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 جمله بعد از نکره   پنجمدرس 

بعد از آن اسم حرؾ ربط )که( می آٌد بعد از اسم نکره فعلی بٌاٌد که آن اسم نکره را توصٌؾ کند ، در ترجمه فارسی 

 و فعل مطابق شراٌط جمله ترجمه می شود.

قفِزُ ِسنجاباً  شاَهدنا  .می پرٌدکه از درختی به درختی  مٌدٌدِمن َشجَرٍة إلی َشَجَرٍة . سنجابی را  ٌَ

 همانطور که مشاهده می کنٌد فعل ماضی + مضارع = ماضی استمراری   ترجمه می شود (ٔنکته

 بسرعٍة . پسری را دٌدم که به سرعت راه می رفت. ٌَمشیَولَداً  راٌتُ 

 مضارع +مضارع = مضارع التزامی ترجمه می شود (ٕنکته

 فی َفهم النُّصوِص . ٌُساِعُدنیَعن ُمعَجٍم  اَُفتِّشُ 

 .کمک کندکه مرا در فهم متون  می گردمدنبال فرهنگ لؽتی 

 ماضی + ماضی= ماضی بعٌد ٌا ماضی ساده    ترجمه می شود (ٖنکته

ٌَوَم ِکتاباً  شَتَرٌتُ اِ   (دٌدم) دٌده بودمکه قبال آن را  خرٌدم ِمن َقبل          امروز کتابی را َقد راٌُتهُ ال

 به فعلی که بعد از اسم نکره می آٌد صفت جمله وصفٌه می گوٌند.(4نکته

: ، أ (  شروع شود دٌگر جمله وصفٌه نٌست و با )که( معنی نمی  ااگر جمله ای با حروفی مانند : )و فـ ثم  (5نکته 

 شود

 آٌه ای را خواندم و در قلبم اثر گذاشت.«   ؤثََّرت فی قلبی فقراُت آًٌة »
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 پنجمتست درس 

ٌُّها الَّذٌَن آَمنوا إتَّقوا هللاَ و قولوا قوالً س( »ٔ  «دٌداً ٌا ا

 ( ای کسانی که اٌمان آورده اٌد ، تقوای خدا پٌشه کنٌد و سخنی استوار بگوٌٌد.ٔ

 ( ای کسانی که اٌمان دارٌد، از خداوند بترسٌد و سخن های درست بگوٌٌد.ٕ

 ( ای افرادی که می خواهٌد اٌمان بٌاورٌد، ازخدا بترسٌد و سخن درستی بگوٌٌدٖ

 قطعا از خداوند می ترسند و سخن استوار می گوٌند( کسانی که اٌمان آورده اند ، 4

ٌَعملَ بهٕ ِجُب علی المتکلِّم اَن  ٌَ دُعو المخاطبٌَن بکّلٍم ج( لِکّلِم آداٌب  ٌَ  ٍل العمل الّصالح مٌا و 

( برای سخن آدابی وجود دارد  که هرگوٌنده باٌد به آن ها عمل کند و مخاطبان را با سخنی زٌبا به کار نٌک ٔ

 دعوت کند

 ( سخن آدابی دارد که گوٌنده باٌد به آن ها عمل کند و مخاطبان را با کالمی زٌبا به کار نٌک دعوت کند.ٕ

 ( سخن آداب دارد که گوٌنده باٌد به آن ها عمل کند و مخاطبان را به سخن زٌبا به کارهای نٌک فرا بخواند.ٖ

ب را با سخن زٌبا به نٌکی در کارهاٌش دعوت (سخن گفتن آدابی دارد که گوٌنده به آن ها عمل می کند و مخاط4

 می کند.

ِهَم ؟! ( »ٖ َض َنفَسکَ للتُّ لَت فی موضوٍع َعرَّ  «لَِم َتَدخَّ

 ( برای چه در موضوعی دخالت می کنی که تو را در معرض تهمت ها قرار می دهدٔ

 ( چگونه در موضوعی دخالت کردی که تو را در معرض تهمت قرار داده استٕ

 موضوعی دخالت می کنی که تو را در معرض تهمت ها گذاشته است ( چرا درٖ

 ( چرا در موضوعی دخالت کردی که تو را در معرض تهمت ها قرار داد .)قرار داده بود(4

 :  ( عٌن الصحٌح4

 ِمن شجرٍة الی شجرٍة : سنجابی  را دٌدم که از درختی به درختی می پرد.ِفُز قٌَ ( شاَهدنا ِسنجاباً ٔ

 .إرضاُء الّناِس ؼاٌٌة الُتدَرُک : راضی کردن مردم هدفی است که به دست آورده نمی شود( ٕ

 .ُدنا إلی الصراط المستقٌم : قصٌده ای را می خوانٌم که ما را به راه مستقٌم هداٌت  کندشِ ( ُکّنا َنقَرأ قصٌدًة ُترٖ

 رٌاد زد که بشدت زخمی شده بود( َصَرَخ فی المعرکِة رجٌل ُجِرَح ِبشدٍة : در مٌدان جنگ مردی ف4

ٌِّن االَقَرب ِمن مفهوم عبارة 5  «َتکَلَّم َحّتی اَراَک »( َع

 ( سخن چٌن بدبخت هٌزم کش است.ٕ( عٌبی اگر زبان راست، شکر و سپاس پوشد              ٔ

 بماند.( مومن سکوت می کند تا سالم 4( تا مرد سخن نگفته باشد عٌب و هنرش نهفته باشد        ٖ
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ٌّن ما مناِسُب للفراَغ الٌِجاِد جملٍة وصفٌٍة : 6  ( َع

