


عّین الّصحیح فی الترجمۀ:   . 1
«مفتاح الهدوء هو ان نعلم أنّه ال اثر لرأي اآلخرین فی حیاتنا!»

کلید آرامش یعنی بدانیم براي رأي دیگران در زندگی ما اثري وجود ندارد! کلید آرام بودن این است که نظر دیگران در زندگی ما هیچ تأثیري ندارد!    

کلید آرام بودن آن است که می دانیم براي رأي دیگران در زندگی ما اثري وجود ندارد! کلید آرامش آن است که بدانیم نظر دیگران هیچ تأثیري در زندگی ما ندارد!

حیح: ِن التَّعریَب الصَّ .  َعیِّ 2

کاش مادرم مرا از بیرون رفتن منع نکند:  یا لَیَت ُأّمی ما َمَنَعتنی ِمن الُخروج ِمَن البیت.  

نا.   مدیر جدید، پروندة ما را نخواهد داد:  ال ُیعطي المدیُر الجدید َمَلفَّ

پدرم از بچه ها خواست روي دیوار ننویسند:  َطَلَب والدي ِمَن األطفال أال یکتبون َعَلی الِجداِر.  

چرا تکالیفت را نمی نویسی که شب با خانواده ات به جشن تولّد بروي؟:  لَِم ال َتکُتُب واجباِتَک لَِکی َتذَهَب إلَی َحفَلِۀ المیالد فی اللیل َمَع أسرتَک؟  

حیحَۀ: .  َعیِّن التَّرَجَمَۀ الصَّ 3

 لَم نَْسَتِطع ُصعوَد الجَبَل المرتفع َفَرَجعنا ِمن نفس الّطریق الذي ِجئنا منه.  از کوه بلند نمی توانیم باال برویم پس از همان راهی که آمدیم، برگشتیم. 

ة فی العام الماضی؟  آیا اعمال حج را فقط یک بار سال گذشته بجا آوردي؟  ِل َمرٍّ وَّ یَت َفریَضَۀ الَحجِّ ِألَ َهْل َأدَّ

خوِل.  طرفداران فوتبال پس از آنکه بلیط هاي ورودي را خریدند، وارد ورزشگاه شدند.  َدَخَل ُهواة ُکرِة القدم الَملَعَب بَعَدما اشتروا بطاقاِت الدُّ

 بَعُض األسماِك ُتحاِفُظ َعلی ِصغاِرها َعن طریق بلعها َقبَل الَخطر و اِخراجها بعد زواله.  ماهی ها با بلعیدن بچه هایشان قبل از خطر و بیرون آوردنشان بعد از بر طرف شدن خطر، به رشد آن ها کمک
می کنند.

حیِح فی المحل اإلعرابی: .  َعّین غیَر الصَّ 4

ِة العطش / حال   راً بَِنجاحی. / فاعل   َرَأیُت کلبًا َیْلهث ِمن ِشدَّ  جاءنی صدیقی ُمبشِّ

فِّ بعدما ُدقَّ الجرُس. / صفۀ   جَک. / مفعول   َدخلت الّطالبۀ النشیطۀ إلی الصَّ نّنی َأردُت االعتذار َعن عدم حضوري فی حفلۀ َتخرُّ  اِتَّصْلُت بک ِألَ

.  ما ُهَو الَخطَأ فی ترجمۀ العبارات؟ 5

ة شهوٍر َعدیَدٍة.  دلم براي دیدنت تنگ شد پس از آنکه ما را به مدت چندین ماه ترك کردي.   اِْشَتقُت لِرؤیِتَک بََعَدما َترکَتنا لُِمدَّ

الُب بِجولٍَۀ ِعلمیٍَّۀ ِفی االنترنت باِحثًا َعن َمعلوماٍت حول دراسته الجامعّیۀ. دانشجو در اینترنت جستجوگرانه دربارة اطالعاتی پیرامون تحصیل دانشگاهی اش به گردش علمی پرداخت.  قاَم الطِّ

کاَة و هم راِکعوَن. سرپرست و ولی شما، فقط خداوند و پیامبرش و کسانی هستند که ایمان آوردند، آنان که نماز را برپا می دارند و الة و یؤتون الزَّ  ِإنَّما َولیَُّکم اُهللا و رسولُُه، و الِّذین آَمنوا الّذین ُیقیموَن الصَّ
در حالیکه در رکوع هستند زکات می دهند.

َح َسّیارتی َفَأنا بِحاَجٍۀ لَها.  با تعمیرکار ماشین تماس بگیر که ماشینم را تعمیر کند چرا که من به تعمیرکار نیاز دارم.  ّیارات لَِکی ُیَصلِّ  اِتَِّصل بُِمصلِّح للسَّ

.  «یحزن األطفاُل فی أرض فلسطین محرومین من حقوقهم!». تتکّلم کلمۀ «محرومین» عن حالۀ .................. 6

 األرض فلسطین حقوق األطفال

.  َعیِّن الَصحیَح فی تعیین الحال: 7

ُع اإلسالُم المسلمیَن َعَلی الِبرِّ و التَّقوي. / المسلمیَن   با ُمجتهدیَن یقومون بواجباتهم المدرسیۀ. / مجتهدیَن ُیشجِّ کانوا ُطال 

یَّارة بِسرَعٍۀ عالیٍۀ غافًال َعما َسیحدُث ِعند السرعۀ الزائدة. / غاِفًال اِْشَتَرْیُت ُفستانًا جمیًال لونُه َأحمر. / َجمیًال َأبی َیقوُد السَّ

ِن الحاَل: .  َعیِّ 8

ماِء؟   ائرة ِفی السَّ یور الطِّ َهل َرَأیَت الطَّ ریَن.    َوَصلنا إلی المطار َفَلم نَکن ُمتأخِّ

َوَجدُت الریاضیَّ َفِرحًا بعد َعدِم نَجاحه فی الُمسابقاِت.    َأعطانی األستاُذ درَجًۀ ممتازًة فأنا أفتخر بِذلَک.  

نمونه سوال عربى دوازدهم درس دوم سخت
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.  َعیِّن الَخطأ فی التعریب. 9

مؤمن خدایش را در همۀ حالت ها به یاد می آورد.  ِإنَّ المؤِمَن َیذُکُر ربَُّه فی جمیع الحاالت.  

