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َف بـ «َاْل» مختلفًا فی المحلِّ االعرابّی: َعیِّن المعرَّ  . 1

ٌۀ َتْنمو فی ُجُزِر اْلُمحیِط!   َشَجَرُة الُخبِز َشَجرة اْسِتوائیَّ َظواِهُر الطبیعِۀ ُتْثِبُت َحقیَقًۀ واِحَدًة َو هَی ُقدَرُة اِهللا!  

َقْبُر کوُرش َیْجِذُب ُسیاحا ِمْن ُدَوِل اْلعالَِم!   شجرُة النِّفِظ َشَجَرٌة َیْسَتخِدُمها المزارعون کسیاٍج! 

ِن الخطأ فی المحّل اإلعرابّی: .  َعیِّ 2

«... َمَثُل نوِرِه کمشکاٍة فیها ِمصباٌح المصباُح فی ُزجاَجٍۀ ...»: مبتداي مؤّخر  عالٌِم ُینَتَفُع بِِعْلِمِه، خیٌر ِمن أْلِف عابٍد: خبر 

أثماُر فصِل الّصیف اللُّذیذة َتْنُمُو فی أکثر مناطق إیران: صفت  عاَدِة: فاعل  ا حاِرُس َمرَمی َفریِق السَّ ُیعِجُبنی ِجد

: َف بـ «َعَلم» مختلفًا فی المحلِّ اإلعرابیَّ َعیِّن الُمَعرَّ  . 3

ُیْوَجُد نَوٌع ِمْنها فی َمدیَنِۀ نیکَشهر بُِمحاَفَظِۀ سیستان بِاْسِم َشَجَرِة ِمداد!   ُیْوَجُد نَوٌع ِمْنها فی َجزیَرِة ِقشم الَّتی َتَقُع فی ُمحاَفَظِۀ ُهرُمْزجان!  

اَْلِعَنُب اْلَبرازیلیُّ َشَجَرٌة َتْختِلُف َعْن باقی َأشجاِر اْلعالَِم، َتْنُبُت فی اْلَبراِزیِل!   ُتْوَجُد غاباٌت َجمیَلٌۀ ِمْنها فی ُمحاَفَظِۀ ِإیالم!  

سماِء المعرفِۀ بـ «َاْل» فی هذه العبارة:  ِن الَمَحلَّ اإلعرابی ِألَ َعیِّ  . 4
«َالِْعَنُب الَْبرازیلیُّ َشَجَرٌة َتْخِتلُف َعْن باقی َأشجاِر العالَِم، ُتْنِبُت فی الَْبرازیِل»

مبتدا، مضاف الیه، مجرور بـ «فی» صفۀ، مضاف الیه، مجرور به «فی» مبتدا، صفۀ، مجرور به «فی» مبتدا، صفۀ، مضاف الیه

.  عّین الخطأ فی ضبط حرکات الحروف: 5

 ثمرة الِعلِم إخالِص الَعَمل!  عالٌِم ُینَتَفع بِعلِمِه َخیٌر ِمن ألف عابِد! 

َجرة الخانَقٌۀ َشجرٌة َتنمو فی بَعِض الغابات اُالستوائّیۀ!  لم!  الشَّ ا فی الَحرِب و السَّ الفین دوراً ُمهم  ُتؤّدي الدَّ

عّین الجمع المکسر فاعًال:  . 6

رون سورة الحجرات بسورة األخالق.   َسّمی المفسَّ اجتِنبوا کثیراً من الظّن إّن بعض الظّن إثٌم.  

و إذا خاطبهم الجاهلوَن قالوا سالمًا.   یستمع الطّالب الی کالم معلم الکیمیاء بدقٍّۀ.  

عّین ما لیس فی العبارة:   . 7
«ُتسَتخدُم َشجرة النِّفط حول المزارع  لِحمایۀ محاصیل ِمَن الَحَیوانات. ألّن رائحۀ هذه الشجرة کریهۀ و َتهرُب منها الحیوانات و تحتوي بذورها علی ِمقدار ِمَن الّزیوت.»

مزید ثالثی و مجهول  اسم مفعول  مجّرد ثالثی و معلوم  اسم تفضیل 

.  عّین الخطَأ فی ضبِط حرکات للکلمات التالیۀ: 8

 ُیخرُج اُهللا المؤمنَۀ ِمن الظلماِت بالقرآِن.  َیَتکاِتُب اَألصدقاُء فی َمدرسٍۀ کبیرٍة. 

ُج الطالُب النشیُط ِمن جاِمعِۀ الِبالِد.  .  سوَف َیَتَخرَّ مِتِهنَّ َمِت الطالباُت الدرَس الجدیَد ِمن ُمَعلِّ  َتَعلَّ

عّین ما کّلها جمع تکسیر:  . 9

جذوع - التفاف - خّباز   جزر - بذور - زیوت  محاصیل - ظواهر - إشتعال   أثمار - اغصان - غازات  

عّین الموصوف نکرة:  . 10

بئس العمل الفسوق و من یفعل ذلک فهو من الظالمین!   الشرشف قطعۀ قماش توضع علی الّسریر!  

إن تقرأ إنشاءك أمام الّطالب یتنّبۀ الزمیل المشاغب! فی الحّصۀ االولی کان الّطالب یستمعون إلی کالم مدّرس!

.  عّین الصحیح فی ترجمۀ العبارات التالیۀ: 11

ِإن َأقَرأ إنشاِءي َأمام الطالباِت َتْنَتِبْه الزمیلۀ الَمشاغبۀ : اگر انشایی را در برابر دانش آموزان بخوانم همکالسی شلوغ تنبیه می شود.

ون : هنگام سخن بزرگان با یکدیگر پج پج نمی کنید زیرا شنوندگان زیان می کنند.  ال َتتهاَمسوا حیَن کالَم الکباِر َألّن الُمستمعیَن َیضرَّ

 َمن َیلتِزْم بَِمکاِرم األخالِق ُتْنَزِل السکینُۀ َعلیِه : هر کس به ارزش هاي اخالقی متعهد باشد، آرامش بر او نازل می شود. 

 َأحبُّ األعماِل ِإلی ربّنا َأْدَوُمها و ِإْن قلَّ : دوست داستنی ترین کارها نزد خداوند پیوسته ترین آنهاست اگرچه کم باشد.

