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 عیترین جواب را براي ترجمه انتخاب کنید) ترین و دقیق رجمۀ (صحیحتفژ األجوبۀ لل و األدقّ ن األصح 

41- » عندما یاألَ لُّکُ طُساقَتَه تَسرعت فقد اإلعصاراك علی األرضِمس. « 

 افتند! ها به زمین می را از دست بدهد ماهی) اگر گردباد سرعتش 1  

 د!نافت ها به زمین می دهد این ماهی ) هرگاه گردباد سرعتش را از دست می2  

 افتند! ها به زمین می ي ماهی شود همه ) هنگامی که سرعت گردباد کم می3  

 افتند! ها به زمین می ي ماهی دهد همه که گردباد سرعتش را از دست می) وقتی 4  

 » .مهم علی عملهم القبیحدم و نَهحصدیرهم و نَم لَخّدو تَ الُمالع بضارتَ  « -42

 رد!ها را از کار زشتشان پشیمان ک ها را نصیحت کرد و آن را زدند و مدیرشان مداخله کرد و آن یکدیگر) کارگران 1  

 ها را از کار زشت پشیمان کرد! ها را نصیحت کرد و آن ) کارگران را زدند و مدیر دخالت کرد و آن2  

 زشت خود پشیمان شدند! هايها از کار ها را نصیحت کرد و آن ) کارگران یکدیگر را زدند و مدیر مداخله کرد و آن3  

 ها از کار زشت پشیمان شدند! ا را نصیحت کرد و آنه ها را زدند و مدیرشان دخالت کرد و آن ) کارگران آن4  

 » .علی أساس المنطق و اجتناب اإلساءة صور قائمۀًالع رِّعلی م اإلسالمِ قد کانت رسالۀُ «  -43

 ) اساس اسالم در گذر زمان بر منطق و دوري کردن از هر بدي استوار بوده است!1  

 و دوري کردن از بدي استوار بوده است!) رسالت اسالم در گذر زمان بر اساس منطق 2  

 ها استوار بوده است! ي بدي ) قطعاً رسالت اسالم در گذشت زمان بر منطق و دوري از همه3  

 ها استوار بوده است! ) رسالت اسالم از گذشته بر اساس منطق و دوري کردن از بدي4  

 » .هااس بِع النّفنتَاً و ینۀ أحیانفژ الس تینِرّمک مطر السم ظاهرةُ حدثُتَ  « -44

 کنند! مردم از آن استفاده  تاافتد  هر سال اتفاق می ، ي باران ماهی ) پدیده1  

 کنند! افتد مردم از آن استفاده می سال اتفاق می در طول  ،ي باران ماهی پدیدههرگاه ) 2  

 !برند بهره میاز آن افتد و مردم  سال اتفاق می دو بار در  ،ي باران ماهی پدیدهگاهی ) 3  

 !شوند مند می بهرهافتد و مردم از آن  اتفاق می نه چند بارساال  ،باران ماهی گاهی )4  

45-  »قام توزیع الهدایا علی التّبِ دیرُالمجتهدینَالمیذ الم عد الحفلۀب. « 

 گر توزیع کرد! آموزان تالش ) مدیر برخاست و پس از جشن هدایا را میان دانش1  

 گران اقدام کرد! تالشو آموزان  ها میان دانش ) مدیر در جشن به توزیع هدیه2  

 پردازد! می نآموزان کوشا پس از پایان جش ) مدیر به پخش هدایا میان دانش3  

 آموزان کوشا پرداخت! ) مدیر پس از جشن به پخش هدایا میان دانش4  

 

 سوال 20 1عربـی   دقیقه 20 
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 » .لینَتوکِّالم بحی اهللاَ إنَّ علی اهللاِ لْوکَّتَفَ تمزَإذا عفَ م فژ األمرِرهشاوِ«  -46

 کنندگان است! آنان مشورت کن و هرگاه تصمیم گرفتی بر خدا توکّل کن؛ زیرا خدا همراه توکّل خود با ي) در کارها1  

 د!کنندگان را دوست دار با آنان مشورت کن و هرگاه تصمیم گرفتی بر خدا توکّل کن؛ زیرا خدا توکّل ) در کار2  

 کنندگان را دوست دارد! ) در کارها با آنان مشورت کرد و هرگاه تصمیم گرفت بر خدا توکّل کرد؛ زیرا خدا توکّل3  

 کنند دوست دارد! ) در کار خود با آنان مشورت کن و اگر تصمیم گرفتی به خدا توکّل کن؛ زیرا خدا کسانی را که به او توکل می4  

 » .رونَالکاف ا القوملّا اهللاِ ن روحِم سیأال ی هإنَّ ن روح اهللاِیأسوا مال تَ«  -47

