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األص ّ
د ّ
ح و األ َ
ق في الجَواب لِلترجمة أو المفهوم ( ) 9 – 1
== َعیِّن
َ
ت هذا باطِال ﴾
ن في خلق السماوات َو األرض َربَّنا ما خلق َ
َ ﴿ -1و َیتَفکّرو َ
 )1و در آفرینش آسمان و زمین یم اندیشند «که» ای پروردگار این ها را بیهوده نیافریده ای.
 )2و در خلقت آسمان ها و زمین اندیشه یم کنند «که» ای پروردگار این ها را بیهوده خلق نیم کین.
 )3و در خلقت آسمان ها و زمین اندیشه یم کنند «که» ای پروردگار ما این ها را بیهوده نیافریده ای.
 )4و در خلقت آسمان و زمین اندیشه کرده اند «که» ای پروردگار ما این ها را بیهوده خلق نیم کین.
َ -2قد أن َ
ل الله األنعم عیل عباده لَعَلَّهم یَشکرون
ز َ
 )1خداوند نعمت را بر بندگانش فرو یم فرستد باشد که شکرگزار باشند.
 )2خداوند نعمت ها را بر بندگانش فرو فرستاده است تا شکرگزار باشند.
 )3خداوند نعمت را بر بندگان فرو فرستاده است تا شکرگزار باشند.
 )4خداوند نعمت ها را بر بندگان نازل یم کند شاید شکرگزار باشند.
ب َ
شرّها.
ب ِرضاها َو تَجَنُّ َ
ن الهدف مِن تقدیم ال َقرابین لِآللهة کَس َ
 -3کا َ
 )1هدف از تقدیم قرباین برای خدایان این بود که رضایتشان را به دست آورند و از شَرّ آن ها دوری کنند.
 )2هدف از هدیه دادن قرباین ها برای خدایان به دست آوردن رضایتشان و دوری از بدی آن ها بود.
 )3هدف از هدیه دادن قرباین ها برای خدایشان ،به دست آوردن رضایت او و گریز از بدی اش بود.
 )4هدف از تقدیم قرباین ها برای خدایانشان ،به دست آوردن رضایت آن ها و دوری از شَرّ آن ها بود.
مهم الله و لکن کانوا أنفسهم یَظلمون ﴾
َ ﴿ -4و ما َظلَ َ
 )1و خداوند بهشان ظلم نیم کند ویل خود به خویشتن ظلم یم کنند.
 )2خداوند به آن ها ظلم نکرد ویل خود به خودشان ظلم یم کنند.
 )3خداوند بهشان ظلم نکرد اما خود به خودشان ظلم یم کردند.
 )4خداوند ظلم نکرد اما خود به خویشتن ظلم یم کردند.
 -5لَمّا َرجَعَ ال ّناس شاهَدوا أصنا َمهم مکَ َّ
ت هذا بآلهتنا یا إبراهیم ﴾
ت فَعَل َ
سألوه ﴿ أأن َ
سرة َو َ
 )1هنگایم که مردم بازگشتند ،بت ها را شکسته شده دیدند و پرسیدند « :ای ابراهیم :آیا تو با خدایانمان
چنین کرده ای؟!»
 ) 2هنگایم که مردم بازگشتند ،دیدند بت هایشان شکسته شده است و از او پرسیدند « :ای ابراهیم :آیا
تو با خدایان ما چنین کرده ای؟!»
 ) 3هنگایم که مردم برگشتند ،بت هایشان را شکسته دیدند و از او پرسیدند « :ای ابراهیم :آیا تو این چنین
با خدایانمان کرده ای؟!»
 ) 4هنگایم که مردم برگشتند ،دیدند بت هایشان شکسته شده است و از او پرسیدند « :ای ابراهیم :آیا تو
با خدایان چنین کرده ای؟!»
 -6اکتَ َ
ف اإلنسان الحِضارات مِن خالل ال ّنقوش و الرّسوم
ش َ
 )1انسان ،فرهنگها را از خالل نگارهها و تصاویر کشف یمکند.
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 )2انسان ،تمدن را از خالل کندهکاریها و تصاویر کشف کرد.
 )3انسان ،فرهنگ را از خالل کندهکاریها و تصاویر کشف یمکند.
 )4انسان ،تمدنها را از خالل نگارهها و تصاویر کشف کرد.
َ -7عیِّن ال َ
خطأ:
ّ
السالم الفأس عیل َکتِف أصغر األصنام :ابراهیم (ع) تبر را بر دوش بتهای کوچک
ق إبراهیم علیه
 )1عَل َّ َ
آویزان کرد.
 )2فَفِی أحد األعیاد لَمّا َ
خ َر َ
ج قومه من َمدینتهم :هنگایمکه قوم او در ییک از عیدها از شهرشان خارج
شدند.
« )3أقِم وَجهک لِل ّ
دین حَنیفًا»  :با یکتاپرسیت به دین روبیاور.
 )4ضیاء األنجم یَزین الماء  :روشنایی ستارگان ،آسمان را زینت یم دهد.
َ -8عیِّن الصَّ حیح:
ُّ
الد َرر ِ
ن األحجار الجمیلة الغالیة  :مروارید از سنگهای زیبای گران قیمت است.
)1
م َ
 )2الشمس التي جذوتها مستعرة  :خورشید ،پاره آتش آن فروزان است.
 )3یقصد إبراهیم االستهزاء ِبأصنامنا  :ابراهیم قصد داردبتهایمان را مسخره کند.
 )4فَ َق َ
ذفوه في ال ّنار َو انصروا آلهتَکم  :او را در آتش بیندازید و خدایانتان را یاری کنید.
َ -9عیِّن الصَّ حیح في ترجمة األفعال:
م ّ
سأقول کالمي أما َ
الظالِم  :سخنم را جلو ظالم گفتم
َ )1
 )2کانوا یأکلون طعا َمهم  :غذایشان را یمخورند.
ّ
السوق  :به بازار خواهیم رفت.
وف َنذهَب إیل
س
َ
َ )3
روسهم  :آنها درسهایشان را نوشتند.
ند
 )4هم یکتبو َ
َ