 «قراُت ... ِمن هذا الشاعر اَعَجَبنی کثٌراً »

 ( بٌتاً 4( جملًة                   ٖ( قصٌدًة             ٕاشعاراً          (ٔ

ٌّن المناسب للفراغ :7  «.المستقٌم  قراُت َقصٌدًة .... الی الصراطِ » ( ع

ٌُرِشُد                     ِٕشُد                  ُتر( ٔ ٌُرَشُد                         ٖ(   ( ُترَشُد 4( 

ٌّن 8 فرُح فٌِه الفقراُء »عن عبارة :  الخطؤ( ع ٌَ  «ٌُعِجُبنی عٌٌد 

فَرُح : جملٌة وصفٌٌة      ٔ ٌَ  : جارومجرور ( فٌه4( عٌٌد : مفعول             ٖ( الفقراُء : فاعل         ٕ( 

ٌّن عبارًة ُوِصَؾ فٌها اسُم نکرًة : 9  ( ع

ٌَّرت ساعُة االمتحانٕ( و َخلََق لنا َحدائَق ُمثمرًة ُتسقی بالماء         ٔ ٌٌة َفَتَؽ  ( هناک جلسٌة علمَّ

ٌَِجَب علٌک اَن تُ 4         ( و َنحُن کّنا َندُعو هللَا اَن َتِصَل سالمًة    ٖ  مَقبَل الکال َسلِّمَ ( 

ٌِّن عبارًة ٓٔ  فٌها اسم نکرة : لٌَسَ ( ع

 ( َکلِّم الّناس علی َقدِر عقولهمٕ( قُِل الَحّق و لو کاَن ُمّراً                     ٔ

 ( ِانَّ شکَل االرِض قرٌٌب بالّدائرة4( کاَنت السٌارةُ َتذَهُب ِبُسرعٍة ال ُتوَصُؾ     ٖ

ٌّن فعّلً جاَء َبعَد النکرة (ٔٔ  ع

ٌُنقُذَک ِمن مصٌبة الجمل         الکتاُب  (ٔ لَعُب فی الشارعٕصدٌٌق  ٌَ  ( راٌُت حمٌداً 

ٌَعبُد هللاَ                          ٖ جُل الُمَتکِّبر ال  ( عداَوةُ العاقِِل خٌٌر ِمن صداَقِة الجاِهلِ 4( الرَّ

ٌِّن عبارٍة  -ٕٔ      فٌها فعل َبعَد النَّکرِة : التُوَجدُ ع

ٌَؽَنی                                    القناعُة کنٌز ال (ٔ  (  شاَهدنا سنجاباً فوَق الشجرِة ٕ 

 ( إرضاُء الّناِس ؼاٌٌة الُتدُرکُ 4( َسلَّمُت الی ُمَعلٍِّم َوَقَؾ فی المدرسِة                   ٖ

َؾ ِاسَم النَّکرة : -ٖٔ      ٌّن فعّلً َوصَّ  ع

ٌَستمعوَن  (ٔ  ( قراُت َقصٌَدًة  ُترِشُد إلی الّصراِط المستقٌمٕکالَم المعلِم     فی الّحصِة االولی الّطالب 

اًحاً ِمن ُدَول العالَم4( العلُم اَصُل ُکلِّ خٌٍر ، الَجهُل اَصُل ُکلِّ ّشراً             ٖ ٌّ ٌَجِذُب س  ( َقبُر کوروش 

ٌّن الصحٌح فی العبارة الّتالٌة :  -4ٔ     ٌُساِعُدنی »ع  «فی َتَعلُِّم العربٌِِة َوَجدُت َبرنامجاً 

ٌُوجد مضاؾ الٌه4( مفعوٌل واحٌد         ٖکرتاِن اثنتاِن             ن( ٕصفٌت واحٌد             (ٔ  ( ال
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ٌّن  -5ٔ  بعد اسم الفاعل النکرة : جاء فعّلً ع

ٌَکُتُب واجباِتِه                               (ٔ ٌُبِعُدک ِمن الضاللة ٕاََخَذ الطالُب   ( الکتاُب صدٌٌق 

ٌَعملوَن بِجدٍّ و نشاطٍ 4( شاهدُت طالباً ٌسعی بهمٍة و نشاٍط                      ٖ  ( َرأَی الرئٌَس الموظفٌَّن 

 کرة :إنتخب عبارًة فٌها جمله فعلٌه جاءت بعد النّ  -6ٔ

 َطلََب هذا التلمٌُذ ِمن ذلک المعلُِّم ُموعظًة تمَنُعُه َعن ارتکاِب المَعاصً (7

 الَتقُل ما ال تعلَُم ، َبل ال َتقُل ُکلَّ ما َتعلَمُ  (2

 لم َتقُولوَن ما ال َتفَعلُوَن  (9

 َمن خاَؾ الناُس ِمن لسانِِه َفُهَو ِمن اَهِل الّنار (4

 

ٌِّن فعل   -7ٔ  نکرًة : َوَصَؾ اسماً « َخَرَج »َع

 ( َخَرَج علٌی َو َذَهَب َمَع صدٌقِه الی المدرسةِ َٕخَرَج الطالُب ِمن الّصِؾ                               (ٔ

 ( راٌُت حمٌداً َخَرَج ِمن المدرسة4(  شاَهدُت طالباً َخَرَج ِمن الصؾ                     ٖ

ٌِّن فعّلً فً معنی الماضً االستمراري : -8ٔ    َع

ذَهُب الی المدرسة                        (ٔ ٌَ  کتاباً  راٌُتُه فی َمکَتَبِة المدرسةِ  ِاشَترٌتُ ( ٕشاهدُت تلمٌذاً 

