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.  َعیِّن «المبتدأ» َیْخَتِلُف َعِن الباقی فی المعرفِۀ و النِّکرة: 1

ِم!   لِْلَکالِم آداٌب َیِجُب َعَلی اْلُمَتَکلِّ  «عالٌِم ُیْنَتَفُع بِِعْلِمِه، خیٌر ِمن َأْلِف عابٍِد»!

نابیِب سالَِمًۀ!   آسیا َأْکَبُر َمن اُوروبّا!   ِإلیران َتجارُب کثیرٌة فی ِصناَعِۀ نَْقِل الّنْفِط َعْبَر اْألَ

.  عّین األصّح و األدّق فی الجواب لّلترجمۀ:  2
«اإلبتسام علی الحیاة یقّویک علی إئجاز األعمال الّصعبۀ و اُألمور العظیمۀ!»:

خندیدن براي زنده ماندن، اعمال سخت و کارهاي بزرگ را براي تو ساده می کند! خندیدن بر زندگی، تو را بر انجام کارهاي شاق و سخت و بزرگ قادر می سازد!

لبخند زدن به زندگی تو را در انجام دادن اعمال سخت و کارهاي عظیم توانمند می کند! لبخند زدن براي حیات داشتن، تو را در اعمال سخت و کارهاي عظیم یاري می دهد!

ْن الجملًۀ الّتی َتِصُف مضافًا: .  َعیِّ 3

َمْن َسَأَل فی ِصَغِرِه، َأجاَب فی ِکَبِرِه!   اِشتریُت الیوَم کتاَب ناشٍر َقْد رأْیُتُه ِمن َقبُل!  

ْدِق وَأداِء األمانِۀ! إنَّ اهللاَّ بََعَث َرُسوًال اِلْین?ا یأُمُرنا بالصِّ یُّارة َتذَهُب بُِسرَعٍۀ الُتوَصُف!   کانَِت السَّ

حیَح َعن نوعّیۀ الکلمات:   ِن الصَّ .  َعیِّ 4
«لَْن تنالوا الِبرَّ َحّتی ُتْنِفِقوا ِمّما ُتحبَّون...»

 تنالوا: فعل مضارع - له حرف زائد - یحتاُج إلی المفعول   الِبّر: اسم - مفرد مذکر - معرفۀ (أل)/ مفعول  

 ُتْنِفقوا: فعل مضارع - له حرف زائد مصدره علی وزن إفعال - الیحتاج إلی المفعول   ُتحّبون: فعل مضارع - للمخاطبین (دوم شخص جمع) - الیحتاج إلی المفعول  

َعیِّن العبارة الّتی ماجاء فیها اسم الَعَلم:  . 5

کویا َشَجَرٌة ِمْن َأطَوِل َأشجاِر اَْلعالَِم فی کالیفورنیا!   َشَجرُة السِّ اَْلِعَنُب اْلَبرازیلیُّ َشَجَرٌة َتْخِتلُف َعْن باقی َأشجاِر اْلعالَِم، َتْئُبُت فی اْلَبرازیِل!  

َرِة َو َقْد َتبُلُغ ِمَن اْلُعْمِر َأْلَفْی َسَنٍۀ!   َشَجَرُة الَبلِّوط هَی ِمَن اَألشجاِر الُمَعمَّ ٌۀ َتْنمو فی ُجُزِر المحیِط اْلهاِدِئ!   َشَجَرُة الُخبِز َشَجَرٌة اْسِتوائیَّ

حیَح فی التَّرَجمۀ.   .  َعیِّن الصَّ 6
بَۀ»: کتوُر الّتونجی ِکتابًا، َیُضمُّ الَْکِلماِت الْفاِرسّیۀ الُْمَعرَّ «َفَقْد ألََّف الدَّ

دکتر تونجی کتابی را تألیف کرده است که کلمات فارسی معرب را در بر می گرفت.   دکتر تونجی کتابی را تألیف کرده بود که کلمات فارسی معرب را در بر می گرفت.  

دکتر تونجی کتابی را تألیف کرده است که کلمات فارسی معرب را در بر گرفته است. دکتر تونجی کتابی را تألیف کرده است که کلمات فارسی معرب را در بر گرفته بود.

ْن الَوْصَف جملًۀ: .  َعیِّ 7

  « مان و قلبی َیقوُل إنََّک َتْأتی!   «َو ما َتْفَعلوا ِمْن خیٍر َیْعَلْمُه اهللاُّ  قال َسْعديٌّ َمَضی الزُّ

اَُفتَُّش َعْن ُمْعَجٍم ُیساِعُدنی فی َفْهِم النُّصوِص!   ساَفَرُت إلَی القریِۀ شاَهْدُت صوَرَتها َأیَّام ِصَغري!  

َعیَّن ما جاء فیها ُمَعّرف بـ «َاْل»:  . 8

ال؛ َأنا ِمَن الَُکَوْیِت. َأ َأنَت ِمن باِکستان؟   رأیت التالمیَذ حینما سافرُت إلى مشهد.  ِمَن الِعراِق؟   َحْضَرُتَک َهْل ما َأْجَمل َمطاَر مدینِۀ النََّجف!  

َعیِّن الَکِلَمۀ الَغریَبَۀ فی الَْمعنی:  . 9

یاقۀ اَلسَّ یَّارة السَّ اْإلْضطرار اَْإلطار

ِن الجملَۀ الَّتی َتِصُف نَِکَرًة: َعیِّ  . 10

بَْت بیتًا جْنَب شاِطًیِ الَبْحِر!  َعَصَفْت ریاًح شدیدًة فی ُمحافظِۀ مازندران َخرَّ ِم اْلَعَربیِۀ!   دا ُیساِعُدنی َعَلی َتَعلُّ ناَدْیُت محم 

ب َیسَتِمعوَن إلَی َکالِم ُأستاِد الکیمیاٍء؟"  الُّ ٍۀ کان الطُّ » فی أيَّ ِحصَّ «َو ما َتْفَعلوا ِمْن َخیٍر َیْعَلْمُه اهللاُّ

.  عّین الجملۀ الوصفّیۀ تصف الفاعل: 11

َب بیٌت اشتریناء فی السنۀ الماضیۀ    أجُد برنامجًا یساعدنی علی تعّلم العربّیۀ   عصفت ریاح، شدیدة و خرِّ

 یعجبنی استاٌذ یدَرس به طرق مبتکرة   للکالم آداٌب یجُب علی المتکّلم أن یعمل بها ! 

نمونه سوال عربى یازدهم درس چهارم متوسط
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.  عّین الّصحیح فی المحّل اإلعرابّی للکلمات الّتی أشیر إلیها بخّط:  12
أثیِر ِفی ِدراساِتِهم» «و َقْد بَیَّن ُعَلماُء اللَُّغِۀ الَْعَربیِّۀ َو الْفاِرسیِّۀ أبعاَد هَذا التَّ

فاعل - مضاف إلیه - صفت - مضاف إلیه - مفعول   مبتدا -  مضاف إلیه - صفت - مفعول - مفعول  

فاعل - صفت - صفت مفعول - مضاف إلیه   فاعل - مضاف إلیه - صفت - مفعول - مضاف إلیه  

ْن مالَیَس فیه اسم نََکرة: َعیِّ  . 13

«إْن َتتَُّقوا اهللاَّ َیْجَعُل لَُکم ُفرقانًا!» «َأْرَسْلنا إلَی ِفرعوَن رسوًال !»      َهَجَم الِعٌب فی الَمْلَعِب علی الَمْرَمی!  کان الحکم فی الفریق ُحسینًا! 

