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تحتم األمّ دائماً بتربیة نفید أوالدها و تونّر فی سلوکهم اإلجتماعی.
 -1مادر همیشه به تربیتی صحیح اهتمام می ورزد که برای فرزندانش مفید باشد و در رفتار اجتماعی فرزندانش تأثیر مثبت بگذارد.
 -2مادر همیشه به تربیتی اهتمام دارد که برای فرزندان خود عقیده باشد و در رفتار اجتماعی هر یک تأثیر بگذارد.
 -3مادران همیشه به تربیتی اهتم ام دارند که برای فرزندانشان مفید باشد و در رفتار اجتماعی آن ها موثر باشد.
 -4مادر همیشه به تربیتی اهتمام می ورزد که برای فرزندانش مفید باشد و در رفتار اجتماعی شان تأثیر می گذارد.
جواب گزینه 4
در گزینه ( 1دو واژه (صحیح و مثبت) اضافه معنی شده است) توثر :تأثیر می گذارد) معنی می دهد
در گزینه ( 2تهتم :اهتمام می ورزد سلوکهم اإلجتماعی :رفتار اجتماعی شان توثر :تأثیر می گذارد) معنی می دهد.
در گزینه ( 3األم :مادر تهتمّ :اهتمام می ورزد توثّر :تأثیر می گذارد) معنی می دهد.

یفصل اهلل اآلیات لقوم یعقلون و یستعملونها فی الحیاة حسناً
 -1خدا همه نشانه ها را برای قومی که در حال اندیشیدن هستند و آنها را در زندگی به نیکی به کار می برند مفصل بیان می کند.
 -2خدا نشانه ها را برای قومی که می اندیشند و آنها را در زندگی به نیکی به کار می برند مفصل بیان می کند.
 -3خدا وند نشانه ها را برای کسانی که فکر می کنند و آنها در زندگی به کار می برند مفصل بیان می کند.
 -4خداوند نشانه هایش را برای قومی که فکر میکنند و آنها در زندگی به نیکی به کار می برند مفصل بیان کرده است.
جواب گزینه 2
در گزینه ( 1یعقلون :می اندیشد) معنی می دهد و هم چنین واژه (همه) اضافه معنی شده است.
در گزینه ( 3لقوم :برای قومی یا گروهی) معنی می دهد هم چنین واژه (حسناً) ترجمه نشده است.
در گزینه ( 4اآلیات :نشانه ها نفصل :مفصل بیان می کند) معنی می دهد.

اِستیقفلت مِن النوم عنده الوم الفجر و هیّأت نفسی للعمل.
 -1از خواب هنگام طلوع خورشید برخاستم و خودم را برای کار سختم آماده کردم.
 -2از خواب بیدار شدم به هنگام طلوع سپیده دم و خودم را برای کار آماده کردم.
 -3در حال بیدار شدن از خواب در هنگام طلوع سپیده دم بودم در حالیکه خودم را برای کار آماده کردم.
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 -4از خواب سنگینم بیدار شدم به هنگام طلوع خورشید و خودم را برای کار آماده می کردم.
جواب گزینه 2
در گزینه ( 1عند طلوع الفجر :هنگام طلوع سپیده دم) معنی می دهد و هم حین واژه (سختم) اضافه معنی شده است.
در گزینه ( 3إستیفَضلتُ :بیدار شدم) معنی می دهد و هم چنین واژه (در حالیکه) اضافه معنی شده است.
در گزینه ( 4عند طلوع الفجر :هنگام طلوع سپیده دم هیأتُ :آماده کردم) معنی می دهد و هم چنین واژه (سنگینم) اضافه معنی
شده است.

یُنعَم اإلنسان الیوم بنعم مختلفة خلقها اهلل کلّها لراحته.
 -1انسان امروز از نعمت های مختلفی که خدا همه آنها را برای آسایش او آفریده است بهره مند می شود.
 -2انسان های امروز از نعمت های فراوانی که همه آنها را خدا برای رفاهش آفریده بهره مند می شوند.
 -3انسان امروز بوسیله نعمت زیادی که تمام آن را خداوند برای آسایش او آفریده مورد استفاده خود قرار داد.
 -4انسان ،هر روز از نعمت های مفیدی که خداوند تمامش برای آسایش او آفریده بهره مند می شود.
جواب گزینه 1
در گزینه  ( 2اإلنسان الیوم :انسان امروز) معنی می دهد.
در گزینه  ( 3نِعَم مختلفة :نعمت های مختلف

یُنعَم :بهره مند می شود) معنی می دهد.

در گزینه ( 4اإلنسان الیوم :انسان امروز

نِعَم مختلفة :نعمت های مختلفی) معنی می دهد.

عَیِّن العبارة التی فیها جمع التکسیرو اسم المفرد:
 -1إن استمعت إلی کالم الخطیب جیّداً إنتفعت به کثیراً
 -2لم تنجح الطالبة التی لم تالحظ عواقب امورها دائما
 -3هناک تالمیذ أذکیاء یعرفون الحقائق.
 -4یا أمّی العزیزه ،أنت ساعدتنی فی حیاتی فاشکرک
جواب گزینه  :2اسم مفرد (الطالبة) و جمع مکسر (عواقب ،امور) است.
در گزینه  1اسم های مفرد (کالم ،خطیب) است.
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در گزینه  3جمع های مکسر (تالمیذ ،أذکیاء ،الحقائق) است.
در گزینه  4اسم های مفرد (أمی ،العزیزه ،أنت ،حیاتی) است.

هم اکنون یبش از  200تست کامالاا رایگان در سایت لیموترش

www.limootoorsh.com
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