


.   عّین المستثنی منه محذوفًا: 1

  ال سبب فی نجاح اإلنسان إّال السعی.  ما کان هدف بعثۀ النبّی (ص) إّال التعلیم. 

قمُت بأداِء واجباتی إّال قراءة الدرس الثالث.   ال تفوزون فی حیاتکم إّال المجاهدین منکم.  

.  عّین ما فیه «الحصر»: 2

 لم نشاهد األفالم من التلفاز إّال ما ُیفیدنا منها!  ما صعدنا إلی الجبال المرتفعۀ إّال األقویاء مّنا! 

 ما أتذّکر من أّیام طفولتی إّال قصص أبی الجمیلۀ!  لم تبلع األسماك صغاَرها فی هذا الفلم إّال سمکۀ واحدة! 

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:  3
  «یقین المؤمن کأنّه ضوء الشمس الّذي ُیزیل الظلمات!» :

کاش مؤمن را یقینی بود که چون نور خورشید ظلمات را روشن کرد! گویی مؤمن چون نور خورشید است که با یقین خود تاریکی ها را زایل می سازد!

یقین مؤمن همان نور خورشید است که ظلمات را روشن می کند! یقین مؤمن چون نور خورشید است که تاریکی ها را از بین می برد!

.  َعّین الصحیح فی اسلوب االستثناء: 4

 حاجاتی ال یقضیها إّال کرَمک! ال ینجح الّناس إّال الُمجتهدین منهم. اُعلنت نتائج المسابقات إّال واحدٌة منها. ما شاهدت فی المجلس إّال جماعتان

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:   5
إذا ِانَکَسر ضوء الشمس فی قطرات الماء الصغیرة الموجودة فی الجّو، تحدث ظاهرة باسم قوس قزح.

هنگامی که نور خورشید در قطرات کوچک آب موجود در هوا بشکند ، پدیده اي به نام رنگین کمان اتفاق می افتد.

وقتی شعاع خورشید در قطرات کوچک آب هاي موجود در جو شکست، شکل آشکار قوس قزح ظهور می یابد.

هرگاه اشعۀ خورشید در قطرات کوچک آب هاي موجود در فضا شکسته شد، جلوة ظاهري رنگین کمان پدیدار می شود.

زمانی که نور خورشید در قطره هاي آب کوچک موجود در جو شکسته شود، قضیۀ قوس قزح به وجود می آید.

.  عّین المستثنی منه محذوفًا: 6

 لم یرکب المسافرون فی السّیارة إّال إثنین منهم! لم اُشاهد فی الّضیافۀ إّال ضیفین کریمین من أقوامنا!

 نشعر بأّن الّناس ُیعانون الکسل إّال قلیًال منهم! لن یفوز الطّالب فی دروسهم إّال المجتهدین منهم!

.  عّین المستثنی منه محذوفًا!  7

 ما کان المدیر قد قبل جمیع الموظفین إّال واحداً منهم!  ال یثور ضّد الظلم و الظالمین فی العالم إّال المؤمنون!  

  لم یتأّمل أغلب الناس حول خلقتهم إّال العقالء منهم!    ما راقبت اُالّم أعمال أوالدها الیوم إّآل لعبهم الکثیر!  

.  عیِّن المستثنی منه:   8
ما شاهَد النبیُّ فی المسجِد ِاّال َجماعَتْیِن. 

الَمْسِجد جماعتیِن لیس فی العبارة  النبیُّ

.  عّین الخطا فی ضبط حرکات الحروف: 9

اب أن یخفی ِکذبّه أو ینِکرَه!  ّم!  ال َیستطیع الَکذُّ  أکبر الُحمِق اإلغراُق فی الَمدِح و الذَّ

لم و الُعدوان!   دیق َمن کاَن ناهّیا َعِن الظُّ بون ُمحتِرمون ِعنَد الُمعلِّمین!  الصَّ ّالب الُمؤدِّ  الطُّ

.  عیِّن المستثنی منه:   10
ُسِل. ٌد ِاّال َرُسوٌل قد َخَلت مْن قْبِلِه الرُّ  َو ما محمَّ

ُسِل لَْیَس فی العبارة الرُّ َرُسوٌل ٌد  محمَّ

نمونه سوال عربى دوازدهم درس سوم متوسط
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.  َمّیز المستثنی ِمنه:   11
«لَیس لِالنساِن ِاّال ما َسعی.»

ما  ما َسعی   لیس فی العبارة   االنسان  

.  «لیس تحدیُد ِقراَءِة الُکُتِب ناِفعًا لنا ِاّال الُکُتِب الّتی ال ُتؤثُِّر فی نفسنا.» 12

محدودیت خواندن کتاب برایمان مفید نیست جز کتاب هایی که اثري روي ما نگذاشته اند.

محدود کردن خواندِن کتاب ها جز کتاب هایی که روي ما تأثیر نمی گذارند، براي ما مفید نیست.

محدود شدِن مطالعۀ کتاب ها جز کتاب هایی که هیچ تأثیري بر ما ندارند، مفید نیست.

محدودیِت خواندن کتاب ها فقط در مورد کتاب هایی که روي ما اثر نمی گذارند، براي ما مفید بود.

.  َعّین الِعبارة الَّتی فیها َأداُة اِالستثناِء: 13

ْحُت َأوراَق الکتاِب َفما رَأیت إّال عباراٍت ال تفیُدنی.   َتَصفَّ

ب.   ب الحصوَل َعلی منح الّدراسیۀ إّال ثالَثَۀ ُطالٍّ  اِستطاَع الُطالُّ

 ِإنَّ الّتحدید فی اختیار الُکُتِب کالّتحدید فی اختیار الطعام، ِکالهما ال َیکوُن إّال لِطفٍل َأو مریٍض. 

 ال ُیمکن َأن تبُلَغ َتجربَُۀ الَفرِد الواحد أکثر ِمن َعشراِت الّسنین.  

.  عیِّن ما فیه جملٌۀ َتِصُف «المستثنی» : 14

ِم العربیَِّۀ.    لیس هناك موادُّ سکریٌّۀ فی هذا النِّوع ِمَن الفاکهِۀ ِإّال فی التُّفاح.   ُکلَّ شیٍء ِإّال برناَمجًا ُیساِعُدنی َعَلی َتَعلُّ َوَجْدُت

جل الَکسالَن.   اعرة ُکلَّ هذه القصائِد ِإّال قصیَدتیِن محزونًۀ.   غرَس رجاٌل َیعملوَن فی المزرعِۀ األشجاَر الُمثمرَة ِإّال هذا الرَّ  أْنَشَدِت الشُّ

حیحۀ:   .  َعّین الّترجمه الصَّ 15
«ُولَد و نَشَأ العّقاد فی ُمحافظۀ َأسوان و قد َتَعّلم االنجلیزیه ِمَن الُسّیاح الذیَن کانوا یأتون إلی مصر لزیارة اآلثار التأریخّیه.»

عقاد در استان أسوان متولد شد و رشد کرد و توانست انگلیسی را از گردشگرانی که به مصر می آمدند یاد بگیرد. 

عقاد در استان أسوان به دنیا آمد و بزرگ شد و انگلیسی را از گردشگري که براي دیدن آثار تاریخی آمده بود، یاد گرفت. 

عقاد در استان أسوان به دنیا آمد و رشد کرد و انگلیسی را از گردشگرانی که براي دیدن آثار تاریخی به مصر می آمدند یاد گرفته است. 