عیِّن األنسب للجواب عن الترجمۀ أو المفهوم ِمن أو إلی العربیۀ:    . 14
«هؤالء األصدقاُء األوفیاُء ال یکذبون أبدًا ألنّهم قد َعّودوا أنفسهم علی الصراحۀ فی الکالم!»:

این دوستان باوفا هرگز دروغ نمی  گویند، زیرا آنان خود را به صراحت در سخن عادت داده اند! 

این دوستان باوفا ابداً دروغ نمی گویند، براي این که آن ها به صریح گفتن خویش عادت کرده اند! 

این ها دوستان باوفایی هستند که هرگز دروغ نمی گویند، زیرا آنان به صراحت خود، عادت کرده اند! 

این ها دوستان باوفایند که ابداً دروغ نمی گویند، براي این که خودشان را به صریح گفتن، عادت داده اند! 

حیَح َعن نوعیِّۀ الکلماِت:   ِن الصَّ َعیِّ  . 15
«َمن خاَف النُّاس ِمن لِسانِِه فُهَو ِمْن َأْهِل النِّار»

 خاَف: فعل ماٍض - لیس له حرف زائد/ فعل شرط   لِسان: اسم - مفرد مذکر - اسم فاعل/ مجرور بحرف الجّر  

 َأْهل: اسم - مذکر - اسم تفضیل/ مجرور بحرف الجّر الّنار: اسم - مفرد - اسم فاعل/ مضاف إلیه و جواب الشرط جملۀ «فهو من أهل الّنار»

.  َعیِّن العبارة الّتی لیس فیها معاِدٌل للمضارع اإللْتزامی المنفی فی الفارسیۀ: 16

ار!   َفَعَلْینا أْن نَْبَتِعَد َعِن الُعْجِب و َأْن النَْذُکَر ُعیوَب اآلَخرین!   إنَّ القرآَن َیأُمُر الُمسِلمیَن أّال َیِسّبوا َمعبوداِت المشرکیَن و الُکفِّ

ادُق بِِصْدِقِه ما الَیْبُلُغُه الکاِذُب بِاْحتیالِِه!   «...لَِکیال َتْحَزنوا َعَلی ما فَاتُکم...»   َیْبُلُغ الصِّ

َعیِّن الَخطأ ِفی َضبط حرکاِت الکماِت.  . 17

جرُة الخانَِقُۀ حیاَتها بِااللتفاِف َحوَل جیذِع َشَجَرٍة.   َتبَدُأ الشَّ لِلکالِم آداٌب َیِجُب َعَلی الُمتکلِّم َأن َیْعَمَل بِها َو َیْدُعَوالُمخاِطبیَن بِکالٍم َجمیٍل.  

َیِجُب َأن یکوَن کالُمُه لَیِّنًا َو َأْن یکوَن َعَلی َقدِر ُعقوِل الُمسَتمعیَن.   َرِة.   َشَجَرُة اْلبلوِط ِهَی ِمَن اْألشجاِر الُمَعمَّ

.  أي جواب أکثر مناسبًۀ لمفهوم هذه اآلیۀ : «یا َایَُّها َالَّذیَن آَمُنوا لَِم َتُقولُوَن ما ال َتفَعُلوَن» 18

سعدي بشوي لوح دل از نقش غیر او / علمی که ره به حق ننماید جهالت است  َو ال َتقُف ما لَیَس لََک بِِه ِعلٌم

َتُقل َما َال َتعَلُم بَل َال َتُقل ُکّل َما َتعَلُم َال از واعِظ غیر ُمتِّعظ پند شنیدن / چون قبله نما ساختِن اهِل فرنگ است 

.  عیِّن الخطأ عن المحل اإلعرابی لِلکلماِت الّتی َتحَتها خط: 19

 «َربَنا و أْدِخْلهم َجّنات عدن الّتی َوَعدَتهم». مفعول - مفعول   توّضأت التلمیذتان لَِتْتلوا القرآن.  فاعل - مفعول 

َسِمَع المقاتلون من بعید صوت انفجار.  فاعل - مضاف إلیه  هذه االشجار ُقطعت فی فصل الّشتاء.  مبتدا - صفت 

ْن ما، جاَءت فیه جملٌۀ وصفیٌۀ: .  َعیِّ 20

کوِت خیٌر ِمن النََّدِم َعَلی اْلَکالِم!  «و َضَرَب لَنا َمَثًال َو نَِسَی َخْلَقُه!»   النََّدُم َعَلی السُّ

«! ا اِّال ماشاَء اهللاُّ راً!  «ال َأْمِلُک لَِنْفسی نَْفعًا َو ال َضر  لِساُن الِقطِّ َمْمُلوٌء بُِغَدٍد َتْفِرُز ساِئًال ُمَطهَّ

عّین الخطأ:  . 21

هَب و الفّضۀ بأسعار غالیۀ ِمن متجر: طال و نقره را با قیمت هاي گران از مغازه اي خریدم.  اِشتریُت الذَّ

لّدي زمیلۀ ذکّیۀ قفزت من الّصف الثانی إلی الصف الرابع: همکالسی باهوشی دارم که از کالس دوم به کالس چهارم جهش کرد! 

کنُت ألعب دوري بَِمهارة خاّصۀ فی هذا المشهد: نقشم را با مهارت خاصی در این صحنه بازي می کنم!

عت صدیقی بقراءة کتب حول تقویۀ الذاکرة: دوستم را به خواندن کتاب هایی پیرامون تقویت حافظه تشویق کردم.  شجُّ
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.   عّین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب:   22
«فرزندان ما در پی دوستانی هستند که با آنان راحت حرف بزنند و از چیزي نگران نباشند!»:

ثوهم بسهولۀ و ال یقلقون من شیٍء!   یبحث أبناؤنا عن أصدقاء یتکّلمون معهم براحۀ و ال یکونون قلقین من شیٍء!    إّن أبناءنا یفّتشون عن رفقائهم لُیحدِّ

 ُیفّتش أوالدنا عن األصدقاء حّتی یتحّدثوا معهم فی راحۀ و لن یقلقوا من شیٍء!   إّن أوالدنا یبحثون عن الّرفقاء الّذین یتکّلمون معهم بکّل سهولۀ و لن یکون قلق من شیٍء!  

