
تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴



.  عّین ما لیس فیه «نون الوقایۀ»: 1

 ُیساعدنی کالُم صدیقی إلصالح نفسی!  أقول لزمیلی أِعّنی فی حل هذه المسألۀ! 

 َیتمنَّی أخی أن یصل إلی المراحل العالیۀ فی العلم!  أعاننی صدیقی فی َتَعّلم دروسی الّصعبۀ فشکرته کثیراً! 

یح:   .  َعیَّن الَصحَّ 2
و: "من َرأي مْنکم أحدًا یدعو ِالی التفرقۀ فهو عمیُل العدُّ

هر کس از شما ببیند کسی را که تفرقه می اندازد حتمًا او کارگزار دشمن است.   هر که از شما کسی را ببیند که به تفرقه دعوت می کند پس او مزدور دشمن است.  

هر که از شما کسانی را ببیند که به نفاق صدا می زند پس او همکار دشمن است.   اگر کسی از شما فردي را ببیند که به تفرقه فرا می خواند او مزدور شیطان است.  

.  فی أيَّ الُمْنَتخب یکون ضمیر (ي) مفعولُ به؟ 3

التحزنی کتابی اِضربی اَْکِرْمنی

لِم.» تعاِدُل أي مفهوٍم؟ ما فی الَْحرِب َو السِّ الفیُن َدورًا ُمه ِعباَرة: «ُتؤّدي الدَّ  . 4

الفین.  ْلَم.  َتَبدُأ اْلحروُب بَِسبِب الدَّ الفیُن ال ُتِحبَّ اْلَحرَب بل ُتحّب السِّ  اَلدَّ

لَم.  الفیِن دورِّ فی اْلَحرب، بل لَها َدوٌر فی السِّ لم.  لَیَس لِلدَّ الفیُن ُتساِعُد اإلنساَن فی الَحْرِب و فی السِّ  اَلدَّ

.  َعّین الخطأ عن اإلعراب: 5

ماء ضعیفٌۀ !(فاعل)   اِنَّهم یحتاجوَن إلی مطالعۀ آثار العظماء. (مجرور  به حرف جر)    قطراُت األمطاِر فی السِّ

عۀ. (مفعول به)   ُم الکلماِت الکثیرَة و الُجَمل المتنوَّ  عصفت ریٌح شدیدٌة و حدث أعصار. (صفت)   نتعلَّ

.  َعّین عبارة جاءت فیها الحروف الجاّرة اکثر: 6

ب الی اِهللا.    الّدهر یوماِن، یوُم لک و یوٌم علیَک.  العلُم و االیمان ُیسبِّبان التقرَّ

 کیف تحُصُل الحیواناُت إلی الحکاِم فی الشتاء.   أنزل اُهللا القرآَن لنا و علینا اَْن نقرأ و نعَمل به.  

: .  َعّین عبارة جاء فیها من الحروف الجرَّ 7

.   قال َکْم لَِبْثُت؟ قال لَِبْثَت یومًا اَو بعَض یوٍم .   احمین.   مساعدة اآلخریَن عنَد الحاجۀ واجبٌۀ.   الکریم َمْن ُینِفُق مّما ُیِحبُّ َرّب اِْغِفْر و اِْرَحْم و أنَت خیُر الرَّ

.  کنُت َاسُکُت و ال أقوُل کالمًا، ألنّی ما کنُت قد عرفُت شیئًا عن الموضوع:" ( با تغییر) 8

سکوت می کردم و حرفی نمی زدم، زیرا چیزي در مورد آن موضوع ندانسته بودم.  سکوت کردم و سختی نگفتم، زیرا چیزي در مورد آن موضوع نمی فهمیدم.

سکوت می کردم و سخنی نمی گفتم، زیرا چیزي در مورد آن موضوع نشنیده بودم.  به علت اینکه چیزي در مورد آن موضوع نمی دانم، سکوت می کنم و سخنی نمی گویم.

.  َعّین الّصحیح للفراِغ (سلْمُت الی  ................ فی المدرسِۀ). 9

 المسلموَن المسلماِن المسلمیِن المسلمتاِن

.  عّین ما لیس فیه نون الوقایۀ: 10

 یا أختی؛ ال تحزنی علی فَشلک فی اإلمتحان.   قاَل الّرسول (ص) بعثنی اُهللا إلتماِم مکارِم األخالِق.  

