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 معانی افعال ناقصه هفتمدرس 

 اَصَبَح( -لٌَسَ  -افعال ناقصه: )کان ، صارَ 

 الؾ( معانی فعل کاَن:

 لَقاً  = دربسته بودؽبه معنای )بود( مثل: کاَن الباُب مُ  (ٔ

 همانا خداوند آمرزنده و مهربان است.« ِانَّ هللاَ کاَن َؼفوراً رحٌماً » معنای )است( مثل :  به  (ٕ

ٌَسَمعوَن= می شنٌدند=کان + فعل مضارع  (ٖ  ماضی استمراری : کانوا 

 کان+ )َقد(+ فعل ماضی = ماضی بعٌد: کان الطالُب َقد َسِمَع : دانش آموز شنٌده بود (4

 بودن ٌا نبودن قد مهم نٌست. مهم کان بافعل ماضی است. (ٔنکته

 کان در اول جمله مفرد می آٌد ولی بعد از اسم جمع بٌاٌد باٌد با آن مطابقت کند. (ٕنکته

البُ  ٌَسَمُعوَن= دانش آموزان می شنٌدند کان الطُّ  ٌَسَمُعوَن = الّطالب کانوا 

 ی شود.معنی م« داشت»کاَن بر سر )لـِ( و )ِعنَد( بٌاٌد  (5

ٍة . انگشتر نقره داشتم  چوبی داشتم یکان ِعندی َسرٌٌر َخَشبٌی : تخت -کاَن لی خاَتُم ِفضَّ

 است.« ٌُصبِحُ »و مضارع اَصَبَح « ٌََصٌرُ »هستند. مضارع صار « شد»به معنی  ب( )صار و اصبح(

رًة * ماِء ماًء َفُتصِبُح االَرُض ُمَخضَّ  *... اَنَزَل ِمن السَّ

 را فروفرستاد و زمٌن سرسبز می شود از آسمان آبی

الُب َمدَرَسَتهم ، َفصاَرِت الَمدَرَسُة َنظٌَفًة . َؾ الطُّ  َنظَّ

 ٌز شد.دانش آموزان مدرسه شان را تمٌز کردند و مدرسه تم

 «نٌست»ٌعنی « لٌَسَ »ج( 

ٌَکُتمو قُولُوَن ِبؤَفواِهِهم  ما لٌََس فی قُلُوبِِهم و هللاُ اَعلَُم ِبما  ٌَ  َن ** ... 

 با دهان هاٌشان چٌزی را می گوٌند که در دل هاٌشان نٌست و خدا به آنچه پنهان می کنند داناتر است. 

 لٌََس مضارع ندارد. (ٔنکته

 لٌََس + لـ = ندارد : ألٌََس لِهذه الکائناِت خالٌق حکٌٌم .  آٌا اٌن موجودات آفرٌدگار حکٌمی ندارند. (ٕنکته
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هفتمتست درس   

بٌع »( ٔ اُم َقرٌبًة من َفصِل الرَّ ٌّ  «األمطاُر کانت َتشَتدُّ حٌنما ُتصبُح اال

 ( باران ها شدت می گرفت وقتی که روزها به فصل بهار نزدٌک می شد.ٔ

 ( وقتی به روزهای فصل بهار نزدٌک شدٌم ، باران ها شدت می گرفتٕ

 تر می شد( باران ها شدٌد شده بود وقتی که روزها به  فصل بهار نزدٌک ٖ

 ( باران شدٌد می شد وقتی که روزها به فصل بهار نزدٌک می شد4

ُة َدَخلَت اللّؽَة العربٌَة فی العصر الجاهلّی ( »ٕ ٌّ  از دوران جاهلٌت ...« کانت المفرداُت الفارس

 ( واژه های فارسی وارد زبان عربی می شدٕ( واژه های فارسی وارد زبان عربی شده است        ٔ

 ( واژه های فارسی وارد زبان عربی می شد4های فارسی به زبان عربی وارد شده بود       ( واژهٖ

ًة ( »*ٖ  *«اَنَزلَ ِمن السماِء ماًء َفُتصبُِح االرُض ُمحَضرَّ

 ( از آسمان آبی را فرستاد و زمٌن سرسبز می شود ٕ( از آسمان آبی را فرستاد تا زمٌن ها سرسبز شوند      ٔ

 ( از آسمان آب هاٌی را نازل کرد تا زمٌن سرسبز شد4آبی را نازل کرد تا زمٌن سرسبز باشد     ( از آسمان هاٖ

 : الخطؤ ( عٌن4

 أمثاٌل جمٌلٌة علی الجدار : ضرب المثل هاٌی زٌبا روی دٌوار نوشته شده بود ( کانت قد ُکتِبتٔ

 ( ُکنُت ال اَعِرُؾ شٌئاً عن الموضوع : چٌزی از موضوع نمی دانستم ٕ

ًة لِزمالئهم الفاشلٌن : اٌن ها برای همکاران شکست خورده خود پٌشوا بودندٖ  ( هوالِء اَصَبحوا أئمَّ

