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مرکز آموزشى و مشاوره اى
طوفان

1  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:
«اإلبتسام علی الحیاة یقّویک علی إئجاز األعمال الّصعبۀ و اُألمور العظیمۀ!»:

خندیدن براي زنده ماندن، اعمال سخت و کارهاي بزرگ را براي تو ساده می کند! خندیدن بر زندگی، تو را بر انجام کارهاي شاق و سخت و بزرگ قادر می سازد!

لبخند زدن به زندگی تو را در انجام دادن اعمال سخت و کارهاي عظیم توانمند می کند! لبخند زدن براي حیات داشتن، تو را در اعمال سخت و کارهاي عظیم یاري می دهد!

 اقرأ الّنص الّتالی بدّقۀ ثّم أجب عن األسئلۀ بما یناسب الّنص:
أحد األشیاء الّتی تشیر إلی وجود العالقات بین اإلیرانّیین و العرب هو األساطیر. فقصص الّضحاك و کیکاووس و سودابۀ و ... تشیر إلی هذه العالقۀ. حیاة بهرام جور و أشعاره
العربّیۀ من مظاهر هذه الّصلۀ! فی زمن نزول القرآن الکریم بعض المعاندین حین رأوا أّن القرآن الکریم یتکّلم عن اُالمم الماضیۀ کانوا یقولون: إن کان محمد هکذا یتکّلم فنحن

نحّدثکم بحدیث رستم و إسفندیار و األکاسرة!
و من مظاهر هذه الّصلۀ وجود المفردات الفارسّیۀ الکثیرة فی العربّیۀ الّتی تسّربت عن طریق الّتجارة الّزیارة و ترجمۀ الکتب، و کذلک سیطرة االمبراطوریۀ العثمانّیۀ علی البلدان

العربّیۀ إّن لغۀ کبار العثمانّیین کانت فارسّیۀ! و بعد ظهور اإلسالم اشتّدت هذه العالقۀ حیث أصبحوا بنعمۀ اهللا إخوانًا.
إّن الّلغۀ الفارسّیۀ لم تکن تشعر عبر الّزمان أّن الّلغۀ العربّیۀ تزاحمها حتی تقصد عداوتها و الجهد إلطفائها، بل ظّلت العربّیۀ فی الجانب الفارسّی أساسًا متینًا للّثقافۀ اإلیرانّیۀ

اإلسالمّیۀ!

2  علی أساس النّص:

 کان العثمانیون من أسباب َتوسیع الّلغۀ الفارسّیۀ! کان الّناس یتکّلمون بالّلغۀ الفارسیۀ فی زمن إدارة العثمانیین!

 المفردات الفارسّیۀ عی الّتی تسّربت فی َثقافۀ العرب، فلم تکن العالقۀ متبادلۀ! کالم القرآن الکریم عن اُالمم الماضیۀ کان مثل کالم العرب عن حدیث رستم و إسفندیار!

3  متی تنشأ العداوة بین الّثقافتین: إذا ..................

 لم تکن هناك روایات و أساطیر مشترکۀ بین الّثقافتین! شعرت إحداهما أّن اُالخري ترید أن تحتّل مکانها و ُتزیلها!

 لم تقدر إحدي الّثقافتین توسیع دائرة اُالخّوة و الّصداقۀ بینهما! کان التأثیر من جانب واحد و لم تقدر إحداهما أن تؤّثر علی اُالخري!

4  لماذا ازدادت عالقات المحّبۀ بین اإلیرانّیین و العرب بعد اإلسالم؟

 ألّن اإلسالم جعل الّشعبین أخوین و لم یفّرق بینهما!

 کثرة الّتجارة و ازدیاد الّزیارات و ترجمۀ الکتب قد زادت المحّبۀ!

 ألّن اإلیرانّیین لم یقصدوا محو ثقافۀ جارهم بل حاولوا إلحیائها و نمّوها!

 بسبب کثرة الّروایات و القصص و األساطیر المشترکۀ الّتی کانت تنقل عن لسان المتکّلمین بهاتین الّلغتین!