نمونه سوال عربى یازدهم درس سوم سخت
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.  عّین ما لیَس فیَه ُاسلوب الشرط: 12

 َمن َیَتحّمال الَمصاِعَب فی الحیاِة َیصال إلى اآلمال حتمًا.  َمن َعمِل صالحًا جزاُه اهللا خیراً. 

 َمن ُتنِفق أموالها فی سبیل اهللا و ُتساِعد المساکین باخالٍص.  َمن َیْترکَن الحرَص و الطمَع الشدیَد یحصْلَن على الراقه فی الدنیا. 

عّین الصحیح فی ترجمِۀ العبارات التالیۀ:  . 13

ِث الهواِء:  یکی از فایده هاي درختان سبز کم کردن آلودگی هواي ماست.  إحدي فوائد األشجاِر الخضراِء تقلیُل تلوُّ

َم علًما، فَله أجُر َمن َعِمَل بِه:  هرکسی دانشی را یاد بگیرد، براي اوست پاداش کسی که به آن عمل می کند. َمن َعلَّ

کاَن الناُس یأکلوَن اَألثمار و َیشکروَن النِّعم:  مردم میوه ها را می خوردند و نعمت ها سپاس می گفتند.

عالَجت الطبیبُۀ َألَم رأس ُأّمی الّذي کاَن ُیؤذیها:  پزشک درد سر مادرم را که آزارش داده بود، درمان کرد. 

.  عّین ما فیه المعارف أکثر ِمن الباقی: 14

جین.    الِمصباُح فی زجاجٍۀ الّزجاجۀ کأنّها کوکَب دّريٌّ   َعلی الُحسین و األصدقاء ذهاٌب سریٌع إلی الَملَعب قبل َأن َیمتلَئ ِمن الُمتفرَّ

 إذا خاطبْت مریَم الجاهالُت فی الطریق تقوُل سالمًا.   ُینتُج ُمحسٌن البلَّوط فی محافظۀ ِإیالم و اُألّم ُمساِعدٌة لَِألمِر.  

.  عّین ِاسم معرفًۀ َیقبُل التنویَن: 15

 ظواهُر َطبیعِتنا فی العالَِم ُتثِبُت ُقدرَة ربّنا کثیراً.   نُشاِهُد فی محافظِۀ مازندراَن بحراً جمیًال.  

مۀ.   مۀ.   کثیٌر ِمن الُمومنیَن ُیحبَّون الّذهاب إلی مّکۀ المکرِّ د رسالًۀ علمیۀ ِألَخی العالِّ  َکَتَب صدیقی ُمحمٌّ

عّین الخطأ:  . 16

األسعار تختلف َحَسَب نوعّیۀ المالبس و هی الرخیصۀ أو الغالیۀ: قیمت ها براساس جنس کاالها مختلف است و آنها ارزان یا گران هستند. 

هناك َمتجر فی الّسوق لَه َسراویل أفضل ولکن أغلی: مغازه اي در بازار وجود دارد که شلوارهایی بهتر ولی گران تر دارد. 

من أذي اآلخرین بسلوکه فهو ِمن شر الّناس: هر کس با رفتارش دیگران را آزار دهد از بدترین مردم است. 

ُیحافظ السّیاج المحاصیل من هجوم الحیوانات فی المزرعۀ: پرچین محصول ها را از حمله حیوانات در مزرعه محافظت می کند.

عّین العبارة الّتی جاء فیها نوعان من المعارف:  . 17

التلمیذ المشاغب یتکّلم عندما یدرس المعلم فی الّصف!   العنب البرازیلّی شجرة تختلف عن باقی األشجار!  

إّن الشجرة الخانقۀ شجرة تنمو فی الغابا اإلستوائیۀ!   قبر کوروش یجذب ُسیاحا من أقصی نقاط العالَم!  

عّین االسم النکرة یمکن أن یترجم معرفۀ:  . 18

شجرة الُخبز شجرٌة استوائّیۀ تنمو فی ُجُزر!   العالم حیٌّ و إن کان میتا!  

ساحۀ نقش جهان َتجذب ُسیاحا من ُدَول العالَم!   حول المزارع سیاٌج فیحافظ علی الَمحاصیل!  

عّین اسمًا نکرة ُیترَجُم معرفۀ:  . 19

کانَت فی ُغرفِتنا أشیاء زائدًة.   حجُم ُدّب الباندا عند الوالدة َأصَغُر ِمن الفأر.  

کاَن اُألستاُذ ال یقبُل تلمیذاً إّال بأربعۀ شروٍط.   لیس فی هذه المکتبۀ کتاٌب أبحث َعنه.  

.  عّین ِعبارًة فیها المبتدأ و الخبر کالهما اسُم المفعول: 20

بوَن فی هذه المدرسِۀ ُمستخرجوا الکِلمات الجدیدِة من الدرِس.   المُسابَقۀ فی البلد القدیمّی مشَتَرکٌۀ بین الفریقیِن الرقیبیِن.  الُمهذَّ

َمْسَتضَعفاُت األرِض َمعروفاٌت باَألخالِق الکریمۀ.   ُمَتَعلِّمُۀ هذِه القوانیِن قادرٌة بالعمِل َمَع هذِه الوسیلۀ. 

.  عّین عبارة لَیَس المضاف إلیه فیها إسم العلم: 21

ب َخرجوا ِمن ُمحافظۀ ُهرمزجان بسرعٍۀ.  ظواهر الطبیعۀ َتثِبُت قدرَة اهللاِّ لمؤمنی العالَِم.   الطالُّ

نجاُب بعض جوزاِت البّلوط السلمیۀ تحت التراِب.   ُیوَجُد نوٌع من شجرة الّنفط فی مدینِۀ نیکشهر باسم شجرِة مداد.  َیْدَفُن السِّ

.  عّین الخبر َیخَتِلُف َعن الباقى فى المعرفۀ و النکرة: 22

 رائحُۀ شجرِة النّفط کریهٌۀ تهرُب ِمنه الحیواناُت.  الَمرافق العاّمۀ ِهَى األماکُن الّتی فیها َأشجاٌر کثیٌر تمتلُکها الدولۀ 

رضات ساهراٌت طوَل اللیِل ال َیسَترِحَن َأبداً.   َشبابنا المؤمنوَن صادقوَن فى َأقوالِهم دائمًا  هُوالِء الممُّ
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.  عّین فعَل الشرط  و جوابه مزیدًا ثالثیًا: 23

 إن ُتدّرسی فی هذه المدرسِۀ َتکتسبی اإلحتراَم فی هذه القریِۀ.  َمن َیتکاَسل فی دروسِه َیرُسْب آِخر السنِۀ. 