 ( ُکنُت ساکتاً و ما قُلُت کلمًة : ساکت بودم و کلمه ای نگفتم4

ٌّن عبارًة تختلُؾ فی المفهوم 5  ( ع

 ٌش آٌد خوش آٌد( هر چه پٕ( الخٌُر ما َوَقَع                                    ٔ

 ( به هر کجا بروی آسمان همٌن رنگ است4«    عسی ان تکرهو شٌئاً و هو خٌر لکم( »ٖ

ٌّن الصحٌح 6  ( ع

ٌَسَمعَن           ٕ( کان قد َذهبوا        ٔ  ( کانوا قد َذَهبَ 4( ُکنُت َتذَهُب            ٖ( ُکنَّ 

ٌّن عبارةً 7  فٌها ِمن األفعال الّناقصة : لٌَسَ  ( ع

 ( ِاّنی ُکنُت ال أعِرُؾ شٌئاً عن الموضوعٕ( کنتم مخلصٌَن فی أعمالِکم           ٔ
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 ( ِانَّکُنَّ مسئووالٌت ِمن اعمالکُنَّ 4«       ألٌََس هللاُ بؤحکِم الحاکمٌن ( »ٖ

 عٌن المناسب للفراغ :« إخوةُ  ٌوسؾ أعداءه بسبب َحَسِدِهم لَُه ( ».......8

 ( ُکنَّ 4                       ( کانوا   ٖ( کانت                       ٕ     ( کان                ٔ

 ( عٌنِّ العبارة الصحٌحة :9

 ( اولئک العلماء کانوا معجبٌَن باٌراَن کثٌراً .ٔ

َتفکَُّر .ٕ ٌَ َنًة لَِمن  ٌِّ  ( هذه السماء اَصَبَح آًٌة َب

 ( هذا االخ صارا ناجحٌِن فی العباراة .ٖ

 الکافُر ٌا لٌتنی کان تراباً . ( ٌقولُ 4

 «َبعَد  هذا الَمَطِر الجمٌل ...... االرُض جمٌلًة ؼداً » ( عٌن المناسب للفراغ : ٓٔ

ٌَصٌرُ 4( ُتصبُِح                    ٖ( صارت                    ٕ( أصَبَحت              ٔ  ) 
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انسانی )کاردرمنزل(تست های چهار گزٌنه ای عربی ٌازدهم   

 درس هفتم

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

ٌُواِجهوَن َمشاِكلَ َكثٌرًة." -ٔ قٌَن َو الّذٌَن  سٌة لِلُمَعوَّ  َتِجُب أن َتكوَن ُمإسِّ

                         .است مإسسه ای برای ناشنواٌانی که با مشکالت بسٌاری روبرو هستند تؤسٌس شود یالؾ( ضرور

   .ب( الزم است مإسسه ای برای توانمندانی که با مشکالت بسٌاری مواجه هستند تؤسٌس کنٌد

                         .ج( باٌد مإسسه ای برای معلوالن و کسانی که با مشکالت فراوانی روبرو می شوند باشد

   .الت بسٌاری مواجه می گردند باشدد( الزم است مإسسه ای برای کم توانان که با مشک

ِة." -ٕ ٌَّ  "بعَد الُحصوِل َعلَى الِحزاِم األسوِد، َحَصلَ أٌضاً َعلَى َشهاَدتِِه الجاِمع

 الؾ( بعد از اٌنکه کفش مشکی را گرفت علٌه او در جامعه شهادت داد.

 ب( بعد از دستٌابی به کمربند مشکی، به مدرک دانشگاهی خود نٌز دست ٌافت.

 با دستٌابی به مدرک دانشگاهی خود، صاحب کمربند مشکی هم شد.ج( 

 د( دارنده کمربند مشکی موفق به کسب مدرک دانشگاهی خود نٌز شد.

لَعبَن بِالُكرِة َعلَى الّشاِطِئ َو َبعَد اللَِّعِب ِصرَن َنشٌطاٍت." -ٖ ٌَ  "كاَنِت الَبناُت 

 س از بازی شادی می نماٌند.( کودکان در کنار ساحل با توپ بازی می کنند و پالؾ

 .ب( دختران  برای اٌجاد شادی در کنار ساحل با توپ بازی کردند

 .ج( بچه ها در کنار ساحل با توپ بازی کردند و پس از آن شاد شدند

 .د( دختران در کنار ساحل با توپ بازی می کردند و پس از بازی شاد شدند

حٌح: "ِاقَتَرحُت لَك  -ٗ ٌِّن الصَّ َك ُكنَت ال َتعِرُؾ َشٌئاً َعِن الموضوِع."َع  لَِتكوَن ساِكتاً َو أن ال َتقولَ َكلِمًة أِلنَّ

 .الؾ( به تو سفارش کردم که سکوت کنی و سخنی نگوٌی چون چٌزی از موضوع نمی دانی

 .ب( توصٌه ام به تو اٌن است که ساکت بمانی و کلمه ای نگوٌی زٌرا از موضوع چٌزی نمی دانم

