


.  عّین األصّح و األدّق فی األجوبه للترجمه أو التعریب أو المفهوم:   1
عّین الصحیح: «مشکل کسانی که فکر بسته دارند این است که دهانشان پیوسته باز است!»

 مشکلۀ من لهم فکٌر ُمغلق أّن فمهم مفتوح دائمًا!  مشکل الذین فکرهم یغلق أّن لهم لسانًا دائمًا ینطق! 

 إنَّ المشکل لدن الذین فکر هم مغلقه أّن لسانهم یتکلم دائمًا!  إّن مشکله الذین فمهم مفتوح دائمًا هو أنه لیس لهم فکر مفتوح! 

.  عّین المستثنی مختلفًا فی اإلعراب: 2

 لم تشتِر اُالّم طعامًا ألوالدها إّال الخبز!   لم یذهب إلی عمله یوم أمس إّال هذا العامل!  

  ورث األوالد أمواًال عن جّدهم المتوّفی إّال الحدیقۀ!    ینتهی کّل الّشوارع إلی ساحۀ کبیرة إّال هذا الّشارع!  

عیِّن الخطأ:  . 3

و ال تحزن بمصیبۀ قد وصلت إلیک: و بر مصیبتی که به تو رسیده است، محزون مشو.

فأنت ال تعلم ماذا قد أخذ اهللا منه: زیرا تو نمی دانی که خداوند چه چیزي را از او گرفته است.

ال تحسد أحداً علی نعمۀ أعطاه اهللا: بر کسی به خاطر نعمتی که خداوند به او داده، حسادت نورز.

 فأنت ال تعلم ماذا سیعطیک اهللا بدلها!: چه، تو نمی دانی پروردگارت چه چیزي را قرار است به تو بدهد!

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمه او التعریب او المفهوم:   4
«وقتی از پزشک پرسیدم: وضع این بیمار را چگونه می بینی؟ جواب داد: او را در شرف شفا یافتن می بینم!»

 عندما سألت الّطبیب: کیف تري حالۀ هذا المریض؟ أجاب: أراه علی وشک الّشفاء!  

 حین کنت سألت طبیبًا: کیف تنظر إلی وضع المریض؟ أجاب: ال أراه إّال فی حالۀ شفاء!  

  لّما کنَت سألَت من الطبیب: کیف رأیت أوضاع هذا المریض؟ قال فی الجواب: رأیُته فی حال شفاء!  

 حینما سألت من طبیب: کیف کنت تنظر إلی حال المریض؟ قال الجواب: ال أراه إّال علی وشک الّشفاء!  

.  « .................. البضائِع .................. فالّناس طلبوا من الحکومۀ أن .................. !». عّین المناسب للفراغات: 5

لها  ثمن / کثرت / ُتمّررها  أسعار / اِرتفعت / ُتخفِّضها  نقود / یرتفع / ُتمنِّعها   قیمۀ / یزداد / ُتقلِّ

.  عّین المستثنی یختلف: 6

 ال َتتساقط من أعیننا إّال دموع الفرح!  ال ُیحّملنا اهللا شیئا إّال ما لنا طاقۀ به! 

 کان الّناس یمشون بسرعۀ إّال من فی رجله ألم!  ذکرّیاتی من أّیام سفري کّلها جمیلۀ إّال واحدة منها! 

.  عّین الخطأ: 7

 تجري میاه الّشالل من األعلی إلی األسفل ُمتتالیًۀ:  آب هاي آبشار از باال به پایین پشت سر هم جاري می شوند!

ك:  بوي آب مرداب ها ناخوشایند است، زیرا حرکت نمی کند!  رائحُۀ ماء المستقعات کریهٌۀ ألنّه ال یتحرَّ

ل أعمالَنا الحسنۀ:  هیچ تعّجبی نیست که در کارهاي خوبمان عجله کنیم!  ال َعجَب فی أن نُؤجِّ

 ال ُیغِرق فی المدح و الّذم إّال األحمُق:  فقط احمق در ستودن و مذّمت کردن اغراق می کند!

.  ما هو الَصحیح عن إعراب المستثنی؟  8
«الیقال إّال .................. .»

ا  الحقُّ الحقَّ  الحقِّ  حق 

.  َعّین اسلوَب اِالسِتثناء فی الِْعباراِت الّتالّیۀ: 9

ب ِقراءة النُّصوِص الَعربّیۀ إّال َسعیداً.   قاَل أبی فی َأحِد األیام: ال َتُقل إّال الحّق و لو علی نفسک.    یجیُد کلُّ الّطالِّ

 َفکان الَعّقاد ال َیري الجماَل إّال الحریََّۀ.   ولهذا ال نُشاِهُد فی حیاِتِه إّال النشاط علی رغم ظروفه القاسیۀ.  
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َعیِّن المستثنی منه محذوفًا:  . 10

 کل شیٍء یرخص إذا کثر إّال األدب. ینقص کل شیٍء باإلنفاق إال األدب.

.  ال یدخل الجنۀ إّال المؤمنون. التلمیذات نجحنَّ فی اإلمتحان اِّال واحدة منُهنَّ

.  عّین ما فیه أسلوب االستثناء دون الحصر: 11

 کالهما ال یکون إّال لطفٍل أو مریٍض   ما قرأُت آثاَره إّال دیوانه   ال ُیعرف اإلخوان إّال فی الشدائد   ال یستغفُر للذنوب إال الّنادم  

.  عّین الصحیح فی قراءة الکلمات:   12
  کّل وعاء یضیق بما جعل فیه إّال وعاءالعلم فانّه یَتسع به

َجَعَل فیه   إنَُّه َیتَّسُع  کلُّ وعاٌء ُیضیُق - بِما  

.  َعّین الُمتضاّد َأو المترادَف فی الِْعبارِة: «بَعُض األشخاص َیلجأوَن إلی إستفادة األدویِۀ لتقلیل آالمهم الجسمیه و النفسّیه دون اإلنتباه إلَی َمضّرات تلَک األدویۀ فکثیًر منها 13
یعَمُل َعلی زیادة نسبِۀ الَمواّد غیرالمسموحِۀ فی الجسِم.»

