


حیح فی نوع الَخبر: .  َعیِّن الصَّ 1

َق َکالَم َصدیقتی لَعّلها َتصُدُق. (جملۀ فعلیۀ)   دِق.  (مفرد)  حاَوْلُت َأن ُأَصدِّ ِإنَّ النَّجاُة فِی الصِّ

عاَدِة و ال َینُقُصهم َشیٌء. (جملۀ فعلیه)   خاِء و السَّ اِْشَتَریُت ذلَک الُفستاَن لَِک لَیَتِک ُتحبَّینُه. (مفرد)   ال َتْقَلق َعَلیهم، َفإنَُّهم فی الرَّ

.  عَیِن مضارعًا لیس معادًال لاللتزامی الفارسی: 2

 اُمرنا بأن ال نغضب، ولکّننا نغضَب، و هذا األمر شائع بیننا!  لعّل اإلنساَن یعرُف الحضارات ِمن خالل الکتابات و الّتماثیل! 

 کأّن هذا الجبل أعلی من بقیِۀ الجبال، لیتنی أصعد إلی رأسه!  لیتنا نقرأ آراء عّدة ُکتاب حول هذا الموضوع لنأخذ نتیجًۀ صحیحًۀ! 

.  َعیِّن خبر الحروِف الُمشبَّهۀ بالِفعِل ُمخَتِلفًا َعن َغیِره: 3

نواِت اُألولی من حیاتهم.  اِزدادِت الُخرافاُت َعلی َمرِّ الُعصور َو لکنَّ اَهللا تبارَك و تعالی لم َیتُرِك النَّاس علی هذه الحالۀ.   ۀ فِی السَّ ِإنَّ ُعَلماَء النَّفِس یؤکِّدوَن علی االهتماِم بِاَألطفال خاص 

روَن ذلَِک.   الُب أحرزوا الَمرتبَۀ األولی فی الُمسابقات العلمیَّۀ کَأنّهم نُجوٌم فی َسماِء الَمدرَسِۀ.   حاَولنا کثیراً لُِنساِعَدُکم فی الوصوِل ِإلی النَّجاح لَیتکم ُتقدِّ  هؤالء الطُّ

عّین الصحیح عن نوع «ال»:  . 4

طوبی لک بَِمن ال تبادر باألعمال السیئۀ و المنکرة! (نافیۀ للجنس) أال تعرف أنّی ذلک الشاّب الّذي استقبلک بحفاوة؟! (ناهیۀ)

ال نفع فی کالم فیه الّلغو و الغیبۀ و الکذب! (نافیۀ للجنس) الشّک أنّک لن تکذبی من أجل زخارف الّدنیا! (نافیۀ)

.  عّین ما الُیناسب للفراغ:  5
یِل.» «قاَم الُعّمال بَِأعماٍل کثیَرٍة ِخالَل النَّهار  .................. ُهم َیستریحوَن فی اللَّ

لَیَت لِکنَّ لََعلَّ ِإنَّ

.  عَین الصحیح عن «ال» النافیۀ للجنس: 6

 ال حیاء و عفاٌف و أدَب إَال لعقِل ثابت!  ال العّزة إال لربّنا الرحیم الّذي له کّل شیء! 

 ال أتذَکر زماَن ذهابنا إلی تلک الجولۀ العلمیۀ!  ال شعَب من شعوب العالم اِّال و له طریقٌۀ للعبادة! 

حیَح َعن نوع «ال»: ِن الصَّ .  َعیِّ 7

عام ال ُیشِبُعنا و ال ُیکفینا. (ال النافیۀ - ال الّناهیۀ)    ال َخیَر فی کالٍم ِفیه الکذُب و ال فائدَة منُه. (ال النافیۀ للجنس)   هذا الطُّ

یَۀ لَها. (ال النفی - ال النافیۀ للجنس)   لی فی ُأموٍر ال َأهمَّ  ال َتفقِد اَألَمَل فی الَحیاِة فالَحیاُة بِال أمٍل ال قیمۀ لَها. (ال الّنهی، ال النفی، ال النفی)   ال َتَتدخَّ

.  ما ُهَو المقصود ِمَن العبارة:  8
«ال َتُسّبوا الَّذیَن َیدعوَن ِمن دوِن اِهللا َفَیُسّبوا اَهللا...»

ار.   ار َعَمٌل واِجٌب َعَلی الُمؤمنیَن.   َمن َیُسبُّ اَهللا َفُهَو ِمَن الُکفِّ  َسبُّ الُکفِّ

ار َفُهَو ِمنهم.   ار َفُهم َیفَعلوَن نَفَس الَعَمِل َمَع اِهللا.   َمن ال َیُسبُّ الُکفَّ  ِإذا نَُسبُّ الُکفَّ

عّین الّصحیح للفراغ حتی تصبح جملۀ کاملۀ:     . 9
«تلک .................. »

الّسمکات جمیلۀ   التلمیذات ناجحات   الّسمکات الجمیلۀ   التلمیذات الناجحات  

ِن الخطَأ فِی التَّرَجَمِۀ: .  َعیِّ 10

ِإنَّ اهللا لم َیتُرِك النَّاس َعَلی هِذِه الحالَِۀ.  بی گمان خداوند مردم را در این حالت رها نکرد. 

َفْلَنذُکر تلَک األیَّام الَجمیلۀ الَّتی َقَضیناها َمعًا.  که به یاد آوریم آن روزهاي زیبا را که در کنار هم بودیم. 

ریَق لَنا.  راهنماي سفر با ما آمد تا راه را براي ما مشخص کند.  َفِر َمَعنا لُِیَبیَِّن الطَّ  جاَء َدلیُل السَّ

َیُکن لَُهم َعَمٌل خاٌص َفَترکوا الَمدرَسَۀ.  کار خاصی نداشتند؛ پس مدرسه را ترك کردند.  لَْم

عّین الّصحیح فی صیاغۀ األفعال:  . 11

إّن اللِّذین یتکاسلون فی مطالعۀ دروسهما الینجحون!   الّناس ینظر إلی صدق الحدیث و أداء األمانۀ!  

یا فاطمۀ! التفعلی هذا العمل!   اِّن وعداهللا حق ولکّن أکثرکم الیعلمون!  

نمونه سوال عربى دوازدهم درس یکم سخت 
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.  َعّین «ال» النافیَۀ لِلِجنس: 12

یَلۀ.   َغداً ِعندي اِمتحاٌن ُمِهمٌّ و ال َأعرُف ماذا َأفَعُل.   ماء هِذه اللَّ َصِعدنا إلَی سطح الَبیت لِرؤیۀ الّنجوم لِکن ال نجَمَۀ ِفی السَّ

راعی لِعدِم وصول ضوء الّشمس إلیه.   ال أري أفَضَل ِمن ُمساَعَدة اآلَخریَن.   ال َتنمو اَألزهاُر و النباتاُت فی هذا الَحقِل الزَّ

.  عّین الّصحیح: 13

 إنّی قد قبلُت مسؤولیَۀ إطفاء مکیِّف الهواء بَعد أن َتفرَغ المکتبَۀ من الّطّالب: من مسؤولیت خاموش کردن کولر را بعد از آنکه کتابخانه را از دانش آموزان خالى کنى؛ پذیرفته ام.

ب القرآَن کلَّ یوم فی االصطفاف الّصباحّی: این دانش آموزي است که هر روز در صف صبحگاهی قرآن می خواند!  یتلو هذا الطالُّ

 إن نَصْل إلی الّنجاح فی بدایۀ األمر فال معنی للّسعی: اگر در ابتداي کار موفق می شدیم، تالش هیچ مفهومی نداشت! 

