


.  عین الصحیَح: 1

 «هل هؤالء الرجال یروَن بَعض الناِس خلقوا من فضۀ؟!» : آیا این مردان، برخی از مردم را می بینند که از طال آفریده شده اند؟!

 «قاَل قائدنا: کأن إرضاَء المتّکبرین هدف ال نَِصُل إلیه!»:  رهبرمان گفت: راضی کردن خودخواهان هدفی بود که به آن نمی رسیم!

برات فی أمورهن الکثیرة!»:  اما این مادران در کار هاي فراوانشان داراي تفکر و تدبیر هستند!   «لکن هؤالء اّآلمّهمات مدٌّ

 «لَیت تالمیذنا َیدرسون طول السنۀ بدقَّۀ!» : اي کاش دانش آموزان در طول سال با دقت درس بخوانند! 

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ من أو إلی العربیۀ:  2
«أ َیحَسُب اإلنساُن أْن ُیترَك ُسدي»:

آیا انسان می پندارد که بیهوده و پوچ رها شده است؟!  آیا انسان گمان می کند که بیهوده و پوچ رها می شود؟!

چرا انسان می پندارد که بیهوده و پوچ رها شده است؟!  چرا انسان گمان می کند که بیهوده و پوچ رها می شود؟!

عّین الخطأ عن استعمال «اسم اإلشارة»:  . 3

هاتان الّزجاجتان اِنکسرتا یوم أمس!   هذا المواّد الغذائّیۀ تضّر سالمۀ القلب!  

هؤالء الّناس ُینفقون بالمساکین عندما یحتاجون اِلیهم!   طوبی ُالولئک التلمیذات الّالتی یعملن الخیر!  

: «الّناس ِمن جهۀ اآلباء أکفاء/ أبوهم آدم و اُالّم حّواء» .  عّین الخطأ فی الَمحلِّ اإلعرابیِّ للکلماِت الّتی َتحتها خطٌّ 4

اُالّم: مبتدأ هم: مفعول أکفاء: خبر جهۀ: مجرور بحرف الجّر

.  عیَّن األصّح و األدّق فی الجواب للتّرجمۀ:  5
نِم!»: َق ابراهیُم الَفأَس َعلی َکِتِف الصَّ   «َعلَّ

ابراهیم، تبر را بر شانۀ بت ها آویخت! ابراهیم، تبر را بر شانۀ بت آویخته بود!   ابراهیم، تبر را بر شانۀ بت آویخت! ابراهیم، تبر را بر شانه هاي بت آویخت!

 اقرأ النَّّص التالی ثم أجب عن األسئلۀ بما یناسب النّص : 
 «انَقَذ النبیُّ (ص) قومه من عبادة األصنام بعدما فتح مکۀ، إنه قاَم بتکسیر األصنام من حول الکعبۀ، عندما بلغت ثالثماتۀ و سّتین صنما! قبل ذلک، کان الناس یعبدون األصنام
الّتی التضّر و ال تنفُع، ُهم کانوا َیقولوَن إنَّهم و رأوا آباءهم یعبدونها و هم بقوا علی ذلک. من العجیب أن األصنام موجودًة فی حیاة المسلمین فی العصر الحالی أیضًا، لکّنها لَیسْت
أصنامًا من حجارٍة، کأصنام مّکۀ و غیرها، بَل هَی کّل ما یّتخذه اإلنساْن ثابتًا فی حیاته الیقبل التغییر، و مهّما الیتقدم علیه شیٌء، و إن خالَف الحّق، و إن اغَضَب اهللا، َفَیتحّول هذا
الّشیء إلی صنٍم یعبده الَمرء من دون اهللا! َقد َتطلُب شیئًا و لنا رغبٌۀ شدیدٌة فیه، و لکّنه یتجاوُز حدود اِهللا و حقوق عباده، إنّنا قد إتخذنا هوانا صنما نعبده من دون اهللا! فهذه اآلیۀ

« ِّ ا هللاِّ ِخُذ ِمن ُدوِن اهللاِّ َأنَدادًا ُیِحبُّونَُهْم َکُحبِّ اهللاِّ َوالَِّذیَن آَمُنوْا َأَشدُّ ُحب الشریفۀ هی المعیاُر و المیزاْن فی هذا المجال: «َوِمَن النَّاِس َمن َیتَّ

.  عیِّن الَخطأ: (علی أساس الّنص)  6

 إن الّناس َیعبدوَن األصنام الًحجرَیۀ و الخشبیٌّۀ فی هذه األّیام!  بعض النِّاس ُیحّبون اهللا أقل من األشیاء الماّدیۀ و غیرالماّدیۀ! 

 إن الَنبَّی (ص) أنَهی عن عبادة األصناِم فی جزیرة العرب!  کان الّناس َیعبدوّن أصنامًا النَفع و ال َضرر منها! 

 : .  عّین الموضوع الّذي ما  جاَء فی النَّصَّ 7

رك فی َعصر الجاهلیَّۀ!   نتیجُۀ إتخاِذ صنٍم ِمن دوِن اِهللا!   رغباُت اإلنساِن و الُحدود اإللهیٌّۀ!   الَشرُك فی الَعصِر الحالی!    الشُّ

.  عّین حرف «ال» یختلف فی النوع و المعنی: 8

 إنّنا ال نُحّب أن نستمع إلی کالم لیس له فائدة!   ال محاولۀ هناك دون نتیجۀ و سیري اإلنساُن ثمرتها!  

 ال یبتعد العباد المؤمنون عن الّصراط المستقیم إن شاء اهللا!   الیوم ال تطبخ اُمّی طعامًا فی البیت ألنّها قد طبخته من قبل!  

عّین الّصحیح فی الجمع أو المفرد:  . 9

ذاك ُهو اهللا الّذي اَنعمه ُمنهمرة: مفرده (نَِعم)   اُنُظر إلی الغیم فمن أنزل منه مطره: جمعه (َمطار)  

زانه بالّنجم کالّدر المنتشر: جمع (نُجوم)   اُنظر لتلک الشجرة ذات الغصون الّنضرة: مفرده (األغصان)  

نمونه سوال عربى دوازدهم درس یکم متوسط
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حیُح َعِن الَمَحلِّ اِإلعرابی؟   .  ما ُهَو الصَّ 10
«َاآلثار الَقدیَمۀ الّتی اکَتَشَفها اإلنسان ُتَؤکُّد اهِتمام اإلنسان بِالّدین.»

اهتمام: مضاف إلیه / الّدین: مجرور به حرف جرّ  القدیمۀ: صفۀ / اهتمام: مفعول 

اآلثار: مبتدأ / اإلنسان: مفعول  اآلثار: فاعل / الّدین: مجرور بحرف الجرّ 

.  عّین الَخطأ فی الجمِع: 11

 اُألنشوَدة: األناشید   الحّظ: الُحظوظ   العظم: الِعظام   الُقربان: الُقرابین  

ما هو الصحیح من أنواع «ال»؟  . 12

ال ینجح الکسالن فی حیاته.(ناهیه) ٍن. (نافیۀ للجنس) ال خیر فی ودِّ امرٍي متلوِّ ال یتخذ المؤمنون الکافرین أولیاء (نافیه) أال تسمعون إلی هذا القول؟ (ناهیه)

.  فی أّي جواٌب ما جاءت الحروف المشّبهۀ بِالفعل: 13

رون کیَف َیستطیعوَن بِأن َیدخلوا البیَت!    المعلُّم یقوُل: «إّن اهللا مَع المحسنیَن»   کاَن الّرجال یتفکَّ

 لعّل الطالبَۀ تجتهد فی دروسها کثیراً!   لکّن الّناس لَم َیعملوا بِما یرید األنبیاء منهم!  

