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عَیَّن الصحیح:
 -1قال المّالئر السجون مضطراً :پرنده زندانی با اضطراب می گوید.
 -2یا صاحبی أقتلنی فی الحال تکرّها :ای صاحب من اکنون مرا به خاطر بزرگ داشتن بکش
 -3أو اعطنی قلیالً من الحّب محبّةً :یا به من کمی دوستی به خاطر عشق عطا کن.
 -4أو خلصنی من هذا القصص راحةً :یا مرا از قفس برای راحتی رها کن.
جواب گزینه 2
در گزینه ( 1قال :گفت) معنی می دهد.
در گزینه ( :2محبّة :به خاطر محبت) معنی می دهد.
در گزینه ( 4هذا القفص :این قفس) معنی می دهد.

عَین الصحیح فی المفهوم:
«شَرَفُ المرء بالعِلمِ و األدبِ ال باألصلِ و النَّسب»
 -1بزرگی انسان ز علم و ادب اوست ای پسر بدان!
 -2فِعلُ اإلنسانِ عَدِلُّ علی أصلهِ.
 -3فِعلُ اإلنسان یَدلُّ علی نَسبِه
 -4ما را سرو باغ بوستان نیست

هرجا که تویی تفریح آنجاست

جواب گزینه 1
صورت سوال به این موضوع اشاره دارد که «بزرگی انسان به علم و ادب است نه به اصل و نسب» که دقیقاً با گزینه  1در ارتباط
معنایی است.

فی أی عبارة هناک اسم المونث:
 -1تساعد المعلّمة تلمیذاتها لیفهمن الدرس جیّدا
 -2یا ایُّها الناس إلندعُ اهلل حتی یستجیب لنا
 -3للتعاون علی البر یجهد المومنون
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 -4الیوم حاولوا لتعلهیرکم من الدنایا
جواب گزینه :1
اسم های مونت این گزینه (المعلمة ،تلمیذات( ،تلمیذة) است.
برای مطالعه بیشتر :نشانه های مونت
 -ة :مدرسة ،حیاة

 -اء :صحراء ،خضراء

 -ی :موسی ،عیسی

عَیّن العبارة التی هناک حرف الجر أکثر:
 -1مِن عادات الدهر أن یخلق األبدان بعد أن یُعذِّبها ،فال تکن معتصفاً بها
 -2کتب اهلل علی بنی إسرائیل القتال و لکنّهم لم یقاتلوا فی سبیله
 -3طلبتُ مِن زمالئی أن یُساعدوننی فی تعلیم الدرس.
 -4الینفعنا من العلم إلّا ما نستفید منه و نعمل به فی حیاتنا الیومیة.
جواب گزینه :4
حروف جر این گزینه (مِن  ،مِن ،فی ،بـ )
حروف جر گزینه ( 1مِن ،بـ )
حروف جر گزینه ( 2علی ،فی)
حروف جر گزینه ( 3مِن ،فی)

عَیِّن العبارة التی فیها فاعل و مفعول و مضاف الیه معاً:
 -1أن تستمعوا فی و خالئفکم حتی تنجحوا دائماً
 -2هی تدرس التاریخ لیفهم الطالب حقائق القرون الماضیة
 -3هذه المقالة الّتی طالعتها غیبّة بعناوین علیة و بدیعة
 -4لنحاول أن نواصل أنفسنا إلی األهداف العالیة
جواب گزینه :2
در این گزینه فاعل (تدرس :هی مستتر یفهم :الطالب) است .و مفعول به (التاریخ حقائق) مضاف الیه (القرون) است
در گزینه ( 1فاعل :واو در فعل تستمعوا و تنجحوا) و (مضاف الیه :کم دروفالئفکم) است.
در گزینه ( 3مفعول به :ها در طالعتها) و (غیبِة :فاعل) است.
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در گزینه ( : 4فاعل :نحن مستتر در نحاول ،نحن مستتر در فواصل) و (مفعول به :أنفسنا) است.

هم اکنون یبش از  200تست کامالاا رایگان در سایت لیموترش

www.limootoorsh.com
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