


عّین المناسب للمفعول المطلق: هم ُیجاهدون فی سبیل اهللا .................. المتوکلین.  . 1

مجاَهَدَة جهاداً مجاهدًة مجاهداً

عّین ما فیه تأکید للفعل:  . 2

ِعد وعدًة تقدر أن تقوم بها جیَّدا حّتی ُتصبح اُسوًة!   وثقت بصدیقی ثقًۀ أعتمد علیها طول حیاتی!  

ال عمل کالمثابرة، فاجتهد اجتهاداً یوصلک إلی أهدافک!   إن أعددَت نفَسک للفشل فال تتوقَّع االنتصار توقُّعًا!  

حیحۀ. .  «َأرَغُب فی رؤیِۀ َصدیقی بَْعَد َسَنواٍت لَْم ُأشاِهْدُه َرغبًۀ کثیَرًة.» عین الّترجمۀ الصَّ 3

به دیدن دوستم، پس از سالیانی که او را ندیده ام، بسیار عالقمند شدم.  دوست دارم دوستم را پس از سال ها ببینم، رغبت زیادي دارم چون او را ندیده ام.

پس از سال ها که دوستم را نمی بینم بسیار مایلم او را ببینم.  دیدن دوستم را بسیار رغبت داشتم چون سال هاست که او را ندیده ام.

.  عّین المناسب فی الجواب عن األسئلۀ التالیۀ:   4
 «إنّه لعب فی مباراة کرة القدم .................. ».   عّین الخطأ للفراغ فی بیان نوع الفعل:

لعبًۀ دقیقًۀ ! لعب الفائزین ! را ! العبًا متبح لعب األبطال!

.  عّین المفعول المطلق للنوع : 5

ا فی قلوبنا مّرة اُخري! وقف التالمیذ بعد لعبهم قرب الجدار وقوفًا لیستریحوا! أحدثت هذه المشکلۀ القلق جد 

 استقبل التالمیذ زمیلهم المثالی استقبال الصدیق الحنون! التالمیذ المجّدون یساعدون أصدقاءهم فی الدروس مساعدة!

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ   6
«کاش همۀ شهرهاي کشورم را می دیدم!»:

 لعّلنی اُشاهد مدن بالدي جمیعا!  لیتنی أنظر کّل المدن فی بالدي!  لعّلی کنت أنظر مدن بالدي کّلها!  لیتنی کنت اُشاهد جمیَع مدن بالدي! 

حیَح لِْلعباراِت الّتالّیۀ: ِن الَْمفهوَم الصَّ .  َعیِّ 7

ذاَك ُهَو اُهللا الّذي / َأْنُعُمُه ُمْنَهِمَرة: با خدا باش پادشاهی کن / بی خدا باش هرچه خواهی کن 

 إذا کاَن اْثناِن َیَتناَجیان / َفال َتْدُخْل بَیَنُهما:سخن تا نگویی توانیش گفت / ولی گفت را باز نتوان نهفت 

 ال َتّفرقوا، َفإنَّ اْلَبَرکَۀ َمَع الَجماَعِۀ:  فرصت غنیمت است نباید که از دست داد.

 َمْن جاَء بِاْلَحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر َأمثالِها: تو نیکی می کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز 

ِن العباَرَة الَّتی ترفع الّشک. َعیَّ  . 8

ألََّف المَؤلُِّف الحاِذُق تألیفاٍت عدیدًة ألََّف المَؤلُِّف کتابًا ُمفیداً   باب   ألََّف المَؤلُِّف ُکُتبًا َو ُهَو فی مرحلِۀ الشِّ ألََّف المَؤلُِّف َتألیفًا  

.  َعیِّن ما لَْیَس فیه المفعول المطلق لِلنِّوع: 9

 لِی َأْصِدقاٌء ُیکِرموَن اآلَخریَن إکرامًا کثیراً.   آَمّنا بَِربِّ العالَمیَن ایمانًا بعد ما رأْینا ِتلَک اْلُمعِجَزَة.  

تی اِحترامًا ُیلیُق بِِهما.    َعَلْینا َأْن نَحاِسَب َأْنُفُسَنا ُمحاَسَبًۀ داِئمیًَّۀ.   َطَلَب والِدي َأْن اْحَترُم َجّدي َوَجدَّ

.  َعیِّن الَْخَطأ َعِن الُمترادِف َأِو الُمتضاّد. 10

َع ق  َجمَّ َغَفَر = اِْسَتْغَفَر  َفرَّ اِْسَتَلَم  َدَفَع ≠≠ نُفاَیۀ = ُزبالۀ 

حیحَۀ.  ِن التَّرجَمَۀ الصَّ .  َعیِّ 11
«َمْن َأْخَلَص ِهللاِ َأربَعیَن َصباحًا، َظَهَرْت َینابیُع الِحْکَمِۀ ِمْن َقْلِبه َعلی لِسانِه.»

هرکس چهل بامداد براي خدا خالص شود، چشمه هاي دانش از دلش بر زبانش آشکار می شود.

آن کس که چهل صبحگاه براي خداوند خالص شد، چشمۀ دانش از دلش بر زبانش ظاهر شد. 

کسی  که چهل صبحگاه خداوند را خالصانه عبادت کند، چشمه هاي دانش از دلش بر زبانش ظاهر شود. 

هر کس چهل بامداد براي خدا نیت پاك ورزد، چشمه هاي حکمت از دل بر زبانش جاري خواهد  شد. 

نمونه سوال عربى دوازدهم درس چهارم متوسط
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عین الِعباَرة التی فیها تأکیٌد َعلی وقوِع الِفعِل:  . 12

اعُر ُیْنِشد أشعاراً کثیرة و الشباب ُیحّبون أشعاره ُحبا.   ذلَک الشِّ قوَن فی جمیع الحاالت.   َمن َیْصُدُق دائمًا، فالنُّاس ُیَصدِّ

ساِعدوا الُمحتاجیَن ُقربًَۀ إلی اَهللا.   اِمَتأل قلبی اِطمئنانًا بَعَدما رأیتَک تتَکلُّم بِکل اطمئناٍن.  

َعّین المفعوَل الُمطلَق الّتأکیدي:  . 13

َوَقفنا َأماَم ُهجوِم األعداِء.   َزیِّنوا َأنُفَسکم بُِخلٍق ُمَزیٍَّن.   اِشَتقُت إلی أبی اشتیاقًا ال یوَصُف.   َتَأثَّرُت بَِکالِم أستاذتی َتأثُّراً.  

.  «إنّی ُاجاهُد فی حیاتی .................. ألحصل علی رضوان اهللا». عّین الصحیح فی الفراغ لبیان نوع الفعل: 14

 مجاهدة الصالحین! جهداً کثیراً! مجاهداً الیتعب! اجتهاد اآلملین!