 لّما جاءتنی اُّمی بالّطعام شکرُتها کثیراً : وقتی مادرم همراه با غذا بیاید، از او بسیار تشکر می کنم!

ِن اَألقَرَب لِمفهوم العباراِت: .  َعیِّ 14

 َمن َطَمَع بِالکثیر لم َیحُصل علی الَقلیل. اإلنساُن حریٌص علی ما ُمِنَع.  

 حاَوَل والُِد صدیقی َأن ُینِقَذه ِمَن الَخَطأ الّذي َوَقَع فیه ولکِن دوَن َجدوي. والُِد صدیقی ما کان ناِجحًا فی انقاِذ ابنه ِمَن الَخطأ. 

ُس َمَنَع التَّالمیَذ من استهزاِء اآلخریَن َفَنَجح فی ذلِک. َتالمیُذه لَم َیتوّقفوا َعن اإلستهزاِء.    الُمَدرِّ

ضا.  رَّ و َعَدم الرِّ ها: آآللهۀ کانوا َیجِلبوَن لِلنِّاس الشَّ  کاَن الَهَدُف ِمن تقدیِم الَقرابین لِآللَِهِۀ َکسَب ِرضاها و َتَجنَُّب َشرِّ

حیُح؟   .  ما ُهَو الجواُب الصَّ 15
«َکم ساَعًۀ َستکونیَن ِفی المهرجان؟»

اَعِۀ الخاِمسِۀ مساًء.   َسأکون فی المهرجاِن بَعَد ساَعَتیِن.   ِة ساَعَتیِن.   َسَأکون هناَك ثالث ساعاٍت.   َسأکوُن هناَك ِفی السَّ َسنکوُن لُمدَّ

عّین ما فیه اسم مثّنی:  . 16

ّتحاد المسلمین یسّبب تقّدمهم فی العالم!   یادین من بعید!   سمعُت فی الغابۀ أصوات الصَّ یا والدّي! عّلما أوالدکما مشفقین علیهم!   ال یتحّقق الّطیران نحو الکمال و الرشد!  

عّین الخطأ فی األفعال:  . 17

اهللا ُیحّب من ُیساعدوَن اآلخرین بِرغبته!   ساِعدوا أصدقاءکم و التترکوهم عند المصائب! أّیها الّطالب!  

عین أوالدِك علی تناول الّسمک!   یا صدیقتی! هل تشجَّ هذاِن المتکاسالِن َهَربا من تعّلم الّدروس!  

َعیِّن ما النعرُف فاعله:  . 18

ین.   ُقْل إنّی ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد اَهللا ُمخِلصًا لَُه الدَّ الُیداِفُع َعِن الَوَطِن إّال َمْن ُیؤِمُن بِاِهللا َو َیهَتمُّ بُِأموِر النِّاس.  

کاَن النُّاس ُیَرِحبَّون به ِفی َمسیِره بَِسَبِب َعدالَتِه.   سوا َو الَیْغَتْب بَْعَضُکم بَْعضًا.   نِّ أثٌم َو الَتَجسَّ ِإنَّ بَْعَض الظَّ

عّین الکلمات المناسبۀ فی الّنوع کّلها:  . 19

الَتغفرا - الَتحَتفلن - الَتنَصحیَن - الَتنَتِبهی   أیَن - ِمن - ما - َمتی   قَن - اِسترجَع - اِنَتَشرا - أوَجَد   صدَّ تلک - هاتان - هؤالء - أنت  

.   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ:   20
 « الحضارات الّتی عرفُتها ِمن خالل الکتاباِت َو النقوش کانت تؤکُّد بِأنَّ إهتمامنا بِالّدین علی أساس الفطرِة!»:

تمّدن هایی را که از راه نوشته ها و نگاره ها شناختم، تأکید می کردند که توّجه ما به دین، براساس فطرت است! 

تمّدن هایی که از طریق کتاب ها و نقاشی ها شناخته شدند، تأکید می کنند که توّجه ما به دین، امري فطري است!

تمّدن هایی را که از میان کتاب ها و نقش ها می شناختم، تأکید می کردند که توّجه انسان به دیانت، براساس فطرت می باشد!

تمّدن هایی را که از میان نوشته ها و نگاره ها شناخته بودم، تأکید می کنند که عنایت ما به دیانت، بر اساس فطرت ماست! 

■■

.  َعیِّن «ال» َتْخَتِلُف َعِن الْباقی: 21

کَرِم (ص).    ال نَْفَع ِفی کالٍم فیِه الغیبُۀ و اْلِکْذُب.   ال ُأْسَوة لِْلُمْسِلمیَن َکالنَّبیِّ اْألَ

اِْشَترْینا ِکتابًا ال َدفْتراً.   راسیِّۀ.» َنِۀ الدِّ ْستأُذ: «الَشکَّ َأنُّکم َتْنَجحوَن فی نِهاَیۀ السَّ  قاَل اْألُ

َسِب َیْبَتِعُد النُّاس عنه .................. .» َأکمل الفراَغین بِما ُهَو المناسب: .  «َمْن ُیفاِخُر .................. بِالنَّ 22

َجهًال - ِإحسانًا ُحسنًا - َقبَل یوٍم   َجهًال - َیومًا بَعَد َیوٍم   عاَدًة - جهًال
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عّین الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات:  . 23

قیمٌۀ ُکلِّ إمرٍي بأعمالِِه الحسنِۀ.   یقوُل الکافُر یا لیتنی کنُت ترابًا. 

اِْن کان َغَرُضُه من اختراِعِه ُمساِعَدَة االنسان فی مجاِل األعماِر و البناِء.   اهُل العلِم اَحیاٌء و اِْن ماُتوا  

«قال الّدلیل: کأّن هذه العظام تتعّلق بالحیوانات الّتی کانت تعیش جماعّیۀ و هجمت بالحیوانات األخري فی الغابۀ»! راهنما گفت ...  . 24

بدون شک این استخوان ها به جانورانی تعلق دارد که با هم زندگی می کنند و حیوانات دیگر جنگل را مورد هجوم قرار داده اند.

شاید این استخوان ها به حیواناتی تعّلق داشته باشد که درنده هستند و به شکل گروهی زندگی و به حیوانات دیگر حمله می کردند.

گویا این استخوان ها به حیواناتی تعلق دارد که به شکل گروهی زندگی می کردند و به حیوانات دیگر در جنگل حمله کرده بودند. 

ظاهراً این استخوان ها به حیوانهاي وحشی تعلق داشته است که بصورت گروهی به حیوانات دیگر در جنگل حمله می کردند.

عیِّن ما لیس فیه (الء الّنافیۀ للجنس):  . 25

ال طاعَۀ لمخلوق فی معصیۀ الخالق.   یجُب أْن تقبَل بأنّه ال فائدَة فی معصیٍۀ تندمک.  

ال إله إّال اهللا وحده ال شریَک له.   النفَعک فی الضرر لآلخرین بل فی مساعدتهم.  