 الِجسمّیۀ - النَّفسّیۀ   اإلستفاَدة - اِالنِتباه   َمضّرات - غیراْلَمسموحۀ   َتقلیل - زیادة  

حیح: ۀَعنها» َأکِمل الِعبارَة بالَجواِب الصَّ .  «.................. الَْعواِئُل َأوالَدُهم َأسماًء .................. و لَهم ِذکریاُتهم الخاصَّ 14

ُیّسمون - ُتحبُّها   نُسّمی - نُِحّبها   ُتسّمی - یحّبونها   ُیسّمی - ُیحّبونها  

.  َعیِّن الصحیَح فی ترَجمۀ العباراِت: 15

اد إّال علی نَفسه َألّن ُأسرَته ما اِستطاعوا َأن یرسلوه إلَی القاهرة لتکمیل دراسته. عقاد تنها برخودش اعتماد کرد چون براي ادامه تحصیلش با خانواده اش به قاهره فرستاده شد.   َما اْعَتمد العقُّ

مته. شایسته است که نام هاي افرادي که در تألیف این کتاب مشارکت داشته اند در مقدمۀ آن ذکر شود.  ِمَن الجدیر ذکُر أسماِء األشخاص الَّذین شارکوا فی تألیف هذا الکتاب فی مقدِّ

 شرُب ثالَثِۀ أکواٍب ِمَن الحلیب ُیْغنینا عن الکالسیوم الذي نَحتاُجُه فی الجسم. نوشیدن یک سوم فنجان شیر ما را از کلسیم مورد نیاز بدنمان بی نیاز می کند.

 جاَء َأصدقائی ُکلُّهم إلَی َحفَلۀ عید میالدي اِّال واحداً ِمنُهم. دوستان به جز یکی از آنها به جشن تولد می آیند.

حیَح فی التَّرجمۀ: .  َعّین الصَّ 16

اد ال َیري اْلَجماَل إّال الّحریَّۀ. عقاد زیبایی را جزئی از آزادي می دید.  کان العقُّ

 الّطیور تبنی ُعّشها فی مکاٍن بعیٍد عن الحیواناِت المفترسِۀ.  پرندگان النه شان را در جایی دور از حیوانات درنده می ساختند.

 َأحیانًا نري مشاهَد ُمرعبًۀ فی حیاتنا فهی َأصَبحت قسمًا ِمَن الحقائق القاسیۀ. همیشه صحنه هاي ترسناکی در زندگی مان می بینم، این صحنه ها جزئی از حقیقت هاي دلخراش شده است. 

اد َأکَثَر ِمْن ِمَئِۀ ِکتاٍب إلَی المکتبه العربیه فی المجاالت المختلفه. عقاد بیش از صد کتاب در زمینه هاي مختلف به کتابخانۀ عربی افزود.   َأضاف العقُّ

.  َعّین الُمستثنی منه محذوفًا: 17

ماء الماطرة الکواکب إّال واحداً منها! نستشیر أصدقائنا حول مشاکلنا إّال الُجهال!  ما رأیت فی السَّ

 ما أنشد الشاعر إّال قصیدة رائعۀ فی مدح الرسول (ص)! لم ُیشّجع المدیرموّظفیه إّال الّالئقین منهم!

ِن الَْخطَأ فی َضبط َحَرکاِت الَْکلماِت. َعیِّ  . 18

َأنا واِثٌق َأنَّ ُکلَّ کاِتٍب َقْد َوَصَف نابلیون بِأوصاٍف الُتشِبُه أوصاف اآلَخریَن.     . ٌر َو شاِعٌر ِمصريٌّ اد َأدیٌب َو ُصُحفیٌّ َو ُمفکِّ اَْلَعقُّ

َما اْسَتطاعت ُأْسَرُتُه َأن ُتْرِسَلُه إلَی اْلقاِهَرِة لِتکمیِل ِدراَسِتِه.   نیَن.   الُیْمِکُن َأن َتْبُلَغ َتْجِربَُۀ اْلَفرِد الواِحِد أکَثَر ِمْن َعَشراِت السِّ

حیح فی الُمترادف و الُمتضاد: .  َعّین الصَّ 19

َأْصَبَح صاَر اَلِعنایۀ  اِالهِتمام   َأَهّم =≠≠= َیبنی  َیکُبر   َأنفع 

.   عّین الَخطأ وفق ُاسلوب االستثناء: 20

 لن یکون إّال خاشعًا فی طاعِۀ ربّه! لن أستشیر فی اُموري إّال عاقًال مؤمنًا! لم یبق لنا واجٌب إّال الوفاَء بالُعهود! لم یکن لإلنسان واجٌب إّال االجتهاُد!

رفی و الَمحل اإلعرابی:   حیَح َعِن الّتحلیل الصَّ .  َعیِّن الصَّ 21
«ُهم ُیجاِهدوَن فِی سبیِل اِهللا ُمتَوّکلین علیه آملین فوزهم.»

لیَن: اسم مفعول، جمع مذکر سالم نََکرة / حال    ُیجاِهدون: فعل مضارع، مزید ثالثی (باب افعال)، مجهول / خبر   ُمتوکِّ

آملین: اسم فاعل، جمع مذکر سالم، نکره / حال   اِهللا: اسم، مفرد، مذکر، معرفۀ / خبر  
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: .  عین العبارة التی ال ُیوجد فیها متضاٌد َأو متراِدٌفَ 22

جُل کالَم صدیقه َو واَصل الّطریق.    نري فی حیاة العظماِء الحریَۀ و النَّشاَط.   َقَطَع الرُّ

مًا فی َجمیِع المجاالت الِعلمّیۀ و غیِر الِعلمیِّۀ.    کانَت ظروف حیاته صعبۀ َفهَو إْختاَر طریقًۀ قاسیًۀ لِِالستمرار بالَحیاِة.   َأصَبَح الَبَشُر َیْبحَث َعن العلوِم الحدیثِۀ َفصاَر متقدِّ

حیح فی أسلوب اإلستثناء: .  عّین الصَّ 23

 ما وجدت فی مکتبۀ قرب بیتی إّال کتابان علمّیان! الیدخل الجّنۀ یوم القیامۀ إّال المؤمنین المخلصین!

 لم َیعزم علی مواصلۀ الطریق إّال صدیقیک الناجحین! قد تکلُّمت اُالّم عن جمیع ذکریاتها إّال ذکریاِت اُسرتها!

