صفحه1

عربي :قرابت معنايي

سوال ت قرابت معنايی عربي
لاهای (۸۴-۹۱
آزمون سراسری )سا ه

ك ِ لٱ ر) ٱللِّهـِه) َت ْ
أََل ا) بِِذ ْ
ب) 
طَمِئّن) ٱْلُقُلبو ُ

)رعد(۲۸:

» .۱الب ُر أن َتعمل في الس ِر عمَل العلنية «.الخطأ في المفهوم هو الجتناب عن … ) .رياضی (۸۴

ّ ّ
ّ
ب .الرياء
الف .الّنفاق
ّ
» .۲من طلب العَلي سهر الليالي!« عين القرب في المفهوم) :تجربی (۸۴
ّ
ب .لن تبلغ المجد حّتي تلعق الصبرا!
الف .إّنما اصل الفتي ما قد حصل!
د .إن كنت تطلب عّزاً فاجتنب سوًء!
ج .من يعرف المطلوب يحقر ما بذل!
ج .الِكْبر

» .۳كّل نفس بما كسبت رهينة «.الصحيح في مفهوم العبارة) :هنر (۸۴

الف .المر الذي ينجينا هو العمل!

ج .كّل ما كسبنا من الخيرات فلنفسنا!

د .الّتلّون

ب .كّل إنسان مسؤول عن عمله!

د .النسان حافظ ما يجمع من العمال!

ص «.المفهوم الصحيح للعبارة) :زبان (۸۴
» .۴رّب ظمأن بصفو الماء غ ّ

الف .العطشان يموت بسبب حزنه ل عطشه!

ب .عسي أن تح ُبوا شيئاً و هو شر لكم!
ّ
ّ
د .في العطشان إضافة إلي العطش الغّصة و الكأبة!

ج .الماء الخالص يسبب صفاء أكبادنا و رفع أحزاننا!
ّ
» .۵من بادر الصيد في الفجر قنص!« عين القرب في المفهوم) :رياضی (۸۶
ّ
ب .يجب علينا أن نبادر بأعمال الخير في أّول الصباح!
الف .علي الصيادين أن ينقصوا في الوقت المعين!
ّ
د .إّن أحسن العمال للصياد أن يذهب إلي الصيد عند الفجر!
ج .النسان الذي يقوم بأعماله بدون تأخير فهو ناجح!
ص!«عين الصحيح في المفهوم العبارة) :تجربی (۸۶
» .۶رّب ظمأن بصفو الماء غ ّ
ّ
ص فليشرب صفو الماء!
ص الظمأن بالماء!
ب .من يشعر بالغ ّ
الف .جميع الحيان يغ ّ
د .نرجو نفع كّل شيء ليس في ضرر!
ج .ليس كّل شيء نح ُبه مفيداً لنا!
ّ
قّلما نال مناه من حرص« عين الخطأ في مفهوم البيت) :هنر (۸۶
» .۷و اترك الحرص تعش في راحة
ّ
ب .الحرص مفتاح السوء ،يجعل صاحبه قلقاً!
الف .الحرص ليسبب حياًة أفضل!
ّ
د .الحريص مناه قليلُة ،فل تكن حريصاً!
ج .الحرص ل يغير الرزق المقسوم!
ّ
فلن يقتلوا الحلم في الياسمين« المقصود من البيت) :زبان (۸۶
» .۸غزاة لئن قتلوا وردنا
الف .بالهدم و التخريب ليقدر العدّو أن يغصب مدننا و حدائقنا!

ب .الّمهات بموت أزواجهّن ليتبعن و ليتركن الصبر و الستقامة!

ج .إن قام العدّو بقتل أعّزائنا فلن يقدر علي إدخال حالة المن و السلم في قلوب شعبنا!
د .بقتل شبابنا و أصفالنا ليستطيع العدّو أن يسيطر علينا و يخرج المل من قلوب جيلنا!

» .۹لتقل أصلي و فصلي أبدًا

الف .و ما الّله بغافل عّما تعملون.
ج .كّل نفس بما كسبت رهينة.

إّنما أصل الفتي ما قدحصل!« عين القرب إلي مفهوم البيت) :تجربی (۸۷

ّ
ب .بقدر الكّد تكتسب المعالي!

