
 

 

 داخل کشور  یریاض رشته   - 1400سواالت عربی کنکور  

 

 (۳5 - ۲6) العربّية إلى أو من المفهوم أو الترجمة عن للجواب  األنسب عّین       

 ﴾الرسول   ي فرعون  ص ع  ، ف رسوالا   إلى فرعون   ناو أرسل﴿ -26

 فرعون از او اطاعت نکرد.  م،یفرعون مبعوث کرد یرا که برا امبریپ( ۱

 کرد.    یپس فرعون از آن رسول نافرمان  م،یفرستاد یفرعون رسول  یبو( ۲

 کرد. یچ یفرعون از رسول ما سرپ یول  م،یداشت لیفرعون گس یبسو ی رسول ( ۳

 .کرد  انیعص  امبر یپس فرعون بر آن پ م،یرا ارسال کرد امبر یپ آن  عونفر  یبرا (4

 د!«  فق   عندما ي  ه إاّل درك قيمت  مكن أن ت  ة اإلنسان، الي  كصحّ  دق  »الّص  -27

   ! شود یکه از دست برود قدر آن دانسته م یانسان است، فقط زمان  ی ( صدق همان سالمت 1

که از دست نرود امکان ندارد ارزش آن درک   ی انسان است، تا زمان  ی صداقت مانند سالمت ( ۲
 شود!   

شود مگر آنگاه که آن را از دست   یارزشش درک نم  ست،همان صحت بدن انسان ا یراست ( ۳
 ! بدهد

که از   یمگر زمان  ی اب یقدر آن را در  یتوان  یهمچون سالمت بدن انسان است، نم ی( درست 4
 ! دست برود

ذي  ا نذهب منه من قبل، وصلنا إلى ذلك المكان الّ كنّ ذي ريق الّ » إن ذهبنا من نفس الّط  -28
 !«:  ا نصل إليه دائماا نّ ك  

 !  میا دهی که قبال رس میرس  یم یبه آن مکان  م،یرفت یم شهیکه هم  میبرو  ی( اگر از راه ١

 !  میا  دهیرس می د یرسی که دائما م ی به همان محل  م،یکه قبال رفته بود میرفت  یاگر از راه ( ۲

  یم م،یدی رسیم  شهیکه هم یبه آن محل  م،یکه دائما رفته بود میرفت  ی همان راه اگر از ( ۳
 !  میرس

  یم  شهیکه هم م یرس یم یبه همان مکان  م،یرفت  ی که از قبل م می برو  ی( اگر از همان راه 4
 ! میدیرس



 

 

وصل نفسه إلى نصف ه قد استطاع أن ي  أنّ  ه سينجح في طريقه، الشكّ ؤمن بأنّ » من ي   -29
 ريق!«: الّط 

  ی که خودش م ستین یخواهد شد، شک  روزیداشته باشد که او در راهش پ  مان یاهرکس ( ۱
 ! راه برسد مهیتواند به ن

در راه خود موفق خواهد شد، حتما خود توانسته   ندهیداشت که در آ مانیآنکس که ا( ۲
 !است به اواسط راه برسد  

توانسته است   شکی در راهش موفق خواهد شد، ب نکهیداشته باشد به ا  مانیکه ا یکس( ۳
 ! راه برساند  مهیخود را به ن

خواهد شد، قطعا خواهد توانست که   روز یپ  رشیدر مس  نکهیدارد به ا مانی( هر آنکس که ا4
 برساند!  ریمس خود را به اواسط

 قونا!«:  فرّ عمالءهم أن ي  عون شج  األعداء ي   رة، ولكنّ تنا المفك  ألمّ  » االحتفاظ بالوحدة فضل  -30

امت متفگر ماست، که دشمنانمان عوامل خود را به پراکنده   یبرا  یبرتر حفظ وحدت،( ۱
 ! کنند   یم قیساختن ما تشو

  ی م قیدشمنان، مزدوران خود را تشو ی است، ول  ی لت یامت متفکر ما فض ی حفظ وحدت برا( ۲
 ! کنند پراکنده  کنند که ما را

  قیزدوران را تشواست که دشمنان ما م  یلت یفض شمندمان،یامت اندنگه داشتن وحدت  ( ۳
 ! سازند  پراکندهکنند ما را   یم

دشمنان   ی ول  د،ی آ یبشمار م  یاست فضل  شمندیامت ما که اند ینگه داشتن وحدت برا ( 4
 کنند!  ی پراکنده شدن ما م  به قیعوامل خود را تشو