.  عّین الصحیح فی تأکید الفعل :  15
ب عند اهللا.  من یستغفر من ذنوبه .................. و یرجع إلی ربّه..................  فهو مقرَّ

ا استغفاراً / رجوعًا مستغفراً / راجعًا کثیراً / دائمًا دائمًا / حق 

حیحۀ. .  َعیِّن الترجمۀ غیَر الصَّ 16

لَُه المنبُر. / نُِصَب: برپا شد   َفُنِصَب َذَهَب النُّاس جانبًا. / جانبا: به کناري  

َو اْلَبیُت َیعِرُفُه و الِحلُّ َو اْلَحَرُم. / اَْلِحّل: بیرون از محدودة احرام   ُجُل یکاُد یکوَن عالمًا کبیراً. / یکاد: بعید است   هذا الرَّ

ِن الَْخَطَأ فی َضْبِط َحرکاِت الُحروف. .  َعیِّ 17

 . ٌر و شاِعٌر ِمصريٌّ اد َأدیٌب َو َصَحفیٌّ َو ُمَفکِّ َفِر.  اَْلَعقُّ َسَنْحتاُج إلَی ُفرشاِة اْألَسناِن َو اْلَمعجوِن و الَمالبِس و الَمْنَشَفِۀ لِلسَّ

َرِة َو َقْد َتْبُلُغ ِمَن اْلُعْمِر َأْلفی َسَنٍۀ.  اِزداَدْت هِذِه الُخرافاُت ِفی َأدیاِن النِّاس َعَلی َمرِّ اْلُعصوِر.  ْشجاِر الُمَعمَّ َشَجَرُة الَبلِّوط ِمَن اْألَ

.  َعیِّن َجوابًا لَْیَس ُمناِسبًا لِلّسؤال. 18

ائَرِة؟ ال، َسُنساِفُر ِخالل هَذْیِن اْلَیوَمْین.  لِماذا َتْکُتُب واجباِتَک فی اْلَمدرسِۀ؟ لَِکی َأرتاَح ِفی اْلَبْیِت.  َسُتساِفروَن بِالطِّ َهْل

َدٍة.  ٍۀ َجیِّ َئِۀ؟ َأْصَبْحُت بِِصحَّ َأْصَبْحِت بَْعَد َتناُوِل الحبوِب اْلُمَهدِّ َکْیَف دویَِّۀ.  بیب لََک؟ َکَتَب لی بَْعَض اْألَ  ماذا َکَتَب الطُّ

ِن الِْعباَرَة الّتی یکون فعُل الُمضاِرُع مختلفًا. .  َعیِّ 19

عِب و ُمطالِباِتهِم.  ام البالِد َصوَت الشَّ َفْلَیْسَمْع ُحکُّ متحاِن َفاتَّصلوا بِاُألستاِذ هاِتفیًا.  ب َأن َیغیبوا َعِن اْالِ ر َأْربََعُۀ ُطالٍّ  َقرَّ

ٍر َحّتی نَستطیَع الحضوَر.  َسَتکوُن اْلَحْفَلُۀ ِفی َوقِت َغیِر ُمتَأخِّ عَبِۀ.  روف الصَّ  عاَهَد اْلَولَُد َأن الُیْکِذَب َحّتی ِفی الظِّ

.  َعیِّن الِعباَرَة الّتی الَیکوُن الَمفعول المطلق فیها نوعیًا. 20

ارق استعانًَۀ.  ُجُل بِالُشرطیِّ لِْلَقبِض َعَلی السِّ َقِد اْسَتعاَن الرَّ َم اآلخریَن لِما َیْفَعلونَه لَنا تکریمًا َحَسنًا.  َعَلْینا َأن نُکرِّ

بیَن.  ّالب نَظَرَة الُمَتَعجِّ نََظر اْألُستاُذ إلَی الطُّ َمِک َیْسُتُر نَْفَسُه ِعْنَد اْلَجفاِف ِستراً کاِمًال.  ُهناَك نوٌع ِمَن السَّ

حیحَۀ.  ِن التَّرَجَمَۀ الصَّ .  َعیِّ 21
ْهِل الَْبْیِت لَّما َحجَّ ِهشامُ  بُْن َعْبدَ الَمِلِک ِفی َأیٍّام َأبیه.» ِه ِألَ «َجَهَر الَْفَرْزَدُق بُِحبِّ

فرزدق دوستی اش را به خاندان پیامبر زمانی آشکار کرد که پدرش در روزگار هشام بن عبدالملک به حج رفته بود. 

فرزدق دوستی اش  به اهل بیت را وقتی که هشام بن عبدالملک در روزگار پدرش به حج رفت، آشکار کرد. 

دوستی فرزدق به اهل بیت، زمانی آشکار شد که هشام بن عبدالملک در روزگار پدرش به سفر حج رفته بود. 

فرزدق دوستی به اهل بیت را آشکار کرد هنگامی که هشام بن عبدالملک در زمان پدرش، به حج می رفت.

َعّین غیَر الُمناسِب َحوَل أَدواِت اِالسِتفهام.  . 22

َسَنرجُع ِمن مشهد فی نهایۀ األسبوِع. (َمتی)   َتطوُل رحلُتنا إلَی جزیرة کیش أربعۀ أیاٍم. (ماذا)  

ِألنَّنا نَعِرُف اإلجابۀ بشکٍل صحیح. (لماذا)   غِۀ الَعربیۀ بِابتسامۀ. (کیف)   َسَألنی أستاذ اللَّ

حیح َعِن المتضاد َأو المترادف. .  َعّین الصَّ 23

َیْذَهُب ُولَِد عاَش یکاد  َأْعَلَن الّسور  الِجدار   =≠=≠َجَهر 

حیح لتکمیل الفراغات. بونِۀ الّتی َیعیُش فی .................. و ُیْسَتْخِرُج .................. ِمْن کِبدِه.» َعّین الصَّ « .................. ِمَن الَحَیواناِت اللَّ  . 24

ین - الّزیت   َسمُک الِقرِش - الِبحار - المواد المخاطّیه   الحوُت - میاِه البحار - الّزیت   مُک المدفوُن - الطِّ  الُخّفاش - الکهِف - المواّد المخاطیه   اَلسَّ
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 إقرأ الّنص الّتالی ثّم أجب عن األسئلۀ بما یناسب النّص: 
َیعیش الُغراب فی تجَمعات کبیرة و َتجتمع أفرادها علی عدد من األشجار المتقاِربۀ لدفع اإلساَءة و التعّدي علی مملکتها ألنّها طیور ضعیفۀ فی مقابلۀ األعداء!  

إذا مرض أحدها و لم یقدر علی الّطیران، ُتراقبه بقّیۀ الِغربان (ِج غراب) فبعد موته تدفنه خوفا من إنتشار مرضه! و َتعَلَم اإلنساُن دفَن األموات ِمن الغراب کما ُذکرت قّصْتها
المشهورة فی القرآن الکریم! 

َیجمع الغراُب قطعات الُخبز ثّم َیرمیها فی الّنهر، و عندما َتتجَمُع األسماُك حولها یصیدها بمنقاره، و هکذا َیظهر لنا أّن الغراَب طائر ذکّی!

.  عّین الَصحیح: الغراب شبیه اإلنسان ألنّه ..................  25

 یتجّمع لکسب التجارب!   یعزم علی تدفین المریض!   یمنع من انتشار األمراض!   کان مأموراً لتعلیم اإلنسان تدفیَن أمواته!  

.  عّین الخطأ: إّن الغراب ذکّی ألنّه ..................  26

 یأکل الّسمک!   یدفن المّیت!   یستخدم الخبز کطعمۀ!   یستخدم الحیلۀ للصّید!  

.  عّین الّصحیح: إّن الغراب یدفن الغراب ..................  27

 لیدفع اإلساءة و التعّدي عن مملکته! ألنّه قوّي و یفعل ما یرید! للوقایۀ من إشاعۀ األمراض المتعّددة! ألنّه ال یقدر علی الّطیران بسبب مرضه!

