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.  عّین األصّح و األدّق فی األجوبۀ للترجمۀ :  1
 «من عرف الدنیا معرفًۀ حقیقیۀ، ال تخدع قلبه ظواهرها الخّالبۀ!»:

آنکه حقیقت دنیا را شناخته باشد، ظاهر فریبندة آن، فریبش نمی دهد! اگر کسی واقعًا دنیا را بشناسد، ظاهر دلربایش او را فریب نمی دهد!

هر کس که دنیا را به طور واقعی بشناسد، ظواهر دلرباي آن قلبش را نمی فریبد! آن کسی که دنیا را عمیقًا شناخت، به ظواهر خوش آن، دل خوش نمی کند!

فی َأيِّ عبارٍة ما جاء «اسم الفاعل»؟  . 2

ُأریُد َأْن َأْکُتَب ترَجَمَۀ النَّصِّ ُمسَتعینًا بالُمْعَجِم!  باب ُ َیْلَعبوَن باْلُکَرِة َعَلی َمْلَعِب «آزادي» ِفی طهران!  کاَن الشَّ

النُّهاُة باْلُمْنَکِر فی َمْدَرَسِۀ البرز «ماندگار» کثیروَن!   . ِم ُدروِسِهم فی العالَِم الَبَشريِّ إنَّ اإلمتحاناِت ُتساِعُد التَّالمیذ لَِتَعلُّ

.  َعّین جاَء فیها اسم الفاعل و اسم المفعول معًا: 3

 ! وابِّ ْکُب َجماَعٌۀ ِمَن الُمساِفریَن ُیساِفروَن َعَلی الدَّ دیُق َمْن کاَن ناهیًا َعِن الُظلِم و اْلُعْدواِن ُمعینًا َعَلی البِِّر و اإلحساِن!  اَلرَّ  الصِّ

الَحِۀ، و ناهیَن َعِن الُمْنَکِر، و صابِریَن علی الَمشاِکِل.  عاُت َأشعاٌر فارسیٌَّۀ َمْمزوَجٌۀ بالعربیَِّۀ!  و َعَلینا َأْن نَکوَن ُمشتاقیَن اِلَی اَألعماِل الصِّ ُب: الُملمَّ  قاَل الُمَجرَّ

.  عّین الخطأ: 4

َیجب علی المرأة المسلمۀ منع اآلخرین من التکاسل!: زن مسلمان باید دیگران را از تنبلی منع کند!

لم ُیشاَهد فی الحرب أشجع من جیوش اإلسالم: در جنگ شجاع تر از سپاهیان اسالم دیده نشده است.

أنت َتصل إلی أهدافک إن کنت دؤوبّا فی أعمالک!: تو به هدفت خواهی رسید، اگر در کار خویش با پشتکار می بودي!

هبط اإلنسان علی سطح القمر و اکتشف بأنّه کوکب هامد: انسان بر سطح ماه فرود آمد و کشف کرد که آن، ستارة خاموش و سردي است.

ِن الخطأ فی التَّرجمۀ: .  عیِّ 5

َأَحبُّ ِعباِد اهللاِّ إلَی اهللاِّ َأْنَفُعُهم لِِعباِدِه: محبوب ترین بندگان خدا نزد خداوند، سودمندترین آن ها براي بندگانش است.

نُفِسُکم ِمْن َخْیٍر َتِجدوُه ِعنَد اِهللا: هر چه از نیکی براي خودتان پیش بفرستید، آن را نزد خداوند می یابید. موا ِألَ َو ما ُتَقدِّ

ٍۀ لِْلَمسؤوِل: مچ گیري طرح یک سؤال مشکل با هدف به سختی انداختن  مورد سؤال است. َعنُُّت َطرُح ُسؤاٍل َصعٍب بَِهَدِف إیجاِد َمَشقَّ  اَلتَّ

َک َو إْن ُکْنَت َأمیراً: از جاي خود براي پدرت و معّلمت بلند شو، اگرچه فرمانده باشی.  مِّ بیَک و ُمَعلِّ  قُم َعْن َمْجِلِسَک ِألَ

الیۀ.  حیَح َعْن نوعیِّۀ الْکلماِت َو الَمَحّل اإلعرابی فی الْعبارِة التِّ ِن الصَّ .  َعیِّ 6
«إْن َتْنُصروا اَهللا َیْنُصْرُکم و ُیَثبِّت أقداَمُکم»

اَهللا: اسم، مفرد مذکر / فاعل َتْنُصروا: فعل مضارع، دوم شخص جمع، لیس له حرف زائد / فعل شرط

ُیَثبِّْت: فعل مضارع، َیحتاُج إلی المفعول، له حرٌف زائٌد / جواب شرط َیْنُصْر: فعل، سوم شخص مفرد، َیْحتاُج إلی المفعول، له حرف زائد / جواب شرط 

.  عّین الخطأ: 7

 عندما نعرف کیف فشلنا نفهم کیف سننجح : هر زمان بدانیم چگونه شکست خوردیم، می فهمیم چگونه موفق خواهیم شد! 

 ال شّک انّک ال تخسر إّال إذا امتنعَت عن المحاولۀ : شّکی نیست که تو فقط زمانی که از تالش خودداري کنی، زیان می بینی! 

 إّن النجاح ال یحتاج إلی اإلقدام فقط، بل إلی الجسارة أیضًا : پیروز شدن فقط به قدم ها احتیاج ندارد، بلکه به جسارت نیز نیازمند است! 

 من یکذب، ال َیجد َدلیًال ُمقنعًا إلثبات قوله أبداً : کسی که دروغ می گوید، هرگز براي ثابت کردن گفتۀ خود دلیلی قانع کننده نمی یابد!