■■

حیح َعن نوعّیۀ الکلمات و المحّل االعرابی:   .  َعیِّن الصَّ 23
« َۀ ُمنُذ الَْعصِر الْجاِهلیَّ ُۀ َدَخَلِت اللَُّغَۀ العربیَّ «َالُْمفَرداُت الْفارسیَّ

د/ مبتدا  َدَخَلت: فعل ماٍض، للغائبۀ (سوم شخص مفرد) لیس له حرف زائد/ خبر   اَْلُمفَردات: اسم، جمع سالم للمؤنث، اسم مفعول ِمن مصدر َتَفرُّ

: اسم مفرد مذکر، اسم فاعل ِمن مصدر َتجاُهل/ صفت   اَلعربیََّۀ: اسم، مفرد مؤنث، معّرف بأل/ مفعول  اَْلجاهلیِّ

 إقرأ الّنص الّتالی بدّقۀ ثّم أجب عن األسئلۀ  بما یناسب الّنّص: 
أ رأیت شجرة مرتفعۀ أو ثمرة طّیبۀ أو فاکهۀ لذیذة؟! أ لم تکن هذه بذرة سترت فی التّراب و اختفت عن األعین ثّم ُاحییت و خرجت من الّتراب و أصبحت علی ما نراه اآلن فی

الطبیعۀ؟!
الّربیع بإزهاره و ِطیب هوائه قد جاء بعد برودة شدیدة، و أوراُق األشجار عادت إلی مکانها بعد سقوطها، و قد عاد تغرید الّطیور و الحیوّیۀ و الّنشاط بعد زمن من الّسکون! 

ُُّه الّشّدة إذا سقط؛ بل تلک هی حیاة اإلنسان! ُیسّر و ُعسر، راحۀ و شقاء، طلوع و غروب، نزول و صعود و ... فإذا کان األمر هکذا فعلیه أن ال تبطره الّنعمۀ إذا ارتفع، و ال تذل
علیه أن یکون إنسانًا حاذقًا ثابتًا فی حالتی السّراء و الضّراء!

.   عّین المناسب للفراغ: علی اإلنسان أن یکون ثابتًا فی حالتی السّراء و الضّراء بسبب  .................. 24

م إّال بهما! أّن الحیاة ممزوجۀ بهما، فحین یأتی أحدهما نتوّقع ذهابه!  أنّهما مفیدان اإلنسان، فال َتَقدُّ

 أّن طیب الحیاة و حسنها ال یأتی إّال بعد شقاء الحیاة و ُکرِهها! أّن اُالمور لیست بید اإلنسان، فهو مجبور علی قبول هذه الحاالت!

.  عّین الخطأ: 25

 نضوج األعمال و نُضج األفکار کالفواکه بحاجۀ إلی مرور الّزمن، فال نتعّجْل فی أکلها قبل موعدها!

 نحن کالبذور نحتاج إلی الّستر و االخفتاء قبل الظهور و إظهار أنفسنا فی المجتمع و بین الناس!  

ث حتمًا، فمع کّل شیء یجب أن نشاهد خالفه!   طیب الهواء و طهارته یدّل علی أنّه حصل بعد تلوِّ

 الّسکون و عدم الحرکۀ فی ظاهر األشیاء یشیر إلی حرکۀ فی باطنها عن قریب، ربّما نشاهدها!

.   عّین المناسب للفراغ: النصب یطلب مّنا أن  ................ 26

 ال ننظر إلی حال األشیاء، بل إلی ماضیها و مستقبلها!  ال نکون مغرورین فی الحیاة، فإّن الّدنیا لیست دار قرار!

 نهتّم بتغرید الّطیور و أزهار الّربیع و جمال الّدنیا! نهتّم بحالۀ ُیسرنا کما نهتّم و نعتنی بحالۀ ُعسرنا!

.   مفهوم النص هو أّن  ................ 27

 الحیاة ُتظهر بنفسها حقیقۀ اإلنسان! حیاة اإلنسان بحاجۀ إلی الّسّراء و الّضّراء!

  الشّدة و الّرخاء کلیهما مدرسۀ تربّی اإلنسان! الّنعمۀ و الّنقمۀ عالمتان ُتظهران ارتفاع اإلنسان أو انخفاضه!

سنجابی را در جنگل مشاهده کردم که آن سنجاب از درختی به درختی می پرید!  . 28

شاهدت السنجاب فی الغابۀ الّذي یقفز السنجاب من شجرة إلی شجرة!   رأیُت سنجابًا فی الغابۀ. الّسنجاب یقفز من الشجرة إلی الشجرة!  

رأیُت سنجابًا فی الغابۀ الّتی یقفز هذا السنجاب من الشجرة إلی الشجرة!   شاهدُت سنجابًا فی الغابۀ یقفز السنجاب من شجرة إلی شجرة!  

عّین الجملۀ الّتی جاءت بعد اسم نکرة مرفوعۀ:  . 29

وحِدُت برنامجا یساعدنی فی تعّلم العربیۀ!   سافرُت إلی القریۀ شاهدُت صورتها اّیام الصغري!  

متکّلم یعّود لسانه کالمًا یقتع المستمعین!   إرضاء الناس غایۀ التدرك!  

 اقرأ الّنص الّتالی بدّقۀ ثَم أجب عن األسئلۀ بما یناسب الّنّص: 
الّلغۀ  العربّیۀ هی لغۀ تتمّیز ببعض المیزات الخاّصۀ؛ منها أّن أسالیب کالمها و صیاغۀ عبارتها لم تتغّیر بتغییر الّسنوات و القرون! فما نقرأ فی عصرنا الحالی هو الّذي کان یستخدم قبل

قرون، و هذا األمر قّلما نجده فی بقّیۀ الّلغات و األلسن! و السبب الوحید لبروز هذه الظاهرة هو نزول القرآن الکریم بهذه الّلغۀ. 
فهذا طبعًا الیعنی أّن المفردات لم تتغّیر، بل هی تأتی و تذهب و تکُبر و تموت و تولد و ُتحیی؛ أّما بناء الجملۀ و کیفّیۀ صیاغتها فقد أصبح مصونٌا من التغییرات. و هناك سلبیّات و

إیجابّیات لبروز هذه الظاهرة، فمن جملۀ سلبیاتها عدم تأّثرها فی صیاغۀ الجملۀ بالّلغات اُالخري و تکیفها مع الزمان، و أما من محَسناتها فهی حیوَیتها و نظامها منذ أن جاءت؛
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فهمی لم تمت بل ترّسخت و ثبتت فی حافظۀ المتکّلم بهذه اللغۀ. 
فبناء علی هذا علی متعّلمی النصوص األدبّیۀ فهذه الّلغۀ أن یهتّموا بتعمیق مکتسباتهم الّلغویۀ من خالل قراءة الکتب األدبّیۀ التراثّیۀ!

.  عّین الّصحیح: 30

 إذا عزمنا أن نقرأ و ندرك ما کتب فی اإلنجلیزیۀ قبل قرون ال نشعر بصعوبۀ خاّصۀ! 

 موضوع تغییر قواعد الّلغۀ و کیفّیۀ صیاغۀ األسالیب أمر جاٍر و ساٍر فی جمیع لغات العالم! 

 کما أّن المفردات تموت و تحیی، صیاغۀ الجمل أیضًا لم تخرج فی جمیع الّلغات عن هذا القانون العاّم! 

 بإمکان القارئ المعاصر أن یدرك ما اُلّف قبل سنۀ فی العربیۀ من دون الشعور بمشکلۀ خاّصۀ! 

.  السبب المهّم فی عدم تغییر جذور الّلغۀ العربّیۀ هو ..................  31

 عدم تأّثرها فی صیاغۀ الجملۀ بالّلغات اُالخري و تکّیفها مع الزمان!  أنّها إذا کانت تتغّیر، عند ئذ ما کّنا قادرین علی فهم القرآن الکریم! 