.  عّین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی:  28
«ُذکرت»:

 مجّرد ثالثی (حروفه األصلیۀ: ذ ك ر) / فاعله «قّصۀ» و الجملۀ فعلیٌّۀ   للمخاطبۀ – مجّرد ثالثی – مجهول / فعٌل و مع نائب فاعله جملٌۀ فعلیٌّۀ  

 فعل ماٍض – للمخاطب – مجهول / مع فاعله المحذوف، جملۀ فعلیٌّۀ   فعل ماٍض – للغائبۀ / فعل و فاعله محذوف، و الجملۀ فعلیٌّۀ  

.  عّین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی:  29
«المشهورة»:

مفرد مؤنّث – اسم مفعول (مصدره: اشتهار) – معّرف بأل / مضاف إلیه للمضاف ضمیر «ها»   اسم – مفرد مؤنّث – اسم مفعول (حروفه األصلیۀ: ش هـ ر) / صفۀ للموصوف «قّصۀ»

مفرد مؤنّث – اسم مفعول (مصدره: ُشهرة) – معّرف بأل / صفۀ للموصوف ضمیر «ها»   اسم – مفرد مؤنث – اسم مکان (من فعل «شهر») / صفۀ للموصوف «قّصۀ»

فی أّي جملۀ لیس تأکید:  . 30

«التهنوا و التحزنوا و أنتم األعلون»   «إنّا جعلناه قرآنًا عربیا لعّلکم تعقلون»

قد أنعم اهللا علی اإلنسان إنعامًا و لو کان کفوراً!   «وما الحیاة الدنیا إّال لعب و لَهو»

عّین الصحیح للفراغ لیکون مفعوًال مطلقًا: (ُحسن األدب َیسُتُر ُقبح النسب..............)  . 31

ساتراً   ستراً   مستوراً   إستتاراً  

.  َأيُّ ِعباَرٍة َتُدلُّ َعَلی التَّمّنی؟ 32

ُکم َتعِقلوَن.  َو َیقوُل اْلکاِفُر یالَْیَتنی ُکْنُت ُترابًا.  ِإنّا َجَعْلناه ُقرآنًا َعربیا لَعلَّ

َرًة َو َظّنوا َأنَّ إبراهیَم (ع) ُهَو الفاِعُل.  َکَأنَّ إرضاَء النِّاس غاَیٌۀ الُتدُرُك.  شاَهدوا َأْصناَمُهم ُمکسَّ

.  «علیک أن تجتهدي فی أعمالک الیومّیۀ ..................». عّین الخطأ للفراغ لبیان نوع الفعل: 33

 اجتهاد البالغین! مجتهداً! اجتهاداً بالغًا! اجتهاَد الساعی!

ریق َمجموَعًۀ ِمَن الَْوساِئل. َالِْقراَءُة ِهَی إْحَدي الَْوساِئِل َاْإلنْساُن موجوٌد ُمَتساِئٌل بِالِْفْطَرِة، ُیحاِوُل َأْن َیْکَتِشَف الَْمْجهوَل َو َیِصَل إلَی الَْحقاِئق الِْعلمیِّۀ و الّطبیعیِّۀ. َفَیْسَتْعِمُل ِفی هذا الطِّ
سوِل اْألْکَرِم (ص). ر. َفَقْد جاَء لَْفُظ الِْقراِءِة ِفی اآلیاِت اْألولی الّتی ُانِْزلَْت َعلی الرَّ ُع الَْجمیَع َعَلی الِْقراَءِة و التَّفکُّ ْسالُم ُیَشجِّ موِر. َاْإلِ لِْلوصوِل إلی َمْعلوماٍت ُتفیُد الَْبَشَر ِفی َجمیِع اْألُ

«ِاْقَرأ بِاْسِم َربَِّک الّذي َخَلَق». 
ت َوالَْقَصَص الَْقصیَرَة ِفی َۀ َوالَْمجالِّ ُحَف الَْیومیَّ موا الُْمسِلمین الِْقراَءَة والِْکتابََۀ.  َأْغَلُب النِّاس ُیطالِعوَن الصُّ ْسري َأن ُیَعلِّ ِة، َفکاَن النَّبیُّ (ص) َیْطُلُب ِمَن اْألَ هذا االهتماَم ِفی َعْصِر النُُّبوَّ نَِجُد

ها ُمفیُدٌة لِْلقاريِء.  َأوقاِت َفراِغِهم َو هذا الّنوع ِمَن الِْقراَءِة الَیْحتاُج إلی الّتفکیر أو أُي َمهاَرٍة ِفی الِْقراَءِة ولّکنَّ
ْعماِر و اْألَشخاص ولکَن نوُع الُکُتب الّتی نَْقَرُأها َیْخَتِلُف َعْن َشْخٍص إلی آخر. ٍۀ ِمْن أفراد الُْمْجَتَمع، بَل الِْقراَءُة ُمفیدٌة لجمیِع اْألَ ُد بِِسنٍّ خاٍص و َمجموَعٍۀ خاصَّ َالِْقراَءُة ال َتَتَحدَّ

.  َأيُّ ِعباَرٍة َصحیَحٌۀ؟ 34

َیْبَدَأُ اإلْنساُن بِالتَّساؤِل ِعنَدما ُیواِجُه َمجهوًال فقط.   اَْلِقراَءُة ِهی اْلَوسیلُۀ اْلَوحیَدِة لِْلُوصول إلَی اْلَمعلوماِت.  

ٍۀ.   ُخِلَق اإلْنساُن ُمتساِئًال.   ُمطالَِعُۀ الَقَصِص اْلقصیرِة َتحتاُج إلی َمهاَراٍت خاصَّ
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.  ما ُهَو الَخطأ؟ 35

ِر.   عی الِقراَءِة و التََّفکُّ اَْإلْسالُم ِمْن ُمَشجِّ ِة َیَتَعلَّموَن اْلِقراَءَة والِکتابََۀ ِمَن الُمسلمیَن.   ُبوَّ  کاَن اْالُسراُء ِفی َعصِر النُّ

ات ِفی اآلیاِت الُقرآنیِّۀ.   َة َمرٍّ ُۀ الِقراَءِة و التفّکّر ِعدَّ ُذِکَرْت َأهّمیَّ ُکلُّ ِقراَءٍة ُمفیَدٍة ال َتْحتاُج إلَی التِّفکیر َو اْلَمهاَرِة.  

