس: مفعول )0/5(

14 

الف( گزینۀ )2( )0/25(
ب( گزینۀ )3( )0/25(
ج( گزینۀ )2( )0/25(

15 

الف( َاْلَفأس )وسیله ای از چوب و قسمت زیادی از آهن که با آن قطع 
می کنند( )0/25(

نَم )شکلی از سنگ یا چوب یا آهن که پرستیده می شود غیر از  ب( َالصَّ
خدا( )0/25(

16 

الف( ِمن ِخالِل اْلِکتاباِت َو النُّقوِش َوالرُّسوِم َو اْلتَّماثیِل. )0/75(
عوِب الرِض إّل کاَن َلُه دیٌن. )0/5( ب( ل، ل َشَعَب ِمَن الشُّ

ج( َالّتَدیُُّن )0/75(

پاسخ نامه آزمون )3(  )3( عربـی 

1 
ب( یکتاپرستی )0/25( الف( پای من )0/25( 

2 
داقَة ≠ َاْلُعْدوان )0/25( ب( الصَّ الف( أْرَسَل = َبَعَث )0/25( 

3 
ب( ِرْجل )0/25( الف( َالنُّقوش )0/25( 

4 
الف( عبادت ها و مراسم خرافی همانند چند خدایی )1(

ب( قوم شروع به زمزمه کردند: قطعاً ُبت صحبت نمی کند. )0/75(
ج( خدا به کسی که به مردم رحم نمی کند، رحم نمی کند. )0/75(

د( من در کتاب تربیت دینی خواندم. )0/75(
ه ( همانا حزب خدا پیروزمندان هستند. )0/75(

و( عالقه مندان ماهی های زینتی از این ماهی متعجب اند. )1(
5 

ب( گزینۀ )2( )0/5( الف( گزینۀ )2( )0/5( 
6 

تعمیرکار ماشین )0/25( ـ تماس گرفت. )0/25(
7 

الف( مرا به یاد آوردند. )0/5(
ب( ما را منع نکن )0/5(

ج( می نشانند )0/5(
 8 

: که )0/5( الف( أنَّ
ب( َلْیَت: کاش )0/5(

َل: شاید )0/5( ج( َلعَّ
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8 
الف( اسم: واِقفیَن / گروهی از مسافرین را ایستاده جلوی مسجد، دید. )0/5(

ب( جمله: َو ُهَو َحسیٌر / اسم: خاِسئاً )0/5(
9 

مفعول مطلق: إسِتغفاَر )0/25( )نوعی( )0/25( از خداوند همانند درستکاران 
طلب آمرزش کردم. )0/5(

10 

ب( َحْصِر )0/5( الف( إْسِتْثناءِ )0/5( 
11 

گزینۀ )1(؛ نهی )0/25(
12 

أنَّ )0/25( / گمان کردند که ابراهیم همان کنندۀ کار است. )0/5(
13 

اسم مبالغه: َاْلَجّبار )0/5( الف( اسم فاعل: ُمتََکبِّر )0/5( 
ب( مجهول )0/5(

14 

2( مفعول مطلق )0/5( 1( مجرور به حرف جر )0/5( 
4( مفعول )0/5( 3( صفت )0/5( 

15 

گزینۀ )2( )0/5(
16 

1( ِفی َغالٍف ِمَن اْلَمواِدّ اْلمخاطیَِّة َالَّتی تَْخُرُج ِمن َفِمِه َو َیْدِفُن َنْفَسُه تَْحَت 
الّطیِن. )1(

َمُک إَلی اْلهواءِ َو الطَّعاِم َو اْلماءِ )0/25( 2( ل، لَیْحتاُج السَّ
3( الَخطاء )0/25(

پاسخ نامه آزمون )7(  )3( عربـی 

1 
ب( سال )0/25( الف( تارهای صوتی )0/25( 

2 
ب( وراءَ ≠ أماَم )0/25( الف( َجَعَل = َوَضَع )0/25( 

3 
ب( َاْلُعّش )0/25( الف( َاْلراء )0/25( 

4 
ب( الّصیام )0/25( الف( َالّساَحة )0/25( 

5 
الف( خفاش حیوان پستاندار تنهایی است که می تواند پرواز کند. )1(
ب( در منطقه ای از کویت در سال 23 بعد از هجرت متولد شد. )1(