 .تو پٌشنهاد کردم که ساکت باشی و کلمه ای نگوٌی زٌرا چٌزی از موضوع نمی دانستیج(به 

 .د( پٌشنهادم به تو اٌن است که سکوت کرده و سخنی نگوٌی چون چٌزی از موضوع نمی دانست
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ٌِّن ا -٘  . لخطؤَع

فُل إعجاَب اآلَخرٌَن َمَع قُُدراِتِه: اٌن کودک تعجب دٌگرا ٌُثٌُر هَذا الطِّ  ن را با توانمندی هاٌش برمی انگٌزد.الؾ( 

: اگر سرش آسٌب می دٌد به فلج مؽزی دچار می شد. ًِّ لَِل الّدماؼ  ب( إذا ُضِرَب َرأُسُه لَكاَن َقد أُصٌَب ِبالشَّ

 ج( ُتلقً هٌلٌن كٌلر ُمحاضرًة فً الُبلداِن الُمختلِفِة: هلن کلر در کشورهای مختلؾ سخنرانی کرد.

ٌَذَهب إلَى ا لمدرسِة َو لِكن صاَر أشهَر كاتٍب لِِقَصِص األطفاِل: به مدرسه نرفت ولی مشهورترٌن نوٌسنده داستان د( لَم 

 های کودکان شد.

ِن  -ٙ ٌِّ  .َعلَى َحَسِب الواقِعِ  الَخطؤَع

ٌُساوٌنا فً العمِل.               ُؾ ُهَو الَّذي ٌعَمُل َمَعنا َو   الؾ( الُمَوظَّ

نَجُح ؼالِباً.  ب( َمن لَُه َبراِمٌج فً   ٌَ  أموِر َحٌاِتِه 

تسلََّط َعلَى َنفِسِه فً انِتقاِل الَمفهوِم إلَى الُمخاَطب   ٌَ ٌَجُب َعلَى الُمتكلِِّم أن   ج( 

عاَدِة.    د( َمقصوُد القُرآِن هداٌُة اإلنساِن َو ُوصولِِه إلَى السَّ

حٌح َعلَى َحَسِب الواقِِع. -7 ٌِّن الصَّ  َع

ٌُسَرى".        ب( صاَر هٌلٌن كٌلر َعمٌاَء فً تسعَة عشَر ِمن عمِرِه.الؾ( كرٌستً براون أ ًَ ال  لََّؾ كتاباً ِباسِم "َقدم

 ج( لِهٌلٌن كٌلر ثمانٌة كتٍب ُترِجَمت إلى خمسٌن لُؽًة.          د( ُولَِدت مهتاب نبوّي بدوِن ِرجلٌَِن.

ٌِّن -8  .فً الَمطلوبِ  الخطؤ َع

 جمع َصّماء                           ب( َعجٌبة مفرد أعاجٌب/ُعمً جمع َعمٌاء  الؾ( أحِزمة جمع ِحزام/أصمّ 

ٌُسَرى=ِشمال/ُبكم جمع َبكماء                                   د( ِاجَتهد= حاَوَل/أطراؾ=ُرؼم  ج( 

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

اراُت فً جمٌِع ُبلداِن  فً القرِن الّثامن عشر ٌّ َة و بِاختراِعها اْنَتشرِت الَقطاراُت َو الّس ٌّ المٌّلدّي اختَرعوا اآللة الُبخار

 العالَِم. و ال توَجُد اآلَن مدٌنٌة كبٌرةٌ  أو 

األشٌاَء الُمختلفَة َو تنقُلُها ِمن صؽٌرةٌ خالًٌة منها. َفالَقطاراُت إضافًة إلَى َنقِل الّناِس َو َتسهٌِل َسفِرِهم، َتحِملُ الموادَّ َو 

 َمكاٍن إلَى َمكاٍن آَخر، و هً َتقَطعُ 

ِة كانت لَها قدرةٌ عظٌمٌة. َو صاَر 8ٕ9ٔالَمسافاِت البعٌدَة ِجّداً. َففً سنِة  ٌّ م َصَنعوا نوعاً خاّصاً ِمن اآلالِت الُبخار

 استِخداُم الَقطاراِت وسٌلًة ُمناسبًة لِلّنقِل.

ِن  - 9 ٌِّ حٌح.َع  الصَّ

ٌَُسهُِّل الَقطاراُت الّسفَر فً الُبلداِن.  الؾ( استخداُم الَقطاراِت لِلمسافاِت الَبعٌدِة َفقط.             ب( 

قِل.                     د( ال تنقل القطاراُت المواّد المختلفة ِمن مكاٍن إلى أخَرى.   ج( الَقطاراُت وسٌلٌة ؼٌر مناسبٌة لِلنَّ
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ِن  -ٓٔ ٌِّ  .الَخَطؤَع

 الؾ( القطاُر ٌنقُُل الّناَس فً سفرهم.                             ب( ال توَجُد القطار فً الُمُدِن الّصؽٌرِة.

