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جمع بندی پایه

ویژگی پاسخ نامه آزمون های آنالین لیموترش

ویژه کنکور 1400
هشدار :هرگونه کیپ برداری و اسفتاده از منابع این آزمون شرعا حرام ویپگرد قانونی دارد

برای شرکت در آزمون
ها اسکن کنید

–

َّ
األدق في الجواب للترجمة وللتعریب()10-1
األصح و
عیِّن
َّ

کرمین﴾.
الم َّ
دخل الجنَّة قال :یا َ
﴿)1اُ ُ
لیت قومي یعلمون بما غفر لي ربّي و َج َعلني من ُ
 -1وارد هبشت شو.گفت :قوم من ای کاش میدانستند به آنچه کهپروردگار مرا آمرزیده و از گرامی داشتگان مرا قرارداده است.
 -2داخل هبشت شو.گفت :ای کاش قوم من بدانند به آنچه که مرا پروردگارم آمرزیده و از گرامی داشتگان مرا قرار داده است.
-3وارد هبشت شو.گفت:ای کاش قوم بدانند به آنچه کهپروردگارم مرا میخبشد و از گرامی داشتگانمرا قرار داده است.
 -4داخل هبشت شو.گفت:ایکاش قومم میفهمیدند به آنچه کهپروردگارم مرا خبشیده و ازگرامی داشتگان مرا قرارمیدهد.
الخاصة ِمنها هي لغة القرآن و ذو أسالیب َک ِ
 )2اللغَة العربیّة هي لغة تَ تَمیّ ُز ِ
الم في أشعار ُّ
الشعراء !
الم َمیِّزات
ّ
ببعض ُ

 -1زبان عربی زبانی است که با بعضی از ویژگی های خاص متمایزشده ازمجله آن زبان قرآن است ودارای اسلوب های سخن درشعر شاعران است.
 -2مهان زبانی که با برخی از ویژگی های خاص متمایز می شود از مجله آن زبان قرآن است و آن زبان دارای اسلوب های سخن در اشعار شاعران
است قطعا زبان عربی است.
-3زبان عربی جزء زبان هایی است که با برخی از ویژگی های خاص متمایزمیشود ازمجله آن زبان قرآن بوده ودارای اسلوب سخن درشعر شاعران
است.
 . 4زبان عربی مهان زبانی است که با برخی از ویژگی های خاص متمایز می شود ازمجله آن زبان قرآن است ودارای اسلوب های سخن دراشعار
شاعران است.

ش َرکات!
المهمة في هذه ال َ
)3أنتم موظّفون في ال َ
ش َرکات النفطیَّة في مدینة األهواز وتقومون باألمور ّ
 -1مشاکارگران شرکت نفتی در اهواز هستید و به کارهای خیلی مهمی در این شرکت ها میپردازید.
-2کارمندان شهراهواز درش رکت های نفتی مشایید و کارهای مهم دراین شرکت ها بواسطه مشا استوار است.
 -3درشهر اهواز مشا کارمندان این شرکات نفتی هستید ودر این شرکت ها به کارهای مهمی مشغولید.
 -4مشا کارمندان شرکت های نفتی شهر اهواز هستید و در این شرکت ها به کارهای مهم میپردازید.
المطَر وأحیانًا تُسبِّب األمطار َکسر أغصان األشجار!
یم بخار ُمتراکم في َّ
السماء یَ ُنز ُل منه َ
)4الغَ ُ

 -1ابر،خباری به هم فشرده در آمسان است که از آن باران نازل شده و گاهی اوقات علت شکسته شدن شاخه های درختان،باران ها می باشند.
-2ابر خباری به هم فشرده در آمسان بوده که باران از آن نازل می شد وگاهی اوقات باران ها باعث می شوند که شاخه های درختان شکسته
شوند.
 -3ابر خباری به هم فشرده در آمسان است که از آن باران نازل می شود و گاهی اوقات باران ها باعث شکسته شدن شاخه های درختان می