ٌُساِعُدنی فی َفهِم النٌّصوص            ٖ  ( ِانَُّه طبٌٌب اَحَدَث َتَحُواّلً فی علِم الطِّب4(  اَُفتُِّش َعن کتاٍب 

ٌِّن المفعول فی جملٍة  -9ٔ ٌّن المفعول فی جملة وصفٌة (َع  َوَصَفت نکرًة  )َع

قفُِر ِمن شجرٍة                        (ٔ ٌَ  ( راٌُت ولداً ٌمشی بسرعةٍ ٕشاهدُت سنجاباً 

ُر جمٌَع التالمٌذ ِمن الخوِؾ       ٖ ٌَُجذِّ ٌُسَمُع  صوٌت   ( الؽٌُب  الَبرازٌلی َشَجرةٌ َتخَتلُِؾ عن باقِی االشجار4( 

ٌِّن ا -ٕٓ اَم ِصَؽري »لصحٌح فی تحلٌِل الکلماِت الّتالٌَة َع ٌَّ  «ساَفرُت الی قرٌٍة شاَهدُت ُصوَرَتها اَ

 مبنی للمعلوم –سافرُت : فعل ماٍض ، مزٌد ِمن باب افعال، اول شخص جمع  (ٔ

 اول شخص مفرد –مزٌٌد ِمن باب مفاَعلَة  –مبنی للمعلوم  -شاهدُت: فعل ماٍض ، الزم (ٕ

 جامد / جارومجرور –ذکر مفرد م –صوَرَة : اسم  (ٖ

 نکره / الی قرٌٍة : جارومجرور –قرٌٍة : اسم مفرد مونث  (4
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 تست های چهار گزٌنه ای عربی ٌازدهم انسانی )کاردرمنزل(

 درس پنجم

ِن األَصحَّ َو األَدقَّ فً الَجواب ) ٌِّ  (:8-َٔع

ٌُحاِولُ أن  -ٔ ئِة َو كاَن  ٌِّ جلُ َعلى أعمالِِه السَّ  ٌُصلَِحها.""َنِدَم الرَّ

      د به خاطر کار بدش پشٌمان شد و تالش کرد که آن را جبران کند.الؾ( مر

   د به خاطر کارهای بدش پشٌمان شد و تالش کرد که آن را جبران نماٌد.ب( آن مر

          د به خاطر کارهای بدش پشٌمان شد و تالش می کرد که آن ها را جبران کند.ج( مر

   ارهای بدش پشٌمان شد و تالش کرده بود که آن را جبران نماٌد.دی به خاطر کد( مر

دِق َو اوفوا بِالَعهِد." -ٕ  "لِلَمنِع َعِن اْرتِكاِب الَمعاصً، ِالَتِزموا بِالصِّ

 .گوٌی پاٌبند باشٌد و به عهد وفا کنٌد تا از انجام گناهان جلوگٌری کنٌدالؾ( به راست

 راستگوٌی پاٌبند بودند و به عهد وفا کردند. ب( برای جلوگٌری از انجام گناهان به

 ج( پاٌبندی به راستگوٌی و وفای به عهد الزمه جلوگٌری از انجام گناهان هستند.

 د( راستگو باشٌد و وفای به عهد کنٌد و از گناهان خودداری نماٌٌد.

َتظاَهُر بِا -ٖ ٌَ ٌَسَبُح فً الَبحِر َو   لَؽَرق.""أسَرَع األصحاُب إِلنقاِذ شابٍّ كاَن 

 ( با دوستان برای نجات جوان شناگر در درٌا که ظاهراً در حال ؼرق شدن بود شتافتم.الؾ

 .ب( دوستان با عجله رفتند و جوان شناگر را در درٌا که نزدٌک بود ؼرق شود نجات دادند

 .ج( دوستان برای نجات جوانی که در درٌا شنا می کرد و وانمود به ؼرق شدن می نمود، شتافتند

 .د( دوستان برای نجات ٌک جوان که در درٌا شنا می کرد و وانمود به ؼرق شدن می کند شتافتند

ُد َعلٌَك الَقرٌَب." -ٗ ٌَُبعِّ ُب َعلٌََك الَبعٌَد َو  ٌَُقرِّ راِب  ُه َكالسَّ حٌح: "ال َتسَتِشِر الَكّذاَب َفإنَّ ٌِّن الصَّ  َع

 .و نزدٌک را وارونه می کندالؾ( با دروؼگو مشورت نمی کنی چون مثل سراب دور 

 .ب( با فرد بسٌار دروؼگو مشورت نمی کنی زٌرا مانند سراب نزدٌک را برای تو دور و دور را نزدٌک می کند

 د بسٌار دروؼگو مشورت نکن زٌرا او همچون سرابی است که نزدٌک را براٌت دور و دور را نزدٌک ج( با فر

 می گرداند.

 ت نکن زٌرا او همچون سراب است که دور را براٌت نزدٌک و نزدٌک را دورد بسٌار دروؼگو مشورد( با فر

 می سازد. 



 
 

98 
 

 

حٌح.  -٘ ٌِّن الصَّ  َع

 اٌا به درستی پناه می برم به تو از نفسی که سٌر نمی شود.دالؾ( اللُهمَّ إّنً أعوُذ بَِك ِمن َنفٍس ال َتشَبع: خ

فَرُح فٌِه الفَُقراء: از عٌدی  ٌَ  که در آن نٌازمندان خوشحالی می کردند خوشم آمد.ب( أعَجَبنً عٌٌد 

 ج( شاَهدنا ِسنجاباً َقَفَز ِمن َشَجرٍة إلى َشَجرٍة أخَرى: سنجابی را دٌدم که از درختی به درختی دٌگر می پرٌد.