عّین الصحیح فی الترجمۀ إلی العربیۀ «هرکس به سخن حق گوش دهد، قطعًا با عدالت سخن می گوید»  . 8

 إنَّ الذي َیسمُع کالم الحق یتکّلم بالعدالۀ   من َیستمُع إلی قول الحق استماعًا یتکّلم بالعدالۀ  

َث بالعدالۀ تحدیثًا    من تسِمَع إلی قول الحق تکلَّم بالعدالۀ تکلیمًا َمن اِسَتَمع إلی کالم الحق َحدَّ

الیۀ. ِن الَْخَطَأ فی ِقراَءِة الْکلماِت ِمَن الْعباراِت التِّ .  َعیِّ 9

ِعْلُم اْلکیمیاِء ِعْلُم ُمطالََعِۀ َخواصِّ اْلَعناِصِر.   َضْع هِذِه الُجَمَل و التَّراکیَب فی َمکانَِها الُمناَسِب. 

 َعَلی ُکلِّ ُمْسِلٍم أن َیْدُعَو اْآلَخریَن إلَی اْلَمعروِف.  اَْلعالُِم بِال َعَمٍل َکَشَجَرٍة بِال َثَمٍر. 

نمونه سوال عربى یازدهم درس دوم سخت
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حیَح فی التَّرجمۀ : ِن الصَّ .  عیِّ 10

 «َأکَبُر اْلَعیِب َأْن َتعیَب ما فیَک ِمْثُلُه» . بزرگتر از عیب آن چیزي است که آنچه را که همانند آن درون توست عیب بدانی.

َو اْلغیَبَۀ، َو هَی ِمن َأَهمِّ َأسباِب َقطِع التَّواُصِل بَیَن النِّاس : غیبت از مهم ترین دالیل قطع دوستی میان مردم است.

ُم َمَع َزمیٍل ِمْثِلِه َو َیضَحُک : در زنگ سّوم با یک همکالسی حرف می زد و می خندید. ِۀ الثِّالَثِۀ کاَن َیَتَکلَّ َو ِفی اْلِحصَّ

َعِلْمَت َأشَرَف َأْو أَجلَّ ِمَن الُمَعلِّم : آیا شریف تر یا بزرگوارتر از معلم شناخته اي؟ َأ

الیۀ.  حیَح َعْن نوعیِّۀ الْکلماِت َو الَمَحّل اإلعرابی فی الْعبارِة التِّ ِن الصَّ .  َعیِّ 11
َم ِعلمًا، َفَلُه أْجُر َمن َعِمَل بِِه ال ینُقُص ِمن أجِر الْعاِمِل. َمن َعلَّ

ـِ «َمن»، «َفله َأجُر من َعِمَل به»: جواب شرط أْجُر: اسم، مفرد مذکر / مبتداي مؤّخر و مضاف ل َم: فعل ماٍض، سوم شخص مفرد، یحتاُج إلی المفعول، له حرفان زائدان / فعل شرط َعلَّ

العاِمل: اسم، مفردمذکر، اسم فاعل / مجرور بحرف جّر ال َیْنُقُص: فعل مضارع، یحتاُج إلی المفعول / لیس له حرف زائٌد

عیِّن األنسب للجواب عن الترجمۀ أو المفهوم ِمن أو إلی العربیۀ:   . 12
دَق فی قلب إنساِن!»: «الجمال هو أن تزرع وردة فی بستان، ولکّن األجمل منه هو أن تغرس الُحبَّ و الصِّ

زیبا آن است که گلی در بوستان کاشته شود، ولی زیباتر از آن کاشتن عشق و راستی در قلب انسان است! 

زیبایی همان است که گلی را در یک بوستان بکاري، ولیکن زیباتر، کاشت محّبت و صفا در دل انسان است! 

زیبا آن است که به کاشت گلی در بوستان بپردازي، ولی زیباتر از آن اینکه دوستی و راستی را در دل یک انسان بکاري! 

زیبایی آن است که گلی را در بوستانی بکاري، ولیکن زیباتر از آن این است که محّبت و صداقت را در قلب انسانی بکاري! 

.  عّین «ما» یغّیر زمان الفعل فی المعنی: 13

 ما تشاهد فی هذه الّصور الّتی رسمها صدیقی!   ما عملت فی هذه الدنیا فحاسبه عند اهللا!  

 ما التفت التلمیذ الی کالم معلم علم الحیاء فرسب فی االمتحان!   ما من رجل یغرس غرسًا اّال کتب اهللا له أجراً!  

«اگر از واقعیت بگریزي در زندگیت با مشکالت و سختی هاي بسیاري روبه رو می شوي.»  . 14

 إن تهُرُب من الواقع ُتواِجه مشاکل و صعوبات کثیرة فی الحیاة.   إذا َهَربَت من الواقع واجهَت المشاکل و الصعوبات الکثیرة فی الحیاة.  

 إن َهَربَت من الواقع واجهَت مشاکل و صعوبات کثیرة فی حیاتک.   إن َتهُرب من الوقایع ُتواِجه فی حیاتک المشاکل و الصعوبات الکثیرة.  

حیَح فی التَّرجمۀ: ِن الصَّ عیِّ  . 15

«َأکَبُر اْلَعیِب َأْن َتعیَب ما فیَک ِمْثُلُه». بزرگتر از عیب آن چیزي است که آنچه را که همانند آن درون توست عیب بدانی.  

َواْلغیَبۀ، َوِهَی ِمْن َأَهمِّ َأسباِب َقطِع التَّواُصِل بَیَن النِّاس. غیبت از مهم ترین دالیل قطع دوستی میان مردم است.