 ِإن ُیکرموا أصدقاَءهم َیحصلوا علی محّبۀ کثیرٍة َمن جانبهم.  ما َتْزَرْعَن فی هذه الدنیا ُتشاهدَن ثمراته فی آلِخرة. 

عّین حرف «أل» لیس معناه اسم اإلشارة:  . 24

أرسل اهللا إلی فرعون رسوًال فعصی فرعون الّرسول!   و عسی أن تکرهوا شیئًا ولکّن الشیء خیرلکم!  

مثل نورالسماوات کمشکاة فیها مصباح المصباح فی الزجاجۀ!   قاَمت حفلۀ التخّرج فی الجامعۀ فشارك والداي فی هذه الحفلۀ!  

عّین الصحیح:  . 25

إن تلتزم باألخالق الحسنۀ یحترمک اآلخرون: اگر به اخالق نیکو پایبند باشی به دیگران احترام می گذاري!

ال تترك کّلها إن ال تدرك کّلها: اگر همۀ آن را به دست نیاوردي تمام آن را رها نکن! 

من َعلَّم علمًا فله أجر من عمل به: هر کسی دانشی را یاد بگیرد پاداش کسی که به آن عمل می کند براي اوست! 

التجّسس من األعمال القبیحۀ و من کبائر الذنوب: جاسوسی کردن از زشت ترین کارها و از گناهان بزرگ است! 

عّین الخطأ:  . 26

أربعۀ و ثالثون زائد واحد و ثمانین یساوي مئۀ و خمسۀ عشر: سی و چهار به عالوة هشتاد و یک برابر با یکصد و پانزده می شود!

فی الحّصۀ األولی کانت الممّرضات یستمعن إلی کالم المدّرس: در زنگ اول پرستاران به سخن معلم گوش می کردند!

اّیها المؤمنون، یجعل اهللا فرقانا لِمن یّتقی اهللا: اي مؤمنان، خداوند براي کسی که از خدا پروا کند نیروي تشخیص حق از باطل را قرار می دهد!

قال المدیر: المعّلم کشمعۀ ُیضیُء للتالمیذ السبیل: مدیر گفت: معّلم مانند شمعی است که راه ها را براي دانش   آموزان روشن می کند!

.  کم اسمًا معرفۀ و اسمًا نکرة یوجدان فی هذه العبارة علی الترتیب:   27
«إشتریت السراویل و الفساتین بأسعار رخیصۀ للصدیقۀ من متجر فی َمشهد»

خمسۀ / ثالثۀ   أربعۀ / ثالثۀ   خمسۀ / أربعۀ   ثالثۀ / أربعۀ  

.  عّین الصحیح فی ضبط الحرکات: 28

جَرِة.  هاُت القریِۀ َعَمًال َأفضُل ِمن َغْرِس الشَّ  قد ُینَسی مکاَن إستتاِر جوزاِت البلِّوط.  ال َتْعَمُل ُأمَّ

ُل اللیَل ِإلی نَهاٍر ُمِضیٍء.  الَفریقاِن َیتعاَدالِن فی الَمْملوِء فی النِّهایۀ.   الَمصابیُح ُتَحوَّ

.  عّین األدّق فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    29
  إن َتَتعّلم هؤالِء الطالباُت علَم اَألحیاِء َأحسن َیْکَتِشْفَن  َأشیاَء مجهولًۀ اکثَر فی عالَِمنا.

اگر این دانش آموزان زیست شناسی را یاد بگیرند چیزهاي ناشناخته زیادي را در جهان کشف می کنند.

اگر این دانش آموزان زیست شناسی را نیکوتر بیاموزند چیزهاي ناشناخته ي بیشتري را در جهانمان کشف می کنند.

این ها دانش آموزانی هستند که اگر زیست شناسی را خوب یاد بدهند چیزهاي ناشناخته ي بیشتري را در جهانمان روشن می کنند.

این ها دانش آموزانی هستند که اگر علم زیست را بهتر یاد بدهند چیزهاي مجهول بسیاري را در جهان روشن می کنند.

.  عّین األدّق فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:    30
  َمن َیغِرْس َغرسًا َیکتب اهللا لَه ِمن األجِر َقْدَر ما َیخِرُج ِمن َثَمِر ذلک الغرِس.

هر کسی نهالی بکارد خداوند براي او پاداشی می نویسد که به اندازه ي آن میوه اي است که از آن نهال بیرون می آید.

کسی که درختی بکارد خداوند براي او پاداِش به اندازه ي آنچه که از میوه هاي آن نهال بیرون می آید، خواهد نوشت.

هرکسی نهالی بکارد خداوند به اندازه ي آنچه که از میوه ي آن درخت بیرون می آید، پاداش می نویسد.

کسی که درختانی بکارد خداوند پاداشی به اندازه ي آنچه که از میوه هاي آن درخت بیرون می آید، پاداش خواهد نوشت.

.  عّین الصحیح فی ترجمۀ العبارت التالیۀ: 31

 کانت الشجرة الخانقۀ َتْنمو فی الغابۀ اإلستوائّیۀ : درخت خفه کننده در جنگل هاي استوا می روید.

 شجرة السکویا من أطول اَألشجاِر یزید ُعمرها ثالثۀ آالٍف و خمسمئِۀ سنۀ : درخت سکویا از درختان بلند است و عمر آن سه هزار و پانصد سال است.

 ِمن أهّم ُمواصفات العنب البرازیلی أنّها کانت ُتعطی أثماراً طوَل السنۀ : از مهمترین ویژگی هاي انگور برزیلی این است که میوه هاي ساالنه می دهد.