عّین العبارة التی لیست نافیۀ للجنس :  . 14

ال کلمۀ تعادل کلمۀ الحق. ال علم لنا إال ما علَّمنا اّهللا. ال شیء أفضل من التقوي. ال َتْقف ما لیس لک به علم.

عیِّن الَخطأ:  . 15

إنِّ المساجَد بیوُت اهللا فی اْألرِض.  َمُع الشدیُد َیْدَفُع االنساَن الی البالِء.   الطِّ کأن ارضاَء النِّاس غایُه ال ُتْدَرُك.   ال الخیَر فی ودِّ اإلنساِن المتلِّون.  

 ِاقرأ النّص التالی ثّم أِجب عن االسئلۀ التالیۀ بما یناسب النّص:  
ل و َتَقبُّل بَر و التَّحمُّ ُمنا الصَّ هنّیۀ، َفهی ُتساِعُدنا َعلی اکِتساِب أشیاَء صحیحۀ کثیَرٍة و ُتَعلِّ غار، َو لَها َتأثیٌر کبیٌر َعلی تربَیِتهم البدنّیۀ و الذِّ ًۀ لِلصِّ یاضۀ بِأنواِعها مفیَدٌة لِإلنسان َو خاصَّ الرُّ

یاَضُۀ َتعَمُل َعلی تقویِۀ الَعضالت و ُتساِعُد َعلی تحسین عمل اَألعضاِء الّداخلیۀ.   ٍۀ، َفالرِّ الِخساَرة بِروٍح ریاضیَّ
ٍۀ ِمثل الَعَمِل ُب اَألطفال علی مهاراٍت ُمِهمَّ ماَغ و ُتعطی للِجسم الُقدَرة، ُمعظُم َأنواِع الّریاضۀ ُتَدرِّ ط الدِّ یاضَۀ ُتَنشِّ یاَضِۀ و َیعَتِقُد رؤساِء الَمدارِس بَِأنَّ الرَّ ِۀ الرِّ َیهَتمُّ ُمعَظم الَمدارِس بِحصَّ

وء.   یَّئۀ و رفقاِء السِّ الحِۀ و ُتبِعُدُهم َعِن العاداِت السَّ ِۀ الصِّ ربیَّ ِۀ و هذا ُیساِعُدهم َعلی التَّ ِل الَمسؤولیَّ بروِح الفریق و اإللتزاُم بِالوقت و َتحمُّ
الب لِتنمیۀ أجساِمهم و تنشیط َأذهانِهم. ِۀ ِهی فرصٌۀ ُمِناسَبٌۀ للطِّ   الحضوُر فی اَألفِرقۀ الریاِضیَّ

حیحۀ َحَسب الّنّص: .  َعیِّن الِعبارَة الصَّ 16

یاضِۀ هی َتحّمل و تقّبل الَفَشل.   یاضِۀ.   ِمن َفواِئِد الرَّ ل الَمسؤولیَۀ.   ال َیهَتمُّ رؤساُء الَمدارِس بِالرَّ یاضَۀ ال َیَتَحمَّ یاضُۀ ُمفیدٌة لَِألطفاِل فقط.   َمن ال َیلَعُب الرَّ  اَلرَّ

یاضۀ ُتساِعُد َعلی تقویۀ العُضالِت ولکّنها .................. »: ِن الِعباَرَة الّتی ُتکِمُل عبارِة «إنَّ الرَّ .  َعیِّ 17

ماغ.   َتهَمل ِعنَد بَعِض النِّاس.   ُط الدَّ  ُتَنشِّ

الَحِۀ.   ُفرَصٌۀ مناِسبٌۀ لِتنمیۀ أجسام األطفاِل و تنشیط أذهانهم.    ُتساِعُد َعلی التَّربیِۀ الصِّ

 اقرأ الّنص ثّم أحب عن األسئلۀ بما یناسب الّنص:  
ل لحوَم األسماك ۀ فی المناطق الساحلیِّۀ أو المناطق الُمحاطۀ بالُبَحیرات و األنهار، بحیث ُتشکِّ ُد (ُیعتبر) صیُد األسماك من أکثر المهن الّتی َیشتغل بها اإلنساُن لیدیر عیَشه خاصُّ ُیعَّ
ا لإلنسان فی العصور القدیمۀ، و قد َوجدت الکثیُر من الُنقوش الَحجرّیۀ ا ُمِهمَّ واحدة من أهمِّ مصادر الغذاِء الّتی َیستفید منه اإلنساُن فی العالم. کما کانت األسماك َمصدرًا ِغذائیَّ
ولت مهنُۀ َصید األسماك القدیمۀ لعصر الفراعنۀ الّتی تدلُّ علی صید هم األسماَك و طریقۀ قیامهم به َتغّذیهم علیها، إضافۀ الی هذا لم یجد االنساُن صعوبۀ فی الحصول علیها! تحَّ
إلی  ریاضۀ َمحبوبۀ لَدي العدید من الّناس حیُث َیبلٌغ َمن ُیمارسونَها َحوالی َمالییَن من الّناس. فهناك بعَض النِّاس حیَن َیذهبون إلی المناطق الّتی ُتوجد فیها هذه اإلمکانیُّۀ

َیشَتغلون بالصّید لکّنه بوسائط بسیطِۀ؛ و تحّولت ُطرُق الصّید علی َمرَّ الّزمان و َتعّددت الطرق الُمستخَدمۀ فی صّید األسماك!

.  عّین الخطأ: لماذا کان صید األسماك من أَهم الِمَهن من قدیم الزمان لإلنسان؟ 18

 ألّن السمک کان ثروة طبیعیۀ َیجدها النُّاس فی الطبیعۀ!  ألنّهم کانوا َیملؤون ساعاِت فراغهم باألشتغال بهذا العمل! 

 ألنّه کان سهًال لإلنسان أن َیحصل علیه لیرفع حوائَجه به!  ألّن صید األسماك ال َیسُد جوَعه فقط بل ُیساعده علی إدارة حیاته! 

.  عّین الخطأ: مضی الزماُن و َعلم النُّاس. .................. . 19

بل المختلفۀ لصید األسماك!   کیفّیۀ استخدام صید األسماك کریاضۀ!    السُّ

 کیف َیشتغلون بالصّید بالوسائط البسیطۀ!   أّن لحم األسماك هو فی کّل مکاِن أفضُل مصدِر لغذائهم!  
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.  عّین الصحیح فی األعراب و التحلیل الصرفی:  20
«ُتشّکل»:

 فعل مضارع - للمفرد المؤنّث الغائب (أي للغائبۀ) / فعل و فاعله «لحوم» و الجملۀ فعلیۀ 

ل علی وزن تفعّل / فاعله «لحوم» ل» و مصدره «َتشکُّ مضارع - للغائبۀ - ماضیه «َتشکَّ

 مضارع - للمخاطب - حروفه األصلّیۀ «ش ك ل» و مصدره «تشکیل علی وزن «تفعیل» / مع فاعله جملٌۀ فعلیۀ 

 فعل مضارع - للمؤنّث - له ثالثۀ حروف أصلّیۀ و حرف واحد زائد (= مزید ثالثی) / فاعله «األسماك» و الجملۀ فعلیۀ 

.   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ  21
  «کّلنا َفِهمنا َأنَّ الفخر لعقوٍل ثابتٍۀ ال للجهالء و الغاِفلیَن!»:

همۀ ما فهمیدیم که فخر براي عقل هاي استوار است نه براي نادانان و غافالن!  همه فهمیدیم که افتخار به عقل ها، محکم است نه به نادانان و غافالن! 