حیحۀ؟ .  ما ِهَی التَّرَجَمُۀ الصَّ 26

باِح َحّتی المساِء: احساس خستگی نکردم با اینکه از صبح تا شب مشغول به کار بودم.   ال َأْشُعُر بالتِّعب َکَأنّنی لَم َأشَتِغْل ِمَن الصَّ

یوف ال َیِصلوَن إلی الحفلۀ َفماذا َعلینا َأن نَْفَعَل؟: چه بسا بعضی از مهمان ها به جشن نرسند پس چکار باید بکنیم؟   لَعّل بَْعَض الضُّ

ریَن: اي کاش زود می خوابیدید که صبح زود بیدار می شدید. ریَن لَِکی َتْسَتیقظوا ُمبکِّ  لَیتُکم َتناموُن مبکِّ

 قاَل َأبی: َأْعَلُم َأنََّک َسَتْدُرُس بِجدٍّ َمهما کانَِت الّظروف ولِکّننی َقِلٌق علیَک: پدرم گفت: می دانم که تو با جدّیت درس می خوانی هر چقدر شرایط سخت باشد، ولی بازهم نگرانت هستم. 

.  فی َأيِّ ِعباَرٍة ُذِکر الُمرادف َأو الُمضاّد لِلَکِلَمَتْیِن؟ «ضاَع، َهَدف» 27

 ال َتْسَتْعِجْل فی األمور َفَلن َتصَل إلَی غایتک بالَعجلِۀ.   َمن َزَعم بَِأنَّه َیعِرف ُکلَّ شیء فقد َضلَّ فی الَحیاِة.  

َضلَّ فی اْلَحیاِة َمن ال غایَۀ له.    َمن ال غاَیَۀ له ال َأَمَل لَه.  

ُق «ُیْذَکُر»؟ .  بَِأيِّ مجموَعٍۀ َتتعلَّ 28

ُیْرَحُم، ُغِفَر، ُخِلقوا   ُم َتري، َتْزَعُم، ُتْبِصُر ل   ُیجِلسوَن، ُتعاِهدیَن، ُیَفهِّ  اِنقطاع، اِستغفار، َتحمُّ

حیِح للکلمات؟   .  ما ُهَو التُّرتیب الصَّ 29
«َتعِرف، َکم، َهل، کتابًا، فی، هِذه، مکَتبِۀ، َعربیا، ُیوَجُد، المدرسِۀ.»
آیا می دانی چند کتاب عربی در کتابخانۀ این مدرسه وجود دارد؟

َهل َتعِرُف َکم ِکتابًا َعربیا ُیوَجُد فی َمکَتبِۀ هِذه المدرسِۀ؟   َهل ُیوَجُد َکم کتابًا عربیا فی َمکَتبِۀ هِذه المدرسۀ َتعِرُف؟  

 کم ُیوَجُد کتابًا َعربیا، هل َتعِرُف َمکَتبِۀ هِذه المدرسِۀ؟   َتعِرُف َهل ُیوَجُد کم کتابًا عربیا فی َمکَتبِۀ هِذه الَمدرسِۀ؟  

«ال أدري ما هو نَسیج زعانف األسماك، ولکّنی أعلم أنّها ُتساعد بعَض األسماك علی الحرکۀ و بعَضها علی الّطیران»:  . 30

نمی دانم بافت بالۀ ماهیان از چیست، اّما می دانستم بعضی ماهی ها را در حرکت و بعضی را در پرواز کردن کمک می کند.

نمی دانم چه چیزي در بافت بالۀ ماهی ها هست، ولی می دانم در حرکت بعضی ماهی ها و پرواز بعضی دیگر از آن ها یاري می رساند.

نمی دانم بافت باله هاي ماهیان چیست، ولی می دانم که بعضی ماهی ها را در حرکت کردن و بعضی را در پرواز کردن کمک می کند.

نمی دانم در بافت باله هاي ماهی ها چه چیزي هست، اّما می دانستم که در حرکت کردن بعضی از ماهی ها و پرواز کردن بعضی دیگر یاري می رساند.

فی أّي جواب ما جاَءت الحروف المشبهۀ بالفعل  . 31

علی الفائزیَن ان ال یفتخروا بقدراتهم أمام اآلخرین   قیَل ان اِالرادة الصادقۀ لالنسان ُتْشبه قّوة خفیۀ  

ان هذا القرآن یهدي لِّلتی هی اَْقوم   قال المعِلم فی الصّف فاْعَلموا ان التاریخ معلٌّم کبیٌر لتجارب البشر  

عّین الصحیح فی ضبط حرکات الکلمات:  . 32

َرِة َو قد َتبُلُغ من الُعمر ألَفی ِسَنۀ!   َشَجرُة الَبّلوط هی ِمَن األشجار الُمَعمِّ   ! ْل َهَدفًا َیْذَهْب إلی النَّهائیِّ فی ُمباراة ُکرِة الَقَدم َمن ُیَسجِّ

! اِّن اَهللا خالُِق الَحبِّ و النَّوي ُیخِرُج الَحیَّ َمَن الَمیِِّت و ُمخِرُج الَمیِِّت ِمَن الَحیِّ َشجرُة الُخبز َشَجرٌة اُسُتوائیٌۀ َتنمو فی ُجُزر المحیط الهاِدئ!  
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عّین عبارة لَیس فیمها توصیف للّنکرة  . 33

کّل عین باکیۀ إّال عین غّضت عن محارم اهللا!   هناك طائر یبنی عّشه فوق جبال مرتفعۀ!  

أنا واثق أّن کّل کاتب قد وصف نابلئون بأوصاف مختلفۀ!   ُرّب کتاب تیصّفحه قارئۀ فیؤّثر نفسه!  

عّین األقرب من المفهوم:   . 34
ال ُیؤمن أحدکم حّتی یحّب ألخیه ما یحّب لنفسه.

أحّب إخوانی َمن َأهدي الّی عیوبی   إذا اَْحَبْبَت أخاك المؤمن اکثر من نفسک فأنت ُمؤمن  

َأحسْن الی الّناس کما أحسَن اهللا الیک   لن تنالوا البّر حّتی ُتْنفقوا مّما ُتحبَّون  

عّین االصّح و االدّق فی الجواب للترجمه َاْو المفهوم:    . 35
قد بلغنی أنَّ رُجًال من ِفتیِه اهل البصرة دعاك الی َمْأُدبٍَۀ فَاْسَرْعَت الیها

به من خبر رسیده است که مردي از مردان بصره تو را به سفرة مهمانی خویش فرا خواند و تو به سرعت به سوي آن شتافتی. 

مرا خبر رسیده است که مردي از اهل بصره تو را به خانه اش دعوت کرد و تو به سرعت به آنجا شتافتی. 

به من خبر رسیده است که مردانی از اهل بصره تو را به سفرة مهمانیشان دعوت کردند و تو به سرعت به سوي آنها شتافتی. 

به من خبر رسیده است که مردي از مردان بصره تو را به سفره خانه اش فرا خواند و تو سریع به آنجا رفتی. 

«إنَّ أهالی ُقرانا الُمجاِورة بَدؤوا َیقَطعون األشجار لبیَعها لَمصانع الورق!»:  . 36

اهالی روستاهاي اطراف ما، شروع به بریدن درختان جهت فروختن آنها به کارخانه هاي کاغذسازي کردند! 

بی گمان اهالی اطراف روستاي ما، شروع کردند به قطع درختان به جهت فروختن آنها به کارخانه هاي تولید کاغذ! 

اهالی روستاي مجاور ما به قطع کردن درختان پرداختند تا آنها را به کارخانه هاي کاغذسازي بفروشند! 

قطعًا مردم روستاهاي اطراف ما، شروع به قطع درختان و فروش آنها به کارخانۀ تولید کاغذ کردند! 

عّین الحال جملۀ اسمّیۀ:  . 37

جون َفِرحیَن.   ُع الالعبوَن فی الملعب َمسروریَن و ُیشاهُدهم ألمتفرَّ ُیَشجَّ رَأْیُت الُمؤمَن ساجداً ِهللاِ و َیشکرُه علی نِعَمه الکثیرة.  

