
 79سراسري انساني   چي( )قلم كانون فرهنگي آموزشكانون فرهنگي آموزش
 

 

 

 

 (ترکیبي(، 3)ترجمه، عربي )  «4»ي  گزينه -611
«: اإلنساان اّذا    / »)اسلوب مدح( خوب انسانی است «: نعمَ االنسان»

ملتام  باشاد/   «: یلتام  »: صادق باشاد/  «یکون صادقاً» انسانی که.../

 امانتدار «: األمانة»راستگویی/ «: اّصّدق»

م ترجماه  دقت کنید فعل باید به صورت فعل و اسم نیم به صاورت اسا  

نادرسات  « راساتگو، صاادق و...  »به صورت « یکون صادقاً»شود، پس 

 است.

 (ترکیبيسال چهارم،  )ترجمه، عربي  «3»ي  گزينه -611
برخی از مرد / «: بعض اّنذاس»شوند/  جا( بیدار می )در این«: یستیقظُ»

«: یُریادون »زیارا نناان/   «: ألنذهام »)اسم مصغذر( کمی قبل از/ «: قبیل»

دساتان  «: أیادهیم اّمقتادر   »: که برسانند/ «أن یوصلوا»خواهند/  می

  خودکفایی«: اإلکتفاء اّ ذاتی»توانمند خود/ 

 ((، ترکیبي2)ترجمه، عربي )  «4»ي  گزينه -611
«: عنادما »/ هاا(  مانند مورچه باش )ح ف سایر گمیناه «: کُن کاّنذملة»

«: ال تنتظر»انگشتت/ «: اِصبعک»دهی/  قرار می«: تجعل»هنگامی که/ 

 راهش را«: طریقها»دهد/  تغییر می«: تُغیّر»ماند/  منتظر نمی

 (، ترکیبي(3و ) (2)ترجمه، عربي ) «3»ي  گزينه -611
 :گرید  ها نهیگم حیتشر

یک درخت هرگاه بر زماین بیفتاد، هماه مارد  نن را     »«: 1»   نهیگم

 درست است.« کنند احساس می

، هیچ کاس  کند وّی هنگامی که جنگلی بمرگ رشد می»«: 2»   نهیگم

 درست است.« کند نن را احساس نمی

« ها به افتادنت، بیشتر است، پس مراقب بااش   دقذت نن»«: 4»   نهیگم

 درست است.

 (ترکیبي(، 3) ( و2) ، عربيتعریب)  «2»ي  گزينه -611
)نکاره(  «: باا یاک ّبدناد   / » و ّو«: اگرچه/ »تصدّقوا«: صدقه بدهید»

«: خوبیهایتاان / »جمءاً«: جمئی/ »ّتُحسَب«: تا محسوب شود/ »ببسمة

 حسناتکم

و  « کناد  باور کرد، بااور مای  »به معنا  « صدَّقَ، یُصدِّقُ»دقت کنید که 

 است.« دهد صدقه داد، صدقه می»به معنا   « تصدَّقَ، یتصدَّقُ»

 (ترکیبي، (3) ( و2) عربي، تعریب) «1»ي  گزينه -616
ف )حا   ّیتنی کنت أستطیع، ّیتنی کنات أقادر  «: وانستمت کاش می»

/ أن اُدیمَ«: ادامه دهم/ » دراستی«: تحصیل خود را/ »(3و  2ها   گمینه

أنفَع )اسم تفضیل باید بیایاد، ناه اسام    «: مفیدتر»ألکونَ/ «: تا باشم»

 (.شوند ح ف می 4و  2ها   فاعل؛ پس گمینه

 ((، ترکیبي2، عربي )اعراب گذاري)  «2»ي  گزينه -611
که فعل امار اسات، معطاوف    « أحبِبْ»فعل امر است، زیرا به « تَواضَعْ»

 یک اسم است.« تَواضُع»شده است، در حاّی که 

 (16ي  صفحه، ، عربي سال چهارماعراب گذاري) «1»ي  گزينه -611
یُا کَرُ ِّبَیاانِ هیِاةِ    اّحالُ وَصفٌ مَنصوبٌ »گ ار  کامل عبارت:  حرکت

صااحِبَ  ةِ یُسمَّیانِ فی ها ِهِ اّحاَّا  حینَ وُقوعِ اّفِعلِ اّفاعِلِ أو اّمَفعولِ 

 « اّحالِ

 (، ترکیبي(3عربي )، تحلیل صرفي و نحوي)  «1»ي  گزينه -611
 ها  دیگر: تشریح گمینه

 اسمی جامد است، نه مشتق.« فصاحة«: »2»   گمینه

 زیرا اسمی صحیح اآلخر است.نادرست است، « مقصور«: »3»   گمینه

اسات، بناابراین   «     ز»، «تمیّامت »حروف اصلی فعل «: 4»   گمینه

 نادرست است.« مضاعف»

 (ترکیبي(، 2، عربي )تحلیل صرفي و نحوي)  «1»ي  گزينه -611
 ها  دیگر: تشریح گمینه

زیرا افعاال مقارباه اسام و خبار     نادرست است، « فاعل«: »2»   گمینه

 .دارند، نه فاعل

 چون مجرد است.نادرست است، « ممید ثالثی«: »3»   گمینه

، چون از باب مفاعله و از نادرست است« مصدره: سفر»«: 4»   گمینه

 ، نادرست است« ممنوع من اّصرف»چنین  است. هم« مُسافر »مصدر 

 (1ي ، صفحهقواعد اسم، عربي سال چهارم)  «4»ي  گزينه -611
« تطلاع »جا فاعالِ فعالِ    اسم مؤنث مجاز  است که در این« اّشذمس»

 واقع شده است، پس هیچ اجبار  نیست که فعل حتما مؤنث بیاید.

