


عّین «الحال»:  . 1

َجعل اهللا لنا فی الدنیا من ُکّل الموجودات زوجین!   نسأَل اُهللا أن یجعل السکینۀ فی قلوب الخائفین!  

 اِندفع شباُب المسلمین إلی مراکز العلم فرحین!   کان ُطّالب مدرستنا فی أداء واجباتهم دؤوبین! 

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ:  2
«صعد الّزوار کلُّهم جبَل الّنور لزیارة غار حراء إّال من لم یقدروا علی الصعود!»

همۀ زّوار براي دیدار غار حراء در کوه نور، از آن باال رفتند، مگر آن کسی  که نمی توانست باال برود! 

زائران همگی براي زیارت غار حراء از کوه نور باال رفتند، مگر کسانی  که براي صعود قدرت نداشتند! 

همۀ زائران به خاطر زیارت غار حراء کوه نور را در نوردیدند، جز آنها که قدرت باال رفتن نداشتند! 

زوار همگی به دیدن غار حراء از کوه نور صعود می کنند، جز آن کس که نمی تواند صعود کند! 

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ:   3
«اسب هایی را دیدم، آن اسب ها کنار صاحبشان بودند!»:

 نظرُت أفراًسا، و کانت أفراس فی جنب صاحبها!  شاهدُت األفراس الّتی کانت فی جنب صاحبیها! 

 وجدُت األفراس و هی کانت جنب صاحبیها!  رأیُت أفراًسا، کانت األفراس جنب صاحبها! 

عّین ما یبیَّن هیئۀ الفاعل:  . 4

تلونا آیات شریفۀ من القرآن أّثرت فی قلوبنا. أخذت الشاعرة تنشد قصائد جمیلۀ أمام الحّضار.

وقف الطالب متأمال فی المنظر الذي شاهده أمامه. شاهدت فی طریقی قطرات الماء تجري فی نهر.  

.  َعیِّن الحال للفراغ: ُیَصلِّی الوالُِد فی المسجِد  .................. " (با تغییر) 5

ُهو خاشٌع َو  خاشعین خاشعًا خشوعًا

عّین ما لیس فیه الحال:  . 6

نشاهد فی أعماق البحار الّظلمات متراکمۀ فی طبقاٍت!  قطعت هذه الّطالبۀ طریقها نحو المدرسۀ ُمسرعۀ!  

لیس العُدّو قادراً علی أن یسیطَر علی شعبنا المقاوم!   اِْنَدفع المجاهدون إلی القتاِل ُمتوّکلین علی اهللا تعالی!  

.  «شاهدت الورقتین فی کتابی  ..................   ثّم فصلت بینهما». عّین الصحیح للفراغ لیکون حاًال: 7

 التصاقًا یلتصقان ملتصقتان ملتصقتین

.  عّین األَصّح و األَدّق فی الترجمۀ:   8
َم أن الیحزَن فی مواجهۀ مشکلٍۀ صغیرٍة لو کان وحیدًا»:  «لیته َتَعلَّ

او کاش بیاموزد که در مواجه شدن با یک مشکل کوچک اندوهگین نشود، حتی اگر تنها باشد. 

کاش او آموخته بود که در رویارویی با مشکلی کوچک غمگین نشود، اگرچه تنها باشد. 

کاش او می آموخت که در رویارویی با مشکل کوچک اندوهگین نشود، حتی اگر تنها باشد. 

او کاش یاد می گرفت که در روبه رو شدن با مشکل کوچکی غمگین نمی شد با وجود اینکه تنها بود. 

حیَح للَفراغین. .  «اشترك .................. فی المسابقِۀ .................. ِمَن الفوِز.» َعیِّن غیَر الصَّ 9

داً   ب، ُمتأّکدین   الُمتسابقاُت - متأکداٍت   الُمتسابُق، ُمتَأکِّ  الُمتسابقوَن - ُمتَأکَّدین   الطالُّ

.  أيُّ مجموعٍۀ من الکلمات لَها َمعنی متشابه؟ 10

ب، ُمرَتِفع   بَُنیَّتی، ُأماه، ِرجل، بَُنیَّ   ب، الَحبل   ُمشتاٌق، ُمعجٌب، ُمَتَعجِّ عود، الُمتعجِّ  اَلَجمرات، الُحّجاج، الّطواف، اَلَعتبات   الَجبل، الصُّ

عّین العبارة الّتی ُتَبّین حالۀ الفاعل  . 11

ألساعد إخوانی المسلمین مظلومین!   اِستیقظت الِطفلُۀ من النوم قلقۀ!   نبَّهْته اُّمه نادمًا من عمله السّییء!   إنَّ األنبیاء یهدون الّناس ضالّین! 
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ِن المفهوَم اَألقرَب: .  َعیِّ 12

ؤال نِصُف الِعلم.  عالٌِم ُینَتَفُع بعلِمِه َخیٌر مْن َألِف عابٍد : الِعلُم َصیٌد و الکتابَُۀ قیٌد.   َمن قاَل َأنا عالٌِم َفُهو جاهٌل : ُحْسُن السِّ

ٌۀ.  کوت َذَهٌب و الکالُم ِفضَّ کوت َخیٌر مَن النََّدم َعَلی الکالِم : السِّ َوَجْدَت راِئَحَۀ الُودِّ ِإن َشممت ُرفاتی : َیوَم ال ینفُع ماٌل و ال بَنوَن.  اَلنََّدُم َعَلی السِّ

ِن المتّضاد: .  َعیِّ 13

فَلۀ   هاب، اَلُوصول   الّشاب، اَلطِّ  أعلی، َأبَعد   َتصلیح، َتخریب   اَلذَّ

حیَح فی التِّرجمۀ: .  َعیِّن الصَّ 14

یت: پذیرفتم» . «َأدُّ یُت َفریَضَۀ الَحجِّ َرَأیُت دموَعها تتساَقُط. «دموع: اشک» َأدَّ

َهل َرأیَت الَمشهَد اَألخیَر ِمَن الِفْلم؟«المشهد: صحنه» ُهَو ُممتاٌز فی َرمی الُکرِة. «َرمی: چرخاندن»

.  َعیِّن الَخطَأ َعن مفرد الَکلمات: 15

عُین  الَعین   نُفوس  نَفس   أکتاف  ِکتف   اَْألَ ←←←← اََألِحّباء  محبوب  

ٌر: ِن الِعباَرُة الَّتی فیها َجمٌع مَکسَّ .  َعیِّ 16

ریفۀ.   واَف َحوَل الَکعبۀ الشَّ ُر َعرفات و َرمَی الَجَمراِت و الطَّ َأَتَذکَّ ریَفیِن.    لقِد اشتاَق َأبوُکما إلَی الَحَرَمیِن الشَّ

مِۀ.   ۀ الُمکرَّ َف َمَع اَألقرباِء لزیاَرِة َمکَّ َسۀ.   َأتمّنی َأن َأَتَشرَّ  اُِحبُّ َأن نَْذَهَب لِزیاَرِة الَعَتباِت الُمقدَّ