ج( چشمی که در راه خدا بیدار ماند و چشمی که از حرام خدا چشم پوشاند. )1(
د( تجربه ها ما را از کتاب ها بی نیاز نمی کند. )0/5(

ه ( دوست دارم که عتبات مقدسه را هم زیارت کنم. )0/75(
و( سپس تبرش را روی کتفش انداخت و معبد را ترک کرد. )0/75(

6 
ب( گزینۀ )2( )0/5( الف( گزینۀ )2( )0/5( 

7 
الف( مرا پرستش کنید. )0/5(

ب( تا کمک کند. )0/5(
ج( منع شدم. )0/5(

8 
الف( تأثیرًا،  نوعی ـ ترجمه: عمیق )0/75(

ب( َکْیدًا، تإکیدی ـ ترجمه: قطعاً )حتماً( )0/75(
9 

الف( مستثنی: َاْلَدب ـ مستثنی منه: ُکلُّ َشْیءٍ )0/5(
نوَب )0/5( رَک ـ مستثنی منه: الذُّ ب( مستثنی: َالشِّ

10 

ب( اسم: ُمتََعجِّباً )0/5( الف( جمله: َو ُهْم َیرَْکبوَن )0/5( 
11 

الف( أنَّ )0/25( / من مطمئن هستم که هر نویسنده ای ... )0/5(
ب( می خواهم که در این موضوع بخوانم. )0/5(

12 

الف( گزینۀ )2(؛ نفی جنس )0/25(
ب( گزینۀ )1(؛ أنَّ )گمان نمی کنم )که( کتاب های تکراری وجود داشته 
باشد( َأنَّ به معنای »که« است که دو جمله را به هم مرتبط می کند. )0/25(

ج( گزینۀ )3(؛ یَُسّمی )0/25(
13 

ب( الحق ـ المستقیم )0/25( الف( َاْلُمْستَقیم )0/25( 
د( ماضی )ثالثی مزید( )0/25( ج( َالّصراط ـ النبیاء )0/25( 

14 

ب( مضاف الیه )0/5( الف( مبتدا )0/5( 
د( گزینۀ )2( )0/5( ج( جار و مجرور )0/5( 

15 

ُه ُکْردیٌّ )ِمْن ُکْرٍد( )1( الف( الَعّقاُد ِمْصرٌی )ِمْن ِمْصٍر( َو ُأمُّ
ب( َاْلنِّشاَط )0/5(

ج( ل، ظروُف اْلَحیاِتِه قاسَیٌة )0/5(

پاسخ نامه آزمون )8(  )3( عربـی 

1 
ب( بیرون محدودۀ احرام )0/25( الف( هزاران )0/25( 

2 
ْعی = َاْلُمحاَوَلة )0/25( الف( السَّ

ب( َاْلَملْئ ≠ َاْلفاِرغ )0/25(
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دوازدهـم قرآن  زبان  عربـی، 

3 
ب( َاْللِّسان )0/25( الف( َاْلَْیدی )0/25( 

4 
ب( ِعنَْد )0/25( الف( أَکَل )0/25( 

5 
الف( به کسانی که غیر خدا را می خوانند دشنام ندهید پس آن ها خدا را 

دشنام می دهند. )1(
ب( اّولین آیات قرآن در غار حراء بر پیامبر)ص( نازل شد. )0/75(

ج( هنگامی که زین العابدین )ع( آمد پس خانه را طواف کرد. )0/75(
د( علم، شکار است و نوشتن بند است. علم را با نوشتن به بند بکشید. )0/75(
ه ( هر ظرفی با آن چه درون آن قرار می گیرد تنگ می شود به جز ظرف علم )0/75(

و( طیسفون واقع شده در نزدیکی بغداد، پایتخت ساسانیان بود. )1(
6 

ب( گزینۀ )2( )0/5( الف( گزینۀ )2( )0/5( 
7 

الف( قطع نکرده است )قطع نکرد( )0/5(
ب( کاش بیامرزد )0/5(

ج( تا کمک کند )0/5(
8 

الف( لِکنَّ )0/25( ـ )اّما، ولی( )0/25(
ب( إنَّ )0/25( ـ )همانا، قطعاً( )0/25( لی نفی مضارع )0/5(