الِمیَن»   ِنی ِمَن اَلقوِم اَلظِّ  أساعُد زمالئی حتی یساعدونی فی دروسی.   «َفَخَرَج ِمنها خاِئفًا َیَتَرقَُّب قاَل َربِّ نَجِّ

.  َعیِّن الِْعباَرة الّتی ال یوَجُد فیها فاِعٌل. 11

َفِر َحوَل اْلعالَِم.  ُیْنَقُل اْلُمساِفروَن بِاْلحاِفَلِۀ إلَی اْلَمطار لِلسَّ  َیسَتفیُد اْإلنساُن ِمَن النِّفِط َکَوقوٍد و لَِبعِض اْألَغراِض اْألُخري. 

عاَم بُِکلِّ اِالحتراِم لِلنِّاس.  ُم عاِمُل اْلَمطَعِم الطَّ ُیَقدِّ نابیُب سالَِمًۀ.  غِط َحتی َتبقی اْألَ ُتْسَتْخَدُم آالٌت لَِتقلیِل الضَّ

ِن َکِلَمَتْیِن َغیَر المتراِدَفَتیِن: .  َعیِّ 12

َقَفَز - َرمی  َأرَشَد - َهدي  اِتََّصَل - خابََر بََلَغ - َوَصَل 
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ما هو الخطأ فی المحّل اإلعرابی للکلمات المعّینۀ!  . 13

أصدقائنا ُیعَرفون فی حوادث الّدهر! (مجرور به حرف جّر)  اإلنسان الّذي فی الدنیا کسالن یخسر کثیراً! (خبر)

اشترکنا فی الجلسۀ الّتی تدرس فیها رسائل علمّیۀ: (ُمضاٌف إلیه) الغواّصون شاهدوا مئات المصابیح الملونۀ:  (مفعول) 

عّین ضمیر (الیاء) مفعوًال به:  . 14

ربِّ اجعّلنی مقیم الصالة.   و یقول الکافر یا لیتنی کنُت ترابًا.   الُتِعلنی هذا السّر.   اشتري أبی ألختی أساوَر.  

ٍة.» ُجَل إلَی اْألعماَق بِشدَّ .  َعیِّن الَْکِلَمۀ الّتی ُتکِمُل الِعباَرَة: «َسَحَب .................. الماء الرَّ 15

َتیُّار   َحَرَکُۀ    شاَطیُء نَهُر

.  عّین العبارة الّتی ما جاَء فیها حرف الجّر:  16

ک َکاالنساِن.   نقرُأ هذا الخبِر فی اإلنترنت.   ا.   انَّ البحر و اَالسماك نعمٌۀ عظیمٌۀ من اِهللا.   َتصُفُر و تضحُّ َهْل ُیحّب الّدالفین االنساَن حق َو

عّین ما لیس فیه (الجار و المجرور):  . 17

قد یکوُن بین الناس من هو افضُل مّنا.   أُیحّب أحد أْن یأکل لحم اخیه؟   اکبر العیب أْن تعیَب ما فیک مثله.   العالم بالعمل کالشجر بالثمر.  

.  فی َأي ُجمَلٍۀ َعَدٌد أَقّل ِمن الجار و الَْمجروِر؟ 18

ِه.  الحین.  َفضُل العالِِم َعلی َغیرِه َکفضِل النَّبی َعَلی ُأمِّ َأْدِخْلنی بَِرْحَمِتَک فی ِعباِدَك الصَّ َو

ُسبحاَن الّذي َأسَري بَِعبِده لَیًال ِمَن اْلَمسِجِد اْلَحراِم إلَی اْلَمسِجِد اَألقَصی. َعَلیُکم بِمکاِرَم اَألخالِق فإنَّ َربَّی بَعثنی بِها. 