== إقرأ ال ّنص التّایل ِبدِ ّقة ث ّ
جب عَن األسئلة (  ) 12 -10بما یناسب ال ّنص:
م أَ ِ
َقد َ
مرات المتَ َن ّ
وعة ذات األلوان
ق الله نعمات کثیرة لِعباده منها األشجار التي تنمو مِن َ
حب َّ ٍ
خل َ َ
رج الث َّ َ
ة َو تخ ِ
السماء؛ أیضاَ
و مثل ال َّ
المختلفة؛ الشمس التّي فیها ضیاء و حرارة فی الج ّ
َّ
ر َرة ،التي تَستَعِر جذوتها في
ش َ
ُّ
کالد َرر المنتَشِ رة و کذلک الغیوم التي تستر السماء و ینزل منها المطر ِإلحیاء
م
النجوم التي تزین اللیل ِبأنج ٍ
األرض ...
َ -10عیِّن ال َ
خطأ حسب ال ّنص:
 )1ینزل الله الماء مِن خالل الغیوم إلي األرض.
حبّة.
 )2ثمرات األشجار مختلفة و تنمو من ال َ
ّ
السماء و األرض.
 )3الشمس و النجوم فیهما ضیاء تَزینان
ّ
السماء لَه حَرارة و جذوة.
 )4النجم في
السماء کال َّ
رر؟ ِأل َّ
ّ
ن ...
 -11لِماذا الشمس في
ش َ
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 )1فیها د َر ٌر منتَشرة

