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09360701530                                طراح سوال : صدیقه زارعی  

:عیّن األصّح و األدّق يف الّّتجمة   

طراح مبعث زارعی / 2گزینه  علی النّاِس املُفتکریَن أن یَُجهِّزوا أنفَسُهم بسالح اإلیامن و التَّقوی .-1  

. ندشبا مجهز تقوی به سالح ایامن و یشنتخو فقط مردم اندیشمند باید (1   

. الزم استپرهیزگاری  مردم متفکر، به سالح ایامن ومجهز شدن بی شک  (2  

. مجهز کنندتقوی  را به سالح ایامن و خودشان بر مردم اندیشمند الزم است( 3  

.مجهز می کنند پرهیزگاری  و نسالح ایامخودشان را به آزاد اندیش  مردم( 4  

ترجمه گزینه هاخطاهای       3پاسخ :گزینه    
 ( أن یَُجهِّزوا4و 2)رد گزینه  بر مردم اندیشمند الزم است / مردم اندیشمند باید:  علی النّاِس املفتکرینَ 

 ) رد سایر گزینه ها (مجهز کنند
طراح مبعث  / 2گزینه  متاسفانه .... .بعد نزول األمطار الشدیدةغُصوُن أشجاِر حدیِقتِنا النَِِّضةُ نکرست مع األسف، اِ  -2

 زارعی

  !ه شدباران های شدید، شکستریزش ، پس از باغ ما در اندرخت  شاخه های تر و تازه (1

 شکست!تکیده درختان رسسبز باغ ما  های شاخهباران های شدید  ریخنت( پس از 2

 شکست ! به شدت ها بعد از باران ، بودند رسسبزکه  مان باغ انشاخه های درخت (3

 درختان باغامن شکست! تر و تازه بارانهای شدید شاخه های بارشاز  پس (4

 خطاهای ترجمه گزینه ها      4پاسخ گزینه  
) رد گزینه های  درختان باغامن رسسبزشاخه های  ( ُغصوُن أشجاِر حدیِقتِنا النَِِّضُة :1: شکست ) رد گزینه   نکرستاِ 

 (3 ) رد گزینهبارانهای شدید :   األمطار الشدیدةدیگر(  
 گزینه ای / طراح مبعث زارعی4خیلی سبز  ما هو الّصحیح يف صیغِ األفعال: -3

عاِء و التَمنّی .                                     ال ُُتِکُن  (1  نا ربَّنا .هذا الَخرب غیََّر أحوالَنا فَشکر   (2تغییُر أحوايل إاّل بالدُّ

 علیِه داِِئاً .قد توکََّل یُغیُِّر اللُّه أحواَل قوٍم  (4کُلَّها بیِدِه .                                       َربَّنا إلنَّ األموَر أن تدُعو علینا  (3

  2پاسخ گزینه :
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حیحة علی حسِب القواِعد .-4  گزینه ای / طراح مبعث زارعی4خیلی سبز  عیّن العبارة الصَّ

  )تعرف مفرد مونث غایب(       مثلَک .   ال تعرفینها أنِت تعرفیَن اللغَة العربیّة جیّداً و بنتَُک (1

 هم چون هوالء جمعه. هام هل تعرفوَن هوالِء األطبّاء ؟ نعم نعرُف أحد(2

                     تشعران چون منادی داریم        بالیأِس أنتام مجّداٌت . یشعراِن أیُّها الزَّمیالِن لاِمذا  (3

 ابُّ یخدموَن وطنهم خدمة صادقًة بأنفسهم .بهوالِء الشَّ  (4

 4پاسخ گزینه 

 گزینه ای / طراح مبعث زارعی4خیلی سبز  عیِّن ما فیه الفعُل : -5

 ساعٍة خیٌر ِمن سبعیَن َسنًة .  تفکُّر (2ِعباِد اللِّه إلی اللِّه أنفَعُهم لِعبادِه .                                أحبُّ  (1

 أحُد قُصوِر امللوک الّساسانییَن .«طاق کرسی»(4اللُّه لِلعباِد شیئاً أفضُل ِمن العقِل .                         ما قَسَم  (3

 3پاسخ گزینه 

طراح استاد محمدی . لِمن ال يُحّتم يف املجتمع و ال يساَعد الّتجمة: هذه الدروس ال تُدرَّس عّّي الصحیح يف-6  

( این دروس را برای کسی که در جامعه محّتم شمرده منی شود و همکاری منی کند تدریس مکن1  

( اینها درسهایی هستند که به کسی که در جامعه مورد احّتام نیست و یاری منی شود تدریس منی شود2  

ی منی گردد نباید تدریس شود( این درس ها برای کسی که در جامعه مورد احّتام واقع منی شود و یار 3  

( نباید کسی که به جامعه احّتام منی گذارد و کمک منی کند این درس ها را بخواند4  

3پاسخ گزینه   

فعل غایب است  ال تُدرَّس  
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