 می کرد. د( أقَرأُ َقصٌَدًة ُترِشُدنً إلى َحٌاٍة َفِرَحٍة: قصٌده ای را خواندم که من را به ٌک زندگی شاد راهنماٌی

ٌِّن َؼٌَر الُمناِسب فً الَمفهوِم. -ٙ  َع

ث الّناَس ِبُكلِّ ما َسِمعَت ِبِه : ج  ز راست نباٌد گفت/ هر راست نشاٌد گفتالؾ( ال ُتَحدِّ

 ب( ال َتؽَتّروا ِبَصالِتِهم َو ال ِبصٌاِمِهم : اٌن نماز و روزه و حج و جهاد/هم گواهی دادن است از اعتقاد

ُق ِبصدِقِه ما ال ٌبلُُؽُه الكاِذُب بِاْحتٌالِِه :سعدٌا راست روان گوی سعادت بردند/ راستی کن که  به منزل ج( ٌبلُُػ الّصادِ 

 نرسد کج رفتار

ٌُنَتَفُع ِبعلِمِه خٌٌر ِمن ألِؾ عابِدٍ  نَفع : عالٌِم  ٌَ  د( اللُهمَّ إّنً أعوُذ بَِك ِمن علٍم ال 

حٌح َعلَى َحَسِب الواقِِع. -7 ٌِّن الصَّ  َع

َتَجلّى ِبإخالِص األعماِل لَ  ٌَ دُق َمَع هللِا ال  ٌَظَهُر ما َنخَفى فً َفلَتاِت لِسانِنا.                          ب( الصِّ  ه.الؾ( 

ٌُنِقُذنا ِمن ُمصٌَبِة الَجهل َفَقط.                          د( ال َتَكلَِّم الّناَس َعلى َقدِر ُعقولِِهم.  ج( الكتاُب 

8-  ٌِّ  ن األنَسب لِلَفراِغ : "ِمن َفضلِك أعِطنً .................. بِمبلَِػ َخمَسٍة َو ِعشرٌَن رٌاالً أِلتَِّصلَ."َع

 الؾ( َرصٌداً                         ب( ِبطاَقًة                        ج( َشحناً                           د( َشرٌَحًة 

 (:ٕٔ-9ٍة ُثم أِجب َعن األسئِلَة)إقرأ النَّصَّ الّتالً بِدقَّ 

هبِ  ٌَتوّضؤُ َفَمرَّ بِه ثّلثُة رجاٍل أؼنٌاء َو َتوّقفوا عنده. أرادوا إٌذاَءهُ َو قالَ أحدهم: إّننً أملِك ِمن الذَّ ٌَمألُ كاَن فّّلٌح   ما 

نً   بٌَت هذا الفقٌر. َو قال الّثانً: إنَّ

ٌُعادلُ َمحصولَ هذا ال ٌُعادل وزَن الفّّلح الفقٌر. قاَم أملك ِمن الفِّضِة ما  فّّلح. َو قالَ الّثالث: أنا أملك ِمن الَجواهر ما 

 الفّّلُح َو نظر إلٌِهم َو قال : أّما أنا 

ٌُعاِدل الّدنٌا و ما فٌها و هو الَقناعة. َخِجل الّرجالُ، بٌَنما ذهب الفّّلح وَ   ٌُصلًّ فؤملِك َكنزاً َكبٌراً، أنا أحِمل فً قلبً كنزاً 

 بُِخشوٍع.

ًّ ُهو صاِحب ............... . -9 ًّ الحقٌق ؟ الؽن ًّ ًّ الحقٌق  َمن هو الؽن

 الؾ( األحجار الكرٌمة             ب( الخشوع فً َكالمه         ج( الّذهب و الفّضة          د( القلب القانع
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ؤُ  -ٓٔ ٌّ َته ٌَ ؤُ؟ كاَن  ٌّ َته ٌَ  ............... .أِلّي أمٍر كاَن الَفّّلح 

 الؾ( لِلزراعة                         ب( لِلَعمل                      ج( لِلّصالة                  د( لِلوضوء

ٌّن  -ٔٔ  لِلَفراغ: أنا أملك ................ .  الخطؤع

 ٌت    د( جواهر ُتعادل وزَن الفاّلحالؾ( قناعة تعادل القلب        ب( فّضة ُتعادل المحصول    ج( ذهباً ٌعادل الب

 ماذا كاَن هدؾ الّرجال األؼنٌاء ِمن كّلِمهم؟ كاَن الهدُؾ ................ . -ٕٔ

 ج( االِخِتبار                  د( االِسِتضعاؾ                الؾ( اإلّطالع                     ب( االِستِخفاؾ 

ٌِّن الُمناِسب فً الَجواب   (:ٕٓ-ٖٔ)َع

ٖٔ- . ٌِّن العبارة الّتً لٌَس فٌها فعلٌ ُمتعدٍّ  َع

بٌُب دواًء لِِشفاِء َمَرِضِه.                                                                           ٌَِصُؾ لَُه الطَّ                         الؾ( 

باتاِت.  ب( إّنً أِحبُّ الُمطالََعَة َعِن النَّ

ُد اإلسالُم َعلَى تربٌٍة َتقوُم َعلَى أساِس االِحترام.                                                                 ج(                  ٌُإكِّ

ؽار.  د( ِاحتِرم ُكلَّ الّناِس َحّتى الصِّ

ٌُعاِدلُ الماضً االستمراري. -ٗٔ ٌِّن فعّلً   َع

ٌُحاوِ  .                                                                                              الؾ( َنَجحت الطالِباُت  لَن فً ُدروِسِهنَّ

َة. ٌَّ ٌَشرُح لَُه الَقض  ب( ٌذهُب إلى ُمعلٍِّم 

                                                 ج( حاوَل الُعلماُء لِمعِرَفِة سرٍّ  أبَعَدنا ِمَن الخطِر.                                        

 د( أخذُت كتاباً رأٌُتُه ِمن قبل.