 واِهللا ما عمل المؤمنوَن طول حیاتهم عمًال أحّل و ال َأطیَب ِمَن الَغرِس : و قسم به خدا، مومنان در طول زندگیشان کاري حالل تر و نیکوتر از درختکاري انجام نداده اند.
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.  ما هو الصحیح فی التعریف: 32

ُع و الدوراُن حول شیٍء آخر: َفسیلۀ    شیٌء ُیغَرُس فی األرض حّتی یصیَر شجرًة: الَجوز   التجمُّ

ُدخوَل الحیواِن إلی المزرعِۀ: خانِق   َیْمَنُع  َمن َأعطاُه اهللا ُعمراً طویًال: الشاّب

.  َعّین اَألدّق فی ترجمِۀ العبارة التالیۀ:   33
  کاَن اهللا ُیرِسُل اَألنبیاَء ِإلی الظالمیَن فُیرشدوُهم ِإلی طریق اهللا المستقیم.

خداوند پیامبران خود را به سوي ستمگران فرستاد تا ایشان را به راه راست خدا راهنمایی کنند.

خداوند پیامبران را به سوي ظالمان می فرستد پس ایشان به راه مستقیم خدا هدایت می شوند.

خدا پیامبرانش را به نزد  ستمگران فرستاده بود تا ایشان را به راه مستقیم الهی هدایت کنند.

خدا پیامبران را به سوي ستمگران می فرستاد تا ایشان را به راه مستقیم خدا راهنمایی کنند. 

.  عّین العبارة کّل أسماءها معرفۀ:  34

ج ِمن الجامعِۀ بعَد سنتیِن.   الُجنوُد ُیداِفعوَن َعِن البالد و الُعمالُء ُیدافعوَن َعِن األعداِء.  سوف نََتخرُّ

یاج مانِع لِدخول الحیواناِت إلى المزارِع.   القرآن هو الدلیل ُیرِشد الناَس إلى خبِر سبیٍل.  السُّ

.  عّین الصحیح فی مفهوم العبارة التالیۀ:   35
. َخیُر الکالم ما قّل و دلَّ

واء قلیلُه َینفُع و کثیرُه قاتل.  کلِّم النَّاس َعَلى قدِر ُعقولِهم.  الکالُم اهللا َخیُر الکالِم.   الکالُم یجرُّ الکالم.  الکالم کالدِّ

عّین العبارة الّتی جاَءت فیها نکرتاِن فقط:  . 36

رة و َقد یبلُغ عمُرها أْلَفی سنٍۀ.   هذه الشجرة معمٌّ الِعنب البرازیلّی شجرٌة ُمختِلفۀ. أثمار الشجرِة تنموعلی جذعها.  

ات طالبتیِن علی قراَءِة ُکتٍب حول طرٍق لتقویۀ ذاکرتهما.   ُع المعلمُّ ُتشجِّ ـَتمُع ِمن الِمْذیاع أخباراً. کانت اَألخباُر عن إعصاٍر َشدید فی محافظِۀ جیالِن.   نََسْ

عّین الصحیح فی تعریب العبارة التالیۀ:    . 37
مهندسان ایرانی تجربه هاي بسیاري در صنعت نفت داشتند.

للمهندسیَن اإلیرانیَّین کانَت التجارب الکثیرُة فی صناعِۀ النفِط.    کاَن للمهندسیَن اإلیرانیَّین تجارب کثیرٌة فی صناعۀ الّنفط.  

للمهندسوَن اإلیرانیَّون التجارُب کثیرٍة فی الصناعِۀ النِّفط.   کانَت للمهندسیَن اإلیرانیَّون تجارُب کثیرٍة فی صناعِۀ النِّفط.  

عّین الصحیح فی ضبط حرکات الکلمات:  . 38

َرَأْیُت حیۀ، کانت الحّیۀ َتْلَتفُّ حول ِجذِع شجرٍة َصغیرٌة.   هبیِّ القدیِم لِبنِتها.   واَر الذَّ َمنَحت اُألمُّ السِّ

ُیْنَسی مکاُن استتاِر َجوزاِت البّلوط.   َقْد الِعَنُب البرازیلیُّ َیْخَتَلُف َعن باقی أشجاِر العالِِم.  

.  عّین اَألّصح و اَالَدّق فی ترجمۀ العبارة التالیۀ:   39
  کانت حیاة الشجرِة الخانقۀ قد بدأْت بااللتفاِف حول جذوع اَألشجار و ُغصونها ثمَّ َخَنَقْتها تدریجًا.

زندگی درخت خفه کننده با پیچیدن به دور ریشه هاي درخت و شاخه هاي شروع شده است سپس به تدریج آن را خفه کرده است. 

زندگی درخت خفه کننده با چسبیدن به دور تنه هاي درختان و شاخه ها آغاز شده بود آنگاه اندك اندك آن را خفه کرده بود. 

زندگی درخت خفه کننده با پیچیدن به دور تنه هاي درختان و شاخه هاي آنها آغاز شده بود سپس به تدریج آنها را خفه کرده بود. 

زندگی درخت خفه کننده با پیچیدن به اطراف ریش هاي درختان و شاخه هاي آن شروع شده است آنگاه اندك اندك آنها را خفه می کند.

.  عّین األّصح فی الترجمۀ العبارة التالیۀ:   40
جال َیقوموَن عن َمجلسهم َألبیهم و للمعّلمین و إن کانوا ُأمراًء. هؤالِء الرُّ

این مردان از جاي خود براي پدرشان و معّلمان برمی خیزند اگرچه فرمانروا باشند. 

این ها مردانی هستند که از مجلس خود براي پدرشان و معّلمان بلند می شوند هرچند که حاکم باشند. 

این مردان از جایگاه خویش براي پدر و معّلمشان یر می خیزند هرچند که پادشاه باشند. 

این ها مردانی می باشند که از مجلس هاي خود براي پدرشان و معّلمان خود بلند می شود اگرچه امیران باشند. 
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.  عّین الخطًا فى معنى الُمفرداِت: 41

لُّب:  ِقشرة الفاکهۀ الّتى َتَقُع على َسطح الفاکهۀ.   الِجذع: ِقسٌم ِمن اَألشجار ُیصَنع ِمنه األبواب و نظائرها. 