ُم َمَع َزمیٍل ِمْثِلِه َو َیضَحُک؛ در زنگ سّوم با یک همکالسی حرف می زد و می خندید. ِۀ الثِّالَثِۀ کاَن َیَتَکلَّ َوِفی اْلِحصَّ

َأَعِلْمَت َأشَرَف َأْو أَجلَّ ِمَن الُمَعلِّم: آیا شریف تر یا بزرگوار تر از معلم شناخته اي؟  

عّین الصحیح فی تعیین جواب الشرط:    . 16
«من یلتفت إلی الوراء و یتکّلم و یهمس إلی الّذي یجلس جنبه یضّر اآلخرین بسلوکه»

یتکّلم   یضّر یجلس   یهمس  

عّین ما لیس فیه أسلوب الشرط:  . 17

من یبتعد عن جمیع الذنوب یشاهد نتیجته فی الحیاة!   إذا سمع من المعّلم ما یعرفه یستمع إلیه! 

إن لَم تأمرهم اُّمهم بأن یجلسوا فلن یجلسوا و َیذهبون!   ما یخرج العالم من الظلمات إلی الّنور هو مصابیح الصباح!  

عّین عبارة جاء فیها أداة الشرط:  . 18

ما کان عندي قلم فما استعطت أن أکتب شیئًا!   لیس من ال یأمن الّناس منه و من أعماله بطًال!  

أظّن أّن هؤالء التلمیذات لن َیسَتطعن أن یقمن بأداء واجباتهّن!   قال لی: إن یتعّلم الّطالب طول السنۀ یجدوا ثمرته آخر السنۀ!  

عّین ما لیس فیه أسلوب الشرط:  . 19

من عّلم علمًا فله أجر من عمل به الینقص أجرالعامل!  من لم یرتکب الخطر لم ینل األمل!  

ما نعطی اآلخرین من أموالنا یضاعُفه اهللا لَنا!   ما یتعّلم اإلنسان فی الصغر ینفعه فی الکبر فی حیاته!  
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عّین الصحیح فی أسلوب الّشرط.  . 20

من تفّکروا قبل الکالم تسلموا ِمن الخطأ!   ما ُتنفقون من خیر فإّن اهللا به علیم!  

إْن تهمسوا فی الّصف أنتم التفهمون شیئًا من کالم المعّلم!   ما َفعلَت مِن الَخیرات َوَجدَتها ذخیرًة آلخرتک!  

عّین جواب الشرط یختلف عن الباقی:  . 21

من تنبه الیوم فله حالوة العاقبۀ!  من یتوّکل علی اهللا فهو حسبه!  

من یلّقب اآلخرین بألقاب السیئۀ فهو ِمن الظالمین!   من تحاول فی المدرسۀ فسوف تنجح فی مجاالت الحیاة!  

عّین الخطأ فی ضبط حرکات الحروف:  . 22

إن َتنُصروااهللا َینُصرُکم و ُیثبَّْت أقداَمُکم!   ر قبل الکالِم َیْسَلْم ِمَن الخطأ غالبًا!   َمن ُیَفکِّ

رِس َجیِّداً َیرُسْب فی امتحانات!   من الَیسَتِمْع إلی الدَّ بَّورِة: فی َمحَضِرالُمَعلِّم!   َکَتَب ِمهراُن ُعنواَن إنشائه علی الَسِ

عّین الصحیح فی ضبط حرکات الحروف!  . 23

ُس و ُهَو محاِولٌۀ قبیحٌۀ لِکْشِف أسراِرالّناس لَِفِضحِهم!   التََّجسُّ َعَلینا أن نَْبَتَعَد َعِن الُعجب و أن النَذُکر عیوَب اآلَخریَن!  

َقد َیکوُن بَین النِّاس َمن َهَو أحِسُن ِمّنا!   ریَن ُسورَة الُحُجراِت بِسورِة األخالِق!   َسّمی بَعُض الُمفسِّ

عّین الخطأ فی ضبط حرکات الحروف:  . 24

ألََّف عدٌد ِمَن الُعلماِء ُکُتبًا فی َمجاالِت التَّربیِۀ والتَّعلیم!   ِس الکیمیاِء!   الب َیسَتَمعوَن إلی َکالِم ُمَدرِّ الطُّ

َم ِعلِم األحیاِء َتعنُّتًا!   کاَن التُّلمیذ َیسأُل ُمَعلِّ الب َفسوَف َیَتنَّبُه َزمیُلَک الُمشاِغُب!   إْن تقرأ إنشاَءَك أماَم الطِّ

عّین فعل الشرط الیکون فعًال ماضیًا:  . 25

من َتوّکل علی ربّه فی الحیاة فهو حسبه!   إن َتکّلموا حین تدریس المعّلم ترسبوا فی اإلمتحان!  

من ُینفق مّما یحّبه و یقّدم لنفسه عمًال خیراً!   إن ُتفّکر باألهداف الغالیۀ تحصل علیها!  

عّین عبارة یوجد فیها جواب الشرط و اسم المکان معًا:  . 26

ما نرید أن یفعله االوالد هوالسعی فی َمدارسهم!   و اِذا ُقرئ القرآن فی الّصف فإستمعوا لَه!  

من یتعّلم درس الکیمیاء الیوم فی المختبر ینجح فی اإلمتحان!   إن أحسنتم أحسنتم ألنفسکم فی الدنیا!  

عّین «ما» لیست شرطیۀ:  . 27

ما فعل المرء فی صغره فهو یري نتیجته فی کبره!   ما یفّکر به ذهنک یظهر علی لسانک!  

ما قّدمتها ألنفسکما شیئًا من الخیر فلذلک ما وجدتماه عنداهللا!   ما تفّکروا فی خلق اهللا فسوف تشاهدون قدرة اهللا کثیراً!  