5  ما هی العالئم الّتی تثبت وجود المشترکات بین البلدین؟

 الّتجارة و الّزیارة و الحکومۀ الواحدة علی البلدین! المفردات الّلغوّیۀ المستعملۀ بین مستخدمی الّلغۀ!

 القصص و الّروایات و األبطال و األفکار المشترکۀ! وجود األساطیر و الّظواهر اُالخري المختصۀ بکّل بلد!

6  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمه او التعریب او المفهوم
 «کان آباؤنا یؤّکدون دائمًا أّن طریق الوصول إلی الُعلی هو اإلحسان فی حّق الّناس!» :

تأکید پدران ما همیشه این بوده است که طریق دستیابی بر بزرگی، احسان کردن به مردم است!

سفارش نیاکان ما تأکید بر این بوده که راه حصول به بزرگی ها، خوبی کردن در حّق ناس است!

پدران ما همواره تأکید می کردند که راه رسیدن به بزرگی، نیکی کردن در حّق مردم است!

نیاکان ما دائمًا سفارش می کنند که طریق رسیدن به بزرگی ها، احسان در حق الّناس است!
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عّین الصحیح:  7

ال تتکاسل، فإّن الّنجاح ال ُیناسب الکسل!: تنبلی مکن که موفقیت با تنبلی تناسب ندارد!

ال تتکاسل الممّرضه الحاذقه عن أعمالها!: اي پرستار ماهر، در انجام کارهایت تنبلی مکن!

شاهد الّطالب درجاتهم فی الصّف فائزین!:   نمره ي دانش آموزان کالس را نگاه کن که چگونه موفق هستند!

صاِدق الّذي ُیشفق علیک و أنت فی غفله!: آنکه دلسوز تو است، با تو دوستی کرد در حالیکه غافل بودي!

8  عّین األصّح و األدّق فی الّترجمۀ:
«نحن سنذهب مع قائدنا إلی القتال و لن نترکه وحیدًا فی الوقت الحرج!»

به همراه فرمانده براي مبارزه خواهیم رفت و هرگز او را در وقت دشواري رها نمی   کنیم! با رهبر خویش به محل نبرد رهسپار می شویم و او را در زمان سختی ترك نمی  کنیم!

ما با رهبر خود به میدان جنگ می رویم و او را در زمان دشواري تنها رها نخواهیم کرد! ما همراه فرمانده خود به نبرد خواهیم رفت و هنگام سختی او را تنها ترك نخواهیم کرد!

9  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمه او التعریب او المفهوم  
 «در عصر کنونی ما ابتکارهایی در زمینه هاي مختلف اجتماعی پدید آمده است!»

فی عصر حاضرنا قد حصلت اإلبداعات فی مجاالت المختلفه االجتماعّیه! فی عصرنا الحاضر قد ظهرت إبداعات فی المجاالت االجتماعیه المختلفه!

فی عصرنا الحاضر اُّسست اإلبداعات فی الشؤونات المختلفه لالجتماع! فی العصر الحاضر تکّونت إبداعات فی شؤونات االجتماعّی المختلف!

10  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمه او التعریب او المفهوم: 
 «وقتی از پزشک پرسیدم وضع این بیمار را چگونه می بینی؟ جواب داد او را در شرف شفا یافتن می بینم!»

 عندما سألت الّطبیب: کیف تري حالۀ هذا المریض؟ أجاب أراه علی وشک الّشفاء! 

 حین کنت سألت طبیبًا: کیف تنظر إلی وضع المریض؟ أجاب: ال أراه إّال فی حالۀ شفاء! 

  لّما کنَت سألَت من الطبیب: کیف رأیت أوضاع هذا المریض؟ قال فی الجواب رأیُته فی حال شفاء! 

 حینما سألت من طبیب: کیف کنت تنظر إلی حال المریض؟ قال الجواب: ال أراه إّال علی وشک الّشفاء! 

11   «ألم َتَروا کیف خلق اُهللا سبَع سماوات طباقًا»

آیا نیاندیشیده اید که اهللا هفت آسمانی خلق کرده که تو درتو بوده است! آیا نمی بینید خداوند هفت آسمان تو درتو را خلق کرده است!