.  َالِْقراَءُة ..................  . َأْکِمِل الِعباَرَة بالُْجمَلِۀ الُْمناِسَبۀ. 36

ٌۀ بَِأشخاٍص ُمعیَّنٍۀ ِفی اْلُمْجَتمِع ال تفیُد إّال إذا کانَْت َحول َموضوعاٍت ِعلمیٍّۀ.    خاصَّ

خص ِفی اْلُمْجَتَمِع.   د بَِعَدِد َسَنواِت اْلُعْمِر أو َمْنِزلِِۀ الشِّ  َأْصبَحت ذا َأهّمیٍّۀ ُمْنُذ ِمَئِۀ َسَنٍۀ.   َأْمٌر ال َیَتَحدُّ

حیح َعْن ِإعراِب اَألسماِء المذکورِة: ِن الصَّ .  َعیِّ 37

 َموجوٌد: صفۀ   اَْلِعلمیِّۀ: مضاٌف إلیه اَْلَجمیع: الفاعل   الُمسِلمیَن:  مفعول به

حیُح َعِن الّتحلیل الّصرفی و اْإلعراب؟ .  ما ُهَو الصَّ 38

ر   اَْلمجهول:  اسم، مفرد مذکر، اسم المفعول، معرب، َمعرفۀ / مفعولٌ به و منصوب  الَوساِئِل:  اسم، جمع الّتکسیر، مفرده وسیلۀ، معرفه، معرفه، مبنٌی / مجرور به حرف الجَّ

 اآلیاِت:  اسم الجمع المؤنث السالم، مفرده آیۀ، معرفۀ، معرب / ُمضاف إلیه اَْلُمْجَتَمع:  اسم، مفرد، اسم المکان ،معرفه، معرب / ِصَفۀ 

فعاِل الّتالیۀ. رفی لِْألَ .  َعیِّن الَْخطأ ِفی الِتحلیِل الصَّ 39

َیْسَتْعِمُل:  فعل مضارع، لِلغاِئب، مزیٌد ثالثی، باب استفعال، معرٌب، الزم، معلوم  ُیطالِعوَن:  فعل مضارع، للغائبیَن، مزیٌد ثالثی، باب افعال، معرب، الزم، مجهول 

نَْقَرُأ: فعل مضارع، للمتکلم مع الغیر، مجرٌد ثالثی، معرب، ُمتعّد، معلوم  ُد:  فعل الّنفی، لِلغائبۀ، مزیٌد ثالثی، باب تفّعل، معرب، الزم، معلوم   ال َتَتَحدَّ

ُهْم َو لِکن َهْل هؤالِء ُیؤِمنون داَقَۀ ِعباَرٌة َعْن ِعالَقٍۀ بَْیَن اْألَشخاِص لَِقضاِء َوْقٍت ُمْمِتٍع. َفُهْم ُیصاِدقوَن اآلَخریَن لَِیَتَکّلموا َمَعُهم و ُیناِقشوُهم فى ُأموٍر َتُهمُّ النِّاس بَِأنِّ الصَّ بَْعُض َیْعَتِقُد
بُِنَیْت داَقِۀ الّتى روِف الصعَبۀ َو َهْل ُیحاِفظوَن َعلی َأسرار َأصدقاِئهم؟ بالّتأکید ُهناَك الَکثیُر ِمْن ِعالقاِت الصَّ داِئِد؟ َو َهْل َیْلَتِزموَن بَِمکاِرِم اْألَخالِق ِفى الظُّ داقِۀ ِعْنَد الَْمشاِکِل و الشَّ بالصَّ

دیُق الَْوفىُّ ُیعیُن َصدیَقُه َو َیحمیه َو ال َیْقَبُل اْحِتقاَره.  روف. َفالصَّ داقُۀ بَْیَنُهما َمهما کانَِت الظُّ ْخصاِن بَْعَضُهما الَْبْعض و َتْسَتِمرُّ الصَّ ْخالقیِّۀ بَِحْیث َیْحَتِرُم الشَّ َعَلی اْألصوِل اْألَ
داَقِۀ ولِکن َمْن َیْفَتِقُر إلی الخصال الحسنَۀ َفال َأَحَد َیختاَرُه َکَصدیٍق لَُه.  َأْحیانًا نَِجُد ِخصاًال(خصوصیات) ِفى َشْخٍص ُمناِسبًا لِلصَّ

لَُه َفَمْن ال َأْخالَق لَُه / ال َصدیَق

حیَحُۀ؟ .  ما ِهَى العبارُة الصَّ 40

ْسِتمتاِع بِاْلَوْقِت َفقط.  داَقَۀ لِْالِ ُمْعَظُم النِّاس َیْعَتِقدوَن بَِأنَّ الصَّ  .  َمن ال ُیحاِفظ َعلی َأسرار أصدقاِئِه َفُهَو َصدیٌق َحقیقیٌّ

دیُق اْلَوفىُّ ِعْنَد اْلَمشاِکِل.  ُیْعَرَف الصَّ َأْن ُیْمِکُن یِّئۀ.  ْعَبِۀ ِمَن اْألَْخالِق السَّ روِف الصَّ داقِۀ ِفی الظُّ  اَِالْلتزاُم بِالصَّ

.  نُصاِدُق الَْبْعَض لِـ .................. .» ما ِهَى الِْعباَرُة الّتى ال ُتْکِمُل الْعباَرة؟ 41

 َقضاِء َوْقٍت ُمْمِتٍع.  نُعیَن أصدقاَئنا.  نُحاِفَظ َعلی َأْسراِر بَعض.  التَّحقیر. 

حیَحِۀ. ِن الِْعباَرَة َغیَر الصَّ .  َعیِّ 42

ْصِدقاَء َعلی َأساِس ُقَدراِتهم المالِیَِّۀ.  عوباِت.  نَْنَتِخُب اْألَ داَقِۀ ِعْنَد الصُّ  َعَلْینا َأْن نؤِمَن بِالصِّ

ْصدقاءِ  َأمراِن ممتازاِن.  داَقُۀ الّتی َتترتَُّب َعَلی اْألُصوِل اْألَخالقّیۀ ِهَی الّتی َتْنَجُح.  اَْلِحواُر َو الُمناَقشُۀ بَْیَن اْألَ  اَلصَّ

عّین الّصحیح:   . 43
«عندما یشّک أحد فی مطالعۀ دروسی، أقول له:»

طالعُت دروسی ُمطالعۀ لم تکن لها نظیر!   اُطالع دروسی ُمطالعۀ المجّدین!   طالعُت دروسی ُمطالعۀ کثیرة!   اُطالع دروسی ُمطالعۀ!  

َعیِّن المفعول المطلق للتأکید:  . 44

ُیْعِجُبنا ُطالٌّب َیَتحّلون بِمکارم اَألخالِق ِإعجاَب الصادقیَن.   َعَلیکم َأن َتعفَتِصموا بِحبِل اهللا ِإعتصامًا و ال َتَتفّربوا أبداً.  

ك قلوب الُمستمعاِت.   ُق طالبۀ الّتی ُترتُِّل القرآَن َترتیًال ُیحرُّ شوِّ کان الشیوُخ َیْدُعوَن أقواَمهم إلی الصواب َدعوًة لَْم ُتشاَهْد ِمن قبل.  

عّین الَمفعول الُمطلق َیْختلف نوعه:  . 45

َم المجتهدیَن.   ْمَن فی جمیع المجاالت َتقدُّ طالِْبَن العلوم الجدیدَة فی بالدکنَّ و َتَقدَّ لماذا َتْنظروَن ِإلی الَمناظر الجمیلۀ نظراً َمْملوًء بالتعّجب.  

ُث المعمُل الصناعیُّ جوَّ َمدینتنا تلویثًا و َیِجُب علی المسؤولیَن التنبُّه إلی اَألمِر.   ُیَلوِّ ِإستغِفري ربِّک لذنوبک فی شهر رمضان ِإستغفاراً لَْم َیِجد نظیرُه.  
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عّین المفعول المطلق للّنوع:  . 46

کاَن صبُر اُألّمهات علی المشاکِل صبراً ال َأقدُر َأن َأِصَفُه.   الکالُم الّلّین ُیؤّثر علی المخاطبیَن تأثیراً عجیبًا.  