ٌُعاِدلُ َعلى الماضً البعٌد. -٘ٔ ٌِّن فعّلً   َع

                    الؾ( اشترٌُت َقمٌصاً َثَمُنُه َرخٌٌص.                                                                                        

 ب( طلَب ِمنُه موعَظًة َتمَنُعُه َعِن الَمعاصً.

                 ج( َفتَّشُت عن ُمعجٍم ساَعَدنً فً َفهِم النَّّص.                                                                             

ٌُساعدهُ على تعلُِّم الكمبٌوتر.  ٌَجُد برنامجاً   د( 

ٌِّن الخطؤ فٌما أشٌَر إلٌه بِخّط: "لَُه  -ٙٔ فتحُ  خاصٌّ  ِؼشاءٌ َع ٌَطٌَر فً  ٌَسَتطٌعُ َو  لِمَظلَّةِ ُه َكاٌَ  ."الؽاباتأن 

ٌَِصُؾ َنِكرًة / ٌستطٌع : فعل مضارع   الؾ( ِؼشاء : مبتدا / الؽابات : جمع سالم للمإنث            ب( ٌفتُح : 

ج( ِمَظلَّة : مجرور بحرؾ الجّر / ٌفَتح : فعل مضارع       د( الؽابات : مجرور بحرؾ الجّر / ٌستطٌع : ِمن باب 

 افتعال 
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ٌُعاِدلُ علً المضارع اإللتزامً. -7ٔ ٌِّن فعّلً   َع

ٌُعَ  ٌُحاِول أن َتكوَن إنساناً  كِذُب لآِلَخرٌَن.                     ب(  ٌَ  لُِّم الّناَس فً َجمٌِع األحواِل. الؾ( َرأى ِطفالً 

دِق.  ج( َعَسى أن َتكَرهوا َشٌئاَ َو ُهَو خٌٌر لَُكم.             د( َبَعَث هللاُ َرسوالً ٌؤُمُرنا ِبالصِّ

ٌِّن ما ال -8ٔ ٌَشَتملُ َع  َعلى جملٍة َتِصُؾ نِكرًة.  

واناِت َتعٌُش فً الؽاَبِة.                  الؾ( َنَظرُت َعلَى َقَطراِت ماٍء َتسقُُط ِمَن األزهاِر.          ٌَ  ب( ساَعَد الُؽراُب الح

لَعُب فً الّساَحِة َمَع ُزمالِئِه.                 د( جاَء َرُجالِن قاَتال َمَع األعداِء. ٌَ  ج( رأٌُت ِتلمٌذاً 

ٍة. أرَسلوا َفرٌقاً لِلتَّع -9ٔ ٌَّ ٌِّن الّصحٌح لِلَفراغ إِلٌجاِد أسلوٍب وصف ِؾ َعلى ......................... َعلى األرِض َبعَد َع رُّ

 هذه األمطاِر.

 الؾ( أسماٍك َعجٌَبٍة             ب( األسماِك َتَتساَقُط             ج( األسماِك الَعجٌَبِة             د( أسماٍك َتَتساَقُط 

ِن  -ٕٓ ٌِّ َنِة بِالفا الَخَطؤَع ٌَّ ٌّة.َعن ُمعاِدِل األفعاِل الُمَع  رس

ِة: ماضى استمرارى       ٌَعٌشُ الؾ( َوجدُت َحٌواناً      ٌَ  فً الؽاباِت االستوائ

ٌُرِسُل صوتاً      رُ ب(   الّناَس: مضارع التزامى                      ٌَُحذِّ

ثَ ج( رأٌنا ُمعلّماً     : ماضى بعٌد                 َتَحدَّ ًِّ  َعِن األَدِب الفارس

 هُ فً فهِم اللُّؽاِت: مضارع التزامى ٌُساِعدُ د( َتَعلََّم ِعلماً    

 

 

 کنکورکتابهای قدٌم متناسب بادرس چهارمتست های 

ٌّن األصّح و األدق فی األجوبة للترجمة أو التعرٌب   َع

)سراسری  «الّحقَمن ٌسمعون کّلم االنبٌاء الّحق قلٌلون: اولئک هم الفائزوَن و الُمرَشدون إلی طرٌق ( » ٔ

 (2ٔزبان 

( آن ها که سخنان درست را از پٌامبران شنٌده اند کم می باشند،و آنان رستگارانی اند که به طرٌق حق ٔ  

 راهنمائی شده اند.

( کسانی که سخن حق انبٌاء را می شنوند اندک هستند،آن ها همان رستگاران و هداٌت شدگان به راه حق می ٕ  

 باشند.
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ه حقٌقتاً کالم انبٌاء را بشنوند اندک هستند،آن ها همان رستگاران و راهنماٌان به طرٌق حق می ( آن ها کٖ  

 باشند.