 :  «أيضاا  اس صغيراا ة الجبل، يراه النّ واقف على قمّ ذي هو ، كالّ غاراا ص   اس  رى النّ ن ي  » م   -31

او هم در نظر   ستاده،یاز کوه ا  یاست که بر قله ا  ی( آنکه مردم در نظرش کوچکند، مثل کس۱
 مردم کوچک

   !دینما یم

مردم هم   ستاده،یدر کوه ا  ی است که بر قله ا  یهمچون کس د،ی( هرکس مردم را کوچک د۲
   !نند یب  یم او را کوچک



 

 

او را   زیمردم ن ستاده،یقله کوه ا است که بر  یچون کس   ند،یب یکه مردم را کوچک م ی( کس۳
   ! نندیب یکوچک م

مردم هم او را   ستاده،یقله کوه ا  ی( هرآنکه مردم را کوچک انگاشت، همان کس است که رو4
   !انگارند یم کوچک

ق غل  ا  ى اس من طريق ذلك المضيق حتّ النّ  نهبون أموال  هاتين القبيلتين ي   » كان رجال   -32
 حاس المذاب«: لنّ عظيم من الحديد و ا بسد  

از   ی بزرگ  با سد   نکهیبردند تا ا یم غمای اموال مردم را از راه آن تنگه به  لهیدو قب  ن ی( مردان ا۱
 بسته شد.   شده، آهن و مس ذوب 

  بوسيله سد   نکهی تنگه غارت کردند تا ا نی ا ق یاموال مردمان را از طر  لهی( مردان آن دو قب۲
 مس مذاب بسته شد.   و  از آهن یبزرگ 

  ید  با س نکهیبرند تا ا ی م غمای مردم را از راه آن تنگه به  یهای دارائ لهیدو قب  ن یبزرگان ا (۳
 آهن آب شده بسته شود.    و بزرگ از مس 

  لهیبوس نکهیکردند تا ا  یآن تنگه غارت م  قی مردمان را از طر  یهای دارائ لهی( بزرگان آن دو قب 4
 و آهن آن را بستند.   مس  بزرگ از ید  س

 صحيح:  الن عيّ  -33

در آن   .کرد ف یتأل ی دوستم کتاب  مفيدة: د فيه قصص  توج   اا كتاب ف( كان صديقي ألّ ١
 !  یاب ی ی م یدیمف یداستانها

  د یمسابقه در وقت مشخص با کنان یباز  أعمالهم فيه:د يجب أداء ( لالعبي المباراة وقت محدّ ۲
 د.! دهن  کارها را انجام

تو   یقرار بده که به سو ی ما را از کسان  ای خدا   لهم:ن يتوبون إليك فتقبجعلنا ممّ ا  لهم ( الّ ۳
 ! یریپذ  یآنها را م  و کنند  یتوبه م

  گری کدیبا  د یمردم بام بلدهم: فال سبيل لتقدّ  اس بعضهم بعضاا ( إن لم يتعايش النّ 4
 ! ابندیکشورشان ب شرفتیپ یبرا  یتا راه  باشند  داشته  ز یمسالمت آم یست یهمز 

 : الخطأن عيّ  -34

 ! کند  ی م ادیرا ز اران یبر نادان  یبردبار :األنصار   السفيه يكثر  ( بالحلم عن 1

 خواهد آورد!   د،ی دان یاز آنچه را نم  یاریفردا بس  عرفون:ا ال ت  بكثير ممّ  ( سيأتي الغد  ۲



 

 

اندکند   نکهیاست که مجاهدان را با ا   یخدا کس  م قليلون:جاهدين و ه  نصر الم  ذي ي   الّ ( الّل ۳
 ! کند ی م یاری

بعد از گذشتن   ن یطبقات زم رینفت ز :األرض بعد مرور قرون   حت طبقات  ت   فط  النّ  دج  و( ي  4
   !شودیم افتیقرنها 

 ن الصحيح:  کرد«. عيّ  یکه محصول را جمع م  یدر حال دمی» کشاورز را د -35

و    حا  فال   ( شاهدت  ۲                                            ه.و هو يجمع محصول   حا  فال   ( شاهدت  ۱
 .  هو يجمع المحصول  

ح و هو  الفال   ( رأيت  4                                               .جمع محصول  ح و هو ي  الفال   ( رأيت  ۳
 .جمع المحصول  ي  