 فقدان اإلمکانّیات الّالزمۀ فی الّلغۀ لقبول هذه التغییرات!  أنّها ال تتحّمل التغییرات األساسّیۀ؛ فورودها تضمحّل الّلغۀ! 

.  امأل الفراغ: الّلغۀ إذا تغّیر بناؤها و صیاغتها فإنّها ..................  32

 توجب إحیاء المفردات الجدیدة و موت المفردات القدیمۀ! 

 بعد زمن ال تدرك النصوص الّتی اُلّفت علی أساسها! 

  تسّبب أّن أصحاب الّلغۀ یدرکون تراثهم و ثقافتهم! 

 ُتلزم قارئیها بأن ال یهتّموا بفهم األسالیب القدیمۀ أبداً!ُتلزم قارئیها بأن ال یهتّموا بفهم األسالیب القدیمۀ أبداً! 

.   ما هو المقصود من (تعمیق المکتسبات الّلغویۀ التراثیۀ)؟ 33

 تکمیل جهود علماء الّلغۀ و مکتسباتهم فی المجالت الّلغویۀ!   توسیع دائرة الدراسات اللغویۀ الّتی وصلت إلینا من العلماء الماضین!  

 اکتساب القدرات الّالزمۀ لالهتمام بفهم المحاوالت المبذولۀ فی المجاالت التراثیۀ!    لزوم الحاجۀ إلی مراجعۀ الکتب الّلغویۀ التراثیۀ و فهمها و استخدامها! 

هؤالء الجنود الَینسحبون رغم أّن األعداء کانوا قد َرّوعوهم:  . 34

اینان سربازانی هستند که علی رغم ترساندن دشمن عقب نشینی نمی کنند! این سربازان علی رغم اینکه دشمنان آنها را ترسانده بودند عقب نشینی نمی کنند!

این سپاهیان با اینکه دشمنان آنها را ترسانده بودند عقب نشینی نمی کردند! اینها سپاهیانی  اند که با اینکه دشمنان آنها را می ترساندند عقب نشینی نمی کردند!

یدفن السنجاب جوزة البلوط السلیمۀ تحت التراب فی الغابۀ و تلک الجوزة ستصیر شجرة فی السنۀ القادمۀ!  . 35

سنجاب دانۀ بلوط سالم را زیر خاك در جنگل پنهان می کند و آن دانه در سال آینده به درختی تبدیل می شود!

سنجاب دانه هاي سالم بلوط را در جنگل و در زیر خاك مخفی می کند و دانه ها در سال آینده درخت هایی خواهند شد! 

دانۀ بلوط که سالم است توسط سنجاب زیر خاك در جنگل پنهان می شود و آن دانه در سال بعد به درختی تبدیل می گردد!

سنجاب دانۀ سالم بلوط را زیر خاك در جنگل دفن می کند و آن دانه در سال بعد درختی خواهد شد! 

عّین الّذي المعارف فیه أقّل:  . 36

التعنُّت طرح سؤال صعب بهدف ایجاد مشقۀ لِلمسؤول!   کانت مکتبۀ «جندي سابور» فی خوزستان أکبر مکتبۀ فی العالم القدیم!  

رأیُت علیا قال للمعّلم: کیف أنجح فی الحیاة!   لیس شیء أثقل فی المیزان من الُخُلق الحسن!  

َعّین العباَرة الّتی فیها الجملۀ الَوصفّیۀ:  . 37

ِمْنُه َموِعَظًۀ َتْمَنَعُه َعِن إرتکاِب الُمعاصی.   َطَلَب اب َیغَرُق.   ابَعِۀ اِرتَفَع الموُج و کاَد الشُّ ِة الرِّ ِفی الَمرَّ

َأْعِطنی بِطاَقًۀ بَِمبَلِغ َخْمَسٍۀ َو ِعشریَن ریاًال.  ٌق َو أْنَت لَُه کاِذٌب.   َث َأخاَك حدیثًا، ُهَو لََک ُمَصدِّ َکُبَرْت خیانًَۀ َأن ُتَحدِّ

عّین ما لیس فیه المبتدأ موصوفًا:  . 38

عقیدة التوحید المقدسۀ لتُکْن هدفنا االساسّی.     . ر خیٌر من باطل یسرُّ علٌم یضُّ

للکالم آداٌب یجُب علی المتکلم أن یعمل بها.   معلمنا مشفٌق ینصحنا دائما الی سبیل الرشد و الکمال.  

عّین ما فیه الترکیب الوصفّی:  . 39

اب رحیٌم.   الیغتْب بغضکم بعضًا و اّتقوا اهللا إّن اهللا توٌّ بئس االثُم الُفسوُق بعد االیمان و َمن لم یُتْب فأولئک هم الظالموَن.  

الغیبۀ و هی من أهّم اسباب قطع التواصل بین الناس.   تنصحنا اآلیۀ األولی و تقول: التعیبوا اآلخرین.  
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.  عّین العبارة الّتی لیست فیها جملۀ وصفیۀ: 40

اَعوذبک ِمن قلٍب الیخشع!   إنّه مکتشٌف أحدث إنقالبًا فی علم الّطب!  

ماتقّدموا ألنفسکم ِمن خیٍر تجدوه عنداهللا!   فتشتُّ عن کتاٍب مفیٍد یرشدنا إلی طریق الخیر!  

َعّین ُجمَلًۀ َتِصُف الّنکرة:  . 41

عبِۀ.   روف الصَّ َوَجْدُت ُمحمدا ُیساِعُد الناسَّ ِفی الظِّ بْت بُیوتًا کثیرًة.   َعَصَفْت ریاٌح شدیَدٌة َفَخرَّ

َعَلیَک َأن تختاَر َقمیصًا ُیناِسُبَک.   َسِمْعنا َخبراً ُمؤلِمًا و َحِزْننا کثیراً.  

عّین الّصفۀ یختلف نوعها:  . 42

شاهدُت الّتالمیذ یلعبون فی الملعب الکبیر مع أصدقائهم!  قرأنا اآلراء المتعّددة فی هذا الموضوع فنفّکر فیه! 

أبی ُمزارع َیجتهد دائمًا و الیرضی بأن یترك هذه القریۀ!  هذا هو الّتلمیذ انّاجح َیمشی و َیضحک مع بقّیۀ التالمیذ! 

عّین الوصف یختلف عن الباقی:  . 43

ُکن فی الّشدائد کجزیرٍة ال یکون البحُر قادراً أن َیبلعها!   لوها إلی فرٍص ذهبّیۀ!   اِغتنموا الفرَص القلیلۀ و بَدِّ

کانت سیَّارتنا معّطلۀ فجعلَتها فی موقف تصلیح السّیارات لمّدة أسبوع واحد!   آثارنا التاریخّیۀ فخرنا و هی من أهّم اآلثار الّتی ُسّجلت فی ذاکرتنا!  

عین ما لیس فیه فعٌل یصف ما قبله:  . 44

ال َترفع صوَتک بأّي دلیل عندما تتکّلم مع اُّمک!  للحرباء عیّن َتدور کّل اِّتجاه ُتریده! 