.  َعیِّن ما الیوَجُد فیه الْحاُل. 17

َربَّنا ما َخَلْقَت هذا باِطًال   ُر بَْعُض النِّاس.    اَْلَموُت لَْیَس ُمخیفًا کما َیَتصوَّ

َرَأْیُت الناسَّ َوَهُم َیْذَهبوَن إلَی اْلَحجِّ بُِکلِّ َفخٍر و ُسروٍر.    َأُیِحبُّ َأَحُدُکم َأْن َیأُکَل لَْحَم أخیه َمْیتًا َفَکِرهتموُه

.  ما ُهَو الجواُب الّذي ال ُیکِمُل العباَرة؟   18
«لِماذا ما جاَءت ُأمُّکم َمَعکم إلَی الحفلۀ؟ .................. »

ریق   ِألنَّ ِرجَلها ُتؤلُِمها.   َلت ِفی الطِّ نَّ سیَّارتها َتَعطَّ نَّها کانَت ُمشتاقۀ للِحضور ِفی الَحْفَلِۀ.   ِألَ نّها ال ُتِحبُّ الَحَفالِت.   ِألَ ِألَ

َعیِّن صاحَب الحال ُمختِلفًا ِفی المحلِّ اإلعرابی:  . 19

ماِء.  َرأْیُت َقطراِت اْلَمَطِر ُمتساِقَطًۀ ِمَن السَّ یراَن.   ُم الطَّ ها َو ِهی َتَتَعلَّ طاَرِت الُعصفورُة ِمْن ُعشِّ

یوف.   دوا َأن َیْشربوا الشاَي جالِسیَن ِفی ُغرَفِۀ الضِّ َقْد َتَعوَّ إنَُّهم َیدعوَن َربَّهم ُمتواضعیَن. 

َعیِّن الحاَل ُجملًۀ:  . 20

رین بسبب ازدحام الّسیِّارات.   َنوي ُمتأخِّ َوَصلوا إلَی االحتفاِل السَّ َقْد هاَجَرت ُأْسَرتی إلَی «مالزیا» َو ُهم الَیعِرفوَن ظروَف ذلَِک اْلَبَلِد.  

ًال تعویَض ماضی.   جن ُمتَأمِّ جِل الِمخِطئ بالسِّ َیْحُکِم القاضی َعَلی الرُّ لَْم شاَرکْت ُمسابقاِت حفِظ القرآِن ُمشتاقًۀَ لِلتُّنافِس َمَع الُمتسابقیَن.  

عّین الصحیح عن اسلوب الحال:  . 21

تان.   رأیت التلمیذَتیِن و هما مجدِّ مین.   جاء الطّالب و هم متبسَّ أصبحِت الطالباُت مجتهدات.   المتکّبرون لیسوا مؤمنیَن.  

عّین ما فیه (الحال):  . 22

لیس المؤمُن باهللا خائفًا بل مثل األسد!   مین فی الماضی؟   ألم یکن المسلموَن متقدَّ

وجدُت البرنامج یساعدنی علی تعّلم العربّیۀ!   جعل اُهللا پیمان من اصدقائی محبوبًا و عزیزاً!  

غري ِمْن بَْیِن َخْمَسِۀ أوالٍد هیِر «بَیاَرکوري» ُولَِدْت ِفی «وارُسو» ِفی «بولندا» عام  م. کانَِت اْإلبَنُۀ الصُّ ِإنَّ َالْعالَمَۀ والُْمْکَتِشَفَۀ «ماري کوري» زوَجُۀ الْعالِِم الْفیزیاويِّ الشَّ
ْت راَسِۀ، ِهَی اْسَتَمرَّ یات َو الْفیزیاِء و کانَْت والِدُتها ُتدیُر َمْدَرَسًۀ لِْلَبناِت. لَْم َتَتَوقَّْف «ماري کوري» َعِن الدَّ مًا لِلّریاضِّ میَن الْمعروفیَن ِفی َمدیَنِتها.  َفقد کاَن أبوها ُمعلِّ ِمَن الُْمَعلِّ بََوْیِن ِألَ
ا ِمثاٌل راِئٌع لِلنَّساِء َو ربون». َقْد قاَمْت بَِأبْحاٍث کثیرٍة ُمجَتِهَدًة و َحَصَلْت َعلی نَتاِئَج َممتاَزٍة َو ِهَی َتْعَمُل ِفی ُمْخَتَبِرها. إنَّها َحق ِفیها إلَی َأْن َحَصَلْت َعلی َشهاَدِة الّدکتوراه من «السُّ
َتْیِن. ِهَی اکَتَسَبْت ُرْتَبَۀ اْألستاذیِّۀ ُل امرأٍة َحَصَلْت َعلی جائزة نوبل و الَْوحیدة الّتی َحَصَلْت َعَلیها َمرَّ لُِکلِّ َمْن ُیِحبُّ الحصوَل َعلی َمناصَب ِعلمِیٍۀ و اْکِتشافاٍت ُمُتَمیِّزٍة.  ِهَی َأوَّ ُأْسَوٌة

ِل اْمرأٍة أیضًا. ِفی جامَعۀ باریس َکَأوَّ
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حیح: .  َعیِّن الصَّ 23

 کانت ماري کوري فنلندیًا.   کاَن لِماري کوري َخْمَسۀ ِإْخَوٍة.  

 کانت تعیش ماري کوري فی اْلقرِن التِّاسع َعَشر.   کان زوُجها ُمدیراً لِْلَمْدَرَسِۀ.  

َعیِّن الَْخَطَأ َعْن «ماري کوري»:  . 24

َعلی َشهاَدِة الّدکتوراه فی «بولندا».   َحَصَلْت  کان لَها مخَتَبٌر َیْعَمُل فیه باستمرار.  

ْسَرِة.    کان والداها َیْعَمالِن فی مجاِل الّتعلیم و التِّدریس.   کانَت أْصَغَر اْألَوالِد فی اْألُ

: .  َعیِّن ما النَِجُدُه ِفی النَّصِّ 25

َتْیِن.   َأُي اْمَرأٍة غیرها َعلی جاِئَزِة نوبل لَِمرَّ َتْحَصْل لَْم کانت «ماري کوري» َقْد َحَصَلْت َعلی جاِئَزِة نوبل ِعْندما کانَت فی «بولندا».  

کانَت «ماري کوري» ُأستاذٌة ِفی جاَمَعِۀ باریس.   َزوُج ماري کوري کاَن عالِمًا فیزباویًا.  

حیح حول «ُولَِدْت»: َعیِّن الصَّ  . 26

، معرب، مجهوٌل، الزم  فعل ماٍض، لِلغائبۀ، مجرد ثالثیٌّ فعل ماض، للغاِئَبۀ، مبنی، معلوٌم، ُمتعٍد. 

