عربی ویژه دوازدهم –  31شهریور 1399

سال تحصیلی 99-00

گروه آموزشی لیموترش

-1للغراب صوت یُ ِّ
الحَیوانات حتی تَبتعِد سریعا عن منطقة الخطر فهو جاسوس من جواسیس الغابَة!
حذر به بقیَّة َ
 -1کالغ دارای صداییبوده که بوسیلهی آن به بیشرت حیوانات هشدار میدهد تا سریعا از منطقهی خطر دور بشوند پس او ازجاسوس های
جنگل است.
-2کالغ بوسیلهی صدای خود به سایر حیوان ها هشدار میدهد تا فوراً ازمنطقهیخطر دوربشوندبنابراین او جاسوسی ازجاسوسی های جنگل
بوده است.

-3کالغ صدایی دارد که بوسیلهی هشدردادن به بقیهی حیوانات جنگل آن ها سریعا از منطقهی خطر دور میکند پس او جاسوسی ازجاسوس
های جنگل است.
-4کالغ صدایی دارد که بوسیلهی آن به بقیهی حیوانات هشدار میدهد تا سریعا از منطقهی خطر دور شوند پس او جاسوسی ازجاسوس های
جنگل است.

جواب گزینه4

«للغراب صوت :کالغ صدایی دارد که/ردگزینه1و « »3حُی ِّذر:هشدارمیدهد/ردگزینه« »3به:بوسیله آن/ردگزینه2و« »3بقیَّة احلََیوانات:بقیه،سایر
حیوانات/ردگزینه« »1حتی تَبتعِد:تا دورشوند،بشوند/ردگزینه« »3سریعا:فوراً،سریعاً» «عن منطقة اخلطر:ازمنطقهی خطر» «فهو:پس،بنابراین او»
«جاسوس من جواسیس الغابَة:جاسوسی از جاسوس هایجنگل/ردگزینه»1
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َّ -2
إن استعمال األمالح کثیراً في الطعام لیس مفیداً لجسم اإلنسان!
 -1استفاده کردن از منکها در غذا برای بدن مردم مفید نیست.
 -2مهانا استفاده از منکها به طور زیاد در غذا برای بدنهای انساهنا هیچگاه مفید نیست.
 -3قطعاً استفاده کردن بسیاراز منک در غذا برای بدن انسان مفید خنواهد بود.
 -4مهانا استفادهی بسیار از منکها در غذا برای بدن انسان مفید نیست.

جواب گزینه 4
« َّ
إن:مهانا،قطعاً(میتواند ترمجه نشود)» « استعمال األمالح کثریاً :استفاده بسیار ازمنکها/ردگزینه1و2و« »3يف الطعام:درغذا» «لیس مفیداً جلسم
اإلنسان:برای بدن انسان مفید نیست/ردگزینه2و»3
مهچننی واژه (هیچگاه) درگزینه2اضافه معنی شده است.
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-3سافر العلماء المسملون إلکتشافاتهم العلمیّة إلی أقصی نقاط األرض!
 -1دانشمندان مسلمان به نقاط دور زمنی برای کشف آثار علمی خود سفر کردند.
 -2برای کشفهای علمیشان دانشمندان مسلمان به نقاط دور زمنی سفر میکنند.
 -3دانشمندان مسلمان برای کشفهای علمی به دورترین نقاط زمنی سفر کردند.

 -4به دورترین نقاط زمنی دانشمندان مسلمان برای کشفهای علمی خود سفر کردهاند.

جواب گزینه 2

«سافر:سفرکردند،سفرکردهاند/ردگزینه « »2العلماء املسملون:دانشمندان مسلمان» «إلکتشافات علمیّة:برای کشف های
علمیشان،خود/ردگزینه1و« »3إلی أقصی نقاط األرض:به دورترین نقاط زمنی/ردگزینه1و»2
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سال تحصیلی 99-00

گروه آموزشی لیموترش

َ -4عیِّن الصحیح:

 .1الناس ال حُیبو َن الراضي عن ِ
نفسه :مردم فقط افراد از خود راضی را هرگز دوست ندارند.
ّ
ح

عد عحسر یحسرا :خداوند آسانی را بعد از سختی قرار داده است.
جع حل اللّهح بَ َ
َ .2سیَ َ
 .3ال تَقنَطوا ِمن َرمحَِه اللّ ِه :از رمحت خداوند نا امید منیشوند.
ب مطلوبه و ُیقر ما یکون غَریه :هدفش را دوست میدارد و آنچه را غری از آن میباشد کوچک میمشارد.
 .4حُی ّ
جواب گزینه 4
در گزینه «1واژه فقط ،هرگز»اضافه معنی شدهاند.
جع حل :قرار خواهد داد»معنی میدهد.
در گزینه َ «2سیَ َ
در گزینه « 3ال تَقنَطوا :ناامید نشوید»معنی میدهد.
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 -5بیشترین اوقاتی که انسان از آن سود خواهد بردحضورش نزد والدینش است.
 -1أکثر اوقات سوف ینفع اإلنسان منهاحضوره عند والدیه!
 -2أکثر وقت کان ینفع اإلنسان منها حضوره عند والدیه!
 -3أکثر أوقات سینفع النّاس منها حضورهم عند والدیهم!