بنا و هم محبوبوَن عندالناس جمیعًا.   هات ُیْکِرْمَن ُطالَّ هؤالِء اُألمُّ ا.   نَْسَمُع ِمن بعیٍد َأصواتًا و کانَت عجیبًۀ حق

حیَح ِفی التحلیل الّصرفی أو الَمحلِّ اْإلعرابی.   َعیِّن الصَّ  . 38
«. «َو ما َظَنْنُت َأنََّک ُتجیُب إلَی طعاِم َقوٍم عاِئُلُهم َمْجُفوٌّ َو َغنیُّهُم َمْدُعوٌّ

ٌۀ ما: حرٌف لِإلستفهام، مبنیَّ

ُتجیُب: فعل مضارع، للُمخاطب، مزیٌد ثالثی باب إفعال، مجهول، متعّدي، معرب / فعل و فاعله ضمیر مستتر هی 

قوٍم: اسم، جمع، معرب، نکرة / مضاٌف إلیه

: اسم، مفرد، مذکر، اسم الفاعل، نکرة، معرب / خبر و مرفوع  َمدُعوٌّ

ِن الَْخَطَأ ِفی التَّرَجَمِۀ. َعیِّ  . 39

 هِذه اْلحاِدَثُۀ لَْم ُتْضِعْف َعزَمُه. این حادثه اراده اش را تضعیف نکرد. 

بَْعَد َأِن اْخَتَرَع نوبل الدینامیَت، اِزدادِت الحروُب َو إْن کاَن َغَرضُه ُمساَعَدِة اإلنساِن. پس از آنکه نوبل دینامیت را اختراع می کند، جنگ ها افزایش پیدا کرد چرا که هدفش کمک به مردم بود. 

الحاِت إنّا النُضیُع أْجَر َمْن أْحَسَن َعَمًال.» بی شک کسانی که ایمان آوردند و به نیکی ها عمل کردند، قطعًا ما پاداش کسی که کاري را به درستی انجام داد، تباه نمی کنیم. «ِإنَّ الّذین آَمنوا و َعِملوا الصِّ

َهْل ُتعطی اْلَجواِئُز اْلَیوَم لَِمْن ُهَو َأْهٌل لِذلَِک؟ آیا امروزه جوایز به کسی که شایستۀ آن است، داده می شود؟

حیحۀ.   َعّین الترجمۀ الصَّ  . 40
َبَعۀ بِما َتْحَت أفالِکها َعلی َأن َأْعصَی اَهللا ِفی نَمَلٍۀ أْسُلُبها ُجْلَب َشعیرٍة، ما َفَعْلُت.» «َواِهللا لَو ُاْعطیُت األقالیَم السَّ

به خدا قسم، اگر هفت سرزمین و آنچه زیر آسمان هایش وجود دارد مال من می شد تا نافرمانی خدا را بکنم و پوست گندمی را از مورچه اي به زور بگیرم،انجام نمی دادم.

به خداوند قسم، اگر سرزمین هاي هفتگانه با هر چه زیر آسمان هایشان هست به من داده می شد تا از خدا نافرمانی کنم و پوست جویی را از مورچه اي به زور بگیرم، این کار را نمی کردم.

قسم به خداوند که اگر سرزمین هاي هفتگانه و هر آنچه زیر آسمان هایش وجود دارد به من بدهند تا فرمان خدا را اطاعت نکنم و پوست جویی را از مورچه به زور بگیرم، انجام نمی  دادم.

به خداوند قسم، اگر سرزمین هاي هفتگانه با هر چه زیر آسمان هایش هست به من داده می شد که نافرمانی خدا را کنم و پوست گندمی را از مورچه اي بگیرم، این کار را نخواهم کرد. 
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َأْکِمِل الفراغیِن:   . 41
َع عمرُه فی طریٍق ال ..................  فیه.» ف علی حقیقۀ حیاتِه لکی الُیَضیِّ « .................. الَبَشَر َیَتعرُّ

لََعلَّ - الفائَدُة لَْیَت - الفائَدَة لْیَت - فائدُة لََعلَّ - فائَدَة

عّین الجملۀ الّتی فیها نوعاِن من «ال»:  . 42

النقول کلمًۀ ِألنّنا النعرف شیئًا عن الموضوع.   الفقر اشدُّ من الجهل و العبادة مثُل التفّکر.  

ِلم بما الِعلَم به فی الحیاِة.   الُتکَّ الیرحُم اهللا من الیرحُم الناس.  

عّین الّصحیح:  . 43

ال إنسان یشعر بالحزن فی بدایۀ فصل الّربیع: انسان در ابتداي فصل بهار، احساس غم نمی کند.

کأّن أخی مترّدد فی اختیار هدیۀ لمن یحّبه: گویی برادرم در انتخاب هدیه اي براي کسی که دوستش دارد، دو دل است. 

لعّل االنسان یستطیع أن یصل إلی فهم ُکنه بعض الظواهر: اي کاش انسان بتواند به فهم ذات برخی پدیده ها برسد. 

«فهذا یوم البعث ولکّنکم کنتم التعلمون»: این روز رستاخیز است ولی شما نمی دانید.

عّین الّصحیح فی الجزء الّذي قد أّکد:  . 44

اِعَلم أّن زمیلتی التحضر الیوم فی الّصف (التحضر)   َتکّلموا تعَرفوا فإّن المرء مخبوء تحت لسانه (المرء)  

إّن سبب أکثر األمراض الجسمّیۀ هوالمشاکل النفسّیۀ (الجملۀ بأجمعها)   علیک أن التکون جاهل فی أمورك (جاهل)  

َعیِّن العبارة التی فیها نوعان من «ال».  . 45

یا ابنی! ال ُتصاِدْق َمن ال ایماَن لَُه.   ال َتجالِسوا المناِفُق و ال َتستشیروه.  

دُق.   ال َصدیَق َأْفَضُل ِمَن الکتاِب َو ال حدیَث َأْجَمُل ِمَن الصِّ الّلهم إنّی أعوذ بِک ِمْن نَْفٍس ال تشَبُع َو ِمن علٍم ال َیْنَفُع.  

حیَح َحسب استعمال «ال» النافیۀ لِلجنِس. ِن الصَّ َعیِّ  . 46

ِر.   یء َأْفَضُل ِمَن التَّفکُّ ال الشَّ الکْنَز َأغنی ِمَن الِقناَعِۀ.  

  . ال َعَجٌب ِمْن أنّها قد أْصَبَحت غنیًۀ النَّها َعِمَلت بِِجد ال َتْجَتِمْع خصلتاِن ِفی المؤمن: الُبخل و الکذب.  

حیح ِفی النِّواسِخ. َعیِّن الصَّ  . 47

سین َیْسَتِمعون إلی ِخطاِب المدیِر.   کاَن الُمدرَّ ِإن لِهذِه القاعِۀ نواِفُذ َعدیدٌة.   روس َصعبًۀ َعلی تالمیِذنا.   لَْیَسِت الدُّ َأْصَبحنا ناجحوَن فی مسابقاِت المدرسِۀ.  

.  َعیِّن ِعباَرًة فیها َرفُع اْإلبهام: 48

بیُب ِمَن اْلَمریِض َأن الَیْأُکَل شیئًا َقْبَل َعملیِّۀ الِجراَحِۀ لَْیَتُه َیْسَمُع کالَمُه.   َقرَیُتنا َجمیَلُۀ َو َخضراُء َکَأنَّها ِقْطَعٌۀ ِمَن اْلَجنَِّۀ.    َطَلَب الطَّ

َنۀ.   راَسِۀ لََعلَِّک َتْنجحیَن هِذِه السَّ اِْهَتیَّی بِالدِّ َصدیقی لَْیَس َسخیا َولِکنَّه الَیْنسی الُمحتاجیَن.  