ن ضیاء
 )2فیها َ
حرارة دو َ

ّ
السماء
 )3جذوتها في

ّ
السماء
 )4فیها حرارة و ضیاء في

َ -12عیِّن َمفهوم ال ّنص:
 )1األشجار تخرج الثَّمرات الم َت َن ّ
وعة ذات األلوان المختلفة
 )2جذوة الشمس مستعرة ّ
جدًا
 )3أنعم الله کثیرة علینا فَیجب أن نشکر
 )4الغیوم بواسطة الماء الذي یخرج من خاللها تحیي األرض.
== َعیِّن المناسب للجواب عن األسئلة التّالیة ( ) 20 – 13
 -13ما هو الصَّ حیح في مفهوم البی ِ
ت التّالي:
ل یش ٍء لَه ٌ
« َو فِي ک ّ
آیة

ح ٌ
تَد ُّ
ل ع ََیل أنَّه وا ِ
د»

 )1ال یش َء في العالَم ّ
إال الله
 )2جمیع ال َ
کائنات تد ّ
ل ع ََیل أ ّنه ال إله إال الله
ل َو ال قوَّ َة ّ
إال بالله
 )3ال حَو َ
سبِّح لل ِ
َّ
السماوات و األرض
ه ما في
 )4ی َ
َ -14عیِّن الصَّ حیح للفِراغ:
ِ ..............
ن األحجار الجمیلة الغالیة ذات اللون األبیض.
م َ
 )1الغیم

 )2الجذوة

ُّ
الد َرر
)3

 )4ال َّ
ش َر َرة

َ -15عیِّن الصَّ حیح في التَّرادف:
د  :نا َ
َ )1ر َق َ
م

َ )2رخیص  :غالي

 )3مسموح  :ممنوع

 )4مجتهد  :حزین

َ -16عیِّن الصَّ حیح لِإلجابة عن السوال:
ت إیل إیران السنة الماضیة؟!»
«هَل سافَر َ
ت إیل إیران السنة الماضیة!
 )1ال .أنت ما سافَر َ
َ )2نعم .أنا ما سافَرت إیل إیران السنة الماضیة!
 )3ال .أنا سافَرت إیل إسبانیا السنة الماضیة!
ت إیل إیران السنة الماضیة!
َ )4نعم .أنا ما سافَر َ
َ -17عیِّن ال َ
خطأ:
روس ِ
ک
تد
 )1أنت َکتب َ
َ

ن إیل بیوتک َّ
 )2أنت َّ
ن
ن تَذهَب َ

 )3هی أ َکلَت طعا َمها

م ّ
ن کال َمهم أما َ
الظالم
 )4هم یقولو َ

َ -18عیِّن الصَّ حیح للفِراغ:
ن ،هَل  .............إیل الملعب؟»
«أ ّیها الوَلَدا ِ
صفحه 4
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َ )4
ذهَبوا