فعل ماٍض، لِلغاِئبۀ، مزیُد ثالثی، باب ِإفعال، مبنی، مجهول، الزم  فعل ماٍض، لِلغاِئَبۀ، َمبنی، َمجهوٌل، الزم 

حیح َعِن الَْمَحلِّ اإلعرابی: ِن الصَّ .  َعیِّ 27

اِْمرَأٍة: مضاف إلیه  ُمجَتِهَدًة:  ِصَفت  ُممتازٍة:  مجرور بَحرف الّجر  ِمثاٌل:  إسم ِإنَّ 

ِامأل الفراغ َحّتی َتِدلُّ العباَرُة َعلی استمراِرالِْفعل:     . 28
َۀ.» باحیَّ ْمُت َعلی والِدي َو ُهَو .................. الجریدَة الصَّ «َسلَّ

َأْقَرُأ   قاِرئًا َقَرَأ   َقْد َیْقَرُأ  

َعیِّن «الواو» حالّیۀ.  . 29

لَِبسنا المالبَِس الجدیدة َو َأْصَبحنا َأْجَمل األشخاص فی الَحفَلِۀ.   م الّطّالب فی الکیمیاء و ِعِلم اْألَحیاء ِعنَدما َتغیََّر ُمدیُر اْلمدرسِۀ.   َتَقدَّ

ل.   قاَم الِعُب الَفریق اإلیرانی بِالتشریفات الریاضّیۀ َو اکتسب المقام اَألوَّ َرَجع الُمقاِتلون و ُهم َیحِملون َعَلَم الَوطِن.  

ِن الحال َیْخَتِلُف َعِن الباقی: .  َعیِّ 30

ْرَس َو ُهَو راِقٌد ِفی الُمستشفی ِفی اْألسبوع الماِضی.   راسیَِّۀ.   َتَعلَّم َسعیٌد الدَّ َنِۀ الدِّ متحاناِت و نَحُن ِفی بدایۀ اِلسَّ  طالَْعِت ُدروسی َو َهیَّْأُت نَْفسی لِْالِ

واهِر الطبیعیَِّۀ.   کاَن اْلُمْجِرُم ُیداِفُع َعْن نَْفِسِه ِفی اْلَمْحَکَمِۀ َو ُهَو َیخاُف ُحکَم اإلعداِم.   ُم اْلَبَشُر ُمسَتعینًا بِالظِّ َیَتَقدَّ

.  َعّین اْسُم الْفاِعل َیکوُن حاًال: 31

فریقیِِّۀ.   ارع   َیعیُش اْألَطفاُل َمحرومیَن ِفی بَعِض اْلِبالِد اْألَ ُه ِفی الشِّ نَّه ما َوَجَد ُأمَّ فُل باکیًا ِألَ  کاَن الطِّ

اِْعَتَذْرُت لِلتَّأخیِر َحزینًا.   َفَر راکبیَن الِقطاِر بَْعُض النِّاس ُیِحبَّون السَّ

.  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ الّتالیۀ:   32
عّین «الواو» قد جاءت لغیر قصد العطف:

 طریق التقّدم محفوف بالّتعب و یحتاج إلی الّتضحیۀ!   ال ُتحصل نعمات الحیاة جاهزًة و ال ُینال العلّو دون تعب!  

ا!   الّشاّب المؤمن الّذي یقرأ القرآن و یعمل به یتحّلی بخلق حسن!   ُیشارك الطّالب فی اُمور الحفلۀ المدرسیۀ و هم مسرورون جد 

■■

«دعا الشرطیُّ جماعَۀ المشاغبین إلی التزام الصمت، و هو ما کان قد فّکر کیف یطلب منهم أن یقوموا بذلک!»: پلیس گروه  ..................  . 33

شلوغ کار را فرا خواند و آن ها را به پایبندي به سکوت ملزم کرد، و به چگونگی عمل کردن آن ها فکر نکرده بود! 

آشوبگر را به پایبندي به سکوت دعوت کرد، در حالی که فکر نکرده بود چگونه از آن ها بخواهد بدان عمل کنند! 

پر سر و صدا را به ایجاد سکوت فراخواند، اما فکر نمی کرد که آن ها چگونه باید به آن عمل کنند! 

پر هیاهو را به رعایت سکوت دعوت کرد، ولی به اینکه چگونه باید سکوت کنند اصًال فکر نمی  کرد! 

عّین ما لَْیَس فیه الحال  . 34

ُیَشّجع االسالم المسلمین أْن یرحلوا الی أقصی األرض باحثیَن عن العلوم.   ترك اُؤلئک الطّالب قاعۀ االمتحان ُمْبَتِسمیَن  

ُیصِبُح الّناس مسروریَن فی فصل الّربیع بعد ُمشاهدة الطبیعۀ الخضراء   د الحوادُث اکثر الُمُدَن.   إْن یصنع المهندسون البیوت محکمًۀ ال ُتهدِّ
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عّین عبارًة فیها حال:  . 35

قامت البنتان بجولۀ علمّیۀ فی االنترنت فرحَتْیِن شاهدت رجًال ُمحسنًا ینفق من امواله فی سبیل اهللا  

إنّی أحترم معلَّمین یهدوننا الی السعادة  أ أنت مشتاقۀ أیضًا یا اّمی العزیزة  

عّین ما لیس فیه «الحال»  . 36

جاء المعّلم، َفهو َسیأ لنا عن الدروس سؤاالت!   شفی المریض من مرضه معتقداً أّن سبب شفائه التوّکل!  

تعّجبنا الّتلمیذات حاصالٍت علی المکانۀ العلمّیۀ!   تلونا آیات شریفۀ من القرآن و هی مؤّثرة فی قلوبنا!  

ما هو الخطأ فی المحّل اإلعرابّی:  . 37

بدأ بالعمل راجیًا للحصول علی أهدافه! (حال)  وعد ربّنا المؤمنین جنٍّات خالدین فیها! (مفعول) 

بعد سنوات رأیُت فی المکتبۀ أحد معّلمی الفاضلین! (مفعول)  فی القرون الماضیۀ کانت أروبا غارقۀ فی بحرالخرافات! (حال) 

مکۀ لِصدیقی و هی ِمن َأغَرب األسماك ألنّها ُتدافع عن صغارها بَِشکٍل خاّص !»: این ماهی براي دوستم است .................. «هذه السُّ  . 38

و آن از ماهی هاي عجیبی است که از بچه هایش به شکل خاصی دفاع می کند! و آن از عجیب  ترین ماهی هاست، زیرا از بچه هایش به طور خاصی دفاع می کند!

و آن از شگفت ترین ماهی هاست چرا که به شکل خاصی از بچه ها حمایت می کند! و آن عجیب ترین ماهی هاست، چرا که به طور خاصی از بچه هایش دفاع می کند!

عّین الواو لَْیَست حالّیۀ:  . 39

حون إلی مزارعهم و َتخُرُج الفّلالحات َمَعهم صباحًا.   َیندِفُع الفالَّ کانت طالباُت المدرسِۀ َیْدرسَن و ُهّن دؤوباٌت.  