.  ِفی َأيِّ ِعباَرٍة ال یوَجُد َأي تشبیه؟ 49

ْصِدقاُء اْلُمْخِلصون َکاْإلْخَوِة َیْأتوَن لِْلُمساِعَدِة ِعنَدما نَْحتاُجُهم.   ِإنّما اْلَغیُب ِهللاِّ فاْنَتِظروا إنّی َمَعُکم ِمَن الُمْنَتِظریَن.   اَْألَ

الب بِِرفٍق َو َحناٍن َکَأنَُّه والُِدُه.   ُسنا َیتعاَمُل َمَع َأَحِد الطِّ یوف ِمْثَل «حاتم الّطائی» ِفی إکراِم النِّاس.   ُمَدرِّ ُم الضَّ  َأبی ُیَکرِّ

.  «ُقْلُت لَِصدیقی ِعنَدما فاَز بالجاِئزِة ِفی مجال الریاضّیات: لَْیَتنی ُکْنُت مکانََک»  50
حیح َحول َمقصود الِْعباَرِة: ِن الصَّ َعیِّ

َنِۀ القاِدَمِۀ.   ال ُیْمِکُن لَُه َأَن یفوَز بالجاِئَزِة.   یرجو الفوز بالجاِئَزِة َقریبًا.   ِإنَّ الجاِئَزة کانَْت ُمناِسَبًۀ له و لیس لِصدیقِه.    َسیفوُز بالجاِئَزِة ِفی السَّ
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ترجمۀ گزینۀ درست: سعی کردم حرف دوستم را باور کنم، شاید که او راست بگوید. (َتصُدُق خبر لعلَّ و جمله فعلیه است)  گزینه 2  . 1
بررسی سایر گزینه ها: 

): ترجمه: بی گمان نجات در راستگویی است / «فی الصِّدِق» خبر از نوع شبه جمله است.  گزینۀ (

): ترجمه: آن پیراهن را براي تو خریدم، کاش آن را دوست داشته باشی / خبر، «تُحبّیَن» است که جمله فعلیه می باشد.  گزینۀ (

): ترجمه: براي آنان نگران نباش، پس بی گمان آنها در راحتی و خوشبختی هستند و چیزي کم ندارند / «فی الّرخاء» خبر و از نوع جار و مجرور است. (شبه جمله)  گزینۀ (
«أن النغضَب» مضارع التزامی ترجمه می شود (که خشمگین نشویم) ، ولی «نغضَب» (خشمگین می شویم)، مضارع اخباري ترجمه می شود.  گزینه 1  . 2

 بررسی سایر گزینه ها: 

: «یعرف» بعد «لعّل»، مضارع التزامی ترجمه می شود. (بشناسد)  گزینۀ 

: «أصعد» بعد از «لیت»، مضارع التزامی ترجمه می شود. (صعود کنم)  گزینۀ 

: «نقرأ» بعد از «لیت» و «نأخذ» بعد از الم، مضارع التزامی ترجمه می شود. (بخوانیم، تا بگیریم) گزینۀ 

ترجمۀ گزینۀ درست: این دانش آموزان مقام اول در مسابقات علمی را به دست آوردند، گویی که آنان ستارگانی در آسمان مدرسه هستند، (نجوم) خبر کأنَّ است که به صورت مفرد گزینه 3  . 3
آمده است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): بی گمان روان شناسان بر توجه به کودکان مخصوصا در سال هاي اول زندگی شان اهمیت می دهند.  گزینۀ (
«یُؤکِّدون» خبر «إنَّ» است که به صورت جملۀ فعلیه آمده است. 

): خرافات در طول دوره ها زیاد شد؛ ولی خداوند تبارك و تعالی مردم را در این حالت رها نکرد.  گزینۀ (
«لم َیتُرك» خبر «لِکنَّ» است که به صورت جملۀ فعلیه آمده است. 

): بسیار تالش کردیم که به شما براي رسیدن به موفقیت کمک کنیم، اي کاش که شما قدر آن را بدانید.  گزینۀ (
«تُقدِّرون» خبر «َلیَت» است که به صورت جملۀ فعلیه آمده است. 

بررسی  سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 4

:  أالتعرف: «ال» نفی (آیا نمی دانی).  گزینۀ 

:  ال تبادر: «ال» نفی (اقدام نمی کنی). گزینۀ 

:  الشّک: «ال» نفی جنس (شکی نیست). گزینۀ  
ترجمه: «ِإنَّ» به معناي همانا، می باشد و همیشه در ابتداي جمله می آید.  گزینه 1  . 5

بررسی سایر گزینه ها: 

»: کارگران طی روز کارهاي زیادي انجام دادند شاید آنها در شب استراحت کنند.  گزینۀ «

»: کارگران طی روز کارهاي زیادي انجام دادند ولی آنها در شب استراحت می کنند.   گزینۀ «

»: کارگران طی روز کارهاي زیادي انجام دادند کاش در شب استراحت کنند.  گزینۀ «

ٌ    ٍ) نمی گیرد؛ رد گزینۀ  / ال نمی گیرد؛ رد گزینۀ   بعد از الي نافیۀ للجنس اسم: تنوین (ً      گزینه 4  . 6

در گزینۀ  الي نفی است، چون بر سر مضارع آمده است.

ترجمۀ گزینۀ درست: هیچ خیري در سخنی که در آن دروغ است نیست و هیچ فایده اي از آن به دست نمی آید. (هر دو «ال» قبل از اسم آمده اند و آن را نفی کرده اند) گزینه 1  . 7
بررسی گزینه هاي دیگر: 

): «این غذا ما را سیر نمی کند و برایمان کافی نیست.»  گزینۀ (
هر دو «ال» بر فعل مضارع آمده اند و آن را نفی کرده اند؛ ولی مجزوم نکرده اند. 

): «امید در زندگی را از دست نده، چرا که زندگی بدون امید هیچ ارزشی ندارد.»  گزینۀ (
«ال» بر سر «قیمۀ»، «ال»ي نفی جنس می باشد. 

نکته: «ال» قبل از «أمل» بعد از حرف جّر قرار گرفته و تأثیرش را از دست داده و به معناي «بدون» است. 

): «در اموري که هیچ اهمیتی ندارد، دخالت مکن.»  گزینۀ (
«ال» قبل از فعل «ال»ي نهی است که آن را مجزوم کرده است. 

ترجمۀ عبارت: کسانی که غیر از خدا را می خوانند، دشنام ندهید، پس آنها به خداوند یکتا دشنام می دهند.  گزینه 3  . 8
ترجمۀ گزینۀ درست: اگر به کفار دشنام دهیم، آنها هم همین کار را با خدا می کنند. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: دشنام دادن به کافران عملی واجب بر عهدة مؤمنان است.  گزینۀ 

: هر کس به خدا دشنام دهد، پس او از کفار است.  گزینۀ 

: هر کس به کافران دشنام ندهد، پس از آنان است.  گزینۀ 

( (تلک) براي مفرد مؤنث و جمع هاي غیر انسان استفاده می شود، پس براي جمع انسان استفاده نمی شود. (رد گزینه هاي  و  گزینه 4  . 9
بسته به اینکه اسم بعد از (الّسمکات) (ال) دارد یا ندارد دو حالت پیش می آید: 

تلک الّسمکات الجمیلۀ: آن ماهی هاي زیبا ... (جمله کامل نشده است). 
تلک الّسمکات جمیلۀ: آن ماهی ها زیبا هستند (جمله کامل شده است). 
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: «پس باید آن روزهاي زیبایی را که با هم گذراندیم، به یاد آوریم.»  ترجمۀ درست گزینۀ  گزینه 2  . 10
نکته: «الم» در ابتداي فعل نذُکر، «الم» أمر است که فعل را مجزوم کرده است و معنی باید به آن اضافه کرده است. 