عّین «من» لیست شرطّیۀ:  . 28

من لم َیِتْب عن أعماله السیئۀ فهو یدخل الّنار!   من سأل فی صغره أجاب فی کبره!  

من یفّکر قبل الکالم یسلم من الخطأ!   من ُمخطی یظّن أّن للثعلب دینًا!  

عّین الخطأ لتکمیل الفراغ (فی اسلوب الشرط):  . 29

 .................. یجمع اإلنسان من الخیر ینظر ثمرته فی الّنهایۀ (ما) .................. تحاولوا فی الحیاة کثیراً تحصلوا علی األهداف (َمن)

 .................. التصبري علی مداراة الدنیا فلن َتذوقی حالوة عاقبتها (إن)   .................. أردَت أن تخلص ِهللاّ َیِجب أن تؤمن باهللا (إذا)  

عّین ما لیس فیها الجملۀ الشرطیۀ:  . 30

إذا تمَّ العقل نقَص الکالم.   العالم حیٌّ و إْن کان میتا.  

ما فعلَت من الخیرات وجدتها ذخیرة آلخرتک.   و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا َسالمًا.  

عّین ما لیس فیه من ادوات الشرط:  . 31

ما حاول التلمیذ کثیراً فالیحصل الی نتیجۀ.   ما تنفقوا من خیر یعلمه اُهللا.  

من کان الذي دعا الی اهللا فقد فاز فوزاً عظیمًا.   َمن أعطی الفقیَر وجَد ثمرته عنداهللا.  

.  عیّن ما لیس فیه الجملۀ الشرطیۀ: 32

ما ِمن رجٍل یغرس غرسًا اّال کتَب اهللا أجره.   إذا تمَّ العقل نقَص الکالم.   مًا فَله أجُر َمن عمل به.   َمن علَّ و ما تنفقوا من خیر فإّن اهللا به علیم.  
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عّین الخطأ فی صیاغۀ (اسم الفاعل):  . 33

والذیَن اذا أصابتهم البغی هم ینتصروَن: (ُمنتِصر)   ث)   ث الناس بلَک ما سمعَت به: (ُمحدِّ ال ُتحدِّ

و ِمّما َرزْقناهم ُینفقوَن: (رازق)   و من َعفا و أصلَح فأْجُره علی اهللا: (صالح)  

عّین الخطأ عن کلمۀ «ما»:  . 34

ما تنفقوا ِمن خیر فإّن اهللا به علیم (شرطیۀ)   ما یطلب المعلم من الطالب المشاِغب الّذي یتکّلم مع زمیل (استفهامیۀ)  

ما یرید لیجعل علیکم من حرج فی حیاتکم (نافیۀ)   ما فعلَت من الخیرات وجدتها ذخیرة آلخرتک (نافیۀ)  

عّین الخطأ حول الکلمات المعّینۀ فی هذه العبارة.    . 35
س علم اإلحیاء» «فی الحّصۀ االولی الطالب الُمشاِغب الَیستمع إلی کالم ُمدرِّ

س: اسم الفاِعل من مزید ثالثی  ُمدرِّ األولی: اسم التفضیل للمؤنث   الیستمع: مزید ثالثی من باب إستفعال  الّطالب: اسم الفاِعل ِمن مجرد ثالثی 

عّین «من» أو «ما» تغّیر عالمۀ آخرالفعل فی الّلفظ:  . 36

ما یخرج العالم من الظلمات إلی الّنور هو اإلیمان باهللا!   من حاول فی أعماله حصل علیها فی الحیاة!  

ما تعمل حین تشاهد إزدحام الناس فی الشوارع!  من تلتزم بأن التعصی أمر مدّرستها تحصل علی الّنجاح!  

عّین جواب الّشرط یختلف:  . 37

إن تفّکر ساعۀ فهو خیر لک من عبادة کثیرة!   َمن َیلتزم بآداِب التعّلم فسوَف َینجح!   ما تنفقوا ِمن الخیر فإن اهللا به علیم!   من إستهزأ الناس فعلیه أن یعتذر منهم!  

عّین فعل الّشرط الیکون فعًال ماضیًا.  . 38

من تنّبه الیوم فله حالوة العاقبۀ فی الحیاة!   کوا باألعداء فی الحرب ضّیعوهم!   إن تمسَّ إن تقبل علی الکتاب َتِجد صدیقًا مخلصًا!   إن تواضعَت لَِمن یعّلمک عظمَت شأنک!  

عّین (ما) النافیۀ:  . 39

ال تُقْل ما التعلم بل تُقْل کلَّ ما تعلُم.   التْقُف ما لیس لک به علٌم.  

ما تجاوز االعداء علی وطننا بسبب شجاعۀ شبابنا.     . خیرالکالم ما قلَّ و دلَّ

عّین «َمن» تختلف:  . 40

سیعلم الجمیُع من الفائز غًدا!   من غیر معّلمک الحنون ُیعلِّمک ما ال تعلم!  من َعمل بالقرآن فهو یفلح!   من یسأل المعّلم َتُعَنًتا إّال الّطالب المشاغب!  

.  عّین «ما» شرطیَّۀ: 41

 ما تتعّلمه من العلوم المختلفۀ ُتبِعُدك عن الجهالۀ!  ما نبتت األشجار الخانقۀ فی بلدنا ألنّها أشجار اِستوائّیۀ! 

 ما وجدَت فی ذلک الکتاب الّذي أّثر فی نفسک بعد قرائته!  ما من صابر یصبر علی المشاکل إّال و هو یحصل علی الّنجاح! 

اگر به آداب یاد دادن و یاد گرفتن پایبند نباشی موفق نمی شوي!  . 42

َمن ال تلتزمی بآداب التعلیم و التعّلم ال َتنجحی!   من ال یلتزم بآداب التعلیم و التعّلم ال ینجح!  