َزْیِت: ماّدة سائلۀ ُتْستفاُد منها فى ُأموٍر کثیرة.  ِإشِتعال: ِإحتراق الشىِء بشکل کامٍل. 

.  عّین الصحیح فى ضبط حرکات الکلمات: 42

 الِعنُب الَبرازیلىُّ یخَتلُف عن باقى َأشجاِر العالِِم  الشجرُة الخانََقۀ تنمو فى بعِض الغاباِت اإلستوائیَۀ. 

یوت.   َتحمُل َشجرُة الخبِز َأثماَرها فى نهایِۀ َأغصانِها کالُخْبِز تحتِوي بُذوُر َشجرَة النِّفِط على مقداِر ِمَن الزِّ

.  عّین الصحیح فی تعریب العبارة التالیۀ :  43
اگر خدا را یاري کنید، شما را یاري می کند و پاهایتان را استوار می سازد.

.   ِإن َتنصري اّهللا َینصرِن و ُیثبُّت َأقدامِک.   إن َتنصروا اّهللا َینصرُکم و ُیثبِّت اَألقداَم لکم. ، َینصُرکم و ُیثبُِّت َأقدامکم.   ِإن َتنصرَن اّهللا َ َینصرکنَّ و ُیثبِّت أقدامکنَّ ِإن َتنصروا اهللاَّ

.  عّین الخطٌا فی ظبط درکات الکلمات : 44

نجاب بَعَض جوزاِت البلوِط تحت التراِب.   ُیَؤلَُّف عدٌد ِمَن الُعلماِء ُکتبًا فی مجاالِت التربیَۀ و التعلیم.  َیسُتُر السُّ

یوت.   اُهللا نوُر السماواِت و األرض، َمَثُل نورِه َکِمشکاٍة فیها مصباٌح.    َتحتوي بُذوُر شجرِة النِّفط َعلی مقداٍر ِمن الزِّ

.  عّین الصحیح فی ترجمۀ العبارات التالیۀ : 45

 َتحِمل شجرة الخبز َأثماراً فی نهایۀ الُغصوِن : درخت نان، میوه اي در انتهاي شاخه دارد. 

 حدیقۀ شاهزاده قرب کرمان جنٌّۀ فی الصحراء : باغ شاهزاده نزدیک کرمان بهشت بیابان است. 

 ُأنظِري، هجمۀ قویۀ ِمن جانب فریق الصداقۀ : نگاه می کنم به حمله اي نیرومند از سمت تیم صداقت. 

 کان بیَننا طالٌب ُمشاِغب َیِضرُّ الطّالب بسولکه : در میان ما دانش آموز شلوغی بود که با رفتارش به دانش آموزان زیان می رساند.

.  عّین العبارة الّتی جاَء فیها نوعاِن ِمن المعارف : 46

ب؛ ال نَعبُد فی الدنیا َأحداً إّال اهللا.   َیغِرُس الرجاُل َأشجاراً فی حدائقهم.    أّیها الطالُّ

 َأرسَل اهللا ِإلی فرعوَن رسولَه موسی.   ُقل ِسیروا فی اَألرِض فَأنُظروا کیَف بََدَأ اُهللا الَخلق.  

.  عّین ما فیه اسم الَعَلم : 47

 ُأحبُّ َأن یعیَش الناُس فی مجتمٍع سعیٍد.   ُهَو رجٌل کریٌم ُیشارُك فی مساعَدِة الناِس.  

 َیلعُب صدیَقنا حمیٌد فی فریِق سعادة هذا الیوَم.   کثیٌر ِمن المسلمیَن یقرؤوَن کّل یوٍم القرآَن المجیَد.  

.  َعّین اإلسم النکرة ُیمِکَن أن ُیترجَم معرفًۀ. 48

 هؤالِء رجاٌل َیبعدوَن ربّهم بإخالٍص.   مشاَهَدِت المعلُّمۀ فی الصفِّ طالبتیِن مشاغبتیِن.  

 ِهَی ُأمٌّ حنوٌن ُتساِعُد نباَتها کثیراً.   ُأولُئَک الطالباُت فائزاٌت فی مسابقۀ کرة اِلیِد.  

.  کم ِاسمًا معرفًۀ و اسمًا نکرًة ُیوجداِن فی العبارة التالیۀ علی الترتیب:   49
  َسِمَع الُمستمعوَن أخبارًا ِمن الِمذیاِع. کانِت اَألخباُر عن أعصاٍر شدیٍد فی ُمحافظۀ إیالَم

 ثالثۀ أسماء معرفۀ  -  ثالثۀ أسماء نکرة   أربعۀ أسماء معرفۀ   -   ثالثۀ أسماء نکرة  خمسۀ أسماء معرفۀ  -  ثالثۀ أسماء نکرة   ثالثۀ أسماء معرفۀ  -  أربعۀ أسماء نکرة 

عّین الصحیح فی ظبط حرکات  الکلمات  العبارت التالیۀ:  . 50

 اَفضُل الصالَة بعد الفراِئِض صالُة اللیِل   َمن َیبتِعْد َعِن الُعجِب َفهو ُمسِلٌم َحَسٌن

 الِعنُب الَبرازیلیُّ َشَجرٌة ُمخَتِلفًۀ؛ َأثماُرها َتنموعلی جذِعها   ِمن َأَهمِّ ُمواصفاِت الطالباِت الُمجَتِهداُت ِقراَءُة الدروِس
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در گزینۀ  «المزارعون» معرفه به ال و فاعل است.  گزینه 3  . 1

در گزینۀ  «الطبیعۀ»، گزینۀ  «الُخبز»، گزینۀ  «العاَلِم» معرفه به َاْل و مضاف الیه می باشند. 

یُنَْتَفُع: جملۀ وصفیه است و «خیٌر» خبر جمله می باشد. گزینه 1  . 2

در گزینۀ  «البرازیل» معرفه به «ال» است ولی نقش مجرور به حرف جر دارد.   گزینه 4  . 3
در بقیۀ گزینه ها: 

گزینۀ  «ِقشم»، گزینۀ  «نیکشهر، سیستان» گزینۀ  «إیالم» َعَلم و مضاف الیه می باشند. 

نکته: منظور از محل اعرابی، نقش کلمه در جمله است.