فاطمۀ: اسم مفرد مؤنث است که فعل متناسب با آن(تفعلین) می باشد که در حالت نهی به صورت (التفعلی) صحیح است.  گزینه 4  . 11
بررسی سایر گزینه ها: 

»: با توجه به (الّناس) فعل (ینَظروَن) صحیح است.  گزینۀ «

»: با توجه به (اللِّذین و ضمیر هما) که مثنی است (یتکاسالِن - ال ینجحاِن) صحیح است.  گزینۀ «

»: با توجه به (ضمیر ُکم) که ضمیر مخاطب است (التعلمون) صحیح است.  گزینۀ «
ترجمۀ گزینۀ صحیح: براي دیدن ستارگان به پشت بام خانه رفتیم؛ ولی امشب هیچ ستاره  اي در آسمان نیست.  گزینه 1  . 12

«ال» قبل از «نجمَۀ» «ال»ي نفی جنس می باشد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

: فردا امتحان مهّمی دارم و نمی دانم چه بکنم.  گزینۀ 
«ال» بر سر فعل مضارع آمده، بدون آن که آن را مجزوم کند و فعل مضارع را منفی کرده و «ال»ي نفی است. 

: در این زمین کشاورزي گل ها و گیاهان به دلیل نرسیدن نور خورشید به آن، نمی رویند.  گزینۀ 
«ال» در این جمله نیز بر سر فعل مضارع آمده است و آن را منفی کرده است. 

: بهتر از کمک به دیگران نمی بینم.   گزینۀ 
«ال» بر سر فعل مضارع آمده و آن را منفی کرده و «ال»ي نفی است. 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 13

) هذا الّطالب: این دانش  آموز (معرفه است.)  گزینۀ 

) إن نصل إلی النّجاح: اگر به موفقیت برسیم، اگر موفق شویم.  گزینۀ 

: آورد (غذا آورد)، شکرتُها: از او ..... شکر کردم.  ـِ ) جاءت ب گزینۀ 
ترجمۀ گزینۀ درست: پدر دوستم سعی کرد که او را از اشتباهی که مرتکبش شده است نجات دهد؛ ولی بدون فایده بود.  گزینه 2  . 14

ترجمۀ گزینه هاي دیگر:  

: هر کس طمع به به دست آوردن زیاد داشته باشد، کم راه هم به دست نمی آورد. / انسان بر آنچه از او منع شده است، حریص است.  گزینۀ 

: معلّم دانش آموزان را از مسخره کردن دیگران منع کرد و در آن موفّق بود. / دانش آموزان از مسخره کردن باز نایستادند.  گزینۀ 

: هدف از تقدیم قربانی به خدایان به دست آوردن رضایت آنان و دور کردن شرشان بود / خدایان براي مردم شر و عدم رضایت می آوردند.  گزینۀ 
ترجمۀ عبارت: چند ساعت آنجا خواهی بود؟  گزینه 2  . 15

ترجمۀ گزینۀ صحیح: سه ساعت در جشنواره خواهم بود. 
بررسی سایر گزینه ها: 

): دو ساعت خواهیم بود.  گزینۀ (
سؤال مفرد مونث (َستکونیَن) آمده است ولی در پاسخ از متکلّم مع الغیر (َسنکوُن) استفاده شده است. 

): ساعت پنج عصر آنجا خواهم بود.  گزینۀ (
سؤال از تعداد ساعات حضور پرسیده است؛ در صورتی که در جواب به ساعت اشاره شده است. 

): دو ساعِت دیگر در جشنواره خواهم بود.  گزینۀ (
در این پاسخ هم به جاي ذکر تعداد ساعت هاي حضور در جشنواره به زمان حضور اشاره کرده است. 

اعۀ؟»: ساعت چند است. «َکم ساَعًۀ؟»: چند ساعت.  نکته: «َکِم السُّ
(والدّي: والدیِن + ي) یک اسم مثنی محسوب می شود و به خاطر مضاف بودن (ن) آن حذف می شود و هم چنین کلمۀ (مشفقین) که به والدّي برمی گردد (دلسوزي)، نیز مثنی محسوب گزینه 2  . 16

می شود. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: الّطیران: یک اسم مفرد است (پرواز)  گزینۀ «

یادین: یک جمع مذکر سالم است. (شکارچیان)  »: الصَّ گزینۀ «

»: المسلمین: یک جمع مذکر سالم است. (مسلمانان)  گزینۀ «

با توجه به ضمیر (ه) در انتهاي جمله کلمۀ (َمن) به معناي (کسی که) می باشد و فعل (ُیساعدون) غلط است و باید (ُیساعُد) باشد.  گزینه 2  . 17
ترجمۀ عبارت: (خداوند کسی که به دیگران با تمایلش کمک می کند، دوست می دارد.)

» یک فعل مجهول است. نائب فاعل آن ضمیر بارز «ُت» می باشد.  فعل «ُأِمْرُت» در جملۀ گزینۀ « گزینه 2  . 18
ترجمۀ عبارت: «بگو که من خود مأمورم که تنها خدا را پرستش کنم و دین را براي او خالص گردانم.» 

در گزینه هاي دیگر همۀ فعل ها مبنی بر معلوم و داراي فاعل هستند. 

»: تنها کسی که به خدا ایمان دارد و به امور مردم اهتمام می ورزد، از وطن دفاع می کند.  گزینۀ «

»: بی شک بعضی گناهان گناه است، تجّسس نکنید و...  گزینۀ «

»: در مسیرش و به خاطر عدالتش، مردم به او خوشامد می گفتند. گزینۀ «
در این گزینه همۀ افعال ماضی هستند.  گزینه 2  . 19

 بررسی سایر گزینه ها:
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»: همه به جز (أنت) اسم اشاره هستند.  گزینۀ «

»: همه به جز (ِمن) اسم استفهام هستند ((َمن) به معناي چه کسی استفهام است)  گزینۀ «

»: همه به جز (التنصحیَن) که مضارع منفی است، فعل نهی هستند.  گزینۀ«
«الحضارات»: «تمّدن ها» / «عرفُتها»: «آن ها را شناختم» / «ِمن خالل الکتاباِت َو النقوش»: «از راه نوشته ها و نگاره ها» / «کانت تؤّکُد»: «تأکید می کردند»(در این جا) / «إهتمامنا ِبالّدین»: گزینه 1  . 20

«توّجه ما به دین» / «علی أساس الفطرِة»: «براساس فطرت» 
ترجمۀ گزینۀ درست: یک کتاب خریدیم، نه یک دفتر.  گزینه 4  . 21

در سایر گزینه ها، ال از نوع «ال»ي نفی جنس و به معناي «هیچ  .................. نیست» می باشد، ولی در گزینۀ   معنی «نه» می دهد. 
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: هیچ سودي در سخنی که در آن غیبت و دروغ است، نیست.  گزینۀ «

