
گزینۀ  «النََّجف»، گزینۀ  «الِعراِق»، گزینۀ  «الکویت» اسم علم هستند. گزینه 4  1

«َثبَّتوا» فعل ماضی سوم شخص جمع است و مصدر آن «َتثبیت» می باشد. گزینه 1  2

معموًال هرگاه اسمی براي بار اول به صورت نکره بیاید و همان اسم دوباره در ادامۀ جمله بیاید، همراه «ال» نوشته می شود و می توان الف و المش را به صورت «این» یا گزینه 2  3
«آن» ترجمه کرد.

رّد سایر گزینه ها: گزینه 2  4

) العالم ) للغابات     ) الّصحراء   

داور گل را به خاطر آفساید «التَّسلُّل»؛ نمی پذیرد. گزینه 2  5

وظیفۀ داور در مسابقه چیست؟ پاسخ از دروازه در مسابقه دفاع می کند در صورتی که غلط است. گزینه 2  6
شکل صحیح «حارس َمْرَمی» یعنی دروازه بان است.

در این گزینۀ اسم معرفه وجود ندارد و تمامی اسم هاي موجود در آن که عبارتند از: ایجاد، مجتمع، سعیٍد، نجاح، أکثر اسم نکره هستند و توجه شود کلمه سعید اسم گزینه 1  7
علم نیست و به معناي خوشبخت است.

»: القرآن و المؤمنین معرفه به ال و کلمه «ما» معرفه موصول است. در گزینۀ «

»: اإلنسان معرفه به ال عظمت، خالق معرفه به اضافه و (ـه) معرفه به ضمیر است. در گزینۀ «

»: «للّه» معرفه به علم «ـه» معرفه به ضمیر است و کلمه (ما) موصول نیست بلکه اسم شرط و نکره است. در گزینۀ «

واژة «أحُب» فعل مضارع اول شخص مفرد از باب إفعال است و واژة «الَمواِعظ» جمع «َموِعَظۀ» که اسم مکان نیست! گزینه 1  8
تشریح سایر گزینه ها:

»: «أعاظم» جمع «أعظم» اسم تفضیل و «مقابر» جمع «مقبرة» اسم مکان است. گزینۀ «

»: «أغلی» اسم تفضیل و «منازل» جمع «َمنِزل» اسم مکان است. گزینۀ «

»: «أجَل» اسم تفضیل و «مدارس» جمع «مدرسۀ» اسم مکان است. گزینۀ «

» می گوید: «دوستان وفادار هنگام سختی ها شناخته می شوند». که دقیقًا با بیت مورد سؤال تناسب مفهومی دارد. گزینۀ « گزینه 1  9
ترجمۀ سایر گزینه ها:

»: اي پسرکم هزار دوست بگیر و هزار (دوست) کم است. گزینۀ «

»: گاهی چشمۀ زندگی در تاریکی ها جستجو می شود. گزینۀ «

»: بهترین برادرانتان کسی است که به شما عیب هایتان را هدیه کند. گزینۀ «

اگر جواب شرط (جملۀ اسمیه، فعل امر، فعل نهی) باشد، باید حرف (َفـ) قبل از جواب شرط استفاده شود وگرنه اسلوب شرط نمی شود.  گزینه 2  10
تشریح سایر گزینه ها:

»: تقّدم (فعل شرط) / تجد (جواب شرط)  گزینۀ «

»: َیَتَفکَُّر (فعل شرط) / یشاهد (جواب شرط) گزینۀ «

»: شکوت (فعل شرط) / نحَن (جواب شرط) گزینۀ «
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