را.   اإلنساُن کاَن قد دبّر ُأمورُه تدبیراً کما َخَلقه اهللا متفک بًا ُمشتاقیَن إلیه یا أعّزائی.   بوَن ِإلی ربُّکم َتقرُّ َتتقرَّ

عّین المفعول المطلق:  . 47

ُهَو شاعر حاذق ینشر أشعاراً کثیرًة حول مسائل مختلفۀ!     !یحاول اإلنسان أن ُیدبّر حیاته کما خلقه اهللا مدبرا

اِعتذرت ِمن المجروح الّذي أوقعته أنا علی األرض إعتذاراً!   َیستغفر التائب ِمن ذنوبه مغفرًة فی حیاته!  

حیَح: َعیِّن الصَّ  . 48

لَْم َیْقِدر َأن َیْسَتِلَمُه لَِکْثَرِة االزدحاِم. نمی توانست به دلیل شلوغی آن را لمس کند.  لَِیُکن َتأدیبۀ بِسیرِتِه قبَل تأدیِبِه بِلسانِِه. ادب آموزي اش پیش از زبانش با کردارش است. 

اَْلَعَرُب َتْعِرُف َمْن أنَکْرَت َواْلَعَجُم. عرب و غیر عرب کسی را که تو ناشناخته شمرد، می شناسند. ُثقاُل إنَُّه َقَرَأ آالَف اْلُکُتِب.می گوید بی شک او هزاران کتاب خوانده است. 

عّین المفعول المطلق:  . 49

بًا.   بت من الحفلۀ التی إنعقدت تعجُّ تعجُّ حُسَن هذا الطالب فی المدرسۀ ُخلقًا.   یتعلُّم التالمیذ فی الصف علمًا.   ما.   یتقّدم الّطالب فی المدرسۀ متقد

عّین المبتدأ لیَس موصوفًا:  . 50

األّم المثالّیۀ هی الّتی تربّی ابناءها تربیًۀ حسنًۀ.   الباقیات الصالحات خیٌر عند ربّک ثوابًا.  

رجل عالم جاءنی و تکّلم معی حول المکارم االخالقّیۀ.   خیر العبادة هی الّتی نفعلها ِهللاّ تعالی.  
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مفعول مطلق نوعی (مضاف) تنوین نمی گیرد. گزینه 4  . 1

در گزینۀ  «توقّعًا» با فعل جمله «تتّوقع» هم خانواده است و در آخر جمله آمده است و مفعول مطلق تأکیدي است.  گزینه 3  . 2

در گزینۀ  «ثقۀ» مفعول مطلق نوعی. 

در گزینۀ  «وعدًة» مفعول مطلق نوعی. 

«اجتهادًا» مفعول مطلق نوعی و تمام آن ها موصوف براي صفت جملۀ وصفیه هستند.  و در گزینۀ 

: براساس مفعول مطلق نوعی پایان جمله کامًال با عبارت مطابقت دارد.  ترجمۀ گزینۀ  گزینه 2  . 3
بررسی گزینه هاي دیگر: 

: کلمۀ «َبعد» ترجمه نشده است، چون نیز در عبارت وجود ندارد.  گزینۀ 

: کلمۀ «چون» به ترجمه اضافه شده است، «َأرغب» به صورت ماضی ترجمه شده است.  گزینۀ 

: فعل «َلْم ُأشاهد» به صورت مضارع منفی ترجمه شده است. در صورتی که «لم» بر سر فعل مضارع معنی آن را به ماضی منفی تبدیل می کند. گزینۀ 

سؤال مفعول مطلق نوعی می خواهد که باید منصوب و جامد و هم خانوادة فعل باشد. لذا گزینۀ  العبًا به صورت مشتق به کار رفته که حال می باشد. گزینه 2  . 4

ا، وقوفًا، مساعدًة» مفعول مطلق تأکیدي است. در گزینۀ  «لیستریحوا» صفت نیست.  استقبال» به صورت ترکیب اضافی آمده و مفعول مطلق نوعی است و در سایر گزینه ها کلمات «جد» گزینه 3  . 5

) به عالوه در گزینۀ  «فی بالدي» در کشورم ) / می دیدم = ماضی استمراري است (کان + مضارع) (نادرستی گزینه هاي  و  َلَعّل = شاید - امید است (نادرستی گزینه هاي  و  گزینه 4  . 6
نادرست است و «فی» به غلط آمده است. 

ترجمۀ گزینۀ «4»: هر کسی نیکی آورد، پس برایش ده برابر آن است. این عبارت با مفهوم «تو نیکی می کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز» قرابت معنایی دارد.  گزینه 4  . 7
ترجمه و بررسی سایر گزینه ها: 

»: آن همان خدایی است که نعمت هایش ریزان است.  گزینۀ «

»: اگر دو نفر باهم رازي را گفتند، در میان صحبتشان داخل نشو.  گزینۀ «

»: پراکنده نشوید، چرا که برکت با جماعت است.  گزینۀ «
هیچ یک از عبارت هاي سه گزینه با جملۀ فارسی مطابقت ندارند. 

ترجمۀ گزینۀ درست: نویسنده بی شک کتابی را نوشت.  گزینه 1  . 8
تألیفًا مصدر منصوب از جنس فعل جمله است و مفعول مطلق تأکیدي است که بر انجام فعل تأکید می کند. 

ترجمه و بررسی سایر گزینه ها: 

: نویسنده کتاب هایی نوشت در حالی که در مرحلۀ جوانی بود.  گزینۀ 

: نویسنده کتاب سودمندي تألیف کرد.  گزینۀ 

: نویسنده ماهر، تالیفات زیادي را نگاشت.  گزینۀ 
در هر سه گزینه هیچ مفعول مطلقی که تأکید بر انجام فعل باشد، وجود ندارد. 

به درستی که به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم، پس از آنکه آن » مفعول مطلق بدون هیچ صفت یا مضاف الیه آمده است، بنابراین مفعول مطلق از نوع تأکیدي است.  در گزینۀ « گزینه 2  . 9
معجزه را دیدیم. 

در سایر گزینه ها مفعول مطلق نوعی است، زیرا همراه با صفت آمده است. 
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: دوستانی دارم که بسیار دیگران را گرامی می دارند.  گزینۀ «

»: باید بصورت همیشگی خودمان را محاسبه کنیم.  گزینۀ «

»: پدرم درخواست کرد که به پدربزرگ و مادربزرگم در حدي که لیاقت آنهاست احترام بگذارم.  گزینۀ «
َغَفَر = آمرزید / ِاْسَتْغَفَر: طلب آمرزش کرد. دو کلمۀ مترادف نیستند.  گزینه 3  . 10

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: نُفایۀ و ُزباله به معنی زباله هستند.  گزینۀ «

»: َدَفع: پرداخت / ِاْسَتَلم: دریافت کرد  گزینۀ «

»: َفرَّق: متفّرق کرد / جمَّع: جمع کرد گزینۀ «

 ( َمْن: هرکس (رد گزینۀ  و  گزینه 1  . 11

 ( َأْخَلَص: خالص  شود (رد گزینۀ 

 ( َظَهَرت: آشکار می شود (در اینجا) (رد گزینۀ  و 

 ( َینابیع: چشمه ها (رد گزینۀ 

 ( َقلبه: دلش (رد گزینۀ 
ترجمۀ گزینه:«آن شاعر شعرهاي زیادي می سراید و جوانان اشعارش را خیلی دوست دارند.» ُحبًا در این جمله مفعول مطلق تأکیدي است.  گزینه 2  . 12

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: کسی که همیشه راست می گوید، مردم در همۀ حالت ها حرفش را باور می کنند.  گزینۀ 

: دلم پر از اطمینان شد زمانی که دیدم تو با اطمینان صحبت می کنی. گزینۀ 
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: به خاطر نزدیکی به خدا به نیازمندان کمک کنید.  گزینۀ 
ترجمه و بررسی گزینۀ درست: بی گمان تحت تاثیر صحبت استادم قرار گرفتم. گزینه 1  . 13

تاثرًا مصدر منصوب از جنس فعل جمله است و بر انجام فعل تاکید می کند. 
ترجمۀ سایر گزینه ها :  

: دلم به طور وصف ناشدنی براي پدرم تنگ شده است.  گزینۀ 
اشتیاقًا الیوَصف مفعول مطلق نوعی است. 