 : بما يناسب النّص ( 4۲ - ۳۹الي ثم أجب عن األسئله )التّ  اقرأ النّص       

  رى فيها إاّل م كساحة ال ي  ذي ينظر إلى العال  ان الّ سعى للمجد هو اإلنسذي ي  الّ  اإلنسان المثاليّ 
من في الوجود  كلّ   ساويان الموت! و كذلك إنّ كون ي  الرخوة و الّس  النشاط، حيث إنّ الحركة و 
م كمجموعة فيها نزول و صعود ال حيلة منهما و ال  لزم بمواجهة العال  فر م  و الّظ  صر  إذا أراد النّ 

 !رمكن اختيار أحدهما دون اآلخي  

 أو كثيراا  تي تقع قليالا هي الّ  - على سبيل المثال - البالّط تي تقع في سبيل المصاعب الّ  فإنّ 
سعةه نفس   كانتفي سبيل األخرين. فمن  أو مشابهاا  تَّ تقبل الحياة بما فيها من دون ضجر،  م 

  ذ  ب عليه، فحينئنفسه فالحياة تتغلّ  شأن   رصغَّ ذي ولكن من كانت الحياة أكبر منه و الّ 
 ! هم لم يكونوا في سبيل قضاء حوائجهة أنّ جّ يلعن اآلخرين بح   مأيوساا  يعيش هذا اإلنسان  

 ن الصحيح:  عيّ  -36

 ( الحياة تواجه أبناء البشر مواجهة متشابهة! 1

 ( مقدار المصاعب يتساوى في جميع أبناء البشر!  ۲

 !  ا ل حيلة منها أبدا  زول و الصعود مم  خوة و الن  ( الر  ۳

 ر في قضاء حوائج اآلخرين!  يعيش و هو يفك   مأيوس( ال4

   :ن الصحيحعيّ  -37

 ! للوصول إلى المجد عود من أسباب اإلنسان المثالي  زول و الص  الن   ( إن  1



 

 

  في طريقه فقط!  سعة فال يرى المصاعب إل  ( من كانت نفسه مت  ۲

 ! في طريق اإلنسان المأيوس( ل مصاعب إل  ۳

 يقبل الحياة بما فيها!    نسوء م  ( ل يشعر بال  4

 :   الخطأن و الظفر؟ عيّ  صر  ه النّ ذي مرافق  من هو اإلنسان الّ  -38

( من ل يرى  ۲                                                               ب الحياة عليه!( من تتغل  1
 الحياة بوجه واحد فقط!  

  ( من يرى أن  4                                     !             هر فقط بوقوع ما يحب  ( من ل يفك  ۳
 ة!نن اإللهي  النشاط هو من الس  

 للعبارة التالية:   األنسبن ما هو عيّ  -۳۹

 تي تقع في سبيل اآلخرين«.الب هي الّ تي تقع في سبيل الّط المصاعب الّ  » إنّ 

صبح  سر ي  الع   ( لعل  ۲                                                  على من ل ينام!  جاح وقف  ( الن  ١
 ! في الغد سرا  ي  

نيا محفوفة  ( الد  4                                            هر يومان يوم لك ويوم عليك !( الد  ۳
 بالباليا! )محفوفة: مستورة( 

 (4۲ -  40في اإلعراب و التحليل الصرفي ) الخطأن یّ ع    

 » كانت«:   - 40

 » بود«   یمن األفعال الناقصة، بمعن  /ث الغائب للمفرد المؤن   - ( فعل ماض  ۱

 من األفعال الناقصة، و الجملة جواب شرط   ث / فعل  للمفرد المؤن   - ( فعل ماض  ۲

 من األفعال الناقصة، بمعنى »بود« حروفه األصلية ثالثة / فعل    -للمفرد - ( ماض  ۳

 رطية  األفعال الناقصة، و الجملة ش له ثالثة حروف أصلية / من - ث للمؤن   - ( ماض   4

 ر«:  غَّ »ص  -41

 و مفعوله » شأن«   فعل  /  معلوم –له حرف واحد زائد   - للمفرد الغائب   - ( ماض  ۱

و مع فاعله جملة   فعل  /  معلوم – مصدره على وزن تفعيل  -ر الغائب  للمفرد المذك   - ( ماض  ۲
 فعلية 



 

 

و فاعل، و الجملة   « على وزن تفعيل / فعل  له حرف زائد و مصدره » تصغير - ( فعل ماض  ۳
 فعلية 