ٌّة.  ج( القطاُر ٌتحّرُك فً الِبحاِر أٌضاً.                              د( کاَن القطاُر ِمن اآلالِت الُبخار

ٌِّن الّصحٌح لِلَفراغ: "صُ  -ٔٔ  نَِعت الَقطاراُت  الّتً كاَنت لَها قدرةٌ َعظٌَمٌة ....................... ."ع

ٌّاراِت     ج( اِلسِتخداِم فً المدِن الكبٌرِة    د( فً القرِن الّتاسع عشر  الؾ( فً القرن الّثامن عشر       ب( لِتقلٌِل الّس

ٕٔ- . حٌِح عن َمفهوِم الّنصِّ  ماُهَو َؼٌُر الصَّ

ٌّارات المسافاِت الَبعٌدَة.                              ب( القطار وسٌلٌة مناسبٌة لِلّنقل. الؾ( َتقطع  الّس

ِة. ٌّ ٌّاراُت بسبِب اختراِع اآللِة الُبخار  ج( انتشرت القطاراُت فً بعِض ُبلداِن العالَِم.                      د( انتشرت الس

ٌِّن الُمناِسب فً الَجواب )  (:ٕٓ-َٖٔع

ٌِّن  -ٖٔ .  فً األفعاِل الّناقِصة  الخطؤع

ِة. هِب أؼلَى ِمَن الِفضَّ بٌِب فً ِشفاِء الَمرٌِض.               ب( كاَن قٌَمُة الذَّ  الؾ( لٌَس أثراً لَِوصَفِة الطَّ

َتكَ  ٌَ  ًُّ ٌِؾ.                       د( كاَن الشَّعُب الباكستان ٌَِّة.ج( أصبَح األرُض حاّراً ِجّداً فً الصَّ  لَُّم باللَُّؽِة األرد

ٌِّن العبارة الّتً لٌس فٌها معادٌل للماضً الَبعٌد. -ٗٔ  َع

كُتبَن َبرناَمجاً لِمطالع ٌَ .الؾ( كاَن التِّلمٌذاُت لَِعبَن فً الَملَعِب َبعَد المدرسِة.        ب( كاَنت َزمٌالتً َتَعلَّمَن لِ  ِة دروِسِهنَّ

َفِر. ج( ِاشترٌُت َقمٌصاً أِلخً َقد  رأٌُتها َقبَل أُسبوَعٌِن.         د( لَم َتُكن َتعِرُؾ أنَّ أبً َقد َرَجَع ِمَن السَّ

حٌح فً الُمستقَبل -٘ٔ ٌِّن الصَّ  .َع

بٌِع. ًة فً الرَّ جوِع إلَى البٌِت.              ب( سوَؾ أصَبَح األرُض ُمخَضرَّ  الؾ( كاَن األطفاُل َسٌلَعبوَن بعد الرُّ

ٌَصٌروَن َفِرحٌَن بعَد العمِل.     د( إنَّ الَجوَّ بارٌد، لعلَُّه سوَؾ صاَر مرٌضاً.  ج( إنَّ العُ  عَملوَن بَِرؼبٍة، َس ٌَ  ّماَل 

ِن  -ٙٔ ٌِّ . الَخَطؤَع ًِّ  فً الَمَحلِّ اإلعراب

 : خبر كاَن / صفت الّصالِحةِ إلَى األعماِل  الُمشتاقٌنَ الؾ( َعلٌنا أن َنكوَن 

  : اسم كاَن / مضاؾ إلٌه الُمفرداتِ َعظٌٌم فً الّتؤثٌِر َعلَى َنقِل  دورٌ ب( كاَن اِلبِن الُمَقفَِّع 

فُكُّ  ٌَ ٌَحفُظ  األسٌرَ ج( إنَّ أبً كاَن   : خبر كاَن / مفعولالجارَ َو 

 لِلّساِئلٌَن: مجرور بحرؾ الجّر / اسم كانَ  آٌاتٌ َو إخَوِتِه  ٌوسؾد( لَقد كان فً 
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ٌِّن -7ٔ  فً أسلوِب الِعبارات. الخطؤ َع

َفِر.                      ب( ُكّنا َنستقِبُل ِمن الّسائِحٌَن فً اصفهاَن.  الؾ( ُكنَت لَك حقٌبٌة أرٌُدها لِلسَّ

ٌَواناِت.               د( ُكنِت قد سافرِت إلَى مناِطَق مختلفٍة فً إٌراَن.  ج( كاَن لً موسوَعٌة َعن َحٌاِة الَح

 فً أيِّ عبارٍة ٌختلُِؾ نوَع األفعاِل الّناقصِة. -8ٔ

ًة واحَدًة.                  الؾ( كانوا َقّوامٌَن ِبالِقسِط.                                    ب( كاَن الّناُس أمَّ

 اناً.ج( ُكن حامٌاً أِلخٌك.                                       د( َفؤصبحُتم بِِنعَمتِِه إخو   

ٌِّن ما -9ٔ  فٌه معادلٌ لِلماضً االستمراري.  لٌسَ  ع

ٌة لَُه فً ُوصوِل إلَى ٌَ ٌِر َو الَكالِم.                ب( كاَن إرضاُء الّناِس ؼا قدُر َعلَى السَّ ٌَ ٌَُكن التِّلمٌُذ   أهداِفِه.  الؾ( لَم 