: خودتان را به اخالق زینت داده شده، زینت ببخشید.  گزینۀ 
در این جمله هیچ مفعول مطلقی نیست. 

گزینۀ  : در برابر حملۀ دشمنان ایستادیم. 
در این جمله نیز هیچ مفعول مطلقی نیست. 

در جاي خالی باید مفعول مطلق بیاید. مفعول مطلق از مصدر همان فعل ساخته می شود، بنابراین «مجاهدة الصالحین» صحیح است. زیرا  «اُجاهد» از باب «فاعلۀ» است. گزینه 1  . 14
مفعول مطلق بیانگر تأکید وقوع فعل می باشد بنابراین مصدر فعل هاي: َیْسَتْغِفُر و َیْرِجُع به ترتیب استغفار و رجوع می باشد که به دلیل مفعول مطلق تأکیدي بودن با تنوین نصب (ًا) می  گزینه 3  . 15

) صحیح است.  آیند، پس گزینۀ (
ترجمۀ گزینۀ درست: این مرد نزدیک است که عالم بزرگی باشد. / یکاد: نزدیک است.   گزینه 3  . 16

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: و خانۀ (خدا) و بیرون و محدودة ِاحرام، او را می شناسند. : منبر برایش برپا شد / گزینۀ  : مردم به کناري رفتند. / گزینۀ  گزینۀ 
َالِْمنْشَفۀ شکل درست کلمه است.  گزینه 1  . 17

»: آیا با هواپیما سفر خواهید کرد؟ نه، طی این دو روز سفر خواهیم کرد. باید به وسیلۀ سفر اشاره شود.  ترجمه و تصحیح گزینۀ « گزینه 1  . 18
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: چرا تکالیفت را در مدرسه می نویسی؟ براي اینکه در خانه راحت باشم.  گزینۀ «

»: پزشک برایت چه چیزي نوشت؟ برایم مقداري دارو نوشت.  گزینۀ «

»: پس از قرص هاي آرام بخش چطور شدي؟ حالم خوب شد.  گزینۀ «

»: حاکمان کشور باید صداي مردم و درخواست هایشان را بشنوند. (لَِیْسَمْع: معناي فعل امر می دهد)  ترجمۀ گزینۀ « گزینه 2  . 19
ترجمه و بررسی سایر گزینه ها: 

»: چهار دانش آموز قرار گذاشتند که در امتحان غایب شوند پس به استاد زنگ زدند. («َأن َیغیبوا» به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.)  گزینۀ «

»: پسر قول داد که حتی در شرایط سخت دروغ نگوید. («أن ال یکذَب» به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.)  گزینۀ «

»: جشن در ساعات اولیه از شب خواهد بود که بتوانیم حاضر شویم. («َحتّی نستطیَع» به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.) گزینۀ «

»: بی گمان مرد براي دستگیر کردن دزد از پلیس کمک گرفته  است. ِاستعاَنۀ: مفعول مطلق تأکیدي  ترجمۀ گزینۀ « گزینه 2  . 20
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: ما باید دیگران را به خاطر آنچه براي ما انجام می دهند به نیکی گرامی بداریم. تکریمًا َحَسنًا: مفعول مطلق نوعی  گزینۀ «

»: نوعی ماهی هست که هنگام خشکی خودش را به طور کامل پنهان می کند. ِسترًا کاِمًال: مفعول مطلق نوعی  گزینۀ «

»: استاد با نگاه تعّجب آمیزي به دانشجویان نگاه کرد. َنظَرَة الُمتعّجبین: مفعول مطلق نوعی     گزینۀ «

 ( َجَهَر: آشکار کرد (رد گزینۀ  گزینه 2  . 21

 ( ُحبِّه: دوستی اش (رد گزینۀ  و 

 ( َحجَّ هشامُ بْن َعبدالملِک: هشام بن عبدالملک به حج رفت. (رد گزینۀ  و 
بررسی و ترجمۀ گزینۀ درست:   گزینه 1  . 22

: سفر ما به کیش  روز طول می کشد. کلمۀ پرسشی مناسب: کم یومًا تستغرق رحلتُکم إَلی جزیرة کیش؟ سفر شما به جزیرة کیش چند روز طول می کشد؟  گزینۀ 
بررسی و ترجمۀ گزینه هاي دیگر:  

: آخر هفته از مشهد بازخواهیم گشت.  گزینۀ 
سوال مناسب: متی َسَترجعون من مشهد؟ (کی از مشهد بازخواهید گشت؟) 

: استاد با لبخند از من سوال کرد. سؤال مناسب: کیف َسأَلَک ُأستاد الّلغۀ العربیۀ؟ / استاد زبان عربی چگونه از تو سؤال کرد؟  گزینۀ 

: زیرا ما پاسخ را به شکل درستی می دانیم.  گزینۀ 
سوال مناسب:  ِلماذا ُهَو َسألُکم هذا الّسوال؟  / چرا او از شما این سؤال را کرد؟ 

ترجمۀ گزینۀ درست: دیوار  گزینه 2  . 23
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: َجَهر: آشکار کرد / َأعَلَن: آشکار کرد، علنی کرد (دو کلمه مترادفند و نه متضاد)  گزینۀ 

: ُولَِد: به دنیا آمد / عاش: زندگی کرد (دو کلمه متضاد نیستند)  گزینۀ 

: یکاد: نزدیک است / َیْذَهُب: می رود (دو کلمه مترادف نیستند)   گزینۀ 
ترجمۀ عبارت: «نهنگ از حیوانات پستانداري است که در آب هاي دریاها زندگی می کند و از جگرش روغن استخراج می شود.»  گزینه 4  . 24

ترجمۀ گزینۀ درست: نهنگ - آب هاي دریاها - روغن 
ترجمۀ سایر گزینه ها:
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: خفاش، غار، مواد مخاطی  گزینۀ 

: ماهی دفن شده، گل، روغن  گزینۀ 

: کوسه، دریاها، مواد مخاطی  گزینۀ 
ماهی دفن شده و کوسه پستاندار نیستند و مواد مخاطی از جگر خفاش و کوسه بیرون آورده نمی شود.  

ترجمۀ متن: 
زندگی می کند کالغ در اجتماعات بزرگی و اجتماع می کنند افرادشان روي تعدادي از درختان نزدیک براي دفع کردن بدي و تعّدي به قلمروشان. براي اینکه آن ها پرندگانی ضعیف هستند در مقابله

با دشمنان. 
هرگاه مریض شود یکی از آن ها و نتواند پرواز کند، مراقبت می کنند از او بقیۀ کالغ ها، سپس بعد از مرگش دفن می کنند آن را به خاطر ترس از انتشار بیماري اش و یاد گرفت انسان دفن مردگان را

از کالغ همانطور که ذکر شده است داستان مشهورش در قرآن کریم. 
جمع می کنند کالغ ها قطعات نان را سپس رها می کنند آن را در رود و هنگامی که اجتماع می کنند ماهی ها دور آن صید می کنند آن ها را با منقارشان و این چنین است که آشکار می شود براي ما که

کالغ پرنده اي باهوش است. 