عقاد در استاِن أسوان که در آن انگلیسی را از گردشگرانی که براي دیدن آثار تاریخی آمده بودند، یاد می گرفت، به دنیا آمد. 

.  َمیِّز الخطأ فی اإلجابَۀ َعِن اَألسِئَلِۀ: 16

 َکم ضیفًا جاَء إلَی بیتُکم لیلِۀ أمس؟ ماجاَء َأَحد إلَی بیتنا.   کیف کاَن اإلمتحان؟ کاَن َسهًال.  

ریق؟ أربع ساعاٍت.    ِمن أین أنَت؟ َأنا ِعراقّیۀ.   کم ساَعًۀ ُکنُتم فی الطِّ

 ِاقرأ النَّصَّ و أِجُب َعِن األسئلۀ. 
عام ِغذاُء وح کما َأنَّ الطَّ ر و تتقّدم إلِی اَألمام، أَحُد هذه الْعواِمِل ُهَو قراءُة الکتِب فکما ُیقال َأنَّ الُکتَب ِغذاُء الرِّ َدٌة ُتؤثِّر َعلی حیاة الَْبَشِر، َعواِمٌل َتْجعُل حیاتنا َتَتطوَّ هناَك َعواِمُل ُمتعدِّ
قُۀ بالّنفس َتجَعُل اإلنساَن ُیؤِمُن بِقدراته الَخالقه فی سبیل الّتغلِّب علی المشکالت قۀ بِالنَّفِس و ُهَو ُعنصُر أساسی لِتکویِن َشخصیِۀ اإلنساِن النِّاجَحۀ. فالثِّ الجسِم. الَقراَءُة تعطینا الثَّ
التی تسدُّ الطریق علیه، فکثیٌر ِمَن الناِس ُیضّیعون الطریق الّصحیح فی الحیاِة بمجرد فقدان ثقتهم بالنِّفس، قراَءة الُکُتب َقد تغنینا َعِن المعلوماِت الّالزمه لِِالستمرار بالَحیاِة، َألنّها
نتیجُۀ جهوِد ُکتٍّاب درسوا و َتعّلموا َأسالیَب الحیاِة الناِجَحِۀ، َعَلینا بَِتشجیع اْألطفاِل فی هذا المجاِل َفالکتاب َصدیٌق َوفٌی صاِمٌت یزید الثَّقۀ بالنَّفَس عنه األطفال بزیادة معلوماتهم

عما َحولهم ِمَن األمور و بالّتالی اکتساب القدرة علی قبول المسؤولیۀ و االستقالِل الّشخصی.

حیحۀ. ِن الُجملۀ الصَّ .  َعیِّ 17

هم.    قراءُة الُکتب هَی الّطریقۀ الوحیَدة ِالکتساب الثقۀ بالنفس ِعنَد اإلنساِن.   ال حاَجَۀ لتشجیع األطفال لقراءة الکتاِب النه قد َیُضرُّ

قۀ و ناجحٍۀ.   ي إلَی الضیاع فی الطریق الذي نَْسُلُکه فی حیاِتنا.   قراءُة الکتاِب لوحِدها تکفی للوصول إلَی حیاِة خالٍّ  فقداُن الثَّقِۀ بالنِّفس قد یؤدِّ

.  َعیِّن الُمناسَب لِلَفراِغ َحَسب النَّّص.   18
عوبات الّتی نواِجُهها ِفی الَْحیاِة.» «ِإنَّ الکتاِب عاِمٌل مهٌم لِـ .................. َعلی الصِّ

ر   االستمرار   الِفقداِن التَّغلِّب    الّتطوِّ

www.ak
oe

du
.ir

www.akoedu.ir

 تلفن تماس ۳۳۴۰۸۹۴۴-۰26



قُۀ بالنَّفِس ُتعطی .................. .» ما ُهَو الخطأ لتکمیل الَفراِغ؟ .  «َالثَّ 19

ل فی أمور اآلخرین.    القدرَة َعلی ُمواِجهِۀ المشاکِل.   َحقَّ الَتَدخِّ

زمۀ لالستمراِر فی الَحیاِة.    االستطاعۀ َعلی تحّمل الّظروف غیرالمناسبِۀ.   الّطاقۀ الالَّ

: حیحۀ َحسَب النَّصِّ .  َعیِّن الجملَۀ غیَر الصَّ 20

 ِإنَّ للثِّقۀ بالنِّفس دوراً أساسیًا فی تکویِن شخصیِۀ اإلنساِن.   اَلَعواِمُل المؤثِّرة َعلی نَوعیِۀ الحیاِة ِهَی عوامل محّددة تعتِمد َعلی نوع الطعام الذي نَأُکُله.  

عور باِالستقالل و َقبوِل المسؤولیه ناِتٌج عن الثِّقۀ بِالنِّفس.» الکتاُب َأْفَضُل صدیٍق ُیساِعُدنا فی الحیاِة دوَن الکالِم.    «اَلشُّ

«از دوستی کردن با دروغگو بپرهیز، که او چون سراب است!»:  . 21

 اِحذر المصادقۀ للکاذب، فهو کسراب!   إّیاك و مصادقَۀ الکّذاب، فإنّه کالّسراب!   اِحذر أن صادقَت الکاذب، فهو سراب!   إّیاك أن ُتصادَق الکّذاب، ألنّه الّسراب!  

تان: .  َعّین العباَرة التی فیها َکلمتاِن مَتضادِّ 22

ر کثیراً.   نواِت األخیرة و قد َتَضرَّ َتَک َعَلی الَفهِم و الَعَمِل.   ُهَو َخِسَر فی التِّجارة فی السَّ  َأما الکتاُب المفیُد فُهَو الّذي َیزید َمعرفتَک فی الَحیاِة و قوَّ

لبِۀ.   ه و یختلُف َعّنی کثیراً.   هؤالِء الّناس الخّیرون قد بَنوا َمدارَس َعدیدًة فهم نَشأوها بِهدِف تثقیف الطَّ  إبنی ُیشِبه َجدَّ

عّین الصحیح:  . 23

یا اّیها الّناس؛ التختّص اللغۀ العربیۀ بقوم خاّص فقط: اي مردم زبان عربی را تنها به قوم خاصی اختصاص ندهید. 

و قد بّین علماء الّلغۀ العربّیۀ و الفارسیۀ أبعاد هذا التأثیر فی دراساتهم: و دانشمندان زبان عربی و فارسی ابعاد این تأثیر را در پژوهش هایشان آشکار کرده اند.

علینا أن نعلم أّن تبادل المفردات بین الّلغات فی العالم امٌر طبیعی: بر ماست که بدانیم که عوض کردن واژگان میان زبان ها امر طبیعی است. 

المفردات الفارسیۀ دخلت اللغۀ العربیۀ منذ العصر الجاهلّی: واژگان فارسی از هنگام دورة جاهلی وارد زبان عربی شده بودند. 

ِن الَخطأ ِفی َضبط حرکاِت الکماِت. َعیِّ  . 24

ِعْن مزایا الِجسِم الَقويِّ َأنَُّه َیْجِذُب ِغذاًء ُمناِسبًا لَِنْفِسِه.   َفُربَّ ِکتاِب َیْجَتِهُد اْلقاريء فی ِقراَءته، ُثّم َیْخُرُج ِمْنُه بِفاِئَدٍة.  