شوند.
-4ابر،در آمسان خبار مرتاکمی است که باران از آن نازل شده و گاهی اوقات باران ها باعث شکسته شدن تنه های درختان می شوند.
ِ
راعي في المستقبل!
الزراعة ألنَّها عمل مهم لتق ّدم البالد و یعلم سوف یصیر المهندس ّ
)5یُحب الطالبّ ،
الز ّ
-1دانشجو،کشاورزی را دوستمیداشت.زیراآن کاری مهمبرایپیشرفتکشوراست.ومیدانستدرآیندهمهندسکشاورزی خواهدشد.
-2کشاورزیرادانشجودوستمیداردزیراآن یک کارمهمبرایایناست کشورهاپیشرفت کنندومیداند درآیندهمهندس کشاورزی میشود.
-3دانشجو،کشاورزی را دوست میداردزیرا آن کارمهمیبرای پیشرفت کشورهاست ومیداند درآینده مهندس کشاورزی خواهد شد.
-4کشاورزی را دانشجودوستمیداشتزیراآنبرایپیشرفتکشورهاکارخیلیمهمیاستونیزمیدانددرآیندهمهندس کشاورزی میشود.
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َّ 6
ستلِمها منه بعد رجوعه!
الرجل الغني أمانة و یَ َ
الرجل الفقیر و یرید تسلیم نقوده عند ّ
)إن سوف یُسافر ّ

-1مهانا مرد فقریمسافرتخواهد کرد وقصد دارد پول هایشرا نزد مرد ثرومتندبهامانتبسپارد وبعد برگشتنش آهنا را از او دریافت میکند.

-2به راستی مرد فقریدرآینده مسافرتمیکند ومیخواهدنزد مرد ثرومتند پول های خودرا بهامانتبسپارد وبعد برگشتنش آهنا را از او دریافت خواهد کرد.

-3قطعا مرد فقریمسافرتخواهد کردوقصد داشت پول هارا نزد مرد ثرومتندبهامانتبسپارد وبعد برگشنت آهنا را از او دریافت میکند.
-4مهانا مرد فقری به زودی مسافرت میکند ومی خواهدپولش رانزد مرد ثرومتند به امانت بسپارد وپس از برگشنت خود آهنا را از او دریافت خواهد کرد.

مجتمعهن ،بل یساعدنهم في جمیع األوقات!
قص ُر نساء مجتمعنا عن مساعدة الفقراء والمساکین في
)7ال تُ ِّ
َّ

 -1در کمک کردن به فقریان و بیچارگان جامعه زنان جامعهمان نباید کوتاهی کنند ،بلکه به آهنا درمهه زمانها کمک میکنند.
 -2زنان جامعه ما در کمک کردن به فقریان و بیچارگان جامعه خود کوتاهی منیکنند،بلکه درمهه وقت هابه آهنا کمک می کنند.
 -3زنان جامعه ما کس ااانی هس ااتند که به وور پیوس ااته به فقریان وبیچارگان جامعه خودکمک کرده وکوتاهی منی کنند ،و درمهه زمان ها به مس اااعدت
آهنا میروند.
-4زنان جامعه دریاری رساندن به فقرا وبیچارگان درجامعه شان کوتاهی منیکنند ،بلکه به آهنا درمتام وقت ها کمک می کنند.

َ )8عیِّن ال َخطا:

 -1سارت القافلة وول النّهار من دون توقّف :قافله در وول روز بدون توقف حرکت کرد.

َ -2ج َع َل هذا اجلندي یدافع عن حریّة وونه و مواوینه :این سرباز شروع کرد به دفاع کردن از آزادی وونش و هم وونانش.
احلق :چه فایدهای دارد علمی که به سوی حق ما را هدایت منیکند.
 -3ما الفائده من علم ال یهدینا إلی ّ
حتملته اٌّمتنا اإلسالمیَّة ِمن اإلستعمار :چقدر سخت است آنچه امت اسالمی از استعمار حتمل میکند.
 -4ما أصعب ما َّ
الصحیح:
 )9عیِّن ّ
 -1اِشرتیت لك إثنی عشر قلماً يف ستة ألوان :برای تو دوازده قلم در شش رنگ میخرم.
 -2اِبنك الثّالث من علماء مدینتنا ،فاعرف قدره :سومنی پسرش از دانشمندان شهر ما است پس قدرش را بدان.
 -3قد قرأت حتی اآلن فصلنی اِثننی من کتابنا الکیمیاء :تا اآلن دو فصل از کتاب شیمیمان را خواندهام.

 -4ستقوم املباراة الثالثة بنی فریقنا و فریقکم يف األسبوع اآليت:سه مسابقه میان ما و میان تیم مشا درهفته آیندهبرگزار خواهدشد.