ترجمۀ سؤال:  کالغ شبیه انسان است، براي اینکه ..................   گزینه 3  . 25

: جلوگیري می کند از انتشار بیماري ها. معناي گزینۀ 

معناي سؤال: کالغ باهوش است؛ زیرا او ..................   گزینه 1  . 26

: می خورد ماهی را .  با توجه به متن گزینۀ  غلط است: معناي گزینۀ 

معناي سؤال: کالغ دفن می کند کالغ را  ..................   گزینه 3  . 27

»: براي جلوگیري از شیوع بیماري هاي مکرر  ترجمۀ گزینۀ «

ُذِکَرت: مجهول است.  گزینه 4  . 28
نادرستی گزینه هاي دیگر: 

) فاِعلُه = غلط، زیرا فعل مجهول نائب فاعل دارد.  گزینۀ 

) للمخاطبۀ = غلط، زیرا «ُذِکَرت» للغائبۀ است.  گزینۀ 

) للمخاطب = غلط  گزینۀ 

نادرستی گزینه هاي دیگر:  گزینه 2  . 29

) مصدره «اشتهار»، مضاٌف الیه  گزینۀ 

) صفۀ للموصوف ضمیر «ها»  گزینۀ 

) اسم مکان  گزینۀ 

تأکید در موارد زیر اتفاق می افتد:  گزینه 2  . 30

» تأکیدي وجود ندارد.  » وجود دارد اما در گزینۀ « ،  و  (ِاّن) ابتداي جمله / اسلوب حصر / مفعول مطلق تأکیدي) که در گزینۀ «
چون (َیسُتُر) فعل ثالثی مجرد است، پس مصدر آن هم باید از نوع مصادر ثالثی مجرد باشد، نه مزید!  گزینه 3  . 31

): (استتاراً: بر وزن افتعال) مصدر مزید است!  بررسی گزینۀ (

): (مستوراً: بر وزن مفعول + ساتراً: بر وزن فاعل) هر دو اسم مشتق هستند نه مصدر! پس فقط می توانند (حال) باشند نه مفعول مطلق!  بررسی گزینۀ ( و 

»: «و کافر می گوید اي کاش من در خاك بودم. «َلیَْت» از حروف مشبّهۀ بالفعل است که بیانگر «آرزو و تمنّی» است.  ترجمۀ گزینۀ « گزینه 1  . 32
ترجمه و بررسی سایر گزینه ها: 

»: بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم امید است شما خرد ورزي کنید. «ِإنَّ» از حروف مشبهۀ بالفعل و به معناي «قطعًا و بی شک» است و «َلَعلَّ» معناي «شاید» می دهد.  گزینۀ «

»: گویی خوشنود ساختن همۀ مردم، هدفی است که حاصل نمی شود. «َکَأنَّ» از حروف مشبهۀ بالفعل و معناي «گویی آنکه» می باشد.  گزینۀ «

»: بت هایشان را شکسته شده یافتند و گمان کردند که ابراهیم (ع) کنندة آن است. «َأنَّ» از حروف مشبهۀ بالفعل بوده و در وسط جمله معناي «که» می دهد. گزینۀ «

زیرا سؤال مفعول مطلق نوعی می  خواهد پس گزینه ي  اوًال مصدر نیست ثانیًا مضاٌف الیه یا صفت ندارد.  گزینه 2  . 33

ترجمۀ درك مطلب: 
انسان ذاتًا موجود پرسشگري است، تالش می کند تا ناشناخته را کشف کند و به حقیقت هاي علمی و طبیعی دست پیدا کند. پس در این مسیر مجموعه اي از امکانات را استفاده می کند. مطالعه کردن
یکی از وسیله ها براي رسیدن به معلوماتی است که در همۀ کارها براي انسان مفید است. اسالم همه را به خواندن و اندیشیدن تشویق می کند. کلمۀ «خواندن» در اولین آیاتی که بر پیامبر خدا (ص)

فرود آمد، ذکر شده است: «بخوان به نام پروردگارت که آفرید.» 
این توجه و اهمیت بخشیدن را در دوران پیامبري مالحظه می کنیم. پیامبر (ص) از اسیران می خواست که به مسلمانان، خواندن و نوشتن یاد بدهند. بیشتر مردم روزنامه هاي روزانه، مجالت و

داستان هاي کوتاه را در اوقات فراغتشان مطالعه می کنند و این نوع خواندن نیازي به فکر کردن یا مهارتی در خواندن ندارد ولی براي خواننده مفید است. 
مطالعه محدود به سن خاص و یا گروه خاصی از افراد جامعه نمی شود، بلکه خواندن براي همۀ اشخاص و همۀ سن ها سودمند است، ولی نوع کتاب هایی که آن ها را می خوانیم از فردي به فرد دیگر

متفاوت است. 

ترجمۀ گزینۀ درست: انسان پرسشگر آفریده شده است.  گزینه 3  . 34
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: انسان تنها زمانی که با ناشناخته اي روبرو می شود، شروع به پرسش می کند.  گزینۀ «

»: خواندن تنها وسیلۀ دستیابی به معلومات است.  گزینۀ «

»: مطالعه کردن قصه هاي کوتاه نیاز به مهارت هاي خاّصی دارد.  گزینۀ «
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ترجمۀ گزینۀ پاسخ:  گزینه 1  . 35

»: اسرا در دوران پیامبري خواندن و نوشتن را از مسلمانان یاد می گرفتند.  گزینۀ «

»: اسالم از تشویق کنندگان به خواندن و اندیشیدن است.  گزینۀ «

»: هر خواندن مفیدي نیاز به فکر کردن و یا مهارت ندارد.  گزینۀ «

»: اهمیت خواندن و اندیشیدن بارها در آیه هاي قرآنی ذکر شده است.  گزینۀ «

ترجمۀ گزینۀ درست: خواندن امري است که با تعداد سال هاي عمر یا جایگاه فرد در اجتماع مشخص و محدود نمی شود.  گزینه 4  . 36

»: خواندن مخصوص افراد معینی در جامعه است.  گزینۀ «

»: خواندن سودي ندارد مگر آنکه دربارة مطالب علمی باشد.  گزینۀ «

»: خواندن از صد سال پیش داراي اهّمیت شد.  گزینۀ «

تصحیح پاسخ هاي نادرست:  گزینه 4  . 37

»: خبر و مرفوع  گزینۀ «

»: ِصَفَۀ گزینۀ «

»: مفعولٌ به گزینۀ «

تصحیح گزینه هاي نادرست:  گزینه 1  . 38

»: معرب، مضاف إلیه  گزینۀ «

»: مجرور به حرِف الجَّر  گزینۀ «

»: مضاٌف إلیه گزینۀ «

تصحیح گزینۀ نادرست:  گزینه 2  . 39

»: باب ُمفاعَلۀ، متعٍد، معلوم  گزینۀ «

برخی از مردم معتقدند که دوستی عبارتست از رابطٔھ بین افراد براي گذراندن ساعاتی خوش. با دیگران دوست می شوند تا با آنان صحبت کنند و در اموري که برایشان مهم است، بحث و تبادل نظر
کنند ولی آیا اینان به دوستی هنگام مشکالت و سختی ها عقیده دارند؟ و آیا به خصلت هاي پسندیدٔه اخالقی در شرایط سخت پایبندند؟ و از اسرار دوستانشان محافظت می کنند؟ مسلمًا هنوز بسیاري
از روابط دوستی وجود دارد که بر  اساس اصول  اخالقی بنا نهاده شده است به طوري که دو نفر به یکریگر احترام می گذارند و دوستی بینشان در هر شرایطی ادامه پیدا می کند. پس دوست باوفا