َفالتُّجارُب ال ُتغنینا َعِن اْلُکُتَب.   َرًة.   ال َأُظنُّ َأنَّ ُهناَك ُکُتبًا ُمَکرَّ

.  َعیِّن ِعباَرًة فیها ُأسلوُب الَْحْصِر: 25

ُفَن اْلَحربیََّۀ ِفی اْلَبْحِر إّال َسفیَنًۀ واِحَدًة.   راسِۀ.   ما َرَأینا السُّ  َأیُّها اْألَوالُد ال َوظیَفَۀ لِکم إّال اْالجتهاَد ِفی الدِّ

تی إّال اِالستراَحَۀ.   یا َولَدي! َعَلْیَک َأن ال َتْقَبَل َکالَم َأَحٍد إّال َکالَم والَِدْیَک.    ما َوَصَف الطبیبُّ لَِجدَّ

حیَح: ؤاَل و الَْجواَب الصَّ .  عین السُّ 26

 َکْم ِسعُر هذا القمیص؟ نعم، هذا القمیص نوعیُته ممتازة.   ما لَوُن الفستان الذي تریدیَنه؟ أریده طویًال.  

ُکم؟ َسَنرَجع بَعَد قلیل.    َأیَن أنتم یا أوالد؟ نحن هنا فی الَمْلَعب، نَْلَعُب ُکرَة القدم.   بَِم َترِجعون ِمَن بَیت َجدِّ

حیح فی َمعنی الکلمات: .  َعیِّن الصَّ 27

َرة، توجه، گذشت کردن، تکرار نشدنی   َصحفی، ُظروف، َمزایا،  روزنامه نگار، شرایط، زیادي ها العنایۀ، َتصفُّح، مکرَّ

ر،  به دنیا آمد، گردشگران، اندیشمند  اَلمجال، نََشَأ، َتکمیل،  زمینه، پرورش یافت، کامل شدن  ُولَِد، ُسّیاح، ُمفکِّ

حیح فی ترجمۀ الُمفردات: .  َعّین الصَّ 28

اد دراَسته فی الَمدَرسِۀ الّثانویۀ. / ادامه نمی دهد   أنا واِثٌق ِمن کالِمَک. / مطمئن    لم ُیواِصل العقُّ

اد ال َیري الجماَل اِّال الحریَّۀ. / آزاد   ُیقال إنَُّه َقَرَأ آالَف الکُتِب. / می گوید    َفکاَن العقُّ

حیَح فی ترجمِۀ الکلمات. ِن الصَّ ِم َعلی َمرِّ آالِف الّسنین.» َعیِّ .  فی الِعبارة: «فالتَّجارُب ال ُتغنینا َعِن الکتِب، َألنَّ الکتَب تجارُب اُألمَّ 29

بی نیاز نمی کند، مادران، هزاران  بی نیاز می کند، امت ها، هزار  بی نیاز نمی کند، ملت ها، هزاران   نیازمند نمی کند، ملت ها، صدها 

فل ُهَو َثَمرُة الحیاِة الُْمْشَتَرکِۀ و ال ال َتْکمیُل الُْمجَتَمُع إلۀ بِحضور اْألْطفاِل فیه. َفاألطفاُل ُجزٌء ریئسیٌّ من أفراده و ال یکمن إنکار دوِرهم ِفی الحیاِة الَْبشریِّۀ. َیفَتِقُد الکثیُر بَِأنَّ الطِّ
مُّهاُت َعلی َتربیِّۀ َأوالِدِهم بَّأْفَضِل ِشکٍل لُِیْصِبحوا ِفی الُْمْسَتْقَبِل طفاِل. هناَك ِعباَرٌة َمشهوَرٌة ِعنَدالَْعَرِب َتقول: «أوالُدنا أکباُدنا.» َیْسعی اآلباُء و اْألُ فاِئَدَة ِفی الَْعیش لوال ُحضوُر اْألَ
ِۀ و ُثّم اِالشتغال فی راسَّ هادات الدِّ طفاِل، َفُهم َیْصرفون الکثیر ِمَن المال ِإلکمال مراحل ِدراَسِۀ أوالِدهم لَِکْسِب الشِّ ِۀ اْألَ َأشخاصًا ُمفیدیَن لُِمجَتَمعِهم. عادُة ال توَجُد ُأْسَرٌة ال َتْهَتمُّ بَِتربیَّ
قِت الُْمجتمعاُت نَجاحًا بارزًا إّال ِتلک التی لَْم نَْهَتِم بِتربیِّۀ اْألطفاِل و ْهداِف الَْمطلوبَۀ.  َفقد َحقَّ ًۀ َیْنَجح ِفی الُْوصول إلَی اْألَ طفال مکانًَۀ خاصَّ ِمْهَنٍۀ ُیحِبونَها. َفالُْمْجَتمُع الَّذي َیري لِْألَ

َترغیبهم بالِقراَءِة و َکسِب الْمعلوماِت العلمیِۀ و َعدم ضیاع َأوقاتهم ِفی َمجاالٍت التفیدهم بَِشیٍء.
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حیحۀ: َعّین الِْعباَرُة الصَّ  . 30

َتخلو اْلُمجتمعاُت اْلَبَشریَُّۀ ِمَن اْألَشخاِص الَّذین َیْهتتَّون بِاْألَطفاِل.   ال َیْلَعُب اْألَطفاُل َدوراً ُمِهتًا ِفی اْلُمجتمع بََسبب ِصَغِر ُعمِرهم.  

راسّیۀ أمٌر غیر ضروري لِْلُمجَتَمِع.   هادات الدِّ اَلّترغیب بالقراءة و َکسِب اْلمعلوماّت الُمفیدِة ِمْن أهّم عواِمل تطّور اْألَطفاِل.   کسُب الشِّ

؟ ما ِهَی العبارة الّتی ال ُیشیر إلَْیها النَّصُّ  . 31

اَْلَعرُب ال َیْهَتّمون بَِأوالِدهم لَِعدم تأثیرهم َعَلی الُمجتمع.   راسۀ لَِتحقیق أهدافهم ِفی اْلَحیاِة.   ُیحاول الوالدان َأن ُیساِعوا َأطفالِِهم فی الدِّ

ال ُیْصُبح اْألَْشخاُص ُمفیدیَن لِلّناس إّال من َتربَّی َعلی األصوِل اْألخالقیِّۀ.   لَْیَست َثَمرُة الحیاة إّال األوالد َحبیب اعتقاد بَعض َأفراد اْلُمجَتمِع.  

ما ِهَی الُْجملُۀ الّتی ُتکِمُل هِذِه العبارَة:     . 32
طفاِل بِشکٍل صحیح .................. .» ُۀ اْألَ «ُتربیَّ

لها تأثیٌر علی َعدِد َأفراد الُمجتمِع.   غاَیٌۀ ال یمکن الحصول َعَلیها ِفی اْلَوقِت الحاِضِر.  

حیحِۀ.   هات َعرفوا َمعنی اْلَحیاِة الصَّ نوات الماضِیِۀ.   َتحتاُج إلَی آباٍء و أمٍّ ناِتجۀ َعِن الثَّقاَفِۀ اْلَغربیِّۀ ُمنذ السَّ

رفی. ما ُهَو الْخطأ ِفی التِّحلیل الصَّ  . 33

َیْعَتِقُد: فعل مضارع لِلغائب، معرب الزم، معلوم، مزیٌد ثالثی (باب افتعال)   االشتغال: اسم، مصدر من باب افتعال، معرفه، معرب  

َیسعی: فعل مضارع، لِلغائب، مزیٌد ثالثی (باب إفعال)، الزم، مبنی   َمجاالٍت: اسم، جمع مؤنث سالم، نکرةف معرب  

عّین الخطأ فی صیاغۀ اسلوب اإلستثناء:  . 34

لم یطلب شعب إیران شیئًا إّال الّسعادة!  لن ینادي إنسان عند الّداء إّال األّم!  