ٌَحَفُظ الجاَر.                  فُكُّ األسٌَر َو  ٌَ ٌَسبُح فً الَبحِر.       ج( كاَن أبً   ًُّ  د( كاَن ذلك الّشابُّ الَذك

ٌ  ما ُهو -ٕٓ  ناِدمٌَن ِمن عملِِهم القبٌِح." أصَبحوا َعن فعٍل تحتُه َخّط. "الّشاتِمونَ  الخطؤ

 المعَنى   الؾ( ِمن باب إفعال        ب( لٌَس لُه فعٌل ُمضارٌع       ج( لَُه َحروٌؾ زائدةٌ     د( شبٌٌه بـ "صاَر" ِمن جهةِ 

 

 

 کنکورکتابهای قدٌم متناسب بادرس هفتمتست های 

ٌّن األصّح و األدق فی األجوبة للترجمة أو التعرٌب  َع

 (2ٔ:  )سراسری رٌاضی  الخطؤ(عٌن ٔ

 ( کان ابی الٌترک صالة أّول الوقت ابداً : پدرم هرگز نماز اول وقت را ترک نمی کرد.ٔ  

 ( وٌقول لَنا دائماً إنَّها ِمن وصا ٌا النّبی )ص( : و همواره به ما می گفت که آن از توصٌه های پٌامبر )ص( استٕ  

( و قد قٌل عن الّصالة : حافظوا علی الّصالة و تقّربوا بها: و در مورد نمازگفته شده : نماز را       نگه دارٌد و ٖ  
 بوسٌله ی آن تقرب بجوٌٌد.

 ( فاعلم أنَّ کّل شی ء من عملک تبع لصالتک : سپس می دانی که هر چٌزی از اعمال تو در گرو نماز است.ٗ  

 (2ٔ)سراسری تجربی  «کانت أّمی ألّحت علّی أن ال اُحاکی اآلخرٌن و أعتمد علی نفسی و أقؾ علی قدمی(»ٕ

 کٌه کنم وبر پاهای خود باٌستم!( مادر من اصرار داشت که از دٌگران پٌروی نکرده فقط بر خوٌش تٔ  

 ( مادرم بر من فشار می آورد که از دٌگران تبعٌت نکرده و بر خود تکٌه کنم و روی پای خوٌش باٌستمٕ  

 ( مادر من پافشاری کرد که از دٌگران پٌروی نکنم و اعتماد به نفس داشته باشم و روی پای خود باٌستم.ٖ  

 ه از دٌگران تقلٌد نکنم و به خود اعتماد کنم و بر روی پاهای خود باٌستم.( مادرم به من اصرار کرده بود کٗ  
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ٌة االخرٌن ، ألّنها َسُتَسبَُّب  لک األسر  و الضّلل و الّذلة(»ٖ ٌّ  (2ٔ)سراسری زبان  «إحذرِمّما ٌّجرک إلی تبع

 ی را برای تو می آورد!( بر حذر باش از آنچه تو را به دٌگران وابسته می کند، زٌرا اسارت وضاللت و خوارٔ  

 ( مراقب آنچه که تو را به دٌگران وابسته می کند باش، تا براٌت قٌد وبند اسارت گمراهی و ذلت نٌاورد.ٕ  

( از آنچه تو را به سمت وابستگی به دٌگران سوق می دهد برحذر باش زٌرا سبب اسارت و گمراهی و ذلت تو ٖ  
 خواهد شد.

( مواظب  هر چٌزی که تو را به سوی وابستگی دٌگران می کشاند باش تا در آٌنده تو را در قٌد اسارت و گمراهی ٗ  
 و خواری قرار ندهد.

 (2ٔ)سراسری رٌاضی  «کانت المدرسة قد دعت بعض صدٌقاتی الی حفلة نجاحنا بعد امتحانات نهاٌة السنته(»ٗ

 تانم را به جشن قبولٌمان دعوت کرده بود.پس از امتحانات آخر سال مدرسه بعضی دوس (ٔ
 بعد از قبولی در امتحانات پاٌان سال مدرسه برخی دوستان را به جشن قبولی ام دعوتکرد. (ٕ
 مدرسه ی ما بعد از امتحانات پاٌان سال برای جشن موفقٌت ما بعضی دوستان را دعوت کرده بود. (ٖ
 وستان را به جشن قبولی ما دعوت کرد.مدرسه بخاطر قبول شدن ما در امتحانات آخر سال برخی د (ٗ

 (2ٖ)سراسری رٌاضی « اَعِرض عن هوی نفسک حّتی الٌصل ضرُره الی قلبک»٘

 از هواهای نفس خود اعراض کن تا به دل تو زٌان نرسناند. (ٔ
 از هوای نفس خود روی برگردان تا زٌان آن به قلبت نرسد (ٕ
 نرسد.از خواهش های نفس خوٌش پرهٌز کن تا ضررش به قلب تو  (ٖ
 از خواهش نفسانی خوٌش دوری کن تا ضررهاٌش را به دل تو نرساند. (ٗ

آم الماطرة، قد طاب الهواُء و أنا االن اُشاهد ظاهرة قوس قزح مع ألوانهاالجمٌلة(»ٙ ٌّ  «أشکر هللا علی هذه األ
 (2ٖ)سراسری رٌاضی 

من االن پدٌده ی قوس و قزح را با  ( خدا را به خاطر اٌن روزهای بارانی شکر مٌکنم، هوا پاک شده است ؤ    
 رنگهای زٌباٌش مشاهده می کنم. 