.  َعیِّن الَخطأ فی التَّرجَمِۀ: 19

ُم. نگاه معّلم به دانش آموز افتاد؛ پس او را دید که حرف می زد.   َوَقَع نََظُر اْلُمَعلَّم َعَلی الّطالب َفرآه َیَتَکلَّ

تین. شنوایی اش دو برابر شنوایی انسان است.  َسْمُعُه َیفوُق َسْمَع اإلنساِن َمرَّ

ا؟ و آیا انسان واقعًا دلفین را دوست دارد؟  لفیُن اإلنساَن َحق َو َهْل ُیِحبَّ الدَّ

ْفنا َعلیه یا َأبی. باورش سخت است، پدرم ما را با او آشنا کن.   َتصدیُقُه َصْعٌب، َعرِّ

  . 20
له ذاکرٌة قویٌّۀ و َسمُعُه َیْفُوُق َسْمَع االنسان َعشَر َمّرات:

قدرت یادگیري او قوي است و شنوایی او ده بار بیشتراز قدرت شنوایی انسان است. حافظۀ او قوي است و قدرت شنوایی او بیست برابر قدرت شنوایی انسان است.    

او حافظۀ نیرومندي دارد و شنوایی اش ده برابر فراتر از شنوایی انسان است. داراي حافظۀ قوي است و شنوایی او مافوق شنوایی انسان است.

.  َعیِّن الَصحیح فی الترجمۀ:  21
لّما َعَزمُت أْن أْشُکَر منقذي َرأیُت دلفینًا َیْقِفُز ُقْربی فی الماء بفرٍح:

زمانی که خواستم سپاسگزاري کنم از کسی که مرا نجات داد یک دلفین را دیدم که کنار من در آب با شادي می پرید.

هنگامی که اراده کردم شکر کنم از نجات دهنده ام دلفینی را می دیدم که در نزدیکی من در آب می جهید.

وقتی خواستیم سپاسگزاري کنیم از نجات دهنده مان دلفین را دیدیم که با خوشحالی نزدیک ما می پرید.

زمانی که تصمیم  گرفتم از نجات دهند ه ام سپاسگزاري کنم دلفینی را دیدم که نزدیک من در آب با شادي می جهید.

عّین العبارة الّتی (الجار و مجرور) فیه اکثر:  . 22

من غلبْت شهوته عقله فهو شّر من البهائم.   خیر إخوانکم من أهدي الیکم عیوبکم.   اعَلم الناس من جَمع علم الناس الی علمه.   قل أعوذ برّب الفلق من شّر ما خلق.  

.  َأيُّ َجواٍب الُیناِسُب السؤال: «ما ِهَی الُمشِکَلُۀ؟» 23

 هناَك مشکلۀ اَْلُغرَفُۀ نَظیَفٌۀ و ُکلُّ َشیِء جاِهٌز لِإلستراَحۀ.  ال توجُد ُمشِکَلٌۀ. 

ُهناَك مشاِکٌل کثیَرٌة.   لَْیَسْت ُغرفتی نَظیَفًۀ. 

عّین الخطاء فی المحّل اإلعرابی:  . 24

فاسَتبقوا الخیرات: (مفعول به)   اشتري لی ألختی الصغیرة أساوَر: (صفت)   و انُصرنا علی القوم الکافرین: (فاعل)   رّب اجعلنی مقیم الصالة: (المفعول به) 

عّین العبارة الّتی ما جاء فیها (المفعول به):  . 25

و بالحّق أنزلناه و بالحّق نزَل...   ال تُسّبوا الذیَن یدعوَن من دوِن اهللا...   یا اّیها الناس انّا خلقناکم من ذکٍر و انثی...   واعتصموا بحبل اهللا جمیعًا و ال تفّرقوا ...  
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سؤال گزینه اي را می خواهد که نون وقایه در آن نیامده باشد.  گزینه 3  . 1
َیَتمنَّی فعل مضارع بر وزن َیَتَفعَُّل است و «نون» جزء حروف اصلی آن است و نون وقایه ندارد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: یُساعُدنی (یُساِعُد + ن + ي به من کمک می کند.) داراي نون وقایه است.  گزینۀ «

»: أِعنّی (َأِعن + ن +ي به من کمک کن) داراي نون وقایه است.  گزینۀ «

»: أعاَننی (أعاَن + ن + ي به من کمک کرد) داراي نون وقایه است.  گزینۀ «
گزینه 1 من َرأي منکم أحداً: هر که از شما کسی را ببیند                 َیْدُعو: دعوت می کند، فرا می خواند                 عمیل: مزدور   . 2

» ضمیر ي مضاف الیه است. »  ضمیر ي فاعل است و در گزینۀ « در گزینه هاي « و  گزینه 1  . 3
ترجمۀ عبارت: دلفین ها نقش مهمی در جنگ و صلح ایفا می کنند.  گزینه 3  . 4