ْخِتصاِص: .  َعیِّن «إّال» لِْلَحصر َو اْالِ 24

یوِر.   ُقْلنا لِْلَمالِئکِۀ اْسُجدوا ِآلَدَم َفَسَجدوا إّال إبلیَس.   الُیْسَمُع ِمْن بَْیِت جیرانِنا إّال أصواُت الطُّ ِإْذ

ُر الشبابُّ بِعاِقَبِۀ َأْعمالِهم إالَّ الَّذین َیْهَتّمون بَِکْسِب الّتجارب.    لَْیَس لِْلُمجاِهدیًن ِسالٌح إّال اإلیماَن بِاِهللا.   ال ُیِفکِّ

.  عّین ما فیه ُتناسُب األسئلۀ و األجوبۀ : 25

ارع. (أیَن رأیُت حادثًا؟)   الُعرُب تعرُف من أنَکرَت والعجُم . (هل َتعرُف َمن ُأنِکَر؟) بینما کنُت أمشی رأیُت حادثًا فی الشِّ

رافۀ بکماء لیست لها أحباٌل صوتیٌّۀ. (لماذا لیست لِلّزرافۀ أحباٌل صوتیٌۀ؟)   طیسفوُن الواقعۀ ُقرَب بغداد کانْت عاصمَۀ الّساسانیَّین. (أیَن وقعْت عاصمۀ الّساسانیَّین؟)   الزُّ

.  عیِّن جملًۀ َتْختلُف فی ُأسلوِب البیاِن : 26

الب الُمشاِغُب اِّال إنشاَء زمیله.   ِم ِعْلِم اْألَحیاء اِّال الطالَب النِّادَم.   ما سمَع الطُّ ب یستمعوَن إلی َکالِم ُمعلِّ  ما کان الطالُّ

الَب الُمَتَنبَِّه.   ال اُِحبُّ َأْن َأکتَب اِّال إنشاًء تحت عنواِن «فی َمحَضِر الُمعلِّم.»   ال ُیساِعُد الُمَعلُّم َعَلی کتابۀ اِإلنشاء اِّال الطِّ

.  عّین ما فیه التأکید أقّل: 27

  . ال تخشی الطالبات من شیٍء اّال ِمن ذنبهنَّ ال ینام الفیل اّال ثالث أو اربع ساعات.   ال أقیُم الصالة إّال لُقرب اهللا تعالی.   ال ُتحاوْل إّال إلکتساب المجد و التقّدم.  

.  َعیِّن الْعباَرَة الّتی ُحِذَف فیها الُْمسَتْثنی ِمْنه. 28

حیَفۀ الّریاضیَّۀ.    لَْیَس لنا ِسالٌح إّال ِسالَح اْلِعْلم َو اْلَعَمِل.   اَْلَیوَم ما َقَرأُت إّال الصَّ

 ما شاَهدوا اْألَطفاَل ِفی اْلَحدیقِۀ إّال ِطْفًال واِحداً.   النَْمِلُک میراثًا غالیًا إّال اْألخالَق الحمیدَة.  

ِن الَْخَطَأ فی َضْبِط حرکاِت الَکلماِت: .  َعیِّ 29

َمِۀ.   ائرَة لِلّذهاب إلَی َمّکۀ اْلُمَکرِّ ِۀ َمَع ُأْسَرتی. اَْلُحجاجُّ َیْرَکبوَن الطِّ َنِۀ الماِضیَّ ْیُت َفریَضَۀ اْلَحجِّ ِفی السَّ َأدَّ لََقْد

ٌف َأْعِرُفُه َقْد َحِفَظ ُکلَّ اْلُقرآِن اْلکریم.   ریَن إلَی اْلَحْفَلِۀ؟   ُهناَك ُمَوظَّ  هل َسَنِصُل ُمَتَأخِّ

.  ما ِهَی العبارة التی َقد ُحِذَف المستثنی منه فیها: 30

ُکلُّ َعیٍن باکَیٌۀ َیوَم القیاَمِۀ إّال َثالَث َأعُیٍن.    ما َقرأُت إّال الَمصاِدَر.  

رَك بِاِهللا.   نوب إّال الشِّ َیْغِفُر اُهللا الذَّ اد دراَسته ِفی المدرَسِۀ الّثانویَِّۀ.    لَْم ُیواِصْل الَعقُّ

عّین اسلوب الحصر فی اإلستثناء:  . 31

ال َیْنَتِفُع بهذه القدرِة حیواٌن إّال الخّفاش.   ال نُشاِهُد فی طریقنا إلی المدرسِۀ َأحداً إّال أحمد و ُحسینًا.  

َمن َعِمَل َسّیئۀ فال ُیجَزي إّال مثُلها.   ب فی حفلۀ میالد صدیقهم إّال سّتۀ منهم.   لَم َیْحُضر الطالُّ

حیَح لِلفراغ.  َعیِّن الصَّ  . 32
ُجِل العجوز َأَحٌد إّال .................. .» م َعلی الرَّ «لَْم ُیَسلِّ

بِنتاِن َجمیلتاِن شاٌب ِطفَلیِن َصغیَرْیِن.   اُألوالٌد الُمشاِغبون  

عّین ما فیه اسلوب اإلختصاص:  . 33

ما سافر الطّالب إّال الفائزین فی االمتحان.   ما حضر المسؤولون فی المدرسۀ اّال المدیر.   العاصم الیوم من أمراهللا إّال َمن رحَم.   کّل نعیم زائل اّال نعیم اهل الجّنۀ.  

ِن «الُمستثنی ِمنه» جاَءت ُجمَلًۀ لِوصفِه: .  َعیِّ 34

ْم َعَلیه إّال َمْن کاَن بَعیداً َعْنَک ال َیْسَمُعَک.  المین إًال واِحداً ِمْنُهم نَسَی اْسَمُه.   إذا واَجْهَت َعجوزاً َفَسلِّ ام الظَّ اعُر الُحکَّ َمَدَح الشِّ

ُقْمُت بَِتجمیع َقطراٍت تنِزُل ِمَن اْلَکأِس إلَی اْألسِفل إّال َقطرَتْیِن.   شاَهْدُت َأْصِدقائی الُقدماء إّال أْربََعًۀ ِمْنُهم.  
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.  ما ُهَو المفهوُم اَألقرب لِلعبارة: «َفُربَّ ِکتاٍب َیْجَتِهُد القارُي فی قراَءِتِه ُثمَّ ال َیْخُرُج ِمْنُه بِفاِئَدٍة.» 35

 لَیَست لَِبعِض الُکُتب َأيُّ فاِئدٍة للقاري.   جمیُع الُکُتِب مفیَدٌة لِْإلنسان.  

 ال فاِئدَة للکتاب اِّال إذا اجَتَهد القارُئ فی قراءته.   بَعُض الُکُتب تفید القارَئ َحّتی إذا ال َیجَتِهُد القارُئ فی َفهم عباراِتها.  

حیح لِلعبارة:   .  ما ُهَو المفهوم الصَّ 36
عام، کالُهما ال َیکوُن ِاّال لِطفٍل أو مریٍض.» «إنَّ الَتحدیَد فی اختیاِر الُکُتب کالتِّحدید فی اْختیاِر الطِّ

 َعَلینا َأن نُحّدد ما نریُد أن نََقرَأه ِمَن الُکُتِب.   ال یجوز قراءُة الکتب لِألطفال أو اْلَمرضی.  

 ال َیجُب تحدیُد الُکُتِب الّتی نُریُد َأن نَقَرَأها.   التَّحدید فی اْختیار الُکُتب و الّطعام ال یجوز لألطفال و الَمرضی.  