( خدا را به خاطرروزهای پر باران کنونی شکر خواهم کرد که هوا را پاک کرده، و من اکنون شاهد رنگ های ٕ    
 زٌبای قوس و قزح هستم.

م پدٌده ی رنگٌن کمان و رنگ هی آن ( خدا را برای اٌن روزهای پر بارانی که هوا پاک شده و اکنون می توانٖ    
 را ببٌنم شکر گذارم.

 ( خدارا شاکرم برای اٌن روزها که باران می بارد، هوا پاک شده و من می توانم رنگٌن کمان زٌبای آن را ببٌنم.ٗ    

 (2ٖ)سراسری تجربی « کنُت اُحّس أّن الحٌاة سوؾ َتمّر بی بصعوبة کثٌرة مع فقدانه( » 7

 بودن زندگی با عدم وجود او برمن خٌلی سخت می گذرد. ( حس کردهٔ   

 ( حس می کردم با فقدان او زندگی ّجداً با من به دشواری روبرو خواهد شد.ٕ   

 ( احساسم اٌن بود که زندگی برمن بسٌار دشوار سپری خواهد شد با نبود اوٖ   

 خواهد گذشت. ( احساس می کردم که با از دست دادن او زندگی بسٌار سخت برمنٗ   
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 (2ٖ)سراسری تجربی   «:ؤ خطال» ( عٌنّ 8

 ( ال ُتإّخر وقت صالتک ِااّل للقٌام بؤمور الّناس: زمان نماز خود را فقط برای انجام کارهای مردم به تؤخٌر بٌنداز.ٔ   

ٌَرفع عملُک علَمک : در به دست آوردن علم تالش کن تا عملت، علمت ٕ     را باال ببرد  ( ِاسَع فی کسب العلم حّتی 

 ( من ٌطلب مطلوبه ٌهجرنومه : هرکس مطلوب خوٌش را بجوٌد از خواب خود دست می کشد.ٖ   

ر أماَنٌک ألنَّه الخٌَر فی کثرتها: آرزوهاٌت را مقّصر بدان زٌرا در زٌادی آن ها خٌر نٌست.ٗ     (  قصِّ

)سراسری «    دسة حاذقة فی بطن األرضالتنظر إلی ِصؽر هذه الّنملة الصؽٌرة، فهی صانعة کبٌرة و مهن(»9
 (2ٖهنر

 به کوچکی اٌن مور کوچک نگاه مکن، چه او در دل زمٌن سازنده ای بزرگ و مهندسی ماهر است. (ٔ
 به خردی اٌن مورچه ی خرد نظر مٌفکن، زٌرا او صانع بزرگ و مهندس پرقدرت اعماق زمٌن است (ٕ
 و مهندسی حاذق است در عمق زمٌن.اٌن مورچه را کوچک مپندار،زٌرا او سازنده ای بزرگ  (ٖ
 خردی مور کوچک را منگر، چه او در اعماق زمٌن ٌک صانع بزرگ است و ٌک مهندس توانمند. (ٗ

 «خداوند از روح خود در انسان دمٌده است، پس براوست که همه اعمالش را در راه رضای او انجام  دهد(»ٓٔ

ٌّن الصحٌح  (2ٖ:  )سراسری زبان ع

 ه فی اإلنسان، فعلٌه أن ٌعمل جمٌع أعماله فی سبٌل رضاهقد نفخ هللا من روح (ٔ
 ٌنفخ هللا من الرّوح فی االنسان، فٌجب علٌه أن تکون کّل أعماله فی کسب رضاٌته. (ٕ
 هللا نفخ من روحه ؾ نفس اإلنسان، فعلی اإلنسان أن ٌفعل کّل االعمال لکسب رضاٌته. (ٖ
 سان أن تکون جمٌع أعماله فی طرٌق رضاهکان هللا قد نفخ من روحه فی اإلنسان، فٌجب علی اإلن (ٗ

ٌّة بالجمال فی أقصی نقطة الشمال الشرقی من مدٌنتنا أقضی فٌها بعض األٌام ( » ٔٔ کنت أعرؾ منطقة مخضّرة و ؼن

 (9ٕ)زبان « مع االُسرة 

اده چند (نقطه ای سبز و زٌبا در دورترٌن مکان شمال شرقی شهر می شناختم که سرشار از زٌباٌی بود و با خانؤ

 روز تمام آنجا بودٌم 

(جای زٌبا و سبزو با طراوتی را بلد بودم که در شمال شرقی شهرمان قرار داشت و ٌک روز تمام را با خانواده ٕ

