
إْن: اگر - لم َیْخَضْع : تسلیم نشدند (بھ خاطر فعل شرط مضارع معنی می شود.) - عاجًال ام آجًال: دیر یا زود گزینه 1  1

بررسی سایر گزینه ها: گزینه 2  2

در گزینۀ  «له حرٌف زائٌد  لیس له حرٌف زائٌد» و در گزینۀ  «ال یحتاُج إلی المفعول  َیحتاُج إلی المفعول» و در گزینۀ  «تفضیل  اسم فاعل» نادرست می باشد.

» هم این است که مفهوم آیه اي که در متن سؤال آمده است این است که «هر نیکی که انجام بدهید نتیجۀ آن را نزد خدا در آخرت خواهیم دید» و مفهوم گزینۀ « گزینه 4  3
«هر چه در دنیا بکارید در آخرت درو می کنید» که این دو با هم انطباق دارند.

») / «اَهللا»: خداوند را  / «َینُْصرُکم»: شما را یاري می کند (جواب شرط)(رد سایر گزینه ها) / «إْن»: اگر (از ادوات شرط) «َتنْصروا»: یاري کنید (فعل شرط)(رد گزینۀ « گزینه 1  4

(« ») / «أقداَمُکم»: گام هایتان را (رد گزینۀ « «یَُثبّْت»: استوار می سازد (رد گزینۀ «

تشریح گزینه هاي دیگر گزینه 2  5

»: «مسخره نمی کنند»  «نباید مسخره کنند» گزینۀ «

»: «لقب نمی دهید»  «لقب ندهید» گزینۀ «

»: «آشکار ساخت»  «آشکار می کند» گزینۀ «

ادات شرط بر سر دو فعل (فعل شرط و جواب شرط) می آیند. گزینه 1  6
إْن: حرف شرط/ َتنُصْر: فعل شرط و مجزوم/ یُساِعْد :جواب شرط و مجزوم

تشریح گزینه هاي دیگر

» : «ما» حرف نفی بر سر ماضی است (دوستم در جشن تولدم حاضر نشد!) گزینۀ «

» : «ِمن» حرف اضافه است نه ادات شرط. گزینۀ «

» : «ماذا» اسم استفهام است نه شرط. گزینۀ «

تشریح گزینه هاي دیگر گزینه 2  7

»: زمینه  زمینه ها گزینۀ «

»: دستورات معلم کالسش  دستورهاي معلمش در کالس گزینۀ «

»: «کسانی که از خدا پروا می کنند، برایشان رستگاري در دنیا و آخرت قرار می دهد!» گزینۀ «

«کانت لنا مدّرسۀ»: ما معلّمی داشتیم (کاَن + ِلـ : معناي داشتن و مالکیت در گذشته) / «تبیِّن»: آشکار می کرد، تبیین می کرد (فعل مضارع بعد از کان، به صورت ماضی گزینه 4  8
استمراري ترجمه می شود) / «لنا»: براي ما / «االرتباطات»: ارتباطات / «المفردات»: واژگان، کلمات، لغات

) / بالحکمِۀ و الموعظِۀ الحسنِۀ: با حکمت و موعظۀ ) / إلی سبیِل ربَِّک: به راه پروردگارت (نادرستی گزینۀ  اُْدُع: دعوت کن (فعل امر) (نادرستی گزینه هاي  و  گزینه 1  9

( ) / بالّتی هی َأْحَسُن: با آنچه نیکوتر است (نادرستی گزینۀ  ) / و جاِدلُْهم: و با آنان مجادله کن (نادرستی گزینه هاي  و  نیکو (نادرستی گزینۀ 

) / «بُسلُوکه»: با رفتارش (رد ) / «الطلبۀ»: جمع طالب: دانش آموزان (رد گزینۀ  ) / «یضّر»: زیان برساند (رد گزینه هاي  و  «َمن»: هرکس (رد گزینه هاي  و  گزینه 2  10

( ) ، «له»: برایش، براي خودش (رد گزینۀ   ، ) / «ال یستمع إلی...»: گوش ندهد به / «سوف َتَتبیَُّن»: روشن خواهد  شد (رد گزینه هاي  گزینه هاي  و 

1←3←4←

4

3

34

1←

3←

4←

2

3

4

1←

3←

4

343

4242

34143

14341

1