 ة  فعل و فاعل، و الجملة فعلي /  ل«له حرف واحد زائد، و مصدره على وزن » تفع   -( فعل ماض 4

   »الطالب«: -4۲

 إليه للمضاف » سبيل «   مضاف /  ف بألمعر   - اسم فاعل ) فعله: طلب(   -( مفرد مذکر ۱

 / مضاف إليه   () فعله: طلب، و مصدره: مطالبة فاعل اسم -  مذکر مفرد –( اسم ۲

 ف بأل  معر   -اسم فاعل ) فعله »طلب« بدون حرف زائد(    -( مفرد مذکر ۳

 فاعل ) من فعل »طلب« و اسم مفعوله: مطلوب( اسم   -مفرد  -( اسم 4

 (50-43ن المناسب للجواب عن األسئلة التالية )یّ ع       

   في ضبط حركات الحروف:   الخطأن عيّ  - 43

 . أوليائه   لوب  في ق   الل    ه  ف  قذ  ي    و ضياء    نور   ( العلم  1

 .  نه  م   فائدة  لى ع   ل  حص  ل ت   م  ، ث  ه  ت  راء  في ق   د  ه  جت  ت   كتاب   ب  ( ر  ۲

 . الم  في الظ   كان  م   ل  ك   ق  غر  ، ي  ليل  في ال   هرباء  الك   ار  ي  ت    ع  ط  نق  ما ي  ند  ( ع  ۳

 . د  سج  أمام الم   فين  واق   سافرين  الم   ن  م   ماعة  ج   شاهد   ام  األي   ن  م   وم  ( في ي  4

 الخطأ: ن عيّ  -44

 ()لصباحا   ك ليال  ى: تحر  ( أسر  1

 ( المستنقع: مكان فيه مياه و رائحة مياهه كريهة!  ٢

 ! المطرحاب لينزل منه إل  ( الغيم: نوع من الس  ۳

 ! ذين لهم هدف واحداس ال  ( الفريق: جماعة من الن  4

 :  ربعاا عن تعيين الساعة الثانية عشرة إاّل  لخطأا نعيّ  - 45

( الحادية عشرة و  ٢                                                                                    45/11( 1
 خمس و أربعون دقيقة  

إل خمس   ۱۲( 4                                                                        دقيقه ۳۰و  ۱۱( ۳
 عشرة دقيقة  



 

 

 : أكثرن ما فيه » اسم التفضيل« عيّ  - 46

اس من يكون  ( أشرف الن  ۲                                        رور بأحسن الخالقين!( أعوذ من الش  1
 لألسرة!   رؤوفا  

ن هو ألين و  أفضلكم م   (4                                  ها خير األعمال!أوسط األمور ألن   حب  ا  ( ۳
 ألطف لألخرين!  

 ن ما فيه الم األمر:عيّ  - 47

 ! ليخشع القلب( عند مشاهدة أثار قدرة الل  1

 ( ساعد أصدقاءك ليخرجوا من مشاكلهم بسهولة!  ۲

 صلح نفسه!من المحاولت لي   ( يجب على اإلنسان كثير  ۳

 أرخص!   ( ذهب صديقي إلى متجر آخر ليشتري سروال  4

 ن ما فيه » نون الوقاية«: عيّ  - 48

 ى إذا كان في القفس! ي حت  غن  البلبل ي   ( إن  1

 م اليوم! ما أتعل   كل    دا  ( سينفعني غ ۲

 في هذه المسألة!  يساعدك  الل   حزني إن  ( ل ت  ۳

 جل يبني بيته في حديقة خارج المدينة! ( هذا الر  4

 : ةا شرطيّ ن »ما« عيّ  - 49

 دك عن الجهالة! بع  ختلفة ت  علوم الممه من ال ( ما تتعل  1

 ة!  ها أشجار إستوائي  ( ما نبتت األشجار الخانقة في بلدنا ألن  ۲

 ر في نفسك بعد قرائته! ذي أث  في ذلك الكتاب ال   ( ما وجدت  ۳

 جاح! هو يحصل على الن    و( ما من صابر يصبر على المشاكل ال  4

 فيه المفعول المطلق:  ليسن ما عيّ  -05

 تشاهد نتيجته!   بالغا   لكريم اكراما  ( إن أكرمت ا1

 !  جميال   ب المؤمن نفسه قبل تعليم غيره تأديبا  ( أد  ۲



 

 