 ( کسانی که سخن حق را از انبٌاء بشنوند کم اند، ولی آن ها همان رستگاران و هداٌت   گران به راه حق اندٗ     

 

 «واجباتّهن أکثر من ؼٌرّهن أخذتنی الدهشة عندما شاهدت اجتهاد زمٌّلتی فی أداء (» ٕ

 ( آنگاه که تالش دوستان خود را که بٌش از دٌگران در ادای وظاٌؾ خوٌش می کوشند می بٌنم در شگفت می شومٔ

 (وقتی سعی رفقاٌم را بٌشتر دٌدم که در انجام دادن وظاٌفشان تالش می کنند تعجب و حٌرت مرا فرا گرفت ٕ

ٌّت همکالسٌهاٌم راٖ  در انجام تکالٌؾ بٌشتر از ساٌرٌن دٌدم سخت حٌرت کردم (آنگاه که فعال

 ( وقتی تالش همکالسٌهاٌم را در انجام تکالٌفشان بٌش از دٌگران دٌدم حٌرت مرا فرا گرفت ٗ

 ا : لخط(عٌن اٖ

 (واجه حقائق الحٌاة المّرة بالتفاإل : با حقٌقت های تلخ زندگی با خوش بٌنی روبرو شؤ

 إلی الّشر :از دعوت کننده ای که تو را به بدی می خواند دوری کن(إبتعد عن داٍع ٌدعوک ٕ

 ( المکّار من ٌظّن أّن المکر مفتاُح أرزاقه : حٌله گر کسی است که کلٌد روزی اش را فقط در مکر می ٌابدٖ

ٌّئات فم تخرج منه آٌات القرآن : دهانی که از آن آٌات قرآن خارج می شود باٌد از پلٌدیٗ  ها پاک شود (لٌطهر من الس

 

 (9ٓهنر«)اّتخذ هللا فی القرآن أسالٌب مختلفة لدعوة الناس إلی دٌنه ، ألّنهم مختلفون فی ثقافاتهم(»ٗ

 (اختالؾ در فرهنگ ها باعث شده تا خداوند در قرآن مردم را به شٌوه های متفاوت به دٌن خود فرا خواند ٔ

 واند زٌرا مردم دارای فرهنگ های متفاوتی هستند (خداوند مرا به شکل های متفاوت به دٌن خود فرا می خٕ

 ( از انجاٌی که مردم فرهنگ های متفاوتی دارند روش های خداوند در قرآن برای دعوت آنها با ٌکدٌگر تفاوت دارد ٖ

( خداوند در قرآن برای دعوت مردم به دٌن خود روش های مختلفی بکار گرفته زٌرا آنها در فرهنگ های خوٌش ٗ

 مختلفند
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ٌِّن الّنعت ٘  (9ٖ: )سنجش فروردٌن جملة( َع

 ( هإالء رجال صلحاء قضوا نحبهم!ٕ( هإالء الّطالب ممتازون فً المدرسة!      ٔ    

ٌُشبهک فً الخلق!ٗ( علٌنا أن نتحّمل مشاکل الحٌاة و تعبها!      ٖ     ( ما رأٌت بٌن الناس من 

ٌّن ما ٙ  (9ٓفٌه نعت:  )سنجش اسفند  لٌس( ع

 ( وفق القاضً ٌتحّدث فً جلسة المحاکمة!  ٕ( نشاهد األرضً الخضراء فً شمال بالدنا!    ٔ 

 ( وصل تلمٌٌذ عالٌم إلی الصّؾ خجالً من تؤّخره!ٗ( کنت اُطالع الّدروس المختلفة فً الماضً!      ٖ

ٌّن ما 7  (9ٕفٌه النعت: )سنجش خرداد  لٌس( ع

 ( فهمت اُموراً کثٌرة لم اُدرکها من قبل ٕلی  ما ٌتمّنی!               ( إّن  أخاک الفائز ٌسعی دائماً إٔ  

( أصبحت صدٌقتً طالبة بارزة فً الّصؾ لٌست لها ٗ( إّن االجتهاد فً حٌاة اإلنسان ضرورّي فهو ٌموت بدونه!  ٖ

 بدٌٌل!ألّنً کنت جاهالً! 

 (8ٖ(ّعٌن الجملة الوصفٌة )سراسری رٌاضی 8

 المضٌئة فی السماء          ب(وقؾ الؽزال فی نقطة و هو ٌرقب الصٌاد الؾ(ظهرت اشعة الشمس

 ج( قرأت الکتب الّتی أخذتها من المکتبة                د(شاهدت فی الؽابة ظبٌاً ٌعشق الجمال

 (8ٗفٌها جملة ٌ وصفٌة ٌ ؟)آزاد رٌاضی  ما جاءت(فی اّی العبارة 9

 مدرستنا      ب(عندئٍذ رای کلباً ٌلهث من العطش  الؾ(قرأت کتاباً من المکتبة الّتی تقع فی

 ج(القناعة ماٌل الٌنفد                                     د(من المإمنٌن رجاٌل صدقوا ما عاهدوا هللا علٌه

ٌّن الجملة الوصفٌة )سراسری انسانی ٓٔ  (8ٖ(ع

 الؾ(راٌت ُ طفالً و هو ٌنظر إلی هذه الصخرة العظمة بدهشة .

 ت التلمٌذة مسرورة و قد نجحت فی المسابقات فرحة ً .ب(رأٌ

 ج(هوالء الطالبات المجتهدات شارکن فی الحفلة لٌکرمن العلماء .

 د(کانت المدٌرة تبحث عن فرٍد فی المدرسِة ٌجتهد فی أعمال الخٌر .
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 (87فٌه نعت )سراسری هنر ا لٌس (عٌن مٔٔ

ٌُسٌطروَن اآلن علی العالم   الؾ(نعلم أنَّ المستکبرٌن الظالمٌن 

 ب(و هذا اَمٌر الٌحدث إال بسبب إهمال المجتمعات و تکاسلها .

 ج(و إن تقاوم الشعوب أمامهم فال ٌستطٌعون أن ٌظلموا .

 د(و هذا هدٌؾ ٌرٌده االبرار فی کل العالم .