إن ال تلتزمی بآداب التعلیم و التعلم ال َتْنَجح! اِن ال َتلتزم بآداب التعلیم و التعّلم ال َتنجح!  

عّین الخطأ:    . 43
«هر کس از واقعیت فرار کند با سختی هاي بسیاري روبه رو خواهد شد!»

من َهَربُت من الواقع فسوف تواجه صعوبات کثیرة!   َمن تهربی من الواقع فستواجهین شدائد کثیرة!  

من یهرب من الواقع فسوَف یواجه شدائد کثیرة!   َمن تهرب من الواقع فستواجه صعوبات کثیرة!  

.  عّین ما فیه لَْیَس ُأسلوب الشرط: 44

الب فی المدرسِۀ معلما أن ُیساعدُهم فی دروسهم.   َمن کانَْت الئقًۀ فی أمورها َتِصل إلی الدرجات الُعلیا.   ما شاَهد الطُّ

 ما تتعّلم ِمن العلوم الجدیدة تکتِشف أشیاء مجهولۀ َأکثر لک.   ما َتعَملی فی الدنیا ُمخلصًۀ ِهللا ُتشاِهدي ثمرَتُه فی اآلخَرة.  

عّین «َمن» لیس شرطّیۀ:  . 45

َمن َعلَّم علمًا یجري لَه أجر بعد موته!   َمن جاء بالحسنۀ فله عشر أمثالها!  

من الیهرب من أداء الواجبات یصل إلی الّنجاح!   َمن أخلص ِهللا أربعین صباحًا ظهرت ینابیع الحکمۀ له!  
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عّین «من» لیست شرطیۀ:  . 46

ب حّلت به الّندامۀ!   من جّرب المجرَّ من أصلح باطنه أصلح اهللا ظاهره!  

من یکّفر عیوبک و یشّجعک علی السیئات هو عدّوك!   من یکذب دائمًا فعقالء الّناس الیصّدقون قوله!  

عّین الصحیح علی حسب ماجاء بین القوسین:  . 47

إن شکوُت إلی الطیر نُحن فی الوکنات! (جواب الشرط: نحُن)    ( من طلب شیئًا و َجدَّ َوَجد! (جواب شرط: َجدَّ

من رأي منکم أحداً یدعو إلی التفرقه َفهو عمیل العّدو (فعل الشرط: َیدعو)   ما تعمل حین تشاهد زمالئک فی المدرسۀ! (اداة الشرط: ما)  

عّین الصحیح فی محل اإلعرابی لکلمات الّتی تحتها خّط:  . 48

ن ُخلقی (مفعول / فاعل)  الّلهم کما َحّسنت خلقی َفَحسِّ ُقل اَعوُذ برّب الفلق ِمن شّر ما خلق (مضاٌف إلیه / مضاٌف إلیه)  

فی الحصۀ الثانیۀ کان الّطالب یسأل معّلم تعنتا (صفۀ / فاعل)   طاق الکسري أحد قصور الملوك الساسانیین (مضاٌف إلیه / صفۀ)  

عّین الخطأ فی أسلوب الشرط:  . 49

إن َتزرعوا العدوان َتحصدوا الخسران!   اِذا زرعتّن العدوان حصدتّن الخسران!   ما َزَرعَت ِمن العدوان تحصد خسرانها!   َمن َزَرَعِت العدوان َفهی َتحصدالخسران!  

عّین «من» ماجاء للّشرط.  . 50

َمن غلبت َشهوته َعقله، َفهو شّر ِمن البهائم!   من عمل صالحًا َجزاه اهللا خیراً!  

من توّکل علی ربّه فی کّل األمور سهلت متاعب الحیاة له!  من یمدح إنسانًا بغیر ما فیه فال تنتظر منه خیراً!  
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بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 1

ظواهرها الَخلّاَبۀ = اسم + ضمیر متصل + اسم ال دار + یک ترکیب اضافی و وصفی است از طرف دیگر ظواهر جمع مّکسر "ظاهر" است = رد گزینه هاي  و  که "ظاهر" ترجمه شده است. َقلَبُه =

ضمیر دارد. در گزینۀ  "دل" بدون ضمیر آمده که غلط است. 
توجه: براي ساختار اسم (اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم مبالغه ...) به مفرد آن نگاه می کنیم.  گزینه 3  . 2

: «الّشباُب» مفرد: الشاّب «اسم فاعل» از ثالثی مجّرد است.  گزینۀ 

: «ُمسَتعینًا» اسم فاعل از ثالثی مزید است.   گزینۀ 

: «النُّهاُة» مفرد: النّاهی «اسم فاعل» از ثالثی مجّرد است.  گزینۀ 

: «ناهیًا و ُمعینًا » هر دو اسم فاعل از ثالثی مجرد و مزید است.  گزینۀ  گزینه 4  . 3

: «الُمساِفرین» اسم فاعل ست.  گزینۀ 

: «الُمَجرَّب، الُمَلّمعات، َمْمزوَجۀ» هر سه اسم مفعول هستند.  گزینۀ 

: «الّصالحۀ، ناهین، صابرین، الَمشاِکل» اسم فاعل هستند. «الُمنَْکِر» اسم مفعول است.  اما گزینۀ 
ترجمۀ صحیح عبارتگزینه ي سوم : «... تو در کارهایت با پشتکار باشی، به هدف هایت می رسی». گزینه 3  . 4

َالَْمسؤوِل : سؤال شونده گزینه 3  . 5
گزینه 1 بررسی سایر گزینه ها:   . 6

در گزینۀ  «فاعل  مفعول» و در گزینۀ  «له حرف زائد  لیس له حرف زائد» و در گزینۀ  «جواب شرط  جمله فعلیۀ» نادرست می باشد.
اإلقدام: اقدام کردن – األقدام: پاها گزینه 3  . 7

گوش دادن  استماع / شنیدن  سمع /  و   غلط (هرکس بشنود)  گزینه 4  . 8

قطعًا  جملۀ دوم را تأکید کرده است   غلط (جملۀ اول را تأکید کرده است). 
تذکر: 

در جملۀ شرطی می توان فعل ماضی را به صورت مضارع ترجمه کرد. 