نوات.   شاید دوستانم مرا پس از سال ها به یاد آورند.  لیت أصدقائی ُیذکروننی بَعَد کلِّ هِذِه السِّ

یاَضِۀ إلی الّصفِّ ُمبَتِسمًا.   معلم ورزش لبخندزنان وارد کالس شد.  َدَخل مدرُس الرِّ

ائرَة.   ریَن و لم َیرکبوا الطِّ مسافران دیر به فرودگاه رسیدند و سوار هواپیما نشدند.  َوَصَل الُمسافرون إلَی الَمطار ُمتأخِّ

حیَح فی الّترجمۀ: .  َعیِّن الصَّ 10

واف َحول الَکعَبِۀ: بعد از طواف دور کعبه به سعی بین صفا و مروه خواهیم پرداخت.    ُقْمنا بالّسعی بَیَن الّصفا و الَمرؤِة بَعَد الطِّ

راعیَِِّۀ: در هر مزرعه اي براي انجام کارهاي کشاورزي نیاز به وجود یک تراکتور هست.  ارٍة فی ُکلِّ َمزرَعٍۀ للقیام بِاَألعماِل الزِّ  هناك الحاجۀ لِوجود َجرَّ

صاَص ِمَن الُبنِدقیِّۀ لیصیَد أَسداً: شکارچی به سمت شیر تیر را رها کرد.  یُّاد الرَّ  َأطَلَق الصَّ

َلٌۀ َفَعَلینا َتصلیحها: ماشینمان از کار افتاد پس باید آن را تعمیر کرد.   ِإنَّ َسیَّارَتنا َمَعطَّ

ِن الَکِلَمَتیِن َغیَر المتراِدَفَتیِن: .  َعیِّ 11

 اِشتاق إلَی، اِفتقد   َأعجب، َأغرب   َتمّنی، َرجا   بِالّتأکید، عاَدة  

.  ما ُهَو الَخَطأ فی ُاسلوب الحاِل؟ 12

َمِۀ الُغرَفِۀ.   الَة مشکوریَن هللا و نَِعمه.   َدَخَلت الفتاة ُمبتِسمًۀ َفَجَلست فی ُمقدَّ اََقْمنا الصَّ

فِّ خاِئفًا من المدیر.   َکیَف َأجاَب الطالُب االستاَذ؟ َأجاَب و ُهَو ُمَتَأکٌّد من اجابته.   حِک فی الصَّ َتَوقَّفوا َعِن الضَّ

.  َعّین العبارة الّتی ُاسلوب الحال فیها َأقّل من الباقی: 13

 ِأجَبْت علی الُمعّلمۀ وحدي و أنا قلقۀ خائفۀ!   نظرت إلی الکائنات و أنا ُأفّکر فیها مادحًا الخالق!  

ح َیقطُع هاتین الشجرتین و هما باسقتان قوّیتان!   ب مبتسمًا و هو ُیشّجعهم!   بدأ الفالَّ  اِستقبل السیُّد المدیُر الُطالَّ

ر: .  َعّین الِعبارَة الّتی فیها َعَدٌد أکثر ِمَن الَجمع الُمکسَّ 14

 هِذه اَألسماُك ُتداِفُع َعن ِصغارها فی میاه الَبحِر.   َأخذوا َسیِّاراتهم ِإلَی موِقِف التَّصلیح قبَل َأّیام.  

 ال َأَحَد َیسَتطیُع صعوَد هِذه الجباَل اِّال اَألقویاُء.   هؤالِء اَألوالُد َیَتَمنَّون الحضوَر فِی الُمباراِة.  

ِن الفاعل َعلی شکل اسم الفاعل؟ .  َعیِّ 15

جوَن َفریَقهم فی جمیِع الحاالِت.   ُع الُمَتَفرِّ هوِن فی دمه.   ُیَشجِّ هنیۀ بسبب ارتفاع نِسبۀ الدُّ  ُمِنَع والدي َعن َأکِل المواد الدُّ

 َیجِلُس أعضاء اُألسرة َأمام التلفاِز ُمشتاقیَن.   ِإلهی عاِملنا بَِفْضِلک و ال ُتعاِمْلنا بَِعدلَک.  

حیحه لتکمیل العبارة:   .  ما ِهَی اإلجابۀ الصَّ 16
«ِإنَّ النَّاس فی مسیِرهم نَحو َأهدافهم القیمۀ .................. نَماذَج مثالیٍۀ .................. َأن َیجعلوهم ُأسَوًة لَهم.»

 َیبحثوَن َعن، ُمتمّنین   َیستفیدون من، راجیًا   یفّتشون َعن، آمًال   ُیحبَّون، خائفین  

جُل: َهل لی َأن ُاساِعدَك؟   ُجِل و الّسائح؟ الرَّ .  ما ِهَی العباَرَة الّتی ُتَکِمل الِحوار بیَن الرَّ 17
یاحّیۀ و بَِم أستطیع الّذهاب إلیها؟ الّسائح: بلی، ُقل لی َأیَن َتَقُع اکثر اَألماکِن السَّ

الرُجُل: .................. .

ائَرِة   نََعم َتَقُع فی شمال ایران، بِسهولٍَۀ  فی شمال إیران، نعم تستطیع الّذهاب   فی اصفهان، فی َأي وقٍت ُتِحبُّ   فی إصفهان، بِالطِّ

حیحۀ لِلُمفردات: .  َعیِّن التَّرَجمَۀ الصَّ 18

ارٍة.: وانت   هم و لِکنَّه لَم َیسَتِطْع َصیَد الغزالََۀ.: کمان   هؤالِء الُمزارعوَن َیحتاجوَن ِإلَی َجرَّ یُّاد السَّ  َأطَلَق الصَّ

 َأنا ُمعَجٌب بَِطریقِۀ تدریس ُمدرِس الریاضیات.: شیفته   اِْسَتعینوا بَِأصدقاِئکم لحل َمشاکلُکم.: یاري جستید.  

.  عّین الجواب الذي یوجد فیه ما ُطِلَب: 19

اال : حال و اسم الفاعل  ال یذهُب إلی المدائن إّال قلیٌل من الّزوار: اسم المکان و اسم المبالغۀ   َتَعّلموا و َعلِّموا و تفّقهوا و ال تموتوا ُجه 

 الکذُب َفتٌّاح لُِکلِّ شّر : اسم المبالغۀ و اسم التفضیل  ذهبنا لزیارة مرقد سلمان الفارسّی و ُمشاَهَدة طاق کسري : اسم المکان و اسم المفعول 
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واِل و الَجواب: حیَح فی السُّ م َمَع بنتِه َفانَتِخب الصَّ .  والٌِد َیتکلَّ 20

 َمتی َسَتذَهبین إلی المدرسِۀ؟ قبَل ساَعَتیِن.   ما ُهَو الشیِء الّذي َجعلِک ال َتحُضرین فِی اإلمتحان؟ زمُن االمتحان کاَن مناسبًا.  

َهل ُتشارکیَن فی الُمسابقاِت العلمّیۀ التی تجري فی مدرِستِک؟ نَعم، سأحاول ذلَک.   لَِم لَم َتْجِلسی َعَلی الُکرسی؟ ال َأجِلُس َعلیه.  

.  «َذَهبنا إلی المکتبِۀ ِألنّنا ُکّنا بِحاجٍۀ إلِی کتاٍب نَستفیُد منه فی الَبحِث الِعلمی.» 21
َعیِّن السؤال َغیَر الُمناسب الذي َسَنسَألُه عند ما نُقابِل مسؤوَل الَمکتبِۀ؟

َم هذا الکتاَب الِعلمی؟   َکم َیومًا نستطیٌع االحتفاَظ بالکتاِب؟   َهل لی َأن ُأَسلِّ

ِة َشهریِن؟   ماذا لََدیُکم ِمَن الُکُتِب العلمیِّۀ فی هِذه المکتبِۀ؟   َهل نَستطیٌع َأن نأُخَذ کتابًآ َونَحَتِفظ به لُِمدَّ

.  َعیِّن الِعباَرة الّتی لَیَس فیها الجمُع المکّسر؟ 22

َو ال َتِهنوا و ال َتحَزنوا و َأنُتُم اَألعَلوَن.    ِإنَُّهم ِرجاٌل صاِدقوَن فی َأعمالِِهم التِّجاریَِّۀ.  