عّین ُاسلوب االستثناء معناه الحصر:  . 37

لم ُتضعِّف المشاکُل َعزَم الّتلمیذ فی أداء جمیع واجباته إّال األخیر!  ما اهتّم هذا الفیزیائیُّ فی کشف هذه الماّدة باآلخرین إّال عالمًا واحداً! 

لم َیُکن هدُف نوبل من اختراع الّدینامیت إّال اإلعمار و البناء!  ال َیمنح الُمحسُن ثروَته لکلِّ َمن یّدعی أنّه یحتاج إلیها إّال اُسرته! 

عّین ما فیه الحصر:  . 38

ما نال هذا الشاعرُّ الجوائَز بعد إنشاده إّال جائزة ثمینۀ!   ال یقدر أحٌد صعود الجبل المرتفع إّال اإلنسان القوّي!  

ال نشتري الفاکهۀ الیوم إّال نوًعا واحًدا منها و هو الّتفاح!   ال ُتنَقُل إلی موقف تصلیح الّسّیارات إّال سّیارة معطّلۀ!  

عّین العبارة الّتی لَْیَس فیها اسلوب الحصر  . 39

ما راقبِت اُالّم أعماَل أوالِدها إّال لعَبهم الکثیر   لَْم یتعّجب من اقوال التالمیذ إّال المدیر.  

ما تعّرف علی حقیقۀ الحیاَة إّال صاحب االخالق الحسنۀ.   ال ُیْسَمُع ِمن بین أشجار الغابۀ إّال صوُت الُبلبل  

عّین الصحیح فی تعیین اسلوب الجملۀ  . 40

ال یثور ضّد الظلم و الظالمین فی العالم اّال المؤمنون: اسلوب استثناء   ر من أّیام الّدراسۀ اّال نصائح ُمعّلمینا القّیمۀ: اسلوب استثناء   ال نتذکُّ

لن یبّدل شأنک فی الّنهایۀ اّال ما یسّبب َتَقّدمک: اسلوب حصر   ال تحسب اعمالک خیر االعمال اّال ما َیْنَفع الّناس: اسلوب حصر 

عّین الفاعل محصورًا.  . 41

ال َأَتذکُّر صورة أحد ِمن ُزمالئی اّال احمَد ال ییأس من روح اهللا اّال القوم الکافرون   ما فازوا فی االمتحان اّال علیًا و صدیقه   ُکّل شیٍء َیْرُخص إذا َکُثَر اّال األدب  

عّین ما فیه أدادة اإلستثناء:  . 42

علی الناس اّال یحکی اآلخرین طول حیاته!   اّیها الطّالب أّال کّل شیء غیر اهللا باطل!  

ما کانوا اّال خاشعین فی طاعتهم فی الحیاة!   عاَهَد الطّالب أستاذهم علی اّال یکذبوا!  

عّین أسلوب الحصر:  . 43

ا إّال مشاهدة مباراِة کرة الیِد.   هؤالِء الطالباُت ما َعِملَن عمًال مهم ال َیحصُل اإلنساُن علی آماله إّال َمن یجتهُد کثیراً.  

ما شاهَد الرجاُل شیئًا فی الغابۀ إّال أشجاراً باسقۀ.   لَیسَت الحیاة فی هذه الدنیا إّال خیاًال عارضًا.  

عّین «ِإّال» بَِمْعنی «فقط»:  . 44

ال َیَتمتَّع بالقدرة علی الطیراِن بسرعٍۀ فی اللیل إالَّ الخفافیُش.   أصدقائی ما اشتروا تلک المالبس ِمن اصفهان ِإّال واحداً منها.  

ما فاَزت فی إمتحانات آِخر الّسنۀ أحٌد إّال طالبتیِن.   یا تالمیذي ال َأسأُل فی الحیاة شیئًا إّال معرفۀ نفسی.  

عّین (إّال) ماجاءت للحصر:  . 45

ما کانت هذه المسألۀ إّال أمر بسیط!   أحّس هذا األدیب إّال التعب و الکدح!  

لَم نشاِهْد فی حفلۀ نهایۀ السنۀ إّال طالبیِن إثنیِن ِمّنا!   الینال العزة و الکرامۀ إّال الصادقون فی أعمالهم!  

َعّین الحصَر واالختصاص:  . 46

َو الُیحیطوَن بَِشیٍء ِمْن ِعْلِمه إّال بِما شاَء.   ُکلُّ ِوعاٍء َیضیُق بِما ُجِعل فیه إّال ِوعاَء اْلِعْلم.  

ِإنَّ ِعبادي لَْیَس لََک علیهم ُسلطاٌن إّال َمن اتََّبَعک.   ال إلَه إّال اهللا.  
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َعّین الُمستثنی ُمحصورًا.  . 47

لَْم ُیذَکِر َأَحٌد ِعنَد اْلمشاِکِل إّال اَهللا. لَْن ُیفیَدنا ِفی اْلَحیاِة إّال ما نَْزَرُعُه.

لَْم یکن لِْألنبیاِء َهَدٌف إّال إرشاَد النِّاس.   ْفَرِة إّال ُأّمی. هاب إلَی السَّ هاُت بِالذِّ مَّ ال َتْسَمُح اْألُ

عّین ما فیه التأکید أکثر:  . 48

ما جاء الی المدرسۀ اّال هذا الطالُب.   د إّال رسوٌل قد خَلْت من قبله الرُسُل. و ما محمٌّ

دون.   ال ینجح فی هذه الحیاة إّال المجَّ کّل شیٍء هالک اّال وجهه.  

ِن الَْخَطَأ ِفی َضْبِط حرکاِت الکلماِت: .  َعیِّ 49

َفُربَّ ِکتاٍب َیْجَتَهُد القاريُء فی َقراءَ ِتِۀ ُثمَّ ال َیْخُرُج ِمْنُه بِفاِئَدٍة.    ال نُشاِهُد ِفی َحیاِتِۀ إّال النَّشاَط َعلی َرْغِم ُظروِفِه القاسیِّۀ.  

  . َرأي ِمْنُکم َأَحداً َیدعو إلَی التَّفِرَقِۀ، َفُهَو َعمیُل اْلَعدوِّ َمْن ُع بُِسرَعٍۀ َحولَها.  الفیَن َعَلی َسَمَکِۀ اْلِقْرِش َتَتَجمَّ  ِإذا َوَقَع نََظُر الدَّ

ِن الُمسَتثنی ِمْنه َمذکورًا: .  َعیِّ 50

بیب لِْلَفْحِص إّال اْلمریُض.   ما کاَن ِفی َحقیَبتی إًال َدْفَتراً َو َقَلمًا.    ما َدَخَل ُغرَفَۀ الطِّ

یادیَن.    ما َرَأْینا ِفی َحدیقِۀ اْلَحَیواناِت إًال اْألَسَد.  اَْلَحَیواناُت ما َسِمَعْت َصوتًا إّال َصوَت الصَّ
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رد گزینه هاي دیگر:  گزینه 1  . 1

دهانشان: َفُمُهم؛ بنابراین لسانًا (زبانی) لِسانُُهم (زبانشان) در گزینه هاي  و  نادرست است. 