اُلِّف کتاٌب عظیم ُیحصی مدننا الجّذابۀ للّسیاحۀ!  م لقمان مواعظ قّیمه یشیر القرآن إلیها!  ٌیقدَّ

«دانش آموزي را می بینم که تمرین هاي درس را در کالس می نویسد»:  . 45

رأیت فی الصفَّ الطالب یکتب تمارین الدروس.   . أشاهد طالبا یکتب تمارین الّدرس فی الصفَّ

 . رأیت الطالب و هو یکتب تمارین الدروس فی الصفَّ أشاهد فی الصف طالَبا و هو یکتب تمارین الدرس. 

عّین العبارة الّتی لیَس فیها الوصَف؟  . 46

الثقافۀ ِهَی الِقَیُم المشترکُۀ بیَن جماعٍۀ ِمَن الناِس.   ِإّن اهللا ال ُیغّیر ما بَقوٍم حّتی ُیَغّیروا ما بَأنفسهم.  

ْمنی ُخُلقًا َیْجَمُع لِی خیَر الدنیا و اآلخرِة.   یا رسوَل اهللا (ص)؛ علِّ َتَعلََّمت شیمل لغاٍت کثیرًة ِمنها الفارسّیۀ و العربّیۀ و الترکیۀ.  

با یقولون: النَسأْل معّلمنا َتعنُّتًا أبدًا! لَّما َدَخلُت الّصف شاهدُت طال  . 47

هنگامی که وارد کالس شدم دانش آموزي را دیدم در حالی که می گفتند: به هیچ عنوان از معلم براي مچ گیري سؤال نمی پرسیم.

درون کالس دانش آموزانی را می بینم که می گویند: هیچ گاه براي مچ گیري از معلم مان سؤال نمی پرسیم.

زمانی که داخل کالس شدم دانش آموزانی را دیدم که با یکدیگر که می گویند: از معلم مان نباید با حالت مچ گیري سؤال بپرسیم! 

هنگامی که به کالس وارد شدم دانش آموزانی را دیدم که می گفتند: هرگز نباید از معلم مان براي مچ گیري سؤال بپرسیم! 

عّین کلمۀ التناسب الکلمات األخري فی المعنی:  . 48

العمالء - الموظفین - المعّلمون   قمیص - سروال - فستان   بیع - شراء - ِسعر   األدویۀ - الحبوب - الوصفۀ  

عّین ما لیس فیه اسم المکان موصوفًا:  . 49

ذلَک متجر لزمیلی له سراویل افضل!   کانْت مکتبۀ جندي سابور فی خوزستان اکبر مکتبٍۀ فی العالم القدیم!  

االطعمۀ المنزلّیۀ افضل من مأکوالت المطاعم الجمیلۀ سالمًۀ!   یوجد مکاتب فی بلدنا یستفید منها التالمیذ فی اّیام االمتحان!  

عّین ما لیس فیه وصف جملۀ:  . 50

تحتوي بذورها علی مقدار من الزیوت ال ُیسبُّب اشتعالها.   شجرة الخبز شجرة الستوائّیۀ تنمو فی ُجُزر المحیِط الهادِيء.  

شجرة السکویا شجرة من اطول اشجار العالم فی کالیفورنیا قد بلغ ارتفاعها اکثر من مئۀ متر.   یوَجُد نوٌع منها فی مدینۀ نیکشهر بمحافظۀ سیستان و بلوشستان.  
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زیرا «آسیا» معرفه «َعَلم» است  گزینه 4  . 1

گزینۀ  «عالٌِم»، گزینۀ  «آداٌب»، گزینۀ  «تجارب» مبتدا نکره می باشند. 

 .( اإلبتسام علی الحیاة : لبخند زدن به زندگی یا خندیدن بر زندگی (رد گزینۀ  و  )  عدم ترجمۀ « االمور» در کزینۀ ( گزینه 4  . 2

: «قد رأیُْتُه» جملۀ وصفیه است که «کتاب» مضاف و اسم نکره، را توصیف می کند.  گزینۀ  گزینه 1  . 3

: جملۀ وصفیه وجود ندارد.  گزینۀ 

: «ال تُْوَصُف» جملۀ وصفیه است که «سرعٍۀ» را که مجرور به حرف جّر است، را توصیف می کند.  گزینۀ 

: «یأُمُرنا» جملۀ وصفیه است که «رسوًال» را که مفعول است، توصیف می کند. گزینۀ 
رّد سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 4

) له حرف زائد  لیس له حرف زائد 

) الیحتاُج إلی المفعول  َیحتاُج إلی المفعول 

) الیحتاُج إلی المفعول  َیحتاُج إلی المفعول 

گزینۀ  «الَبرازیل»، گزینۀ  «سکویا» گزینۀ  «المحیِط الْهاِدِئ» اسم خاص (َعَلم) هستند. گزینه 4  . 5
رّد سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 6

) در برگرفته است، نادرست هستند.  ) دربرگرفته بود    ) تألیف کرده بود  

نکته : قد + فعل ماضی : ماضی نقلی  
        فعل ماضی + اسم نکره + فعل مضارع : ماضی استمراري 

: «َسْعديٌّ» اسم خاص است اسم نکره نیست.  گزینۀ  گزینه 3  . 7

: «َخیٍر» اسم نکره است امّا جملۀ بعد از آن «َیْعَلْم» جواب شرط است اسم نکره (خیر) را توصیف نمی کند.  گزینۀ 

: «ُمْعَجٍم» اسم نکره است و جملۀ «یُس?اِعُدنی» آن را وصف کرده است.  گزینۀ 

: «القریۀ» معرفه به «َاْل» است نکره نیست.   گزینۀ 

گزینۀ  «النََّجف»، گزینۀ  «الِعراِق»، گزینۀ  «الکویت» اسم علم هستند.  گزینه 4  . 8
نکته : اسم علمی که ال داشته باشد معرفه به علم است نه ال .

الْإْضطرار   گزینه 2  . 9
بقیۀ گزینه ها مربوط به ماشین است، به ترتیب: چرخ، ماشین و رانندگی. ولی اضطرار به معناي ناگزیر کردن است. 

: «محّمدًا» اسم معرفه (َعَلم) است.  گزینۀ  گزینه 2  . 10

: «َخَرَبْت» جملۀ وصفیّه است و اسم نکره (ریاٌح) را وصف می کند.  گزینۀ 

: «َیْعَلْم» جواب شرط است و نمی تواند جملۀ وصفیّه باشد.  گزینۀ 

: جملۀ وصفیّه وجود ندارد.  گزینۀ 
«أستاٌذ» فاعل است و «یدَرُس» جملۀ وصفیه براي آن است.  گزینه 3  . 11

گزینه 3    . 12

: «ُحسینًا» اسم خاص هست. اسم خاص اگر تنوین بگیرد، از حالت معرفه خارج نمی شود.  گزینۀ  گزینه 1  . 13

: «الِعٌب» نکره است.   گزینۀ 

: «رسوًال» نکره است.   گزینۀ 

: «ُفرقانًا» نکره است.   گزینۀ 

 ( ) /  َعّودوا أنفسهم:   خود را عادت داده اند (رد گزینۀ  گزینه 1 هؤالء األصدقاُء األوفیاُء:   این دوستان باوفا (رد گزینۀ  و   . 14
رّد سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 15