 َأیَُّها اَألصِدقاُء! َهِل اْنَتَخبُتم ِمهَنَتُکم لِلُمسَتقبل؟   ما ِهَی الِقمُم الَّتی َصَعدتموها؟  

.  َعیِّن الَکِلماِت الَّتی فی َمجموعٍۀ واِحدة ِمن َحیِث الَمعنی؟ 23

، َکما، َکعَبۀ    َأمام، َخلَف، َأیضًا، َحوَل   حیَنما، ِإذا، ِعنَدما، لَّما   الَمطار، الَموقف، الَمشَهد، العام   کذلَِک، لِکنَّ

ًال» یکوُن حاًال: َعیِّن «ُمتَوکِّ  . 24

ًال َعلی اِهللا کوالدي.   ًال َعَلی اهللا داِئمًا.   ما َرَأیُت ِفی حیاتی َرُجًال ُمتوکِّ  َربّی اْجَعْل َولَدي ُمَتَوکِّ

ًال َعلی ربِّ اْلعالمیَن.   ْفَضِل َأَن َتکوَن ُمتَوکِّ ًال َعلی اِهللا.   ِمَن اْألَ  شاَرْکُت ِفی االمتحاناِت ُمتَوکِّ

حیح فی تحلیل و إعراِب الکلمات فی العبارِة:   ِن الصَّ .  َعیِّ 25
«الُمزارع َرُجل صاِدق و َصبٌّار و محترٌم َیسُکن فی َمنِزٍل َصغیٍر فی َقریٍۀ بعیدة.»

 الُمزارع: اسم فاعل / فاعل و مرفوع   َصّبار: اسم تفضیل / صفۀ   ُمحَترم: اسم مفعول / معطوف   صغیر: اسم مفرد مذکر / حال  

حیحۀ عن الّتحلیل الّصرفّی للکلمات: َمَکُۀ َتبَلُع ِصغاَرها ِعنَد الَخَطِر، ُثمَّ ُتخِرُجها بَعد َزوالِِه و َتبَتِعُد.»  عّین اِإلجابۀ الصَّ .  فی العبارِة: هِذِه السَّ 26

 َتبَلع: فعل مضارع، مجرد ثالثی، للُمخاطبۀ   ِصغار: جمع مکسر و مفرده َصغیرة   ُتخِرُج: فعل مضارع، مزید ثالثی، لِلغائبۀ   َتبَتِعد: فعل مضارع، مجرد ثالثی، للغائبۀ  

حیَح للکلمات لتکوین ُجملۀ مناسبۀ.   .  َعیِّن التَّرتیَب الصَّ 27
  «والدي، ـُه، و، َیحِمُل، جاَء، َرأیُت، فی، َیدِه، َهَو، کتابًا، َفـ»

َهَو یحِمُل کتابًا، جاء والدي َفرأیته.   جاَء والِدي، َفَرَأیُتُه و ُهَو یحِمُل کتابًا فی َیده.  

 جاَء َیحِمُل کتابًا، َفرَأیتُه والدي.   َهَو یحمِل والدي، فرأیته فی َیده کتابًا جاَء.  

حیَح لِلفراغ ِإلیجاد أسلوِب الحال:   َعیِّن الصَّ  . 28
عبوَن إلَی الَْمْلَعِب .................. َعِن الُمسابَِقِۀ.» «َدَخَل الالِّ

راً   ُمتَأخِّ َتأخیراً   راً   َتَأخُّ ریَن ُمتَأخِّ

َعیِّن الخطأ فی َضبط حرکاِت الکلمات.  . 29

ِإنَّ أولی آیاِت الُقرآِن نََزلَْت علی النَّبیِّ (ص) فی غاِر َحراٍء.   ِس.   لَنا ِذکریاٌت َجمیَلٌۀ َعن َسفِرنا اْألَخیر إلی َمشهد المقدَّ

یِّارات لَِتصلیِح َسیِّارتنا بَْعَد ذلَِک الحاِدِث.   ُح السَّ جاَء ُمَصلِّ َرِة.   َمِۀ و المدینِۀ الُمَنوَّ َۀ الُمَکرَّ َف لِزیارِة َمکَّ َأنا َأتمّنی َأن َأَتَشرَّ

.  َعیِّن ما لَْیَس فیه الْحال: 30

َسِۀ ُمْسِرَعًۀ.   َك لِلنِّاس َو ال َتْمِش ِفی اْألْرِض َمِرحًا.   اِْنَطَلَقِت اْلحاِفَلُۀ نَْحَو اْلَعَتباِت اْلُمَقدَّ ر َفدَّ  ال ُتَصعِّ

ب اْلُمتَأخریَن َفعابََتُهم َعَلی التَّأخیِر.   الَّ  ِعْنَد ُعبوِر النَّهِر واَجهنا ِتمساَحْیِن َکبیَرین َفَرَجعنا خاِئفیَن.   َرَأي اْألُستاُذ الطُّ

َیْهُجُم َبَکِۀ غاِفَلًۀ، ْشجاِر َأو َعَلی الْجدراِن.  َفِعْندما َتَقُع الَْحَشرُة ِفی الشَّ ٍۀ َعَلی الَْحَشراِت و ذلَِک َعن َطریِق ُصنِع َشَبَکٍۀ َقویٍَّۀ َیْصَنُعها َعلی َأْغصاِن اْألَ َیَتَغّذي الَْعنکبوُت بِصورٍة َأساسیَّ
َبَکِۀ.  مَّ لَِقْتل الَْحَشَرِة. بَْعَد َصْیِد ُکل َحَشرٍة َتَقُع ِفی الشَّ ٌۀ و قاِتَلٌۀ، َیْسَتفیُذ الَْعْنَکبوُت ِمْن هذا السُّ َعَلیها الَْعنَکبوُت و َیصیُدها و َیْأُکُلها. بَْعُض الْعناِکِب لَُهم ُغَدٌد سامَّ

رون الَْعناِکَب ِمْن َمجموَعِۀ الَْحَشراِت ولکّنها لَْیَست کذلِک. َیقوُم الَْعنکبوُت بِإْصالِحها َو ُهَو َیْنَتِظُر ُوقوَع َحَشَرٍة ُأْخري ِفی الََّشَبَکِۀ. ِمَن الْجدیر بالّذکر بَِأنَّ بَْعَض النِّاس َیَتَصوَّ
لِْلَحشراِت ِستُّ َأُرجٍل ولِْلَعناِکب َثماٍن، إضاَفًۀ إلَی میزات ُأْخري َیْخَتِلفوَن فیها.
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حیَحَۀ: .  َعیِّن الِْعباَرَة الصَّ 31

َدًة.   َتَقَع اْلَحَشراِت ِفی َشبَکِۀ العنکبوِت ُمتَعمِّ َیَتَغّذي اْلَعنکبوُت َعَلی الَحَشراِت َفَقط..  