د .إّنما العمال بالنيات!
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» .۱۰ل تترك الّدنيا بذريعة الحصول علي الخرة!« الصحيح عن مفهوم العبارة) :هنر (۸۷

ب .مفتاح الوصول إلي الخرة في الّدنيا.

الف .الحصول علي الخرة ذريعة مفيدة للنسان.

د .ترك الّدنيا مقدمة لترك الخرة.

ج .لتحصل علي الخرة إّلا بترك الّدنيا.

 » .۱۱ثََبتت علي حفظ العهود قلوبنا!« عين غير المناسب في المفهوم) :زبان (۸۷

ّ

الف .لدين لمن ل عهد له!

ب .الكريم إذا وعد وفي!

د .من وعدك فقدشغلك!

ج .إّن الوفاء سجية المؤمن!

» .۱۲ل تترك الّدنيا بذريعة الحصول علي الخرة!« عين الخطأ عن مفهوم العبارة) :رياضی (۸۸

الفُ .يكتسب ما في الخرة بما في هذه الّدنيا!

ّ

ج .يجب عليك أن تعمل في الّدنيا للخرة!

ب .يجب أن تكون الّدنيا وسيلًة لكسب الخرة!

د .لتحصل علي الخرة إّلا بترك الدنيا!

».۱۳متي ما تلق من تهوي دع الّدنيا و أهملها!« المقصود من العبارة هو):تجربی (۸۸

الف .عدم التحسر علي الّدنيا
ّ
ج .تقصير المل في الّدنيا

» .۱۴و ما المال و الهلون إّلا ودائع

ب .تعظيم شعائر الّله في الّدنيا
ب الّله و حّب الّدنيا
د .عدم إجتماع ح ّ

و ل بَّد يوماً أن ترّد الودائع« عين القرب إلي المفهوم) :هنر (۸۸

الف .طلب المال بالكفاف و الهتمام بالهلين

ّ
ب .التشجيع علي أداء الوديعة و المانة إلي صاحبهما

د .عدم الحزن و التحسر علي ما فات في هذه الّدنيا
ج .ترك المال و الثروة و الهلين لهذه الّدنيا
ّ
ضوا من حولك «.عين القرب إلي مفهوم الية الكريمة) :زبان (۸۸
» .۱۵و لو كنت فّظاً غليظ القلب لنف ّ
ّ
ب .البتعاد عن الفراط و التفريط في مداراة الناس
الف .الناس ليحبون الراضي عن نفسه.
د .البتعاد عن الخلق السيئة عند مواجهة الناس
ج.كأن إرضاء الناس غاية لتدرك.
ّّ
ص« عين المناسب في المفهوم) :رياضی (۸۹
» .۱۶قديضر الشيء ترجو نفعه
رّب ظمأن بصفو غ ّ
ّ
ّ
ب .سيجعل الّله بعد عسر يسراً.
الف .عسي أن تكرهوا شيئاً و هو خير لكم.

ج .عسي أن تحبوا شيئاً و هو شر لكم.
ّ
ّ
 .۱۷عين الخطأ في المفهوم) :تجربی (۸۹
ّ
الف» .إّنا خلقناكم من ذكر و ُانثي« :إعلم أّن لكّل شيء قرين الماّدة!
ب» .البر أن تعمل في السر عمل العلنية!« :إعلم أّنك مسؤول عن عملك!
ّ
ّ
ج» .ل خير في وُّد امرئ متلّون!« :علي النسان أن تكون سريرته و علنيته واحدة!
د» .و لو كنت فّظًا غليظ القلب لنضوا من حولك :«.من عُذب لسانه كثر إخوانه!

د .لتقنطوا من رحمة الّله.

» .۱۸متي ما تلق من تهوي

دع الّدنيا و أهملها!« عين غير المناسب في المفهوم) :هنر (۸۹

ّ

ب.عدم الغفلة عن الذي نحبه في جميع الحوال و الوضاع!
ب الّدنيا ليجتمعان!
الف .حّب المحبوب و ح ّ
ّ
د .ترك الّدنيا و ما فيها إذا لنريد الحصول علي العقبي!
ج .من يحّب المطلوب يحقر ما كان غيره!
» .۱۹أ حسب الناس أن ُيتركوا أن يقولوا ءامّنا و هم ل يفتنون؟!« عين المناسب في المفهوم) :زبان (۸۹
ّ
عيب و هنرش نهفته باشد
ب .تا مرد سخن نگفته باشد
الف .ز امتحان شود حال هر كسی معلوم
ج.چه حاجت است عيان را به استماع بيان؟!

