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اقرأ النّص التالی بدقّة ثمّ أجبعن األسئلة ( )6-1بما یناسب النّص
الحیاة الصخرة صامدة علی شاطی بحر تواجهها أمواج متالطمة .تأتی کلّ لحظة إلیها و تعود و تتواصل المواجهة
بینهما مادامت الصخرة باقیّه و األمواج نشیطة! و الّذین یعیشون فی هذه الحیاة ،یواجهونها مختلفین :منهم من یبدأ
یومه متشائماً و یذمّ الدّنیا و یری أنّها قد سلبت حقَّه .و منهم من یثق بنفسه و یؤمن بسنن ربّه الّذی جَعَلَ الحیاة
الفضلی للناشطین و العاملین و السفلی للخاملین و المتکاسلین! المصاعب الّتی یواجهها أفراد البشر ال تختلف علی
حسب األفراد .بل المنظار الّذی ینظرون به إلی الحوادث مختلف.

زندگی صخرهای استوار است بر ساحل دریای که امواج خروشانی با آن روبرو میشود هر لحظه به سوی آن میآید
و باز میگردد و برخورد میان آن دو ادامه مییابد تا زمانی که صخره باقی است و امواج فعال است و کسانی که در این
زندگی ،زندگی میکنند به طور متفاوتی با آن روبرو میشوند .از میان آنها کسی هست که روزش را با بدبینی شروع می
کند و زندگی را نکوهش میکند و میبیند که آن حقش را ربوده است و از میان آنها کسی است که به خودش اعتماد
دارد و به سنتهای پرورداگرش ایمان دارد که زندگی برتر را برای پر جنب و جوشان و اکرکنان قرار داد و (زندگی)
پستتر را برای افراد سست و تنبل .سختیهایی که افراد بشر با آن رو به رو میشوند بر اساس افراد متفاوت است بلکه
عینکی که به وسیلهی آن به حوادث مینگرد متفاوت است.

کیف تصف الحیاة علی حسب النصّ؟ الحیاة .......
 -1هی النّهر الجاری ال یتالطم أبدا!

 -2تشبه شیئاً مستحکماً تواجهه الحوادث!

 -3تشبه ماء یحتاج إالیه العطشان!

 -4هی األمواج المرتفعة و النازلة و غیر الهادئة!

جواب گزینه  ← 2ترجمه صورت سوال :بر اساس متن زندگی را چگونه توصیف میکنی؟ زندگی...
ترجمه گزینهها
 -1آن نهر جاری است که هیچگاه خشک نمیشود.
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 -2شبیه چیز محکمی است که حوادث با آن روبهرو میشود.
 -3شبیه به آبی است که تشنگان به آن نیاز دارند.
 -4امواج بلند و ریزان و غیر آرامی است.

عَیِّن الخطا:
 -1إنَّ أبناء البشر یشبهون الصّخرة ،والمصاعبَ کاألمواج
 -2الواثق بنفسه والمتشائم کالهما ینظر إلی الدنیا بنظرة واحدة
 -3من السّنن الحاکمة علی العالم هی أنّ حلیف المجتهد هو النجاح
 -4کیفیّة نظرة اإلنسان إلی الحیاة هی الّتی تعیّن نتیجة مواجهة اإلنسان والحوادث
جواب گزینه 3
ترجمه گزینهها
 -1همانا آدمیان شبیه صخره هستند و مشکالت مانند امواج است.
 -2فرد دارای اعتماد به نفس و بدبین هر دو به دنیا به یک دید مینگرند.
 -3از جمله سنتهای حاکم بر جهان این است که یار کوشا همان موفقیت است.
 -4چگونگی دیدگاه انسان به زندگی همان چیزی است که نتیجهی رویارویی انسان و حوادث را مشخص میکند.

عیِّن علی حسب النّص:
 -1المناظر هو السّبب إلیجاد الرّخاء و الشّدّة
 -2هناک أشخاص کالمتکاسلین ال یواجهون صعوبة فی الحیاة.
 -3مِن صفات المتشائمین أنّهم الیبحثون عن العیوب فی أنفسهم.
 -4الفرق الوحید بین الواثق بالنّفس و المتشائم ینحصر فی موضوع اإلعتماد علی النّفس
جواب گزینه  ← 3از ویژگیهای بدبینان این است که آنها به دنبال عیبها در خودشان نمیگردند
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ترجمه سایر گزینهها
 -1عینکها همان علت ایجاد آسایش و سختی است.
 -2اشخاصی وجود دارند مانند تنبالن که در زندگی با سختی روبرو نمیشوند.
 -4تنها فرق میان فرد دارای اعتماد به نفس و بدبین در موضوع اعتماد به نفس محدود میشود

عَیِّن الصَحیح فی التحلیل الصرفی (:)6-4
تَتَواصَل
 -1ثالثی مزید (مصدره من باب تفاعل)  /فعل و فاعله «المواجهة» و الجملة الفعلیة
 -2للمخاطب – معلوم /فعل و فاعله «المواجهة»
 -3للغائبة – مجرد ثالثی /فعل و مفعوله «للمواجهة»
 -4ثالثی مزید (ماضیه :تَواصَلَ) -مجهول  /فعل و مفعوله «للمواجهة»
جواب گزینه 1
در گزینه ( 2للمخاطب ← للغائبة) باید نوشته میشد.
در گزینه ( 3مجرد ثالثی ← مزید ثالثی
در گزینه  ( 4مجهول ← معلوم

فعل و مفعوله «للمواجهة» ← فعل و فاعله «المواجهة»)

فعل و مفعوله «للمواجهة» ← فعل و فاعله «المواجهة»)

یَعیشون:
 -1ث الثی مجرد (حروف اصلیّة (ع ،ش ،ی)) /فعل و فاعله ضمیر بارز «واو»
 -2فعل مضارع -ثالثی مجرد  /فعل و فاعله «هذه»
 -3فعل مضارع -معلوم /فعل و فاعله ضمیر بارز «واو»
 -4ثالثی مزید (مصدره إفعال) -معلوم /فعل و فاعله «هذه» و الجملة الفعلیة
جواب گزینه 3
در گزینه ( 1حروف اصلیّة «ع ،ش ،ی» ← حروف اصلیّة «ع ،ی ،ش») باید نوشته میشد.
در گزینه ( 2فعل و فاعله «هذه» ← فعل و فاعله ضمیر بارز «واو») باید نوشته میشد.
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فعل و فاعله «هذه» ← فعل و فاعله ضمیر بارز «واو») باید نوشته

میشد.

العاملین:
 -1جمع مذکر لِلسالِم ،اسم مفعول /عطف بالناشطین و مجرور
 -2جمع تکسیر و أو مکسر (مفرده العامل) /عطف و مجرور
 -3جمع مذکر لِلسالِم ،معرفة /،عطف و مجرور
 -4اسم فاعل – معرفة /مجرور به حرف جر
جواب گزینه 3
در گزینه ( 1اسم مفعول← اسم فاعل) باید نوشته میشد.
در گزینه ( 2جمع تکسیر و أو مکسر ← جمع مذکر للسالم) باید نوشته میشد.
در گزینه ( 4مجرور به حرف جر ← عطف به مجرور) باید نوشته میشد.

هم اکنون یبش از  200تست کامالاا رایگان در سایت لیموترش

www.limootoorsh.com
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