َرِة.   َتْخَتِلُف الَحَشراُت َعِن اْلَعناِکب اِختالفَا کثیراً.   اَْلعناِکُب نَوٌع ِمَن اْلَحَشراِت الُمتغیِّ

.  َعیِّن الَْخَطأ عن َصیِد الَحشراِت بِواِسَطِۀ الَْعناکب: 32

ات.   َة َمرٍّ َبَکِۀ عن طریق ُسم قاِتٍل َتْفُرُزه.   َیْسَتفید اْلَعنکبوُت ِمَن الشبکِۀ الّتی َیْصَنُعها ِعدَّ  َیْقُتُل َجمیُع اْلَعناِکب َصیِدها الذي َیَقُع ِفی الشَّ

بَکَۀ ِفی اِالرتفاِع و لَْیس َعَلی اْألَرِض.   َیْصَنُع اْلَعنکبوت الشَّ بَکِۀ ِفی َزَمٍن واِحٍد.   ِمَن اْلَحَشراِت فی الشَّ َعَدٌد َیَقُع َقْد

؟ حیح َحسب النَّصِّ .  ما ُهَو الصَّ 33

، ال َیْأُکُل إّال النِّباتات.   لمی داِئمًا.   اَْلَعنکبوُت َحَیواٌن نَباتیٌّ َعالَقُۀ الَحیواناِت عباَرة عن التُّعایِش السِّ

نَّها َتْنَهِدم َتمامًا بعد صیدالَحَشرِة.    کلُّ َحَیواٍن لَُه ِستُّ َأرجٍل َفُهَو َحَشَرٌة.   ال ُیْمِکُن إصالُح َشبکِۀ اْلَعناِکب ِألَ

رفی و الَْمَحلِّ اْإلعرابی: حیح َعِن التَّحلیِل الصَّ .  َعیِّن الصَّ 34

اَْألْشجار:اسم، جمع مکّسر، ُمعرٌب، معرفۀ، مجرور به حرف الجر  غاِفَلًۀ:اسم، مفرد مؤنث، نکره، معرب/ حال و منصوب 

َیْنَتِظُر:فعل مضارع لِلغائب، معرب، مزید ثالثی، باب اِنفعال، الزم، معلوم / خبر  الحشرات:اسم، جمع مؤنث، معرفۀ، معرب/ مبتدا 

إمأل الفراغ حّتی َتُدلَّ العبارة علی استمراِر الفعل:    . 35
جاء الّضیوف الکثیرون و ُهم ..................عن ذکریات الضیافِۀ.

ُموا   َکلَّ َقد َکلَّموا   َیتکلَّمُوَن ُمتکلِّمیَن

عّین الصحیح فی اإلعراب و التحلیل الّصرفی:    . 36
َرة» «لَّما َرَجَع النُّاس شاَهدوا أصناَمهم ُمکسَّ

رة: اسم مفعول من فعل مزید - مصدره (تکسیر) - نکرة / صفۀ   ُمکسَّ

أصنام: جمع تکسیر و مفرده (صنم) - اسم / مفعول - مضاف و (هم) مضاٌف إلیه

َرَجَع: فعل ماض - معلوم - مجرد ثالثی - للغائب / فعل و مفعوله (الّناس) 

شاَهدوا: للغائبیَن - مزید ثالثی من باب َتفاُعل - حروفه األصلیۀ (ش ه د) / فعل و جملۀ فعلیۀ  

تی ِذکَریات َحفلۀ َزواجها و هی َتبَتِسُم ِمثل َعروٍس شابَّۀ !»: مادربزرگم  .................. َرت َجدَّ «َتذکَّ  . 37

خاطرات عروسی اش را یاد می کند و چون عروسی جوان لبخند می زند!

خاطرات جشن عروسی اش را به یاد آورد در حالی که مانند عروسی جوان، لبخند می زد!

خاطرات جشن عروسی اش را تعریف می کرد و مانند عروسی جوان تبسم می کرد!

خاطره هایی از جشن عروسی اش به یاد آورد در حالی که مانند یک عروس جوان، لبخند بر لب داشت! 

عّین الحال:  . 38

ال ُتقیموا صالتکم فی البیوِت ُمتکاسلیَن ألّن اهللا ال ُیحّب المتکاسلیَن.   َتصیُر المؤمناُت فی المساجد خاشعاٍت حینما َیْسمعَن آیات القرآن.  

لَْسُت فی هذا الصّف ُمطمئنا بَأقوال أصدقائی حول اإلمتحاِن.   کانَْت هاتاِن الطالبتاِن فی افکارهما غارقتیِن، ماذا َحَدَث لَهما؟  

عّین الحال تبّین حالۀ المفعول عند وقوع الفعل:  . 39

ِإعلموا أّن النفوس المطمئّنۀ َترِجُع إلی الّرّب الرحیم راضیًۀ َیعیش هؤالِء الناُس فی البالد خائفیَن ِمن الحوادث الطبیعّیۀ.  

کیَف یمدُح شاِعرنا الحّکام الظالمیَن ُمسلمًا؟   ُتساِعدنی المعّلمات فی الدروس راجیًا َأن َأَتقّدم کثیراً فیها.  

عّین «ُمَتوِکلًۀ» تکوُن حاًال:  . 40

لۀ علی جیرانها تعیُش.    کأنَّ فی القریۀ إمرأًة ُمتوک لًۀ علی ربّها.   التالمیُذ شاهدوا فی الطریق مؤمنۀ متوکِّ

َأصبحت مریُم متوکّلۀ علی اهللا الّذي ال إلَه إّال هو.   َوَجْدنا فی اإلحتفال اُألّم الشفیقَۀ متوکلِّۀ علی اهللا تعالی.  

عّین ما فیه الحال:  . 41

لَْیَس رجاُل هذِه القریِۀ ُمطمئنَّین للمحصول الکثیر ِمن المزارِع.   کَأنَّ فی المسجد ُمؤمنًا ُیِحبُّ أن َیسُجَد ِهللا کثیراً.  

َتمَّ بناُء هذه المدارِس الکبیرة بعَد سنتیِن کاملَتْیِن.   ِإّن الناجَح هوالّذي ُیحاِوُل لبلوِغ اَألهداف ُمعتِمداً علی ُقدراتِه.  
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عّین ما لیس فیه الحال:  . 42

فات إلی الدائرِة و هنَّ ُمسَتْعجالٌت.   َوَصَلِت الُموظُّ َیْحَسُب التالمیُذ ِإمتحاَن اللغۀ العربیۀ غامضًا.  

َتستیِقُظ الطالبُۀ الناجحُۀ ِمن نَومها َفِرحًۀ و ُتسرُع للذهاب إلی المدرسِۀ.   ُأساِعُد فی المدرسِۀ هؤالِء التالمیَذ ُمتکاسلیَن فی دروسهم.  

عّین الحال:  . 43

َوَجَد الّرجال فی الحدیقِۀ کّل شیٍء ُمفیداً لِلطبیعۀ.  َیْجَعُل اهللا فی الدنیا کّل الموجوداِت زوجیِن.  

ُترِشُد الُمعلُّمۀ تالمیَذها ُمشِفقًۀ کَأنّها ُأّمهم.   ُتساِعُد اُألّم فی البیِت َمریضًا شاَهَدْتُه فی الطریِق.  

.  عّین اسم فاعل یکوُن حاًال: 44

َتْقَرُأ الطالبُۀ أسماَء الفائزاِت فی المسابقۀ َمسرورًة.   یوف فی الحفلِۀ ُمحَتَرمیَن دائمًا.   هؤالء المؤمناُت ُیشاِهْدَن الضَّ

یَن فی إصالح اُألموِر.   ُیْکِرُم الناُس فی هذه المدینِۀ ِرجاًال ُمجدِّ َأَحبَّْت ُمعّلمتا هذه القریِۀ طالباِتهما ُمجتِهَداٍت فی الدروس.  