َالِْعَنُب: مبتدا/ الَبرازیلیُّ: صفۀ/ الْعاَلِم: مضاف الیه است.  گزینه 1  . 4
امَّا «الَْبرازیل» َعَلم است معرفه به «َاْل» نیست. 

الخاَنَقُۀ صورت الخاِنَقُۀ (اسم فاعل) صحیح است. همچنین اُألستوائیۀ مصدر باب افتعال است و به صورت اإلستوائیۀ صحیح است.  گزینه 4  . 5

(الطالُب  مفرده: الطالب) جمع مکسر است و نقش فاعل به صورت اسم ظاهر را دارد.  گزینه 3  . 6

): ضمیر (واو بارز) در (إجتنبوا) فاعل است!  بررسی گزینۀ (

رون) و (الجاهلون) جمع مذکر سالم هستند نه جمع مکسر!  ): (المفسَّ بررسی گزینه هاي ( و 

در جمالت کلمه بر وزن (َافعل - ُفعلی) نداریم و اسم تفضیل وجود ندارد.  گزینه 1  . 7
بررسی سایر گزینه ها: 

»: مجرد ثالثی و معلوم (َتهرُب) .  گزینۀ «

»: اسم مفعول (مفرد محاصیل : محصول).   گزینۀ «

»: مزید ثالثی و مجهول (ُتستخَدم).   گزینۀ «
 توجه: (تحتوي) ثالثی مزید باب ِافتعال است. 

» : َیَتکاَتُب صحیح است زیرا مضارع باب  تفاُعل  بر وزن  َیَتفاَعُل  می آید. در گزینه ي « گزینه 2  . 8

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 9
 (غازات - إشتعال - التفاف - خّباز) جمع مکّسر نیستند. 

گزینه 1 سوال موصوفی را می خواهد که نکره باشد.   . 10
در این گزینه (قطعۀ) اسم نکره و موصوف براي جملۀ وصفیه (توضع) است. 

سایر گزینه ها: 
 (العمل / الحصۀ / الزمیل) موصوف هستند ولی معرفه می باشند.

»: ".... انشایم .... آگاه می شود" صحیح است.  در گزینه ي « گزینه 3  . 11

»: ".... پج پج نکنید ...." صحیح است.  در گزینه ي «

»: ".... کارها .... پروردگارمان" صحیح است. در گزینه ي «

»: َمن: اسم استفهام است؛   در گزینه ي « گزینه 3  . 12
ترجمه ي عبارت: 

چه کسی اموالشان را در راه خدا انفاق می کند و با اخالص به بیچارگان کمک می کند؟ 
در دیگر گزینه ها فعل شرط و جواب شرط وجود دارد:   

»: َیَتحّمال: فعل شرط، َیصال: جواب شرط  در گزینه ي «

» َعِمَل: فعل شرط، َجَزا: جواب شرط   در گزینه ي «

»: َیترْکَن: فعل شرط، یحصلَْن: جواب شرط  در گزینه ي «

کاَن ... َیأکلوَن: می خوردند (ماضی استمراري)  گزینه 3  . 13

»: ماست (ما است) غلط است.  در گزینه ي «

»: یاد بدهد صحیح است.  در گزینه ي «

»: آزارش می داد صحیح است.  در گزینه ي «

) األمر  ) اُألّم  ) إیالم  ) محافظۀ (مضاف به معرفه)  ) البلّوط  ) ُمحسن   :« اسم هاي معرفه در گزینه ي « گزینه 4  . 14

) ضمیرها  ) الّزجاجۀ  ) المصباح   :« اسم هاي معرفه در گزینه ي «

) المتفّرجیَن ) الملعب  ) األصدقاء  ) الحسین   :« اسم هاي معرفه در گزینه ي «

) الطریق  ) الجاهالت  ) مریم   اسم هاي معرفه در گزینه ي «3»: 

» محّمد اسم َعَلم مذکر عربی است که تنوین را می پذیرد و معرفه نیز می باشد.  در گزینه ي « گزینه 3  . 15
نکته ي خارج از کتاب: اسم علم غیر عربی و اسم هاي َعَلم مؤنث عربی  و غیر عربی، معرفه هستند ولی تنوین را نمی پذیرند. مانند: یوسف، داوود، اسماعیل، فاطمه، مازندران، شیراز، ایران و... . 
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(الَمالبس) به معناي (لباس ها) می باشد و معناي (کاالها) براي آن نادرست است. (البضائع: کاالها)  گزینه 1  . 16

» وجود دارد (العالم: معرفه به ال/ کوروش: معرفه به َعَلم) ولی در سواال گزینه اي را می خواهد که دو نوع معرفه (معرفه به ال / اسم َعَلم) در آن وجود داشته باشد و فقط در گزینۀ « گزینه 3  . 17
سایر گزینه ها معرفه به ال وجود دارد. 

» (البرازیلی، برزیلی) علم محسوب نمی شود چون نام کشور نیست و همچنین در گزینۀ «  » (الخانقۀ: خفه کننده) علم محسوب نمی شود چون نام گونه اي از گیاه است.   توجه کنید: در گزینۀ «

) خبر است و صفت هم ندارد پسر به صورت معرفه ترجمه می شود.  »  (حیٌّ (خبر) اگر نکره باشد و صفت نداشته باشد به صورت معرفه ترجمه می شود. در گزینۀ « گزینه 1  . 18
ترجمۀ گزینه: دانشمند زنده است اگرچه مرده باشد. 

َأصغُر یک اسم نکره است (ولی تنوین را نمی پذیرد) ولی به شکل معرفه ترجمه می شود (زیرا خبر است).   گزینه 1  . 19

ترجمۀ گزینه: اندازة خرس پاندا هنگام تولّد از موش است. 