) لِسان  لیَس اسم فاعل 

) اهل  لیَس اسم تفضیل 

) النّار  لیَس اسم فاعل 
توجه: مضارع التزامی منفی: حروف «َأن، حتّی، لَِکی،...» + «ال»ي نفی +فعل مضارع می باشد.  گزینه 3  . 16

گزینۀ   :حرف َأْن + ال + فعل مضارع «َتْذُکَر»  مضارع التزامی منفی 

:   «َألّا مَخفَّف َأْن+ال» است. حرف َأْن + ال + فعل مضارع   مضارع التزامی منفی گزینۀ 

: «ال»ي نفی + فعل مضارع «َیبْلُُغ»  مضارع اخباري منفی  گزینۀ 

: «لِکی+ ال» نفی + فعل مضارع «َتْحَزنوا»  مضارع التزامی منفی گزینۀ 

»: حرکت صحیح  المخاَطبین می باشد زیرا اسم مفعول است «سخن گفتن آدابی دارد که گوینده باید به آنها عمل کند و مخاطبان خود را با کالم زیبا مورد خطاب قرار در گزینۀ « گزینه 1  . 17
دهد.» 

ترجمۀ سایر گزینه ها:
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»: درخت خفه کننده زندگی اش را با پیچیدن دور تنۀ درخت آغاز می کند.  گزینۀ «

»: درخت بلوط از درختان با عمر طوالنی است.  گزینۀ «

»: باید که سخنش مالیم باشد و درحد عقل و دانایی شنوندگان باشد.  گزینۀ «

: هر آنچه را که بدان علم و اطمینان نداري، دنبال مکن.  ترجمۀ گزینۀ  گزینه 3  . 18

: چیزي را که به آن علم نداري مگو؛ بلکه همۀ آنچه را که می دانی نیز مگو.  ترجمۀ گزینۀ 

گزینۀ  الشتاء: مضاف الیه است نه صفت.  گزینه 4  . 19

: «خیٌر» نکره است امّا بعد از آن جمله اي نیامده تا آن را وصف کند.  گزینۀ  گزینه 3  . 20

: «مثًال» نکره است امّا بعد از آن فعل آمده و قبِل آن حرف واو آمده است. پس جملۀ وصفیّه نیست.  گزینۀ 

: «ُغدٍد» نکره است و جملۀ «تفِرُز سائًال» آن را وصف کرده پس جمله، وصفیّه است.  گزینۀ 

: بعد از اسم نکره «َنفْعًا و ضرًا» جمله اي نیامده تا آن دو را وصف کند.  گزینۀ 
در این گزینه (کنُت ألعب) به معناي (بازي می کردم) است. گزینه 3  . 21

کلمۀ «دوستانی» نکره است و تنها در گزینۀ  (اصدقاء) را به صورت نکره آمده است.  گزینه 2  . 22
رّد سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 23

َتَفرُّد  إفراد  (

) مفعول  صفت 

) َتجاُهل  َجْهل یا َجهالۀ 
ترجمه متن: 

«آیا درختی بلند یا محصولی پاك یا میوه اي لذیذ را دیده اي؟ آیا این بذري نبوده است که در خاك پنهان بوده و از چشم ها مخفی بوده است، سپس زنده شده و از خاك بیرون آمده و آن چیزي شده
است که اکنون در طبیعت می بینیم؟! 

بهار با شکوفه هایش و پاکی هوایش بعد از سرماي شدیدي آمده است و برگ هاي درختان بعد از افتادنشان به جاي خود بازگشتند و آواز پرندگان و سرزندگی و فعالیت بعد از زمانی از ثبات
بازگشته است! 

آن همان زندگی انسان است! آسانی و سختی، راحتی و بدبختی، طلوع و غروب، پایین و باال و پس هنگامی که کار این گونه باشد نباید نعمت او را مغرور کند آنگاه که (انسان) باال رود و نباید سختی او
را خوار کند آن گاه که (انسان) پایین رود؛ بلکه او باید انسانی ماهر و در دو حالت آسایش و ناخوشی ثابت باشد!

معناي کلمات این متن: 

) اُحییت: زنده شد  ) األعین: چشم ها           ) التراب: خاك     ) َسِتَر: پنهان شد    

) تغرید: آواز خواندن  ) سقوط: افتادن     ) عاد: بازگشت     ) بروده: سرما    

ُعسر: سختی  ( یُسٌر: آسانی    ( ) النشاط: فعالیت    ) الحیویّه: سرزندگی    

) الّسراء و الّضراء: خوشی و ناخوشی  ) الشّده: سختی                ) ذلّل: خوار کرد    ) بطر: مغرور شد    ) شقاء: بدبختی   

ترجمه عبارت: «انسان باید در دو حالت خوشی و ناخوشی ثابت باشد به خاطر .................. »  گزینه 2  . 24
ترجمه گزینه ها: 

: این که آن دو براي پیشرفت انسان مفید هستند، پس فقط به وسیله آن دو پیشرفت وجود دارد!  گزینه 

: این که زندگی به آن دو آمیخته شده، پس هنگامیکه یکی از آن دو بیاید رفتنش را توقّع داریم! گزینه 

: این که پاکی و خوبی زندگی نمی آید، مگر بعد از بدبختی و زشتی زندگی!  گزینه 

: این که امور به دست انسان نیست، پس او مجبور به قبول این حالت هاست!  گزینه 
نکته: انسان نباید به خوشی و ناخوشی دنیا دل ببندد، چون این دو به زندگی آمیخته¬اند و انسان باید از دست دادن هر یک را انتظار داشته باشد. 

ترجمه گزینه ها:  گزینه 3  . 25

: بلوغ کارها و پختگی فکرها مانند میوه هاست که به گذشت زمان نیاز دارند، پس نباید در خوردن آن ها قبل از زمانشان عجله کنیم!  گزینه 

: ما مانند بذرها نیاز به پوشش و مخفی شدن قبل از آشکار شدن و آشکار کردن خودمان در جامعه و در میان مردم داریم!  گزینه 

: پاکی هوا تمیزي اش به این داللت دارد که حتمًا بعد از آلودگی حاصل شده است، پس با هر چیزي باید خالفش را مشاهده کنیم!  گزینه 

: ثابت بودن و حرکتی نداشتن در ظاهر اشیاء به حرکت در باطن آن ها به زودي اشاره دارد، چه بسا آن ها را ببینیم!  گزینه 

نکته: گزینه  به این اشاره دارد که هر چیزي را با خالفش متوجه می شویم، ولی متن به این اشاره دارد که بعد از هر سختی و هر بدي اي، آسانی و خوبی است و این که انسان خودش را با هر حالتی
باید همماهنگ کند. 

«متن از ما می خواهد که .................. !»  گزینه 1  . 26
ترجمه گزینه ها: 

: به حال اشیاء نگاه نکنیم بلکه به گذشته و آینده آن ها بنگریم!  گزینه 

: در زندگی انسان هاي مغروري نباشیم چرا که دنیاي سراي باقی نیست!  گزینه 

: به آواز پرندگان و گل هاي بهار و زیبایی دنیا توجه کنیم!  گزینه 

: به حالتی توجه کنیم که ما را خوشحال می کند، همان طور که به حالت سختی مان توجه می کنیم!  گزینه 
نکته: باتوجه به مثال هاي زده شده در درك مطلب متوجه می شویم که متن می خواهد این را بگوید که به قبل و بعد اشیاء توجه کنیم.