د .روان را رنج بيهوده نمايی

كه چندين آزمـوده آزمايی
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» .۲۰و عباد الرحمن اّلذين يمشون علي الرض هوناً« عين غير المناسب في المفهوم) :رياضی (۹۰

ّ

الف .إعجاب المرء بنفسه دليل علي ضعف قلبه.

ب .أغصان الشجار المثمرة تميل نحو الرض أكثر!
ج .افتادگی آمــــــــوز اگـــــر طالب فيضی

هرگز نخورد آب زمينی كه بلــند است

د .ره رو آن نيست كه گه تند و گه آهسته رود

ره رو آن است كه آهسته و پيوسته رود

» .۲۱إّن الحمق ُيصيب بحمقه أعظَم من فجور الفاجر!« عين القرب في المفهوم) :تجربی (۹۰

ّ
الف .يا عجبا! هل تظّن أّن حمق الجاهل أقّل ضرراً من فسق الفجور؟! ب .لتستشر الحمق في ُامورك لّنه يجعلك في زمرة الفاجرين!

ج .أعظم الّناس حمقًا من يجعل زمام ُاموره بأيدي الفاجر!
 .۲۲عين الخطأ في المفهوم) :هنر (۹۰

د .إن اّتخذنا النسان الفاجر الحمق خليًل ،فإّننا نعّد مثله!

ّ
یگذرد!
الف» .إّنما الّدنيا خيال عارض!« :دنيا را هر طور بگيری م گ

ب» .و المرء بالجبن لينجو من القدر!« :با قضا سود كی كند حذرت؟!

ج» .إن الحياة دقائق و ثواٍن!« :حاصل از حيات ای دل يك دم است تا دانی

د» .إّن من كسر مؤمنًا فعليه جبره!« :تبجيل المؤمن مثل احترام بيت ال!
» .۲۳في الجبن عاٌر و في القدام مكرمة

و المرء بالجبن لينجو من القدر« عين غير المناسب في المفهوم) :زبان (۹۰

ّ

الف .با قضـــــــــا كارزار نتوان كــــرد

ب.چو قضا آيد چه سود از احتياط؟!

یدانم
ج .گر نگهدار من آن است كه من م گ

یدارد
شيشه را در بغل سنگ نگـه م گ

د .ز دشمن كی حذر جويد هنـــرجوی؟!

ز دريا كی بپرهيزد هنـرجـــــوی؟!

 .۲۴عين الخطأ في المفهوم) :رياضی (۹۱

ّ
الف» .ل خير في وّد امرئ متلّون :«.ل فائدة في من تختلف سريرته عن علنيته.

ص!« :ل خير في المال اّلتي تضرنا لّنها تهلكنا بعض الحيان.
ب» .رّب ظمأن بصفو الماء غ ّ
ّ
ج» .البر أن تعمل في السر عمل العلنية :«.قلب المؤمن كنوز السرار فإعلنها خلف البر.
ّ
ّ
ّ
دع الدنيا و أهملها!« :إن دخلت محبة الخالق في القلب يخرج حّب اُلمور الدنيوّية منه.
د» .متي ما تلق من تهوي
ّ
» .۲۵من جّد وجد!« عين الخطأ في المفهوم) :تجربی (۹۱
ّ
ب .تا شب نروی روز به منزل نرسی!
الف .من يعمل مثقال ذّرة خير يره.
ج .من طلب العلي سهر الليالي.

د .نيابد مراد آن كه جوينده نيست!

» .۲۶طبيب يداوي الناس و هو مريض!« عين غير المناسب في المفهوم) :هنر (۹۱

الف.پندم چه دهی نخـست خود را

ّ

محـــكم كمــــری ز پند دربند

ب .درد در عـــــالم ار فراوان است

هــــر يكی را هزار درمـان است

ج .پزشكی كه باشد به تن دردمـند

ز بيمار چــــون بازدارد گــزند؟

د .پزشكی كه خود باشدش زردروی

خرويی مجــــوی
از او داروی سر گ

» .۲۷أ حسب الناس أن ُيتركوا أن يقولوا ءامّنا و هم ل يفتنون؟!« عين غير المناسب في المفهوم) :زبان (۹۱

الف .آتش كند پديد كه عود است يا حطب

ج .بر امتحان كردن ضرری متربّتب نشود

ّ

ب .حاسبوا أنفسكم في الدنيا قبل أن تحاسبوا!