َدعوُت أقربائی إلی حفلۀ میالدي و أنا َفِرٌح فی اُألسبوع الماضی.   قوَن.   ُع هؤالِء الالعبیَن فی المباراة و نحن ُمصفِّ نُشجِّ

عّین الواو الحالّیۀ:  . 40

ِإّن الرجاَل کانوا َمسروریَن و ِإستخَدموا وسائَل جدیدًة.   أ لَْیَست هذِه الطالبُۀ ناجحًۀ فی أمورها و نَالَت علی جوائَز؟  

نَْحُضُر فی الحفلۀ العظیمۀ فی المدرسۀ و نَْحِمُل هدایانا الَقیِّمَۀ معنا.   ُأشاِهُد فی هذه القریِۀ نساًء مؤمناٍت و أنا َفِرحٌۀ بذلک.  

عّین عبارًة ماجاَءت فیها الحال:  . 41

ِإّن َأحّبکم عنداهللا َمن َیْستغِفرُه ُمعترفًا بذنوبِه.   کانَت َتْصِبُر هذه الطالبۀ صبراً جمیًال لَْم ُیشاَهْد َألحٍد.  

ِإْسَتِمعی إلی القرآِن و َأنِت خاشعٌۀ فلعّل اهللا یرحمِک.   حاِوْلَن لُِصنِع غٍد ُمضیء ُمطمئنٍّات أّن لکّل جهٍد ثمرًة.  

عّین «واو» الحالیۀ فی العبارات التالیۀ:  . 42

المواهُب الطبیعّیۀ و الّنعم اإللهیُّۀ َتُعّد رزقًا لجمیع الناس فی العالَم.   ُر َمشهد الحّج و الَعَرفات نَشتاُق ثانیًۀ إلیها.   حینما نََتذکَّ

َیرِجُع تالمیُذنا األذکیاُء ِمن المدرسِۀ و بأیدیهم کتٌب کثیرٌة.   َیْبقی الُمحسنوَن أحیاًء و إن نُِقلوا إلی منازِل اَألمواِت.  

عّین الحال جملًۀ:  . 43

اإلخوُة ُیساِعدوَن ُأختهم و هی صادقٌۀ فی أداِء واجباتها.   ُح سیارة ماهراً فی طریق الحدیقۀ.   ُیصلُّح الُمصلِّ

نََري اَألطفاَل جالسیَن علی کراسّیهم فی الصفوف الکبیرة.   ات و هنَّ َیشُکرنَها.   َتِقُف المدیرُة علی المنبِر متکلمۀ حول نجاِح طالباٍت ُمِجدٍّ

عّین ما لیس فیه (الواو الحالّیۀ):  . 44

و َمن یطع اهللا و رسوله یدخله جناٍت تجري من تحتها األنهار.   یا اّیها الذیَن آَمنوا ال تقتلوا الصید و أنتم ُحُرٌم.  

َدِع اللعَب اآلن و أنَت تدرُس استعداداً لإلمتحان.   استقبلُت صدیقی فی المطار و أنا َفْرحاُن.  

اّي عبارٍة جاء فیها (الحال)؟  . 45

الالعبوَن االیرانّیون رجعوا من المسابقۀ مبتسمیَن.   الغار یقُع فوق جبٍل مرتفٍع ال یستطیع صعوده اّال األقویاء.  

اّتصل السید مسلمّی بصدیقه ُمصلِّح السّیارات.   السّید مسلمیٌّ مزارٌع هو یسکن فی قریۀ بطرود فی محافظۀ مازندران.  

َمَع ا ُۀ َتعاُیشًا ِسْلمیًا َعلی َمرِّ الُْعصوِر الُْمخَتِلَفِۀ. َفُهناَك َتعاُیٌش ِسْلمٌی بَْیَن َأْغَلِب الْموجوداِت َفَیْسَتفیُد َأَحُدهما ِمَن اآلَخِر. َاإلنساُن َأیضًا َیتعاَیُش ِسلمی کانَْت َتعیُش الَْموجوداُت الَْحیَّ
الَْحَیواناِت َوالْبکتیریا. َحْیث َیْسَتفیُد ِمْنُهم و ُیفیُدهم ِفی نَْفِس الَْوْقِت.  

لمی بَْیَن َسَمِک الِْقْرِش و ْکِل. َأّما التَّعاُیش السِّ ِمثاٌل واِضٌح ِفی هذا الَْمجاِل. َفاْإلنْساُن َیسَتفیُد ِمْنُه لِْلُمحاَفَظِۀ َعلی ما َیْمِلُکُه و الَْکْلُب َیْحَصُل َعلی َمکاٍن لِْلَعْیِش و َطعاٍم لِْألَ َالَْکْلُب
بیعِۀ. غیرِة. َفُهَو ِمثاٌل آَخِر فی الطَّ اْألْسماِك الصَّ
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حیَح. ِن الصَّ .  َعیِّ 46

عاِم َفَقط.   لمی َأُمٌر َجدیٌد بَْیَن اْلَموجوداِت.  اَلتَّعاُیُش بَْیَن اْلَحَیواناِت ُیفیُدهم لِْلُحصوِل َعَلی الطَّ  اَلتَّعاَیُُش السِّ

َأْحیانًا ُتفیُدنا الَبکتیریا ِفی اْألَعماِل اْلَحیویَِّۀ.   َرفْیِن.   لمی َیْسَتفیُد َأَحُد الطَّ  ِفی التَّعاُیِش السِّ

.  ِمْن َأَمِثَلۀ الُتعایِش الّسلمی: 47

قر و اْألَرنب   َسِد واْلَغزال   اإلنساُن و اْلمالریا   النَّحُل والوروِد اَلصَّ  َعالقۀ اْألَ

رفی و الَْمحلِّ اإلعرابی: حیَح َعِن التِّحلیل الصَّ ِن الصَّ .  َعیِّ 48

 اَْلُمْخَتِلَفۀ:اسم، مفرد مؤنّث، اسم المفعول، معرب/ صفۀ و مجرور  َیسَتفیُد:فعل مضارع، للغائب، ثالثی مزید (باب افتعال) / فعل و فاعله ضمیر هو المستتر

 واِضٌح:اسم، مفرد مذکر، اسم الفاعل، معرب / خبر و مرفوع  اْإلنساُن: اسم، مفرد مذکر، معرب/ مبتدا و مرفوع 

ِإقرأ النّص التالی بدّقۀ ثّم أجب عِن األسئلۀ حوله: 
ة طویلۀ، فلهذا ُیستخدم هذا الجمُل هو الحیوان الّذي َیعیش و یسکُن فی الصحراء غالبًا. هو َیستطیُع أن َیجَعَل الطعام فی بدنه بشکل خاّص بِحیُث ال حاجَۀ له إلی طعاٍم لمدٍّ
الحیوان فی المناطق الجاّفۀ الّتی ال ُیوَجد فیها الماء أو الطعام. و نَري بعض الحیوانات َتعیش فی الصحاِري تخِتفی فی الرمال عندما ُیصبح الهواء حاّرة کثیرة و أیضًا ُتوجد
حیواناٌت صغیرة تبحث عن األطِعمۀ لیًال ِمن شّدة الحرارة فی النهار و ُیمکن لهذه الحیوانات أن تعیش دوَن شرب الماء؛ هی تحصل علی الماء من غذاء تأکلُه. هذه آیاُت اهللا فی

ل کثیرًا. الطبیعۀ َیجب أن ال ننساها. التفّکر حولَها ُیسبِّب أن نَعتقد بأّن العالَم ما ُخِلق دون هدف و له خالق حکیم و یریُد مّنا أن نعمَل صالحًا و نتأمَّ

عّین الخطَأ َعلی َحَسب الّنّص:  . 49

الحیواُن الصحرائیُّ َیمتاُز بأعماٍل خاّصۀ َأمام التغییر الجّوّي.    ال َیستفیُد البشُر الیوَم ِمن الجمِل للنقِل فی المناطِق الصحراویَِّۀ.  