 آنجا سپری کردم 

(منطقه ای سرسبز و سرشار از زٌباٌی در دورترٌن نقطه شمال شرقی شهرمان می شناختم که بعضی روزها را با ٖ

 نجا می گذراندم خانواده در آ

(منطقه سر سبز و ؼنی و پر اززٌباٌی وجود داشت که در نقطه ای دوردست از شمال شرقی شهرمان بود و چند ٗ

 روز را با خانواده در آنجا گذراندم

ٌّن الصحٌح :« سکوت خجالتی ترٌن حرؾ در دنٌای پر از سر و صداست (» ٕٔ  ع
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 المملوءة بالّضوضاء(أخجل من الکالم هو السکوت فی الدنٌا ٔ

 (هناک السکوت أخجل من الکالم فی العالم المملوءة بالّضوضاءٕ

 (الّصمت فی الدنٌا و هی مملوءة بالّضجٌج أخجل الکالم ٖ

 (إّن الّصمت أخجل کالم فی الدنٌا مملوءة بالّضجٌج ٗ

ٌُدرک جمال اللٌّل و هو ٌرقب القمر بإعجاب کثٌر(»ٖٔ  (9ٌٕاضی ر«)الظبُی کؤّنه إنسان شاعر 

 (اٌن آهو چون انسانی است شاعر که قدر شب زٌبا را دانسته و نظاره گر زٌباٌی ماه استٔ

 (چه بسا آهو انسانی است شاعر که قدر زٌباٌی شب را می داند و ماه را با تعجب بسٌار نظاره می کندٕ

 ماه را نظاره می کند(آهو گوٌی انسانی شاعر است که زٌباٌی شب را درک می نماٌد و با شگفتی بسٌار ٖ

 (گوٌی که اٌن آهو همچون انسان شاعری است که شب زٌبا را درک می کند و بطوری عجٌب نظاره گر ماه است ٗ

 «زّود هللا کّّل من مخلوقاته بخصائص ممتازة حّتی ٌستفٌد منها فی الحفاظ عن نفسه مقابل خشونة الحٌاة(» ٗٔ

 ممتازی بخشٌده تا با آن خود را در زندگی خشن و سخت حفاظت کند(خدا هر ٌک از مخلوقاتش را خصوصٌت ٔ

(خدا همه ی مخلوقات را به خصاٌل برجسته ای مجّهز کرده تا آنها را در حفاظت از خود در برابر نامالٌمات ٕ

 زندگی بکار گٌرند 

ر مقابل خشونت زندگی محافظت (خداوند به هر کدام از آفرٌده ها خصلت ممتازی داده تا بدان وسٌله بتوانند از خود دٖ

 نماٌند 

ٌّاتی برجسته تجهٌز کرده تا از آنها در حفاظت از خوٌش در مقابل ٗ (خداوند هر ٌک از آفرٌدگانش را به خصوص

 خشونت زندگی استفاده کند

 (2ٓتجربی )سراسری«کٌؾ تتفاخر بالمال و األ هلٌن، و ما هم ِاآّل ودائع الّبد من أّننا سنترکهم ؼداً أوبعد ؼد(»٘ٔ

 ( به چه سبب بر مال و فرزندان خود افتخار می کنی، درحالی که امروز ٌا فردا اٌن ودائع را باٌد ترک گفت. ٔ   

( چگونه است که فقط به مال و فرزندان افتخار می کنی، و حال اٌن که آن ها امانت هاٌی هستند که امروز ٌا فردا ٕ   
 ترکشان خواهٌم گفت.

خاطر مال و خانواده فخر فروشی و حال اٌنکه آن ها فقط ودٌعه هاٌی هستند که فردا ٌا پس فردا ناچار ( چگونه به ٖ   
 آن ها را ترک خواهٌم کرد.

( به چه علت سبب مال و خانواده است فخر فروشی می کنی، درحالی که اٌن ها امانت هاٌی هستند که فردا ٌا پس ٗ   
 فردا ناچار ما را ترک خواهند کرد.
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 «کانت اُّمی ألّحت علّی أن ال اُحاکی اآلخرٌن و أعتمد علی نفسً و أقؾ علی قدمی(» ٙٔ

 (مادر من اصرار داشت که از دٌگران پٌروی نکرده فقط بر خوٌش تکٌه کنم و بر پاهای خود باٌستمٔ

 اٌستم (مادرم بر من فشار می آورد که از دٌگران تبعٌت نکرده به خود تکٌه کنم و روی پای خوٌش بٕ

 (مادر من پافشاری کرد که از دٌگران پٌروی نکنم و اعتماد به نفس داشته باشم و روی پای خود باٌستمٖ

 (مادرم به من اصرار کرده بود که از دٌگران تقلٌد نکنم و به خود اعتماد کنم و بر روی پاهای خود باٌستم ٗ

ٌّن 7ٔ  (8ٗفی االفعال الناقصة : )سراسری تجربی  الخطا(ع

 الؾ(الاّلئق لٌس من کانت له أموال کثٌرة          ب(المإمنات صابرات مادمن متمّسکات بحبل هللا