ٌّن ٕٔ  (8٘فٌه نعت )سراسری انسانی  ما لٌس(ع

 الؾ(کان رُجٌل عطشان ٌجلس فوق جدار قرب نهر  

 ب(و ٌتمّنی وصوالً سهالً الی الماء و لکّن الجدار ٌمنعه

 ج(هکذا االنسان المحّب هلل الذی ٌطلب أن ٌصل الٌه .

 د(لکن حجاب نفسه کالجدار ٌمنعه فعلٌه أن ٌکسره أوالً .

 (9ٔ)رٌاضی  جملة(ّعٌن الوصؾ ٖٔ

 له الطٌبة فی سبٌل الحّق نجاالؾ(من آمن و أنفق من اموا

 ُتکنز فٌه مقادٌر کثٌرة من البروتٌن . ب(إن اللّحم ؼذاء مفٌدٌ 

ٌُهّمک   ج(ال تشتؽل نفسک بؤمور ؼٌر مهمة فتؽفل ّعما ٌنفعک و 

 د(علی المرء أن ٌتواضع لمن علمه وٌحاول أن ٌصبح أفضل منه

ٌّن نعت ٗٔ  (9ٔ:)تجربی جملة(ع

 ی أمانات اآلخرٌن         ب(هناک جلسة علمٌة فتّؽٌرت ساعة االمتحانالؾ(اإلنسان المإمن الٌخون ف

 وهبها هللا تعالی له ج(إن الجرٌدة االسالمٌة ال تنشر إال الحقائق               د(إّن للمإمن أخالقاً حسنة ً 
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 چهارم )مضارع منصوب(کنکورکتابهای قدٌم متناسب بادرس تست های 

ٌّن األصّح و األدق   فی األجوبة للترجمة أو التعرٌب َع

 (2ٕ)سراسری رٌاضی «ٌجب أن نسمح ألصدقائنا أن ٌطرحوا علٌنا مشاکل حٌاتهم لعلّنا نستطٌع أن نزٌلها( » ٔ

 ( واجب است از دوستانمان بخواهٌم که مشکالت زندگی را برای ما بٌان کنند شاٌد بتواٌنم آنها را حل نماٌٌم.ٔ  

 جازه می دهٌم که با مطرح کردن مشکالت زندگی خود با ما بتوانٌم آنها را از بٌن ببرٌم. ا( ما به دوستان خود ٕ  

 ( باٌد به دوستان خود اجازه دهٌم مشکالت زندگی خود را باما مطرح کنند شاٌد بتوانٌم آنها را برطرؾ کنٌم.ٖ 

 است که بتوانٌم آنها را زاٌل کنٌم.( برما واجب است اجازه ی مطرح کردن مشکالت را به دوستان خود بدهٌم امٌد ٗ 

 «قرأها فی مجلس تکرٌم العلماء الکبار قد أنشد هذا الشاعر أبٌاتاً متعددة فی وصؾ العلم و العالم لٌَ (» ٕ

 (شاعران بی شماری ابٌاتی درمورد دانش و دانشمند سروده اند تا در مجالس بزرگداشت علمای بزرگ خوانده شود ٔ

 دی را در وصؾ علم و عالم سروده تا آنها را در مجلس بزرگداشت دانشمندان بزرگ بخواند (اٌن شاعر ابٌات متعدٕ

( بٌت های فراوانی را اٌن شاعر درباره ی علم و عالم می سراٌد تا در مجلسی برای تکرٌم دانشمندان بزرگ آنها را ٖ
 بخواند 

 در هماٌش بزرگ علمای بزرگ خوانده شود (در توصٌؾ دانش و دانشمند اٌن شاعر بٌت های زٌادی سروده است تاٗ

 «ال تنظر إلی الدنٌا بالتشاإم فؤّنه ٌتلؾ عمرک و ال ٌسمح لک أن تذوق طعم الحٌاة الحقٌقی(» ٖ

 (با بدبٌنی هٌچ گاه به دنٌا منگر چه عمر را تلؾ کرده و نمی گذارد تو طعم زندگی واقعی را بچشیٔ

 را تباه می کند و به تو اجازه نمی دهد طعم حقٌقی زندگی را بچشی (با بدبٌنی به دنٌا نگاه مکن زٌرا عمرت ٕ

 ( به دنٌا با بدبٌنی نگاه مکن زٌرا عمر را تلؾ می کند و به تو اجازه نمی دهد طعم حقٌقی زندگی را درک کنیٖ

 درک کنی (به اٌن دنٌا با بدبٌنی که زندگٌت را تلؾ می کند نگاه نکن چه اجازه نمی دهد طعم واقعی زندگی راٗ

ٌّن اٗ  (2ٓ)هنر : لخطؤ(  ع

 ( دروؼگو اعتماد نزدٌکان خود را از دست خواهد داد!: إّن المکّذبٌن ٌزٌل اعتماد أقربائه لنفسه!ٔ    

 ( نتٌجه اعمال ما همان است که زود ٌا دٌر خواهٌم دٌد!: نتٌجة أعمالنا هً اّلتً سنراها قرٌباً أم بعٌداً ٕ    

( اما آنکه عمل می کند، اگر چه ساکت باشد محترم است !: لکّن الذی ٌعمل الّذی ٌعمل فهو محترم و لو کان ٖ   
 صامتاً!