 عن المفترسين!    كثيرا   يور بعيدا  بعض الط   ( كان عش  ۳

 ! كثيرة   ة  ب( رغب المسافرون أن يسكنوا في ذلك المكان رغ 4

 

 داخل کشور  ریاضی رشته   - 1400عربی کنکور پاسخنامه 

 1400ریاضی 

 2. پاسخ گزینه 26

کلمه » َرسواًل « نکره است و باید به صورت »پیامبری / یک پیامبر « ترجمه شود. رد گزینه ها 
 1و  4ی 

سول « آمده که در این حالت وقتی یک اس کلمه » رسول « برای بار دوم به صورت معرفه »الرَّ
معرفه بیاید در ترجمه آن اسم معرفه می  م در ابتدا به صورت نکره و برای بار دوم به صورت 

 توانیم از » این / آن « در ترجمه استفاده کنیم. 

 3رد گزینه 

 روش های دیگر رد گزینه 

 : کلمه پیامبر دو بار در متن عربی آمده و لی در متن فارسی یکبار ذکر شده.1گزینه 

 : » رسول ما « غلط است زیرا در جمله ضمیر نداریم.3گزینه 

: در ابتدای متن کلمه » آن پیامبر « با توجه به نکره بودن و نبودن اسم اشاره در مت 4گزینه 
 ن عربی غلط است.

 

 

 

 2. گزینه 27

 » ال ُیمِکُن: امکان ندارد « رد سایر گزینه ها 

 روش های دیگر رد گزینه 

 1و   3حرف جّر » َک « به معنی » مثل، مانند « می باشد. رد گزینه های 

 3و  4« می باشد. رد گزینه های  انساننسان « معادل » سالمتی » ِصّحة اإل



 

 

 

 4. گزینه 28

 2و  3» ُکّنا َنذُهُب: می رفتیم « ماضی استمراری ) کان + فعل مضارع ( است رد گزینه های 

 1» ُکّنا َنِصُل: می رسیدیم « رد گزینه 

 

 روش های دیگر رد گزینه 

 . از قبل « ترجمه نشده است : » ِمن َقبل:1و   3گزینه های 

 کلمه » ِمن َنفس « ترجمه نشده است : 2گزینه 

و هم می توانیم   به صورت مضارع التزامی  وقتی فعل شرط » ماضی « باشد هم می توانیم 
 .به صورت ماضی ترجمه کنیم

 

 3. گزینه 29

: شکی نیست»    2و  4رد گزینه های   «ال َشکَّ

کلمه » ُیؤِمن « فعل شرط است و باید به صورت مضارع التزامی ) ایمان دارد / ایمان داشته با 
 2شد( ترجمه شود. رد گزینه 

 1» ِاسَتطاَع: توانسته است « رد گزینه  

 روش های دیگر رد گزینه 

است و در ترجم : » َأن یوصَل : )که( برساند « / کلمه » َنفَس: مفعوٌل به «     1و   2گزینه های 
 ه آن باید از کلمه » را « استفاده کنیم.

 « معادل عربی ندارد. توانست: کلمه » خواهد 4گزینه 

 

 2. گزینه 30

به صور  1و  4» أن ُیَفّرقونا: که پراکنده کنند / سازند « مضارع منصوب است که در گزینه های 
 ت مصدر ) پراکنده ساختن / شدن ( ترجمه شده اند.



 

 

َرة: امت متفکر ما « یک ترکیب وصفی و اضافی است که در زبان فارسی به  » ُأَمُتن    ا الُمَفکِّ
 3و  4ود. رد گزینه های  صورت ) موصوف + صفت + مضاٌف إلیه ( ترجمه می ش

 

 روش های دیگر رد گزینه 

» اأَلعداء« بدو  : کلمه های ) دشمنان ما / دشمنانمان ( غلط است زیرا کلمه 1و   3گزینه های 
 ن ضمیر است.

 : » بشمار می آید « معادل عربی ندارد. 4گزینه 

 

 3. گزینه 31

 » َیری: می بیند « فعل مضارع است. رد سایر گزینه ها

 

 روش های دیگر رد گزینه 

 : ترجمه صحیح » ِقَمُة الَجَبل: قله کوه « می باشد. 1و   2گزینه های 

 مضارع » َیری « نمی باشد. : »کوچک انگاشت: ماضی« است که معادل فعل 4گزینه 

 

 1. گزینه 32

 » کاَن َینِبهوَن: به یغما می بردند / غارت می کردند « ماضی استمراری است.