)10همانا گنجشک پرندهی فعالی است که النهاش را باالی درختان میسازد.
عشه فوق األشجار! َّ -2
َّ -1
عشه!
إن وائر نشیط هي العصفور ویبنی فوق الشجرة ّ
إن العصفور وائر نشیط یبنی ّ
عشه فوق األشجار! َّ -4
َّ -3
عشه فوق األشجار!
إن هذا العصفور وائر نشیط کان یبنی ّ
إن العصفور النشیط وائر کان یبنی ّ
ثم أجب األسئلة ( )14-11بما یناسب النّص:
اقرأ النّص التالی بدقّة ّ

یحسونها ویُدركون أثرها من غیر
خلق اهلل سبحانه الریاح ،وجعلها من أعظم األدلة على قدرته ومن حكمته أنّه غیّب رؤیتها عن البشر؛ فهم ّ

والریاح تحمل نفعاً عظیماً لألرض ومن علیها.
رؤیة بصریة ،وقد یُرسلها اهلل رحمة أو عذاباً ّ

تقسم ش ّدة الریاح إلى درجات مختلفة حسب ش ّدتها (سرعتها) وضغطها؛ فهناك النسیم الخفیف الذي یتشكل في األیام الصیفیة الحارة،
ّ
وهناك األعاصیر القویة ذات السرعة العالیة التي قد تصل إلى مئات الكیلومترات في الساعة.

األمطار.الریاح هي العامل األساسي والسبب في حدوث األمطار.
الریاح والّتي التحتاج إلی علماء لتفسیر هي
ّ
من أهم فوائد ّ
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)11عیِّن الصحیح حسب النَّص:

 -2العالمة الوحیدة حلكمة اهلل هي خلق الریح للبشر!

 -1الریاح تنفع إلی املخلوقات وال تضر أبداً!
 -3یدرك البشر الریح ولكنهم ال یشعرون هبا!

 -4السبب الرئیسي حلدوث املطر هو الریح!

)12عیِّن الخطأ:

 -1ختتلفسرعة الریاح  ،بعضها سریع والبعض اآلخر بطيء!
 -3بعض الریاح تفید األرض والبعض اآلخر تضر!

)13عیِّن سؤاالً لم یَذکر جوابه في النص:
 -1کم نوعاً من الریاح من حیث ش ّدهتا؟
-3کم سرعة األعاصری بالكیلومرتات؟

 -2تصل سرعة النسیم إىل مخسة كیلومرتات يف الساعة!
 -4الریاح خمفیة عن رؤیة الناس لكنهم یفهموهنا!

 -2ما هو السبب الرئیسي لتكوین املطر؟
 -4كیف تتشكل ریاح يف فصل اخلریف؟

)14لماذا خلق اهلل الریح في هذا العالم؟

-1ألن اهلل أراد أن یستخدمها الناس کدلیل على حكمته! -2لكي یرى الناس الریاح ویدركوا وحدانیّة اهلل!
-4ألن الریاح هي السبب الرئیسي لتكوین األمطار!
-3ألن الریاح مفیدة جداً لنمو النبات!
الصحیح في التحلیل الصرفي (:)17-15
عَیِّن َ

)15یُرسل:
-1فعل مضارع،للغائب،مزید ثالثي بزیادة حرفنی إثننی«مصدره علی وزن إفعال»/فعل وفاعله«ها»
حرف و ٍ
-2للغائب،مزیدثالثي بزیادة ٍ
احد«مصدره:إرسال»،حیتاج علی املفعول/فعل وفاعله«اهلل»
-3فعل مضارع،معلوم،مزیدثالثي«مصدره علی وزن تفعیل»/فعل وفاعله حمذوف واجلملة فعلیَّة
-4للغائب،الحیتاج علی املفعول،مزیدثالثي،معلوم/فعل و فاعله«ها» واجلملة فعلیَّة

)16یُدرکون:

-1فعل مضارع ،مزید ثالثي «مصدره علی وزن إفعال»،حیتاج علی املفعول/فعل ومع فاعله واجلملة فعلیَّة
،للمخاوبنی،معلوم /فعل ومفعوله«أثر» واجلملة فعلیة
 -2مزیدثالثي بزیادة حرفنی زائدین«حروفه األصلیَّة:د،ر،ك»
َ
فاعلة»/فعل وفاعله حمذوف واجلملة فعلیَّة
-3
للغائبنی ،جمهول،مزیدثالثي«مصدره علی وزن ُم َ
َ
-4
ک»،معلوم/فعل و لیس فاعله حمذوفاً
للغائبنی،حیتاج علی املفعول،مزیدثالثي«ماضیه:تَ َّ
در ُ
َ