یعتمد التلمیذ علی کتابه الّدراسی فی المدرسۀ اِّال علیًا!  ال یفوز الّناس فی حیاة الدنیا إّال المجّدین!  

َمّیز ُأسلوب اإلستثناء:  . 35

ارتان إْثنتاِن.   ما کانت فی مزاِرعنا إّال َجرِّ ال َتستشیُر طالباُتنا المجتهداُت فی اُالمور إّال العاقالِت.  

ه.   لَیَس َأعجز الناِس إّال َمن َضُعَف عن کتماِن سرِّ لَْم َیَتَعلَّم ُزمالئی حّل مسائل الریاضیِّات إّال أذکیاَء منهم.  

عّین ما فیه اسلوب اإلستثناء:  . 36

و قضی ربَّک اّال تعبدوا إّال إّیاه.   ال یعقلها إّال العاقلوَن.   ال أحّب المسابقات الریاضّیۀ إّال کرة القدم.   ما کتبنا علیهم اّال إبتغاَء رضواِن اهللا.  

ِن الِْعباَرَة الّتی فیها الَْحصر: .  َعیِّ 37

ًۀ عالِیۀ لِلوصوِل إلَی َأْهداِفنا.   ال َیْقَبُل الناسُّ النَّصیِحَۀ إّال القلیَل ِمْنُهم.    ال نَْحتاُج إّال ِهمَِّ

ْستراَحَۀ.   .   ما َوَصَف الطبیُب َشیئًا إّال اْالِ لَْم َتْشَتِرِك الالعباتُّ ِفی اْلُمباراِة ِإّال النِّشیطات ِمنُهنَّ

.  َعیِّن الُمستثنی منه َیخَتِلُف َمحّله اإلعرابی: 38

ل.   رس اَألوَّ روس إّال الدَّ ب لَْم َیفهموا الدَّ الَّ ریَن ِمْنُهم.   ِإنَّ الطُّ  شارَك الُمتسابِقوَن ِفی المباراِة إالَّ اْلُمتأخِّ

ِطبَّاء.   خول إلَی اْلُمْسَتشفی إّال اْألَ یِّارات إّال ِتْلَک الّتی کانَْت ُسرعُتها َقلیلًۀ.   ال َیْسَتطیُع َأَحٌد الدَّ  َتصاَدَمِت السَّ

حیح حوَل الَمحلِّ اإلعرابی؟   .  ما ُهَو الصَّ 39
«ِإنَّنا نَْحَتِرُم َمْن َیْعَمُل صادقًا و ال ُیحاِوُل ِخداعنا.»

«نا» فی ِخداَعنا: مفعولٌ به   ِخداع: فاعل   َمن: مبتدا    نَحَتِرُم: خبر ِإلنَّ  

ِمْن نّهم َیْحتاجوَن إلی َتَعلُِّمِه ا لَها َأو ِألَ موَن الَْعَربیۀ ُحب موَن بِهِذِه اللَُّغِۀ الَجمیلِۀ َو َکثیٌر ِمَن النِّاس ِفی َأنْحاء الْعالَِم َیَتعلَّ ْشخاِص َیتَکلَّ ما َأْجَمَل اللَُّغَۀ الَْعَربِیَۀ ِشْعرًا َو نَثرًا. ُهناَك َمالییُن اْألَ
َأْجِل التَّجاَرِة أِو الَْعالقاِت الّسیاسّیۀ و اِالْجِتماِعیَّۀ.  

ْشعاُر َدباء بَِأنَّ هِذِه اْألَ . َیْعَتِقُد بَْعُض اْألُ َدِب الْفاِرسیِّ الَّذي َیْفَتِخُر بِِه ُکلُّ إیرانی بیاُت الجمیَلُۀ َأْصَبَحْت ُجْزءًا ِمَن اْألَ عاٍت َجمیَلٍۀ. هِذِه اْألَ عراِء اإلیرانیین بِِکتابَِۀ ُمَلمَّ   قاَم الکثیُر ِمَن الشُّ
ِۀ لَِوحِدها. ِۀ َأِو الَْعَربیَّ بَِکثیٍر ِمَن اْألْشعاِر الْفاِرسیَّ َأْجَمُل

: ـِ رفی ل حیح عن الّتحلیل الصَّ .  ما ُهَو الصَّ 40

دباء:اسم، جمع الّتکسیر، معرب مفرده مؤّدب  َأْجَمل:اسم، مفرد، مذّکر، مبنی، اسم التفضیل  اَْألُ

عراء:اسم، جمع الّتکسیر، معرب، اسم الفاعل  بیات:اسم، جمع مؤنّث، مفرده بَیت، معرب  اَلشُّ اَْألَ
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.   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب:  41
«ال نعیش إّال هللا». عّین المناسب للمفهوم:

 «إّن صالتی ... و محیاي و مماتی هللا رّب العالمین»   «إنّا هدیناه الّسبیل إّما شاکراً و إّما کفوراً»  

 «و ما خلقُت الجّن و اإلنس إّال لیعبدون»   «ما خلقناهما إّال بالحّق»

■■

.  «ما ِمن شجرٍة ُتْغَرس إّال و لها فائدة للّناس، إذن لیس َغرُس األشجار بسبب أنّها ُتثمر فقط!»: 42

آنچه از درخت کاشته می شود فایده اش براي مردم است، ولی عّلت کاشتن درختان فقط بهره دادن آن ها نیست! 

درخت فقط براي این کاشته می شود که فایده بخش است، لذا کاشتن درختان به خاطر اینکه بهره بدهند، نیست! 

هیچ درختی نیست که بکاري مگر اینکه براي مردم فایده داشته باشد، پس عّلت کاشتن درختان میوه دادنشان نیست! 

هیچ درختی نیست که کاشته شود مگر اینکه براي مردم فایده اي داشته باشد، بنابراین کاشتن درختان فقط بخاطر اینکه آن ها میوه می دهند، نیست! 

عّین الخطأ:  . 43

ال َتزوُل ظلماُت الجهِل إ ّال بمصابیِح العلم: تاریکی هاي جهل فقط با چراغ هاي علم از بین می رود!

فل أن یأکل الطعام الّذي قد طبخته اُالّم: کودك امتناع نکرد غذایی را که مادر پخته، بخورد!  ما اِمتنَع الطُّ

َتلقیُب اآلخرین بما َیکرهون عمٌل قبیح: لقب دادن دیگران به آنچه ناپسند می دانند، کار زشتی است! 

ُیقَطع التُّواصل بین األصدقاء بالغیبۀ و االستهزاء: ارتباط بین دوستان را غیبت و مسخره کردن قطع می کند!

عّین ما لَْیَس فیه المستثنی:  . 44

علی االنسان اّال یقول فی حیاته کلمۀ الکذب   ما کان المدیر قد قبل جمیع الموظفین اّال واحداً منهم  

ال ُیْسَمُع صوٌت فی الصّف اّال کالَم المعلّم   ال َیْحَفُظ التالمیُذ ُسوَراً اّال إْثَنَتْیِن منها  

.  عّین ما لَْیَسَ فیه معنی الَحْصر": 45

ال اشتري هذه المالبس من ذلک الَمْتجر اِّال هذا الُفستان   ال َییَأُس ِمن روح اهللا اِّال القوُم الکافرون.  