َ -19عیِّن الصَّ حیح:
«أنا  ..........دروسي في مکتبة المدرسة أمس»
 )1أقرأ

َ )2نقرأ

ت
َ )3ق َرأ َ

َ )4ق َرأت

َ -20عیِّن الصَّ حیح:
ن فی سیارتهما
ن المعلمی َ
َ )1رأیت هذی ِ

 )2جا َءت تلک الطالب إیل المدرسة

ن في تعلیمهن
 )3هﺆالء المعلمات َنجح َ

ن ال ّ
ن األسبوع الماضي
زجاجتا ِ
 )4انکسرت هذا ِ
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﴿پاسخنامه﴾
سوال  : 1پاسخ صحیح گزینه « »3یمباشد.
در گزینه  ،1واژه «السماوات» که جمع است و باید به صورت «آسمانها» ترجمه شود ،مفرد
ترجمه شده است؛ همچنین در این گزینه ضمیر «نا» در « َر ّبنا» ترجمه نشده است .که ترجمه
صحیح و دقیق «پروردگار ما» یمباشد.
در گزینه  ،2بار دیگر ضمیر «نا» در « َر ّبنا» ترجمه نشده است؛ همچنین فعل «ما خلقتَ » مایض
یمباشد که به صورت مضارع «نیمکین» ترجمه شده است.
در گزینه  ،4شاهد ترجمه مفرد کلمه «السماوات» هستیم؛ در حایلکه این کلمه جمع «سماء» یم-
باشد و باید به صورت «آسمانها» ترجمه شود .همچنین فعل «یتفکرون» مضارع است و به
صورت مایض و گذشته ترجمه شده است .همچنین فعل «ما خلقتَ » که مایض یمباشد و باید به
صورت گذشته ترجمه شود ،مضارع و در زمان حال ترجمه شده است که اشتباه یمباشد.
سوال  : 2پاسخ صحیح گزینه « »2یمباشد.
در گزینه  ،1واژه «األنعم» جمع «النعمة» یمباشد که به صورت مفرد ترجمه شده است و ترجمه
ل» مایض است که به صورت مضارع ترجمه
صحیح آن «نعمتها» یم باشد .همچنین فعل «أنز َ
شده است.
نکته مهم:
هر گاه « َقد» به فعل مایض اضافه شود ،فعل به صورت مایض نقیل ترجمه یمشود؛
َقد أنزل  :فرو فرستاده است
َقد َ
ذهَبوا  :رفتهاند
اما هر وقت « َقد» به فعل مضارع اضافه شود کلمه «گاهی» را در اول فعل مضارع یمآوریم:
َقد یذهب  :گاهی یم رود
در گزینه  ،3واژه «األنعم» که جمع است به صورت مفرد ترجمه شده است .همچنین ضمیر «ه»
در واژه «عباده» ترجمه نشده است که در این صورت اشتباه است و شکل ترجمه صحیح آن
«بندگانش» یمباشد.
در گزینه  ،4ضمیر «ه» در واژه «عباده» ترجمه نشده است؛ الزم به ذکر است واژه «عباد» جمع
ل» مایض است که مانند گزینه  ،1به صورت مضارع
واژه «عبد» یمباشد؛ همچنین فعل «أنز َ
ترجمه شده است که صحیح نیست.
سوال  : 3پاسخ صحیح گزینه « »2یمباشد.
در گزینه  ،1واژه «ال َقرابین» جمع «القربان» به معنای «قرباینها» یمباشد که به صورت مفرد
ترجمه شده است؛ دو واژه « َکسبَ  :به دست آوردن» و «تَج َُّنبَ  :دوری کردن» اسم هستند که
به صورت فعل ترجمه شدهاند که شکل صحیح ترجمه آنها باید به صورت مصدر اسیم باشد.

صفحه 6

سال تحصییل 1397-98

آزمون آنالین عریب

شماره «»1

در گزینه  ،3واژه «اآللهة» که جمع «إله» یمباشد به صورت مفرد ترجمه شده است و ترجمه
درست این واژه «خدایان» یمباشد؛ همچنین شاهد ترجمه ضمیر اضافی در واژه «خدایشان»
هستیم که گاهی دانشآموزان گرایم تفاوت «ه» و «ة» بر آنها مشتبه یمگردد.
در گزینه  ،4شاهد ترجمه اضافی ضمیر در واژه «خدایشان» یمباشیم؛ «ة» که در آخر واژه
«اآللهة» آمده است ضمیر «ه» نیست و این امر نباید بر دانشآموزان عزیز مشتبه گردد و آنها
را به خطا نیندازد.
سوال  : 4پاسخ صحیح گزینه « »3یمباشد.
مهم» مایض یمباشد که به صورت مضارع و زمان حال و آینده ترجمه
در گزینه  ،1فعل «ما َظلَ َ
شده است که صحیح نیست .همچنین ترکیب «کان  +فعل مضارع» به صورت مایض استمراری
ترجمه یمشود ،که در این گزینه به صورت «ظلم یمکنند» و مضارع ترجمه شده است؛ شکل
صحیح ترجمه آن «ظلم یمکردند» یمباشد؛ با چند مثال ترجمه این نوع فعل آسانتر خواهد شد.
کنتَ تَذهَب  :تو یمرفیت