عّین الواو الحالیۀ:  . 45

َتقرأ التلمیذاُت الدرس الجدید و یکتبَن نکاَتُه باختصاٍر.   َیخُرُج طفٌل صغیٌر ِمن البیِت و ُهَو کاَن ُمضطربًا بشدٍة.  

ال َتمشی نِساُءنا فی الشوارع و هنَّ َمغروراٌت بزینتهنَّ هذه األّیام .  الب باجتهاٍد و کاَتبوا لوالدیهم رسائل کثیرًة.   ع المعلَّمون الطَّ َشجَّ

عّین ما لیس فیه الحال:  . 46

کأنّهم َیتوبوَن إلی اهللا نادمیَن علی األعمال الخطیئِۀ.   ف و َأنِت غافلٌۀ َعِن الدرِس.   ال َتْجِلسی فی الصَّ

أعَلُم بأنَّ المؤمنیَن ُمشتاقوَن إلی لِقاء الحّق ِعلمًا.     . و َعَسی أَن َتْکرْهَن شیئًا و ُهَو خیٌر لکنَّ

عّین عبارة فیها الحال:  . 47

کانت طالباُتنا المجتهدات فی السفرة العلمّیۀ ُمعجباٍت ِمن خلق اهللا العظیم.   َأولئَک الرجاُل ُیِحبَّون فی هذه البالد صادقیَن فی األقواِل.  

َمن عاش بوجهیِن مات خاسراً ال رجاَء له فی اآلخرِة.   أستشیُر فی ُأموري عاقًال ُیرشدنی إلی َأحسِن الُطرق.  

عّین الخطأ حول ُأسلوِب الحال للعبارة التالیۀ:   . 48
«َیرِمی الصیَّادون الحمامَۀ فی الغابِۀ ..................علی غصٍن.»

و هَی ماشیًۀ و هَی َتْمِشی   و هَی ماِشیٌۀ ماِشیًۀ

عّین ما لیس فیه الجملۀ الحالّیۀ:  . 49

ان األموال و هم أحیاٍء.   هلَک ُخزُّ إقترَب الناس حسابهم و هم فی غفلٍۀ معرضوَن!  

  . یا اّیها الذین آمنوا إذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتِحنوهنَّ دخلُت الصّف و الطّالب فیها جالسون.  

َسَألَین إبنی مّنی«هل یمکن السفر إلی المدینۀ المنورة عبر البحار؟» کأنُّه ال یعرف المدینۀ ابدًا!  . 50

پسرم از من پرسید«آیا امکان دارد از وسط دریا به مدینه منوره سفر کنیم؟» گویی اصال مدینه را نمی شناسد!  

پسري از من پرسید«آیا می شود از راه دریا به مدینه منوره سفر کرد؟» انگار او اصال مدینه را نمی شناسد!

پسرم از من پرسید«آیا سفر کردن از طریق دریاها به مدینه منوره ممکن است؟» گویی او اصال مدینه را نمی شناسد!

پسرم از من پرسید«آیا ممکن بود از طریق دریاها به مدینه منوره سفر کنیم؟» انگار او اصال مدینه را نمی شناسد!
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َأّن+ َنعَلَم (فعل مضارع) معادل مضارع التزامی در فارسی ترجمه می شود.  گزینه 3  . 1
بررسی سایر گزینه ها: 

»: فعل «أن نعلم» ترجمه نشده است.  گزینۀ «

»: «یعنی» زائد است. «ال»ي نفی جنس ترجمه نشده است.  گزینۀ «

»: «می دانیم» نادرست است و «ال»ي نفی جنس ترجمه نشده است.  گزینۀ «
تصحیح تعریب هاي دیگر:  گزینه 4  . 2

: یا لیَت ُأّمی ال تمنعنی ِمَن الُخروج ِمَن البیِت.      گزینۀ 

نا. (لن + فعل مضارع معناي آیندة منفی می دهد.)  : َلن ُیعطی المدیُر الَجدیُد ملفَّ   گزینۀ 

: َطَلَب والِدي ِمَن اَألطفاِل أّال َیکُتبوا َعَلی الِجداِر: أّال َیکُتبوا: که ننویسند   گزینۀ 
تصحیح ترجمه هاي نادرست:  گزینه 3  . 3

:  «َلم َنسَتِطع»  به معناي نتوانستیم است. لم فعل مضارع را به ماضی منفی تبدیل می کند.  گزینۀ 

ّول َمّرة»  به معناي براي اولین بار است.  :  «ِألَ گزینۀ 

: کلمۀ «بعض» ترجمه نشده است و کلمۀ «تُحافظ» که به معنی «محافظت می کند»، می باشد، اما «به رشد آن ها کمک می کند» ترجمه شده است.  گزینۀ 

ترجمۀ گزینۀ  و تصحیح آن: سگی را دیدم که از شدت تشنگی له له می زد.  گزینه 2  . 4
یلهث جملۀ فعلیه اي است که پس از اسم نکره آمده؛ بنابراین جملۀ وصفیه است نه حال. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: دوستم در حالی که قبولی ام را مژده می داد، به سوي من آمد.  گزینۀ 

: با تو تماس گرفتم چون می خواستم بابت حاضر نشدن در جشن فارغ التحصیلی ات عذرخواهی کنم.  گزینۀ 

: دانش آموز فّعال وارد کالس شد؛ پس از آنکه زنگ زده شد.  گزینۀ 
تصحیح عبارت اشتباه:  گزینه 4  . 5

با تعمیرکار ماشین تماس بگیر تا ماشینم را تعمیر کند، چرا که من به آن (ماشین) نیاز دارم. 
زیرا حال باید از نظر نوع و عدد با ذوالحال مطابقت کند و تنها گزینه اي که مناسب است "األطفال" می باشد. گزینه 4  . 6

ترجمۀ گزینۀ صحیح: پدرم ماشین را با سرعت باال می راند، غافل از آنچه هنگام سرعت زیاد اتفاق خواهد افتاد.   گزینه 4  . 7
غافًال حال است. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: دانش آموزان کوشایی بودند که به تکلیف هاي مدرسه شان می پرداختند. (مجتهدین صفت براي طالب است.)  گزینۀ 

: اسالم مسلمانان را به نیکی و پرهیزکاري تشویق می کند. (المسلمین مفعول است)  گزینۀ 

: پیراهن زیبایی که رنگش قرمز است خریدم. (جمیًال صفت براي فستان است)  گزینۀ 
ترجمۀ گزینۀ درست؟ ورزشکار را بعد از عدم موفقیتش در مسابقات شاد یافتم. (فرحًا حال است.)  گزینه 4  . 8

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: به فرودگاه رسیدیم پس تأخیر نداشتیم.  گزینۀ 

: آیا پرندگان در حال پرواز را در آسمان دیدي؟  گزینۀ 

: استاد به من نمرة خوبی داد و من به آن افتخار می کنم. گزینۀ 
تصحیح گزینۀ خطا:  گزینه 2  . 9
َعسی َأصدقائی َیذکروننی َبعَد َسنواٍت.  