لَْن َأستشیَر فی کّل اُموري اّال العقالَء ال یهتدي الی الصراط المستقیم اّال المؤمنون  

عّین ما لَْیَس فیه المفعول المطلق  . 46

یهتمُّ الُمواطن الفهیم بنظافِۀ البیئِۀ اهتمامًا بالغًا.   سُتشاِهُد مشاکل جدیدًة فی البیئِۀ الّتی تعیُش فیها مشاهدًة ُمؤلمًۀ  

انّکم ال تقدرون علی ذلک ولکن َأعینونی بِورٍع و اجتهاٍد و عّفۀ و ِسداد   یعیش البخیل فی الدنیا عیش الفقراء و ُیحاَسُب فی اآلخرة محاسبَۀ األنبیاء  

عّین المستثنی منه لَْیس فی محّل الفاعل:  . 47

حضرت الطالبات فی المدرسۀ اّال واحدة منهّن.   یعیش الناس فی الدنیا بِراحۀ اّال البخیل.  

فسجد المالئکۀ ُکّلهم اجمعون اّال ابلیس استکبر.   ینا الواجبات اّال الواجب لِدرس الفیزیاء.   اَدَّ

َعیِّن الفاعَل َمحصورًا:  . 48

الُیرَسُل إلَی المسابقاِت العالمیَِّۀ إّال أعضاُء فریق کرة اِلمنضدِة.   ال َأْقرُأ قبَل النِّوم إالَّ ُکَتَب الِقصص.  

م إّال حارُس الّشوارع ِفی الّلیل.   الِّ لَْیَس ِفی الظَّ نواِت اْألَخیرة إّال بَعُض الّطّالب الفقراِء.   راَسَۀ َخالل السَّ لَْم َیترِك الدِّ

عّین (َمن) محصورًا:  . 49

ال یتبع اآلخرین إّال َمن ال یتکیء علی نفسه!   لَم َینجح فی اإلمتحان أحد إّال َمن کان أکثر إجتهاداً!  

لَم یترك الحّضار قاعۀ اإلمتحان إّال َمن سمع صوت أبیه!   َیتأثر الّناس باآلیات القرآنیۀ إّال َمن کان غیر خاشع لها!  

عّین ما حذف فیه المستثنی منه:  . 50

ال أستشیر فی أموري الّناس إّال المؤمنین العقالء!   التبلغ آمالک الکبیرة إّال بعد تحّمل الّتعب!  

ما رأیُت األّم فی محفُظتک شیئًا إّال أوراقًا قلیلًۀ!   لَم یقّصر فی أداء التکالیف أحد إّال صدیقی المریض!  
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ما کان ... «التعلیم» بدون در نظر گرفتن «إلّا» خبر کان و منصوب است و در عبارت قبل از «إلّا» مستثنی منه زمانی محذوف است.   گزینه 2  . 1
سؤال گزینه اي را می خواهد که در آن حصر باشد.  گزینه 3  . 2

در این عبارت ِقَصص مستثنی است و مستثنی منه آن محذوف می باشد. (از ایام کودکی ام فقط قصه هاي زیباي پدرم را به خاطر می آورم) 
تشریح سایر گزینه ها: 

»: ما مستثنی و االفالم مستثنی منه است.  گزینۀ «

»: األقویاء مستثنی و ضمیر «نا» مستثنی منه است.  گزینۀ «

»: َسمکۀ مستثنی و األسماك مستثنی منه است.  گزینۀ «

  [( ) و ( گزینه 3 «یقین المؤمن: یقین مؤمن»  ترکیب اضافی است. [رد گزینه هاي (  . 3

 [( ) و (  «کأنّه ضوء الشمس: چون (آن) نور خورشید است.»  [رد گزینه هاي (

[( ) و (  «یُزیل: از بین می برد.»  [رد گزینه هاي (
در این گزینه چون  «مستثنی منه» (النّاس) آمده لذا بعد از «إلّا» منصوب بوده و صحیح است، چون النّاس مستثنی منه است.  گزینه 2  . 4

إذا : هنگامی که، قطرات الماء الصغیرة: قطرات کوچک آب، ظاهرة: پدیده.   گزینه 1  . 5
از خطاهاي بارز سایر گزینه ها:  

) شعاع خورشیدي   گزینۀ 

) آب هاي، شکسته شده، جلوة ظاهري   گزینۀ 

) قطره هاي آب کوچک، قضیۀ گزینۀ 
در این عبارت هیچ اسمی قبل از «إلّا» وجود ندارد که «ضیفین» به عنوان مستثنی از آن گرفته شده باشد.   گزینه 2  . 6

ترجمه: در مهمانی فقط دو مهمان بزرگوار از اقواممان را مشاهده کردم! 
بررسی سایر گزینه ها: 

: «إثنین»: مستثنی/ «المسافرون»: مستثنی منه، ترجمه: مسافران سوار ماشین نشدند مگر دوتا از آن ها!  گزینۀ 

: «قلیًال»: مستثنی/ ضمیر بارز «واو» در «یعانون» مستثنی منه، ترجمه: احساس می کنیم که مردم از تنبلی رنج می برند به جز تعداد اندکی از آن ها!  گزینۀ 

: «المجتهدین»: مستثنی/ «الّطالب»: مستثنی منه، ترجمه: دانش آموزان هرگز در درس هایشان موفق نخواهند شد، مگر تالش گران از میان آنان!  گزینۀ 
در این عبارت مستثنی  منه محذوف است، تعریف مستثنی و مستثنی  منه: مستثنی کلمه اي است که بعد از «إلّا» قرار می  گیرد، مستثنی منه کلمه  اي است که قبل از «إلّا» آمده و مستثنی از آن گزینه 2  . 7

گرفته شده است. 
ترجمه: فقط مؤمنان ضّد ستم و ستمگران در جهان برمی  خیزند! 

بررسی سایر گزینه ها: 

: «واحدًا»: مستثنی/ «جمیع»: مستثنی منه  گزینۀ 
ترجمه: مدیر همه کارمندان را قبول نکرده بود، مگر یکی از آن  ها! 

: «الُعقالء»: مستثنی/ «النّاس»: مستثنی منه  گزینۀ 
ترجمه: اغلب مردم پیرامون خلقتشان فکر نکردند، مگر عاقالن از میان آن ها! 

: «لعب»: مستثنی/ «أعمال»: مستثنی منه  گزینۀ 
ترجمه: مادر امروز مراقب کارهاي فرزندانش نبود، مگر بازي کردن بسیارشان! 

»: فاعل آن و مرفوع است، ولی مفعولٌ  به این فعل در در جملۀ قبل از «إّال» کلمۀ «ما» حرف نفی است، یعنی جملۀ قبل از «إّال»، یک جملۀ منفی است. «شاَهَد»: فعل متعّدي معلوم و  «النَّبیُّ گزینه 2  . 8
این جا قبل از إّال حذف شده است، بنابراین، مستثنی منه که همان مفعولٌ  به جمله است، در جملۀ قبل از إّال وجود ندارد.