دُ .يعرف اليمان المرء عند المتحان اللهي!
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» .۲۸و أعيش كالجبار أرنو دائماً
ّ
الف .ظالم

للفجر ،للفجر الجميل النائي!« يدّل البيت علي أّن الشاعر … ) .انسانی-عمومی (۸۴

» .۲۹ل تنه عن خلق و تأتي مثله ،عاٌر
الف .لم تقولون ما لتفعلون؟

عليك إذا فعلت ،عظيم!« عين الية التي أقرب إلي البيت في المفهوم) :انسانی-اختصاصی (۸۴

ب .آِمل

ج .متشائم

ّ

د .يحّب الطبيعة

ب .و إّنك لعلي خلق عظيم!

ج .أ تأمرون الناس بالبر …
ّ
» .۳۰عسي أن تكرهوا شيئاً و يجعل الّله فيه خيراً كثيراً «.عين المناسب لمفهوم الية) :انسانی-عمومی (۸۷
ّ

الف .إَّن مع العسر يسراً.

» .۳۱إن كنت تطلب عّزاً فاّدرع تعبا

الف .من ليرد العّزة ليذّل!

د .و ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدي؟!

ب .الخير في ما وقع.

ج .عسي الّله أن يعفو عنهم.

د .بقدر الكّد تكتسب المعالي.

أو فارض بالّذّل و اختر راحة البدن!« عين الصحيح في المفهوم) :انسانی-اختصاصی (۸۷

ّ
ب .إن ذللت صرت في راحة! ج .من ليرض بالذّل ليعّز!

د .إن لتتحّمل الّتعب تذّل!

 .۳۲عين غير المناسب في المفهوم) :انسانی-عمومی (۸۹

ّ
الف» .من طمع بالكثير لميحصل عن القليل!«:

طمــــع را نبايد كه چندان كنی

بكرم را پشيمان كنی
كه صاح گ

ب» .إّن المرء مخبوء تحت لسانه!«:

چو در بسته باشد چـه داند كسی

كه گوهرفروش است يا پيلگهور؟

ج» .ما أكل أحد طعاماً قّط خيراً من أن يأكل من عمل يده!« :زيستن نه از بهر خوردن كه ذكر كردن است!

د» .ترك الّذنب أهون من طلب التوبة!« :علج واقعه قبل از وقوع بايد كرد!

» .۳۳إّن النميمة تزرع الضغينة!« عين الصحيح في المفهوم) :انسانی-عمومی (۹۰

ّ
الف .لحبذا النسان الّنميم ،فإّنه ُيبعد عنك أصدقائك!
ّ
ب .ما أقبح السعاية! فإّنها تنشر بذور الحقد بين الناس!
ّ
ج .مده نزذ خود راه بدگـــــــــوی را

نه مــــــرد سخن چين دو روی را

د .ميان دو كس جنگ چون آتش است

سخن چين بدبخت هيزم كش است

» .۳۴و نشتكي دهرنا و الذنب ليس له

و الدهُر مذ كان مظلوم و مّتهم« عين الخطأ في المفهوم) :انسانی-اختصاصی (۹۰

الف .ينبغي للمرء أن ل يحّمل الخرين وزر معاصيه و ذنوبه.
ب .أّيهذا الشاكي! إن كان للّدهر ذنٌب فلماذا أحْلَت شكواك إلي ال؟!

س هذا الموضوع أبداًُ :حِّملَت تبعة عملك و مسؤوليته!
ج .يا هذا! لتن َ
د .إعلم أّن النسان نفسه مسؤوٌل عن جميع ما َعِمله من خير أو شر!
ّ
» .۳۵بد اصل گدا چو خواجه گردد نه نكوست مغرور شود ،نداند از دشمن دوست« عين المناسب للمفهوم) :انسانی-عمومی (۹۱

الف .كّل إناء يترشح بما فيه.

ج .طار الوشاة علي صفاء ودادهم.

ب .ليصير العدّو صديقاً بالتعّطف!

د .من قصد البحر استقّل السواقيا!
و) من) ا) تبوفيق!
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