»: دلفین ها انسان را در جنگ و همچنین در صلح یاري می دهند.  ترجمۀ گزینۀ «
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: دلفین ها جنگ را دوست ندارند بلکه صلح را دوست دارند.  گزینۀ «

»: جنگ ها به دلیل دلفین ها آغاز می شود.  گزینۀ «

»: دلفین ها نقشی در جنگ ندارند؛ بلکه در صلح نقش دارند.  گزینۀ «

» فعل وجود ندارد که «ضعیفۀ» فاعل باشد.  «ضعیفۀ» خبر است در جملۀ گزینۀ « گزینه 1  . 5

در این گزینه  حرف جر آمده است  (ِل – علی – ب)  ولی در گزینه ي  دو حرف جر  (ِل و َعلی)  آمده است. در گزینه ي  یک حرف جر (الی) آمده و در گزینه ي  دو حرف جر گزینه 4  . 6
(إلی – فی) آمده است.

تنها حرف جر در این گزینه  (ِمـ)  است که در واقع همان  (ِمن)  است و سایر گزینه ها حرف جر ندارند.   گزینه 3  . 7
نکته : عند حروف جر نیست

خطاي سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 8

: سکوت کردم - سخنی نگفتم - نمی فهمیدم.  گزینۀ 

: نمی دانم - می کنم - نمی گویم.  گزینۀ 

: نشنیده بودم.  گزینۀ 
زیرا تنها این گزینه عالمت مجرور (یِن) دارد و بقیه صفت است و مضاف إلیه نیست. گزینه 3  . 9

فعل «ال تحزنی» فعل نهی مفرد مونث است و حرف «ن» در این جا از ریشۀ فعل «حزن» می باشد.   گزینه 1  . 10
ِنی نون وقایه گرفته اند.  درگزینه هاي دیگر به ترتیب بعثنی، یساعدونی و َنجِّ

ترجمه و بررسی گزینۀ درست: مسافران براي سفر دور دنیا با اتوبوس به فرودگاه برده می شوند. فعل جمله مجهول است و "الُمسافِروَن" نائب فاعل و مرفوع بالواو می باشد.   گزینه 2  . 11
بررسی گزینه هاي دیگر: 

»: انسان از نفت به عنوان مواد سوختی و براي برخی اهداف دیگر استفاده می کند. َاإلنسان فاعل است.  گزینۀ «

»: دستگاه هایی براي کم کردن فشار استفاده می شوند تا لوله ها سالم بمانند. َالَْأنابیُب فاعل است. (آالٌت نایب فاعل است.)  گزینۀ «

»: گارسون رستوران غذا را با کمال احترام به مردم تقدیم می کند. عامُل فاعل است.  گزینۀ «

»: َقَفز: پرید     / رمی: انداخت   گزینه 2 گزینۀ «  . 12

»: ِاتَّصل - خابر: تلفن زد  »: َأرشد - هدي: هدایت کرد        گزینۀ « »: َبَلَغ - وصل: رسید            گزینۀ « گزینۀ «
(علمّیۀ) در این گزینه (صفت) محسوب می شود. گزینه 4  . 13

(إجعْل: فعل امر + نون وقایه + ي: مفعول به)  گزینه 4  . 14

): (أبی: أب + ي: مضاف الیه مجرور)  بررسی گزینۀ (
نکته: 

نون وقایه بین (فعل + ضمیر + ي) و بین (حرف + ي) قرار می گیرد. 
*نکته و یادآوري: (حروف مشبهۀ بالفعل: إّن + أنَّ + لیَت و ...) را در درس اول سال دوازدهم می خوانیم.) 

): (الُتْعِلنی: ُتعِلُن از ریشۀ (َعَلَن + ي)"  بررسی گزینۀ (

): (لیتنی:لیتن، از ریشۀ لیت + ي) بررسی گزینۀ (
ترجمۀ عبارت: «جریان آب مرد را به شّدت به اعماق کشاند.»  گزینه 4  . 15

ترجمۀ گزینه هاي دیگر:   

»: حرکت  »: رودخانه                                    گزینۀ « »: ساحل                             گزینۀ « گزینۀ «
حرکت از نظر معنایی درست است؛ ولی چون فعل سحب مذّکر آمده است، گزینۀ مناسبی نیست. 