(لیت) به معناي کاش است و (ُکل هِذه الّسنوات) به معناي همۀ این سال هاست.
تصحیح گزینه هاي دیگر:  گزینه 2  . 10

: پرداختیم ترجمۀ صحیح «ُقمنا» می باشد.  گزینۀ 

: شکارچی تیر را از تفنگ رها کرد تا شیر را شکار کند.  گزینۀ 

: بی گمان ماشینمان از کار افتاده است، پس باید آن را تعمیر کنیم.  گزینۀ 

: ِبالتّأکید: حتمًا / عاَدة: معموًال ترجمۀ گزینۀ  گزینه 4  . 11
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: آرزو کرد  : عجیب ترین                 گزینۀ  : دلتنگ شد          گزینۀ  گزینۀ 

ترجمۀ گزینۀ  و تصحیح آن: از خندیدن در کالس دست کشیدند، در حالی که از مدیر می ترسیدند.   گزینه 3  . 12
حال براي چند نفر است و باید خائفین نوشته شود. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: نماز را شکرگزارانه براي خدا و نعمت هایش به پا داشتیم.   گزینۀ 

: دختر لبخندزنان وارد شد، پس در جلوي اتاق نشست.  گزینۀ 

: دانشجو به استاد چگونه جواب داد؟ جواب داد در حالی که از پاسخش مطمئن بود.  گزینۀ 
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: یک حال : مبتسمًا حال مفرد و هو یشّجهم حال جمله است ولی در گزینۀ  : نا آفکر حال جمله و مادًة حال مفرد است در گزینۀ  : وحدي و خائفۀ حال است و در گزینۀ  در گزینۀ  گزینه 4  . 13
دارد و آن مبتسمًا است و موضوع سوال کمترین حال را می خواهد.

تّرجمۀ گزینۀ صحیح: این ماهی ها از بچه هایشان در آب هاي دریا، دفاع می کنند.  گزینه 1  . 14

اسم هاي جمع مکّسر: األسماك  َسمک (ماهی) / ِصغار  َصغیر (کوچک) / میاه  ماء (آب) 
تّرجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: چند روز پیش ماشین هایشان را به تعمیرگاه خودرو بردند.  گزینۀ 

اسم هاي جمع مکّسر:  َأیّام  َیوم (روز) 

: تنها افراد نیرومند می توانند از این کوه ها باال روند.  گزینۀ 

اسم هاي جمع مکّسر: الجبال  الجبل (کوه) / اَألقویاء  قوي (نیرومند) 

: این پسرها آرزو دارند در مسابقه حاضر شوند.   گزینۀ 

اسم جمع مکّسر: أوالد  َولد (پسر) 

ترجمۀ گزینۀ درست: تماشاچیان تیمشان را در همۀ حالت ها تشویق می کنند.  گزینه 2  . 15
(المتفّرجوَن فاعل و اسم فاعل است.) 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: پدرم از خوردن مواد چربی منع شده است به دلیل باال بودن نسبت چربی ها در خونش. (والِدي اسم فاعل است ولی نائب فاعل است چون فعل ُمِنَع مجهول است)  گزینۀ 

: اعضاء خانواده با اشتیاق در مقابل تلویزیون می نشینند.  گزینۀ 

: خداوندا با فضل و بخششت با ما  رفتار کن و با عدالتت با ما رفتار نکن.  گزینۀ 

ترجمۀ عبارت: بی گمان مردم در مسیرشان به سوي هدف هاي با ارزششان به دنبال نمونه هاي مثالی هستند به امید آنکه آنان را الگویی براي خود قرار دهند.  گزینه 1  . 16
ترجمۀ گزینۀ درست: به دنبال .... می گردند / با امید به اینکه 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: استفاده می کنند از، امیدوارانه  گزینۀ 

: به دنبال ... می گردند. با امید به اینکه (آمًال حال براي «و» در فعل «یُفتّشوَن» است که باید به صورت جمع بیاید.)  گزینۀ 

: دوست دارند، ترسان  گزینۀ 

ترجمۀ عبارت ها: مرد: آیا می توانم کمکت بکنم؟  گزینه 3  . 17
گردشگر: بله، به من بگو بیشترین جاهاي گردشی کجا واقع شده اند و با چه چیزي می توانم آنجا بروم؟ 

ترجمۀ گزینۀ درست: در اصفهان - با هواپیما 
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: در شمال ایران / بله می توانی بروي  گزینۀ 

:  در اصفهان / هر وقت که دوست داري  گزینۀ 

: بله در شمال واقع شده است / به آسانی  گزینۀ 

تّرجمۀ گزینۀ صحیح: من شیفتۀ روش تدریس دبیر ریاضی هستم.  گزینه 3  . 18
تّرجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: شکارچی تیر را رها کرد ولی نتوانست آهو را شکار کند. «سهم: تیر»  گزینۀ 

: این کشاورزان به تراکتور نیاز دارند. «َجّراَرة: تراکتور»  گزینۀ 

: از دوستانتان براي حل مشکالتتان یاري بجویید. «ِاسَتعینوا: یاري بجویید»  گزینۀ 

» اسم مکان و اسم مبالغه نداریم.  گزینۀ « گزینه 2  . 19

المدائن  اسم َعَلم و ُزّوار جمِع زائر (اسم فاعل) است. 

) ُجهاًال  جمِع جاهل  اسم فاعل و نقش حال را دارد.  گزینۀ 

) شّر: در اینجا اسم تفضیل نیست، زیرا معناي «تر / ترین» ندارد.  گزینۀ 

) در اینجا اسم مفعول نداریم، ضمنًا «ُمشاَهَدة» مصدر باُب مفاَعَلۀ است.  گزینۀ 

ترجمۀ گزینۀ درست: آیا در مسابقات علمی که در مدرسه تان برگزار می شود، شرکت می کنی؟  گزینه 3  . 20
بله تمام سعیم را خواهم کرد. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: کی به مدرسه خواهی رفت؟ دو ساعت پیش.  گزینۀ 

: چه چیز باعث شد که در امتحان حاضر نشوي؟ زمان امتحان مناسب بود.  گزینۀ 

: چرا روي صندلی ننشستی؟ نه، روي آن نمی نشینم. گزینۀ 

ترجمۀ متن سؤال: به کتابخانه رفتیم زیرا نیاز به کتابی داشتیم که از آن در تحقیق علمی استفاده کنیم.»  گزینه 1  . 21
ترجمۀ گزینۀ صحیح: آیا می توانم این کتاب علمی را تحویل دهم؟ 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: چند روز می توانیم کتاب را پیش خودمان نگه داریم؟ گزینۀ 
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: آیا می توانیم کتابی را برداریم و براي دو ماه نگه داریم؟  گزینۀ 

: در این کتابخانه چه کتاب هاي علمی دارید؟  گزینۀ 

تّرجمۀ گزینۀ صحیح: و سستی نکنید و اندوهگین نباشید، درحالی که شما برترین هستید.  گزینه 2  . 22
تّرجمۀ گزینه هاي دیگر و تشخیص جمع هاي مکّسر: 

: بی گمان آنان مردانی درستکار در فعالیت هاي تجاري شان هستند.  گزینۀ 

جمع مکّسر: ِرجال  َرُجل: مرد / َأعمال  َعَمل (کار) 

:  اي دوستان! آیا شغل آینده تان را انتخاب کردید؟  گزینۀ 

جمع مکّسر: َاَألصِدقاء  َصدیق: (دوست) 

: به چه قله هایی صعود کرده اید؟  گزینۀ 

جمع مکّسر: الِقّمم  الِقّمه: (قلّه) 

ترجمۀ گزینۀ صحیح: هر چهار کلمه به معناي هرگاه و هنگامی که می باشند و در یک مجموعه از نظر معنا قرار دارند.  گزینه 2  . 23
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: جلو، پشت، همچنین، اطراف  گزینۀ 

: فرودگاه، ایستگاه، صحنه، سال  گزینۀ 

: همانطور، ولی، همانطور، کعبه  گزینۀ 
همانطور که مشاهده می شود، کلمات این گزینه ها ارتباط معنایی ندارند. 