9 
الف( اسم: َصّفاً )0/5(

ب( جمله: َو ُهم فی ِغْفلٍَة )0/5(
10 

ب( إْسرارًا ـ تأکیدی )0/5( الف( قَوَل ـ نوعی )0/5( 
11 

ب( استثناء )0/25( الف( حصر )0/25( 
12 

امر: إکتَِشْف )0/5( مضارع: َیْکتَِشُف )0/5( 
13 

َاْلَعّقاُد: فاعل )0/5(
اْل نِجلیزیََّة: مفعول )0/5(

ثاَنویٍَّة: صفت )0/5(
14 

ب( گزینۀ )2( )0/25( الف( گزینۀ )2( )0/25( 
15 

مبالغه: َعّقاد )0/5(
مضاف الیه: َمدَرَسة ـ ُوجود ـ أسوان ـ ِدراَسة ـ َالثار )0/5(

مجهول: ُوِلَد )0/5(

16 

ّیاِح الَّذیَن کانوا َیأتوَن إلی ِمْصَر ِلزیاَرةِ اْلثاِر الّتاریخیَِّة. )0/75( الف( ِمَن السُّ
ب( ِلَعَدِم ُوجوِد َمْدِرَسٍة ثانَویٍَّة. )0/75(

ج( ل، َما اْستَطاَعْت أْسَرتُُه أْن تُْرِسلَُه إَلی اْلقاِهَرةِ. )0/5(

پاسخ نامه آزمون )12(  )3( عربـی 

1 
الف( اندیشمند )0/25(
ب( طواف کرد )0/25(

2 
الف( َخلَْف = َوراء )0/25(

ب( ِکبار ≠ ِصغار )0/25(
3 

الف( َکبیر )0/25(
ب( َمجالت )0/25(

4 
الف( َالزَّمیل )0/25(

ب( َدم )0/25(
5 

الف( هشام از این که اهل شام او را می شناسند و به او عالقه مند می شوند، 
ترسید. )1(

ب( خفاش حیوان پستاندار تنها است. )0/75(
ج( ممکن نیست که تجربۀ یک فرد به بیش تر از ده ها سال برسد. )1(

د( عقاد فقط تا مرحلۀ ابتدایی درس خواند. )0/75(
ه ( من آرزو دارم که همراه همۀ اعضای خانواده ام مشّرف شوم. )0/75(

و( چرا از من می پرسید؟ از بت بزرگ سوال کنید. )0/75(
6 

ب( گزینۀ )2( )0/5( الف( گزینۀ )1( )0/5( 
7 

ب( نمی دید، به جز )0/5( الف( بسیار ذکر کنید.)0/5( 
8 

ب( نوشته شده است. )0/5( الف( آن ها مرا کمک کردند. )0/5( 
9 

الف( مستثنی: عنب ـ مستثنی منه: الفاِکَهة )0/5(
ب( مستثنی: َوْجَه ـ مستثنی منه: ُکلُّ شْیءٍ )0/5(

10 

حصر )0/5(
زندگی دنیا فقط سرگرمی و بیهودگی است / زندگی دنیا چیزی نیست جز 

سرگرمی و بیهودگی. )0/5(
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16 

ب( َأْغَرب )0/25( الف( طاِئر ـ واِحد ـ ُمْفتَِرس )0/75( 
17 

مصدر: ِإْغالق )0/5( مضارع: یُْغِلُق )0/5( 

پاسخ نامه آزمون )16(  )3( عربـی 

1 
ب( آرزو دارم )0/25( الف( مطمئن )0/25( 

د( بت ها )0/25( ج( جای پا، گام )0/25( 
2 

ب( الِصغار ≠ الِکبار )0/25( راع = النِّزاع )0/25(  الف( الصِّ
3 

الطِّین )0/25(
4 

الکاِتب )0/25(
5 

الف( جز آنچه به ما آموخته ای، هیچ دانشی نداریم )برای ما نیست(. )0/5(
ب( مردم امتی واحد بودند پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستاد. )0/75(
ج( سپس تبر را بر روی شانه اش آویخت و معبد )عبادتگاه( را ترک کرد. )0/5(