همۀ ما می فهمیم که افتخار کردن براي عقل هاي سالم و نه براي نادان و غافل است!  همه دانستیم که فخرفروشی براي عقل ثابت و نه براي نادانان و غافالن است! 

■

حیح:   عّین الصَّ  . 22
«پرنده باهوش تظاهر کرد که بالش شکسته است».

یتظاهر طائٌر ذکّی أنّه مکسور فی الجناح.   تظاهر طائٌر ذکّی أّن الجناَحُه مسکوٌر.   ائر الّذکّی بَأنّه َمکسور الجناح.   َیتظاهر الطُّ  َتظاهر الطائُّر الّذکّی بأّن جناَحه مکسوٌر.  

عّین الصحیح حسب الحقیقۀ و الواقع:  . 23

یري الُمتشاِئُم السهولَۀ فی کّل ُفرصٍۀ ها   بعض الطیور َقْد َتْلَجُأ ِحَیٍل لجذب مفترِسها عن ُعشِّ

عیِف ُیترك الصدیُق بسبب َزلٍَّۀ اَْو عیٍب فیه ألنّه ال ُیوجَد أحٌد کامٌل اّال اهللا   اَألسِمدُة مواٌد کیمیاویٌَّۀ و طبیعیٌّۀ لتقویِۀ الّتراب الضَّ

عّین الحرف المشّبهۀ بالفعل جاء للتأکید:  . 24

لََعلَّ فریقی المحبوب ینجح هذه المباراة.   إّن اهللا الیضیع اَجرالمحسنین.   َیقوُل الکاِفُر یا لْیَتنی کنُت ترابًا.   کأّن القمَر مصباٌح  فی السماِء.  

.  َعیِّن المناِسَب لِْلَفراَغْیَن:    25
«قاَل األستاُذ: «لَْیَت .................. َتْنَجحاِن بَِدرجاٍت عالّیۀ .................. َدَرْسُتما َجیِّدًا.»

نَُّهما   ُکما - لِکنَُّکما   ُهما - ِألَ نَُّکما   ُکْم - لِکنُّکم   ُکما - ِألَ

.  فی العبارة: «ما هی الَکِلمتاِن الَّتی ُتکمالِن الَفراغین؟» 26
ین .................. َو ال َتکونَنَّ ِمَن .................. .» «َأِقم َوجَهَک لِلدَّ

َصداَقًۀ، الُمشرکین   ادقیَن َعداَوًة، الصِّ َحنیفًا، الُمشرکیَن  ِفطریًا، الُمؤمنیَن

عیِّن الخطأ:  . 27

یا اّیها اإلخوان: کّل الناس سواء إنّنا ألّم و ألب: اي برادران! همۀ مردم برابرند و قطعًا ما از یک پدر و مادر هستیم. 

اِّن الَنَسب الَینفعنا إن لَم یکن لَنا عمل صالح: قطعًا اصل و نسب به ما سود نمی رساند، اگر کار شایسته اي نداشته باشیم. 

و لَِنعلم َمن َیَتفاخر نََسبه جهًال الینفعه عند ربّه: و می دانیم که هر کس به نسبش از روي جهل افتخار کند در نزد پروردگارش به او سود نمی رساند.

 و اِنّما الفخر لعقل ثابت و ُجّهال یفتخرون بَِنسبهم فقط: و قطعًا افتخار براي عقل استوار است و فقط نادانان به اصل و نسب شان افتخار می کنند.

.  عیِّن الخطأ فی االعراب و التحلیل الصرفّی: «إنَّ اَهللا لَذو فضٍل علی الّناس و لکَن أکثر الناس الَیشکروَن»: 28

أکثر: اسم - مفرد مذکر - اسم تفضیل (مصدر فعله: کثرة) / اسم «لکّن» و مشتق  اهللا: لفظ الجاللۀ - اسم - معرفۀ (علم) / اسم «إّن» المشبهۀ بالفعل، و خبره «علی الناس» 

یشکرون: فعل مضارع - متعدٍّ - معلوم / فعل و فاعل، و الجملۀ فعلیۀ و خبر «لکّن»  فضل: اسم - مفرد مذکر - نکرة - معرب / مضاف إلیه و مجرور، و المضاف: ذو 

جاء»: عّین العبارة الّتی تدلُّ علی «الرَّ  . 29

إنّا جعلناُه قرآنًا عربیا لعلُّکم ُتعِقلُوَن ة یستقّر بین الناس.   لیت المودَّ إنَّ هذا القرآن یهدي للّتی هی اَْقوم   کَأّن کالم القرآن مصباٌح فی حیاِتنا.  
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عّین الصحیح فی اإلعراب و الّتحلیل الّصرفی:    . 30
«الحکمۀ َتعمر فی َقلب الُمتواضع و ال َتعمر فی َقلب الُمتکّبر الَجّبار»

الُمتواضع: اسم - مفرد مذکر - اسم فاعل و مصدره (تواُضع) - معرفۀ / مضاٌف إلیه 

ال تعمر: فعل نفی - مزید ثالثی من باب (إفعال) - مجهول / فعل و فاعله محذوف 

ل) - اسم فاعل و مصدره (إسکتبار) - معرفۀ / مجرور به حرف جرّ  الُمتکّبر: اسم علی وزن (ُمَتَفعِّ

الجّبار: اسم -  معرفۀ - اسم مبالغۀ - جمع تکسیر و مفرده (جابر) / صفۀ ، لموصوف (المتکّبر)  

عین الصحیح للفراغ:   . 31
ِاّن ..................الحسِن .................. الحسِن

احسَن - الخلُق احسُن - الخلُق احسَن - الخلَق اَْحَسِن - الُخُلِق

َعّین اَألصّح و اَألدّق فی التَّرَجمۀ.   . 32
غیَر َو َیْعِرُف َقْدَرالْکبیَر َفَلُه ِخصاٌل ُتْعِجُبنا.» ه َیْرَحُم الصَّ «لََعلَّ

کاش او به کوچک رحم کند و قدر بزرگ را بداند، پس او ویژگی دارد که خوشمان می آید.

شاید که به کودك رحم می کند و ارزش بزرگ را می داند چرا که ویژگی هایی دارد ما را به تعجب وا می دارد.

اي کاش کوچک به بزرگ رحم کند و قدر بزرگ را بداند پس او ویژگی هایی دارد که ما را متعجب می کند.

شاید او به کوچک رحم کند و ارزش بزرگ را بشناسد، پس او ویژگی هایی دارد که خوشمان می آید.

َعّین اَألصّح و األدّق فی الترجمۀ:   . 33
ْعماُل بِالّنیِّات و النُّاس ُیْجَزوَن َعَلیها.» َبٌۀ َفاْألَ ٌۀ طیِّ «ال فاِئَدَة ِفی َعَمٍل لَْیَست فیه نیَّ

هیچ سودي در اعمالی که با نیتی پاك نیستند وجود ندارد پس اعمال به نیت هایی هستند که براي آنها پاداش داده می شوند.