آیا ندیده اید که خداوند چگونه هفت آسمانی آفریده است که طبقه طبقه است! آیا نمی اندیشید چگونه اهللا آسمان هاي هفت گانه را طبقه بر طبقه آفریده است!

12  «مفتاح الهدوء هو ان نعلم أنّه ال اثر لرأي اآلخرین فی حیاتنا!»:

کلید آرامش یعنی بدانیم براي رأي دیگران در زندگی ما اثري وجود ندارد! کلید آرام بودن این است که نظر دیگران در زندگی ما هیچ تأثیري ندارد!   

کلید آرام بودن آن است که می دانیم براي رأي دیگران در زندگی ما اثري وجود ندارد! کلید آرامش آن است که بدانیم نظر دیگران هیچ تأثیري در زندگی ما ندارد!

13  عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ 
اب نفسه بسبب أخطائه فی بئر، الخروج منها صعب کثیرًا! :  قد یلقی الشُّ

آن جوان بخاطر خطاهایش گاهی خویشتن را در چاهی می   بیند که خروج از آن سخت است!

آن جوان که براي اشتباهاتش خود را در چاه می  اندازد، بیرون آمدنش از آن خیلی دشوار است!

گاهی جوان بخاطر اشتباهاتش خود را در چاهی می اندازد که خارج شدن از آن بسیار دشوار می  باشد!

گاهی یک جوان به علت اشتباهاتش خود را در چاه می  بیند که بیرون آمدن از آن خیلی سخت می  باشد!

14  َعین الَصحیح:

 إنَما َمن لَم یلد و لم یولد، هو اهللا:  کسی که نزاده و زاده نشده، فقط اهللا است!

 جاَءت اُالمُّ بالحبوب لفراخها الَصغیرة:  مادر با دانه ها نزد جوجه هاي کوچک آمد!

 ُینفقون ِمن أحسن ما ُیحّبون أکثر من قبل : با کمال میل از نیکو ترین چیزي که دوست می دارند؛ انفاق می کنند!

 عند ما ُیلقی الخطیُب محاضرًة ُینصت الحضارُّ له : وقتی سخنران سخنرانی می کرد، حاضران با سکوت به او گوش می کردند!
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عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للتعریب:   15
«امروز در جهان کنونی ترك کردن کوچک ترین اشتباهات، از بزرگ ترین فضیلت ها به شمار می  آید!»:

الیوم فی العالَم المعاصر ترك أصغر األخطاء ُیعّد من أکبر الفضائل!  الیوم فی العالم الحالی ترك أصغر الخطأ یعتبر من أکبر فضائلک! 

هذا الیوم فی العالم المعاصر ترك االشتباهات األصغر یعتبر من فضائل أکبر!  هذه األّیام فی العالم الحالی ترك أصغر معاصیک یعّد من أکبر فضائلک! 

16    عیَّن األصحُح و األدٌق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العریبۀ: 
اب، فإنَه کالَسراب یقُرب علیک البعیَد و ُیبعد علیک القریب!»: «ال َتستشر الکذَّ

با شخص کّذاب مشورت مکن، زیرا او چون سراب است، دور را بر تو نزدیک می نمایاند و نزدیک را دور!

دروغزن را مورد مشورت خویش قرار نده، چه او همچون سراب بعید را به تو نزدیک می نمایاند و قریب را دور!

با شخص دروغگو مشورت نکن، چه او مانند سراب دور را به تو نزدیک می کند و نزدیک را از تو دور می سازد!

کّذاب را مشاور خود قرار مده، زیرا او مانند سراب است که بعید را به تو قریب می کند و قریب را از تو بعید می سازد!

∙∙

17  عّین ما فیه طلٌب للقیام بالعمل:

 لیذهبوا إلی المدرسۀ!  قاموا لیذهبوا إلی المدرسۀ! 

 لَهم إّما الّذهاب إلی المدرسۀ و إّما البقاء فیها!  هم اِجتَمعوا لِلّذهاب إلی المدرسۀ قبل فوات الفرصۀ! 