الحیواُن الصحرائیُّ یشُعُر بالصعوبۀ نهاراً.   لیَس اللیُل مانعًا للحیواِن الصحرائّی للحصول علی ما َیشَبُع به.  

ماذا نَستنتُج ِمن النّص:  . 50

ُیوجد کثیٌر ِمن الحیوانات الکبیرة و الصغیرة فی صحاري العالَم.   عنَد الحیواناِت الصحراویَِّۀ مخزٌن فیه طعاُم کثیٌر.  

َیجب علی اإلنسان َأْن َیَتفّکر حول آیاِت اِهللا فی الطبیعۀ.   الجمُل أکبر الحیواناِت الصحراوّیۀ فی الدنیا.  
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«فرحین» حال براي «شباب» است.  گزینه 3  . 1
بررسی سایر گزینه ها: 

: «زوجین» مفعول به براي «َجَعَل» است.  گزینۀ 

: «الخائفین» مضاف إلیه است.  گزینۀ 

: «دؤوبین» خبر کان است. گزینۀ 

) / ُکلُّهم: همگی / َجَبَل النّوِر: از کوه نور / لزیارة غار حراٍء: براي زیارت غار حراء / إلّا َمْن: مگر کسانی  که (باتوجه به جمع َصَعَد الزُّواُر: زائران باال رفتند (نادرستی گزینه هاي  و  گزینه 2  . 2

) / لم یقدروا َعَلی الصُّعوِد: براي صعود قدرت نداشتند (معادل ماضی منفی ساده یا ماضی نقلی منفی ترجمه می شود) (نادرستی بودن فعل پس از آن کسانی معنی می شود)(نادرستی گزینۀ  و 

( گزینه هاي  و 

) / آن اسب ها: األفراس (معرفه است) (نادرستی سایر گزینه ها) / کنار صاحبشان بودند: کاَنت ... اسب هایی را دیدم (اسب هایی نکره است) / رأیُت أفراسًا (نادرستی گزینه هاي  و  گزینه 4  . 3

( جنب صاحبها (صاحب مفرد است) (نادرستی گزینه هاي  و 

در گزینه   «متأمًَّال» حالت فاعل «الطالب» را بیان کرده است. در گزینه  حال وجود ندارد، در گزینۀ  حال دربارة مفعول به توضیح می دهد و در گزینۀ  حال دربارة صفت توضیح گزینه 3  . 4
می دهد.

حال مفرد (غیر جمله) اسمی است مشتق، نکره، منصوب و هم جنس و تعداد ذوالحال (صاحب حال) ، لذا فقط «خاشعًا»  که مفرد مذکر است، گزینه ي صحیح است. گزینه 2  . 5
«قادرًا»: خبر «لیس» و منصوب است. ترجمه: دشمن قادر نیست بر ملت مقاوم ما چیره شود!  گزینه 4  . 6

بررسی سایر گزینه ها: 

: «ُمسرعًه»: حال و منصوب. ترجمه: این دانش آموز راهش را به سوي مدرسه به سرعت پیمود!  گزینۀ 

: «متراکمًه»: حال و منصوب. ترجمه: در اعماق دریاها تاریکی ها را در حالی که در طبقه هاي متراکم هستند، مشاهده می کنیم.  گزینۀ 

: «متوکلّین»: حال و منصوب. ترجمه: مجاهدان به سوي میدان جنگ با توّکل بر خداي متعال، رهسپار شدند! گزینۀ 

گزینه 4 زیرا حال نکره منصوب و مشتق است. گزینه  ِالتصاق مصدر و جامد است و گزینه  ملتصقتان = مرفوع است و یلتصقان مثنی و مذکر است و با ذوالحال یعنی الورقتین که مؤنث است  . 7
مطابقت ندارد.  

لیت + فعل ماضی (َتَعلََّم)  معناي ماضی استمراري یا بعید  گزینه 2  . 8
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «بیاموزد» نادرست است.  گزینۀ «

»: «مشکل کوچک» باید به صورت نکره ترجمه شود.   گزینۀ «

»: «غمگین نمی شد» و «تنها بود» نادرست هستند.   گزینۀ «
ترجمۀ عبارت: مسابقه دهندگان با اطمینان از پیروزي در مسابقه شرکت کردند.  گزینه 3  . 9

،  و  می توانند کامل کنندة عبارت باشند. اما گزینۀ  جمع مؤنث است که با فعل «ِاشترَك» مطابقت ندارد.  هر سه گزینۀ 
تّرجمۀ گزینۀ صحیح: جمرات، حاجیان، طواف کردن، اماکن زیارتی  گزینه 1  . 10

تّرجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: کوه، باال رفتن، تعّجب کننده، طناب  گزینۀ 

: دلتنگ، شیفته، تعّجب کننده، بلند  گزینۀ 

:دخترکم، مادرم، پا، پسرکم  گزینۀ 

زیرا َقِلَقًه که حال مفرد و مؤنث است با الطفلۀ که فاعل است مطابقت دارد.  گزینه 3  . 11
بررسی سایر گزینه ها : 

گزینۀ  : ضالّین با النّاس که مفعوٌل به است مطابقت دارد. 

گزینۀ  :  نادمًا با ضمیر «ُه» که مفرد مذکر است مطابقت دارد که این ضمیر، مفعوٌل به است. 

گزینۀ  :  مظلومیَن، حال جمع مذکر براي اخوان که صاحب حال است و اخوان مفعولٌ به است.
ترجمۀ گزینۀ درست: پشیمانی بر سکوت بهتر از پشیمانی بر سخن گفتن است:«سکوت طال و صحبت کردن نقره است»  گزینه 4  . 12

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: هرکس بگوید من عالمم پس او نادان است:«خوبی سؤال نیمی از دانش است.»  گزینۀ 

: عالمی که از علمش بهره برده شود، بهتر از هزار پرستشگر است:«علم شکار است و نوشتن در قید و بند کردن»  گزینۀ 

: اگر استخوان هایم را ببویی، بوي محبت و دوستی می یابی:«روزي که ثروت و فرزندان به کار نمی آیند.» گزینۀ 

ترجمۀ گزینۀ صحیح: تعمیر کردن، خراب کردن  گزینه 2  . 13
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: الّشاب: جوان / الطفلۀ:دختربچه  : َالذَّهاب: رفتن / َالوصول: رسیدن              گزینۀ  : َأعلی: باالتر / َأبَْعد: دورتر             گزینۀ  گزینۀ 
تّرجمۀ گزینۀ درست: آیا صحنۀ آخر فیلم را دیدي؟  گزینه 4  . 14