 2و  3رد گزینه های 

 معادل فعل مضارع است نه ماضی استمراری. 3» به یغما می برند « در گزینه 

ترجمه می شود ولی چون ترکیب قبل ار آن ماضی استمراری می با  «  ُأغِلَق: بسته شود َحّتی »
 4رد گزینه . این فعل نیز به صورت ماضی ترجمه می شود شد 

 روش های دیگر رد گزینه 

 2و  4اسم اشاره » هاَتیِن: این دو « ترجمه می شود. رد گزینه های 

 3» الَحدید و الُنحاس المذاب: آهن و مس ذوب شده « رد گزینه 

 ته: در تست های ترجمه به جابجایی کلمات توجه کنید. نک



 

 

 

 3. گزینه 33

َف: تألیف کرده بود« ماضی بعید است / » ِکتابًا توَجُد: کتابی را که یافت م 1گزینه  : »کاَن + ألَّ
ی شد« جمله وصفیه است. )قبل از اسم نکره فعل بصورت ماضی و بعد از آن فعل بصورت م

 حالت فعل دوم به صورت ماضی استمراری ترجمه می شود.(ضارع آمده است که در این 

: حرف » ِل « در ابتدای جمله با توجه به جمع بودن کلمه » العبین «  معنای » دارند «  2گزینه 
 می دهد. 

: حرف شرط » إن « معنای » اگر « می دهد که ترجمه نشده و جمله نیز باید به صور 4گزینه 
ترجم  / ماضی نقلی منفی  م َیَتعاَیش « معادل ماضی منفی ت شرطی ترجمه شود. در ضمن » لَ 

که در این گزینه هم می تواند به صورت ماضی و هم مضارع التزامی منفی ترجمه   ه می شود
 . حرف » ال « در » ال َسبیل « الی نفی جنس است.شود

 عبارات:  صحیحترجمه  

 داستانهای مفیدی یافت می شد. : دوستم کتابی تألیف کرده بود که در آن  1گزینه 

 انجام دهند.  در آن : بازیکنان مسابقه وقت مشخصی دارند که باید کارهایشان را2گزینه 

: اگر مردم با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز نداشته باشند هیچ راهی برای پیشرف 4گزینه 
 ان نیست. شت کشور 

 

 1. گزینه 34

این فعل از ریشه » َکُثَر « می باشد که تمامی افعا  است.ُر: زیاد می شود « مضارع کثُ فعل » یَ 
 . و هرگز مجهول نمی شوند ل در این وزن » الزم « می باشند 

 . کلمه » األنصاُر « در این گزینه » فاعل « است

 » ِبالِحلم: با بردباری « ترجمه می شود.  

 ترجمه صحیح عبارت: 

 د. ننادان یاران زیاد می شوبا بردباری بر 

 

 



 

 

 4. گزینه 35

 د. مبا دانستن نحوه ترجمه معرفه و نکره جواب این تست بدست می آ

   1و  2کلمه » کشاورز« معرفه است و بصورت » الفاّلح « تعریب می شود. رد گزینه های 

 کلمه » محصول « معرفه است و بصورت » الَمحصول « تعریب می شود.

 1و  3رد گزینه های 

» جمع می کرد « ماضی استمراری است. در ترجمه جمله حالیه وقتی فعل اول ماضی و فعل د 
 وم بصورت مضارع باشد آن فعل مضارع را به شکل ماضی      استمراری ترجمه می کنیم.

 

 درک مطلب

میدانی  همچون دنیا به است که  همان انسانیکه برای بزرگی تالش می کند   انسان نمونه ای
سستی و ساکن بودن م  از این رو    جز حرکت و نشاط در آن دیده نمی شود  که نگاه می کند 

است هرگاه پیروزی و موفقیت را     هر کسی که در این هستی همچنینساوی با مرگ است.و 
یک مجموعه که در آن نزول و صعود است و ه    است مانند به رویایی با جهان مجبور بخواهد 

 انتخاب یکی از این دو بدون دیگری ممکن نیست.و        راه گریزی از آن نیست یچ 

هایی اس  همان              -به طور مثال   –  قرار می گیرد جویندهقطعا سختی هایی که در راه 
در راه دیگران نیز اتفاق می افتد پس هر کس روحش بز   ت که کم و بیش یا به طور مشابه

  ولی کسی که زندگی می پذیرد  هست بدون ناراحتی رگ باشد دنیا را با تمام آنچه که در آن 
و کسی که ارزش خودش را کوچک کند زندگی بر او غلبه می کند بنابراین در ا  از او باشد بزرگتر 