 از رحمت خدا ناامید نشدند؛ زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا ناامید نشده است!  )1  

 شود! شوید؛ زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت پروردگارش ناامید نمی ) از رحمت خدا ناامید نمی2  

 !شود نمی؛ زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا ناامید نشویدناامید ) از رحمت خدا 3  

 !نخواهد شد؛ زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا ناامید نشوید) از رحمت خدا ناامید 4  

 عین الصحیح : -48

 انند بیگانگان با یکدیگر داد و ستد کنید!جانب : مانند برادران با یکدیگر معاشرت کنید و مأللوا کاعامروا کاإلخوان و تَعاشَ) ت1َ  

 کند! نگاري می اش نامه بر اإلنترنت : سرباز از طریق اینترنت با خانوادهه عتَرَأس ند ژُّالج ب) کات2َ  

 سند!ها در آغاز سال تحصیلی یکدیگر را می شنا کالسی ۀ : همراسینۀ الدفژ بدایۀ الس ع بعضٍم عارفونَتَمالء ی) الز3ُّ  

  4أح (نوا کما اَسحگونه که خدا به شما نیکی کرد! م : نیکی کن همانإلیکُ اهللاُ نَس 

49- عیحیح :ن الص 

 گویی! گویم، چرا سخن راست نمی اي دوست من، من دروغ نمی  کالمژ : قُُدصماذا ال تُ، لبذ) یا صدیقژ، أنا ال أک1ْ  

 شده است و تو امید من هستی! خلق قطعخدایا امیدم از   رجائژ : ق و أنتلْلخَرجائژ عن ا عطَقَ) إلهژ، قد إن2ْ  

  3رَّخَتَنَ ) سوفنا من المدرسۀِلّکُ ج بتَنَعد سي ما بعد از دو سال از مدرسه خارج خواهیم شد! : همه نِی 

  4یا لیت ( ماء تُالسمامید است که آسمان بر ما ببارد! ر علینا کثیراًط : 

50- عیحیح :ن الص 

 روي! هایت به سفر علمی نمی ۀ : آیا با همکالسیفرة العلمیفژ الس كمالءژ زماش) أال ت1ُ  

 شود! : باطري تلفن همراه من سریع خالی می سریعاً هیتُارطّب رغُفتَ الٌوج د ژَّ) ل2َ  

  3ر المسؤولینَ) قائدنا یأم و ینصحها را در انجام کارها نصیحت  دهد و آن : رهبر ما به مسؤوالن دستور می واجباتهم هم فژ أداء
 کند! می

 ي خدا حق است و براي گناهانتان آمرزش بخواهید! ذنوبکم : قطعاً وعدهروا لفغْتَو اس قٌّحاهللا عدو ) إن4ّ  

51- فیه الفعل المضارع (در کدام عبارت فعل مضارع نیست) ما لیسن عی 

  1 (عب اسِالنّض شُتَیونَعای مع عضهم تَبشاًعای اًسلمی! 

 !اًخیالی لماًیس فو لَ ر حقیقۀًطَذلک الم أن یکونَ نُّظُ) هل ت2َ  

 م!ور المختلفۀ فژ العالَۀ فژ الصۀ اإلسالمیاألم حادی إتّلَّج) ت3َ  

 م!عاها فژ امتحانات هذا البب نجاحسها بِأم البنت حرِّفَ) ت4ُ  
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52- فیه فعل أمر (در کدام گزینه فعل امر نیامده است) ما لیسن عی 

 !لٌجاه هموا أنَّلَاعفَ سلمینَالم قُرِّفَی الماًکَ أحد ) إذا قال2َ !ی دائماًامتیساکین و القراء و الموا الفُمرَ) أک1ْ  

  3ر (و ثَ علینا صبراً غْفرِنا أَببت إلهی 4 نا!أقدام (رلَإغفاحمینَنیا و اآلخرة و أنت خیر الرّنا فژ هذه الد! 