در عملی که در آن نیتی پاك نیست هیچ سودي نیست چرا که اعمال به نیت ها هستند و مردم آن ها را پاداش خود قرار می دهند.

هیچ نفعی در عملی که در آن نیتی پاك نیست وجود ندارد، پس اعمال به نیت ها هستند و مردم براساس آنها پاداش داده می شوند.

هیچ نفعی در عملی که همراه با نیتی پاك نیست وجود ندارد، پس نیت ها به اعمال است و مردم براساس آن پاداش داده می شوند.

عّین الخطأ:  . 34

ال شیء أجمل من العفو عند الغضب: هیچ چیزي زیباتر از بخشش هنگام خشم نیست. 

َتمّنی الُمزارع: لیت األمطار تنزل علی هذه المزرعۀ: کشاورز آرزو می کند، اي کاش باران ها بر این مزرعه ببارد. 

المعّلم التحّملنا ما الطاقۀ لنا به: معّلم آنچه که هیچ توانی براي آن نداریم، بر ما تحمیل نکن. 

التمیتوا القلوب بکثرة الَذنب و الظلم: دل ها را با فراوانی گناه و ستم نمی رانید! 

َعّین «ال» الّنافیۀ لِلجنس:  . 35

َسَأشتري هذا اْلُفستاَن ال ذلَِک القمیَص.   رجاٌل الُتلهیهم ِتجاَرٌة َو البَیٌع َعْن ِذکراِهللا.  

ماذا َعَلْینا َأن نَْفَعل لکی النَُضیَِّع َوْقَتنا؟   َیْعَتِقُد َأبی بَِأنَّ الَفرَق بَینی َو بْیَن إْخوتی إّال َأننی َأدُرُس َأقّل.  

عّین ما فیه المشابهۀ:  . 36

اِّن اهللا یحّب الّذین یقاتلون فی سبیله َصفًا کانّهم بنیاٌن مرصوٌص.   ال کنَز اغنی من القناعۀ.  

رأیُت الرجَل متواضعًا و مؤمنًا.   مساعدُة المحرومین من واجبات االنسان المسلم.  

.  عّین الخطأ عن نوع «ال» 37

آَیتک أّال تکّلم الّناس ثالثۀ أّیام! (نافیۀ)   الَتْقف ما لیس لک به علم! (ناهیۀ)  

أنِفقوا ِمن قبل أن یأتی یوم البیٌع فیه و الخّلۀ! (نافیۀ للجنس)   الییأس ِمن روح اهللا ألنّه غفور رحیم! (ناهیۀ)  

عّین الحروف المشبهۀ بالفعل أداة لِلّتشبیه:  . 38

کأّن السماء عند الّلیل صفحۀ مملوء ِمن مصابیح الضوئّیۀ!   بأّي شیء َشّبه الکاتب الّتحدید فی إختیار الُکتب!  

ا!   إّن اهللا ُیحّب الَّذین یقاتلون فی سبیله صف لیت اولئک األطفال یتعّلمون لغۀ جدیدة!  
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الّذین یعلمون أّن قیمَتُهم بأعمالهم الحسَنۀ و أیضًا داءهم ِمن أنفسهم و دواءهم فی أنفسهم ُیعَرفون بسیماهم و قلیلون بین الّناس!  . 39

افرادي که می فهمند بیماري از خودشان و دارو در درونشان است و با کارهاي خوب شان ارزشمند می شوند، در بین مردم بسیار اندك هستند و با چهره هایشان شناخته می شوند!

اشخاصی هستند که ارزش خویش را در کارهاي نیک می دانند و بیماري را در درون خود و همچنین داروي آن را در درونشان می یابند که آنها را با چهره هایشان می شناسند و اندك اند!

کسانی که می دانند ارزش شان به کارهاي نیک شان است و همچنین دردشان از خودشان  و دارویشان در خودشان است، با چهره هایشان شناخته می شوند و در بین مردم کم هستند! 

آنان که ارزش هاي خود را به کارهاي خوب خود و همچنین دردها را از خود و درمانش را در خود می یابند، در بین مردم خیلی کم هستند و با چهره هایشان آنها را می شناسیم!

عّین الّصحیح عن «إّن» فی العبارة التالیۀ:   . 40
 (ِاّن الّزاهد الساعی فی تهذیب نفسه حّتی ینجح)

«إّن» یؤّکد عبارة «الساعی فی تهذیب نفسه»! «إّن» یؤّکد فعل «حّتی ینجح»!  

«إّن» یؤّکد الجملۀ بأجمعها!   «إّن» یؤّکد کلمۀ «الّزاهد»!  

عّین حرفًا مشبهًا بالفعل جاء للّتأکید:  . 41

ربّنا إنّک َمن تدخل الّنار فقد أخزیته!   إعلم أّن القرآن یؤّکد علی حّریۀ العقیدة!  

علی کّل الّناس أن یتعایشوا مع بعضهم تعایشًا سلمیا!   لیت التأکید علی إحترام المعّلمین الُیترك!  

عندما َتشکُّ فی تألیف الکاتب نقول:  . 42

لیت الکاتب یؤلّف دقیقًا!   لَعّل الکاتب ألّف سریعًا!   کأّن الکاتب ألّف کتابًا   إّن الکاتب یؤلّف حاذقًا!  

عّین المستثنی منه لیس محذوفًا:  . 43

لیس المستقبل إّال ما نحن محّدثوه الیوم!   ال یّتبع اإلنسان شیطانًا إّال هوي نفسه!  

ماجاء مع أبی إلی المسجد إّال رجل محسن واحد!   لم تکن فی مجّلۀ إّال قّصۀ عن الّنبی!  

) من حیث المفهوم و القواعد: حیح فی استخدام (لکنَّ عّین الصَّ  . 44

ست جیدا ولکّن بعض التالمیذ ما فهموا!   درُّ لکّن التالمیذ ال یرجعوَن!  

طالعُت الدروس بدقٍّۀ ولکّن یمتحن المعّلم صعبًا!   لکّنهم ما شاَهدوا!  

.  َعیِّن «ال» الّنافیۀ لِْلِجنس: 45

 ال َشکَّ ِفی َصداَقِتَک َفأْنَت أْثَبْتَت ذلَِک ُمنُذ َسَنواٍت.   ِإنَّ المعلوماِت َعنَدُکم َو ال ِعْنَدنا.  

االتُکْم إلَی اْلَمْدرَسِۀ.»   ّالب: «ال َتجِلبوا َجوِّ َفُر َأم ال.   قاَل اْلُمدیُر لِلطُّ  ال َأعلم إْن کاَن َأخی َرَجَع ِمَن السَّ

.  َعیِّن «ال» الّنافیۀ لِْلجنس: 46

ّم ال حدوَد له.   َعَلْینا َأن نُؤِمَن بَِأنَّ ُحبَّ اْألُ  ال ُیَکلُِّف اُهللا نَْفسًا إّال ُوسَعها.  