د( زرافه لل است و تارهای صوتی ندارد. )0/5(
ه ( تمّدن های قدیم توّجه انسان به دین را تأکید می کند. )0/5(

و( این ماهی بیشتر از یک سال به خوابی عمیق فرو می رود. )0/5( 
ز( هر چیزی ارزان می شود هنگامی که زیاد شود جز ادب. )0/5(

ح( هنگامی که حشرات روی آب می افتند آنها را زنده می بلعد. )0/75(
ط( با وجود شرایط دشوار، در زندگی اش جز فعالیت نمی بینیم. )0/75(

ی( هشام ترسید که مردم شام، امام )ع( را بشناسند و به او عالقه مند شوند. )0/75(
ک( هنگامی که حاجیان را می بینم، خاطراتم از مقابلم می گذرد. )0/5(

6 
ب( گزینه )1( )0/25( الف( گزینه )2( )0/25( 

د( گزینه )1( )0/25( ج( گزینه )2( )0/25( 
7 

الف( گوئی که )0/25( - به دست نمی آید )حاصل نمی شود( )0/25(
ب( صلحی )0/25( - ُپر کن )0/25(
ج( روغن )0/25( - آرایشی )0/25(

8 
ب( گزینه )1( )0/25( الف( گزینه )2( )0/25( 

9 
2: هم نشینی نخواهد کرد )0/25( الف( 1: هم نشینی نکنید )0/25( 

2: سخن گفته ایم )0/25( ب( 1: سخن بگوید )0/25( 
2: آمرزش بخواهند )0/25( ج( 1: آمرزش بخواهید )0/25( 

10 

2( َضعیفاً )0/25( 1( تَأثیرًا )0/25( ، نوعی )0/25( 
3( أناناس )0/25( ، أنواَع الفاِکهة )0/25(

11 

ب( صفت )0/25(، مفعول )0/25( الف( فاعل )0/25(، مضاف الیه )0/25( 
12 

2: ُمحتََرم )اسم مفعول( )0/25( الف( 1: ُمرِعب )اسم فاعل( )0/25( 
4: َصّبار )اسم مبالغة( )0/25( 3: أصغر )اسم تفضیل( )0/25( 

5: َمشَهد )اسم مکان( )0/25(
2: چشنده )0/25( ب( 1: بیشتر )0/25( 

3: پخته شده )0/25(
13 

گزینه )1( )0/25(
14 

ب( صحیح )0/25( الف( خطأ )0/25( 
15 

ب( گزینه )1( )0/25( الف( گزینه )2( )0/25( 
16 

ب( گزینه )1( )0/25( الف( گزینه )2( )0/25( 
17 

الف( ل، ل تَعُمُر في قلِب الُمِتَکبِِّر )0/25(
ب( نُِصَب َله ِمنبٌر )0/25(

ج( َلْم َیقِدْر أْن َیستَِلَمه ِلکثرةِ الزدحاِم )0/25(
هِل )0/25( د( إنَّ الَزرَع َینُبُت في السَّ

پاسخ نامه آزمون )17(  )3( عربـی 

1 
ب( عالقه مند شوند )0/25( الف( چادرها )0/25( 

د( مراسم )0/25( ج(بیدار ماند )0/25( 
2 

ب( َرَخَص ≠ غال )0/25( الف( الطعام = الِغذاء )0/25( 
3 

الِملَّف )0/25(
4 

الف( سست نشوید و غمگین نباشید در حالی که شما برترید. )0/5(
ب( و کافر می گوید: ای کاش من خاک بودم. )0/5(

ج( لنه اش را بالی کوه هایی دور از درندگان می سازد. )0/5(
د( نوعی از ماهی خودش را زیر ِگل دفن می کند. )0/5(

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



54

دوازدهـم قرآن  زبان  عربـی، 

ساخت: مضارع التزامی: بـ + بن مضارع + شناسه

بـ + نویس + َ م / ی/ -َد/ ...

 بن مضارع از امر کردن آن به آن فعل به  دست می آید.