18  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ
«االستفادة من الجّوال لیست مسموحۀ فی حّصۀ االمتحان!»:

به کاربردن گوشی همراه در جلسات امتحان منعی ندارد! استفاده از تلفن  همراه در جلسۀ امتحان مجاز نیست!

از گوشی همراه استفاده  کردن در جلسۀ امتحان مجاز است! آوردن تلفن  همراه در جلسۀ امتحانات مانعی ندارد!

19  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ 
«اسب هایی را دیدم، آن اسب ها کنار صاحبشان بودند!»:

 نظرُت أفراًسا، و کانت أفراس فی جنب صاحبها!  شاهدُت األفراس الّتی کانت فی جنب صاحبیها! 

 وجدُت األفراس و هی کانت جنب صاحبیها!  رأیُت أفراًسا، کانت األفراس جنب صاحبها! 

20  عّین ما لیس فیه أسلوب الّشرط:

 من ُیحسن إلی الّناس فاُهللا َیجزیۀ علی أحسانه!  من ُیعامل الناَس بالّسوء لینُظْر إلی عاقبۀ أمره! 

 من َیلتزم بأن یکون عامًال بما یقول فهو مؤمن!  من سار فی طریق العلم الیندم و إن تحّمل المشّقۀ! 
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اإلبتسام علی الحیاة یعنی خندیدن بر زندگی یا لبخند زدن به زندگی که در گزینۀ  و  غلط آمده است و در گزینۀ  ترجمۀ معادل االمورالعظیمۀ نیامده است.  1

براساس متن:  2
ترجمه گزینه ها:

: عثمانی ها از علت هاي توسعه بخشیدن زبان فارسی بودند! گزینه 

: مردم به زبان فارسی در زمان اداره عثمانی ها صحبت می کردند! گزینه 

: لغات فارسی همان چیزي است که در فرهنگ عربی نفوذ کرده پس ارتباط به صورت مبادله اي نبوده است! گزینه 

: سخن قرآن کریم درباره امت هاي گذشته مثل سخن عرب درباره داستان رستم و اسفندیار است! (نعوذباهللا) گزینه 
توضیح: براساس متن چیرگی عثمانی بر سرزمین هاي عربی از این جهت که زبان بزرگان عثمانی ها فارسی بوده است، باعث توسعه زبان فارسی شد. 

دشمنی بین دو فرهنگ چه زمانی شروع می شود؟ آن گاه که ...  3
ترجمه گزینه ها:

: روایت ها و اسطوره هاي مشترکی میان دو فرهنگ وجود نداشته باشد! گزینه 

: یکی از آن دو احساس کند که دیگري می خواهد جایگاهش را از بین ببرد و او را نابود کند1 گزینه 

: یکی از دو فرهنگ قادر به وسعت بخشیدن به دایره برادري و صداقت میان آن دو نباشد! گزینه 

: تأثیر از جانب یکی باشد و یکی از آن دو نتواند بر دیگري تأثیر بگذارد! گزینه 
توضیح: با توجه به خط پایانی درك مطلب، زبان فارسی احساس نکرده است که زبان عربی قصد دشمنی با او و از بین بردنش را دارد که اگر این چنین بود دشمنی بین دو زبان شروع می شد.

چرا ارتباطات محبت آمیز بین ایرانی ها و عرب بعد از اسالم زیاد شد؟  4

-زیرا اسالم دو ملت را برادر قرار داد و بین آن دو فرق نگذاشت.

-زیادي تجارت و زیادي زیارت ها و ترجمه ي کتاب ها محبت را زیاد کرده است.

-زیرا ایرانی ها قصد محو کردن فرهنگ همسایه ي خود را نداشتند بلکه براي احیا و رشد ان تالشی کردند.

-به سبب کسرت روایات و قصه ها و اساطیر مشترکی که از زبان متکلّمان به این دو زبان نقل می شد.

عالمت هایی که وجود مشترکات بین دو سرزمین را اثبات می کند چیست؟  5

-تجارت و زیارت و حکومت واحد بر هر دو سرزمین.

-عبارات لغوي استفاده شده بین کاربران زبان!