) به ترتیب «ِمْن، َك و ِفی» از حروف جاّره می باشند.   گزینه 1 در گزینه هاي ( و  و   . 16

): (بال عمٍل: َکالشجِر + بالثمٍر) سه جار و مجرور این گزینه اند.  بررسی گزینۀ ( گزینه 3  . 17

): (فیَک: فی + َك)   بررسی گزینۀ (

): (ِمّنا: ِمن + نا)   بررسی گزینۀ (

1

2

4

243

3

1

2

4

1

3123

1

3

4

1

3

4

2

134

1

2

3

123

234

1

2

4

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



»: (ِبـ) و (فی)  حروف جّر  گزینۀ « گزینه 1  . 18
ترجمۀ عبارت: به رحمتت مرا در زمرة بندگان نیکوکارت وارد کن. 

ترجمه و حروف جر گزینه هاي دیگر:  

»: سه حرف جر: (علی)، (َك)، (َعلی) ترجمه: برتري دانشمند بر دیگري مانند برتري پیغمبر بر اُمّتش است.  گزینۀ «

»: سه حرف جر: (علی)، (ِبـ)، (ِبـ)  ترجمه: باید خصلت هاي نیک داشته باشید، چرا که خداوند مرا با آن برانگیخت.  گزینۀ «

)، (ِمْن)، (إَلی) ترجمه: پاك و منّزه است کسی که بنده اش را شبانه از مسجد الحرام به مسجد االقصی برد.  ـِ »: سه حرف جر: (ب گزینۀ «

ترجمۀ صحیح: و آیا دلفین انسان را واقعًا دوست می دارد؟ گزینه 3  . 19

گزینه 4 له ذاکرٌة قویٌۀ: حافظۀ نیرومندي دارد («لـ» در اول جمله بیاید معنی «دارد» می دهد.)   . 20
َیُفوُق سمع االنسان:  شنوایی او فراتر است از شنوایی انسان است.  َسْمُعُه

 عشر مرات: ده برابر

گزینه 4 لّما َعَزْمُت:  زمانی که تصمیم گرفتم / أْن أْشُکَر: که سپاسگزاري کنم، تشکر کنم /  ُمْنقذي:نجات دهندة من   . 21
 َرأیُت ُدلفینًا:دلفینی را دیدم /  َیْقِفُز:می پرد، می جهد (به دلیل اینکه بعد از فعل ماضی آمده است و به عنوان یک جملۀ وصفیه است. «ماضی استمراري» معنی می شود «می پرید، می جهید») /  ُقْربی: نزدیک

من / فی الماِء ِبَفَرٍح:در آب با شادي

(بربِّ = ب + رّب) و (ِمن شّر)   گزینه 1  . 22

): (الی علِمه)   بررسی گزینۀ (

): (إلیکم = إلی + کم)   بررسی گزینۀ (

): (من البهائم)  بررسی گزینۀ (

»: مشکالت زیادي وجود دارد.  »: اتاقم تمیز نیست .                گزینۀ « »: مشکلی نیست.            گزینۀ « «مشکل چیست؟»       گزینۀ « گزینه 1  . 23

»: مشکلی هست، اتاق تمیز است و همه چیز براي استراحت آماده است.  ترجمه  گزینۀ «

ضمیر (نا) اگر به هر فعلی به جز ماضی اول شخص جمع (متکلم مع الغیر) بچسبد، مفعول به است و فقط در آن فعل، فاعل است. این جا (انُصْرنا: امر مخاطب و (نا) مفعول به و منصوب)  گزینه 2  . 24

): اجعلنی: فعل جعل، دو مفعولی و (ي: مفعول به اول) و (مقیَم: مفعول به دوم) می باشند.  بررسی گزینۀ (

): اختی الصغیرة: یعنی خواهر کوچک من. که (الصغیرة) نقش صفت را براي (اخت) بازي می کند.) و (ي: مضاف الیه و مجرور  بررسی گزینۀ (

): فاستبقوا: واو (فاعل) + (الخیرات: مفعول به بررسی گزینۀ (

(جمیعًا: حال مفرد است. در سال دوازدهم حال را می خوانیم.)  گزینه 1  . 25

): مفعول به (ُکم)   بررسی گزینۀ (

بررسی گزینۀ (3): مفعول به (الذیَن)  

): مفعول به (ه)   بررسی گزینۀ (
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