»: هیچ الگویی براي مسلمانان همچون پیامبر اکرم (ص) نیست.  گزینۀ «

»: استاد گفت: «هیچ شکی نیست که شما در پایان سال تحصیلی قبول می شوید.» گزینۀ «
ترجمۀ عبارت: کسی که از روي نادانی به اصل و نسب خود افتخار می کند مردم روز به روز از او دور می شوند.  گزینه 2  . 22

بررسی سایر گزینه ها: 

: از روي نادانی - از روي نیکی  : از روي عادت - از روي نادانی        گزینۀ  : به خوبی - یک روز قبل         گزینۀ  گزینۀ 
در وزن باب ُمفاَعَلۀ در این گزینه ُمساَعَدة می شود که به اشتباه ُمساِعِدة نوشته شده است.  گزینه 4  . 23

کأّن (گویا) هذه العظام (این استخوان ها) تتعلّق با الحیوانات (به حیواناتی تعلق دارد) الّتی (که) کانت تعیش جماعیّۀ (به شکل گروهی زندگی می کردند) و هجمت بالحیوانات االخري گزینه 3  . 24
فی الغابۀ (به حیوانات دیگر در جنگل حمله کرده بودند) 

(اسم ال، مضاف نمی شود، در حالی که (نفَعک) به صورت مضاف به ضمیر متصل آمده است.)  گزینه 3  . 25
بررسی سایر گزینه ها: 

): «فائدَة»: اسم «ال» ، فی معصیٍۀ: خبر «ال»  گزینۀ (

): «طاعَۀ»: اسم «ال» ، فی معصیٍۀ: خبر «ال»  گزینۀ (

): «إلَه» و «شریَک»: اسم «ال» ، موجوٌد: خبر «ال» محذوف  گزینۀ (
نکته: 

وقتی در جمله حرف «إّال»باشد معموًال خبر «ال»ي نفی جنس حذف می شود و کلمۀ (موجوٌد) بوده است! 
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 26

: احساس خستگی نمی کنم، گویی اینکه از صبح تا شب کار نکرده ام.  گزینۀ 

: اي کاش شما زود بخوابید تا زود بیدار شوید.  گزینۀ 

: پدرم گفت: می دانم شرایط هر طور که باشد تو با جدیّت درس خواهی خواند، ولی نگرانت (باز هم زائد است) هستم.  گزینۀ 
ترجمۀ گزینۀ صحیح: گم شد در زندگی کسی که هیچ هدفی ندارد.  گزینه 4  . 27

َضلَّ = ضاَع                  غاَیۀ = َهَدف 
بررسی سایر گزینه ها: 

: در کارها عجله نکن چرا که با عجله به هدفت نخواهی رسید. غایۀ = َهَدَف گزینۀ 

: هرکس گمان کند که هر چیزي را می داند، در زندگی گمراه می شود. َضلَّ = ضاَع گزینۀ 

: کسی که هیچ هدفی ندارد، هیچ امیدي برایش نیست. غاَیۀ = َهَدف  گزینۀ 

فعل «یُْذَکُر» به معنی «ذکر می شود، بیان می شود» و یک فعل مجهول است، پس به فعل هاي گزینۀ  تعلق دارد.  گزینه 4  . 28
یُْرَحُم: مورد رحم واقع می شود / ُغِفَر: آمرزیده شد / ُخِلقوا: خلق شدند 

بررسی سایر گزینه ها: 

: ِانقطاع: قطع شدن / ِاستغفار: طلب آمرزش کردن / َتحمُّل: تحّمل کردن (همه مصدر هستند)  گزینۀ 

: یُجِلسوَن: می نشانند / تُعاِهدیَن: پیمان می بندي / یَُفهُِّم: می فهماند (همه فعل مضارع ثالثی مزید و معلوم هستند)  گزینۀ 

: َتري: می بینی / َتزَعُم: گمان می کنی / تُبِْصُر: نگاه می کنی (همه فعل مضارع و معلوم هستند)  گزینۀ 
نکته: کلمۀ پرسشی، باید در ابتداي متن قرار بگیرد.  گزینه 1  . 29

«ما هو َنسیج زعانف األسماك»: بافت باله هاي ماهیان چیست (رد سایر گزینه ها)/ «أعلُم»: می دانم (رد گزینه هاي 1 و 4)/ «تُساعد»: کمک می کند/ «بعض األسماك علی الحرکۀ»: بعضی گزینه 3  . 30
ماهی ها را در حرکت کردن (رد گزینه هاي 2 و 4)/ «بعَضها علی الّطیران»: بعضی(شان) را در پرواز کردن (رد گزینه هاي 2 و 4) 

حروف مشبهۀ بالفعل،  مانند ِانَّ - َانَّ ... فقط بر سر اسم می آیند. َأْن حرف ناصبه است و بر سر فعل ال یفتخروا آمده است. گزینه 2  . 31
سایر گزینه ها: 

»: َانَّ حرف مشبهۀ بالفعل است که بعد از آن اسم (االرادة) آمده است.  گزینۀ «

»: إّن حرف مشبهۀ بالفعل است که بعد از آن اسم (الّتاریخ) آمده است.  گزینۀ «

»: إنَّ حرف مشبهۀ بالفعل است که بعد از آن (هذا) اسم می باشد. گزینۀ «
بررسی سایز گزینه ها:  گزینه 4  . 32

»: (النِّهائی) صحیح است.  گزینۀ «

َرة / َسَنۀ) صحیح است. »: (الُمَعمَّ گزینۀ «
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»: (إسِتوائّیۀ) صحیح است.  گزینۀ «
در این گزینه جملۀ وصفیه نداریم و (قد وصف) خبر أّن می باشد.  گزینه 4  . 33

در سایر گزینه ها (یبنی، غّضت، تیصّفحه) جملۀ بعد از نکره یا جملۀ وصفیه محسوب می شوند.
ترجمۀ متن سؤال: کسی از شما ایمان نمی آورد تا اینکه براي برادرش آنچه را که براي خودش دوست می دارد، دوست بدارد.  گزینه 3  . 34

»: به نیکی نخواهید رسید تا اینکه از آنچه دوست می دارید انفاق کنید.  ترجمۀ گزینۀ «
ترجمۀ سایر گزینه ها:  

»: هر گاه برادر مؤمنت را بیشتر از خودت دوست بداري مؤمن هستی.  گزینۀ «

»: بهترین برادرانم کسی است که عیب هایم را به من هدیه کند.  گزینۀ «

»: به مردم نیکی کن همانطور که خداوند به تو نیکی کرد.  گزینۀ «

بررسی نادرستی گزینه ها:   گزینه 1  . 35

 (  رجًال: مردي ، دعا: فراخواند، دعوت کرد (رد گزینۀ 

 (  فتیۀ: مردان، جوانان،  مأدبۀ: سفره مهمانی  (رد گزینۀ 
َاْسَرْعَت: شتافتی، به سرعت رفتی  

»: (آنجا) اضافه آمده است.  گزینۀ «  و
اشکاالت سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 36

«ُقرانا الُمجاورة» یعنی «روستاهاي اطراف ما»  رد گزینۀ  و  

«َمصانع الورق» یعنی «کارخانه هاي کاغذسازي»  رد گزینۀ 
در این گزینه ُطّالب: صاحب حال / َو ُهم محبوبوَن: جملۀ حالیه است.  گزینه 4  . 37

ترجمۀ گزینه: این مادران دانش آموزان ما را گرامی می دارند در حالی که همه نزد مردم دوست داشتنی هستند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: ساجداً: حال مفرد.  گزینۀ «