«الُمناَسِب  َالُْمناِسِب» گزینه 1  . 9

در گزینۀ  « َأکَبُر الَْعیِب: بزرگترین عیب» و در گزینۀ  « التَّواُصِل: ارتباط» نادرست ترجمه شدند و در گزینۀ  « ِمثِْلِه: مثل خودش» ترجمه نشده است. گزینه 4  . 10
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 11

در گزینۀ  «له حرفاِن زائد  له حرٌف زائٌد» و در گزینۀ  «َیحتاُج إَلی المفعول  ال یحتاُج إلی المفعول» و در گزینۀ  «مجرور بحرف جّر  مضاف إلیه» نادرست می باشد.

 ( ) /   أجمل منه:  زیباتر از آن (رد گزینۀ  أن تزرع:   که بکاري (رد گزینۀ  و  گزینه 4  . 12
«ما» که زمان فعل را در معنا عوض می کند، ماي شرط است که بر سر ماضی آمده باشد.  گزینه 2  . 13

در گزینۀ  ماي شرط به کار رفته است و بر سر فعل ماضی آمده است. 

 ( بگریزي: تهُرب / َهَربَت (رد گزینۀ  گزینه 3  . 14

 ( مشکالت و سختی هاي بسیاري: مشاکل و صعوبات کثیرة (رد گزینه هاي  و 

 ( زندگیت: حیاتک (رد گزینه هاي  و 
بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 15

: اسم تفضیل «أکبر» مضاف واقع شده است و باید به صورت صفت عالی (ترین) ترجمه شود (بزرگ ترین).  گزینۀ 

: «التَّواُصِل» به معناي ارتباط است نه دوستی.  گزینۀ 

: ِمثِْلِه:مانند خودش؛ ترجمه نشده است.  گزینۀ 
با توجه به معناي جمله (یضّر) جواب شرط می باشد.  گزینه 2  . 16

ترجمه:  هر کسی به پشت برگردد و با کسی که کنارش می نشیند صحبت و پچ پچ کند با رفتارش به دیگران آسیب می رساند. 
در این گزینه (ما) به معناي (چیزي که) می باشد و شرط نیست. ترجمه: چیزي که جهان را از تاریکی به سمت نور خارج می کند چراغ هاي صبحگاهی است.  گزینه 3  . 17

بررسی سایر گزینه ها: 

»: (سمع: فعل شرط / یستمع: جواب شرط)  گزینۀ «

»: (یتبعد: فعل شرط / یشاهد: جواب شرط)  گزینۀ «

»: لم تأمرهم: فعل شرط / فلن یجلسوا: جواب شرط)  گزینۀ «
در این گزینه (إن) ادات شرط است و جمله شرطی می باشد.  گزینه 3  . 18

بررسی سایر گزینه ها: 

 ( ادات شرط نداریم. (َمن: کسی که) و شرط نیست (رد گزینۀ 

 ( ( ما کان): نفی است. (رد گزینۀ 

 ( ( أّن و أن): ادات شرط محسوب نمی شوند. (رد گزینۀ 
در این گزینه اسلوب شرطی نداریم.  گزینه 4  . 19

ترجمه: آنچه از اموالمان به دیگران اهدا کنیم خداوند آن را برایمان بیشتر می کند. 
بررسی سایر گزینه ها:
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»:  لم یرتکب (فعل شرط) / لم ینل (جواب شرط)  گزینۀ «

»: علَّم (فعل شرط) / فله أجر ... (جواب شرط)  گزینۀ «

»: یتعّلم (فعل شرط) / ینفعه (جواب شرط)  گزینۀ «

(فعل شرط) و (جواب شرط) اگر ماضی باشند تغییر نمی کنند.  گزینه 3  . 20

 ( فعل هایی که مضارع هستند و در آخرشان (ان، ون، ین) هست وقتی در اسلوب شرط به کار می روند باید نونشان حذف شود. (رد گزینۀ 

 ( بعد از (من) شرط فعل باید سوم شخص باشد. (رد گزینۀ 
وقتی جواب شرط جملۀ اسمیه است، باید با (فاي جزا) بیاید لذا جمله جواب شرط باید (فأنتم التفهمون ...) باشد. 

» (فسوف تنجح) یک فعل است.  در همۀ گزینه ها جواب شرط جملۀ اسمیه است اما در گزینۀ « گزینه 3  . 21
بررسی سایر گزینه ها: 

»: جواب شرط (فهو حسبه) است.   گزینۀ «

»: جواب شرط (فله حالوة ...) است.    گزینۀ «

»: جواب شرط (فهو ِمَن ...) است.  گزینۀ «
(ُیَثبَّت) نادرست است و باید به صورت (ُیَثبِّت) باشد. چون فعل باب تفعیل است و در اینجا مجهول نیست.  گزینه 2  . 22

در سایر گزینه ها: به ترتیب (َنبَتِعَد، ُمحاَوَلۀ، أحَسن) صحیح می باشد. گزینه 3  . 23

ـ) داشته باشد.  ـِ فعل (َیْسَتِمعوَن) صحیح است چون فعل باب (ِافتعال) است و عین الفعل آن در حالت مضارع باید (ـ گزینه 1  . 24

در این گزینه (ِتفّکر) فعل مضارع در باب (تفعیل) می باشد.  گزینه 3  . 25
بررسی سایر گزینه ها: 

»:  (تکّلموا - توّکل) فعل ماضی باب (تفّعل) هست.  گزینۀ « و 

»: (من: چه کسی) است و جمله شرطی نیست پس (ینفق) فعل شرط نمی باشد.  گزینۀ «
ترجمه: چه کسی انفاق می کند از آنچه که دوستش دارد و براي خودش پیش می فرستد.