به این د  لعنت می کند در حالی که  دیگران را ه زندگی می کند ین هنگام این انسان نا امیدان
 برآورده کردن نیازهای  او نبودند.   لیل که آنها در راه

 

 1. گزینه 36

 یکسان برخورد می کند.  : زندگی با تمام انسان ها بطور 1گزینه 

 : مقدار سختی ها برای همه انسان ها برابر است. 2گزینه 

 هرگز چاره ای ندارد.از آن چیزهایی است که : سستی و نزول و صعود 3گزینه 

های دیگران ا  ن نیازکرد هزندگی می کند در حالی که به فکر برآورد: )انسان( مأیوس 4گزینه 
 ست.



 

 

 

 4. گزینه 37

 نزول و صعود از اسباب انسان نمونه برای رسیدن به بزرگی است.: 1گزینه 

 . کسی که نفسش وسیع است سختی ها را فقط در را خودش می بیند: 2گزینه 

 : سختی ها فقط در مسیر انسان نا امید هستند. 3گزینه 

 : کسی که زندگی را با آنچه در آن هست می پذیرد احساس بدی نمی کند. 4گزینه

 

 1گزینه . 38

 پیروزی و موفقیت همراه چه انسانی است؟ 

 . می کند: کسی که زندگی بر او غلبه 1گزینه 

 : کسی که زندگی را فقط به یک شکل نمی بیند. 2گزینه 

 : کسی که فقط به وقوع پیوستن آنچه را او دوست می دارد فکر نمی کند. 3گزینه 

 : کسی که نشاط را از سنت های الهی می بیند.4گزینه 

 

 

 

 4. گزینه 39

دیگران قرار    قرار می گیرد همان سختی هایی است که در را  جویندهسختی هایی که در راه 
 می گیرد.

 موفقیت وقف کسی است که نمی خوابد : 1گزینه 

 امید است سختی فردا آسانی شود: 2گزینه 

 روزگار دو روز است روزی به سود تو و روزی بر علیه تو :3گزینه 

 دنیا پوشیده شده از سختی ها است  :4گزینه 

 



 

 

 2. گزینه 40

خواهد که در این حالت  می  برای اولین بار در تست های تحلیل صرفی کنکور طراح از ما خطا را
 رسید. با پیدا کردن اولین تضاد می توان به پاسخ صحیح 

 می باشد نه جواب  فعل »کاَنت« دقیقا بعد از ادات شرط »َمن« آمده است پس فعل شرط 

 شرط.

 

 4. گزینه 41

َر   ُر  -فعل » َصغَّ ر  -ُیَصغِّ  َتصغیر « از باب َتفعیل می باشد.  -َصغِّ

 

 2. گزینه 42

 کلمه » الطالب « ثالثی مجرد است پس مصدر آن نمی تواند از باب های ثالثی مزید باشد.  

 

 4. گزینه 43

 ضبط صحیح کلمات: 

 الُمساِفرینَ   الُمسافریِن                

 واَقفیِن                     واِقفیَن   

ف « باید این کلمات به صور  ر و واق  ساف  ة « و عدم هماهنگی کلمه » م  ماع  با توجه به کلمه » ج 
 . ت جمع آورده شوند

 

 3. گزینه 44

 ترجمه عبارات: 

 : شبانه حرکت کرد:حرکت کردن در شب )نه صبح( 1گزینه 

 ُمرداب: مکانی که در آن آب است و آبهایش دارای بوی نامطبوع است.: 2گزینه 

 هم می تونه از ابر بباره(  / تگرگ  : ابر: نوعی از ابر که از آن فقط باران می بارد. ) برف3گزینه 

 : تیم: گروهی از مردم که هدف واحدی دارند.4گزینه 



 

 

 

 3. گزینه 45

 دهد. ( را نشان می 11:45صورت سوال ساعت )

 

 4. گزینه 46

 : کلمه » َأعوُذ« فعل مضارع می باشد. کلمه » أحَسن « اسم تفضیل است.1گزینه 

 : کلمه » أشَرف « اسم تفضیل است و در ادامه جمله نیز اسم تقضیل نداریم.2گزینه 

کلمه » ُأِحبُّ « در این گزینه فعل   : دو کلمه » أوَسط و َخیر « اسم تفضیل می باشند.3گزینه 
 . ضارع استم