»: مسروریَن و َفِرحیَن: حال مفرد.  گزینۀ «

»: حال وجود ندارد، عبارت کانت عجیبًۀ حقًا: جملۀ معطوف است.  گزینۀ «
ترجمۀ گزینه: گمان نمی کردم مهمانی مردمی را بپذیري که تهیدستشان رانده و ثروتمندشان دعوت شده است.  گزینه 3  . 38

بررسی و تصحیح گزینه هاي نادرست: 

»: اینجا «ما» حرف نفی فعل ماضی است.  گزینۀ «

»: معلوم / فاعله ضمیر مستتر َأْنَت گزینۀ «

»: َمدُعّو اسم مفعول به معنی دعوت شده است.  گزینۀ «

»: پس از آنکه نوبل دینامیت را اختراع کرد، جنگ ها زیاد شد، هر چند که قصدش کمک به مردم بود.  ترجمۀ درست گزینۀ « گزینه 2  . 39
بررسی گزینه ها:  گزینه 2  . 40

  ( َبعۀ: سرزمین هاي هفتگانه (رد گزینۀ   "األقالیَم السَّ

(  َنمَلٍۀ: مورچه اي (رد گزینۀ 

 ( َشعیرة: پوست جویی (رد گزینۀ  و  ُجْلَب

(  ما َفَعْلُت: این کار را نمی کردم (رد گزینۀ 
: امید است، شاید، صحیح است و با توجه به این که اسم «ال» نفی جنس، منصوب و مبنی بر فتح است، فائدَة صحیح است. با توجه به مفهوم در جاي خالی اول َلَعلَّ گزینه 1  . 41

ترجمۀ عبارت: امید است که (شاید که) انسان بر حقیقت زندگی اش شناخت پیدا کند تا عمرش را در راهی که هیچ فایده اي در آن نیست، از بین نبرد. 
در این گزینه الي اول «الم نهی است و الي دوم «نفی جنس» است که بر سر اسم آمده است.  گزینه 4  . 42

بررسی سایر گزینه ها: 

»: هر دو ال بر سر اسم آمده اند و نفی جنس هستند.  گزینۀ «

»: هر دو ال بر سر فعل مضارع آمده اند و نفی می باشند.  گزینۀ «

»: هر دو ال بر سر فعل مضارع آمده و نفی هستند و براي منفی کردن فعل مضارع به کار رفته اند. گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 43

»: ال نفی جنس داریم: هیچ انسانی ... احساس غم نمی کند.  گزینۀ «

»: (لعّل) به معناي ( شاید، امید است) می باشد.  گزینۀ «

»: (ُکنتم التعلمون): نمی دانستید. (کان + مضارع) = ماضی استمراري)   گزینۀ «
          (می+ ماضی ساده) 

سؤال از ما خواسته است که جزئی که روي آن تأکید شده است، در کدام گزینه صحیح است. إّن از حروف مشبهۀ بالفعل است که در ابتداي جمله می آید و روي کّل جمله تأکید می کند گزینه 4  . 44

» اینگونه است.  که فقط در گزینۀ «

»: فقط روي کلمۀ بعد إنۀ تأکید شده است، که نادرست است.  در گزینۀ «

»: «أّن» براي پیوند دو جمله می آید و تأکید نمی کند. در گزینۀ «
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»: «أن» از ادات ناصبه است و براي فعل منصوب می آید و از حروف مشبهۀ بالفعل نیست.  در گزینۀ «

»، دو نوع «ال» به کار رفته است. ال تصادْق: ال نهی و ال قبل از ایمان «ال» نفی جنس است.  در گزینۀ « گزینه 2  . 45
ترجمۀ عبارت: پسرم با کسی که ایمانی ندارد، دوستی نکن. 

در گزینه هاي دیگر هر دو «ال» از یک نوع هستند. 
ترجمه و بررسی گزینه هاي دیگر: 

»: با فرد منافق و دو رو هم نشینی نکنید و با او مشورت ننمایید. (هر دو «ال» نفی هستند.)  گزینۀ «

»: خداوندا من از نفسی که سیر نمی شود و دانشی که سود نمی رساند، به تو پناه می برم. (هر دو «ال» نفی هستند.)  گزینۀ «

»: هیچ دوستی بهتر از کتاب و هیچ سخنی زیباتر از حرف راست نیست.(هر دو «ال» نفی جنس هستند)  گزینۀ «

» «ال» بر سر فعل مضارع آمده است و ال نفی جنس نیست و در » اسم «ال» نفی جنس معرفه به (الـ) است، در گزینۀ « اسم «ال» نفی جنس بدون (الـ) و داراي فتحه است. در گزینۀ « گزینه 1  . 46

»، اسم ال نفی جنس، مرفوع آمده است که اشتباه است.  گزینۀ «
ترجمۀ گزینه ها: 

»: هیچ گنجی ثروتمندتر از قناعت نیست.  گزینۀ «

»: هیچ چیزي بهتر از اندیشیدن نیست.  گزینۀ «

»: دو ویژگی در مؤمن جمع نمی شود: خسیس بودن و دروغگویی.  گزینۀ «

»: تعجبی نیست از اینکه او ثروتمند شده است، زیرا با جّدیت کار کرد.  گزینۀ «

درس ها براي دانش آموزانمان سخت نیست.  گزینه 2  . 47
بررسی و ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: در مسابقات مدرسه موفق شدیم.(ناِجحیَن)   گزینۀ «

»: این سالن پنجره هاي زیادي دارد. (نواِفَذ  ) گزینۀ «

سوَن  )  »: دبیران به سخنرانی مدیر گوش می کردند.(المدرِّ گزینۀ «

» براي رفع ابهام از جملۀ ماقبل خود آمده است. دوستم سخاوتمند نیست، ولی او نیازمندان را فراموش نمی کند.  »  در گزینۀ « گزینه 3 «لِکنَّ  . 48
 ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: پزشک از بیمار خواست که پیش از عمل جراحی چیزي نخورد، اي کاش که حرفش را گوش کند.  گزینۀ «

»: روستاي ما زیبا و سرسبز است، گویی آنکه قطعه اي از بهشت است.  گزینۀ «

»: به درس خواندن اهمیت بده شاید که امسال قبول شوي.  گزینۀ «

ِإنّما به معنی فقط می باشد و براي تشبیه به کار نمی رود.  گزینه 2  . 49

» براي تشبیه به کار رفته اند.  »  و «َکَأنَّ» در گزینۀ « »، «ِمثَْل» در گزینۀ « » در گزینۀ « ـَ «ک
ترجمۀ گزینۀ پاسخ: عالم غیب فقط ویژة خداوند است، پس به انتظار باشید که من هم با شما از منتظرانم. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: دوستان با اخالص همچون برادر هستند، به کمک می آیند هنگامی که به آنان نیاز داریم.  گزینۀ «

»: پدرم مهمانان را گرامی می دارد، مانند اکرام حاتم طایی براي مردم.  گزینۀ «

»: معلّممان با یکی از دانش آموزان با آرامش و محبت رفتار می کند، گویی آنکه پدرش است.  گزینۀ «

» به  عبارت اصلی نزدیک تر است. «به دوستم هنگامی که برندة جایزة ریاضیات شد گفتم: اي کاش به جایت بودم.»  گزینه 2 «َلْیَت»  بیانگر آرزوي دست نیافتنی است. بنابراین مفهوم گزینۀ «  . 50
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: سال آینده جایزه را خواهد برد.  گزینۀ «

»: امید به بردن جایزه به زودي دارد.  گزینۀ «

»: بی شک جایزه مناسب او بود و نه براي دوستش.  گزینۀ «
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