َلیَس َلُهم فکر مفتوح "نیست براي آن ها فکري باز" در گزینه  نادرست است.

، مستثنی منه محذوف است و حصر وجود دارد.  زیرا در سه گزینۀ دیگر مستثنی منه آمده ولی در گزینۀ  گزینه 2  . 2

) به ترتیب طعامًا - أمواًال - کّل مستثنی منه هستند.  در گزینه هاي ( و  و 

زیرا «َسُیعطیَک»: َس + فعل مضارع  مستقبل (آینده) بنابراین ترجمۀ صحیح آن «به تو خواهد داد» می باشد نه «به تو بدهد». گزینه 4  . 3
رد گزینه هاي دیگر:  گزینه 1  . 4

) "کنُت سألُت "ماضی بعید است.  "پرسیدم" ماضی ساده (ماضی مطلق) است (رد گزینه هاي  و 

) "رأیت" و "کنُت تنظُر" ماضی است.  می بینی = مضارع است "می بینم" مضارع است (رد گزینه هاي  و 

"پزشک" معرفه است = (رد گزینه هاي  و  ) "طبیبًا-طبیب" نکره تعریب شده اند. 
صورت سؤال کلمات صحیح را براي جاهاي خالی می خواهد.  گزینه 3  . 5

قیمت هاي کاالها باال رفته (افزایش یافتند) و مردم از حکومت خواستند که آن ها را کم کند. 

» کامًال صحیح است.  بنابراین گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها: 

: فعل یزداد که مفرد مذکر است  براي قیمۀ که مفرد مونث است نامناسب می باشد.  در گزینۀ 

:  ثمن مذکر و فعل کثرت مونث است و مطابقت ندارد.  در گزینۀ 

: نقود جمع غیر عاقل است که با آن مانند مفرد مونت رفتار میکنیم پس فعل یرتفع نامناسب می باشد. در گزینۀ 
زیرا در این گزینه «اسلوب حصر» است.  گزینه 1  . 6

گزینه هاي دیگر اسلوب استثناء هستند و داراي «مستثنی منه» می باشند.
نُؤجِّل: به تأخیر اندازیم / نَُعجِّل: عجله کنیم.  گزینه 3  . 7

گزینه 4 «الُیقاُل» فعل متعدي مجهول، و استثناء در اینجا از نوع ُمفرَّغ است و چون اسم بعد از إلّا در واقع نائب فاعل جمله است، باید مرفوع و به صورت «ألحقُّ » باشد.  . 8
ترجمۀ گزینۀ درست: همۀ دانش آموزان به خوبی متن هاي عربی را می خوانند به جز سعید.  گزینه 1  . 9

ِإال ادات استثناء است، «ُکلُّ الّطلّاب» مستثنی منه و سعیدًا مستثنی است. 
اما در گزینه هاي دیگر (إال) ادات حصر که حالت اختصاص و حصر به مستثنی می دهد، حذف شده است. 

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: روزي پدرم گفت: جز حق را نگو حتی اگر علیه خودت باشد.  گزینۀ 
الحق مستثنی است و مستثنی منه حذف شده است. 

: عقاد زیبایی را تنها در آزادي می دید.  گزینۀ 
الحریۀ مستثنی است و مستثنی منه حذف شده است. 

: براي همین با وجود شرایط سختش جز شادابی و فعالیت نمی بینیم.  گزینۀ 
«النشاط» مستثنی و مستثنی منه حذف شده است. 

زیرا اگر مستثنی منه وجود داشت، مستثنی منصوب می شد.   گزینه 3  . 10
دلیل دیگر اینکه فعل عبارت الزم است و نیاز به فاعل دارد و فاعل قبل الّا ذکر نشده پس نقش ها قبِل الّا کامل نیست پس مستثنی مفّرغ است. 

گزینۀ دوم نمی تواند حصر باشد و فقط اسلوب استثناء است زیرا مستثنی منه در آن ذکر شده است (آثاَر). سایر گزینه ها همگی داراي اسلوب حصر هستند.  گزینه 2  . 11

در گزینه   «وعاٌء»  نادرست است چون مضاف الیه کسره می گیرد (وعاٍء)  گزینه 4  . 12

در گزینه   «ُیضیُق»  نادرست است چون فعل معلوم با فتحه شروع می شود. 

در گزینه   «َجَعَل»  نادرست است چون با توجه به معنی مجهول است و باید  «ُجِعَل»  باشد. 
ترجمۀ عبارت: برخی افراد براي کم کردن دردهاي جسمی و روحی شان به استفاده از داروها پناه می برند بدون توجه به ضررهاي آن داروها، چراکه بسیاري از آنها باعث زیاد شدن گزینه 4  . 13

نسبت مواد غیرمجاز در بدن می شوند. 

ترجمۀ گزینۀ درست: تقلیل: کم کردن، کاهش  زیادة: زیاد کردن، افزایش 
سایر گزینه ها: 

: الجسمیّه: جسمی / النّفسیّه: روحی  گزینۀ 

: االستفاده: استفاده / االنتباه: توّجه  گزینۀ 

: مضّرات: ضررها / غیرالَْمسموحه: غیرمجاز  گزینۀ 
ترجمۀ عبارت: «خانواده ها براي فرزندانشان اسم هایی می  گذارند که دوست دارند و خاطرات خاص خودشان را در مورد آن دارند.»  گزینه 3  . 14

ترجمۀ گزینۀ درست: می نامد، آن ها را دوست دارند. 
سایر گزینه ها: 

: می نامند، آن ها را دوست دارد.  گزینۀ 

: می نامیم،آن ها را دوست داریم. گزینۀ 
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: می نامد، آن ها را دوست دارند. گزینۀ 
نکته: فعل در ابتداي جمله و قبل از فاعل اسم ظاهر به صورت مفرد می آید. 