)17األیّام:
-1إسم،مجع التکسری«مفرده :الیوم،مؤنث»/جمرور باحلرف اجلار ،صفة للموصوف«الصیفیَّة»
-2إسم،مجع مکسر«مفرده :الیوم،مذکر»«/يف األیام» جمرور باحلرف اجلار
-3مجع التکسری«مفرده:الیوم»/جمرور باحلرف اجلر و«يف األیام» اجلار واجملرور
-4إسم /جمرور باحلرف اجلار ،مضافه للمضاف إلیه«الصیفیَّة» «،يف األیام» اجلار واجملرور
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عیِّن المناسب للجواب عن األسئلة التالیة«»25-18

َ )18عیِّن الخطأ في ضبط حروف الکلمات:
باح الی ِوم التَّايل ذَهب الطبیب إلی عیادةِ مر ِ
یضه!
 -1يف َّ
ص ِ َ
ُ
َ َ
مت منك درساً لن أنساهُ يف حیايت!
 -3تَا َعلَّ ُ
)19عیِّن الخطأ حسب التوضیحات التّالیَّة:

ِ ِ
ِ
عام!
ص َل َو ُ
قت العشاء ذَ َهبنا ُکلّناحتی ناَتَنا ِو ُل الطّ َ
 -2عندما َو َ
ََ -4تعل الطّیور السماء رائِعةً عِند وَری ِاهنا يف الغُ ِ
روب!
ُ
َ
َُ

اب:وائر باللون األسود یعیش ثالثنی سنة أو أکثر.
-1الغُر
ٌ

-2احلشرات:مثانون يف املئة من موجودات العامل وقد تصل وزهنا إلی سبعنی کیلوغرام.
مخسنی مرًة.
-3النَّملَة:احلیوان الصغری الذي یقدر علی محل شيء یَفوق وزَهنا
َ
الساعة ِمن مسافة أربعنی قدماً.
-4الکلب:احلیوان الذي یقدر علی مساع صوت ّ
)20عیِّن الخطأفي العملیات ِ
الحسابیَّة:
َ ّ

-1واحد وتسعون ریاالً زائد مثانیة ریاالت یساویمائة لایر

-2ستَّة وستّون ریاالً زائد ثالثة وثالثنی ریاال یساوی تسعة وتسعنی ریاالً
-3مخسة ومخسون ریاالً تقسیم علی أحد ع َشر ریاالً یساوی مخسة ر ٍ
یاالت
َ

-4ثالثون ریاالً ضرب يف ثالثة ریاالت یساوی تسعنی ریاالً
)21عیِّن حرف«سین» ِمن الحروف األصلیَّة في الفعل:
﴿-1فاست ِ
بشروا ببیعکم الَّذي بایعتم به﴾
َ
﴿-3واستَکرب هو و جنوده يف األرض﴾

شهیدی ِن ِمن رجالکم﴾
﴿-2واستش ِهدوا َ
السمع فأتبعه شهاب مبنی﴾
ّ -4
﴿إال من اِسرتق َّ

-22عیِّن الموصوف مضافاً:
-2العنب مادة اإلنسان األساسیَّة إلجیاد القوة يف جسم!
-1القرآن منهاج لسعادة اإلنسان وعقیدة للحیاة!
-3األوبّاء یستعملون اجلوز يف عالج بعض األمراض! -4السمك فیه عنصر الفوسفور ومنافعه کثریة للناس!
)23عیِّن حرف«ال» م ِ
ختلفاً:
ُ
ِ
ِ
ب الَمدرسة!
-1الْبَس قَمیصاً أبیَض فاي اللَّیل لاعباور ّ
َسود! -2هي تَرَکت ال ّدراسةَ وال ُحت ّ
الشارع وال تَالْبَس أ َ
صالهتم وصومهم و کثرة احلج!
-3یا أیّها النّاس التوقِدوا النار حتت األشجار فاي اللیايل!
-4التنظروا إلی کثرة َ
المجرد یشتمل علی نون الوقایة:
)24عیِّن الفعل
َّ

الصاحلنی﴾
﴿-1أدخلين برمحتك يف عبادك ّ

 -2أعطين بطاقة مببلغ ثالثنی ریاالً!
رب مبداراة النّاس کما َأمَرين بأداء الفرائض!
َ -4أمَرين ّ

التوابون دائماً حمبوبون من اهلل!
ّ -1

 -2یسافر السیّاح من البلدان املختلفة إىل شریاز!

ِّق هذا أمر عجیب ُحی ِّریين جداً!
 -3الأصد ُ
)25عین فاعالً أن یقوم بالعمل کثیراً:

ایت الصیّاد يف الغابة أن یذهب إلی صیده! -4یتغلّب الصبّار على صعوبات ومشاكل الدهر!
- 3ر ُ
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