ًال حال است، زیرا حالت شخص را هنگام مشارکت در امتحان نشان می دهد و می توان آن را از ترجمه و بررسی گزینۀ درست: با توّکل بر خداوند در امتحانات شرکت کردم.  ُمتَوکِّ گزینه 3  . 24
جمله حذف کرد. 

ترجمه و بررسی گزینه هاي دیگر: 

»: پروردگارا! پسرم را همیشه متوکل بر خداوند قرار بده.  متوِکال  مفعول دوم فعل  اجعل  است و اگر از جمله حذف شود، جمله ناقص می شود.  گزینۀ «

»: در زندگی مرد متوّکل بر خدایی همچون پدرم ندیدم.  ُمتوکّال  صفت براي َرُجًال می باشد.  گزینۀ «

ًال  خبِر تکون می باشد و غیر قابل حذف از جمله   »: بهتر است بر پروردگار جهانیان توّکل کنی.  ُمتوکِّ گزینۀ «

ترجمۀ عبارت: کشاورز مردي راستگو، شکیبا و محترم است که در خانه اي کوچک در روستایی دور زندگی می کند.  گزینه 3  . 25
بررسی گزینۀ درست: محترم اسم مفعول است و با حرف واو به کلمۀ ماقبل خود عطف شده است و حرکت آن را پذیرفته است. 

تصحیح گزینه هاي دیگر: 

: المزارع مبتدا و مرفوع است زیرا در ابتداي جمله آمده است.  گزینۀ 

: َصبّار اسم مبالغه و معطوف به صادق است.  گزینۀ 

: صغیر صفت براي منزل است.  گزینۀ 

ترجمۀ عبارت: این ماهی بچه هایش را هنگام خطر می بلعد، سپس بعد از برطرف شدن خطر آن ها را بیرون می آورد و دور می شود.  گزینه 3  . 26
ترجمۀ گزینۀ درست: تُخِرُج: بیرون می آورد: فعل مضارع ثالثی مزید، سوم شخص مفرد. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر و تصحیح آن ها: 

: َتبَلُع: می بلعد، فعل مضارع ثالثی مجرد، سوم شخص مفرد است.  گزینۀ 

: صغار: بچه ها، کوچولوها، جمع مکسر است و مفرد آن صغیر است.  گزینۀ 

: تبَتِعُد: دور می شود، فعل مضارع ثالثی مزید باب افتعال و سوم شخص مفرد است.  گزینۀ 

ترجمۀ عبارت درست: پدرم آمد پس او را دیدم در حالی که کتابی را در دستش حمل می کرد. گزینه 2  . 27

ترجمۀ عبارت: «بازیکنان در حالی که دیر به مسابقه می رسیدند، وارد ورزشگاه شدند.»  گزینه 1  . 28
را» و «تأخیراً» مصدر هستند و نمی توانند حال باشند.   َتَأخ» 

راً» مفرد است و نمی تواند براي صاحب حال جمع (الّالعبون) حال باشد.   «ُمتأخِّ

گزینه 2 حرکت درست  غار ِحراء   . 29
ترجمۀ عبارت: بی شک اولین آیه هاي قرآن در غار حرا بر پیامبر (ص) نازل شد. 

گزینۀ « 1»: خاطرات زیبایی از سفر آخرمان به مشهد مقدس داریم. 

»: من آرزو می کنم که به زیارت مکه مّکرمه و مدینۀ منوّره مشرف بشوم.  گزینۀ «

»: تعمیرکار ماشین پس از آن تصادف، براي تعمیر ماشینمان آمد.  گزینۀ «
نکته : نزل فعل الزم است و به صورت نازل شد معنی می دهد ( مجهول نیست)

» صفت براي  «الّطالب»  است.  ریَن» در گزینۀ « گزینه 4 «َاْلُمَتَأخِّ  . 30
استاد دانش آموزان با تأخیر آمده را دید، پس براي تأخیر آنها را مجازات کرد. 

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: و از مردم روي بر متاب و در زمین خرامان راه نرو، زیرا خداوند هر خودپسنِد فخرفروش را دوست نمی دارد.  گزینۀ «

»: اتوبوس شتابان به سوي عتبات مقّدس به حرکت درآمد.  گزینۀ «

»: هنگام عبور از رودخانه با دو تمساح بزرگ روبرو شدیم، پس ترسان برگشتیم.  گزینۀ «
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عنکبوت به طور عمده از حشرات تغذیه می کند و این به واسطۀ تار عنکبوت محکمی صورت می گیرد که بر روي شاخه هاي درختان یا روي دیوارها می سازد. 
پس هنگامی که حشره به صورت ندانسته در تار می افتد، عنکبوت به او حمله می کند و شکارش می کند و می خورد. برخی عنکبوت ها، غّده هایی سّمی و کشنده دارند، که عنکبوت از این سم براي

کشتن حشره استفاده می کند. 
پس از شکار هر حشره اي که در تار عنکبوت می افتد، عنکبوت آن را تعمیر می کند، در حالی  که در انتظار افتادن حشره اي دیگر در تار است. خوب است بگوییم که برخی از مردم عنکبوت ها را جزء

گروه حشرات تصور می کنند، ولی اینطور نیست. حشرات شش پا دارند و عنکبوت ها هشت پا، اضافه بر ویژگی هاي دیگري که در آن ها اختالف دارند. 

ترجمۀ گزینۀ درست: حشرات تفاوت زیادي با عنکبوت ها دارند. گزینه 3  . 31

»: عنکبوت فقط از حشرات تغذیه می کند.  گزینۀ «

»: حشرات عمدًا در تار عنکبوت می افتند.  گزینۀ «

گزینۀ «4»: عنکبوت ها نوعی از حشرات تغییریافته اند.