عوائل جمع مکسر است و فعل براي آن مؤنث می آید، فعل دوم به صورت جمع می آید. 
تصحیح سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 15

: عقاد تنها بر خودش اعتماد کرد زیرا که خانواده اش نتوانستند او را براي کامل کردن تحصیالتش به قاهره بفرستند.  گزینۀ 

: نوشیدن سه لیوان شیر ما را از کلسیمی که در بدن به آن نیاز داریم، بی نیاز می کند.  گزینۀ 

: همۀ دوستانم به جشن تولدم آمدند جز یکی از آنان.  گزینۀ 

تصحیح گزینه هاي دیگر:  گزینه 4  . 16

: عقاد زیبایی را جز در آزادي نمی دید.  گزینۀ 

: پرندگان النه شان را در جایی دور از حیوانات درنده می سازند.  گزینۀ 

: گاهی صحنه هاي ترسناکی در زندگی مان می بینم، پس این صحنه ها جزئی از حقیقت هاي دلخراش شده است.  گزینۀ 

در تمام گزینه ها مستثنی منه قبل از «الّا» آمده است ولی در گزینۀ  قبل از «الّا» جملۀ کامل نیست و «قصیدة» مفعول است که بعد از «الّا» آمده است.  گزینه 3  . 17

حرکت درست کلمه: َصَحفی    گزینه 1  . 18
عقاد ادیب، روزنامه نگار، اندیشمند و شاعر مصري است. 

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: من مطمئنم که هر نویسنده اي ناپلئون را با ویژگی هایی که شباهتی به ویژگی هاي دیگران ندارد، توصیف کرده است.  گزینۀ «

»: امکان ندارد که تجربه یک شخص بیش از ده ها سال باشد.  گزینۀ «

گزینۀ «4»: خانواده اش نتوانستند که او را براي کامل کردن درسش به قاهره بفرستند. 

العنایه و االهتمام هردو به معناي توجه و رسیدگی است.  گزینه 4  . 19

: َیبنی: می سازد / َیْکُبُر: بزرگ می شود  گزینۀ 

: َأنفع: سودمندتر / َأهّم: مهم تر  گزینۀ 

: َأْصَبَح: شد / صاَر: شد گزینۀ 
گزینه 4 زیرا نقش هاي جمله، قبِل الّا کامل است پس مستثنی، مفّرغ نیست و باید منصوب باشد.    . 20

َلم  یُکن،           لِالنسان                  واجٌب                   الّا االجتهاد  
از افعال       خبر مقدِم یُکن          اسم مؤّخِر َلم یُکن 

 ناقصه (از نوع شبه جمله)  

ترجمۀ عبارت: آن ها با توکل به خداوند و به امید پیروزي شان در راه خدا جهاد می کنند.  گزینه 4  . 21
تصحیح گزینه هاي دیگر: 

: یُجاِهدون: معلوم و از باب مفاعله است.  گزینۀ 

: متوکِّلین: اسم فاعل است.  گزینۀ 

ٌ إلیه است.  : اهللا: مضاف  گزینۀ 
ترجمۀ گزینۀ درست: در زندگی بزرگان آزادي عمل و شادابی و فعالیت می بینیم.  گزینه 1  . 22

سایر گزینه ها: 

: مرد سخن دوستش را قطع کرد و راه را ادامه داد. (قطع  واَصَل)  گزینۀ 

: شرایط زندگی اش سخت بود چرا که او راه سختی را براي ادامۀ زندگی انتخاب کرد. (َصعَبۀ  قاسیۀ)  گزینۀ 

: بشر شروع به جستجوي علوم جدید کرد پس در همۀ زمینه هاي علمی و غیرعلمی پیشرفت داشت. (َأْصَبَح  صاَر)  گزینۀ 

-  کتابان علمّیان  مستثنی و منصوب (اگر «إّال» را حذف کنیم نقش مفعول می گیرد) پس باید به صورت منصوب بیاید. یعنی (کتابیِن علمییِّن)   گزینه 4  . 23

- المؤمنین المخلصین   مستثنی و مرفوع (مرفوع به اعراب فاعل است) پس باید به صورت «المؤمنون المخلصون» بیاید. 

-  صدیقیک الناجحین  مستثنی و مرفوع به اعراب فاعل  پس باید به صورت «صدیقاك الناجحان» بیاید. 

ـــ) می گیرد و منصوب به ـِ ـــ)، (ــ ـَ توجه: در گزینۀ  «ذکریاِت اُسرتها» مستثنی تام است و مستثنی تام  در همۀ حاالت منصوب می باشد، اما در این جا  «ذکریات» چون جمع مؤنث سالم است به جاي (ــ
اعراب فرعی است.

» مستثنی منه (َصوتًا) حذف شده است، پس إلّا معناي حصر و اختصاص دارد. از خانۀ همسایه مان تنها صداي پرندگان شنیده می شود.  در گزینۀ « گزینه 2  . 24
در گزینه هاي دیگر مستثنی منه حذف نشده است، پس إلّا از نوع «استثناء» است.  

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: آنگاه که به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنید، پس همه جز ابلیس سجده کردند.  گزینۀ «

»: مجاهدین سالحی جز ایمان به خدا ندارند.  گزینۀ «

»: جوانان جز آنان که به بدست آوردن تجربه ها اهمیت می دهند، به عاقبت کارهایشان فکر نمی کنند. گزینۀ «
پایتخت ساسانیان در کجا واقع شده است؟ نزدیک بغداد.  گزینه 4  . 25

» کلمه استفهام درست به کار رفته است اما شکل جمله درست خط فکري: در این سواالت هم باید مورد سوال با جواب متناسب باشند و هم جمله ها به صورت درست بیان شده باشند. در گزینه «
نیست؛ هم سوال و هم جواب «اول شخص» است که نادرست است.
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» کلمه استفهام متناسب با پاسخ نیست. در گزینه « و 

» در اسلوب استثناء بیان شده است یعنی در آن مستثنی منه وجود دارد که از آن کسی یا چیزي استثناء شده است. («الطالب النادم» از «الطلّاب» استثناء شده است)  گزینۀ « گزینه 1  . 26

»، مستثنی منه وجود ندارد و این جمله ها در اسلوب حصر بیان شدهاند. به معناي این جمله ها توجه کنید: (دانش آموز اخالل گر فقط انشاء همکالسیاش را شنید) (دوست ولی در گزینه هاي « و  و 
دارم فقط انشائی تحت عنوان «در محضر معلم» بنویسم) (معلم فقط به دانش آموز آگاه در نوشتن انشا کمک می کند.)

هرچند تمام گزینه ها منفی هستند، ولی در این گزینه مستثنی منه به صورت (من شیٍء) ذکر شده (برخالف تمام گزینه هاي دیگر که حصر هستند)  گزینه 4  . 27
ترجمه: (دانشجویان دختر از چیزي به غیر از گناهشان نمی ترسند!) پس تأکید کمتر است. 

نکته: 
اگر بعد از (اّال) یعنی مستثنی ، به صورت جارومجرور بیاید، اصوًال مستثنی منه هم به صورت جارومجرور قبل از الّا می آید!