َسُد َصْیَد َغیره َمهما کاَن جاِئعًا.    َو ال ُتْخِزنا َیوَم اْلقیاَمِۀ إنََّک ال ُتْخِلُف اْلمیعاَد.   ال َیْأُکُل اْألَ

ِإقرأ النّص التالی بدّقۀ ثّم أجب َعن األسئلۀ بما یناسُب النّص:  
َیِجُب أن نَْعَلم لِلتماسیح صدیٌق حنوٌن ِمن الطیور و َیَتعامالِن تعامًال جمیًال. لّما یأکُل التمساح طعاَمه َیفتح فّکیه الواسعیِن و یدخُل هذا الطائر فی فمه - کأنّه یدخُل فی بیته - و
َیْجمُع بمنقاره کّل ما علَّق بین أسناِن التمساح بهدوٍء کامٍل. هذا الطائر َیتبع التماسیح فی َسَفرها لطلب الُقوت ِمن فمها الکبیر. و کثیرًا ِمن األوقاِت إذا شاهد الطائر صیدًا أو خطرًا

ُیسِرُع إلی ِإنذار التماسیح بایجاد صوٍت ُیدِرُك الحیوان معناه و َیبتِعُد التمساُح ِمن الَخَطر أو َیتُّخذ ِحیلۀ مناسبۀ لِصید الطعمۀ.

عّین الصحیح فی االعراب و التحلیل الصرفی للکلمات المعّینۀ ِمَن النّص:    . 47
َتَتعامالِن:

مزید ثالثی من باب  التفاُعل، متعّد ، معلوم / خبر، جملۀ فعلیۀ   فعل مضارع، مثنی مذکر (للغائبیِن)، مزیٌد بزیادة حرفیِن / فعل و فاعل 

مزید بزیادة حرف واحد، مصدرُه معاملۀ، الزم، للغائبتیِن / خبر  فعل مضارع، الحروف األصلیۀ تـ ، ع، م، مزید ثالثی / فعل و فاعله «الف» 

عّین الصحیح فی االعراب و التحلیل الصرفی ِمن النّص:    . 48
حیلۀ:

نکره، مؤنث، مفرد، اسم / فاعل   اسم، مفرد، مونث، معرفۀ / مفعولٌ به  

اسم نکرة، مفرد و موصوف، مؤنّث / مفعولٌ به و منصوب  اسم، معرفه، مؤنث، مفرد / فاعل  

ِإقرأ النّص التالی بدّقۀ ثّم أِجب عن األسئله بما ُیناسب النّص:
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قًا ولکّن بجانب هذا، یحتاج السبُب فی نجاح الفائزیَن َیرجُع إلی ِإستقامتهم الکثیرِة. العمل الّذي َیْبدو (به نظر می رسد) فی أّول األمر ُمستحیًال، یستطیُع الثَّبات َأن َیجَعَله ُمحقَّ
اإلنسان بحاجٍۀ إلی أموٍر ُأخري. َسألُت أحد الناجحین عن سبب َسیطرته علی الجمیع، أجاَب: ال َأسمح لالستسالم أن یتسّرب إلّی. اإلستقامۀ و الثباُت مفتاح کّل َفوٍز. َسِمْعُت أّن
جل و هناَك رجًال قد َیِئَس من الحیاة بسبب مشاکلها و فی یوٍم ِمن اَألّیام شاهَد عجوزًا کانِت بیدِه قطعۀ حدیٍد َیصقلها بوسیلۀ حجر حّتی َیصنَع منها أداة للخیاطۀ ... َفخِجَل الرُّ

تغیَّرت نظرُته و أفکارُه حول الحیاِة.

عّین الصحیح للمحّل اإلعرابّی و التحلیل الصرفی ِمن النّص:   . 49
َیستطیُع:

ُهَو ، مزیٌد بزیادة ثالثۀ َأحُرف / فعل و فاعله ضمیر مستتر فعل معلوم، متعدٍّ فعل مضارع، مفرد مذکر (للغائب)، مزید ثالثی، معلوم / فعل و فاعله الثبات 

مزید ثالثی ِمن باب ِإستفعال، متعّد، مجهول / فعل و نائب فاعله الثبات  فعل الزم، مزید ثالثی ِمن باب إفتعال، معلوم / فعل و فاعله اسم ظاهر 

عّین الصحیح فی المحّل اإلعرابی و التحلیل الصرفی مّما ُأشیر إلیه بخّط فی النّص:    . 50
َیَتَسّرب:

فعل معلوم، الزم، مزید بزیادة حرفیِن، للغائب / فعل و فاعله هو المستتر  فعل مضارع، منصوب، للغائب، مزید ثالثی من باب تفعیل / فعل و فاعل 

ب، مزید بزیادة حرف واحد / خبر  فعل الزم، مضارع، مصدره تسرُّ فعل مزید ثالثی مصدرُه َتسریب، مضارع، معلوم / خبر، جملۀ فعلیۀ  
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تشریح سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 1

: «از نقره» صحیح است.  در گزینۀ 

: «... گویی هدفی است ...» صحیح است.  در گزینۀ 

: «دانش آموزان ما» صحیح است.  در گزینۀ 
«أ»: آیا / «َیحَسُب»: گمان می کند، می پندارد / «اإلنساُن»: انسان / «أن یُتَرَك»: که رها می شود (فعل مضارع مجهول) / «ُسدي»: بیهوده و پوچ  گزینه 1  . 2

کلمۀ (المواّد) جمع غیر انسان است و براي آن اسم اشاره (مفرد مؤنث  هذه / تلک) می آید.  گزینه 1  . 3
صحیح آن  (هذه المواّد ... )  است. 

در بیت داده شده، اصًال فعلی وجود ندارد، پس فاعل و مفعول هم وجود ندارد.  گزینه 3  . 4
«هم» مضاف الیه و مجرور است. 

ضمیر اضافه شده به اسم مضاف الیه، اضافه شده به فعل، مفعول و اضافه شده بعد از حرف، مجرور به حرف جر است. 
نِم »: «بت» « َعلََّق »: «آویخت» / « الَفأَس »: «تبر» / « َکِتِف »: «شانه» / « الصَّ گزینه 1  . 5

ترجمۀ متن درك مطلب: 
«پیامبر (ص) پس از این که مّکه را فتح کرد، قوم خود را از عبادت بت ها نجات داد، او اقدام به شکستن بت ها در اطراف کعبه نمود، هنگامی که (تعدادشان) به سیصد و شصت بت رسیده بود! پیش از
آن مردم بت هایی را می پرستیدند که نه ضرر می زدند و نه سود می رساندند، آنان می گفتند که پدران خویش را دیده اند که بت ها را می پرستیدند و ایشان نیز بر آن (شیوه) باقی مانده اند، عجیب است
که بت ها در عصر حاضر نیز در زندگی مسلمانان وجود دارند، ولی آنان بت هایی از (جنس) سنگ نیستند، نظیر بت هاي مّکه و غیر آن بلکه آن، هر چیزي است که انسان آن را در زندگی اش ثابت
می گیرد (در حالی که) تغییر نمی پذیرد و با اهمیت (می گیرد، در حالی که) چیزي بر آن پیشی نمی گیرد، اگرچه با حق مخالفت نموده و خداوند را خشمگین سازد، پس این چیز به بتی تبدیل می شود
که انسان آن را به جاي خدا عبادت می کند! گاهی چیزي را طلب می کنیم و رغبت شدیدي به آن داریم، ولی آن از حدود خداوند و حقوق بندگانش تجاوز می نماید، در این هنگام، ما هواي خود را بتی
گرفته ایم که به جاي خداوند آن را می پرستیم! پس این آیۀ شریفه معیار و میزان در این زمینه است:  «و از میان مردم، کسانی هستند که معبودانی را به جاي خدا برمی گزینند، آنان را مانند خدا