 -4أکثر أوقات کان ینفع اإلنسان منها حضوره عند والده!

جواب گزینه 1

«بیشرتیناوقاتی:أکثرأوقات/ردگزینه« »2کهانسان:اإلنسان/ردگزینه« »3ازآن:منها»
«حضورش:حضوره/ردگزینه« »3نزد والدینش است:عند والدیه/ردگزینه3و»4

«سودخواهدبرد:سینفع،سوف

ینفع/ردگزینه2و»4
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 -6تَشتَ ِرك الکائنات الحیّة بخصائص!
 -1فعل مضارع ،معلوم  ،للغائب  /فاعله «الکائنات» لِفعل تَ َِ
شرتك
 -2فعل مضارع ،للغائبة،مزید ثالثی ِ
(من باب افتعال)  /فاعله «الکائنات» لِفعل تَ َِ
شرتك
ِ
شرتك
إشرتك)  /مفعوله «الکائنات» لفعل تَ َ
 -3فعل مضارع ،مزید ثالثی (ماضیة َ
ماض ،للغائبة،مزید ثالثی (علی وزن یَن َفعِل)  /مفعوله «احلیّة» لفعل تَ َِ
 -4فعل ٍ
شرتك
ح
جواب گزینه 2
ِ
إشرتك)،معلوم /فاعله «الکائنات» لِفعل تَ َِ
شرتك
التحلیل الصرفي للفعل«تشتِرك » :فعل مضارع ،للغائبةمزید ثالثی (من باب افتعال ،ماضیة َ
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
الصفات الثّالث ال یَعتَبِر کائناً حیّاً!
کل ما الیتّصف بهذه ّ
ّ -7
 -1فعل مضارع «نفي» ،للغائب ،مزید ثالثی (حروفه اصلیّة «ع ،ب ،ر» /کائناً مفعول لفعل «ال یعترب»
 -2فعل مضارع «هني» ،للغائبة /کائناً مفعول لِفعل « ال یَعتَِرب»
 -3فعل مضارع «نفی» معلوم ،مزید ثالثی  /کائناً فاعل لِفعل «ال یَعتَرب»
 -4مزید ثالثی ِ
(من باب إنفعال)  /کائناً خرب لِمبتدا «الثّالث»

جواب گزینه 1
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التحلیل الصرفي للفعل«الیعتبر » :فعل مضارع «نفي» ،للغائب ،مزید ثالثی (من باب اِفتعال حروفه اصلیّة «ع ،ب ،ر»)،معلوم /کائناً مفعول

لفعل «ال یعترب»
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-8بعض أنواع حیاة تحتاج إلی البرودة و بعضها اآلخر إلی الحرارة!
 -1مجع مکسر أو تکسری (مفرده :نوع)  /مضاف إلیه و مضافَه «بَعض»
 -2نکره  ،علی وزن (أفعال مفرده:نوع،مؤنث)  /مضاف إلیه و مضافه «بعض»
 -3مجع تکسری (مفرده:نوع)  /جمرور به حرف جر و حرف جر«بعض»
عرف مجع تکسری «مفرده:نوع مذکر»  /جمرور به حرف جر وحرف جر «بعض»
 -4حم َّ

جواب گزینه 1

التحلیل الصرفي لإلسم«انواع» :مجع مکسر أو تکسری (مفرده :نوع،مذکر) نکره /مضاف إلیه و مضافَه «بَعض»
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َ -9عیّن الخطا فی ضبط الکلمات:
ِ
ِ
للخالق!
رت إلی
الکائنات و أحفِ َّکر فیها مادحاَ
 -1نَظَ ح
سرعة إلی طفلتِها النَحی َف ِة!
َ -3ذ َهبت االح ُّم حم َ
جواب گزینه 1

 -2املومنةح تَصلّی وهي خاشعهٌ للّهِ!
ح
ب يف احلدیقهِ!
ل
ع
ی
ال
طف
شاهدت
-4
َ
ً
ح
َ ح