53- عیالیۀ : حیح فژ مصادر األفعال التّن الص »ذَّحتَنَ - ررَّعتَ - فلَعاد - (صحیح مصادر افعال)»  نّستُالَج 

 السجِ -ل عادتَ -عریف تَ -ر ذُّح) ت2َ ۀسجالَم -ل عادتَ -ف رُّعتَ -) تحذیر 1  

 سجالُتَ -ل تعاد -ف رُّعتَ -ر حذُّتَ  )4 سۀجالَم -تعادل م -تعریف  -حذیر ) ت3َ  

54- فژ الضمائر (با توجه به فعل کدام ضمیر نادرست است) الخطأن عی 

 فژ الشارع! علی األرضِ طَساقَ) هژ ت2َ ک!فِّۀ فژ صغۀ العربیباللّ تنْاَ ملَّکَ) ت1َ  

 إلی البیت! جوعِلرّل نَّوالده نَرْظنتَی نَّ) ه4 !أحداً ن دون اهللاِم نتبد ژ اَع) الت3َ  

55- عیتُ« حیح فژ أمر األفعال التالیۀ : ن الصدتُ - لُخلِّعتُ - مکاتتَ - بلَعشده هاي خواسته (امر فعل»  م( 

 ملَعا - باتک - ملَّعتَ - لْخُد) أ2ُ  ملَعأَ - بکات -م لِّع - لْخُد) أ1ُ  

 ملَعا - بکات -م لِّع - لْخ) أد4 ملعأَ - بکاتَتَ -م لِّع - لْخد) أ3َ  

56- ما لیسن عی ر (در کدام عبارت جمع مکسر نیست)فیه جمع مکس 

  1هذا العال (م لُحاوِی ثّب الف بینَالخ صسلمینَفوف الم! 

 ختلفۀ!الم عوبِمن الشُّ ۀ مجموعۀٌمیالبالد اإلسال أنَّ ک) الش2َ  

  3کَ ثل المؤمنِ) ممار إن جالستَطّثل الععک کثیراًفَنَ ه! 

  4اتَجب علیکم ألّ) یسبار!فّو الکُ شرکینَوا معبودات الم 

57- لْزَّنَ «  ن مضارع األفعال التالیۀ :عیت - لَأجنَّتُس - ه)هاي خواسته شد (مضارع فعل»  نَظْالح 

 نَظْالحتُ - نَسلجتَ - لُزَنْ) ا2َ  نَظْالحتُ - نَسلجتُ - لُزِ) أن1ْ  

 نَظْالحتُ - نَسلجتُ - لُزَّنَتَأ  )4  نَظْالحی - نَسلجتُ - لُزِّنَاُ ) 3  

58- عین الصحیح عن العملیۀ (پاسخ کدام گزینه درست است)ات الحسابی 

 ۀ و أربعین!ژ ستّ ساوِی شرینَین ناقص عۀ و ستّ) ست1ّ  

  2ژ تسعینَ وسا) خمسۀ و سبعون زائد خمسۀ و عشرین ی! 

 و عشرین! احداًساو ژ وی تقسیم علی إثنینِ و ثمانونَ إثنانِ) 3  

  4رَشَ) ثمانیۀ فژ أحد ع ۀ و ستینَساو ژ ستّی! 

59- عن الفعل (فعل کدام گزینه نادرست است) الخطأن عی 

  بر اإلنترنت!ع سائلَنا رملَتَأنا و زمیلژ إس  )2 وع إلی البیت!جلرّوالدهم ل نتظرونَدقائژ ی) کان أص1  

 عن المعاصژ! نَعنتَموتژ ال تَ) إخ4ْ ذب!و الک : البخلُفژ مؤمنٍ معانِجتَال تَ ) خصلتان3ِ  

60- ي مقابلش نادرست است) (کدام عبارت با توجه به کلمه الخطأن عی 

 أو أکثر : الغراب سنۀ إلی ثالثینَ عشرینَ ذ ژ یعیشالحیوان الّ  )1  

 افۀرالزّ علی أقدامه :  وم واقفاًعلی النّ ذ ژ قادر) الحیوان ال2ّ  

  3ی (قدععلی سما ر قَ من مسافۀ أربعینَ  اعۀصوت السالکلب ماًد : 

 ملۀة : النّرّم وزنها خمسینَ یفوقُ ذ ژ یقدر علی حمل شیء) الحیوان ال4ّ  
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 پاسخ است. 4ي  گزینه -41

ها  ها / سایر گزینه ي ماهی همه  دهد / کل األسماء : با توجه به ترجمه: عندما : وقتی که / یفقد سرعته : سرعتش را از دست می 
 نادرست هستند.