تّرجمۀ گزینه هاي دیگر و تصحیح ترجمه: 

: اشک هایش را دیدم که فرو می افتاد. «دموع: اشک ها» گزینۀ 
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: واجب دینی حج را انجام دادم. «َأدَّیُت: به انجام رساندم»  گزینۀ 

: او در پرتاب توپ بسیار عالی است. «رمی: پرتاب کردن، انداختن»  گزینۀ 

تّرجمۀ گزینۀ درست: َالَْأِحبّاء (دوستان)  حبیب (دوست)  گزینه 1  . 15
تّرجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: َالَْأعُین (چشم ها)  َالَْعین (چشم)  گزینۀ 

: نفوس (نفس ها)  َنفس (نفس)  گزینۀ 

: َأکتاف (شانه ها)  ِکتف (شانه)  گزینۀ 

ترجمۀ گزینۀ صحیح: آرزو می کنم با نزدیکان به زیارت مّکۀ مکرمه مشرف شوم. َأقرباء  َقریب  گزینه 4  . 16
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: پدرتان دلتنگ دو حرم شریف شده است.  گزینۀ 

: عرفات و رمی جمرات و طواف دور کعبۀ شریف را به یاد دارم.  گزینۀ 

: دوست دارم که به زیارت اماکن زیارتی مقّدس برویم.  گزینۀ 
در هیچ یک از گزینه ها جمع مکّسر وجود ندارد. 

ترجمۀ گزینه درست: مرگ ترسناك نیست، آنطور که برخی از مردم تصور می کنند.  ُمخیفًا  خبر لیس می باشد و حال نیست. (حذف آن معنی جمله را ناقص می کند)  گزینه 1  . 17
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: پروردگارا ! این را بیهوده و اشتباه نیافریدي.  باطًال  حال مفرد است.  گزینۀ «

»: آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادرش را که مرده است بخورد، پس از آن کراهت دارید.  َمیتًا حال مفرد است.  گزینۀ «

»: مردم را دیدم درحالی که با کمال افتخار و خوشحالی به سفر حج می رفتند.  ُهْم َیْذهبوَن إَلی الحّج  جمله حالیه است.  گزینۀ «

گزینۀ  جواب مناسبی براي پرسش مذکور نیست: زیرا او مشتاق حضور در جشن بود.  گزینه 2  . 18

،  و   ترجمۀ عبارت با گزینه هاي 

: چرا مادرتان با شما به جشن نیامد؟ زیرا او جشن ها را دوست ندارد.  گزینۀ 

: زیرا ماشینش در مسیر خراب شد.  گزینۀ 

: زیرا پایش درد می کند. گزینۀ 

» ضمیر بارز «واو» در «َأن َیْشَربوا»   «قطراِت» صاحب حال و مفعول است؛ در گزینه هاي دیگر صاحب حال نقش فاعلی دارد. «الُعصفورة»، «ضمیر بارز واو» و در گزینۀ « گزینه 2  . 19
ترجمۀ گزینه ها: 

»: گنجشک در حالی که پرواز را می آموخت، از النه اش پرواز کرد.  گزینۀ «

»: قطره هاي باران را در حال فروآمدن از آسمان دیدم.  گزینۀ «

»: آنان فروتنانه پروردگارشان را می خوانند.  گزینۀ «

»: عادت کرده اند در حالی که در اتاق مهمان ها نشسته اند، چاي بنوشند.  گزینۀ «

ًال)   ریَن، ُمشتاقًۀ، ُمتأمِّ » جملۀ حالیه و در گزینه هاي دیگر حال مفرد وجود دارد. (ُمتَأخِّ در گزینۀ « گزینه 1  . 20
ترجمۀ گزینۀ درست: خانواده ام به مالزي مهاجرت کردند؛ در حالی که شرایط آن کشور را نمی دانستند. 

»: به دلیل ترافیک دیر به جشن ساالنه رسیدند.  گزینۀ «

»: در مسابقات حفظ قرآن، به اشتیاق رقابت با مسابقه دهندگان، شرکت کردم. گزینۀ «

»: قاضی حکم زندان به مرد گناهکار نداد، با این امید که گذشته را جبران کند.  گزینۀ «
(واو: حالیه + هما: مبتدا + مجّدتاِن: خبر) و کّل این جمله نقش حال را دارد!  گزینه 4  . 21

): (مؤمنیَن: خبر لیَس)  بررسی گزینۀ (

): (مجتهدات: خبر أصبحت)  بررسی گزینۀ (

مون) می توانست حال باشد!  مین: به تنهایی حال نیست بلکه خبر است و باید مرفوع می آمد!)؛ یعنی کّل جملۀ (و هم متبسَّ ): (متبسَّ بررسی گزینۀ (
(یساعدنی) بعد از اسم معرفۀ (البرنامج) آمده و حالت آن را بیان می کند (در حالی که کمک می کرد ...)  گزینه 4  . 22

مین) خبر کان است نه حال!  ): (متقدَّ بررسی گزینۀ (

): (خائفًا) خبر لیس است.  بررسی گزینۀ (

):  (محبوبًا) مفعول به دوم براي فعل خاص (جعَل) است! (پیمان) مفعول به اول است.  بررسی گزینۀ (

دانشمند و کاشف «ماري کوري» همسر فیزیکدان مشهور «بیار کوري» سال  میالدي در «ورشو» در لهستان به دنیا آمد. کوچکترین دختر از میان فرزند پدر و مادري بود که معلمان معروف
شهرشان بودند. پدرش معلم ریاضیات و فیزیک و مادرش مدیر یک مدرسۀ دخترانه بود. «ماري کوري» از درس و مطالعه دست نکشید، او درس خواندن را تا آنجا ادامه داد که از دانشگاه «سوربون»
مدرك دکترا گرفت. تالشگرانه تحقیقات بسیاري را انجام داد و در حالی که در آزمایشگاهش کار می کرد، نتایج بی نظیري را به دست آورد. او محققًا نمونۀ شگفت انگیزي از زنان و الگویی براي هر

کس که دوست دارد به مقام هاي علمی و کشفیات برجسته دست یابد، می باشد. 
اولین زنی بود که جایزة نوبل را به دست آورد و تنها بانویی بود که این جایزه را دو بار مال خود کرد. او همچنین اولین بانویی است که مقام استادي را در دانشگاه پاریس به دست آورد. 

