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دوره اول دکتر حسابی

فعل نهی براي «تغضبین» در کدام گزینه آمده است؟ - 21

ال تغضبیَن ال تغضبی ِاْغضبی ِاْغضبین

گزینه ي نادرست را انتخاب کنید. - 22

ساعد  نصر طویل   قصیر حِفَظ  أضاع ة =≠≠=حاوَل  جدَّ

ترجمه ي کدام گزینه نادرست است؟ - 23

 نحن َظَلمنا الغزالََۀ، عَلینا بِمساعدِتها: ما به آهو ستم کردیم، باید به او کمک کنیم.

 حاوَل الثَّعلب لِلُخروِج مرة ُاخري: روباه یک بار دیگر براي خارج شدن تالش کرد.

 ال رجاء لِنجاِتِک، ال تصعدي: هیچ امیدي به نجات نیست، باال نیا.

 یِئسِت الغزالَُۀ و بِقیت فی مکانِها: آهو ناامید شد و در جایش ماند.

، وجد» در کدام گزینه آمده است؟ مفهوم عبارت «من َطَلب شیئًا و جدَّ - 24

هر چه کنی کشت همان بِدروي. عاقبت جوینده یابنده بود.

عالِم بی عمل به چه ماند؟ به زنبور بی عسل. آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟

ترجمه ي کدام عبارت نادرست است؟ - 25

 قوُل ال أعَلم نِصُف الِعلم: گفتِن نمی دانم نصف علم است.

 من سأَل فی ِصغِرِه، أجاب فی ِکبِرِه: هر کس در کودکی بپرسد در بزرگسالی جواب می دهد.

 ُکل شیٍء ینُقص عَلی اِالنفاِق، ِاّال العلم: هر چیزي با انفاق کم می شود، جز علم.

 جماُل العلِم نشره و َثمرته العمُل بِه: زیبایی علم به انتشار آن و میوه ي آن عمل به آن است.

در کدام گزینه فعل نهی به کار نرفته است؟ - 26

جرة.  ال تنُظر ِالی من قال.  یا زمیالتی، ال تنِزلْن، ِاصِعدن.  لماذا ال ترِجعین ِالی البیت؟   ال تْقربا هذه الشَّ

کدام گزینه از نظر دستوري درست است؟ - 27

 تعلمِت الجارات ِمنی.  یا بناتی، ستصنعون المستقبَل. 

باب، ِابحثن عن ِمفتاِح الغرَفۀ.  مالء، ال تهربا ِمن المَکرمین.  أیها الشَّ  أیها الزُّ

در کدام جمله فعل نهی مناسب به کار رفته است؟ - 28

 َایتها الطالبات ال تکِشْفن عیوب َاصدقائُکن.   َایها الرجل ال تْذهبی ِمن هنا. 

 یا ُاْختی ال تشرب ِمن هذا الماء.  َایها الطالب ِاصبري علی ما یقولون. 

توضیح مناسب براي کلمه ي «نشیط» کدام است؟ - 29

خص الذي یحب العمَل و یحاوُل کثیرًا.  خص الّذي ال یحب العمَل و یحاوُل کثیرًا.  الشَّ  الشُّ

خص الّذي ال یحب العمل و ال یحاول کثیرًا.  الطالب الّذي ال ینجح فی االمتحانات.   الشَّ

کدام گزینه از نظر دستوري درست نیست؟ - 30

 َایها الّطالب ال تْذهب إلی المکتبۀ.  ایتها الطالبۀ ال تشربی ِمن هذا الماء. 

 َایها الطّالب ال تْکِشْفن عیوب أصدقائُکن.  الطالبۀ جَلست عَلی الُکرسی. 
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در فعل نهی، اول فعل «ال» می آوریم و حرف «ن» از آخر آن حذف می شود. گزینه 3 - 21

حاول: تالش کرد / جدة: مادربزرگ  گزینه 1 - 22

هیچ امیدي به نجات تو نیست. باال نیا گزینه 3 - 23

» ارتباط دارد. ترجمه ي عبارت: هر کس چیزي را بخواهد و تالش بکند می یابد که مفهوم آن فقط با گزینه ي « گزینه 1 - 24

ِصَغِرِه: کودکیش / ِکبِرِه: بزرگسالیش گزینه 2 - 25

»: ضمیرهاي متصل ترجمه نشده است. در گزینه ي «

: «ال َترجعین» مضارع منفی و به معناي «بر نمی گردي» می باشد. گزینه ي  گزینه 4 - 26
بررسی سایر گزینه ها:

: «ال َتْقربا» نزدیک نشوید (نهی) گزینه ي 

: «ال َتنُْظر» نگاه نکن (نهی) گزینه ي 

: «ال تنِزلْن» پایین نیایید (نهی) و (اِصِعدَن) باال بروید (امر) گزینه ي 

بررسی سایر گزینه ها: گزینه 1 - 27

، »: «الزُّمالِء» جمع مکسر (زمیل) و فعل نهی باید (ال َتهربوا) باشد؛ در گزینۀ  : «بنات» جمع مؤنث بوده و فعل باید (سَتصَنعن) باشد؛ در گزینۀ « در گزینۀ 
«الشَّباب» جمع مکسر (شاب) بوده و فعل أمر باید (اِبحثوا) باشد.

نکته: هرگاه «یا، ایُّها» بر سر اسمی بیاید، آن اسم دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع می باشد.

بررسی گزینه ها: گزینه 1 - 28

: «الّطالبات» جمع مؤنث و فعل «ال َتکِشْفن» هم جمع مؤنث است. گزینه ي 

: «الرَّجل» مفرد مذکر و فعل مناسب آن «ال َتْذَهب» می باشد. گزینه ي 

: «اُخت» مفرد مؤنث و فعل مناسب آن «ال َتْشربی» می باشد. گزینه ي 

: «الّطالب» مفرد مذکر و فعل مناسب آن «اِصِبر» می باشد. گزینه ي 

ترجمه ي گزینه ها: گزینه 2 - 29

: شخصی که کار را دوست ندارد و بسیار تالش می کند.  گزینه ي 

: شخصی که کار را دوست دارد و بسیار تالش می کند. گزینه ي 

: شخصی که کار را دوست ندارد و بسیار تالش نمی کند. گزینه ي 

: دانش آموزي که در امتحانات موفق نمی شود. گزینه ي 

باتوجه به کلمه ي «نشیط» به معنی فعال گزینه ي  درست است.

الطُّلّاب جمع مذکر است و فعل مناسب آن «ال َتْکِشفوا» می باشد و ضمیر مناسب آن «أصدقائُکم» می باشد. گزینه 3 - 30
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