» مستثنی منه  (صحیَفًۀ)  حذف شده است و در جمله اسلوب حصر وجود دارد.  در عبارت گزینۀ « گزینه 2  . 28
امروز جز روزنامۀ ورزشی نخواندم. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: سالحی جز سالح علم و عمل نداریم.  گزینۀ «

»: جز یک کودك، کودکان را در باغ ندیدند.  گزینۀ «

»: میراث با ارزشی جز اخالق پسندیده نداریم.  گزینۀ «
َمۀ  شکل صحیح است، چون اینجا معناي اسم مفعول دارد.  ترجمۀ گزینۀ پاسخ: حاجیان براي رفتن به مکۀ مکّرمه سوار هواپیما می شوند.  َاْلُمَکرَّ گزینه 2  . 29

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: اعمال حج را سال گذشته با خانواده ام به انجام رساندم.  گزینۀ «

»: آیا دیر به جشن می رسیم.  گزینۀ «

»: کارمندي را می شناسم که همۀ قرآن کریم را حفظ کرده است.  گزینۀ «
ترجمه و بررسی گزینۀ درست: جز منابع را نخواندم.  گزینه 1  . 30

جمله با فعل منفی شروع شده است و مستثنی منه «شیئًا» حذف شده است؛ بنابراین اسلوب حصر و اختصاص به کار گرفته شده است. 
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: هر چشمی روز قیامت گریان است جز سه چشم.  گزینۀ 

: عقّاد درس خواندنش را در دبیرستان ادامه نداد.  گزینۀ 

: خداوند گناهان را می آمرزد جز شرك به خداوند.  گزینۀ 

، الذنوب» حذف نشده است.  ) مستثنی منه «ُکلُّ در گزینۀ ( و 

و در گزینۀ  اسلوب استثناء یا حصر وجود ندارد. 
در این گزینه مثل مستثنی است ولی در عبارت قبل از آن، یعنی فال ُیجَزي، مستثنی منه دیده نمی شود، بنابراین اسلوب حصر به کار رفته است.  گزینه 4  . 31

» أحداً، حیوان و الطّالب مستثنی منه هستند بنابراین اسلوب إستثناء دیده می شود.  ،  ، در گزینه هاي «
ترجمۀ جمله: کسی جز دو کودك کوچک به پیرمرد سالم نکرد.  گزینه 1  . 32

مستثنی منه (ُأَحٌد) حذف نشده است بنابراین مستنثی منصوب است. 
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: پسرهاي شلوغ  گزینۀ «

»: دو دختر زیبا  گزینۀ «

»: جوانی  گزینۀ «
جمله منفی است و قبل از (اّال) اسم جمع یا اسم عام نکره اي هم وجود ندارد که مستثنی منه حساب شود! (امروز فقط کسی که اهللا به او رحم کند محفوظ می ماند.)  گزینه 2  . 33

پس اسلوب جمله (حصر یا اختصاص) می باشد. 

): جمله مثبت است و نمی تواند حصر باشد.  بررسی گزینۀ (

): (المسؤولون) اسم جمع مذکر سالم و مستثنی منه است، پس اسلوب استثناء است نه حصر!  بررسی گزینۀ (

ب) مستثنی منه است (در نقش فاعل).  ): (الطالُّ بررس گزینۀ (
«قطرات» اسم نکره اي است که مستثنی منه واقع شده است و پس از آن جملۀ وصفیه آمده است.   گزینه 3  . 34

ترجمۀ عبارت: اقدام به جمع کردن قطره هایی که از لیوان به پایین فرود می آمد کردم جز دو قطره. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: مستثنی منه همراه با صفت آمده است.  گزینۀ «
شاعر حاکمان ظالم را جز یکی از آنها که اسمش را فراموش کرده بود، ستود. 

»: مستثنی منه (عجوزًا) نکره است، ولی جمله فعلیه پس از آن بعد از حرف «َفـ» آمده است، پس جملۀ وصفیه نیست.  گزینۀ «
اگر با پیرمردي روبرو شدي پس بر او سالم کن، مگر کسی که از تو دور باشد و تو را نشنود. 

»: مستثنی منه (اصدقائی) همراه با صفت آمده است.  گزینۀ «
دوستان قدیمی ام جز چهار تا از آنان را دیدم. 

ترجمۀ عبارت: پس چه بسا کتابی که خواننده براي خواندنش تالش می کند ولی  از آن فائده اي نمی برد.  گزینه 1  . 35
ترجمۀ گزینۀ درست: بعضی کتاب ها هیچ فایده اي براي خواننده ندارند.
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سایر گزینه ها: 

: همۀ کتاب ها براي انسان مفیدند.  گزینۀ 

: کتاب هیچ فایده اي ندارد مگر آنکه خواننده در خواندنش تالش کند.  گزینۀ 

: بعضی کتاب ها براي خواننده مفیدند حتی اگر خواننده براي فهمیدن عبارت هایش تالش نکند.  گزینۀ 
ترجمۀ عبارت: «بی شک تعیین حد و حدود در انتخاب کتاب ها مانند تعیین حدود در انتخاب غذاست، و هر دو جز براي کودك و مریض نیست.»  گزینه 3  . 36

ترجمۀ گزینۀ درست: نباید براي کتاب هایی که می خوانیم حد و حدودي بگذاریم. 
سایر گزینه ها: 

: باید براي آنچه از کتاب ها می خواهیم بخوانیم، حد و حدود بگذاریم.  گزینۀ 

: کتاب خواندن براي کودکان و یا بیماران مجاز نیست.  گزینۀ 

: تعیین حد و حدود براي انتخاب کتاب و غذا براي کودکان و بیماران جایز نیست.  گزینۀ 

صورت سؤال، گزینه اي را می خواهد که در آن حصر باشد. در گزینۀ «4»، قبل از «إلّا»، مستثنی منه نداریم، پس اسلوب حصر وجود دارد. ترجمه: هدف نوبل از اختراع دینامیت، فقط گزینه 4  . 37
سازندگی و آبادانی بود! 

تشریح سایر گزینه ها: 
گزینۀ «1»: «اآلخرین» مستثنی منه است و اسلوب حصر نداریم. 
گزینه «2»: «المشاکل» مستثنی منه است و اسلوب حصر نداریم. 

گزینه «3»: «کّل من» مستثنی منه است و اسلوب حصر نداریم.