) زندگی می کرد.   ترجمۀ گزینۀ درست: ماري کوري در قرن نوزدهم ( گزینه 3  . 23
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: ماري کوري فنالندي بود. گزینۀ «
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»: ماري کوري  برادر داشت.  گزینۀ «

»: همسرش مدیر مدرسه بود.  گزینۀ «

ترجمۀ عبارت: مدرك دکترا را در لهستان گرفت.  گزینه 2  . 24
بنابر متن، مدرك دکترا را از دانشگاه سوربون در فرانسه گرفته است. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: آزمایشگاهی داشت که به طور دائم در آن کار می کرد.  گزینۀ «

»: پدر و مادرش در زمینۀ علم و آموزش فعالیت می کردند. گزینۀ «

»: کوچک ترین فرزند خانواده بود.  گزینۀ «

»: «ماري کوري» جایزة نوبل را زمانی به دست آورد که در لهستان بود. (چنین جمله اي در متن نیست.)  ترجمۀ گزینۀ « گزینه 1  . 25
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: هیچ زن دیگري غیر از او دوباره جایزة نوبل را دریافت نکرد.  گزینۀ «

»: همسر «ماري کوري» فیزیکدان بود.  گزینۀ «

»: «ماري کوري» استاد در دانشگاه پاریس بود.  گزینۀ «

تصحیح گزینه هاي دیگر:  گزینه 3  . 26

»: مجهول، الزم  گزینۀ «

»: َمبنٌی گزینۀ «

»: مجرٌد ثُالثی  گزینۀ «

تصحیح گزینه هاي دیگر:  گزینه 4  . 27

»: حال و منصوب  گزینۀ «

»: صفت و مجرور  گزینۀ «

»: خبر  إنَّ  و مرفوع  گزینۀ «

با توجه به اینکه فعل در ابتداي جمله به صورت ماضی آمده است، فعل دوم در جملۀ حالیه باید مضارع باشد که به شکل ماضی استمراري ترجمه شود.  گزینه 1  . 28
ترجمۀ عبارت: «به پدرم در حالی که روزنامۀ صبح را می خواند، سالم کردم. 

»: با فعل قدَقرأ، معناي ماضی بعید بدست می آید.  گزینۀ «

»: «قارئًا» حال مفرد است و در جملۀ حالیه جایگاهی ندارد.  گزینۀ «

» جملۀ حاالیه در مورد «ُهَو» می باشد و نه در مورد «أنا».  گزینۀ «

»: پاسخ درست است. «واو» قبل جلمۀ اسمیه «هم یحملون» واو حالیه می باشد.   گزینۀ « گزینه 3  . 29
ترجمۀ عبارت: رزمندگان بازگشتند، در حالی که پرچم وطن را حمل می کردند. 

در گزینه هاي دیگر «واو» حرف ربط است. 

»: دانش آموزان در شیمی و زیست شناسی پیشرفت کردند، هنگامی که مدیر مدرسه تغییر کرد.  گزینۀ «

»: لباس هاي جدید را پوشیدیم و زیباترین اشخاص در جشن شدیم.  گزینۀ «

»: بازیکن ایرانی تمرین هاي ورزشی را انجام داد و مقام اول را کسب کرد.  گزینۀ «

» از نوع مفرد و در گزینه هاي دیگر از نوع جمله است.  حال در گزینۀ « گزینه 3  . 30
ترجمۀ گزینۀ درست: بشر با کمک گرفتن از پدیده هاي طبیعی، پیشرفت می کند. 

حال در گزینه هاي دیگر به صورت جمله است. 

»: درس هایم را مطالعه کردم و خود را براي امتحانات آماده کردم، در حالی که ما در آغاز سال تحصیلی هستیم.  گزینۀ «

»: سعید هفتۀ گذشته در حالی که در بیمارستان بستري بود، درس را یاد گرفت.  گزینۀ «

»: مجرم در حالی که از حکم اعدام می ترسید، در دادگاه از خودش دفاع می کرد. گزینۀ «
ترجمۀ گزینۀ درست: برخی از مردم سفر را سوار بر قطار دوست می دارند.  راکبیَن  حال و اسم فاعل است.  گزینه 3  . 31

ترجمه و بررسی گزینه هاي دیگر: 

»: کودك گریان بود، زیرا مادرش را در خیابان پیدا نکرد.  باکیًا  خبِر کان است و حال نیست.  گزینۀ «

»: کودکان در برخی کشورهاي آفریقایی با محرومیت زندگی می کنند.  گزینۀ «

»: با ناراحتی به خاطر تأخیر عذرخواهی کردم.  گزینۀ «
در این گزینه «و» واو حالیه است.  گزینه 3  . 32

: دعا إلی: دعوت کرد به، فراخواند به / مشاغبین: آشوبگر / التزام الصمت: پایبندي به سکوت / ما کاَن قد فّکز: فکر نکرده بود  رد گزینه هاي  و  گزینه 2  . 33
رد سایر گزینه ها: و هو: در حالی که / أن یقوموا بذلک: به آن عمل کنند. / کیف َیطلُب منهم: چگونه نخواهد از آنها که 

َمسرورین خبر فعل ناقصه ُیصبُح است و حال نمی باشد.  گزینه 4  . 34
ترجمۀ گزینه: مردم در فصل بهار بعد از مشاهدة طبیعت سرسبز شاد می شوند. 

ترجمه و بررسی سایر گزینه ها: 

»: آن دانشجویان سالن امتحان را شادمانه ترك کردند. (ُمبتسمین حال است) گزینۀ «
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»: اسالم، مسلمانان را تشویق (ترغیب) می کند تا به دورترین سرزمین در حال جست وجو براي علوم کوچ کنند. (باحثین حال است)  گزینۀ «

»: اگر مهندسان خانه ها را محکم بسازند حوادث بیشتر شهرها را تهدید نمی کند. ( محکمۀ حال است)  گزینۀ «
نکته: یکی از معانی ارض: سرزمین است. 

در این جمله فرحَتْیِن حال است و صاحب حال البنتان می باشد.   گزینه 2  . 35
ترجمۀ گزینه: دو دختر به گردش علمی در اینترنت شادمانه پرداختند. 

ترجمۀ و بررسی سایر گزینه ها: 

»: مردي نیکوکار دیدم که از اموالش در راه خدا انفاق می کرد. (ُمحسنًا صفت است)  گزینۀ «

»: آیا تو همچنین مشتاقی اي مادر عزیزم (مشتاقه خبر است)  گزینۀ «

»: قطعًا من به معلمانی که ما را به سوي خوشبختی و سعادت هدایت می کنند، احترام می گذارم. (معلَّمین: مفعول است و جمله یهدوننا الی السعادة جملۀ وصفیه است زیرا معلّمین اسم  نکره گزینۀ «
می باشد)

در این گزینه حال و جمله حالیه وجود ندارد.  گزینه 2  . 36
در سایر گزینه ها به ترتیب (معتقداً، و هی مؤّثرة، حاصالت) حال محسوب می شوند.

(غارقۀ) در این گزینه خبر براي (کانت) می باشد و نمی تواند نقش (حال) داشته باشد.  گزینه 3  . 37

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 38

«ِمن َأغَرب األسماك» به معنی «از عجیب ترین ماهی ها»  رد گزینه  و  

«ِصغاِرها» به معنی «بچه هایش»  رد گزینه 
در این گزینه واو عطف دیده می شود که دو جمله را به یکدیگر متصل می کند.  گزینه 2  . 39

سایر گزینه ها: واو حالیه آمده است به معنی «در حالی که» بوده و جملۀ اسمیۀ بعد از آنها مؤیّد این موضوع است. 