( آنکه زٌاد حرؾ بزند و کم عمل کند نزد مردم محترم نٌست!: من ٌتکلّم کثٌراً و ٌعمل قلٌالً لٌس محترماً عند ٗ   
 الناس!
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َرحتِّی ُتنفِقوا ِمّما ُتِحّبوَن »ی العبارة التالٌة علی حسب الترتٌب (ما هو اعراب الفعل المضارع ف٘ آزاد «)لن َتنالوا البَّ
 (8ٓتجربی 

 الؾ(منصوب ، مجزوم ،مرفوع                              ب(مجزوم ، منصوب ، مرفوع

 ج(منصوب ، مرفوع ، مرفوع                               د(منصوب ، منصوب ، مرفوع

 

 (8ٔ)سراسری هنر فی فی المضارعالخطا(ّعٌن ٙ

 الؾ(إقرأ الَسمَع صوَتک و أتاّمل فی کالِمکَ        ب(ذهبنا الی سوق لَِنشتری َالمالبسوبعض االشٌاء

َع المعتدل ٌَدوُم حّتی نتمتَّ ٌُحققون جمٌع أهدا فهم     د(لٌت الربٌع   ج(لن ٌهَدأ المسلمون حّتی 

 (8ٗاست ؟)آزاد پزشکی (کدام مضارع منصوب صحٌح 7

 الؾ(لَن ٌکذبون           ب(لن ٌکذبان           ج(لَن تکذبٌن                د(لن ٌکذبوا

 

ٌّن العبارة الّتی 8  (8ٗ فٌها المضارع منصوبا ً )سراسری انسانی  َ لٌس(ع

 الؾ(أسالکم أن َتسعوا فی وظائفکم حّتی تنجحوا دائماً 

 ٌسِرؾ فی االکل و الشربب(ِمن صفات المإمن أنَّه لن 

 ج(کتب هللا علی بنی اسرائٌل القتال و لکنهم لم ٌقاتلوا فی سبٌله

ٌَُعّذبها ، فال تکن ُمعتصماً ِبها ٌُخلق االبدان بعد أن   د(من عادات الّدهر أن 

ٌّن 9  (8٘الناصبة : )سراسری انسانی انسانی « حّتی»(ع

ٌُسا عدنی الٌوم حتی ٌجیء أبی .  الؾ(إنَّ أخی س

 ب(إّنه أئفق جمٌع أمواله قبل وفاته حّتی ألبسَته

 ج(کانا ٌتکلمان معاً عن سفرتهما العلّمٌة حتی بکی الطفل 

 د( إعترضت العجوز علی الحاکم اعتراضاً حتی أخذت نعاجتها

ٌّن الّلم الناصبة: )سنجش آذرٓٔ  (9ٔ( ع

 ان لٌِصنع لنفسه مستقبالً زاهراً!الؾ( ألنتخب العمل المناسب بعد إتمام دراساتً!     ب( ٌجتهد اإلنس
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ٌّة!  ج( لِتنجح اُختً فً االمتحان حتً تسّراُّمً!      د( لِنستفد من أوقاتنا حّتی نعمل أعمالنا الٌوم

ٌّن الجملة ٔٔ  (9ٔفٌها مضارع منصوب: )سنجش دی  لٌس( ع

 الؾ( الشمس مصدر حرارة األرض، تطلع لتنشر نورها فً کّل مکان! 

 اإلنسان و ٌحصل علی تجارب عدٌدة فً مناطق جمٌلة!ب( لٌسافر 

 ج( تنزل قطرات المطر علی األرض لَتسقً النباتات کلّها! 

ٌّة!  د( الوردة تحتاج إلی جّو خاّص لتبقی فٌه طر

ٌّن ٕٔ  (8ٗفی نوع الّلم : )سراسری فنی و حرفه ای  الخطا(ع

 أصدقانی لٌِساعدونی فی الدروس :ناصبهالؾ(خرج الفالح لطلب الّرزق ألهله :جارة        ب(دعوت ُ

 ج(لٌعلم اإلنسان أنَّ عاقبة الکذب سٌئة :جازمة      د(نحن نتعلم اللؽةالعربٌة لنفهم لؽة عالمٌة:جازمة

 (8٘عمل المضارع: )سراسری فنی و حرفه ای  الخطا(عٌن ٖٔ

 بالهمة العالٌةالؾ(حاولوا أن تقّدمون فی دروسکم               ب(ال ٌنجح أحٌد إال 

 ج(إن التلمٌذة لم ترجع من المدرسة                د(اِلُساعد أخاک فی مشاکله المالٌة

ٌّن ٗٔ  (89الجازمه : )آزماٌشی سنجش « الم »(ع

 الؾ(هی تدرس التارٌخ لٌفهم الطالب حقائق القرون الماضٌة

ٌّیء ملزومات الّسفر لٌذهبوا جمٌعاً إلٌه  ب(هو ٌه

 لعالم الؽامضة لتحصل علی ما ترٌدج(تعلّم أسرار ا

 د(ٌا اٌها الناس :لندع هللا حّتی ٌستجٌب لنا

ٌّن العبارة التی ٘ٔ  « فعل مضارع منصوب»فٌها  ماجاء(ع

 الؾ(المإمنون َ لَن ٌکذبوا من أجل زخارؾ الدنٌا            ب(دخلت الطالبة الصؾ لتساعد صدٌقتها

 د(أُرسل هللا االنبٌاء،لِتإمنوا به و برسوله                    ج(الکذب عمل قبٌح ، لنجتنبه            

ٌّن حرؾ الّلم الناصبة: )زبان ٙٔ  (9ٕ(ع

 الؾ(االُمم المسلمة لتستٌقظ من نوم الؽفلة           

 ب(إن المإمنٌن لٌعتمدوا علی هللا فی جمٌع االحوال   

 ج(علٌنا أن نتناول األطعمة المفٌدة لنتمتع بها فی الحٌاة  

     د(لنبحث عن علل تّقدم اآلخرٌن و نجعلها نصب أعٌننا  

 