دوست دارند، و کسانی که ایمان آورده اند، عشقشان به خدا شدیدتر است.» 
کد اسمارت: 624023 

«مردم این روزها بت هاي سنگی و چوبی را می پرستند!» که با توجه به قید «هذه األیّام» نادرست است.  گزینه 1  . 6
تشریح گزینه هاي دیگر: 

»: برخی از مردم خدا را کم تر از چیزهاي ماّدي و غیرماّدي دوست دارند!  گزینۀ «

»: پیامبر از عبادت بت ها در جزیرة عرب جلوگیري نمود!  گزینۀ «

»: مردم بت هایی را می پرستیدند که هیچ سود و ضرري در آن ها نبود! گزینۀ «

موضوعی که در متن نیامده است: نتیجۀ برگرفتن بتی به جاي خدا! گزینه 2  . 7

» الي نفی جنس است و باقی افعال در سایر گزینه ها الي نفی (فعل منفی) می باشند. تنها گزینۀ « گزینه 2  . 8
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 9

»: جمع (مطر: باران) به صورت (أمطار) صحیح است.  گزینۀ «

»: مفرد  (َانُعم) به صورت (ِنعمۀ) صحیح است.  گزینۀ «

»: مفرد (الغصون) به صورت (الُغصن) صحیح است.  گزینۀ «
ترجمۀ عبارت: آثار قدیمی که انسان آن ها را کشف کرد، بر توجه انسان به دین تأکید می کند.  گزینه 1  . 10

اآلثاُر: مبتدا / القدیمُۀ: صفت / االنساُن: فاعل / اهتماَم: مفعول / االنساِن: مضاف الیه / ِبالّدین: جار و مجرور 

»، جمع کلمۀ «الُقربان»، کلمۀ «الَقرابین» است.  در گزینۀ « گزینه 4  . 11
گزینه 3  «ال» در این گزینه بر سر (خیر) که اسم است آمده، پس نفی جنس است.  . 12

: از حروف مشبۀ بالفعل نیامده است، «کان» از افعال ناقصه و «أن» حرف ناصبه براي فعل مضارع است.  در گزینۀ  گزینه 2  . 13
در  «ال َتْقف» ال بر سر فعل مضارع آمده پس الي نفی جنس نیست، در بقیۀ گزینه ها، ال بر سر اسم آمده و الي نفی جنس است.  گزینه 1  . 14

اسم الي نفی جنس، «أل» نمی گیرد، چون «الخیر» بعد از الي نفی جنس آمده است، نباید «ال» داشته باشد.  گزینه 1  . 15
ورزش با انواعش براي انسان و به خصوص کودکان مفید است، و تأثیر بزرگی بر پرورش جسمی  و فکري شان دارد پس آن(ورزش) به ما کمک می کند تا چیزهاي درست زیادي به دست آوریم و به

ما صبر و تحمل و پذیرش شکست با روحیه اي ورزشی را یاد می دهد. پس ورزش ماهیچه ها را قوي می کند و کار اعضاي داخلی را بهبود می بخشد. 
بیشتر مدرسه ها به زنگ ورزش اهمیت می دهند و رئیسان (مدیران) مدارس معتقدند که ورزش، مغز را فعال می کند و به بدن نیرو می بخشد. بیشتر ورزش ها کودکان را در جهت مهارت هاي مهّمی

مانند روحیۀ فعالیت گروهی و ملزم بودن به وقت و تحمل مسئولیت، آموزش می دهند و این به تربیت درست آن ها کمک می کند و از عادت هاي زشت و دوستان ناباب دورشان می کند. 
حضور در تیم هاي ورزشی فرصت مناسبی براي دانش آموزان است تا بدنشان را پرورش داده و ذهن هایشان را فعال کنند. 

ترجمۀ گزینۀ درست: از فواید ورزش، تحمل کردن و پذیرفتن شکست است.  گزینه 4  . 16
بررسی سایر گزینه ها: 

): «ورزش فقط براي کودکان مفید است.» نادرست است زیرا در متن آمده ( خاصَّۀ للّصغار)  گزینۀ (

): «هر کس ورزش نکند، مسؤولیت تحّمل نمی کند.» نادرست است زیرا در متن اشاره اي به این مورد نشده است.  گزینۀ (

): «رئیسان مدرسه ها به ورزش اهمیّت نمی دهند.» نادرست است زیرا فعل «یهتّم» مثبت آمده است.  گزینۀ (

ترجمۀ عبارت به طور کامل: گزینه 2  . 17
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بی گمان ورزش به تقویت ماهیچه ها کمک می کند؛ ولی در نظر برخی از مردم بی ارزش شمرده می شود. 
بررسی سایر گزینه ها: 

): مغز را فعال می کند.  گزینۀ (

): به تربیت شایسته کمک می کند.  گزینۀ (

): فرصت مناسبی براي رشد بدن هاي کودکان و فعال کردن ذهنشان است.  گزینۀ (
نکته: به دلیل وجود حرف مشبّهۀ بالفعل «لِکنَّ» ادامه عبارت باید معناي منفی در مورد ورزش بدهد. 

ترجمۀ متن: 
شکار ماهی ها از بیشترین شغل هایی شمرده می شود که انسان به آن مشغول می باشد تا زندگی خود را به ویژه در مناطق ساحلی یا مناطق احاطه شده در دریاچه ها و رودخانه ها اداره کند (بچرخاند) ،
به طوري که گوشت ماهی ها یکی از مهم ترین منابع غذایی است که انسان از آن در جهان استفاده می کند. همانطور که ماهی ها منبع غذائی مهمی براي انسان در زمان هاي گذشته بود و بسیاري از
کنده کاري هاي سنگی قدیمی براي عصر پادشاهان مصر (فراعنه) یافت شده است که بر شکار ماهی ها توسط آن ها و راه انجام آن توسط آن ها و تغذیۀ آن ها داللت می کند، به اضافۀ این انسان در
دستیابی به آن سختی نیافته بود. شغل شکار ماهی ها به ورزشی محبوب نزد بسیاري از مردم تبدیل شد، به طوري که کسانی که آن را تمرین می کنند، به حدود میلیون ها نفر از مردم می رسد. برخی از
مردم هستند هنگامی که به مناطقی که در آن این امکانات وجود دارد، می روند مشغول به شکار می شوند، ولی با وسایل ساده. و راه هاي شکار در گذر زمان متحول شد و راه هاي به کار رفته شده در

شکار ماهی ها زیاد شد. (گوناگون گردید) 

سؤال: چرا شکار ماهی ها از مهم ترین شغل ها از زمان قدیم براي انسان بود. (نادرست را مشخص کن.)  گزینه 2  . 18

» آمده است: چون که ساعات فراغتشان را با مشغول شدن به این کار پُر می کردند، که این موضوع نادرست است و در متن به آن اشاره نشده است.  در گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها: 

»: چون که ماهی ثروتی طبیعی بود که مردم آن را در طبیعت می یافتند. (درست)  گزینۀ «

»: چون که براي انسان آسان بود که آن را به دست آورد تا نیازهایش را با آن برطرف کند. (درست)  گزینۀ «