: کلمات » أفَضل، ألین و ألَطف « اسم تفضیل می باشند. بنابراین این گزینه با داشت 4گزینه 
 اسم تفضیل جواب پرسش است.  3ن 

 ترجمه عبارات: 

 : از بدی ها به بهترین خلق کنندگان پناه می برم.1گزینه 

 : شریف ترین مردم کسی است که با خانواده مهربان می باشد.2گزینه 

 : میانه ترین کارها را دوست دارم زیرا آن بهترین کارهاست.3ینه گز 

 : بهترین شما کسی است که نرم خوترین و لطیف ترین برای دیگران است. 4گزینه 

 

 

 1. گزینه 47

 هر گاه حرف » ِل « بر سر فعل مضارع غائب بیاید به آن » ِل « جازمه یا أمر می گویند که  

 ان از ترجمه کمک گرفت. برای تشخیص این » ِل « می تو

 : در این گزینه یک فعل داریم که غائب است پس این » ِل « صد در صد » الم « أمر  1گزینه 

 است. ) یکی از روش های دیگه برای پیدا کردن » ِل « می باشد. (

 

 : در این گزینه دو فعل » ساِعد و لیخرجوا « داریم پس اینجا حرف » ِل « ناصبه است.2گزینه 



 

 

 : در این گزینه نیز دو فعل » َیِجُب و ِلُیصِلَح « داریم که حرف » ِل « ناصبه است. 3گزینه 

 : در اینجا نیز دو فعل » َذَهَب و ِلَیشَتری « داریم که حرف » ِل « ناصبه است. 4گزینه 

 

 ترجمه عبارات: 

 کند.   یفروتن  هده آثار قدرت خداوند باید قلب: هنگام مشا1گزینه 

 ز مشکالتشان به راحتی خارج شوند.ستانت را کمک کن تا / برای اینکه  ا : دو2گزینه 

: انسان باید بسیاری از تالش ها را برای خودش انجام دهد تا / برای اینکه اصالح شود 3گزینه 
. 

 : دوستم به مغازه دیگری رفت تا / برای اینکه شلواری ارزان تر بخرد. 4 گزینه

 2. گزینه 48

است توجه   در تشخیص نون وقایه باید به فعل هایی که در آنها » نون « متعلق به خود فعل
 کنید. 

 : فعل » ُیَغّنی « از ریشه » َغّنی « می باشد که حرف » نون « برای  خود فعل است. 1گزینه 

 : فعل » َسَینَفُعنی « از ریشه » َنَفَع « است که حرف » نون « در این   گزینه » نون  2ه گزین

 وقایه « می باشد. 

 متعلق به خود فعل  : فعل » ال َتحَزنی « از ریشه » َحِزَن « می باشد که حرف » نون « 3گزینه 

 است.

 ون « متعلق  به خود فعل  : فعل » َیبنی « از ریشه » َبنی « گرفته شده که حرف » ن4گزینه 

 است.

 

 1. گزینه 49

 بعد از » ما «ی شرط باید دو فعل داشته باشیم. 

م « فعل شرط و فعل » ُتبعِّ : فعل » تَ 1گزینه   د « جواب شرط است. َتَعلَّ

 آمده و آن    : حرف » ما « در این گزینه نافیه است چرا که بعد از آن فقط یک فعل2گزینه 

 فعل ماضی است. 



 

 

: حرف » ما « در این گزینه موصول است نه شرط در جواب شرط اگر قبل از فعل دوم  3گزینه 
 جواب شرط نیست بلکه جمله صله  موصوالت ) اّلذی، اّلتی و .... ( قرار بگیرند آن فعل دیگر 

 .است و هیچ نقشی محسوب نمی شوند

 .شود» ما ِمن « به صورت » هیچ نیست « ترجمه می :4گزینه 

 3. گزینه 50

 برای یافتن مغعول مطلق دنبال یک مصدر که از جنس فعل جمله باشد می گردیم.

 : » أکَرمت « فعل و کلمه » إکرامًا « مصدر منصوب از جنس فعل است.1گزینه 

َب « فعل و کلمه » َتأدیبًا « مصدر 2گزینه   منصوب از جنس فعل است.: » أدَّ

 : در این گزینه » کاَن « فعل ناقصه است و بعد از آن نیز مصدر منصوب از جنس  3گزینه 

 فعل دیده نمی شود.

 : » َرِغَب « فعل و کلمه » َرغَبًة « مصدر منصوب از جنس فعل است.4گزینه 

 