در این گزینه (من) ادات شرط، (یتعّلم) فعل شرط، (ینجح) جواب شرط  و (المختبر) اسم مکان است. گزینه 4  . 26
بررسی سایر گزینه ها: 

»: اسم مکان نداریم (الّصف: اسم مکان محسوب نمی شود) / (فإستمعوا) جواب شرط  گزینۀ «

»: (مدارس) اسم مکان است اما (ما: آنچه) شرط نیست.  گزینۀ «

»: اسم مکان نداریم (الدنیا: اسم مکان محسوب نمی شود) / (أحسنتم) جواب شرط گزینۀ «

در این گزینه (ما نفی) است و در سایر گزینه ها (ما شرط) داریم. ترجمه: دانش آموز معلم را در مدرسه نمی شناخت!  گزینه 4  . 27
بررسی سایر گزینه ها: 

»: (فعل شرط: یفّکر / جواب شرط: یظهر)  گزینۀ «

»: (فعل شرط: فعل / جواب شرط: فهو یري ...)   گزینۀ «

»: (فعل شرط: تفّکروا / جواب شرط: فسوف تشاهدون)   گزینۀ «

در این گزینه (َمن) به معناي (کسی که) و یک موصول است نه ادات شرط.  گزینه 3  . 28
ترجمه: کسی که خطاکار است گمان می کند که روباه دینی دارد. 

نکته: (من) شرط معناي (هر کس) می دهد.

در این عبارت با توجه به معنی ادات شرط (إن) مناسب است.  گزینه 2  . 29
ترجمه: اگر در زندگی بسیار تالش کنید، هدف ها را به دست می آورید. 

در سایر گزینه ها: ادات شرط مناسب براي جاي خالی آمده است. 
چون جواب شرط در جمله نداریم، پس جمله شرطی محسوب نمی شود.  گزینه 1  . 30

: فعل شرط + نقَص: جواب شرط)  ): (إذا: ادات شرط + َتمَّ بررسی گزینۀ (

): (إذا: ادات شرط + خاَطب: فعل شرط + قالوا: جواب شرط)  بررسی گزینۀ (

): (ما: ادات شرط + َفَعْلَت: فعل شرط + وجْدَت: جواب شرط)  بررسی گزینۀ (

جمله منفی است. ترجمه (دانش آموز، زیاد تالش نکرد، پس به نتیجه اي هم نمی رسد!)  گزینه 2  . 31

): (ما: ادات شرط + ُتنفقوا: فعل شرط مجزوم، حذف ن + یعلْم: جواب شرط)  بررسی گزینۀ (

): (َمن: ادات شرط + اعطی: فعل شرط ماضی + وجَد: جواب شرط ماضی)  بررسی گزینۀ (

): (َمن: ادات شرط + کاَن: فعل شرط + فقد فاَز: جواب شرط)  بررسی گزینۀ (

در این جا کلمۀ (ما) در اول جمله هرگز نمی تواند شرطی باشد. چرا که اگر ادوات شرط بود باید بالفاصله بعد از آن یک فعل (فعل شرط) می آمد! هرگز بین ادات شرط و فعل شرط گزینه 4  . 32
فاصله نمی افتد!  

): (ما: ادوات شرط + تنفقوا: فعل شرط و مجزوم، حذف (ن) به دلیل مجزوم شدن)  بررسی گزینۀ (

): (َمْن: ادات شرط + علَّم: فعل شرط ماضی + فله أجُر ...: جواب شرط به صورت جملۀ اسمیه)  بررسی گزینۀ (

: فعل شرط + نقَص: جواب شرط)  ): (إذا: ادوات شرط غیر جازم + َتمَّ بررسی گزینۀ (
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(أصلَح) فعل مزید است و اسم فاعل آن از روي مضارع با حذف (یـ) و آوردن (ُم) و کسره دادن به عین الفعل ساخته می شود (ُیصِلُح  ُمصِلح) نه این که سه حرف اصلی آن را در گزینه 3  . 33
بیاوریم و بر وزن فاعل بگذاریم!!! 

در این گزینه «ما»ي شرط داریم (هر چیزي انجام دهی از کار خیر ...)  گزینه 3  . 34

) / ما ُیریُد   نکته: «ما» گاهی براي منفی کردن فعل مضارع هم می آید (گزینۀ 

»: خداوند نمی خواهد براي شما در زندگی تان حالت بحرانی قرار دهد.  ترجمۀ گزینه «
فعل (َیستمع) باب (ِافتعال) و سه حرف اصلی آن (س م ع) می باشد. گزینه 2  . 35

سؤال گزینه اي را می خواهد که در آن (من یا ما) عالمت آخر فعل را تغییر دهند زمانی این اتفاق می افتد که (من و ما) شرط داشته باشیم و فعل شرط یا جواب شرط (فعل مضارع (به گزینه 3  . 36
جز صیغۀ جمع هاي مؤنث)) باشد. فعل شرط: َتلتزم: جواب شرط: تحصل  

بررسی سایر گزینه ها: 

»: فعل ها ماضی هستند.  گزینۀ «

»: ما نفی است.  گزینۀ «

»: ما پرسشی است. (استفهام)  گزینۀ «

» یک فعل جواب شرط است. (سوف ینجح)   در همۀ گزینه ها جواب شرط یک جملۀ اسمیه است ولی در گزینۀ « گزینه 3  . 37
فعل شرط (تقبل) یک فعل مضارع است.  گزینه 2  . 38

بررسی سایر گزینه ها: 
کوا، تنّبه) فعل هاي ماضی از باب هاي (تفاُعل - َتَفعُّل - َتَفعُّل) هستند.  فعل شرط (تواضعت، تمسَّ

(تجاوَز) فعل ماضی از باب (تفاُعل) و با (ما) منفی شده است.  گزینه 4  . 39
بررسی بقیۀ گزینه ها: در تمام گزینه هاي دیگر (ما) به معناي موصول عام (چیزي که) است! 