در این گزینه عبارت و أنا َفِرحٌۀ: جملۀ حالیه است و (واو) حرف حالیه می باشد.  گزینه 3  . 40
سایر گزینه ها: (واو) حرف عطف است. 

حٍد: جملۀ وصفیه.  در این گزینه صبراً: مفعول مطلق نوعی / جمیًال: صفت /  َلْم ُیشاَهْد ِالَ گزینه 1  . 41
بررسی سایر گزینه ها: 

»: ُمعترفًا حال است.  گزینۀ «

»: مطمئنٍّات حال است.  گزینۀ «

»: و أنِت خاشعٌۀ حال است.  گزینۀ «

در این گزینه «واو» قبل از عبارت اسمیۀ «بأیدیهم کتب» واو حالیه محسوب می شود، بأیدیهم: خبر مقدم، شبه جمله. کتٌب: مبتداي مؤّخر. کثیرة: صفت. مفهوم آن: دانش آموزان باهوش ما، گزینه 4  . 42
در حالی که کتابهاي بسیاري در دستانشان هست، از مدرسه برمی گردند.

در این گزینه عبارت «و هی صادقٌۀ» یک جملۀ حالیه است؛ که تشکیل می شود از واو حالیه به معنی «در حالی که»، مبتدا (هی) و خبر (صادقٌۀ)" عبارت «و هنَّ َیشُکرَنها» نمی تواند جملۀ حالیه گزینه 2  . 43
باشد زیرا طالباٍت نکره می باشد، صاحب حال حتمًا باید یک اسم معرفه باشد.
در سایر گزینه ها: حال مفرد دیده می شود: ماهراً - متکلمۀ - جالسیَن.  

نکته:  گزینه 2  . 44
(واو حالیه) در موارد زیر می آید: 

 - با ضمیر  - با اسم معرفه در نقش مبتدا 3 - با ماضی داراي (قد)  - با فعل منفی (ترتیب شماره ها مهم است!) 

): (و انتم حرٌم ...)   بررسی گزینۀ (

): (و أنا فرحان ...)   بررسی گزینۀ (

): (و أنت تدرس ...)   بررسی گزینۀ (
(مبتسمیَن: اسم مشتق (از نوع اسم فاعل) و نکره و منصوبی است که حالت مرجع خود یعنی همان صاحب حال (الالعبوَن) را بیان می کند.  گزینه 2  . 45

نکته: 
نکته: صاحب حال یا همان مرجع حال، اسم است نه ضمیر. 

): (ال یستطیُع) صفت به صورت جملۀ وصفیه است نه (جملۀ حالیه). چون که بعد از یک اسم نکره (جبٍل) آمده و آن را وصف می کند!  بررسی گزینۀ (

): (ُمزارٌع) خبر است و مرفوع (حال نیست!)، (یسُکُن: خبر به صورت جملۀ فعلیه)   بررسی گزینۀ (

): السید مسلمی: فاعل است و مرفوع. در این جمله حال وجود ندارد.  بررسی گزینۀ (

موجودات زنده در طول دوره هاي مختلف به طور مسالمت آمیز زندگی می کردند. بین بیشتر موجودات، همزیستی مسالمت آمیز وجود دارد، به طوري که یکی از دیگري سود می برد. انسان نیز با
حیوانات و باکتري ها زندگی مسالمت آمیز دارد، آنچنان که از آن ها سود می برد و همزمان سود می رساند. 

سگ مثال واضحی در این زمینه است. انسان از او در محافظت از آنچه دارد، استفاده می کند و سگ جا براي زندگی و غذا براي خوردن به دست می آورد. اما همزیستی مسالمت آمیز بین کوسه و
ماهی هاي کوچک مثال دیگري در طبیعت است. 

ترجمۀ گزینۀ درست: گاهی باکتري ها در فعالیت هاي حیوي به ما فایده می رسانند.  گزینه 4  . 46
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: همزیستی مسالمت آمیز موضوع جدیدي در میان موجودات است. گزینۀ «
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»: همزیستی بین حیوانات براي به دست آوردن غذا برایشان مفید است.  گزینۀ «

»: در همزیستی مسالمت آمیز، یکی از دو طرف سود می برد. گزینۀ «

ترجمۀ گزینۀ درست: زنبور عسل و گل ها  گزینه 3  . 47
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: رابطۀ شیر و آهو  گزینۀ «

»: انسان و ماالریا  گزینۀ «

»: عقاب و خرگوش گزینۀ «

تصحیح گزینه هاي نادرست:  گزینه 4  . 48

»: اسم الفاعل  گزینۀ «

»: باب استفعال  گزینۀ «

»: ِصَفٌۀ و مرفوع  گزینۀ «

ترجمۀ متن: 
شتر همان حیوانی است که در صحرا اغلب زندگی و سکونت می کند. او می تواند غذا را در بدنش به شکل خاّصی قرار بدهد به گونه اي که هیچ نیازي به غذا براي مدتی طوالنی نداشته باشد. پس به
این سبب این حیوان در مناطق خشک که در آن آب یا غذا یافت نمی شود به کار گرفته می شود و می بینیم برخی از حیوانات را که در صحراها زندگی می کنند و در ماسه ها پنهان می شوند هنگامی که
هوا بسیار گرم می شود، و همچنین حیوانات کوچکی یافت می شوند که شبانه به دنبال غذاها می گردند به خاطر گرماي شدید در روز؛ و این حیوانات ممکن است که بدون نوشیدن آب زندگی کنند،
آنها آب را از غذایی که می خورند به دست می آورند. این ها نشانه هاي خدا در طبیعت است واجب است که آنها را فراموش نکنیم. اندیشیدن پیرامون آنها باعث می شود که معتقد شویم که جهان

بدون هدف آفریده نشده است و آفرینندة دانایی دارد و از ما می خواهد که کار شایسته انجام دهیم و بسیار بیندیشیم. 

ترجمۀ گزینه: انسان امروز از شتر براي نقل و انتقال در مناطق بیابانی استفاده نمی کند. (که غلط است)  گزینه 1  . 49
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: حیوان بیابانی با کارهاي خاّصی در برابر تغییر هوائی مشخص می گردد.  گزینۀ «

»: شب براي حیوان بیابانی مانعی براي بدست آوردن چیزي که او را سیر کند، نیست.  گزینۀ «

»: حیوان بیابانی در روز احساس سختی می کند. (که این سه گزینه براساس متن صحیح هستند)  گزینۀ «

ترجمۀ گزینه: بر انسان واجب است که پیرامون نشانه هاي خداوند در طبیعت بیندیشد. (که می تواند استنباط صحیحی از متن باشد)  گزینه 4  . 50
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: حیوانات بیابانی انباري دارند که در آن غذاي بسیار است.  گزینۀ «

»: بسیاري از حیوانات بزرگ و کوچک در بیابانهاي جهان وجود دارد.  گزینۀ «

»: شتر بزرگ ترین حیوان بیابانی در دنیاست. (که به عنوان نتیجه اي از متن نمی توانند صحیح باشند)  گزینۀ «
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