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دوره اول دکتر حسابی

کدام گزینه با فعل مقابلش تناسب ندارد؟ - 21

  .................. النِّساء طعام السْفرِة. (تطبخ)  یا ُاختی، .................. مستقبَلِک. (ِاصنعی) 

 العلم و الماُل .................. ُکل عیٍب. (یستراِن)  جارنا .................. فی مصنع ال?َکراسی. (نصنع) 

کدام گزینه مناسب جاي خالی می باشد؟ - 22
«عندي َاخشاب .................. ِفی المخزن.»

کثیراٌت کثیرة کثیرون کثیر

ترجمه ي کدام عبارت نادرست است؟ - 23

 کانت میاه البحِر هادَئًۀ فی الِبدایۀ: آب هاي دریا در ابتدا آرام بود.

 فأصابت سفینتهم صْخرة؛ َفخافوا: پس کشتیشان به صخره اي برخورد کرد؛ پس ترسیدند.

 یا ایها الذین آمنوا ِاصِبروا: اي کسانی که ایمان آورده اید صبر کنید.

 فأتینا و شاهدناکم: پس آمدند و آن ها را دیدند.

در کدام گزینه فعل امر، درست به کار رفته است؟ - 24

 یا شباب! ِاسمع َکالمی.  أیتها الطبیبۀ! ِاْذهبن فی الْمستشفی. 

 أیها الصدیقان! ُاْکتبی ِرسالَۀ إلی األم.  یا إخوتی! ِاصنعوا مستقبلُکم. 

معناي کدام واژه درست نیست؟ - 25

و لَو: اگرچه محاولَۀ: ادامه دادن میاه: آب ها شاب: جوان

ترجمه ي افعال به کار رفته در عبارت زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ - 26
 یا طالبتاِن ِابحثا عن موادَّ غذائیٍۀ، یا طالبات ُاْطبْخن طعامًا.

بگردید - می پزند پژوهش کنید - پختید بگردید - بپزید بحث کنید - بپزید

- «ُاْکتبوا واجبُکم .................. .» 27

لمیُذ  َایها التِّلمیذات  ایتها التَّالمیُذ  ایها التَّالمیُذ   ِایها التِّ

کدام فعل أمر، درست به کار رفته است؟ - 28

 أیها الّطالب، ِابحثی عِن المفتاح.  أیها الزارع، ِازرع َقمحًا.  لِم أنِت وحیدة؟ ِالْعب مع زمالئَک.  یا َاخی، ِاسمعی کالم مدرسنا. 

کدام گزینه نادرست است؟ - 29

طالبین: مثنی مذکر راحمون: جمع مذکر ِجسریِن: مثنی مذکر صالحات: جمع مؤنث

در کدام گزینه فعل أمر به صورت نادرست آمده است؟ - 30

 لِم أنِت وحیدة؟ ِال?عبی مع زمیالِتِک.  یا ُاختی! ِاصنع مستقبلِک. 

 یا ایتها التُّلمیذة! ُاشُکري ربک.  یا َاخی! ِاسمع کالم مدرسنا. 
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: جارنا  همسایه ي ما «مفرد مذکر» است و فعل مناسب آن «یصنع» می باشد. در گزینه ي  گزینه 4 - 21

صفت مناسب براي اسم هاي جمع غیرانسان به صورت «مفرد مؤنث» می آید. گزینه 3 - 22

پس آمدیم و شما را دیدیم. گزینه 4 - 23

، إخوة جمع مذکر «أخ» بوده و با فعل امر «إصنعوا» هماهنگ است. در گزینۀ  گزینه 4 - 24
بررسی سایر گزینه ها:

: (یا َشباب) جمع مذکر (شاب) بوده و فعل باید به صورت جمع مذکر (إسمعوا) بیاید. گزینۀ 

: ایتها الطبیبُۀ مفرد مؤنث بوده و فعل باید مفرد مؤنث (ِإذهبی) باشد. گزینۀ 

: ایُّها الصَّدیقاِن مثنی مذکر بوده و فعل باید مثنی مذکر (اُکتبا) باشد. گزینۀ 

محاولَۀ به معنی تالش کردن است و مواصَلۀ به معنی ادامه دادن است. گزینه 3 - 25

اِبحثا عن: بگردید / اُْطبْخن: بپزید (هر دو فعل امر هستند.) گزینه 2 - 26

«اُْکتبوا» جمع مذکر است و «التَّالمیذ» هم جمع مذکر است و «ایُّها» براي کلمات مذکر و «ایَّتها» براي کلمات مؤنث به کار می رود. گزینه 4 - 27

بررسی سایر گزینه ها: گزینه 2 - 28

: «الّطالب» مفرد مذکر است، اما فعل «اِبحثی» مفرد مؤنث است و درست آن «اِبحْث» می شود. گزینه ي 

: «أنِت وحیدة» مؤنث است، اما «اِلْعب» مذکر است و درست آن «اِلْعبی» می باشد. گزینه ي 

: «اَخ» برادر (مفرد مذکر) است اما (اِسمعی) «مفرد مؤنث» است و درست آن «اِسمع» می شود. گزینه ي 

طالبین جمع مذکر می باشد، (وَن – ین) عالمت جمع مذّکر می باشد. گزینه 4 - 29
(اِن – یِن) عالمت «مثنی مذکر» می باشد.

اُختی به معنی «خواهرم» و مفرد مؤنث است و فعل مناسب آن «اِصنعی» می باشد.   گزینه 2 - 30
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