» مستثنی منه حذف شده است و اسلوب حصر داریم.  گزینه 3 در سایر گزینه ها مستثنی منه داریم پس اسلوب استثناء وجود دارد اما در گزینۀ «  . 38
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (أحد) مستثنی منه است.  گزینۀ «

»: (الجوائز) مستثنی منه است.  گزینۀ «

»: (الفاکهۀ) مستثنی منه است.  گزینۀ «

در این گزینه اسلوب استثناء وجود دارد. «لعبهم» مستثنی و مستثنی منه آن «اعمال» می باشد.  گزینه 2  . 39
ترجمۀ گزینه: مادر کارهاي فرزندانش را زیر نظر نداشت (مراقبت نکرد) به جز بازي هاي بسیار آن ها را. 

سایر گزینه ها: جمله ها منفی بوده و مستثنی منه وجود ندارد و اسلوب حصر می باشند. 
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: فقط مدیر از سخنان دانش آموزان تعجب کرد.  گزینۀ «

»: در بین درختان جنگل فقط صداي بلبل شنیده می شود.  گزینۀ «

»: فقط صاحب اخالق نیکو حقیقت زندگی را شناخت.  گزینۀ «
در صورتی که قبل از ِاّال مستثنی منه ذکر نشده باشد، ساختار و اسلوب حصر تشکیل می شود. در این گزینه مستثنی منه محذوف است و اسلوب حصر وجود دارد.   گزینه 4  . 40

ترجمۀ گزینه: فقط آنچه که سبب پیشرفت تو می شود در پایان شأن و مقامت را تغییر خواهد داد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: مستثنی منه محذوف است و اسلوب حصر است.  گزینۀ «

»: مستثنی منه حذف شده است و اسلوب حصر و اختصاص وجود دارد.  گزینۀ «

»: مستثنی «ما» است و مستثنی منه آن اعمال و اسلوب استثناء است.  گزینۀ «

در این جمله القوم نقش فاعل دارد و به منظور حصر و اختصاص به کار رفته است و جملۀ قبل ازاّال بدون مستثنی منه آمده است و اسلوب حصر است.  گزینه 3  . 41
ترجمۀ گزینه: فقط گروه کافران از رحمت خدا ناامید می شوند. 

سایر گزینه ها: به ترتیب األدب، علیا و أحد مستثنی هستند و کلمات ُکّل شٍئ، ضمیر بارز واو در فازوا و َاَحٍد (ِمن زمالئی) مستثنی منه هستند. 
در این گزینه (إّال) داریم و ادات استثناء می باشد.  گزینه 4  . 42

بررسی سایر گزینه ها: 

»: (أال: آگاه باش)  گزینۀ «

»: (أّال یحاکی: أن ال یحاکی)  گزینۀ «

»: (أّال یکذبوا: أن ال یکذبوا)   گزینۀ «
ادات استثناء نمی باشند.

در این گزینه مستثنی منه نیامده است، بنابراین اسلوب حصر خواهیم داشت.  گزینه 3  . 43
بررسی سایر گزینه ها: 

»: االنسان: مستثنی منه گزینۀ «

»: عمًال: مستثنی منه  گزینۀ «

»: شیئًا: مستثنی منه گزینۀ «
در این گزینه مستثنی منه نیامده است بنابراین إّال به معنی فقط خواهد بود یعنی اسلوب حصر وجود دارد.   گزینه 2  . 44

ترجمۀ گزینه: قدرت پرواز با سرعت در شب را فقط خفّاش ها بهره مند هستند. 
سایر گزینه ها: أسلوب ِإستثناء وجود دارد بنابراین إّال به معنی فقط نخواهد بود. 
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» با حذف ادات (ِاّال) جمله اي کامل و با مفهوم ایجاد نمی شود. بنابراین حصر نداریم و اسلوب استثناء وجود دارد. در سایر گزینه ها اسلوب حصر داریم.  در گزینۀ « گزینه 4  . 45

خبر «ال» نفی جنس است. «موجوٌد» حذف شده است.  گزینه 3  . 46
ترجمۀ گزینۀ درست: هیچ خدایی جز خداوند یکتا نیست. 

«ُکلُّ ِوعاء»، «شیٍء» و «ِعبادي» در گزینه هاي دیگر مستثنی منه هستند. 
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: هر ظرفی با آنچه در آن قرار داده می شود تنگ می شود جز ظرف دانش.  گزینۀ «

»: به چیزي از دانش او احاطه پیدا نمی کنند، جز آنچه که او اراده کند.  گزینۀ «

»: بی شک تو را هیچ سلطه اي بر بندگان من نیست، جز آنکه از تو پیروي کند.  گزینۀ «

مستثنی منه که نقش فاعلی داشته است، (شیٌء) حذف شده است.  گزینه 1  . 47
ترجمۀ عبارت: در زندگی فقط آنچه آن را می کاریم به دردمان می خورد. 

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

گزینۀ «2»: کسی جز خدا هنگام مشکالت به یاد آورده نشد. 

»: جز مادرم هیچ مادري اجازة رفتن به سفر نمی دهد.  گزینۀ «

»: پیامبران هدفی جز ارشاد و راهنمایی مردم نداشتند.  گزینۀ «

جمله منفی و بدون مستثنی منه (یعنی حصر و اختصاص) از طرف دیگر اسمیه بودن جمله باعث شدت بیشتر تأکید می گردد.  گزینه 1  . 48
ترجمه: (محّمد (ص) فقط پیامبري است که قبل از او نیز پیامبران دیگري آمده اند) 

): منفی بودن و مستثنی منه نداشتن (یعنی حصر) تنها جنبۀ تأکیدي این جمالت است.  بررسی گزینه هاي ( و 

): جمله مثبت است و تأکید آنچنانی ندارد.  بررسی گزینۀ (

گزینه 2 َیْجَتِهُد / ِقراَءِتِه.    . 49
چه بسا کتابی که خواننده براي خواندنش تالش کند، سپس از آن هیچ سودي برایش حاصل نشود. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: با وجود شرایط سختش، در زندگی اش جز شور و نشاط نمی بینیم.  گزینۀ «

»: اگر نگاه دلفین ها به کوسه بیفتد، به سرعت دورش جمع می شوند.  گزینۀ «

»: هرکس از شما فردي را دید که به پراکنده شدن دعوت می کرد، پس او مزدور دشمن است.  گزینۀ «

» جمله با نفی آغاز شده است، ولی مستثنی منه  (صوتًا)  حذف نشده است.  در گزینۀ « گزینه 4  . 50
حیوانات صدایی جز صداي شکارچیان را نشنیدند. 

در گزینه هاي دیگر مستثنی منه حذف شده است و اسلوب حصر به کار رفته است. 

»: جز بیمار کسی براي معاینه وارد اتاق پزشک نشد.  گزینۀ «

» در کیفم جز یک دفتر و خودکار نبود.  گزینۀ «

»: جز شیر را در باغ وحش ندیدم.  گزینۀ «
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