المؤدِّبون و محتِرمون هردو: اسم فاعل اند که خطاست  با توجه به سیاق جمله  المؤدَّبون و محتَرمون صحیح است.  گزینه 3  . 9

گزینه 3 زیرا ما  نافیه است، محمٌد  مبتدا است و قبِل الّا نقِش خبر وجود ندارد پس این نقش به بعد از إلّا منتقل شده است مستثنی منه محذوف است.   . 10
سوال از ما می خواهد که مستثنی منه را مشخص کنیم، همان طور که می دانید مستثنی منه آن بخشی است که چیزي را از آن جدا می کنیم؛   گزینه 2  . 11

در این جمله با توجه به ترجمه مستثنی منه محذوف است: (انسان ندارد مگر آنچه را که برایش تالش کرده است.) 
شکل کامل این جمله به صورت (لیس لالنسان شیٌء الّا ما سعی) یعنی (انسان چیزي ندارد مگر آنچه برایش تالش کرده است.) 

پس مشتثنی منه محذوف است و پاسخ صحیح گزینه  می باشد. 
(لیس فی العبارة):(در عبارت نیست.)

»: ترجمۀ «الکتب» به صورت مفرد (کتاب) و ترجمۀ فعل مضارع « التؤّثر » به صورِت ماضی نقلی منفی نادرست است.  گزینۀ « گزینه 2  . 12

»: «محدود شدن» نادرست است زیرا «تحدید» بر وزن تفعیل و به معنی «محدودکردن» است و معادلی براي «هیچ» در جملۀ عربی نیست.  گزینۀ «

»: بیان جمله در اسلوب حصر، واژة «در مورِد» و ترجمۀ «لیس» معادِل «بود» موارد نادرست هستند. گزینۀ «
ترجمۀ گزینۀ درست: دانش آموزان توانستند بورسیۀ تحصیلی را به دست آورند جز سه دانش آموز.  گزینه 2  . 13

این جمله تنها عبارتی است که به صورت مثبت است و داراي مستثنی منه «الُطلّاُب» می باشد. 
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: برگه هاي کتاب را ورق زدم پس جز جمله هایی که به دردم نمی خورد، ندیدم. گزینۀ 

: بی گمان گذاشتن حد و حدود در انتخاب کتاب ها مانند حد و حدود گذاشتن براي انتخاب غذاست و هردوي اینها تنها براي کودك یا مریض است. گزینۀ 
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: ممکن نیست که تجربه یک شخص به بیش از ده ها سال برسد.  گزینۀ 

در جمله هاي  و  اسلوب حصر بکار رفته است و در گزینۀ  نه اسلوب استثناء و نه اسلوب حصر به کار گرفته نشده است. 
خط فکري: گاهی در صورِت سؤال بیش از یک مورد طلب می شود. براي مثال در این سؤال دو موضوع مورد توجه است:   گزینه 1  . 14

 تشخیص مستثنی     جمله اي که مستثنی را توصیف می کند. 
بنابراین ابتدا باید مستثنی را تشخیص دهید و سپس دقت کنید که در کدام گزینه پس از مستثنی جمله اي وجود دارد که آن را توصیف میکند. 

»: «برنامجًا» مستثنی است زیرا پس از «ِالّا» ذکر شده و از «کّل» در جملۀ قبل از الّا استثناء می شود و جملۀ «ُیساِعُدنی...»  که پس از برنامجًا ذکر شده نیز آن را توصیف می کند.   گزینۀ «
(یادآوري: جمله اي که بعد از یک اسم نکره بیاید و به همراه «که» پس از اسم نکره ترجمه شده جملۀ توصیفی براي آن اسم نکره محسوب می شود.) 

» «الکسالَن» صفِت »، محزونًۀ، حال است و حالِت «الشاعرة» را بیان می کند و در گزینۀ « در سایر گزینه ها، بعد از مستثنی، جمله اي که آن را توصیف کند دیده نمی شود. توجه کنید که در گزینۀ «
«الّرجل» است نه «هذا» و ضمنًا یک کلمه است نه یک جمله.

گزینۀ  ترجمۀ درستی از عبارت عربی است.  گزینه 3  . 15
بررسی گزینه هاي دیگر: 

: براي دیدن آثار تاریخی ترجمه نشده است.  گزینۀ 

: ُسیّاح به صورت مفرد ترجمه شده است و همین طور فعل یأتون.  گزینۀ 

: جمله به صورتی ترجمه شده است که گویی (الذي) بعد از محافظه اسوان وجود دارد.  گزینۀ 
ترجمۀ گزینۀ درست:  گزینه 3  . 16

تو مرد اهل کجایی؟ من یک زن عراقی هستم. 
سایر گزینه ها: 

: چند مهمان دیشب به خانۀ شما آمد؟ کسی به خانۀ ما نیامد.  گزینۀ 

: امتحان چطور بود؟ آسان بود.  گزینۀ 

: چند ساعت در راه بودید؟ چهار ساعت.  گزینۀ 

ترجمۀ گزینۀ درست: از دست دادن اعتماد به نفس ممکن است منجر به گم شدن در راهی که در زندگی می پیماییم، شود.  گزینه 3  . 17
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: خواندن کتاب تنها راه به دست آوردن اعتماد به نفس نزد انسان است.  گزینۀ 

: نیازي به تشویق کودکان به خواندن کتاب نیست، چون ممکن است که به آنها ضرر برساند.  گزینۀ 

: خواندن کتاب به تنهایی براي رسیدن به زندگی خالقانه و موفق کافی است.  گزینۀ 

ترجمۀ عبارت: «بی شک خواندن کتاب عامل مهمی براي غلبه کردن بر سختی هایی است که در زندگی با آن مواجه می شویم.»  گزینه 4  . 18
ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

: از دست دادن  : استمرار (ادامه دادن)              گزینۀ  : پیشرفت          گزینۀ  گزینۀ 

ترجمۀ گزینۀ درست: اعتماد به نفس حق دخالت در امور دیگران را می دهد.   گزینه 2  . 19
سایر گزینه ها: اعتماد به نفس ... 

: قدرت رویارویی با مشکالت را می دهد.  گزینۀ 

: توانایی تحمل شرایط غیر مناسب را می دهد.  گزینۀ 

: انرژي الزم را براي ادامه دادن زندگی می دهد. گزینۀ 

ترجمۀ گزینۀ درست: عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی، عوامل مشخصی هستند که بستگی به نوع غذایی دارد که آن را می خوریم.  گزینه 2  . 20
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: اعتماد به نفس نقش اساسی در به وجود آوردن شخصیت انسان دارد.  گزینۀ 

: احساس استقالل و پذیرفتن مسئولیت نتیجۀ اعتماد به نفس است.  گزینۀ 

: کتاب برترین دوستی است که در زندگی ما را بدون هیچ حرفی یاري می دهد.  گزینۀ 

 ( )، چون سراب: کالّسراب (رد گزینۀ  و  دوستی کردن با دروغگو: مصادقۀ الکّذاب (رد گزینۀ  گزینه 2  . 21

ترجمۀ گزینۀ صحیح: پسرم شبیه پدربزرگش است و با من خیلی فرق دارد. (یُشبه  َیختلِف)  گزینه 3  . 22
سایر گزینه ها: 

: اما کتاب مفید پس آن کتابی است که شناختت در زندگی و قدرتت در فهمیدن و عمل کردن را، زیاد می کند.  گزینۀ 

: او در سال هاي گذشته در تجارت خسارت دید و خیلی متضرر شد.  گزینۀ 

: این مردم خیّر مدرسه هاي متعددي ساخته اند پس آنان آن ها را به هدف فرهنگ سازي براي دانش آموزان ایجاد کردند.  گزینۀ 
در سه جملۀ دیگر تضاد وجود ندارد. 