ترجمۀ سایر گزینه ها: 

»: در اتاق ما  بود.  گزینۀ «

»: در این کتابخانه،  که به دنبال آن می گردم، نیست.  گزینۀ «

»: استاد  را جز به  نمی پذیرفت. گزینۀ «

» َمْسَتضَعفات : مبتدا، یک اسم مفعول جمع مونث سالم است. َمعروفاٌت: خبر، اسم مفعول، ثالثی مجرد جمع مونث سالم است.  در گزینه ي « گزینه 4  . 20

» المُسابَقۀ: مبتدا، مصدر است. مشَتَرکۀ: خبر، اسم مفعول است.  در گزینه ي «

» الُمهذَّبوَن مبتدا، اسم مفعول. ُمستخرجو: خبر، اسم فاعل است.  در گزینه ي «

» ُمَتَعلِّمۀ: مبتدا، اسم فاعل. قادرٌة: خبر، اسم فاعل است. در گزینه ي «

» مضاف إلیه ها جوزات و البلوط هستند که معرفه به َعَلم نیستند.   در گزینۀ « گزینه 4  . 21

» : هرمزجان: اسم علم و مضاف الیه  گزینۀ «

» : اللِّه: اسم علم و مضاف الیه   گزینۀ «

» : نیکشهر: اسم علم و مضاف الیه گزینۀ «
در این گزینه  األماکُن خبر مفرد و معرفه است، ضمیر براى تأکید قبل از خبِر معرفه مى آید؛ در دیگر گزینه ها خبر نکره است.  گزینه 2  . 22

بررسی سایر گزینه ها: 

» کریهٌۀ: خبر است.  در گزینۀ «

» صادقوَن: خبر است.  در گزینۀ «

» ساِهراٌت: خبر است. در گزینۀ «

» تُدّرسی: فعل شرط ( مزید باب تفعیل) َتکتسبی: جواب شرط (مزید باب ِإفتعال)  در گزینه ي « گزینه 1  . 23

» َیتکاسل: فعل شرط ( مزید باب تفاُعل) َیرُسْب: جواب شرط (ثالثی مجّرد)  در گزینه ي «

» یُکرموا: فعل شرط ( مزید باب ِإفعال) َیحصلوا: جواب شرط (ثالثی مجّرد)  در گزینه ي «

َن: جواب شرط (ثالثی مزید باب مفاعلۀ) » َتْزَرْعَن: فعل شرط (ثالثی مجّرد) تُشاِهِدْ در گزینه ي «
براي اینکه (ال) معناي (این، آن) داشته باشد باید ابتدا یک اسم نکره در جمله بیاید و همان اسم در قسمت بعدي جمله به شکل (ال)دار بیاید و قبل از آن هم اسم اشاره نیاید.  گزینه 3  . 24

در این گزینه (قبل از الحفلۀ) (هذه) آمده است و (ال) معناي اسم اشاره ندارد. 
سایر گزینه  ها: (الشیء / الرسول / المصباح) اینگونه ترجمه می شوند. 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 25

»: "دیگران به تو احترام می گذارند" صحیح است.  گزینۀ «

»:"یابد بدهد."صحیح است  گزینۀ «

»: "کارهاي زشت" صحیح است.  گزینۀ «
(السبیل) به معناي (راه) است.  گزینه 4  . 26

در این گزینه تعداد صحیح می باشد:   گزینه 3  . 27
معرفه ها: السراویل / الفساتین / الصدیقۀ / مشهد  

نکره ها: أسعار / رخیصۀ / متجر  

»:  مکاُن : نائب فاعل صحیح است.  در گزینۀ « گزینه 4  . 28

»:  َأفضَل : صفت َعَمًلا صحیح است.  در گزینۀ «

ُل : مضارع معلوم باب تفعیل است.  »:  ُتحوِّ در گزینۀ «
گزینه 2 هؤالِء الطالباُت : این دانش آموزان   . 29

ْم : یاد بگیرند. (با توجه به فاعل، جمع ترجمه می شود.)    تتعلَّ
  َأحسَن : بهتر، نیکوتر. 

  اکثَر : بیشتر 
 عاَلِمنا : جهانمان
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گزینه 3 َمْن: هر کس، هر کسی.     . 30
  َیغِرْس : بکارد. 
َغرسًا : نهالی.  

َقْدَرما : به اندازه ي آنچه که. 
َثَمِر ذلک الغْرِس : میوه ي آن نهال.

»: "در جنگل استوایی، می روید" صحیح است.  در گزینه ي « گزینه 4  . 31

»: "از بلندترین درختان " صحیح است.  در گزینه ي «

»: "میوه هایی در طول سال می داد" صحیح است. در گزینه ي «

» می گوید: چیزي که در زمین کاشته می شود تا یک درخت شود: دانه، هسته که صحیح است.  گزینه ي « گزینه 1  . 32

» می گوید: جمع شدن و چرخیدن به دور چیزي دیگر: نهال. که غلط است و شکل صحیح آن التفاف: پیچیدن است.  گزینه ي «

» می گوید: کسی را که خداوند عمري طوالنی دهد: جوان. که غلط است و درست آن الُمَعمَّر: کهنسال است.  گزینه ي «

» می گوید: از داخل شدن حیوان به مزرعه جلوگیري می کند. که السیاج کلمه ي مناسب است.  گزینه ي «

 ( کاَن .... یُرِسُل: می فرستاد (رد گزینه هاي  و  گزینه 4  . 33

). طریق اللّه المستقیم: راه مستقیم خدا اَألنبیاء: پیامبران (رد گزینه هاي  و 

» اسم ها داراي حرف تعریف "أل" می باشند.   در گزینه ي « گزینه 1  . 34

» َبْعَد (مضاف به نکره است)، سنتیِن: نکره است.  در گزینه ي «

»َخیِْر (مضاف به نکره است)، َسبیٍل: نکره است.  در گزینه ي «

» ماِنٌع: نکره است.  در گزینه ي «

ترجمه ي عبارت سوال: بهترین سخن آن است که کوتاه و مفید (با دلیل) باشد.   گزینه 2  . 35

» می گوید: سخن مانند دوا است اندك آن سود می سازد و زیاد آن کشنده است. که از لحاظ مفهوم با عبارت سوال هماهنگ است.   گزینه ي «

» می گوید: حرف، حرف می آورد.   گزینه ي «

» می گوید: با مردم به اندازه ي عقل هایشان سخن بگو.  گزینه ي «

» می گوید: سخن نرم بهترین سخن است.  گزینه ي «

»: شجرٌة و ُمختلفٌۀ تنها اسم هاي نکره هستند.  در گزینۀ « گزینه 1  . 36
َأثمار و جذع: مضاف به معرفه شده اند، پس معرفه هستند. 