 پاسخ است. 1ي  گزینه -42
ها  ها را پشیمان کرد / سایر گزینه دیگر را زدند / تَدخَّلَ مدیرهم : مدیرشان مداخله کرد / نَدمهم : آنبا توجه به ترجمه: تضارب : یک 

 همگی نادرست هستند.
 پاسخ است. 2ي  گزینه -43

دوري از بدي /   : با توجه به ترجمه: قد کانَت : بوده است / قائمۀً علی : استوار / علی اساس المنطق : بر اساس منطق / اجتناب اإلساءة 
 ها نادرست هستند. سایر گزینه

 پاسخ است. 3ي  گزینه -44
 ها نادرست هستند. با توجه به ترجمه : أحیاناً : گاهی / مرّتینِ : دو بار / سایر گزینه 

 پاسخ است. 4ي  گزینه -45
 ها نادرست هستند. د الحفلۀ : پس از جشن / سایر گزینهها / بع به پخش هدیه با توجه به ترجمه: قام بـِ : پرداخت / بتوزیع الهدایا :  

 پاسخ است. 2ي  گزینه -46
کنندگان را دوست دارد  زیرا خدا توکل با آنان مشورت کن / فژ األمر : در کار / إن اهللا یحب المتوکِّلینَ :  با توجه به ترجمه: شاوِرهم : 

 ها نادرست هستند. / سایر گزینه
 اسخ است.پ 3ي  گزینه -47

 ها نادرست هستند. شود / سایر گزینه أسوا : ناامید نشوید / الییأس : ناامید نمییتَبا توجه به ترجمه: ال 
 پاسخ است. 1ي  گزینه -48

ادرست ترجمه نوا : نیکی کنید / نسح) ا4َشوند / ( : با یکدیگر آشنا می تعارفونَ) ی3نگاري کرد / ( نامه  : ب) کات2َها: ( در سایر گزینه 
 اند. شده

 پاسخ است. 2ي  گزینه -49
کاش /  ) یا لیت :4فارغ التحصیل خواهیم شد / (  ) سوف نَتَخَرَّج :3کنی / ( سخن مرا باور نمی  ) ال تُصدقُ کالمژ :1ها: ( در سایر گزینه 

 اند. نادرست ترجمه شده
 پاسخ است. 4ي  گزینه -50

                 شود / خالی میسریع ) من تلفن همراهی دارم که باطریش 2کنی؟ / ( تماشژ : آیا همراهی نمی) أال1ها : (  در سایر گزینه 
 اند. ) فژ أداء واجباتهم : در انجام تکالیفشان / همگی نادرست ترجمه شده3(
 پاسخ است. 3ي  گزینه -51

 ها همگی مضارع هستند. گزینه فعل ماضی است، اما فعل سایر» تَفَعلَ « بر وزن » تَجلَّی «  
 پاسخ است. 1ي  گزینه -52

 ها همگی فعل امر هستند. ماضی باب افعال است. اما فعل سایر گزینه» أکْرَموا  «  
 پاسخ است. 1ي  گزینه -53

الس ۀ یا جِسجالَم  تَعادل (تفاعل) / جالَستُنَّ (فاعلْتُنَّ) : ) : تحذیر (تفعیل) / نَتَعرَّف (نَتَفَعلُ) : تَعرُّف (تَفَعل) / تَعادل (تَفاعلَ  حذَّر (فَعلَ) : 
م)لَفاععال)ۀ یا ف 

 

 1نامه عربـی   پاسخ
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 پاسخ است. 2ي  گزینه -54
 »هو تَساقَطَ « ماضی و مذکر است. » تَفاعلَ « بر وزن » تَساقَطَ   « 

 پاسخ است. 4ي  گزینه -55
» /              فَعلْ « است و امر آن بر وزن » تُفَعلُ « بر وزن » تُعلِّم  » / « اَفْعلْ « مر آن بر وزن است و ا» تُفْعلُ   «بر وزن » تُدخلُ  «  

 » بلُ   «بر وزن » تُکاتلْ « است و امر آن بر وزن » تُفاعفاع » / « لَملُ « بر وزن » تَعلْ  « و امر آن » تَفْعفْعباشد. می» ا 
 پاسخ است. 3ي  گزینه -56

 فّار  همگی جع مکسر هستند.عوب / الکُالد / الشُّفوف / البِها : ص در سایر گزینه 
 پاسخ است. 3ي  گزینه -57

  » تُنّ « باب تفعیل است /  13ماضی صیغه » نَزَّلْتلَسظْنَ « باب افعال است /  12ماضی صیغه » اَجباب مفاعلۀ  6ماضی صیغه » الح
 ) صحیح است.3ي ( ها فقط گزینه به وزن مضارع آن است / پس با توجه

 پاسخ است. 1ي  گزینه -58
 ) ثمانیه و ثمانین4) واحداً و أربعین  (3ه  (ئ) م2ها : ( پاسخ صحیح سایر گزینه 

 پاسخ است. 4ي  گزینه -59
 د.باش صحیح می» یمتَنعون « ورت جمع مکسر است پس فعل به ص  »برادران » : إخوة «  

 پاسخ است. 2ي  گزینه -60
 باشد. می» اسب  الفَرَس : « ي  پاسخ عبارت کلمه 
 
 
  
 