ترجمۀ گزینۀ پاسخ: همۀ عنکبوت ها، شکارشان را که در تار می افتد را به وسیلۀ سم کشنده اي که ترشح می کنند، از بین می برند. (برخی عنکبوت ها سم دارند.)  گزینه 1  . 32
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: عنکبوت از تاري که می سازد، چندین بار استفاده می کند.  گزینۀ «

»: ممکن است چند حشره در یک زمان در تار عنکبوت بیفتند.  گزینۀ «

»: عنکبوت تار را در بلندي می سازد و نه بر روي زمین.  گزینۀ «

هر حیوانی که شش پا دارد، حشره است.  گزینه 3  . 33

»: رابطۀ حیوانات، همیشه یک رابطۀ مسالمت آمیز است. گزینۀ «

»: عنکبوت یک حیوان گیاهخوار است، جز گیاهان را نمی خورد.  گزینۀ «

»: امکان تعمیر تار عنکبوت نیست، زیرا پس از شکار حشره کامًال منهدم می شود. گزینۀ «

تصحیح گزینه هاي نادرست:  گزینه 2  . 34

»: مضاف إلیه و مجرور  گزینۀ «

»: باب افتعال  گزینۀ «

»: خبر مقّدم  گزینۀ «

با توجه به اینکه فعل اول جمله ماضی است اگر فعل جمله حالیه، مضارع باشد به صورت ماضی استمراري ترجمه می شود.   گزینه 2  . 35
ترجمۀ گزینه: مهمانان بسیار آمدند در حالی که از خاطرات مهمانی سخن می گفتند.

بررسی سایر گزینه ها:   گزینه 2  . 36

»: (صفۀ) نادرست است / نقش (حال) را دارد.  گزینۀ «

»: (مفعول الّناس)  نادرست است/ (الناس) فاعل است.  گزینۀ «

»: (باب تفاُعل) نادرست است/ باب ُمفاَعَلۀ می باشد. گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 37

«َتذکََّرت» یعنی «به یاد آورد»  رد گزینه  و  

«ِذکَریات» معرفه به اضافه است و نیز «هی َتبَتِسُم» باید به صورت فعل ماضی استمراري ترجمه شود!  رد گزینه 
در این گرینه، ُمتکاسلیَن: حال و صاحب حال ضمیر بارز «واو» در ال تقیموا می باشد.  گزینه 2  . 38

بررسی سایر گزینه ها: 

»: خاشعاٍت: خبر تصیُر : فعل ناقصه است.  گزینۀ «

»: غارقتیِن: خبر کاَن فعل ناقصه است.  گزینۀ «

»: ُمطمئنا: خبر لیس فعل ناقصه است.  گزینۀ «

راجیًا حال و صاحب حال ضمیر مفعولی (ي) می باشد.  گزینه 3  . 39
بررسی سایر گزینه ها: 

»: صاحب حال هؤالء: فاعل است.  گزینۀ «

»: صاحل حال النفوس: که اسم أّن است (البته در این جا می توان فاعل ضمیر مستتر ِهَی را نیز در فعل ترجع در نظر گرفت)  گزینۀ «

»: صاحب حال شاعر: (فاعل) است. گزینۀ «

در این گزینه اُألّم: ذوالحال و مفعول جمله؛ الشفیقۀ: صفت آن و ُمتوّکلۀ حال و منصوب است.  گزینه 3  . 40
بررسی سایر گزینه ها: 

»: متوّکلۀ: صفت براي مؤمنۀ.  گزینۀ «

»: متوّکلۀ: صفت براي ِإمرأًة.   گزینۀ «

»: متوّکلۀ: خبر َأْصَبَح.   گزینۀ «

در این گزینه ُمعتِمداً بیان حالت می کند و صاحب حال الناجح یا ضمیر مستتر ُهَو در ُیحاول می باشد.  گزینه 3  . 41
بررسی سایر گزینه ها:
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»: مؤمنًا: اسم مؤّخر کأّن است.  گزینۀ «

»: ُمطمئنَّین: خبر لیس است.  گزینۀ «

»: کاملتیِن: صفت است.  گزینۀ «

در این گزینه غاِمضًا: مفعولٌ به دوم براي فعل َیْحَسُب می باشد. (برخی از فعل ها دو مفعولٌ به دارند، مانند: َحِسَب، علَّم، رزَق و ...)  گزینه 1  . 42
بررسی سایر گزینه ها: 

»:  و ُهنَّ ُمستعجالٌت جملۀ حالیه است.  گزینۀ «

»: ُمتکاسلیَن حال مفرد است.  گزینۀ «

»: َفِرحًۀ حال مفرد است.  گزینۀ «

در این گزینه ُمشِفقًۀ: حال مفرد و منصوب و صاحب حال المعّلمۀ است. گزینه 4  . 43
بررسی سایر گزینه ها: 

ٌ به دوم است (برخی از فعل ها دو مفعول وجود دارد؛ مانند: َجَعَل، َأعَطی، رزَق ...)  »: َزوجیِن: مفعول  گزینۀ «

»: مفیداً: مفعولٌ به دوم است.  گزینۀ «

»: مریضًا: مفعولٌ به است.  گزینۀ «

در این گزینه ُمجتهداٍت حال و یک اسم فاعل است.  گزینه 3  . 44
بررسی سایر گزینه ها: 

»: حال، یک اسم مفعول است: ُمحَتَرمیَن، َمْسرورًة.   گزینۀ « و

ین: صفت براي رجاًال است.  »: حال وجود ندارد؛ ُمجدَّ گزینۀ «

: مبتدا / مغرورات: خبر.  در این گزینه عبارت «و هنَّ مغروراٌت» جملۀ حالیه است. (و): حرف حالیه / ُهنَّ گزینه 4  . 45
سایر گزینه ها: (و) عطف آمده است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: «و ُهَو کان ...» نمی تواند جملۀ حالیه باشد، زیرا صاحب حال باید یک اسم معرفه باشد؛ طفٌل: نکره است؛ بنابراین (و) حرف عطف است.   گزینۀ «

» به صاحب حال معرفه توجه کنید. (ِنساُء)   با دقت در گزینۀ «

در این گزینه المؤمنیَن: اسم  أّن و منصوب و علمًا: مفعول مطلق تأکیدي است زیرا مصدر َأعلُم می باشد، بنابراین حال وجود ندارد.  گزینه 4  . 46
بررسی سایر گزینه ها: 

»: و أنِت غافلٌۀ: جملۀ حالیه.  گزینۀ «

»: نادمیَن: حال مفرد.  گزینۀ «

»: و هو خیٌر: جملۀ حالیه.  گزینۀ «

در این گزینه خاسراً: حال مفرد و منصوب است.  گزینه 4  . 47
بررسی سایر گزینه ها: 

»: صادقیَن: مفعولٌ به است.  گزینۀ «

»: ُمعجباٍت: خبر کان است.  گزینۀ «

»: عاقًال: مفعولٌ به است.  گزینۀ «

در این گزینه ماشیًۀ غلط است و باید به شکل ماشیٌۀ بیاید زیرا خبر است براي هَی. عبارت  هَی ماشیٌۀ حال، جملۀ اسمیه است.  گزینه 4  . 48

(مهاجرات) از نوع (حال مفرد) است نه جملۀ حالیه.  گزینه 4  . 49

): (و هم معرضوَن: جملۀ حالیه از نوع اسمیه)  بررسی گزینۀ (

): (و هم احیاٌء: جملۀ حالیه از نوع اسمیه)  بررسی گزینۀ (

): (و الطالُب فیها جالسوَن: جملۀ حالیه از نوع اسمیه)  بررسی گزینۀ (

) / عبر البحار: از طریق دریاها / کأنُّه: گویی او، انگار او / ال ) / السفر: سفر، سفر کردن (رد گزینه  ) / هل یمکن: آیا ممکن است (رد گزینه  َسَألین إبنی: پسرم از من پرسید (رد گزینه  گزینه 3  . 50
یعرف المدینۀ ابداً: اصال مدینه را نمی شناسد!
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