-قصه ها و روایات و قهرمانان و افکار مشترك.

-وجود اساطیر و ظواهر دیگري مختص به هر سرزمین.

که با توجه به متن داده شده گزینه ي  درست است.

رد گزینه هاي دیگر :  6

کان + مضارع  ماضی استمراري 

رد گزینه هاي  و  و  زیرا در این سه گزینه به ترتیب "تاکید ... بوده است"  "تاکید بر این بوده است"  "سفارش می کنند" هیچکدام ماضی استمراري نمی باشد  عالوه بر این "الُعلی" مفرد

است (رد گزینه هاي  و  "بزرگی ها " جمع است ) به عالوه در گزینه ي  "حق" ترجمه نشده است.

رد سایرگزینه ها:  7

) «التتکاَسل» فعل «غائبۀ» مفرد مونث غائب است و لها در اعمالها مؤید آن است و «الممرضۀ» فاعل َان است. «پرستار ماهر در کارهایش تنبلی نمی کند.»

) «شاَهَد» غائب است و ترجمۀ درست عبارت چنین است: «دانش آموزان پیروزمندانه نمراتشان را در کالس مشاهده کردند.»

) «صاِدق» با توجه به کسرة عین الفعل «ِد» امر مخاطب است و ترجمۀ درست عبارت چنین است: «دوستی و همنشینی کن با کسی که دلسوزي می کند براي تو در حالی که تو در غفلت هستی.»

کلمات کلیدي: «َسنذهُب»/ «قائدنا»/ «لن نترکه»  8
مقایسه کلیدها در گزینه ها:

( «سنذهُب»: خواهیم رفت؛ فعل مضارع مستقل (آینده) است. (رّد گزینه  هاي  و 

( «قائدنا» فرمانده خود؛ ضمیر «نا» باید ترجمه شود. (رّد گزینه 

( «لن نترکه»: او را ترك نخواهیم کرد؛ «لن» به همراه فعل مضارع به صورت آینده منفی ترجمه خواهد شد. (رّد گزینه هاي  و

رد گزینه هاي دیگر :   9

 ( "عصر کنونی ما " یک ترکیب اضافی وصفی است که در عربی مضاٌف الیه یعنی "نا" قبل از صفت یعنی "کنونی" می آید (رد گزینه هاي  و 

"عصر حاضرنا" در  و "العصر الحاضر" در  نادرست است زیرا "نا" در "العصر الحاضر" ترجمه نشده است.

"ابتکار هایی" نکره است "االبداعات" در گزینه هاي  و  به صورت معرفه و نادرست است.

) و رد گزینه ي  به عالوه "اجتماعی و مختلف" در عبارت نقش صفت را براي شوونات ایفا می کنند و چون "شئوونات" جمع غیر عاقل است صفت باید به صورت مفرد مونث بیاید (رد گزینه ي 
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"لِِالجتماع"

رد گزینه هاي دیگر :  10

) "کنُت سالُّت "ماضی بعید است "پرسیدم" ماضی ساده (ماضی مطلق) است (رد گزینه هاي  و 

) "رأیت و "کنُت تنظُر" ماضی است. می بینی = مضارع است "می بینم" مضارع است (رد گزینه هاي  و 

"پزشک" معرفه است = (رد گزینه هاي  و  ) "طبیبًا-طبیب" نکره تعریب شده اند.

» لم + فعل مضارع  ماضی ساده ي منفی یا نقلی منفی، «لم َتَروا» به معنی «ندیده اي» صحیح است.  گزینه ي «  11

» «کیف» ترجمه نشده است. » غلط است. در گزینه ي « گزینه هاي « و 

َأّن+ َنعَلَم  أن َنعَلَم (أن + مضارع  که + مضارع التزامی)  12

أن َنعَلَم: که بدانیم. رّد گزینه ي  که «َأن َنعَلَم: ترجمه نشده است و گزینه ي  زیرا «می دانیم» ترجمه شده است.