همگی واجاب   «کی تُدبرّیسَت، ّتشرقَ و »ها   ها، فعل گمینه در سایر

صاورت مؤناث بیایناد، زیارا کاه       اّتأنیث هستند، یعنی اجباراً باید به

فاعلشان ضمیر مستتر  است که به یک اسام مؤناث پایش از خاود     

 گردد. برمی

 (69ي  ، صفحهعربي سال چهارم، قواعد اسم)  «4»ي  گزينه -611
 است. مفعول به و محال منصوب« من»و  فاعل« اهلل»

 ها  دیگر: تشریح گمینه

 فاعل و محلذا مرفوع است.« مَن»«: 1»   گمینه

 فاعل و محلذا مرفوع است.« مَن»«: 2»   گمینه

 فاعل و محلذا مرفوع است.« مَن»«: 3»   گمینه

 (ترکیبي، قواعد اسم، عربي سال چهارم) «4»ي  گزينه -611
« مَن»خبر است، دقت کنید که « مَن»مبتدا و « اّمؤمن»در این گمینه 

که بعد از نن قرار گرفته است، « یُعلِّمُ...»   موصوف نیست و جمله

    موصول است، نه جمله   وصفیه. صله

 ها  دیگر: تشریح گمینه

 صفت نن است.« جاریة»خبر و موصوف است. « عین«: »1»   گمینه

جمله   « کنتُ أذهبُ»خبر و موصوف است. « مکان»«: 2»   گمینه

 نن است. وصفیه برا 

جمله   وصفیه « نقدر»خبر و موصوف است. « صدر »«: 3»   گمینه

 برا  نن است.

 (31ي  ه، صفح، عربي سال چهارم)انواع اعراب «2»ي  گزينه -611
کند که وارد شدن در  گوید کدا  گمینه بیان می صورت سؤال می

فعل امر است و « اُذکرنَ»، «2»   در گمینه   ذکر است رحمت، نتیجه

  عبارت: ا  دانش  ترجمه .جواب طلب و مجمو  محلذاً« تدخلنَ»

    نموزان  خدا را ذکر گویید تا در رحمتش وارد شوید

، جواب طلب مجمو  نشده است، یعنی نون اعاراب  ها  دیگر گمینه در

 ها به اشتباه ح ف نشده است: تدخلی، تدخال، تدخلوا. از نخر فعل

 (35و  33ي ها ، صفحهسال چهارم، عربي صوبات)من  «4»ي  گزينه -611
 نوع از مفاعیل وجود دارد: چهاردر این گمینه 

مفعول «: دعاء» مفعول فیه/«: ّیالً»در ادعونی: مفعول به/ «  »ضمیر 

  مفعول ّه«: تقرذباً»مطلق/ 

 ها  دیگر: تشریح گمینه

 مفعول فیه«: اّیو َ» : مفعول به/«کَ/ مریضاً«: »1»   گمینه

 : مفعول مطلق«بیعاً»مفعول به/ «: هیبة/ اآلخرین«: »2»   ینهگم

 در تقوّینا: مفعول به« نا»ضمیر «: 3»   گمینه

 (11)داخل  اختصاصي عربي
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 (73تا  97ي ها ، صفحه(3)، عربي )توابع  «2»ي  گزينه -616
  اسمیه نمده است و نقش مبتدا  دا  جملهتدر این گمینه، در اب« کلذ»

 ت.گرفته است، بنابراین برا  تأکید نیامده اس

 :گرید  ها نهیگم حیتشر      

 مؤکذد و از توابع است.« کلذ«: »1»   نهیگم

 مؤکذد و از توابع است.« کلذ»«: 3»   نهیگم

صفت و از توابع  ؛بعد از اسم اشاره نمده است« اّطذلذاب»«: 4»   نهیگم

 است.

 (97ي  ، صفحهسال چهارم ، عربيمنصوبات)  «3»ي  گزينه -611
مستثنی مناه اسات کاه    « إّذا»  قبل از  ر جملهد« أحدٌ»در این گمینه، 

 ح ف نشده است.

 (636ي  ، صفحه(3)، عربي )اسالیب جمله «1»ي  گزينه -611
   اسمیه، مبتدا  جمله«: ما: »سلوب تعجّب وجود داردر این گمینه اد

   متعجّب منه و مفعول به است.«: یو »ل تعجّب و عف«: أشدّ»

 (636ي  (، صفحه3، عربي )بالغت) «3»ي  گزينه -611
 در این گمینه دو تشبیه وجود دارد:

    «سمّ»به « اّغضب»تشبیه «/ سحر»به « اّرذفق»تشبیه 

 ها  دیگر: تشریح گمینه

 «ارقس»به « اّنذو »یک تشبیه: «: 1»   گمینه

 «صیّاد»به « تبسُّم اّمؤمن»یک تشبیه: «: 2»   گمینه

 «ضرم»به « اّجهل»یک تشبیه: «: 4»   گمینه

 (616ي  (، صفحه3، عربي )بالغت) «2»ي  گزينه -611
    .میان کلمات پایانی نهنگ یا سجع وجود ندارد نهیگم نیدر ا

 :گرید  ها نهیگم حیتشر

 .سجع موجود است« اإلنسان/ اّلذسان»میان کلمات «: 1»   نهیگم

 سجع موجود است.« جفاکَ/ أخاکَ»میان کلمات «: 3»   نهیگم

 سجع موجود است.« بتَراأل /اّکوثر»میان کلمات «: 4»   نهیگم

 

 

 

 