»: معّمرة، ألَْفی (مضاف به نکره) و سنٍۀ نکره هستند.  در گزینۀ «

»: أخبارًا، إعصاٍر و شدیٍد نکره هستند.  در گزینۀ «

در گزینۀ «4»: طالبتیِن، قراَءة (مضاف به نکره)، ُکتٍب، حول و طرٍق نکره هستند. 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 37

 ( ـِ = داشت (داشتند) (رّد گزینه  کاَن+ ل

). صنعت نفت: صناعۀ النفط.  للمهندسیَن صحیح است، ترکیب جار ومجرور (جمع مذکر سالم در حالت جّر یا نصِب با یَن می آید.) (رّد گزینه هاي  و 

( تجربه هاي بسیاري: تجارب الکثیرة بدون ال و نکره تعریف می شود (رّد گزینۀ 

مکاُن: نائب فاعل. ِإستتاِر: مضاف الیه.  گزینه 4  . 38
بررسی سایر گزینه ها: 

 در گزینۀ «1»: الذهبیَّ القدیَم صحیح است. 
در گزینۀ «2»: صغیرٍة صحیح است. 
در گزینۀ «3»: َیْخَتِلُف صحیح است. 

گزینه 3 کاَنت ... قد بدَأت  : شروع شده بود، آغاز شده بود.   . 39
 جذوع اَألشجار : تنه هاي درختان.  َخَنَقْتها :آنها را خفه کرده بود (فعل کاَنت در ابتداي جمله روي این فعل اثر می گذارد و به شکل ماضی بعید ترجمه می شود.)

  ( هؤالِء الّرجاُل: این مردان (رّد گزینه هاي  و  گزینه 1  . 40
َمجلسهم: جایگاه شان، مکان خود. أبیهم: پدرشان. المعلّمین: معلّمان و إْن: هرچند. کانوا: باشند (فعل شرط است.) 

در این گزینه  می گوید: «مغز میوه: پوست میوه است که روي سطح میوه قرار دارد.» و این توضیح غلط است.  گزینه 2  . 41

»: تنه: بخش مهّمی از درختان است که از آن درها و همانند آن ساخته می شود.  گزینۀ «

»: روغن: ماّدة مایعی است که از آن در کارهاي بسیاري استفاده می شود.  گزینۀ «

»: سوختن، برافروخته شدن: سوختن چیزي به شکل کامل است.  گزینۀ «

در گزینه  حرکت گذار ي ها دقیق و صحیح است.  گزینه 3  . 42

در گزینه   العاَلِم  صحیح است. 

در گزینه  اإلستوائیِّۀ  صحیح است. 

در گزینه  شجرِة و مقداٍر  صحیح است.
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َتنُصرَن: فعل شرط؛ َینُصر: جواب شرط. یُثبِّت: معطوف و مجزوم. أقدامکنَّ: پاهایتان.  گزینه 2  . 43

» َینصر و یَُثبِّت صحیح است.  در گزینه  «

» یه صیغه ي مفرد مونث آمده غلط است، یاري کنید: جمع یا مثنی باید باشد.   در گزینه  «

» َأقدامکم صحیح است.   در گزینه  «

» یَُؤلَُّف غلط است به شکل مجهول آمده است.  در گزینه ي « گزینه 1  . 44
در حالی که جمله حالت معلوم را دارد زیرا ُکُتبًا مفعول به است؛ بنابراین یُؤلُِّف صحیح است؛ التربیَّۀ باید به شکل التربیِّۀ باشد زیرا مضاف الیه است. 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 4  . 45

»، میوه هایی و شاخه ها صحیح است.   در گزینه  «

»، بهشتی در بیابان صحیح است.   در گزینه  «

»، نگاه کن صحیح است و "به" اضافه است.   در گزینه  «

در این گزینه : الطلّاب و الّدنیا : معرفه به «َأل» و اهللا : معرفه به علم است.  گزینه 1  . 46

»: الرجال، حدائق: معرفه به اضافه، ِهم: معرفه به ضمیر.  در گزینۀ «

»: اهللا، فرعون و موسی: معرفه به علم؛ رسول: معرفه به اضافه ؛ ه: معرفه به ضمیر  در گزینۀ «

»: ضمیر بارز «و» در سیروا و ُأنظروا، اهللا : علم الخلق  در گزینۀ «

در این گزینه  حمیٌد اسم َعَلم است زیرا به عنوان نام خاص در جمله آمده است.   گزینه 3  . 47
ترجمۀ عبارت: دوست ما حمید در تیم سعادت امروزبازي می کند. 

در دیگر گزینه ها، اسم هایی مه می توانند اسم َعَلم باشند، به عنوان صفت در جمله به کار رفته اند، بنابراین اسم َعَلم نخواهند بود. 

» المجید: باعظمت، بزرگوار  » کریم: بخشنده، در گزینه ي« » سعید: خوشبخت، در گزینه ي « در گزینه ي «

در این گزینه  فائزاٌت خبر مفرد است که داراي صفت نمی باشد، پس می توان آن را به شکل معرفه ترجمه کرد.   گزینه 4  . 48
ترجمه عبارت: «آن دانش  آموزان در مسابقه ي والیبال برنده هستند.» 

در دیگر گزینه ها، اسم هاي نکره، به شکل نکره ترجمه می شوند؛ یعنی با "ي" نکره همراه می گردند.

)  إیالم (َعَلم)   )  َمحافظۀ  (که مضاف به معرفه است.)  )  اَألخبار   )  المذیاع   )  المستمعوَن   اسم هاي معرفه عبارتند از:  گزینه 3  . 49
اسم هاي نکره:  َأخباراً  -  ِإعصاٍر  -  شدیٍد  

»  َیبَتِعد : فعل شرط  الُعجِب  : مجرور به حرف جر مسلٌم : خبر  َحَسٌن : صفت  در گزینه ي « گزینه 2  . 50

» :  الصالِة : مضاف الیه و مجرور  در گزینه ي «

» :  ُمختلفٌۀ : صفت  در گزینه ي «

» :  المجتهداِت : صفت   در گزینه ي «
صحیح هستند. 
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