در این گزینه (أحفِ َّک حر) غلط است و درست آن(أحفَ ِّک حر) است.
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ِ
ْج ّر :
بحرف ال َ
َ -10عیِّن َجمعاً مجروراً َ
ِ
َّ -2
إن اللّحم غذاء مفید تکنز فیه مقادیر کثریة من الربوتنی!
احلق!
َ -1من آمن و أنفق من أمواله الطیّبة يف سبیل ّ
-3علی املرء أن یتواضع ملن علمه و ُیاول أن یصبح أفضل ِمنه! -4أبقی األعمال عند اهلل عمل میأل قلب العباد باإلمیان!
جواب گزینه  ⇐ 1صورت سئوال به ما می گوید «در کدام گزینه اسم مجعی بعد از حرف جر اومده است» که در گزینه  1اسم مجع «أموال» بعد
از حرف جر « ِمن» آمده است .
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
-11عین عبارةَ التی جاء فیها ِ
الفاع َل
َ
-1و وِج َد قحرب ِ
نفعات قوم ِمنهم ِ
هذ ِه املستَ ِ
هوةح!
فاسدون!
ٌ
شر ح
َ
الکأس حز َ
ح
ب فیها املاءح أو الشاي أو ال َق َ
جاجةٌ یح َ
 -2ح
ٍ
ِ
ِ
عداوةح ِ
العاقل خریٌ من صداقة اجلاهل!
-3ی ْف ح
أکثر من أنو ِاع النباتات! َ -4
قد العا ََلح حک َّل یوم واحداً أو ح
جواب گزینه 3

در گزینههای  1و  2فعل ما جمهول است بنابراین فاعل ندارمی.
در گزینه 4اصالً فعلی ندارمی که خبواهیم دنبال فاعل بگردمی.
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 -12فی أی عبارة جاءت اسم تفضیل و اسم مکان معاً:
دعوت اکثر أصدقائي إلی حلفة میالدي!
.1
ح
 .2ما أکلت ذرة ِمن ِ
الصباح حتی اآلن!
 -3هم کانوا أقوی النّاس صرباً عند مواجهة املشاکل و املصائب!
تعجبت ِمن اعماله يف اجملمع أنّه کان أصغر ِمن اآلخرین.
-4
ح

جواب گزینه (4املجمع  اسم مکان) (أصغر  اسم تفضیل) است.
َ
در گزینه ( 1أکثر) اسم تفضیل است.
در گزینه  2نه اسم تفضیلی هست و نه اسم مکانی.
در گزینه ( 3أقوی) اسم تفضیل است.

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇
َ -13عیِّن العبارة التی فیها «اسم النَّکرة» و «اسم فاعل» معاً:
 .2يف احلدیقة ورود مجلیة قد غحرست يف الربیع!
 .1ضوء الشمس قویّة و األشعة القمر ضعیف!
أقل شيء میکن أن نعمله له!
 .3الشکر خلالقنا ّ

جواب گزینه  :3اسم فاعل (خالق) اسم نکره (أقل ٍ
شیء)
َّ

 .4لناضیوف کثریون يف بیتنا األسبوع املاضي!

در گزینه   1فقط اسم نکره (قویة ،ضعیف) وجود دارد.
در گزینه   2فقط اسم نکره (ورود ،مجیلة) وجود دارد.
در گزینه   4فقط اسم نکره (ضیوف کثریون) وجود دارد.
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-14عَیِّن العبارة الّتی لیست فیها جملة تُ ِ
صف إسم النّکرة ماقبلها:
 .1شاهدت فی الغابة ظبیاً یعشق اجلمال!

درسون أسالیب الرتمجة!
 .3يف هذا اجلامعة یح ّ

جواب گزینه 3

صف تدرس طالباهتا جبدًّ!
 .2يف هذه املدرسة ّ
 -4إ ّن لکم درسان يف هذا الکتاب ی بیِّ ِ
ان اسلوب الوصف!
حَ

در گزینه  1فعل (یعشق) ،اسم نکره (ظبیاً) را وصف میکند.
(صف) را وصف میکند.
در گزینه  2فعل (تدرس) اسم نکره
ّ
در گزینه ( 3فعل (ی بیِّ ِ
ان) اسم نکره (درسان) را وصف میکند.
حَ
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َ -15عیِّن مضارعاً معادالً لاللتزامي الفارسي:
 .1عندما تدخل املالئکة يف أرض خترج الشیاطنی منها!
قصدت یوماً أن تبدأ عمالً فیجب أن تتوکل علی اهلل!
 .2إذا
َ
 .3يف وراء هذه املشاکل الّيت مشلتک سیجیء الفتح املبنی!
 .4قضیت اللّیل و قد کنت تعباً ِمن األعمال الیومیَّة!

جواب گزینه   2در این گزینه (أن) ناصبه وجود دارد که ما می دانیم زمانیکه ادوات ناصبه به جز (لن)  +فعل مضارع شوند معنی مضارع التزامی
میدهد.
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https://limootoorsh.com/shop/