 ج(کان اولئک الطالب ٌطالعون الصحٌفة کّل ٌوم

 د(أصبحا المسلمان متقّدمٌن فی إکتساب الدرجات الرفٌعة

ٌّن ا8ٔ  (8ٗا حول االفعال الناقصة : )آزماٌشی سنجش لخط(ع

 ا کانوا دإوبٌن فی اعمالهم الدراسٌةالؾ(إنَّ اصدقاءن

 ب(الطالبات کلّهن ناجحات مادامت مجتهداتٌ 

 ج(صار الّجو بارداً و هو لٌس مناسباً للخروج من البٌت 

 د(المإمنون أصبحوا منتصرٌن ألّنهم توّکلوا علی هللاِ 

ٌّن الصحٌح للفراغ : 9ٔ  (88آزماٌشی سنجش « ) ما......االعداء ٌستطٌعون أن ٌفشلوهم .....ُمتَّحدٌَن »(ع

 الؾ(کانوا ، مادام          ب(کان ، ماداموا          ج(کانوا ، ماداموا                   د(کان ، مادام
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 درس اول عربی ٌازدهم )کاردرمنزل( پاسخنامه

 ب -٘د                    -ٗد                       -ٖ   الؾ                    -ٕ       ب                  -ٔ

 الؾ -ٓٔد                   -2ج                      -9    ج                      -7ج                          -ٙ

 الؾ -٘ٔ             ب   -ٗٔج                    -ٖٔد                        -ٕٔب                        -ٔٔ

 الؾ -ٕٓد                  -2ٔالؾ                 -9ٔج                       -7ٔ        ج                 -ٙٔ

 
 پاسخنامه درس دوم عربی ٌازدهم )کاردرمنزل(

 د -٘      د                 -ٗ        الؾ           -ٖ  ج                      -ٕ    د                     -ٔ     

 ب -ٓٔ      ج               -2         ج             -9   ب                     -7      ب                  -ٙ

 د -٘ٔ    د                -ٗٔ       ب            -ٖٔ الؾ                   -ٕٔ      ج                 -ٔٔ

 د -ٕٓج                   -2ٔد                     -9ٔالؾ                    -7ٔ ب                     -ٙٔ

 

 پاسخنامه درس سوم عربی ٌازدهم انسانی )کاردرمنزل(

 د -٘  ج                      -ٗ    ب                 -ٖالؾ                        -ٕب                       -ٔ     

 ب -ٓٔ    ج                   -2        ب             -9الؾ                        -7 د                        -ٙ

 د -٘ٔ   د                    -ٗٔ      ج             -ٖٔالؾ                     -ٕٔ  ب                    -ٔٔ

 ج -ٕٓج                       -2ٔالؾ                -9ٔ ج                      -7ٔ     الؾ                -ٙٔ

 

 پاسخنامه درس چهارم عربی ٌازدهم انسانی )کاردرمنزل(

 د -٘                   الؾ   -ٗج                     -ٖ  د                          -ٕ  الؾ                   -ٔ     

 د -ٓٔ      الؾ              -2ب                     -9د                             -7  د                      -ٙ

 الؾ -٘ٔ       الؾ            -ٗٔب                   -ٖٔ ب                        -ٕٔ  د                    -ٔٔ

 ج -ٕٓ      الؾ           -2ٔج                    -9ٔب                         -7ٔج                      -ٙٔ
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 پاسخنامه درس پنجم عربٌز ٌازدهم انسانی )کاردرمنزل(

 ب -٘               د -ٗج                     -ٖالؾ                        -ٕج                        -ٔ     

 ج -ٓٔد                -2ب                     -9الؾ                        -7ب                        -ٙ

 ج -٘ٔ   الؾ         -ٗٔ                ج   -ٖٔ   ب                      -ٕٔ  الؾ                 -ٔٔ

 د -ٕٓ  د              -2ٔب                  -9ٔ                     ب   -7ٔد                       -ٙٔ

 پاسخنامه درس ششم عربی ٌازدهم انسانی )کاردرمنزل(

 ج -٘      ب           -ٗ                  د    -ٖ       ج                  -ٕ      الؾ               -ٔ     

 الؾ -ٓٔ  ب              -2            ب         -9الؾ                        -7الؾ                    -ٙ

 د -٘ٔ  ج            -ٗٔ              د      -ٖٔالؾ                       -ٕٔد                      -ٔٔ

 الؾ -ٕٓ  ج            -2ٔ             د       -9ٔ      ب                   -7ٔج                     -ٙٔ

 

 انسانی )کاردرمنزل( عربی ٌازدهم پاسخنامه درس هفتم

 ج -٘ج                -ٗد                       -ٖب                           -ٕج                        -ٔ     

 ب -ٓٔب                -2د                       -9   الؾ                       -7الؾ                     -ٙ

 ج -٘ٔد                -ٗٔالؾ                 -ٖٔج                          -ٕٔد                       -ٔٔ

 ب -ٕٓب                -2ٔج                    -9ٔ            الؾ          -7ٔج                      -ٙٔ

 

 

 

 

 

 

 

 