ن عیلٌ یَقرأ  :عیل یمخواند
کا َ

در گزینه  ،2شکل صحیح ترجمه فعل «کانوا یظلمون» همانطور که در گزینه  ،1توضیح دادیم
«ظلم یمکردند» یم باشد که به صورت مضارع ترجمه شده است.
در گزینه  ،4ضمیر «هم» در فعل « َظلمهم» ترجمه نشده است که ترجمه صحیح آن «بهشان یا به
آنها ظلم نکرد» یمباشد.
سوال  : 5پاسخ صحیح گزینه « »3یمباشد.
در گزینه  ،1ضمیر «هم» در واژه «أصنامهم» ترجمه نشده است ،که ترجمه صحیح این ترکیب
ص َنم» یمباشد.
«بتهایشان» یم باشد .قابل ذکر است که واژه «أصنام» جمع « َ
سألوه» هستیم که ترجمه صحیح
بار دیگر در این گزینه ،شاهد عدم ترجمه ضمیر «ه» در فعل « َ
«از او یمپرسیدند» یمباشد.
در گزینه  ،2واژه «م َ
ک َّ
رة» اسم یمباشد که باید به صورت «شکسته شده» ترجمه شود؛ این در
س َ
حایل است که در این گزینه به صورت فعیل «شکسته شده است» ترجمه شده و صحیح نیست.
در گزینه  ،4بار دیگر «م َ
ک َّ
رة» که اسم است را به صورت ترکیب فعیل ترجمه کرده است که
س َ
صحیح نیست و شکل صحیح ترجمه آن «شکسته شده» یمباشد ،نه «شکسته شده است»!
همچنین در این گزینه ضمیر «نا» در واژه «آلهتنا» ترجمه نشده است؛ بنابراین ترجمه صحیح
«خدایانمان» یمباشد .همانطور که گفتیم واژه «آلهة» جمع «إله» یمباشد.
سوال  : 6پاسخ صحیح گزینه « »4یمباشد.
در گزینه  ،1واژه «الحضارات» که به معنای «تمدنها» یمباشد« ،فرهنگها» ترجمه شده است.
اکتشف» مایض هست که به صورت مضارع «کشف یمکند» ترجمه شده است.
همچنین فعل «
َ
در گزینه  ،2واژه «الحضارات» که جمع است و باید به صورت «تمدنها» ترجمه شود ،به صورت
مفرد و «تمدن» آورده شده است.
در گزینه  ،3بار دیگر «الحضارات» که به معنای «تمدنها» یمباشد« ،فرهنگ» و آن هم مفرد
اکتشف» که مایض هست نیز در این گزینه به صورت
ترجمه شده است ،که صحیح نیست .فعل «
َ
مضارع «کشف یمکند» ترجمه شده است.
صفحه 7