 نوشتن )امر(  بنویس  نویس )بن مضارع(

 فعل ماضی اگر در جمله ای تنها بیاید، به صورت ساده )مثالً نوشت( ترجمه می شود؛ ولی اگر قبل از آن حرف َلْیَت وجود داشته باشد، به صورت 

ماضی استمراری ترجمه می شود.

َلْیَت َکتََب: کاش می نوشت  َکتََب: نوشت 

ساخت: ماضی استمراری: می+ بن ماضی  می نوشت.

ـلِْلِجْنــِسـ ــَلنزـافیــُة ال
 انواع ال

1- ال: به صورت نه ترجمه می شود:

آیا می روی؟ نه  هل تذهُب؟ ال 

2- الی نفی: مضارع را منفی می کند. هیچ تغییری در ساختار فعل نمی دهد.

الَیْعلَُم: نمی داند.  َیْعلَُم: می داند 

3- الی نهی: مضارع را نهی می کند. لی نهی فعل مضارع را مجزوم می کند.

التَْحَزْن: اندوهگین نشو  تَْحَزُن: اندوهگین می شوی 

تغییر صیغه ها مجزوم مثال

سکون اعراب 1 و 4 و 7 و 13 و 14 ل تَذَهْب تَْذَهُب

حذف نون 2 و 3 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 ل تَْذَهبا تَذَهباِن

ثبوت نون 6 و 12 ل تَْذَهْبَن تَْذَهْبَن

4- الی نفی جنس: به معنای »هیچ« است. لی نفی مضارع و نهی بر سر فعل می آیند؛ ولی لی نفی جنس فقط بر سر اسم می آید.

ْدِق.  لَسْیَف اَقْطَُع ِمَن الصِّ
هیچ شمشیری ُبّرنده تر از صداقت نیست.
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یمدرس سوم
ِا ءانَثحمْةو

َ
حو َو بن سح  م

حءا َم
و
م

دوازدهـم قرآن  زبان  عربـی، 

َااِل ْسِتثناء َو ُأسلوْب الَحرص

 اسلوب استثناء

 جمله ای که در ساختارش استثناء دارد؛ یعنی وقتی ما کسی یا چیزی را از حکم جمله خارج و استثناء می کنیم.

رَک در این جمله مستثنی است رَک ِباهلِل.  اَلشِّ نوَب إاّل الشِّ  َیْغِفُر اهلُل الذُّ
خداوند گناهان را می بخشد به جز شرک به خدا را.  ِإاّل ادات استثناء است.

 به کلمه ای که استثناء شده، ُمْسَتْثنی می گوییم. مستثنی از ُمْسَتْثنی ِمنُْه خارج می شود.

نوب  رَک )شرک( مستثنی و به الذُّ  در مثال بال خداوند تمام گناهان را می بخشد به جز شرک؛ پس یعنی شرک از گناهان، استثناء شده است. به الَشّ

)گناهان( مستنثی منه می گویند.

هیچ معبودی نیست جز خدا.  ال ِالَه ِإاَل اهلَل. 

رَک در مثال دوم: اهلَل  تکمیلی: اعراب مستثنی منصوب است. در مثال اوّل: الشِّ

 اسلوب حرص

 اسلوب حصر یعنی جمله ای که در آن چیزی را به کسی یا موضوعی اختصاص دهند. یعنی جمله را محدود و مؤکد می کند. حصری که می خوانیم 

حصر با ِإّل است. باید توجه کنیم که إّل هم در مبحث استثناء و هم در مبحث حصر به کار می رود. إّل استثناء، یک موضوع را از موضوع های دیگر 

خارج می کند؛ ولی إّل در حصر، تأکید کار را بر روی یک شخص یا موضوع می گذارد.

.  ماَحِفَظ الُقرآَن ِاّل َعلیُّ
حفظ نکرد قرآن را به جز علی. )یا فقط علی، قرآن را حفظ کرد.(

 جمله دارای تأکید است و می گوید فقط علی، قرآن را حفظ کرد.

 در اسلوب حصر، استثناء نداریم. در اسلوب حصر، اکثراً جملۀ قبل از ِاّل به صورت منفی و پرسشی می آید.