در این گزینه َمن شرطیه است به معناي «هر کس» اما در سایر گزینه ها استفهامیه می باشد و معناي «چه کسی» می دهد.  گزینه 2  . 40
ترجمۀ گزینه: «هر کس به قرآن عمل کند پس او رستگار می شود.» 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: چه کسی به جز دانش آموز شلوغ از معلم براي مچ گیري سؤال می کند؟  گزینۀ «

»: چه کسی به غیر از معلم مهربانت آنچه را که نمی دانی به تو می آموزد؟  گزینۀ «

»: همه فردا خواهند فهمید چه کسی برنده است.  گزینۀ «

در گزینۀ  (ما) ادات شرط، (تتعلّم) فعل شرط و (تبعدك) جواب شرط است.  گزینه 1  . 41
(هرچیزي از علوم مختلف یاد بگیري تو را از نادانی دور می کند)  

در گزینۀ  و  (ما نافیه) داریم (نروییدند / هیچ صبرکننده اي نیست)  

در گزینۀ  (ما پرسشی) است (چه چیزي یافتی؟) 
گزینه 3 بررسی سایر گزینه ها:   . 42

 ( ترجمۀ (اگر) (إن) می باشد (رد گزینۀ  و 

»: (افعال ال تلتزمی / ال َتنجح) تطابق ندارند.  گزینۀ «
(تهربی) فعل صیغه (مفرد مؤنث مخاطب) است و نمی تواند بعد از (من: هر کس) بیاید.   گزینه 1  . 43

سایر گزینه ها: فعل هاي غائب به کار رفته است و صحیح است. 
در این گزینه  جواب شرط نداریم؛ بنابراین جملۀ شرطی نداریم.  گزینه 2  . 44

» حرف نفی است.  «ما» در گزینۀ «
بررسی سایرگزینه ها:  

»: کاَنْت: فعل شرط.  َتِصْل: جواب شرط  در گزینۀ «

»: َتَتعلَّم: فعل شرط.  تکتِشف: جواب شرط  در گزینۀ «

»:َتعَملی : فعل شرط. تُشاِهدي: جواب شرط   در گزینۀ «
در این گزینه (من) به معناي کسی که می باشد و جمله شرطی نیست.  گزینه 2  . 45

بررسی سایر گزینه ها: 

»: (جاء: فعل شرط / فله عشر أمثالها: جواب شرط)  گزینۀ «

»: (أخلص: فعل شرط / ظهرت: جواب شرط)  گزینۀ «

»: (الیهرب: فعل شرط / یصل: جواب شرط)  گزینۀ «
در این گزینه ( من) به معناي کسی که است و جمله شرطی نیست!  گزینه 4  . 46

بررسی سایر گزینه ها: 

»: (أصلح: فعل شرط / أصلح: جواب شرط)  گزینۀ «

»: (َجّرب: فعل شرط/ حّلت: جواب شرط)  گزینۀ «

»: (یکذب: فعل شرط / فعقالء الناس ...: جواب شرط)  گزینۀ «
در این گزینه جواب شرط به درستی آمده است.  گزینه 2  . 47

ترجمه: اگر براي پرندگان شکایت کنم در النه هایشان گریه و زاري می کنند.
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بررسی سایر گزینه ها: 

»: (جواب شرط: َوَجَد)  گزینۀ «

»: (جمله شرطی نیست): ترجمه: هنگامی که دوستانت را در مدرسه می بینی چه می کنی؟  گزینۀ «

»: (فعل شرط: رأي)  گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 48
به ترتیب (فاعل، مضاُف إلیه، فاعل) نادرست است. عبارت ها به صورت (ُخلقی: مفعول / أحد: خبر / معّلم: مفعول) صحیح است. 

در این گزینه فعل شرط  (َتزرعوا) و صیغۀ للمخاطبیَن" (جمع مذکر مخاطب) است اما جواب شرط به صورت صیغۀ "للمخاطبیِن (مثنی مخاطب) آمده است که نادرست است.  گزینه 2  . 49
فعل دوم (جواب شرط) باید به صورت (تحصدوا) می آمد تا با فعل شرط متناسب باشد. 

توجه داشته باشید در گزینۀ  (َزَرَعْت) به دلیل اتصال جملۀ آخر آن (ِ-) گرفته است و فعل صیغه «مفرد مؤنث غائب» است و با «تحصد» تطابق دارد.

ترجمه: کسی که از انسانی به جز آنچه درون اوست تعریف می کند پس نباید انتظار خوبی از او داشته باشی  گزینه 3  . 50
در این گزینه: (من) به معناي (کسی که) است و شرط نیست. 

در سایر گزینه ها: 
(من) به معناي (هرکس) است و داراي فعل شرط و جواب شرط است. 

»: فعل شرط (عمل) / جواب شرط (جزاه)   گزینۀ «

»: فعل شرط (غلبت) / جواب شرط (فهو شّر ...)   گزینۀ «

»: فعل شرط (توّکل) / جواب شرط (سهلت)   گزینۀ «
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