سال تحصییل 1397-98

آزمون آنالین عریب

شماره «»1

سوال  : 7پاسخ صحیح گزینه « »1یمباشد.
در گزینه  ،1ترکیب «أصغر األصنام» به صورت «بتهای کوچک» که صفت و موصوف است،
ترجمه شده است و صحیح نیست؛ شکل صحیح ترجمه این ترکیب «کوچکترین بتها» یمباشد
زیرا «أصغر» بر وزن «أَفعل» اسم تفصیل و برتری یمباشد .اگر یمخواستیم «بتهای کوچک» را
به عریب برگردانیم ،ترکیب چنین یمشد« :األصنام الصغری» که «األصنام  :موصوف | الصغری :
صفت»
سوال  : 8پاسخ صحیح گزینه « »3یمباشد.
در گزینه  ،1واژه «ال ّ
د َرر» جمع «درّ » یم باشد که باید به صورت «مرواریدها» ترجمه شود.
در گزینه  ،2کلمه «ال ّتي» به معنای «که» ترجمه نشده است؛ خورشید که پاره آتش آن فروزان
است.
در گزینه  ،4فعل « َق َ
ذفوه» مایض است که به صورت امر «بیندازید» ترجمه شده است و صحیح
نیست .ترجمه صحیح «او را در آتش انداختند» یمباشد.
سوال  : 9پاسخ صحیح گزینه « »3یمباشد.
در گزینه  ،1شاهد فعل مضارع هستیم که ابتدای آن حرف استقبال یا آینده «سَ» آمده است؛
وف» برسر فعل آید ،به صورت آینده ترجمه یمشود.
س
َ
هرگاه حرف استقبال و آینده «سَ َ -
سأقول  :خواهم گفت
َ

سوَف یقول  :خواهد گفت
َ

س َنلعَب  :بازی خواهیم کرد
َ

رجع  :برخواهیم گشت
َ
سوَف َن ِ

در گزینه  ،2شاهد ترکیب «کان  +مضارع» هستیم که به صورت مایض استمراری ترجمه یمشود:
کانوا یأکلون  :یمخوردند

کنت أذهَب  :یمرفتم

در گزینه « ،4یکتبون» که فعل مضارع هست و باید به صورت «یمنوشتند» ترجمه یمشد به
صورت «نوشتند» که مایض است ترجمه شده و صحیح نیست.
سوال  : 10پاسخ صحیح گزینه « »4یمباشد.
بعیض از واژهها را ترجمه یمکنیم« .تنمو :رشد یمکند» « -ال َّ
ررة  :پاره آتش» « -تستعر  :فروزان
ش َ
یمشود» « -جذوة  :پاره آتش» ُّ « -
الد َرر  :مرواریدها» « -الغیوم  :ابرها»
گزینه  ،1خداوند آب را از میان ابرها بسوی زمین نازل یمکند « -صحیح است»
گزینه  ،2میوههای درختان متفاوت هستند و از دانه یمرویند « -صحیح است»
گزینه  ،3خورشید و ستارگان نوراین هستند آسمان و زمین را زینت یمدهند « -صحیح است»
گزینه  ،4ستاره در آسمان ،گرما و پاره آتش دارد « -اشتباه است» و این تعریف با توجه به متن
مربوط به «الشمس  :خورشید» است.
سوال  : 11پاسخ صحیح گزینه « »4یمباشد.
سوال یمگوید :چرا خورشید در آسمان به مانند اخگر و پاره آتش است؟ برای اینکه ...
گزینه  ،1در آن مرواریدهای پراکنده است
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گزینه  ،2در آن «حرارت» گرما وجود دارد اما نور وجود ندارد
گزینه  ،3پاره آتش آن در آسمان است
گزینه  ،4در آسمان «حرارت» گرما و نور دارد
با توجه به متن گزینه « »4صحیح است.
سوال  : 12پاسخ صحیح گزینه « »3یمباشد.
گزینه  ،1درختان ،محصوالت متنوع با رنگهای متفاوت یمدهند.
گزینه  ،2پاره آتش خورشید واقعا فروزان است.
گزینه  ،3نعمتهای خداوند بسیارند ،پس باید سپاسگزار باشیم.
گزینه  ،4ابرها با آیب که از میان آنها بر زمین یمبارد ،زمین را زنده یمکنند.
سوال  : 13پاسخ صحیح گزینه « »2یمباشد.
«هر چیزی عالمیت از وجود خداست و این امر دا ّ
ل بر این است که خداوند ییک است»
گزینه  ،1چیزی جز خداوند در این جهان نیست.
گزینه  ،2تمام موجودات نشان دهنده این حقیقت هستند که جز خداوند معبودی نیست.
گزینه  ،3یار و قدریت جز خداوند وجود ندارد.
گزینه  ،4آنچه در آسمانها و زمین هستند ،خداوند را تسبیح یمگویند.
سوال  : 14پاسخ صحیح گزینه « »3یمباشد.
 ...از سنگهای زیبای با ارزش دارای رنگ سفید
گزینه  ،1ابر