ترجمه گزینه ها: گزینه 3  . 27
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: زندگی به خودي خود حقیقت انسان را آشکار می کند!  گزینه 

: زندگی انسان نیاز به خوشی و ناخوشی دارد!  گزینه 

: سختی و راحتی هر دو مدرسه اي هستند که انسان را تربیت می کند!  گزینه 

: نعمت و بال دو عالمتی هستند که باال بودن انسان و پایین بودنش را آشکار می کنند!  گزینه 

نکته: مفهوم متن این است که انسان در دو حالت سختی و آسانی باید ثابت قدم باشد و از آن ها درس بگیرد به همین خاطر در گزینه  آن را تشبیه به مدرسه اي کرده است. 

سنجابی را در جنگل مشاهده کردم (شاهدُت سنجابًا فی الغابۀ) که آن سنجاب (یقفز السنجاب) از درختی به درختی می پرید (من شجرة إلی شجرة)   گزینه 3  . 28
نکته: (فعل ماضی + اسم نکره + فعل مضارع (جمله وصفیه)) در این حالت جملۀ وصفیه به صورت ماضی استمراري ترجمه می شود.

در این گزینه (غایۀ) خبر و مرفوع است و (التدرك) جملۀ وصفیه بعد از آن قرار گرفته است.   گزینه 3  . 29
ترجمۀ عبارت: (راضی کردن مردم هدفی است که بدست آورده نمی شود.) 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: اسم نکره نداریم.  گزینۀ «

»: (برنامجًا) مفعول است و منصوب می باشد.  گزینۀ «

»: (کالمًا) مفعول است و منصوب می باشد. گزینۀ «

ترجمه: 
زبان  عربی همان زبانی است که با برخی ویژگی هاي خاص، برتري می یابد، از جمله این که روش هاي کالم و ساختار عبارت هایش با تغییر سال ها و قرن ها تغییر نکرده است! 

پس آنچه که ما در عصر حاضرمان می خوانیم، همان چیزي است که در قرن هاي پیش به کار می رفته است و این امر را کمتر در بقیۀ لغات و زبان ها می یابیم و تنها علّت بروز این پدیده، نزول قرآن
کریم به این زبان است. 

و این مسلمًا به این معنا نیست که واژه ها تغییر نکرده است. بلکه آن ها می آیند و می روند و بزرگ می شوند و متولّد می شوند زنده می گردند: اما ساختار جمله و کیفیت ساختار آن از تغییرات در امان
مانده است و براي بروز این پدیده، نکات مثبت و منفی اي وجود دارد، از جمله  نکات منفی آن: تأثیر نپذیرفتن آن در ساختار جمله از زبان هاي دیگر و همگونی آن با زمان است. امّا از ویژگی هاي

نیکوي آن: پویایی و نظام مندي آن از زمانی است که آمده است. پس آن نمرده است، بلکه در ذهن کسی که به این زبان سخن می گوید، رسوخ پیدا کرده و ثابت شده است. 
و بنابراین، فراگیران متون ادبی این زبان باید توجه کنند به عمق بخشیدن به دریافت هاي زبانی شان در هنگام مطالعۀ کتاب هاي ادبی و فرهنگی. 

با توجه به آن چه در متن آمده ذکر شده (فما نقرأ فی عصرنا الحالی هو الّذي کان یستخدُم قبل قرون ) در می یابیم که گزینۀ  صحیح است. خوانندة معاصر می تواند آن چه که هزار سال قبل گزینه 4  . 30
در عربی تألیف شده است را بدون احساس مشکل ویژه اي (خاّصی) درك نماید. 

اگر تغییر می کرد در آن هنگام ما قادر به درك و فهم قرآن  کریم نبودیم. پاسخ صحیح می باشد با توجه به قسمتی از متن (والسبب الوحید لبروز هذه الظاهرة هو نزول القرآن الکریم بهذه گزینه 2  . 31
الّلغۀ) 

زبان اگر ساختارش دگرگون شود قطعًا بعد از مّدتی متن هایی که بر اساس آن تألیف شده است، درك نمی شود، با توجه به آن چه که از متن دریافت می گردد، این گزینه صحیح گزینه 2  . 32
است. 

در گزینه ي  باعث زنده شدن واژه هاي نو و نابودي واژه هاي کهنه می شود. 

در گزینه ي  باعث می شود که صاحبان زبان میراث و فرهنگشان را درك کنند. 

در گزینه ي  خواننده اش مجبور می شود که براي فهمیدن اسلوب هاي کهنه هرگز تالش نکند. 

مقصود از ( تعمیق المکتسبات اللغویۀ التراثیۀ ) عمق بخشی دستاورد هاي آثار زبانی به جاي مانده و میراثی است که منجر به فهم بهتر تالش هاي صورت گرفته در زمینه هاي به جاي مانده و گزینه 4  . 33
میراثی می گردد. 

_کامل کردن تالش هاي دانشمندان زبان و آموخته آنان در زبان.  در گزینه ي 

_ گسترش دایره آموزه زبان شناسی که از دانشمندان پیشین به ما رسیده.  درگزینه ي 

_ به دست آوردن توانایی الزم براي فهمیدن موارد انجام شده در تاریخ، نادرست می باشند.  در گزینه ي 

هؤالء الجنود (این سربازان) الینسحبون (عقب نشینی نمی کنند) رغم أّن (علی رغم اینکه) أألعداء (دشمنان) کانوا قد رّوعوهم (آنها را ترسانده بودند)  گزینه 1  . 34

یدفن السنجاب (سنجاب دفن می کند) جوزة البلوط السلمیۀ (دانۀ سالم بلوط) تحت التراب فی الغابۀ (زیر خاك در جنگل) و تلک الجوزة (و آن دانه) ستصیر شجرة (درختی خواهد شد) فی السنۀ گزینه 4  . 35
القادمۀ (در سال آینده / بعد) 

» کمترین تعداد معرفه را دارد.  گزینۀ « گزینه 2  . 36
بررسی گزینه ها: 

»: (جندي سابور، خوزستان، العالم، القدیم)   گزینۀ «

»: (الّتعنت، المسؤول)   گزینۀ «

»: (المیزان، الخلق، الحسن)   گزینۀ «

»: (علیا، المعّلم، الحیاة)   گزینۀ «

«َموِعَظًۀ» اسم نکره اي است که جملۀ فعلیۀ پس از آن توصیفش کرده است.  گزینه 2  . 37
ترجمۀ عبارت: از او پند و نصیحتی خواست که از ارتکاب گناهان او را منع کند. 