»: (تعلق ندارد)  در گزینۀ « گزینه 2  . 23

»: (امري طبیعی)  گزینۀ «

»: (داخل شد، وارد شد) صحیح می باشد. گزینۀ «

حرکات صحیح:  فالتجاِرُب  ال ُتْغنینا َعِن اْلُکُتِب.   گزینه 4  . 24
پس تجربه ها، ما را از کتاب ها بی نیاز نمی کند.
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ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: پس چه بسا کتابی که خواننده براي مطالعۀ آن تالش می کند و سپس هیچ فایده اي از آن حاصل نمی شود.  گزینۀ «

»: از نقاط مثبت جسم نیرومند این است که خوراك مناسبی براي خودش جذب می کند.  گزینۀ «

»: تصور نمی کنم که کتاب هاي تکراري آنجا باشد.  گزینۀ «

» با نفی آغاز شده است و مستثنی منه محذوف است.  گزینۀ « گزینه 3  . 25
پزشک تنها استراحت را براي مادربزرگم تجویز کرد. 

در گزینه هاي دیگر مستثنی منه حذف نشده است و اسلوب حصر نداریم. 
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: اي پسرها! هیچ وظیفه اي جز تالش در درس خواندن ندارید.  گزینۀ «

»: کشتی هاي جنگی جز یک کشتی را در دریا ندیدیم.  گزینۀ «

»: فرزندم! تو باید سخن کسی جز پدر و مادرت را نپذیري.  گزینۀ «

ترجمۀ گزینۀ درست: بچه ها شما کجائید؟ ما اینجا در ورزشگاه هستیم، فوتبال بازي می کنیم.  گزینه 3  . 26
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

: قیمت این پیراهن چند است؟ بله، این پیراهن کیفیتش عالی است.  گزینۀ 

: پیراهنی که می خواهی چه رنگی است؟ می خواهم که بلند باشد.  گزینۀ 

: با چه چیزي از خانۀ پدربزرگتان برمی گردید؟ کمی دیگر برخواهیم گشت.  گزینۀ 

تصحیح گزینه هاي دیگر:  گزینه 3  . 27

: مزایا: فایده ها، سودها  گزینۀ 

: تصفّح: ورق زدن / مکرَّرة: تکراري  گزینۀ 

: تکمیل: کامل کردن  گزینۀ 

ترجمۀ گزینۀ درست: من از حرف تو مطمئنم.  گزینه 2  . 28
ترجمۀ گزینه هاي دیگر و تصحیح اشتباه: 

: عقاد درس خواندنش را در دبیرستان ادامه نداد / ادامه نداد.  گزینۀ 

: عقاد زیبایی را جز در آزادي نمی دید. / آزادي  گزینۀ 

: گفته می شود که او هزاران کتاب خوانده است. / گفته می شود. گزینۀ 

ترجمۀ عبارت: پس تجربه ها ما را از کتاب ها بی نیاز نمی کند، زیرا کتاب ها تجربه هاي ملت ها در طول هزاران سال است، در ترجمه هاي دیگر هرکدام یک یا دو کلمه درست ترجمه گزینه 2  . 29
نشده است. 

ترجمۀ درك مطلب: 
جامعه جز با حضور کودکان در آن، کامل نمی شود. کودکان بخش اصلی از افراد جامعه هستند و نمی توان نقش آنان را در زندگی بشر انکار کرد. 

بسیاري معتقدند که کودك میوه و نتیجۀ زندگی مشترك است و زندگی جز با حضور کودکان، فایده اي ندارد. عرب ها جملۀ معروفی دارند که می گوید: «فرزندانمان جگرگوشه هایمان هستند.» پدران
و مادران به بهترین شکل براي تربیت کودکانشان تالش می کنند تا در آینده افراد سودمندي براي جامعه شان شوند.  

معموًال خانواده اي وجود ندارد که به تربیت کودکان اهتمام نورزد، آنها مبالغ مالی بسیاري را خرج می کنند تا فرزندانشان، درسشان را براي به دست آوردن مدارك علمی کامل کنند و سپس مشغول
به کاري شوند که دوست دارند. 

جامعه اي که براي کودکان جایگاه خاصی را درنظر می گیرد، در رسیدن به اهداف موردنظر موفق می شود. جوامع، جز آنانکه به تربیت کودکان و تشویق آنان به مطالعه و به دست آوردن مطالب علمی
و تباه نکردن وقتشان در زمینه هایی که هیچ فایده اي برایشان ندارد اهمیت ندارند، موفقیت آشکار و برجسته اي را محقق کرده اند.

ترجمۀ گزینۀ درست: تشویق به مطالعه و به دست آوردن معلومات مفید از مهم ترین عوامل پیشرفت کودکان است.  گزینه 3  . 30
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: کودکان به دلیل کوچکی سنّشان نقش مهمی در جامعه ندارند.  گزینۀ «

»: جوامع بشري تهی از کسانی هستند که به کودکان توجه دارند.  گزینۀ «

»:به دست آوردن مدارك درسی امري غیرضروري براي جامعه است.  گزینۀ «

عرب ها به خاطر تأثیر نداشتن کودکان بر جامعه، به آنان اهتمام نمی ورزند. (این عبارت در متن وجود ندارد.)  گزینه 2  . 31
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: پدر و مادر تالش می کنند که به کودکانشان در درس خواندن کمک کنند تا هدف هایشان در زندگی محقق شود.  گزینۀ «

»: میوه و نتیجۀ زندگی براساس اعتقاد برخی از افراد جامعه، تنها فرزندان هستند.  گزینۀ «

»: افراد جز آنانکه براساس اصول اخالقی تربیت شده اند، براي جامعه مفید نمی شوند. گزینۀ «

ترجمۀ کامل عبارت: تربیت کودکان به شکل درست، نیاز به پدران و مادرانی دارد که معناي زندگی صحیح را درك کرده اند.  گزینه 4  . 32
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: هدفی است که در وقت کنونی امکان دستیابی به آن وجود ندارد.  گزینۀ «

»: بر تعداد افراد جامعه تأثیر دارد.  گزینۀ «

»: نتیجۀ فرهنگ غربی از چند سال پیش است.  گزینۀ «
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تصحیح گزینۀ نادرست:  گزینه 3  . 33
  َیسعی: مجرٌد ثالثی، معرب  

در این گزینه (التلمیذ) مستثنی منه و (علیًا) مستثنی است که مناسب نیست. مستثنی منه باید همواره مفهوم عام تر و بزرگتر از مستثنی داشته باشد. بنابراین به جاي (التلمیذ) (به معناي گزینه 4  . 34
دانش آموز) می توان (التالمیذ) (به معناي دانش  آموزان) را به عنوان مستثنی منه بکار برد. 

در این گزینه ُزمالء مستثنی منه می باشد؛  گزینه 3  . 35
سایر گزینه ها: اسلوب حصر وجود دارد، یعنی مستثنی منه نیامده است. 

چون مستثنی منه (المسابقات الریاضّیۀ) را دارد ولی سایر گزینه ها: همگی ناقص و بدون (مستثنی منه) و حصر می باشند. گزینه 2  . 36

» جمله با نفی آغاز شده است و مستثنی منه محذوف است. بنابراین إلّا ادات حصر به حساب می آید.  در گزینۀ « گزینه 1  . 37
براي رسیدن به هدف هایمان تنها به همت باال نیاز داریم. 