رسـسـآ هـتمریـنوایــ قــعدـنرــطــ

ُ یفّ حلیُل الرّصَ  َالّتَ

 به ویژگی های دستوری کلمه خارج از جمله تحلیل صرفی یا تجزیه می گویند. اسم ها و فعل ها به صورت زیر تحلیل صرفی می شوند.

اسم:

 نوع اسم )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه یا اسم مکان(

 تعداد )مفرد، مثنی و جمع(

 جنس )مذکر یا مؤنث(

 معرفه به »الـ« یا معرفۀ علم یا نکره بودن

 مبنی یا معرب بودن

درس سوم

یم
ِا ءانَثحمْةو

َ
حو َو بن سح  م

حءا َم
و
م
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فعل:
 نوع فعل )ماضی، مضارع، امر، نهی یا نفی(

 معلوم یا مجهول
 صیغه )مذکر یا مؤنث و غایب یا مخاطب یا متکلم و مفرد یا مثنی یا جمع(

 ثالثی مجرد یا ثالثی مزید
 لزم یا متعدی
 صحیح یا معتل

 مبنی یا معرب بودن
 تکمیلی: حرف ها نیز تحلیل صرفی دارند.
 نوع حرف )حرف جر، حرف مشبهه و ...(

طَلُق فعوُل اْلُ َاْلَ

 اگر در جمله فعلی وجود داشته باشد، و از ریشۀ همان فعل مصدری نیز بیاید، به آن مصدر مفعول مطلق می گویند. جمله بیاید و اعراب آن 
منصوب است.

بر مشکالت صبر کنید. ِاْصبروا َعلَی اْلَمشاکِلِ 
بر مشکالت، بسیار صبر کنید. ِاْصبروا َعلَی اْلَمشاکِِل َصْبرًا 

 کلمۀ َصْبراً مفعول مطلق است.
 مفعول مطلق کلمه ای است که از ریشۀ فعل جمله یعنی ِاْصبِروا است.

 انواع مفعول مطلق

َمفعول مطلق

نوعی)بیانی(

نوعی: مفعول مطلقی است که بعد از خود، صفت یا مضا ف الیه داشته باشد.

مثال1: ِاْصبروا َعلَی اْلَمشاکِل َصْبراً َجمیالً.
بر مشکالت، به خوبی و به زیبایی صبر کنید. َصْبراً مفعول مطلق نوعی است، چون بعد از َصْبراً، صفت آمده است. َجمیلً 
صفت صبراً است. در ترجمۀ مفعول مطلق دارای صفت، خود کلمۀ َصبراً ترجمه نمی شود و صفت آن ترجمه می شود.

مثال2: ِاْصبِروا َعلَی اْلَمشاکِِل َصْبَر الّصاِلحیَن.
َصْبَر در این جمله مفعول مطلق است. اَلّصالحیَن مضاف الیه است که بعد از َصْبَر آمده. پس مفعول مطلق ما، نوعی 
است. مانند مثال قبل هر گاه بعد از مفعول مطلق، صفت یا مضاف الیه بیاید، نوعی است. مفعول مطلقی که بعد از خود، 

مضاف الیه دارد، »همانند«، »مثل« معنی می شود.
به مثال توجه کنید:

ِاْصبِروا َعلَی اْلَمشاکِِل َصْبَر الّصاِلحیَن.  همانند صالحین بر مشکالت صبر کنید.

تأکیدی

تأکیدی: مفعول مطلقی است که بعد از خود، صفت یا مضاف الیه ندارد.

مثال 3: ِاْصبروا َعلَی اْلَمشاکِل َصْبراً.
َصْبرا: مفعول مطلق تأکیدی است؛ چون صفت یا مضاف الیه ندارد. به صورت تأکیدی )قطعاً/بسیار/ فراوان/ حتماً و ...( 

ترجمه می شود و حتماً در ترجمه، قیدی که برای تأکید می آوریم به صورت مستقیم قبل از فعل قرار می گیرد.
بر مشکالت، بسیار صبر کنید.

                      قید        فعل

درس چهارم
َ

ق
و
َاطا

ا
ححمْ

َ
ِ نا او

ا
ْ
و
م

َ
ق
و
َاطا

ا
مْاِ َناحححمْ درس چهارم
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