دوستش را یاري می دهد و او را حمایت می کند و راضی به تحقیر شدنش نمی شود و اندوه غمگین را هنگام ناراحتی می زداید. 
گاهی ویژگی هاي اخالقی اي در کسی می یابیم پس او را مناسب دوستی می بینیم اما کسی که صفات پسندیده ندارد، هیچکس او را به عنوان دوست انتخاب نمی کند. چرا که آنکه اخالق ندارد، هیچ

دوستی ندارد.

ترجمٔھ عبارت درست: ممکن است که دوست باوفا هنگام مشکالت شناخته  شود.  گزینه 4  . 40
ترجمٔھ سایر گزینه ها: 

»: هرکس اسرار دوستانش را حفظ نکند پس او دوست حقیقی است.  گزینٔھ «

»: بیشتر مردم معتقدند که دوستی فقط براي لذت  بردن از وقت است.  گزینٔھ «

»: ملتزم  بودن به دوستی در شرایط سخت، از اخالق بد است. گزینٔھ «

ترجمٔھ عبارت: با همدیگر دوست می شویم  گزینه 4  . 41

گزینۀ 4: (تحقیر کردن) کلمۀ مناسبی براي کامل کردن عبارت نیست.

»: دوستان را بر  اساس توانایی مالی شان انتخاب می کنیم.   ترجمۀ گزینۀ « گزینه 2  . 42
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: ما باید به  دوستی هنگام سختی ها ایمان داشته باشیم.  گزینۀ «

»: دوستی که بر  اساس اصول اخالقی تنظیم می شود، دوستی است که موفق می شود.  گزینۀ «

»: گفت وگو و بحث و تبادل نظر بین دوستان، دو امر بسیار خوبی هستند. گزینۀ «

ترجمۀ سؤال: هنگامیکه کسی به مطالعۀ درس هایم شک می کند به او می گویم:   گزینه 1  . 43
براي رفع شک و تردید باید از مفعول مطلق تأکیدي استفاده کنیم. پس مصدر فعل را بدون صفت یا مضاٌف إلیه می آوریم.  

»: مطالعۀ مفعول مطلق تأکیدي است.  گزینۀ «

در این گزینه ِإعتصامًا که مصدر فعل جمله است بدون صفت و مضاٌف إلیه است، بنابراین مفعول مطلق تأکیدي است.  گزینه 1  . 44
بررسی سایر گزینه ها: 

»: بعد از ِإعجاب، مضاٌف إلیه آمده است.  گزینۀ «

»: بعد از َدعوًة، صفت (جملۀ وصفیه) آمده است.  گزینۀ «

»: بعد از ترتیًال، صفت (جملۀ وصفیه) آمده است.  گزینۀ «

در این گزینه تلویثًا: مفعول مطلق تأکیدي است زیرا بعد از آن صفت و یا مضاٌف إلیه نیامده است.  گزینه 4  . 45
سایر گزینه ها: مفعول مطلق نوعی وجود دارد، زیرا داراي صفت و یا مضاٌف إلیه هستند. 

بررسی سایر گزینه ها:
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»: نظراً مفعول مطلق نوعی، مملوًء: صفت  گزینۀ «

َم مفعول مطلق نوعی، الُمجتهدیَن: مضاٌف إلیه  »: تقدُّ گزینۀ «

»: ِإستغفاراً مفعول مطلق نوعی، َلْم َیِجْد نظیره: جملۀ وصفیه.  گزینۀ «

در این گزینه بعد از مصدر (تأثیراً)، صفت آمده است بنابراین، مفعول مطلق نوعی وجود دارد.  گزینه 1  . 46
بررسی سایر گزینه ها: 

»: صبراً: خبر کان است.  گزینۀ «

با: مفعول مطلق تأکیدي است، مشتاقیَن: حال است.  تقر :« گزینۀ «

»: تدبیراً: مفعول مطلق تأکیدي است، زیرا بعد ازآن صفت یا مضاٌف إلیه نیامده است.  گزینۀ «

» وجود دارد (ِاعتذرت ... ِاعتذاراً)  مفعول مطلق مصدر فعل قبل از خودش است که به دو صورت تأکیدي و نوعی در جمله قرار می گیرد. که فقط در گزینۀ «  گزینه 4  . 47

» (مصدر ُیدبّر: تدبیر) باشد.  گزینۀ «

»: (کلمه اي مشابه مفعول مطلق نداریم).  گزینۀ «

»: (مصدر َیستغفر: ِاستغفار) می باشد. گزینۀ «

تصحیح ترجمه هاي نادرست:  گزینه 4  . 48

»: لیُکن = باشد  گزینۀ «

»: َلْم َیقِدْر= نتوانست  گزینۀ «

»: ُیقاُل = گفته می شود. گزینۀ «

بًا: مفعول مطلق تأکیدي)  بت: فعل از باب تفعُّل) و (تعجُّ (تعجُّ گزینه 4  . 49

ما) اسم فاعل باب مفاعلۀ و (مشتق) است؛ یعنی مصدر نیست پس نمی تواند نقش مفعول مطلق را بپذیرد!  ُمتقد) :( بررسی گزینۀ (
نکته: 

ما) حتی (حال) هم نمی تواند باشد چون با (مرجع) خود یا همان (صاحب حال) یعنی (الّطالب) از نظر تعداد مطابقت ندارد!  متقد)

): (یتعلُّم: مضارع از باب تفعُّل) است. پس باید مصدر آن هم مربوط به همان باب یعنی (تعلُّمًا) باشد نه مصدر ثالثی مجرد (علمًا)   بررسی گزینۀ (

): (ُخلقًا) هیچ ربطی به فعل جمله  (حُسَن) ندارد!  بررسی گزینۀ (

(خیُر: مبتدا + العبادِة: مضاف الیه + هی: ضمیر فصل براي تأکید! + الّتی: خبر مفرد + نفعلها: فعل و فاعله (نحن) و مفعوله: ها)  گزینه 3  . 50

): (الباقیاُت: مبتدا + الصالحاُت: صفت + خیٌر: خبر مفرد ...)  بررسی گزینۀ (

: مبتدا + المثالیُّۀ: صفت + هی: ضمیر فصل براي تأکید + الّتی: خبر مفرد + ُتربّی: فعل و مرجع فاعل: (االّم) + ابناَء: مفعول به + ها: مضاف الیه +  تربیًۀ: مفعول مطلق نوعی سال ): (األمُّ بررسی گزینۀ (
دوازدهم!) + حسنًۀ: صفت) 

): (رجٌل: مبتدا + عالٌم: صفت + جاءنی: خبر (جملۀ فعلیه) و مرجع فاعله (رجل) و مفعوله (ضمیر: ي) + ...) بررسی گزینۀ (
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