ترجمۀ گزینه هاي دیگر: 

»: مردم جز عدة اندکی از آنان، نصیحت را قبول نمی کنند.  گزینۀ «

»: دختران بازیکن جز تعداد فعالی از آنان در مسابقه شرکت نکردند.  گزینۀ «

»: پزشک چیزي جز استراحت تجویز نکرد.  گزینۀ «

» مفعول و در بقیۀ گزینه ها فاعل است.  مستثنی منه در گزینۀ « گزینه 2  . 38
ترجمۀ گزینۀ درست: بی شک دانش آموزان درس ها را جز درس اول نفهمیدند. 

»: مسابقه دهندگان در مسابقه شرکت کردند، جز آنان که با تأخیر آمده بودند. مستثنی منه:  الُمتسابقون   گزینۀ «

ّیارات.   »: ماشین ها تصادف کردند، جز آنکه سرعتش کم بود. مستثنی منه:  السَّ گزینۀ «

»: هیچ کس جز پزشکان نمی تواند وارد بیمارستان شود. مستثنی منه. َأَحٌد گزینۀ «
ترجمۀ عبارت: «بی گمان ما به کسی که صادقانه کار کند و سعی نکند ما را فریب دهد، احترام می گذاریم.»  گزینه 1  . 39

تصحیح سایر گزینه ها: 

: «ِخداع» مفعول است براي فعل ال یُحاوُل.  گزینۀ 

: «من» مفعول براي نحترم است.  گزینۀ 

: «نا» مضاف الیه است.  گزینۀ 
ضمیري که به اسم اضافه می شود مضاف إلیه است، ضمیر متصلی که به فعل اضافه شود مفعول می باشد.

ترجمۀ متن: 
زبان عربی چه زیباست، چه شعر آن و چه نثر ... میلیون ها نفر وجود دارند که به این زبان صحبت می کنند و بسیاري از افراد در سرتاسر دنیا این زبان را یا به دلیل آنکه دوستش دارند و یا به دلیل

آنکه براي تجارت و یا روابط سیاسی و اجتماعی به آن نیاز دارند، یاد می گیرند. 
تعداد زیادي از شاعران ایرانی اقدام به نوشتن ملّمع هاي زیبایی کردند. این ابیات شعري زیبا جزئی از ادبیات فارسی شده  است که هر ایرانی به آن افتخار می کند. برخی از ادیبان معتقدند که این

شعرها زیباتر از شعرهاي عربی یا فارسی به تنهایی هستند. 

تصحیح گزینه  هاي نادرست:  گزینه 4  . 40

»: معرب  گزینۀ «

گزینۀ «2»: ُمفرد َأدیب 

»: جمع التّکسیر  گزینۀ «

ما فقط براي خداوند زندگی می کنیم (ما زندگی نمی کنیم مگر براي خداوند)، که فقط با گزینۀ  مطابقت دارد. همانا نمازم و ... زندگی ام و مرگم براي خداوند پروردگار جهانیان است.  گزینه 1  . 41

  ( ،  و  گزینه 4 تُْغَرس: کاشته شود (رد گزینۀ   . 42

  ( فائدة: ضمیر ندارد (رد گزینۀ 

  ( ،  و   تثمر: میوه می دهند (رد گزینۀ 
گزینه 4 ُیقَطع (مجهول است): قطع می شود نه قطع می کند!  . 43

گاهی در جمالت َأال - َاّال می آید که نباید به اشتباه ِاّال در نظر گرفته شود. در این گزینه ِالّا نیامده است، بلکه َأّال مخفف (َاْن + ال) آمده است.  گزینه 2  . 44
ترجمۀ گزینه: انسان باید که در زندگیش دروغ نگوید. 

سایر گزینه ها: 
 ِاال آمده و کلمات«واحداً، اثنتین، کالم» به ترتیب مستثنی هستند و «جمیع الموظفین، ُسوَراً و صوٌت» مستثنی منه می باشند و اسلوب استثناء رعایت شده است. 

در این گزینه مستثنی منه ذکر شده است (هذه المالبس) و شامل اسلوب حصر نمی شود (وقتی در عبارتی مستثنی منه ذکر نشود و فعل جمله منفی باشد همراه ِاّال ترکیبی را می سازند که گزینه 2  . 45
مفهوم حصر و اختصاص را دربردارد و در ترجمه نیز با کلماتی مانند فقط، حتمًا، مسلمًا و ... می آید. 

این لباس ها را از آن مغازه نمی خرم جز این پیراهن زنانه (مستثنی منه: هذه المالبس) 
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: فقط گروه کافران از رحمت خدا ناامید می شوند.  گزینۀ «

»: تنها مؤمنان به راه مستقیم هدایت می شوند.  گزینۀ «

»: در همۀ کارهایم فقط با عاقالن مشورت خواهم کرد.  گزینۀ «
مفعول مطلق مصدري است منصوب از فعل جمله که به منظور تأکید یا بیان نوع و چگونگی انجام فعل به کار می رود. در این گزینه مصدر منصوب از فعل جمله وجود ندارد.  گزینه 4  . 46

سایر گزینه ها: به ترتیب مشاهدًة، اهتمامًا، عیش و محاسبۀ مفعول مطلق هستند. 
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» الواجبات مستثنی منه است که نقش آن مفعول می باشد. فاعل ضمیر بارز (نا) است.  در گزینۀ « گزینه 3  . 47
بررسی  سایر گزینه ها: 

»: الناس مستثنی منه است که نقش آن فاعل و مرفوع است.  گزینۀ «

»: الطالبات مستثنی منه است که نقش آن فاعل و مرفوع است.  گزینۀ «

»: المالئکۀ مستثنی منه است که نقش آن فاعل و مرفوع است.  گزینۀ «

مستثنی منه حذف شده (َأَحٌد) نقش فاعل داشته است.  گزینه 3  . 48
ترجمۀ عبارت: خالل سال هاي گذشته، تنها برخی دانش آموز مستمند تحصیل را رها کردند. 

» (اسم لیس) می باشد.  » (نایب فاعل) و در گزینۀ « » (مفعول)، در گزینۀ « مستثنی منه حذف شده در گزینۀ «
ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: پیش از خواب تنها کتاب هاي قّصه می خوانم.  گزینۀ «

»: به مسابقات جهانی تنها اعضاء تیم تنیس روي میز فرستاده می شود.  گزینۀ «

»: در تاریکی فقط نگهبان خیابان ها در شب هست.  گزینۀ «

سؤال از ما می خواهد که (َمن) در کدام گزینه داراي حصر و اختصاص است.  گزینه 2  . 49
پس باید گزینه اي را بیابیم که داراي اسلوب حصر باشد و مستثنی منه در جملۀ قبل از ِاّال محذوف باشد. 

»: (أحد) مستثنی منه است.  در گزینۀ «

»: (الّناس) مستثنی منه است.  در گزینۀ «

»: (الحّضار) مستثنی منه است.  در گزینۀ «

مستثنی منه در اسلوب حصر حذف می شود.  گزینه 1  . 50

» اسلوب استثناء داریم و مستثنی منه موجود است که به ترتیب (الّناس - أحد - شیئًا) می باشند. در گزینۀ « ،  و 
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