»: چون که شکار ماهی ها تنها گرسنگی اش را برطرف نمی کند، بلکه براي ادارة زندگیش به او کمک می کند. (درست)  گزینۀ «

زمان گذشت و مردم دانستند. (کدام گزینه نادرست است)  گزینه 4  . 19
در متن اشاره نشده است که گوشت ماهی ها در هر مکانی بهترین منبع براي غذاي آنها است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: راه هاي گوناگون براي شکار ماهی ها را. (دانستند.)  گزینۀ «

»: چگونگی به کار گرفتن شکار ماهی ها مانند ورزش را (دانستند)  گزینۀ «

»: چگونه با وسایل ساده شکار کنند. (را دانستند.)  گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 20

»: ماضیه َتَشکَِّل و مصدرُه َتَشکُّل علی وزن تفعُّل نادرست است. (تَُشکِّل از باب تفعیل است.)  گزینۀ «

»: للمخاطب نادرست است.  گزینۀ «

»: فاعله األسماك نادرست است و فاعلش لحوُم است و األسماك مضاف الیه می باشد. گزینۀ «

«کلّنا»: همۀ ما / «َفِهمنا»: فهمیدیم، فهمیده ایم / «عقوٍل ثابتٍۀ»: عقل هاي ثابت (محکم، استوار) / «ال»: نه / «الُجهالء»: نادانان  گزینه 2  . 21

گزینه 1 بررسی سایر گزینه ها:   . 22

 ( تظاهر کرد: َتظاَهَر (رد گزینه هاي  و 

 ( پرندة باهوش: معرفه (الّطائر الّذکّی) (رد گزینه هاي  و 

 ( بالش: جناحه (رد گزینه هاي  و 

ترجمه: کودها موادي شیمیایی و طبیعی براي تقویت خاك ضعیف هستند.  گزینه 4  . 23
بررسی سایر گزینه ها: 

»: به جاي جذب باید َطْرد قرار بگیرد. (ترجمۀ صحیح: بعضی از پرندگان گاهی براي دور کردن شکارچی شان از النه شان به چاره اندیشی پناه می برند. (چاره جویی می کنند).  گزینۀ «

»: به جاي  السهولۀ باید الصعوبۀ نوشته شود. (ترجمۀ صحیح جمله: بدبین در هر فرصتی سختی را می بیند.)  گزینۀ «

»: به جاي ُیْتَرُك باید ال ُیْتَرك نوشته شود. (ترجمۀ صحیح جمله: دوست به دلیل لغزش یا عیبی در او ترك نمی شود زیرا شخص کاملی به جز خدا یافت نمی شود) گزینۀ «

ِانَّ از حروف مشبّهۀ بالفعل است که براي تأکید می آید. گزینه 3  . 24

ترجمۀ عبارت: اي کاش شما دو نفر با نمره هایی خوب قبول شوید، زیرا شما خوب درس خواندید. چون هر دو فعل جمله مثنی مذّکر یا مؤنث مخاطب است، ضمیر مناسب براي جاي گزینه 2  . 25
خالی اول «ُکما» می باشد و از نظر معنایی «لِانَُّکما» مناسب است نه «لکنُّکما». 

تّرجمۀ عبارت: «یکتاپرستانه به سوي دین روي آور و از مشرکان نباش.»  گزینه 2  . 26
تّرجمۀ گزینۀ درست: با یکتاپرستی / مشرکان 

تّرجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: ذاتی / مؤمنان  گزینۀ 

: با دشمنی / راستگویان  گزینۀ 

: دوستی / مشرکان  گزینۀ 

(ِلَنْعَلم) یک فعل امر غایب است و بصورت (باید + مضارع التزامی) ترجمه می شود: (باید بدانیم) صحیح است.  گزینه 3  . 27

خبر إّن (علی الناس) نیست، (خبر إّن (ذو) است.  گزینه 1  . 28
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در حروف مشبهۀ بالفعل حرف َلَعلَّ بر امید داشتن به چیزي داللت می کند.  گزینه 4  . 29
ترجمۀ گزینه: بی گمان، قرآن را به زبان عربی قرار دادیم، امید است شما خردورزي کنید. 

سایر گزینه ها: کأنَّ داللت بر تشبیه دارد، إنَّ دلیل بر تأکید جملۀ بعد از خود است و َلْیَت به منظور بیان آرزوست. 
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 30

»: و مجهول و فاعل محذوف نادرست است / فعل ثالثی مجرد، معلوم درست است.  گزینۀ «

»: (مصدره استکبار، مجرور به حرف جر) نادرست است/ مصدرش (تکبُّر) می باشد و نقش آن (مضاٌف إلیه) است.  گزینۀ «

»: (جمع تکسیر و مفرده جابر) نادرست است / مفرد مذکر است.  گزینۀ «
َاحَسَن اسم ِاّن و الحسِن مضاٌف إلیه است. الُخُلُق خبر ِانَّ و مرفوع و الحسُن صفت آن می باشد و اعراب مرفوع می گیرد.  گزینه 4  . 31

ترجمۀ گزینه: قطعًا نیکوترین نیکی اخالق نیکو است. 
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 32

: شاید  َلَعلَّ
 َیرَحُم: رحم کند 
َیْعِرُف: بشناسد 

ِخصال: ویژگی ها 
 ُتعِجُبنا: از آن خوشمان می آید.

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 33

 (   فی َعَمٍل:  در عملی (رد گزینۀ 

  (  فأألعمال بالّنّیات: پس اعمال به نیت ها هستند. (رد گزینۀ  و 

( ُیْجزون علیها: براساس آنها پاداش داده می شوند. (رد گزینۀ 
(َتمّنی) فعل ماضی است و بصورت (آرزو کرد) صحیح می باشد. گزینه 2  . 34

ترجمۀ عبارت: «پدرم معتقد است که هیچ فرقی بین من و برادرانم نیست، جز اینکه من کمتر درس می خوانم»  گزینه 3  . 35

» (ال نفی می باشد).  » (ال عطف) و در گزینۀ « » (ال نفی و ال عطف)، در گزینۀ « «ال» در گزینۀ «
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: مردانی که هیچ خرید و فروشی آنان را از یاد خداوند غافل نمی کند.  گزینۀ «

»: این پیراهن زنانه را می خرم و نه آن پیراهن مردانه را.  گزینۀ «

»: چکار باید بکنیم که وقتمان را هدر ندهیم؟  گزینۀ «
َکَأنَّ به معنی مانند و مثل است که مشابهت و تشبیه را می رساند. گزینه 2  . 36

»: (التقف) یک فعل نهی است (پیروي نکن)  گزینۀ « گزینه 4  . 37

»: (أّال تکّلم): (أن + ال + تکّلم) که (ال) آن نفی است.  گزینۀ «

»: (الییأس): یک فعل نهی غایب است (نباید مأیوس شوند)  گزینۀ «

ـ) می باشد و هیچ گاه تنوین نمی گیرد.   ـَ »: (البیٌع) نمی تواند (ال) نفی جنس باشد، زیرا اسم بعد از ال نفی جنس همیشه (منصوب ـ گزینۀ «
ترجمه عبارت: (انفاق کنید قبل از آنکه روزي بیاید که در آن نه داد و ستدي است و نه دوستی) 

حروف مشَبهۀ بالفعل که براي (تشبیه) استفاده می شود (کأّن) می باشد.  گزینه 2  . 38
ترجمۀ عبارت: آسمان در هنگان شب همانند صفحه اي پر از چراغ هاي نورانی است. 