) عالوه بر این کلمه «یعنی» در گزینه ي  به غلط در ترجمه وارد شده است. در «ال َأَثَر»، ال نفی جنس است بنابراین در ترجمه آن باید از «هیچ استفاده شود (رّد گزینه ي 

رّد گزینه هاي دیگر:  13

الّشاب: به معناي «جوان» می باشد و در گزینه هاي  و  به غلط همراه با اسم اشاره به صورت «آن جوان» ترجمه شده است.

«یلقی? = می اندازد» در گزینه ي  به غلط «می بیند» ترجمه شده است.

«بئر» نکره است و به معناي «چاهی، یک چاه» میباشد که به غلط در  بصورت معرفه یعنی «چاه» ترجمه شده است.

انّما: فقط / لم َیلد (نزاده) و لم یولد (زاده نشده): معادل ماضی ساده یا نقلی فارسی ترجمه می شود، چون قبلشان «لم» آمده است.  14

: جاء ب؛ آورد گزینۀ 

: از نیکوترین آنچه دوست دارند (دوست می دارند) بیشتر از قبل، انفاق می کنند. گزینۀ 

: یلقی الخطیُب محاضرًة: سخنرانی می کند. / ینصُت: گوش می دهند. هر دو فعل، مضارع می باشند که ماضی استمراري ترجمه شده اند. گزینۀ 

رّد گزینه  هاي دیگر:  15

«فضائلَک»: «فضیلت  ها» بدون ضمیر است که در گزینه هاي  و نیز  به غلط همراه با ضمیر تعریب شده است. و نیز در گزینۀ  «اشتباهات» به غلط به صورت مفرد «الَخَطأ» تعریب شده و نیز در

گزینۀ  «اشتباهات» به صورت «َمعاصیَک» همراه با ضمیر تعریب شده که نادرست است.

«ترك کوچک ترین اشتباهات» نیز در گزینۀ  به غلط به صورت «ترك االشتباهات االصغر» و «بزرگ ترین فضیلت  ها» به غلط «فضائل اکبر» تعریب شده که غلط است.

ال تستشر الکذاب: با دروغگو مشورت نکن، رد گزینه هاي  و  / یقرب علیک البعید: دور را به تو نزدیک می کند / یبعد علیک القریب: نزدیک را از تو دور  16
می سازد، رد سایر گزینه ها

دانش آموزان گرامی توجه کنید: در گزینه یک و دو آمده « دور را به و نزدیک می نمایاند» فعل می نمایاند یعنی نشان می دهد!
اما مفهوم جمله این است که دور را به و نزدیک می کند.

سؤال گزینه اي را می خواهد که در آن طلب (امر) براي انجام کار باشد.   17

» لِیذهبوا فعل امر غایب است (باید بروند) در گزینۀ «
تشریح سایر گزینه ها:

»: ِل به معنی براي، تا اینکه می باشد.  گزینۀ «

»: َلهم «ل» حرف جر است.  گزینۀ «

»: لِلّذهاب «ِل» حرف جر است.  گزینۀ «

) / لیست مسموحًۀ: مجاز نیست (نادرستی سایر گزینه ها) / فی حّصِۀ االمتحاِن: در جلسۀ امتحان االستفادُة من الجّواِل: استفاده از تلفن  همراه (نادرستی گزینۀ   18

( (نادرستی گزینۀ 

) / آن اسب ها: األفراس (معرفه است) (نادرستی سایر گزینه ها) / کنار اسب هایی را دیدم (اسب هایی نکره است) / رأیُت أفراسًا (نادرستی گزینه هاي  و   19

( صاحبشان بودند: کاَنت ... جنب صاحبها (صاحب مفرد است) (نادرستی گزینه هاي  و 

در این عبارت اسلوب شرط به کار نرفته است. در صورتی که لَِینُْظْر جواب شرط باشد واجب است با «فاي» جواب شرط به کار رود.  20
تشریح سایر گزینه ها:

»: یُْحِسن فعل شرط و جملۀ اسمیه فاُهللا ... جواب شرط است. گزینۀ «

»: َیلَْتِزم فعل شرط است و جملۀ اسمیه فهو مؤمن جواب شرط است. گزینۀ «

»: ساَر فعل شرط و ال َینَْدم جواب شرط است. گزینۀ «
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