گزینه  ،2پاره آتش

گزینه  ،3مروارید

گزینه  ،4پاره آتش«اخگر»

سوال  : 15پاسخ صحیح گزینه « »1یمباشد( .ترادف  :هم معنا)
د  :خوابید = نا َ
گزینه َ ،1ر َق َ
م  :خوابید «ترادف»
گزینه َ ،2رخیص  :ارزان ≠ غالي  :گران «متضاد»
گزینه  ،3مسموح  :مجاز ≠ ممنوع  :غیر مجاز «متضاد»
گزینه  ،4مجتهد  :پرتالش ≠ حزین  :اندوهگین
سوال  : 16پاسخ صحیح گزینه « »3یمباشد( .مکالمه)
«آیا در سال گذشته به ایران سفر کردی؟»
گزینه  ،1نه ،تو در سال گذشته به ایران سفر نکردی
گزینه  ،2بله ،من در سال گذشته به ایران سفر نکردم
گزینه  ،3نه ،من در سال گذشته به اسپانیا سفر کردم
ت» صحیح نیست :أنا سافرت
گزینه  ،4بله >- ،در این گزینه از لحاظ قاعده ترکیب «أنا  +ضمیر َ
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سوال  : 17پاسخ صحیح گزینه « »1یمباشد.
ت» که برای مذکر یمباشد ،با ضمیر « ِ
ک» که برای
نکته سوال :عدم تطبیق و همخواین ضمیر « َ
مونث یمباشد ،است.
ن دَرسک َّ
ک – َکتبتما دَرسکما – کتبتم دَرسکم – کتبت َّ
ت دَرس ِ
َرسکَ – کتب ِ
ن»
« کتبتَ د َ
سوال  : 18پاسخ صحیح گزینه « »3یمباشد.
ای دو پسر ،آیا  .............به زمین بازی؟
ن» مثین یمباشد ،پس فعل ما نیز باید مثین و مخاطب باشد.
چون مخاطب «الوَلَدا ِ
گزینه  1و گزینه  ،4که مخاطب نیستند و گزینه  2نیز برای جمع به کار یمرود .لذا پاسخ گزینه 3
یمباشد.
سوال  : 19پاسخ صحیح گزینه « »4یمباشد.
من  ............درسهایم را دیروز در کتابخانه مدرسه
با وجود قید دیروز و زمان گذشته «أمس» طبیعتا به فعل مایض نیازمندیم.
گزینه  ،1یمخوانم و گزینه  ،2یمخوانیم که هر دو مضارع هستند؛همچنین «من» با «یمخوانیم»
که جمع هست ،تطبیق ندارد.
ت  :تو خواندی ،که با «من» تطبیق ندارد.
رأ َ
گزینه َ ،3ق َ
گزینه  ،4یعین «من خواندم» صحیح است.
سوال  : 20پاسخ صحیح گزینه « »3یمباشد.
ن» برای مثین بکار یمرود و اسم بعد از آن نیز باید مثین آورده شود.
گزینه  ،1اسم اشاره «هذی ِ
ن»
ن» که در این گزینه جمع آورده شده است «المعلیم َ
یعین «المعلمی ِ
گزینه « ،2تلک» اسم اشاره مونث است که بعد از آن اسم مذکر آمده است و صحیح نیست.
ن» مونث که صحیح نیست.
ن» اسم اشاره مذکر است و «الزجاجتا ِ
گزینه « ،4هذا ِ
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