الّذین (کسانی که) یعلمون (می دانند) أّن قیمتهم بأعمالهم الحسنۀ (که ارزششان به کارهاي نیک شان است) و أیضًا (و همچنین) داءهم ِمن أنفسهم (دردشان از خودشان) و دواءهم فی انفسهم (و گزینه 3  . 39
دارویشان در خودشان است) ُیعرفون بسیماهم (با چهره هایشان شناخته می شوند) و قلیلون بین الناس (و بین مردم کم / اندك هستند). 

» صحیح است.  «إّن» بر تمام جملۀ اسمیّۀ بعد از خود را تأکید می کند و منحصر به اسم یا فعل بعد از خود نمی شود؛ بنابراین گزینۀ « گزینه 4  . 40
در بین حروف مشبهۀ بالفعل حرفی که تأکید ایجاد می کند، «إّن» است که ابتداي جمله می آید و روي کل جمله تأکید می کند.  گزینه 2  . 41

 (  «أّن» براي پیوند دو جمله به کار می رود. (رد گزینۀ 

 (  «لیت» براي بیان آرزویی است که امیدي به وقوع آن نداریم. (رد گزینۀ 

  (  «أن» جزء حروف مشبهۀ بالفعل نیست و قبل از فعل مضارع قرار می گیرد. (رد گزینۀ 
هم چنین (علی) اول جمله معناي (باید) دارد، اما تأکید ایجاد نمی کند و جزء حروف مشبهۀ نیست! 

ترجمۀ عبارت: «هنگامی که به تألیف نویسنده شک می کنیم، می گوییم: شاید نویسنده به سرعت نوشته است.   گزینه 3  . 42
«لعّل: شاید» یکی از حروف مشبهۀ بالفعل است که بر شک و تردید داللت دارد. 

» مستثنی منه موجود است (شیطانًا) اما در سایر گزینه ها مستثنی منه محذوف است.  در گزینۀ « گزینه 1  . 43

» اسلوب حصر هستند.  » اسلوب استثناء و گزینه هاي « و  و  پس گزینۀ «
: اما، ولی ...) اصوًال باید کاري انجام شود و (لّکن) در وسط جمله، عبارت جدیدي را با توجه به جملۀ قبلی شروع کند؛ یعنی اگر اول جمله بیاید مفهوم روان و با توجه به معناي (لکنَّ گزینه 2  . 44

 .( مناسبی براي جمله ایجاد نمی شود. (نادرستی گزینه هاي  و

): چون با فعل آمده، نادرست است.  گزینۀ (

 « »  «ال»ي نفی جنس، در گزینۀ « گزینه 1 «ال»ي نفی جنس قبل از اسم نکره می آید و بصورت «هیچ ... نیست» ترجمه می شود.«ال» در گزینۀ «  . 45

»  «ال»ي ناهیه است. »، «ال»ي نفی فعل مضارع و در گزینۀ « در گزینۀ «
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ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: هیچ شکی در دوستی ات نیست، چرا که از سال ها پیش آن را ثابت کرده اي.  گزینۀ «

»: اطالعات نزد شماست و نزد ما نیست.  گزینۀ «

»: نمی دانم برادرم ازسفر برگشته است یا نه.  گزینۀ «

»: مدیر به دانش آموزان گفت: «تلفن هاي همراهتان را به مدرسه نیاورید.»  گزینۀ «

» قبل از اسم آمده؛ بنابراین «ال» نفی جنس است. باید ایمان آوریم که عشق مادر هیچ حد و مرزي ندارد.  گزینه 2 «ال»  در گزینۀ «  . 46

» «ال» النافیه است که بر سر فعل مضارع می آید و آن را منفی می کند. خدا به کسی جز به اندازة توانش تکلیف نمی دهد.  - «ال»  در گزینۀ «

»: بر سر فعل  «ُتْخِزنا»  ال نهی و بر سر فعل  «ُتْخِلُف»  ال نافیه است.   - «ال»  در گزینۀ «
و ما را در روز قیامت رسوا نگردان، زیرا تو از وعده، تخلف نمی کنی. 

»: قبل از فعل مضارع آمده و آن را نفی کرده است و ال نافیه می باشد. شیر هر چقدر که گرسنه باشد، شکار دیگري را نمی خورد. - «ال»  در گزینۀ «

ترجمۀ متن: 
باید بدانیم که تمساح ها دوست مهربانی از میان پرندگان دارند و با یکدیگر به خوبی رفتار می کنند. هنگامی که تمساح غذایش را می خورد دو فک بزرگ خود را باز می کند و این پرنده وارد دهانش
می شود - گویی که وارد خانه اش می شود و به وسیلۀ منقارش هر چه را که میان دندان هاي تمساح آویزان مانده است با آرامش کامل جمع می کند (و می خورد). این پرنده تمساح ها را در سفرهایشان
به خاطر بدست آوردن غذا از دهان بزرگشان دنبال می کند و دربسیاري از اوقات هر گاه پرندة شکاري یا خطري را ببیند می شتابد به آگاه کردن تمساح ها با ایجاد صدایی که حیوان معناي آن را

متوجه می شود و تمساح از خطر دور می شود یا حیلۀ مناسبی را براي صید طعمه به کار می گیرد.

دیگر موارد تحلیل صرفی َتَتعامالِن: ثالثی مزید باب تفاُعل مصدره َتعاُمل، حروفه األصلیه: ع - م - ل، الزم، معلوم و از لحاظ نحوي فعل و فاعله ضمیر بارز الف  گزینه 1  . 47

حیلًۀ: اسم، مفرد، مؤنّث، نکره و از نظر نحوي مفعولٌ به و منصوب است زیرا فعل َیتِّخُذ متعّدي است.  گزینه 4  . 48

ترجمۀ متن:  
علت در موفّقیّت موفّقان به استقامت بسیار آنها برمی گردد. کاري که در آغاز کار غیر ممکن به نظر می رسد، استقامت و ثبات می تواند آن را تحقّق یافته، قرار دهد؛ اما در کنار این موضوع، انسان به
کارهاي دیگري نیاز دارد. از یکی از پیروزشدگان دربارة علت پیروزیش بر همه سوال کردم، پاسخ داد:«به تسلیم شدن اجازه نمی دهم که در من نفوذ کند». پایداري و مقاومت کلید هر موفقیتی است.
شنیدم مردي وجود داشت که از زندگی به خاطر سختی هایش ناامید شده بود و در روزي از روزها، پیرمردي را دید که در دستش تّکۀ آهنی بود که آن را به وسیلۀ سنگی صیقل می داد تا از آن

وسیله اي براي خیاّطی بسازد ... مرد خجالت کشید و دیدش و افکارش پیرامون زندگی تغییر کرد. 

، مزیٌد بزیادة ثالثه أحرف، ِمن باب ِإستفعال و مصدره ِإستطاعۀ. از نظر نحوي: فاعلش اسم ظاهر الثبات است و مفعول آن جملۀ  «َأْن َیْجَعله ..................» دیگر موارد تحلیل صرفی یستطیُع: متعدٍّ گزینه 1  . 49
می باشد.

ب.   دیگر موارد تحلیل صرفی َیَتسّرب: مضارع منصوب به َأْن، ِمن باب تفعُّل و مصدرُه َتسرُّ گزینه 2  . 50
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