ترجمه و بررسی سایر گزینه ها: 

»: در بار چهارم موج باال رفت و نزدیک بود جوان غرق شود. (در جمله اسم نکره اي وجود ندارد)  گزینۀ «

»: خیانت بزرگی است که به برادرت سخنی بگویی، او سخت باور کند، در حالی که تو به او دروغ می گویی («خیاَنًۀ» اسم نکره اي است که با جملۀ فعلیه توصیف نشده است)  گزینۀ «

»: کارتی به مبلغ بیست و پنج ریال به من بده. ( اسم نکرة «بطاَقۀ» با جمله اي توصیف نشده است.)  گزینۀ «
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گزینه 3 معلُّمنا: معلُم: مبتدا به صورت مضاف  آمده نه موصوف!)   . 38

: صفت به صورت جملۀ وصفیه)  ): (علٌم: مبتدا + یضرُّ بررسی گزینۀ (

): (عقیدة التوحیِد المقّدسۀ: عقیدة مقدس توحید) یعنی (المقدسۀ) صفت براي (عقیدة) است.  بررسی گزینۀ (

): (للکالم: خبر مقدم + آداٌب: مبتداي مؤّخر + یِجُب: جملۀ وصفیه)  بررسی گزینۀ (
تنها ترکیب وصفی در این گزینه (اآلیۀ األولی: آیۀ اول)، است.   گزینه 3  . 39

): (تواٌب رحیٌم، هر دو خبر هستند؛ دقت کنیم با صفت اشتباه نشوند! نمی توانیم آنها را صفت براي (اهللا) بدانیم چون (اهللا) اسم علم و معرفه ولی این دو اسم نکره اند! نکتۀ مهم دربارة گزینۀ (
جملۀ وصفیه بعد از اسم نکره می آید و آن را توصیف می کند.  گزینه 4  . 40

» جمله شرطی است و فعل بعد از (ضمیر) جواب شرط است.   در گزینۀ «
در سایر گزینه ها (أحدث، الیخشع، یرشدنا) جملۀ وصفیه هستند. 

ترجمۀ گزینۀ درست: باید پیراهنی را انتخاب کنی که مناِسبت باشد.  گزینه 4  . 41

» «و» بین اسم نکره و جملۀ فعلیۀ پس از آن فاصله انداخته است.  » و در گزینۀ « ـَ »، «ف در گزینۀ «
«محمدا» در گزینۀ «2»: اسم علم و معرفه است. 

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: بادهاي شدیدي وزید، پس خانه هاي بسیاري را خراب کرد.  گزینۀ «

»: محمد را یافتم که مردم را در شرایط سخت کمک می کرد.  گزینۀ «

»: خبر دردناکی شنیدیم و خیلی ناراحت شدیم.  گزینۀ «

) صفت به صورت جمله که بعد از یک اسم ) صفت به صورت یک اسم (مثل: الطالب المجتهد)؛  صورت سؤال، صفتی را می خواهد که نوعش فرق کند؛ دقت کنید دو نوع صفت داریم:  گزینه 4  . 42
نکره می آید و آن را توصیف می کند. (مثل: طالبًا یجتهُد) 

» «ُمزارع» اسم نکره و «یجتهد» فعلی است که آن را توصیف کرده و صفت از نوع جمله محسوب می شود (پدرم کشاورزي که همیشه تالش می کند ...). در سایر گزینه ها صفت از نوع اسم در گزینۀ «
آمده است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: «المتعّددة» صفت و یک اسم (مفرد) است.  گزینۀ «

»: «الکبیر» صفت و یک اسم (مفرد) است.  گزینۀ «

»: «الّناجح» صفت از نوع اسم (مفرد) است.  گزینۀ «
«جزیرٍة + ال یکون البحُر» صفت از نوع جملۀ وصفیه است.  گزینه 2  . 43

بررسی سایر گزینه ها: 

»: «الفرص القلیلۀ - فرص ذهبّیۀ»: صفت مفرد   گزینۀ «

»: «آثارنا التاریخّیۀ»: صفت مفرد  گزینۀ «

»: «اسبوع واحد»: صفت مفرد گزینۀ «

در گزینۀ  جمله وصفیه نداریم .   گزینه 2  . 44

- ( تدور ) اسم نکره ( عین ) را توصیف می کند.    گزینۀ 

- ( یشیر ) اسم نکره (مواعظ ) را توصیف می کند.   گزینۀ 

- ( یُحصی ) اسم نکره (کتاب ) را توصیف می کند.  گزینۀ 

  ( دانش آموزي  ( طالباً ) : نکره ( رد گزینۀ   گزینه 1  . 45

در گزینۀ    ( و هو... ) آمده است و به صورت جملۀ حالیه ترجمه می شود که نادرست است .  
صفت وجود ندارد.  گزینه 1  . 46

بررسی گزینه ها: 

»: المشترکُۀ صفت است.  گزینۀ «

»: کثیرًة صفت است.  گزینۀ «

»:  َیْجَمُع .................. جملۀ وصفیه است.  گزینۀ «

با یقولون (دانش آموزانی را دیدم که می گفتند): هرگز نباید از معلم مان براي مچ گیري سؤال بپرسیم.  لّما َدخلُت الّصف (هنگامی که به کالس وارد شدم) شاهدُت طال گزینه 4  . 47

نکته: (یقولون) اسم بعد از نکره (جملۀ وصفیه) است و ترجمۀ آن بستگی به فعل قبل دارد (ماضی + مضارع  شاهدُت + یقولون) جملۀ وصفیه ماضی استمراري ترجمه می شود. (می گفتند)
گزینه 4 (العمالء: مفرده عمیل) و به معناي (مزدوران) است که با دو کلمۀ دیگر (الموظفین: کارمندان) و (المعّلمون: معلّمان) تطابق معنایی ندارد.   . 48

نکته: العّمال به معناي(کارگران) را با العمالء به معناي (مزدوران) اشتباه نگیریم. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (داروها - قرص ها - نسخه) تطابق دارند.  گزینۀ «

»: (فروش - خرید - قیمت) تطابق دارند.  گزینۀ «

»: (پیراهن - شلوار - لباس زنانه) تطابق دارند.  گزینۀ «
(مکتبۀ) اولی (مضاف) است و دومی هم به تنهایی به کار رفته!  گزینه 1  . 49

): (متَجٌر: خبر نکره + له سراویل: (جملۀ وصفیه از نوع اسمیه) یعنی (له: خبرم مقدم + سراویل: مبتداي مؤّخر) بررسی گزینۀ (
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): (مکاتب: نایب فاعل مرفوع و نکره + یتسفیُد: جملۀ وصفیه مرفوع به تبعیت از موصوف)  بررسی گزینۀ (

): (المطاعم الجمیلۀ) موصوف و صفت هستند.  بررسی گزینۀ (

بعد از اسم نکره (نوٌع) هیچ فعل یا جملۀ اسمیۀ کاملی نیامده که نقش جملۀ وصفیه را برعهده بگیرد.  گزینه 3  . 50

): (شجرة: اسم نکره + َتنمو: جملۀ وصفیه)  بررسی گزینۀ (

): (مقداٍر: اسم نکره + ال ُیسبُّب: جملۀ وصفیه)  بررسی گزینۀ (
*یادآوري نکته: جارومجرور می تواند بین اسم نکره و جملۀ وصفیه فاصله بیندازد. 

): (شجرة: اسم نکره + قد بلَغ: جملۀ وصفیه)، جارومجرورها بین آن دو فاصله انداخته اند! بررسی گزینۀ (
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